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سالة ممخص الر
 

أسبابيا : ، مف حيث" محافظة راـ اهلل ظاىرة العنكسة في " دراسة  إلىىذه الرسالة ت ىدؼ      
دراسة إذا  كاف  ك ،سياسية أـ نفسيةأـ قتصادية  أـ اثقافيةأـ جتماعية ، سكاء أكانت أسبابان ا

:  اإلجابة عمى األسئمة التاليةكذلؾ مف  بلؿ ىناؾ عبلقة كتأثير لم صائص ال مفية لمدراسة ، 
ما ىي اآلثار السمبية المترتبة عمى ظاىرة العنكسة ؟  -1
 ىؿ يعتبر االحتبلؿ اإلسرائيمي أحد أسباب ظاىرة العنكسة ؟ -2

عمر الفتاة ، كالمستكل التعميمي ، كمكاف السكف ، كمينة الفتاة : ما أثر المتغيرات اآلتية -3
 .، كحجـ األسرة التي تعيش فييا

مف  بلؿ دراستي النظرية كالميدانية كلئلجابة عف أسئمة - بعد اّطبلعي عمى كاقع الظاىرة ك
: تضـ  مسة أقساـ (استبانة  )قمت بتصميـ أداة لمدراسة - الدراسة 

. األسباب االجتماعية ، كيضـ سبعة أسئمة: القسـ األكؿ
. األسباب الثقافية، كيضـ ثمانية أسئمة: القسـ الثاني
. األسباب االقتصادية ، كيضـ سبعة أسئمة: السـ الثالث
. األسباب النفسية،  كيضـ ثمانية أسئمة: القسـ الرابع

. األسباب السياسية ، كيضـ سؤاليف فقط: القسـ ال امس
        كقد تحققُت مف صدؽ أداة الرسالة ، بعرضيا عمى مجمكعة مف المحكميف في مجاؿ 
التربية كالدراسات العميا في فمسطيف ، حيث أبدكا بعض المبلحظات القّيمة عمى بعض أسئمة 

أداة الرسالة  )كفقرات االستبانة ، كقد أ ذت تمؾ المبلحظات بعيف االعتبار عند إ راج االستبانة 
. بصكرتيا النيائية  (

استيدفت الدراسة الفتيات في منطقة راـ اهلل المكاتي لـ تسنح ليّف الفرصة في الزكاج ، كبمغف مف 
.  عامان فأكثر (25)العمر 

. فتيات منيّف التجاكب  لتعبئة االستبانة  (4)فتاة، رفضت  (500)بمغ حجـ عينة الدراسة 



قمت باست راج النتائج كبعد إجراء العمميات اإلحصائية البلزمة باست داـ برنامج الرـز 
: كقد أظيرت نتائج  ال صائص ال مفية لمدراسة ما يمي " spss.pc " اإلحصائية 

( 29-25)في الفئات العمرية التي تتراكح بيف  ( %40,7)كانت أعمى نسبة : عمر الفتاة -1
أم  )كىذه تنذر بظبلليا بال طر عمى مجتمعنا الفمسطيني، حيث إنيا تعتبر عنكسة مبكرة . سنة

. (يمكف الحصكؿ عمى فرصة زكاج 
مف النساء المتعممات ،  (%46 ) أظيرت الدراسة أّف ما نسبتو حكالي:المستكل التعميمي- 2

: كيحممف شيادة البكالكريكس مف العكانس ، كىذه ظاىرة غريبة ؛ ألسباب منيا
. تحصيؿ الفتاة لمتعميـ- أ
. عدـ تقّدـ الزكج المناسب مف كجية نظر الفتاة أك كلي أمرىا أك مف ِقبؿ أىميا- ب
. (أم االن راط في سكؽ العمؿ  )أسباب اقتصادية، - ت
في المدينة،  (%31)يسكّف في القرية، ك ( %43 )إّف ما نسبتو حكالي: مكاف السكف- 3

. في الم يـ (%27 )كحكالي
 %(  50)كانت نسبة المكظفات مف  بلؿ ىذه الدراسة أعمى نسبة كىي حكالي: المينػػة- 4

. بحيث لكحظت العبلقة بيف المستكل التعميمي كالمينة 
%( 59,2)كمما زاد عدد أفراد األسرة زادت نسبة العنكسة ، فكانت ما نسبتو : حجـ األسرة- 5

. في األسرة التي بمغ عدد أفرادىا سبعة أفراد فأكثر
 منيا عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر، أّف مف  ،لى مجمكعة مف النتائجإكلقد  مصت الدراسة       

  الميكر ،  فمجتمعنا الفمسطيني يتميز بأفارتفاعأىـ العكامؿ التي تعيؽ زكاج الفتاة كتؤ ره ىك 
مسألة   ككأنو صفقة تجارية مربحة عند تزكيج بناتيـ ، أم ،مف اآلباء يتعاممكف مع الزكاجبعضان 

فيبدأ األىؿ في طمباتيـ بالشكؿ الذم يضع الشاب في دّكامة، ظنان مف أىؿ الفتاة  ، بيع كشراء
 لذلؾ فالكثير مف الشباب ال يستطيعكف .  مستقبؿ الفتاة إنما يؤّمنكف أنيـ بيذه الطريقة 

.  االستجابة لتمؾ المطالب ، فيعزفكف عف الزكاج ، األمر الذم يؤدم إلى ظاىرة العنكسة
 : بما يميأكصي، إلييا  تكبناء عمى النتائج التي تكّصؿ

اإلكثار مف الدراسات الميدانية لمتعرؼ عمى م تمؼ العكامؿ التي تسببت في شبكب ظاىرة *
 .العنكسة في مناطؽ أ رل في فمسطيف

 ، بأىمية الزكاجأمرىاالتركيز عمى مكضكع الزكاج إعبلميا ، كتكعية الرجؿ كالفتاة ككلي * 
 . عمى  طى السمؼ الصالح في التيسير في الميكر كتكاليؼ الزكاجركالسي

. كىناؾ عدد آ ر مف النتائج معركضة في  اتمة البحث 
 
 



 
 
 
 
 
 

(A Summary of the Thesis ) 
 

     This Thesis aimed at studying " The  phenomena of 
Spinsterhood in Ramallah Governorate" in terms of : 
Its reasons , whether they were social , cultural , 
economical,  psychological and political and study whether 
there was a relation and effect for the charactistics back -
ground  of the study  through answering the following 
questions: 
1- what are the negative effects resulting from the  
phenomena of Spinsterhood ? 
2-Is the Israraeli occupation one of the reasons of  
Spinsterhood ? 
3- what is the effect of the following variable – the age of 
the girl – the education level – place of living – profession 
of the girl – the size of the family - where the girl live. 
       After having a look upon the  phenomena , and 
through my field and  theoritical study and to answer the 
questions of the study – I designed a tool for the study 
(questionnaire ) including five sections. 
* The first section – The social reasons - includes seven 
questions. 
*The second section – The cultural reasons – includes 
eight questions. 
*The third section – The economical reasons – includes 
seven questions.        
* The fourth section – The psychological reasons– 
includes eight questions.  
* The fifth section – political reasons– includes only two 
questions.  



       I made sure of the truthfulness of the tool of the study 
by submitting it to a group of arbitrators in the field of 
education and higher education in Palestine. 
They shew some valuable observations upon some 
questions and took some paragraphs of that observations 
into consideration when directing the questionnaire ( the 
tool of the Thesis ) in its final form. 
     The study made the girls of Ramallah Governorate as 
who didn't have the opportunity to marry and who reached 
the age of (25) or more as a goal of the study.  
The sample of the study covered (500) girls – four girls 
refused to fill in the questionnaire. 
I conclude the results and after doing the necessary 
statistics packcage " spss.pc". 
The results shew the characteristics back ground of the 
study as follows: 

 
1- The age of the girls - The highest percentage reached 
(40,7%) in the group aged between (25-29). 
This warms dangerously upon our Palestinian community 
which considered as an early Spinsterhood. 

 
2-The educational standard - The study shew a 
percentage as about (46%) of the educated women  and 
hold the bachelor and spinsters. This is a strage 
phenomena because the following reasons: 
A - Joining education. 
B -Not finding the appropriate husband from the point of 
view of the girl , her parents or her family.  
C-Economical reasons – Joining the work field.  

 
3-The place of living – (43%)percent dwell in the village, 
(31%) dwell in the city, (27%) dwell in the camp. 

 
4-Profession: The proportion of employee, through this 
study is the highest proportion and it reaches (50%)in 



which a relation between the educational standard and the 
profession is observed. 

 
5-The size of family – The more the number of the 
member  of the family is, the more Spinsterhood is as a 
result. 
It was (59,2%)in a family with seven or more members or 
more.   

 
   The study concludes a group of results for example,     
the rising of dowry is one of the factors which postpone 
and prevent marriage. 
In our society in  Palestine – some parents deal with 
marriage as if  it is an advantageous purchase when 
getting their daughters married – a selling – buying 
process. 
The families begin to ask for their wants which put the 
young in a vortex. 
The families of the girl in this case think that they are 
doing well for the future of the girl. 
As the result , a lot of young can't respond to these great 
wants. So they neglect and avoid the idea of marriage 
which leads to the phenomena of Spinsterhood.  
And according to the result I reached , I recommend the 
following :  
  
1- An intentensive field  studies should be done to know 
all the factors which lead to the appearance and existence 
of the Spinsterhood in other parts of Palestine . 

 
2- Focusing on the matter itself (marriage) by means of 
information and to educate both males and females and 
their parents , of the importance of marriage and following 
our ancecstors – in facilitating the dowry and the costs of 
marriage. 
And there are a number of results shown in the conclusion 
of the research.  



 
 
 
 
 
رقـ الصفحة فيرس المحتكيات 

 مم ص الرسالة  
 المقدمة 

  
 مفيكـ العنكسة كمرادفاتيا : الفصؿ األكؿ
 1مفيـك العنكسة لغةن كاصطبلحان :المبحث األكؿ
 3-2مفيـك العنكسة لغةن : المطمب األكؿ
 4مفيـك العنكسة اصطبلحان :المطمب الثاني
 5مرادفات لفظ العنكسة : المبحث الثاني
 7-6األلفاظ المرادفة لمعنكسة : المطمب األكؿ
 9-8مكقؼ اإلسبلـ مف الزكاج :المطمب الثاني
 10تعريؼ النكاح كحكمة مشركعيتو كفكائده : المبحث الثالث
 12-11تعريؼ النكاح :المطمب األكؿ
 14-13حكمة مشركعية النكاح :المطمب الثاني
 17-15فكائد النكاح :المطمب الثالث
 18أحكاـ فقيية  اصة بالمرأة العانس :المبحث الثالث
 19السّف التي ُتعتبر فيو المرأة عانسان  :المطمب األكؿ
 21-20حكـ اشتراط إذف المرأة العانس في الزكاج :المطمب الثاني
 22-21نفقة المرأة العانس : المطمب الثالث
 23سف البمكغ كالزكاج   : المبحث الرابع



 24سف البمكغ : المطمب األكؿ
 25سف الزكاج : المطمب الثاني
 27-25سف الزكاج في فمسطيف : المطمب الثالث

 28كاقع العنكسة : المبحث الخامس
 29كاقع العنكسة في فمسطيف : المطمب األكؿ
 31-30كاقع العنكسة في الببلد العربية :المطمب الثاني

  
 أسباب ظاىرة العنكسة كعالجيا :الفصؿ الثاني
 32أسباب ظاىرة العنكسة : المبحث األكؿ
 37-33األسباب االجتماعية : المطمب األكؿ
 42-38األسباب الثقافية :المطمب الثاني
 48-43األسباب االقتصادية :المطمب الثالث
 52-49األسباب النفسية :المطمب الرابع

 54-53األسباب السياسية :المطمب ال امس
 55أشكاؿ العنكسة كاألمثاؿ التي قيمت فييا كفي الزكاج :المبحث الثاني
 56أشكاؿ العنكسة :المطمب األكؿ
 58-57األمثاؿ التي قيمت في العنكسة كالزكاج :المطمب الثاني
 59اآلثار السمبية الناتجة عف العنكسة كعبلجيا :المبحث الثالث
 62-60اآلثار السمبية الناتجة عف العنكسة : المطمب األكؿ
 63-62عبلج اآلثار السمبية الناتجة عف العنكسة : المطمب الثاني
 64 عبلج العنكسة: المبحث الرابع
 66-65الحث عمى الزكاج : المطمب األكؿ
 73-66تكعية كتثقيؼ المجتمع بأىمية الزكاج : المطمب الثاني
 75-74ت فيؼ الميكر كتكاليؼ الزكاج : المطمب الثالث
 77-75ترسيخ المعايير الشرعية ال تيار الزكجيف : المطمب الرابع



 79-77تقنيف ال طبة : المطمب ال امس
  80-79محاربة التقاليد المكركثة كالد يمة : المطمب السادس
 83-80تعّدد الزكجات :المطمب السابع 
 االستبانات : الفصؿ الثالث
 84االستبانات 

 85مقدمة 
 86إجراءات الدراسة : المبحث األكؿ
 87مجتمع الدراسة : المطمب األكؿ
 87التجربة القْبمية :المطمب الثاني
 89-87عّينة الدراسة :المطمب الثالث
 90نتائج الدراسة :المبحث الثاني
 98-91أثر المستكل االجتماعي :المطمب األكؿ
 106-99أثر المستكل الثقافي :المطمب الثاني
 114-107أثر المستكل االقتصادم :المطمب الثالث
 121-115أثر المستكل النفسي :المطمب الرابع

 128-122أثر المستكل السياسي :المطمب ال امس
 129ال اتمة 
 130 (المسارد )الفيارس 

 132-131فيرس اآليات 
 134-133فيرس األحاديث 

 135فيرس األعبلـ الُمترجـ ليـ 
 142-136فيرس المصادر كالمراجع 

 المبلحؽ 
 146-143أداة الرسالة،استبانة حكؿ أسباب تأ ر سف الزكاج :(1)ممحؽ رقـ
 147تحكيـ االستبانة : (2)ممحؽ رقـ



 148رسالة إلى المحكميف . أ
 150-149االستبانة .ب
 151أسماء المحكميف .ت

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

المقدمػػػة 
              

    إّف الحمد هلل  نحمده كنستعينو كنستغفره كنتكب إليو ، كنعكذ باهلل مف شركر أنفسنا كمف    
سيئات أعمالنا ، مف ييده اهلل فبل مضؿ لو ، كمف يضمؿ فبل ىادم لو ، كأشيد أّف محمدان عبده 
كرسكلو  صمكات اهلل كسبلمو عميو ، كعمى آلو كصحابتو كالتابعيف ، كمف تبعيـ بإحساف إلى يـك 

. الديف 
 ككفقني إلى ،فإنني أحمد اهلل تعالى ، كأشكره ، كأثني عميو ، أف يّسر لي طمب العمـ ، كبعد

.  كالسعي إلى تحصيمو،السير في طريقو
 كلقد  كاف مف نعـ اهلل تبارؾ كتعالى عمينا نحف أبناء فمسطيف المقدسة أف ىيأ لنا ىذا الصرح 

كالذم أّسستو  ( الدراسات اإلسبلمية المعاصرة برنامج )مف صركح العمـ كالمعرفة كالنكر كاليداية 
. لي دـ اإلسبلـ كأىمو، جامعة القدس

دراسات إسبلمية معاصرة  )كبما أنني أحد طبلب قسـ الدراسات العميا ، ك ت صصي الجامعي  
.  التي تمس مجتمعنا المعاصرالمكضكعاترأيت أف يككف مجاؿ بحثي حكؿ أحد  (

ظاىرة العنكسة  :"  عنكاف ليذا البحث ، كفقني اهلل إلى مكضكعا تيار كبعد دراسة عميقة حكؿ 
" . في المجتمع الفمسطيني

:  الذم دفعني إلى اختيار ىذا البحث  أسباب متعددة ، أذكر منيا  ك
دراسة ىذه الظاىرة في تشجيعي ؿ " شفيؽ عياش: الدكتكر " ىّمػة أستاذم المشرؼ  -

.  كاآلثارالمترتبة عنيا 
 أف تككف آثارىا سمبية عمى ؤكد مف الـؼ طكرة ىذه الظاىرة عمى مجتمعنا الفمسطيني ، -

.  المجتمع 
      :  أىميػة  البحث 
نحراؼ عف اكتسب مكضكع البحث أىمية كبرل ، فتأ ر سف الزكاج عف الحد المعركؼ، م 

  .المنيج السكم، كمأساة في المجتمع اإلسبلمي 
 :ىدؼ البحث 

:  ةآلتيتسعى ىذه الدراسة إلى تحقيؽ األىداؼ ا
. اصة في المجتمع الفمسطيني  خ شبكب ظاىرة العنكسة،إلىالكشؼ عف األسباب التي أّدت  -



 ،رتفاع تكاليؼ الزكاجاك،غبلء الميكر : تحديد عبلقة مجمكعة مف المتغيرات المتمثمة في- 
. كاالستمرار في التعميـ ، كظاىرة العنكسة في المجتمع الفمسطيني 

 . تقديـ بعض التكصيات لمحد مف تمؾ الظاىرة - 
        :عالقة المكضكع بالدراسات اإلسالمية  
 يركز اجتماعي يمبي رغبات المجتمع اإلسبلمي ، كىذا البحث ،ّف اإلسبلـ ديف شامؿ ككامؿإ

.  كىي األسرة ،عمى إحدل مككنات المجتمع 
إذا لـ ييتـ الباحث اإلسبلمي بيذا األمر الجد  طير ، فمف سيقكـ بو إذف ؟؟ 

 لذلؾ كمف  بلؿ ىذا البحث سنرل كيؼ أّف اإلسبلـ ىك الذم أصمح األسرة كجعؿ ليا كيانان 
فعندما نتحرر .  كؿ ذم حؽ حقو مف زكج أك زكجة أك أبناءؿالذم أعطى ىك اإلسبلـ ؼ. ىامان 

لمشكبلت  أثران  ؿعندىا ال نجد-  دّست بالّسـ  -الكافدة عمينا كقدة مف األفكار الغربية الّساـ
.    في حياتنااالجتماعية

 لمديف  قدر استطاعتي لذا  تكّجب عمّي أف أبحث ىذا المكضكع كأعطي الصكرة المشرقة
.                             أحجاميا كأنكاعياا تبلؼاإلسبلمي في تصكراتو لحؿ المشكبلت االجتماعية عمى 

: ررات الدراسةمب
: نبثقت ىذه الدراسة مف األمكر التاليةا 
 بؿ تقديـ الحمكؿ الناجعة ليا كعمى كافة ، ظاىرة العنكسة ، ليس كافيان أسبابّف الكشؼ عف إ-

. المستكيات ىك الذم قصدت
بعد انتفاضة –  تمقي ىذه الدراسة الضكء عمى األكضاع االقتصادية في فمسطيف  اصة -

 كما لو مف التأثيرات االقتصادية السمبية ،ثـ بناء جدار الفصؿ العنصرم– األقصى المباركة 
. عمى الشعب الفمسطيني

يرىا غك،  جاءت ىذه الدراسة لمتأكيد عمى أّف الحؿ اإلسبلمي ىك الحؿ الناجح لتمؾ الظاىرة -
. مف المشاكؿ األ رل

حتى نت مص مف تمؾ المشكمة كىي مشكمة تأ ر سف  ، يؤمؿ أف تقّدـ نتائج البحث الفائدة- 
. الزكاج 

:  سئمة الدراسة أ
: كيتفرع عف مشكمة الدراسة األسئمة اآلتية    

 ؟ ظاىرة العنكسة ىؿ ىناؾ عبلقة بيف غبلء الميكر ك – 1
 ؟  كالعنكسةىؿ ىناؾ عبلقة بيف المستكل التعميمي لمفتاة- 2
؟  كالعنكسة ىؿ ىناؾ عبلقة بيف الد ؿ الشيرم لؤلسرة - 3



؟  كعنكستياىؿ ىناؾ عبلقة بيف تقدـ عمر الفتاة- 4
؟  كعنكستياىؿ ىناؾ عبلقة بيف مكاف سكف الفتاة- 5
الفتاة الفمسطينية ؟  عنكسة  اإلسرائيمي  أحد أسباب االحتبلؿىؿ يعتبر - 6
: حددات الدراسة ـ

حكؿ تأ ر ،  آراء األ كات في محافظة راـ اهلل استطبلع ىذه الدراسة الميدانية عمى اقتصرت
  سف الزكاج ، كنظران القتصار ىذه الدراسة عمى محافظة راـ اهلل، فإّف نتائجيا ال تعّمـ

 عمى بقية محافظات فمسطيف أك غيرىا، كبما أّف ىنالؾ تشابيان كبيرا بيف محافظات الكطف مف
 كالتقاليد ، فإنو مف الممكف أف تككف مؤشرا يستفاد منو في بقية ،الثقافة الدينية ، كالعادات: حيث 

. المحافظات
  ، لمكصكؿ إلى النتائج المرجكة،تتحدد ىذه الدراسة باآلليات اإلحصائية المست دمة في الدراسة

. ست دمت مف أجؿ الكصكؿ إلى البيانات المطمكبةاباألدكات التي ك
 قطؼنطبؽ المفاىيـ اإلجرائية كالمصطمحات المست دمة في الدراسة عمى جّؿ ىذه الدراسة تكما ك

. 
 لـ يتمكف الباحث مف العثكر عمى دراسة كاحدة بيذا ، كنظران لقّمة الدراسات الميدانية السابقة 

. ال صكص ، مما أّثر عمى ماىية الدراسة في الباب ال اص بيا 
كجد دراسات سابقة ميدانيا في ىذا ت إذ ال ؛ كتعتبر ىذه الدراسة الميدانية األكلى في فمسطيف  

 إلى إحجاـ البعض منيّف عف التعاطي في مكضكع  ال جؿ عند بعض النساء  أّدلكما. المجاؿ 
    . اإلستبانة 

:  صعكبات البحث
  كاف ىناؾ ندرة في المراجع المعنية بمثؿ ىذا المكضكع االجتماعي ال طير،  مف كبرل 

 أمر يمّس المرأة كالزكاج ،إحجاـ البعض مف الناس مف اإلدالء برأييـكصعكبات الكتابة فيو، 
 تصاص المرأة المسممة ، كفي الكاقع  أف اتحت غطاء الستر كالحياء كال جؿ ، كىك مف ضمف 

 ؛ ألنو ليس مف الطبيعي كالمعقكؿ أف تظؿ عشرات آالؼ النساء االىتماـىذا البحث جّؿ ل يعط
مع ما تز ر ،  كربما أكثر مف ذلؾ ،في ببلد المسمميف ببل زكاج  حتى سف ال امسة كالعشريف 

. بو أكثر المجتمعات مف عكامؿ الفتنة كدكافع اإلغراء كاإلغكاء
كقمت بطباعة ىذا البحث بنفسي كذلؾ ؛ كيما أقّمؿ قدر اإلمكاف مف األ طاء المطبعية ، مع 

 .أنني ال أّدعي  مك الرسالة منيا ، إاّل أنني أتكّقع أف تككف قميمة 
 :الدراسات السابقة 



عّد االطبلع عمى الدراسات كالبحكث السابقة ذات الصمة بيذه الدراسة مف المسائؿ اليامة ، م  
 ببحثو االرتقاء  مف قالتي تساعد الباحث عمى اإلحاطة بجميع األمكر كالقضايا الميمة التي تمّكف

 . المستكل المطمكب ، مف  بلؿ االطبلع عمى محتكيات كنتائج ىذه الدراساتإلى
 كعمى الرغـ مف قّمة الدراسات كالبحكث الميدانية ليذه الظاىرة ، إال أف ىناؾ مجمكعة مف الكتب 

مف  بلؿ تناكليا مكضكع الزكاج بشكؿ عاـ ، النظرية كالمنيجية التي تطرقت ليذا المكضكع 
.     ككذلؾ تناكليا مشكبلت الشباب بإطار عاـ كعريض،

  تأ ر سف الزكاج  أسبابو ، كأ طاره ، كطرؽ عبلجو )  كمف الكتابات القريبة إلى دراستنا كتاب
فكاف المرجع األساس  . (عبد الرب نكاب الديف آؿ نكاب  )لمباحث  ( عمى ضكء القرآف كالسّنة

العنكسة عتمدت عميو مف  بلؿ تقديمو كعرضو ألسباب كعبلج ظاىرة االذم 
 أّف الشباب أ ذكا إلى، فيك يشير  (بكعمي ياسيف )لمؤلفو " أزمة الزكاج في سكريا"  كىناؾ كتاب 

 التأ ر في الزكاج،  صكصا في أكساط المتعمميف ، كالى أّف العبلقة الجنسية قبؿ إلىيميمكف 
 كبإلغاء ىذا السبب المحتمؿ .الزكاج  ارج مؤسسة الزكاج ليست سببان ألزمة الزكاج في سكريا 

تصبح جميع أسباب أزمة الزكاج أزمة غير إرادية ، كأف الشباب مرغمكف عمى تأجيؿ الزكاج أك 
ككما يكضح أّف التعميـ كالتأىيؿ الميني سبب مف أسباب أزمة الزكاج ، .  إلغاء التفكير فيو

 قد ال يقدـ عمى الزكاج ؛ ،كالعازب صاحب الد ؿ الذم ال يستطيع بو إعالة نفسو كأسرتو القادمة
، كبالتالي فإف ارتفاع كتكاليؼ المير كالزكاج.  تأميف المير كتكاليؼ الزكاجعال يستطيألنو 

 .كتأميف المسكف كمتطمبات المعيشة، مف أسباب أزمة الزكاج 
 دحــ)لمؤلفو     ( ميبلن يا دعاة العنكسة : )كتاب ، كمف الكتب التي كتبت في ىذا المجاؿ  

لعنكسة كبعض األحكاـ الفقيية المتعمقة بالمرأة اتعريؼ : ، كفيو تناكؿ (  الد عبد العزيز منصكر
ىناؾ بعض ك.  بتكصيات طيبةمة العانس، كمف ثـ تناكؿ أسباب كعبلج مشكمة العنكسة ، ك ات

 : األبحاث كالمقاالت المتكاضعة  في ىذا البحث ، منيا 
 العدد – المجمد الثالث – مجمة محكمة نصؼ سنكية – مجمة الجامعة اإلسبلمية  بغزة -

   ،عرض الدكتكر عزيز سالـ الدكيؾ كآ ركف حيث، ـ 1995ىػ يكليك 1416الثاني صفر 
  .تجاىات مبعدم مرج الزىكر حكؿ ظاىرة العنكسة في المجتمع الفمسطينيا  "انيةميددراسة 

السنة الثامنة / 2003 (آب )، مجمة بمسـ " العنكسة  أصبحت ظاىرة مقمقة في فمسطيف - " 
كعبر أسئمة ميدانية -  ، عرض في مقابمة أجراىا األخ أحمد سميـ  338العدد – كالعشركف 

.  لبعض األ كات المكاتي لـ يتسّف ليّف الزكاج
جاء في جريدة القدس الصادرة يـك األربعاء "لماذا تزداد العكانس في المجتمع الفمسطيني ؟  - "

، كتحديدا في الصفحة العاشرة  تحت 12811ضمف العدد 2005في العشريف مف نيساف  
" بناء " حيث أصدر أحد برامج الجمعية الكطنية الفمسطينية لمشباب . العنكاف المذككر أعبله



 كذلؾ مف  بلؿ دراسة ، إلى محاربة العنكسة في المجتمع الفمسطيني فييا  دعا الباحثكف.بغزة 
" .    العنكسة كالزكاج أسباب كحمكؿ " بعنكاف 

: منيج البحث
عند كتابة مكضكعات ىذه الرسالة جمعت بيف المادة المكتبية كالميدانية، فما كجد مكتكبان إال كقد 

كفيما يمي . أما االستبانة الميدانية ، فكانت قائمة عمى المنيج الكصفي كالتحميمي. جئت بو
     :عرض لمنيجي في البحث

ُأ ذت اآليات الكريمات كما ىي في الرسـ القرآني، ثـ أشرت إلى مكاضعيا في القرآف  .1
. العظيـ

          
قمت بت ريج األحاديث مف مصادرىا ، بحيث ال يقؿ عف مصدريف لمحديث الكاحد، ثـ أذكر . 2

. درجتو مف حيث الصحة كالضعؼ
 
عزك اآليات إلى مكاقعيا مف : االلتزاـ بقكاعد المنيج العممي في كتابة الرسائؿ ، مف حيث . 3

السكر، كالحديث كاآلثار إلى مظانيا، كاألقكاؿ كالتعريفات كالنصكص إلى المصادر المراجع التي 
. أ ذت منيا ، سكاء كانت كتبان ، أـ جرائد كمجبلت ، أـ مكاقع عمى االنترنت

 
: كقد قسمت البحث إلى مقدمة كثالثة فصكؿ كخاتمة كىي

 
:  مفيكـ العنكسة كمرادفاتيا كيتككف مف خمسة مباحث: الفصؿ األكؿ

 
:  كيشمؿمفيكـ العنكسة لغةن كاصطالحان :المبحث األكؿ
 مفيـك العنكسة لغةن : المطمب األكؿ
 مفيـك العنكسة اصطبلحان :المطمب الثاني
  مرادفات لفظ العنكسة: المبحث الثاني

: كيشمؿ مطمبيف ، ىما
 األلفاظ المرادفة لمعنكسة:المطمب األكؿ
 مكقؼ اإلسبلـ مف الزكاج:المطمب الثاني
:  كيشمؿتعريؼ العنكسة كحكمة مشركعيتو كفكائده ،: المبحث الثالث



 تعريؼ النكاح:المطمب األكؿ
 حكمة مشركعية النكاح:المطمب الثاني
 فكائد النكاح:المطمب الثالث
: ، كيشمؿأحكاـ فقيية خاصة بالمرأة العانس:المبحث الثالث
 السّف التي ُتعتبر فيو المرأة عانسان :المطمب األكؿ
 حكـ اشتراط إذف المرأة العانس في الزكاج:المطمب الثاني
 : سف البمكغ كالزكاج كيشمؿ: المبحث الرابع
 سف البمكغ: المطمب األكؿ
 سف الزكاج:المطمب الثاني
 سف الزكاج في فمسطيف:المطمب الثالث

 كاقع العنكسة :المبحث ال امس
 كاقع العنكسة في فمسطيف:المطمب األكؿ
 كاقع العنكسة في الببلد العربية:المطمب الثاني

 
: ، كيتككف مف ثالثة مباحث،ىيأسباب ظاىرة العنكسة كعالجيا:الفصؿ الثاني

 
أسباب ظاىرة العنكسة : المبحث األكؿ
 األسباب االجتماعية: المطمب األكؿ
 األسباب الثقافية:المطمب الثاني
 األسباب االقتصادية:المطمب الثالث
 األسباب النفسية:المطمب الرابع

 األسباب السياسية:المطمب ال امس
:  ، كيشمؿأشكاؿ العنكسة كاألمثاؿ التي قيمت فييا كفي الزكاج:المبحث الثاني
 أشكاؿ العنكسة:المطمب األكؿ
 األمثاؿ التي قيمت في العنكسة كالزكاج:المطمب الثاني
: كيشتمؿ عمى اآلثار السمبية الناتجة عف العنكسة كعالجيا،:المبحث الثالث



 اآلثار السمبية الناتجة عف العنكسة: المطمب األكؿ
 عبلج اآلثار السمبية الناتجة عف العنكسة: المطمب الثاني
:  عالج العنكسة، كيشمؿ: المبحث الرابع
الحث عمى الزكاج : المطمب األكؿ
تكعية كتثقيؼ المجتمع بأىمية الزكاج : المطمب الثاني
ت فيؼ الميكر كتكاليؼ الزكاج : المطمب الثالث
ترسيخ المعايير الشرعية ال تيار الزكجيف : المطمب الرابع

المطمب ال امس تقنيف ال طبة 
محاربة التقاليد المكركثة كالد يمة : المطمب السادس
تعدد الزكجات : المطمب السابع

 
 االستبانات: الفصؿ الثالث

 مقدمة
 إجراءات الدراسة: المبحث األكؿ
 مجتمع الدراسة: المطمب األكؿ
 التجربة القْبمية:المطمب الثاني
 عّينة الدراسة:المطمب الثالث
 نتائج الدراسة:المبحث الثاني
 أثر المستكل االجتماعي:المطمب األكؿ
 أثر المستكل الثقافي:المطمب الثاني
 أثر المستكل االقتصادم:المطمب الثالث
 أثر المستكل النفسي:المطمب الرابع

 أثر المستكل السياسي:المطمب ال امس
 ال اتمة

فيرس األعبلـ  ،ك فيرس األحاديث ، كفيرس اآليات: ثـ أتبعت ذلؾ بالفيارس، كىي
.  ، كفيرس المصادر كالمراجع ، كالمبلحؽ الُمترجـ ليـ



 
 
 
 
 

 
الفصؿ األكؿ 

 
 
 
 
 



 (مفيـك العنكسة كمرادفاتيا  ) 
 
 
 
 
 
 
 

: المبحث األكؿ
 

مفيـك العنكسة لغةن كاصطالحان 
 

  (فيو مطمباف)
 
 
 

مفيـك العنكسة لغةن  : المطمب األكؿ
 
 

مفيـك العنكسة اصطالحان : المطمب الثاني
 



: المطمب األكؿ 
 مفيكـ العنكسة لغةن 

 المغكية ، كالنفسية ، دالالتيانتشرت اليـك كراجت ، كليا امف األلفاظ التي     لفظ العنكسة  
. الجتماعياكمفيكميا 

ـ، عُننُنكسان فُن َعَنَسِت المرأة ، َتع:  منظكر ابفقاؿ   ، كىي عانس مف كتأّطرت كِعناسان  س بالضَّض
حبسكىا عف األزكاج حتى جازت : سيا أىمُنياَعفَّض  عُننَّضس كَعَكاِنَس ، كَعنَّضست، كىي مُنَعنَّضس كنسكة

ز ِِ . َفتَاَء الّسف كلّما تعجُن
ن سِت الجارية، ت عُنس إذا طاؿ مكثيا في منزؿ":قاؿ الجكىرم  بعد ِإدراكيا حتى  رجت لياق أ ع 

ن س تْ   . "مف ِعداد األبكار ، ىذا ما لـ تتزكج، فإف تزّكجت مّرةن فبل يقاؿ ع 
 . "التي تبقى زمانان بعد أف تدرؾ ، ال تتزكج: العانس مف النساء:  كقيؿ

ن س ِت المرأة ُعنكسان كع ّنست أيضان  فا كلـ تتزّكج بعد: كع   َ ، كعّنسيا أىميا، كىي عانس صارت ن ِص
  . كُمعّنسة، كرجؿ عانس أيضان 

 . " طكؿ المكث مف غير تزكيج":الّتعنيس
، كأيضان (كالرجؿ الذم لـ يتزكج)البنت التي لـ تتزكج : ككرد في القامكس المحيط أّف العانس ىي 

 ". الناقة الصمبة " ، كما أّف العانس ىي"الجمؿ السميف" ، العانس ىك 
:- ويستخلص مما تقّدم أّن العنوسة يتحّدد معناىا في ثالثة أمور )   
ف كانت العنكسة في جانب األنكثة أظير - . أنيا تطمؽ عمى الرجاؿ كالنساء ، كا 
 . إّف العانس ىك مف لـ يتزّكج مف الجنسيف ، فالمطمقة كاألرممة ال تسّمياف عانسان  -

نيا تتكجو إلى مف طاؿ بو المكث ببل زكاج بعد سف البمكغ ، حتى تجاكز السِّف المعقكلة  - كا 
  ( سنة (25 )عرفان لمزكاج ، كىك ما يحدده بعض الباحثيف ب

                                                           

- ، دار صادر لمطباعة كالنشر، بيركت1، ط4/422لساف العرب،. ابف منظكر، جماؿ الديف بف مكـر-  1
 .ـ1997لبناف، 

،رياض الريس لمكتب كالنشر، 1، ط79 عمي عبد الحميـ حمزة ، القامكس الجنسي عند العرب، ص – 2
. ـ2002

 .، ت محمد حسف آؿ ياسيف368ص. المحيط في المغة . ابف عباد، إسماعيؿ- 3

 (في فركع الحنفية  )البحر الرائؽ في شرح كنز الدقائؽ .  النسفي ،عبد اهلل بف أحمد بف محمكد – 4
 ـ1997ىػ 1418 لبناف ، –، دار الكتب العممية بيركت 1، ط 3/205
 . لبناف–، دار الجيؿ ، بيركت 2/242القامكس المحيط ، . الفيركزأبادم، مجد الديف محمد بف يعقكب- 5

 
 
  



:- ىي  جية البمكغكمراحؿ عمر البنت مف  )
 . مرحمة العتاؽ ثـ مرحمة البمكغ ثـ،   إلى ما دكف البمكغممرحمة الصبا كه*

. ىي بيف التي أدركت كبيف التي عنست :كقيؿ .البكر التي لـ تبف مف أىميا :  كالعاتؽ ىي
ىي الجارية التي قد أدركت كبمغت ف ّدرت في بيت أىميا ، كلـ تتزّكج ، سّميت بذلؾ ؛  " : كالعاتؽ
                        2 . ( تقت عف  دمة أبكييا كلـ يممكيا زكج بعدعألنيا 

  إّف بركز ظاىرة العنكسة في المجتمع المسمـ تشّكؿ  مبلن جمّيا في العبلقات االجتماعية ،  اصة
 . تمتـز بالتستر كالحياء؛ ألنياّف المرأة تعاب في مسألة العنكسة أكثر منيا في جانب الرجؿ كأ

كلذلؾ الفساد الذم يستشرم في المجتمع المسمـ، كالذم يترتب عمى عضؿ الكلي لمكليتو في 
إذا أتاكـ مف ترضكف -: " :  - قاؿ: عف عركة قاؿ * عف ىشاـ بف عركة . زكاجيا الكفؤ

 3"  مقو كدينو  فزّكجكه ، إاّل تفعمكا تكف فتنة في األرض كفساد عريض
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                      

الرياض ، - ،دار العاصمة لمنشر كالتكزيع15ص. تأخر سف الزكاج. آؿ نكاب ، نكاب الديف عبد الرب- 1
ىػ 1415

 4/252ابف منظكر ، المصدر السابؽ، -  2
ـّ كلد، ككاف ثقةن ثبتان كثير الحديث حّجة، كقد سمع *  ىشاـ بف عركة بف الزبير بف العكاـ بف  كيمد بف أسد ، كيكنى أبا المنذر ، كأّمو أ

مف عبد اهلل بف الزبير ككفد عمى أبي جعفر المنصكر بالككفة كلحؽ ببغداد فمات بيا في سنة سّت كأربعيف كمائة كدفف في مقبرة 
. 7/233أنظر الطبقات الكبرل إلبف سعد . ال يزراف

قاؿ األلباني ، 6/266 ، قاؿ األلباني في اركاء الغميؿ ، 3/390، 1967: األكفاء برقـ: باب: ركاه ابف ماجو في كتاب النكاح  - 3
، أنظر كتاب تيذيب جامع االماـ 968:،برقـ2/8ركاه الترمذم . 1868: ، برقـ2/266: ، أنظر إركاء الغميؿ (حديث صحيح االسناد )

  ، الجامع الصحيح ألبي لمترمذم، 2695:، برقـ2/179أل رجو الحاكـ في المستدرؾ عمى الصحيحيف ،. الترمذم لمتميدم 
 .1085:،برقـ3/395
 



: المطمب الثاني
مفيكـ العنكسة اصطالحان  

  . كجييا، كعرفت مصالحيا زىي التي طاؿ مكثيا كبر: العانس
بقاء الرجؿ أك المرأة : أّف العنكسة ىي  : (الّمغكم كاالصطبلحي  )يتبيف مف التعريفيف السابقيف  

كالمعنى االصطبلحي ال . بدكف زكج بإرادتيما أك رغمان عنيما ، كبعد الكقت المناسب لمزكاج 
. ي رج عف المعنى الّمغكم ضمنان كال معنى

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

القكانيف الفقيية في تم يص مذىب المالكية كالتنبو عمى مذىب الشافعية كالحنفية . ابف جزم، محمد بف أحمد- 1
 بيركت، –، تحقيؽ عبد الكريـ الفضيمي، المكتبة العصرية لمطباعة كالنشر، صيدا 226ص . كالحنبمية
. ـ2002ىػ1423

 



: المبحث الثاني
 

مرادفات لفظ العنكسة 
 

 (كفيو مطمباف)
 
 
 

األلفاظ المرادفة لمعنكسة  : المطمب األكؿ
 
 
 

مكقؼ اإلسالـ مف الزكاج :المطمب الثاني
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 :كؿلمطمب األا
األلفاظ المرادفة لمعنكسة 

 :   مف األلفاظ التي ترادؼ العنكسة
  العزكبة *
باف ، كالجمع أعزاب ، كالعّزاب . ال أىؿ لو: رجؿ ع ز ب كمعزابة "  الذيف ال أزكاج : كرجبلف ع ز 

 .  "ليـ مف الرجاؿ كالنساء
 . ترؾ النكاح ، ككذلؾ المرأة : كتعّزب الرجؿ
تعّزب : كيقاؿ . لـ يكف لو زكج: ك فبلف عزبة ، كعزكبة . بعد ك في: عزكبان –  عزب الشيء 

 . " كالمرأة كذلؾ. ـ تأىّؿ ثتعّزب زمانا : يقاؿ . كاف عازبا : فبلف 
   . " مف ال زكج ليا ؛ العازب كالعازبةأكمف ال زكجة لو : األعزب كالعزباء ك" 
 : العضؿ*

منعيا : ق يعضميا كيعضميا عضبلن كعّضميا يـكعضؿ الرجؿ أ. حبسيا: جاعضؿ المرأة عف الزك
. مف الزكج ظمما
  :أراد. ،ىك مف العضؿ ، المنع "مرأة فعضمتيا اقاؿ لو أبكه زّكجتؾ :" بف عمرك اكفي حديث 

 .  " أّنؾ لـ تعامميا معاممة األزكاج لنسائيـ، كلـ تتركيا تتصرؼ في نفسيا ، فكأنؾ قد منعتيا
 .   . "كالعضؿ قد يككف سببان لمعنكس " 

 كرغب كؿ كاحد منيما ،منع المرأة مف التزكيج مف الكفؤ كبمير المثؿ إذا طمبت ذلؾ: كالعضؿ
 .   "كالعضؿ حراـ. في صاحبو
:  االكفاءة

 . ىك ككف الزكج نظيران لمزكجة:  لغةن 
                                                           

 4/324 ، ؽابف منظكر، المصدر الساب - 1
 2/627،   المعجـ الكسيط ، كآ ركفأنيسـ إبراىي -2
، دار الفكر المبناني لمطباعة 1، ط1/126 جكزيؼ شيدا، حقيؽ،، ت"  مكاضيع المغة كمعانيياإلىدليؿ " النادر .  الياس،الجبيمي – 3

 .ـ1999كالنشر كالتكزيع، 
. 4/361سابؽ،اؿ المصدر  ،ابف منظكر - 4
مطابع دار الصفكة لمطباعة كالنشر .ـ1994ػ ق1412، 1ط، 31/31سبلمية اإلكف ؤ كزارة األكقاؼ كالش،المكسكعة الفقيية -   5

 .كالتكزيع
. ـ1997ىػ 1417، دار الفكر لمنشر كالتكزيع، 1، ط3/96-1. شرح قانكف األحكاؿ الش صية. السرطاكم، محمكد عمي - 6
 

 

 ىػ1421 لبناف، –،دار الكتب العممية ، بيركت 1، ط185ص. التعريفات. الجرجاني، عمي بف محمد - 1
 .ـ2000



أم مساكيان ليا في المنزلة ، كنظيران ليا في المركز . أف يككف الزكج ُكفؤان لزكجتو: اصطالحان 
 2. االجتماعي ، كالمستكل الُ ُمقي كالمالي

  3. كيفُسؽ  بو الكليُ . المرأة تزكيجيا بغير كؼٍء بغير رضاىا كيحـر عمى كليّ 
 فإف زّكج األب أك الجد البكر مف غير كفؤ بغير رضاىا أك زّكجيا أحد األكلياء بغير كفؤ 

 4. النكاح باطؿ- :  رحمو اهلل –برضاىا مف غير رضا سائر األكلياء، فقد قاؿ الشافعي 
: الرىبانية*
الت ّمي عف أشغاؿ الدنيا كترؾ مبلذىا كالزىد فييا كالعزلة عف  : كىي. الرىبانية( : الرىبنة): لغةن 

يا رسكؿ اهلل ، ائذف لي في : أّف عثماف بف مظعكف قاؿ* : عف سعيد بف العاص . 5أىميا 
 6 " الحنفية السمحة  بالرىبانية، إّف اهلل قد أبدلنا فيا عثما : " اال تصاء، فقاؿ لو رسكؿ اهلل 

: الّترّمؿ* 
جمع أرامؿ، كأراممو،كىي مف .  أرممةمكالعز ب ، كمف ماتت زكجتو كه. المحتاج: األرمؿ : لغةن 

 7. مات زكجيا
:  المطمب الثاني

مكقؼ اإلسالـ مف الزكاج 
لـ تتطّرؽ األدياف السماكية إلى العنكسة بشكؿ مباشر ، كلكّنيا جميعا حّثت عمى الزكاج، عمى 

نجاب األكالد ففي الديانة اإلسبلمية تشجيع كاضح عمى الزكاج كاإلنجاب، كقكلو .تشكيؿ األسرة كا 
                                                                                                                                                                      

. دار الجيؿ. 2/98. فقو السنة. سابؽ، السيد- 2
 .ـ1991ىػ 1412، دار ال ير1، ط171-2/169. المعتمد في فقو اإلماـ أحمد. ، محمكد. األرناؤكط-3 

،دار إحياء التراث العربي 17/383كتاب المجمكع شرح الميذب لمشيرازم، . النككم، محيي الديف بف شرؼ- 4
. ـ1995ىػ 1415لمطباعة كالنشر كالتكزيع، 

 1/376المصدر السابؽ ، . إبراىيـ أنيس كآ ركف-5
: قاؿ الطبرم.  6/62إبراىيـ بف زكريا، كىك ضعيؼ،  أنظر المعجـ الكبير لمطبراني: أ رجو الطبراني، كفيو - 6

التبتؿ الذم أراده عثماف بف مظعكف نحريـ النساء كالطيب ككؿ ما يمتّذ بو، أنظر فتح البارم شرح صحيح 
" . يا عثماف ، إّني لـ أكمر بالرىبانية، أرغبت عف سنتي؟ )، ككرد بمفظ 9/147الب ارم البف حجر العسقبلني، 

 في تحقيؽ مجمع الزكائد كمنبع الفكائد لمييثمي، دأنظر بغية الرائ . 2215:، كبرقـ3/1387أنظر سنف الدارمي، 
 . (حديث ضعيؼ )، قاؿ الييثمي ، 7308: ، برقـ4/463
 3/288أنظر كتاب اإلصابة . سعيد بف العاص بف أمية بف عبد شمس بف عبد شمس بف عبد مناؼ*
  1/374إبراىيـ أنيس كآ ركف ، المصدر السابؽ،  - 7

، أسمـ بعد ثبلثة عشر رجبلن كىاجر إلى .عثماف بف مظعكف، ابف حبيب بف كىب بف حذاافة بف ُجم ح الجمحي* 
. 3/461أنظر اإلصابة في تمييز الصحابة، . الحبشة ىك كابنو السائب اليجرة األكلى في جماعة

 



      :"لتعاؿ
    

."  (  كرّغب الشرع في الزكاج، كندب إليو؛ ألنو كسيمة االعفاؼ ، كحفظ
شباع الرغبة الجنسي  في النفس اإلنسانية، كطريؽ السعادة، كسبيؿ الطمأنينة ة الفطرمةالعرض، كا 

   (.كاالستقرار
 يا معشر الشباب، مف قكلو "   كمف األحاديث النبكية التي حّثت بإصرار عمى الزكاج ، 

فميتزكج، فإّنو أغّض لمبصر، كأحصف لمفرج ، كمف لـ يستطع فعميو * استطاع منكـ الباءة 
 .  " بالّصكـ، فإّنو لو كجاء 

كىذا حثٍّ عمى النكاح شديد ككعيد عمى تركو يقربو إلى الكجكب كالت مي منو إلى التحريـ، كلك ) 
- تزّكج كفعؿ ذلؾ أصحابو كال يشتغؿ النبي- - كاف الت مي أفضؿ النعكس األمر، كألّف النبي

 - حرازه كأصحابو إال باألفضؿ ، كألّف مصالح النكاح أكثر، فإنو يشتمؿ عمى تحصيف الديف كا 
يجاد النسؿ كتكثير األمة أكلى   4. (كتحصيف المرأة كحفظيا كالقياـ بيا كا 

 فكاف االشتغاؿ في النكاح أكلى مف الت مي لمنكافؿ ، كفيو آثار في تكعيد مف رغب عنو   )
 .  (كتحريض مف رغب فيو

                                                           

( 189)آية رقـ : سكرة األعراؼ- 1
 لبناف، –، دار الفكر المعاصر ، بيركت 1، ط40ص. األسرة المسممة في العالـ المعاصر.  الزحيمي، كىبة-2

. ـ2000ىػ 1420
، برقـ: كتاب  : مسمـأ رجو - 3 ، 1533: باب استحباب النكاح لمف تاقت نفسو إليو ككجد مؤنة كاشتغاؿ مف عجز عف المؤف بالصـك

باب : أنظر صحيح الب ارم لئلماـ الب ارم، كتاب النكاح. ،أنظر م تصر صحيح مسمـ لئلماـ مسمـ ، دار الكتب العممية282ص 
، كرقمو 4/466لمييثمي، /أنظر كتاب مجمع الزكا ئد . 1905: ،برقـ4/149أنظر فتح البارم . 5065: الترغيب  في النكاح كرقمو

، قاؿ عنو األلباني 1845، برقـ،3/300ركاه ابف ماجو ،. ركاه البزار كالطبراني في األكسط ، كرجاؿ الطبراني ثقات:  كقاؿ 7304:
ركاه النسائي في .  1781:، كرقمو6/192، كفي االركاء 2383:، برقـ5/498أنظر سمسمة األحاديث الصحيحة، (صحيح اإلسناد)

. 2212:،برقـ3/1384، أنظر سنف لدارمي،13445: ، برقـ7/122،أ نظر السنف الكبرل لمبييقي ،3206:، برقـ3/58سننو، 
 .  أم لمصـك قدرة عمى تسكيف شيكة الجسد: ىي القدرة عمى الزكاج ، فإنو لو كجاء : الباءة* 

ىػ 1416 القاىرة، –، دار الحديث 1ط. ، تحقيؽ محمد شرؼ الديف كآ ركف9/138. ابف قدامة، المغني- 4
 . ـ1996

 

 
 

، دار الكتب العممية، 1، 2/444. تبييف الحقائؽ شرح كنز الدقائؽ. لزيمعي، ف ر الديف عثماف بف عميا- 1
 .ـ2000ىػ 1420 لبناف، –بيركت 

،دار الفكر لمطباعة كالنشر 5/7. كشاؼ القناع عف متف اإلقناع. البيكتي، منصكر بف يكنس بف إدريس- 2
. ـ1982ىػ 1402، عكالتكزم



كمف دعاؾ إلى غير . ليست العزكبة مف أمر اإلسبلـ في شيء: قاؿ أحمد في ركاية المركزم) 
 . (التزكج ، فقد دعاؾ إلى غير اإلسبلـ 

أفضؿ إال أف تتكؽ نفسو إلى النساء -  تعالى – الت مي لعبادة اهلل – رحمو اهلل –كقاؿ الشافعي )
  . (كال يجد الصبر عمى الت مي لعبادة اهلل 

 كبعكس ما درج عميو النصارل مف الحّط مف شأف الزكاج كالترغيب في العزكبية ، كاعتبار )
الزكاج مف األمكر التي ال تميؽ بالمؤمنيف كالقّديسيف كالعابديف، نجد أّف اإلسبلـ قد حّث عميو 

 .  (كرّغب فيو
 
 
 
 
 
 
 
 
 
: الثالثالمبحث 
 
 

تعريؼ النكاح كحكمة مشركعيتو كفكائده 
 

                                                                                                                                                                      

، تحقيؽ أبي عبد اهلل محمد حسف 1، ط216-3/215المبسكط، . السر سي، محمد بف أحمد بف أبي سيؿ- 3
. ـ2001ىػ 1421 لبناف، –محمد حسف إسماعيؿ الشافعي، دار الكتب العممية، بيركت 

مجمة الشريعة كالدراسات اإلسبلمية ،عممية محكمة تعنى بالبحكث كالدراسات اإلسبلمية تصدر عف جامعة - 4
 . 184ص. ـ1987ىػ أغسطس 1407ذك القعدة -  العدد الثامف–الككيت كؿ أربعة أشير، السنة الرابعة 

 
 

 
 

 

 



 
: (فيو ثالثة مطالب)

 
 
 

تعريؼ النكاح  : المطمب األكؿ 
 
  
 

حكمة مشركعية النكاح : المطمب الثاني 
 
 
 

 فكائد النكاح : المطمب الثالث
 
 

 
 

 : كؿ المطمب األ
تعريؼ النكاح  

تّفؽ ، لمجّرد إد اؿ الناس تحت اىذه الشريعة المعصكمة ليست تكاليفيا مكضكعة حيثما  )
. سمطة  الديف ، بؿ كضعت لتحقيؽ مقاصد الشارع في قياـ مصالحيـ في الّديف كالّدنيا معا

  ، كالعقؿ،كالنفس، الديف  )حفظ شيء مف الضركريات ال مس  ، كركعي في كّؿ حكـ منيا



التي ىي أسس العمراف المرعية في كؿ مّمة، كالتي لكالىا لـ تجر مصالح الدنيا  (كالماؿ ، كالنسؿ
 .  (لفاتت النجاة في اآل رة كستقامة، اعمى 

 
:- الزكاج كالنكاح في المغة 

: الزكاج
 . "قرنو بو:  زّكج الشيء ، كزّكجو إليو: " القتراف كاالرتباط ، تقكؿ العربا: الزكاج في المغة ىك)

  "    :" كفي التنزيؿ

:  أم قرّناىـ، كأنشد ثعمب
  .  (كال يمبث الفتياف أف يتفّرقكا                إذا لـ يزّكج ركح شكؿ إلى شكؿ

 
:   لغة النكاحأما
. ينكحيا نكاحا إذا تزكجيا: مرأة انكح فبلف  )

. ؛ ألنو سبب لمكطء المباح  كأصؿ النكاح في كبلـ العرب، الكطء ، كقيؿ لمتزّكج
. زّكجيا إّياه: ّياىا ، كأنكحيا  إكأنكحو المرأة ، زّكجو
 : قاؿ اهلل عز كجؿ 

 "    

  "    . 
 أصؿ النكاح في كبلـ العرب الكطء ، كقيؿ لمتزكج نكاح ؛ألنو ؼ.عقد التزكيج يسّمى النكاح   ؼ

 . (سبب الكطء  المباح

                                                           

 لبناف –، دار الكتب العممية، بيركت 1/3المكافقات في أصكؿ الشريعة، . الشاطبي، إبراىيـ بف مكسى   –1
( 54)آية رقـ : فسكرة الد ا- 2
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 (49) رقـ آية: سكرة األحزاب- 4

 

 
 

. ـ2001ىػ 1421لبناف ، -، دار إحياء التراث العربي ، بيركت11/64تيذيب المغة، . األزىرم، محمد بف أحمد - 1
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. ـ1998ىػ 1418، دار ال ير لمطباعة كالنشر كالتكزيع، 2، ط1/81. الحميد أبك ال ير كآ ركف
، دار القمـ ، 2/7 –رحمو اهلل تعالى - الفقو المنيجي عمى مذىب اإلماـ الشافعي. مصطفى كآ ركف. ال ف- 3

.  ـ1996ىػ 1416دمشؽ، 
. ، دار إحياء التراث الكتب العربية91-2/90. حاشية الباجكرم عمي بف القاسـ الغزل. الباجكرم، إبراىيـ- 4



 : - تعريؼ النكاح في المذاىب
:       ا تمؼ الفقياء في تعريفو ، كمف أىـ ىذه التعريفات 

بأنو العقد المشيكر المشتمؿ عمى األركاف كالشركط ، كيطمؽ عمى العقد كعمى  : الشافعيةعّرفو 
  . الكطء لغةن 

 كىك حقيقة . عقد يتضمف إباحة استمتاع كؿ مف الزكجيف باآل ر عمى الكجو المشركع : كقيؿ
 . في العقد مجاز في الكطء

 .  بأنو عقد يرد عمى ممؾ المتعة  قصدا :  الحنفية  كعرّفو 
ىك عبارة عف ضـ كجمع م صكص كىك الكطء ، ألف الزكجيف حالة الكطء يجتمعاف،  :  كقيؿ

 . كينضـ كؿ كاحد إلى صاحبو حتى يصير كالش ص الكاحد
  :المالكية كعّرفو

  . بأنو ىك حقيقة في العقد مجاز في الكطء 
    . بأنو عقد التزكيج ، فعند إطبلؽ لفظو ينصرؼ إليو ما لـ يصرفو عنو دليؿ :الحنابمةكعّرفو 
: بأنو " : 2" كما جاء في المادة  : قانكف األحكاؿ الشخصيةكعرفو 

يجاد نسؿ بينيما  "  " .  عقد بيف رجؿ كامرأة تحؿ لو شرعا لتككيف أسرة كا 
كىذا التعريؼ أظير في بياف المقصكد مف الزكاج مف التعاريؼ الّسابقة ؛ ذلؾ ألنو يبيف أّف    ) 

المقصد األسمى مف الزكاج في نظر الشرع كعند العقبلء ؛ ىك التناسؿ كحفظ النكع اإلنساني ، 
. كأف يجد كؿ كاحد في شريؾ حياتو األنس كالمكدة التي تؤلؼ بينيما 

                                                                                                                                                                      

 3/136النسفي، مصدر سابؽ، - 5
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.  ـ1998ىػ 1419 لبناف ، –كالنشر كالتكزيع، بيركت 
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. المبدع شرح المقنع، تحقيؽ محمد حسف إسماعيؿ الشافعي. ابف مفمح، برىاف الديف إبراىيـ بف محمد - 1
. 9/134 البف قدامو،مأنظر المغف. ـ1997ىػ 1418 لبناف، –، دار الكتب العممية ، بيركت 1، ط6/81

 . 5/5كشاؼ القناع عف متف اإلقناع لمبيكتي، 



 كبعض التعريفات الّسابقة يحصر القصد مف الزكاج في قضاء الشيكة الجنسية فقط ، حيث 
كما . جعمكا ممؾ االستمتاع العّمة الغائية مف الزكاج، كما ىك األمر كاضح مف تعريؼ الحنفية 

   .  (قصد التشريع اإلسبلمي مف ىذا العقد مجرد الحياة الحيكانية 
    
 

:  حكمة مشركعية النكاح 
 عديدة، مف ذلؾ أّف إرادة اهلل اقتضت ألف ع شرع اهلل الزكاج لحكـ كثيرة ، كمصالح جّمة كمتا )

كىذه األغراض . يككف النكع اإلنساني  ميفتو في األرض ؛ إلصبلحيا ، كإلقامة الشرائع فييا 
التي أحّبيا اهلل، كأحّب أف تككف ال يمكف أف تتحقؽ إال إذا بنيت عمى أسس متينة كدعائـ قكية 

. ( ، أال كىي النكاح ، فإّف النسؿ يمكف أف يكجد بمجرد اجتماع الرجؿ بالمرأة بأم طريقة ةثابت
 
شباعيا لييدأ ؛ كالزكاج ىك أحسف كضع طبيعي ليا، كأسمـ طريقة )  البدف   إلركاء الغريزة كا 

 لى الحراـ ، كتطمئّف إ ، كتسكف النفس عف الصراع ، كيكّؼ النظر عف الّتطمع االضطرابمف 

   . اهلل حؿّ ألى ما إالعاطفة 
 :ليو اآلية الكريمةإشارت أكىذا ما 

 "      
   

   
  

    "   . 

                                                           

 12-11/ 1 السرطاكم، مصدر سابؽ ،  – 2
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، تحقيؽ عمي محمد معكض . الكاساني، عبلء الديف أبي بكر بف مسعكد - 3

. ـ1997ىػ 1418 لبناف، –، دار الكتب العممية، بيركت 3/309كعادؿ أحمد عبد المكجكد، 
 

 
 (21)آية رقـ : سكرة الرـك - 1

أنظر سنف النسائي، . 920، ص 1468: ير متاع الدنيا المرأة الصالحة، برقـ: باب: الرضاع: ركاه مسمـ في صحيحو ، كتاب- 2
.  13468: ، كرقمو7/128أنظر السنف الكبرل لمبييقي، . 3232: ، برقـ500اعتنى بو مشيكر آؿ سمماف، ص

  . ، دار الصابكني199-2/198تفسير آيات األحكاـ ، . ركائع البياف . الصابكني، محمد عمي - 2



ستمرار الحياة ، مع المحافظة عمى احسف كسيمة إلنجاب األكالد ، كتكثير الّنسؿ ، كأكالزكاج 
كقد حّض اإلسالـ عميو كرّغب فيو ، بطرؽ شتى، . األنساب التي يكلييا اإلسالـ عناية فائقة 

 .  خير متاع في ىذه الحاالت-   - كصكر عديدة ، كعّده الرسكؿ
  "  المرأة الصالحة الدنيا كخير متاع، متاع كميا الدنيا :" -  - قاؿ 

 كقد أمر اإلسالـ بتيسير أسباب الزكاج ، كتسييؿ طرقو ؛ لتجرم الحياة عمى طبيعتيا 
في   (العقبة األكلى )ىي   جميع العقبات مف كجيو، كالعقبة الماليةبإزالةكبساطتيا ، كأمر 

. طريؽ بناء البيكت ، كتحصيف النفكس
ف يككف الفقر عائقان عف التزكيج ، فالرزؽ أّنو ال يجكز ألى إ - كعال  جؿّ  - لذلؾ نّبو البارم 

ف أختاركا طريؽ العّفة النظيفة، فيجب عمى األمة اف ىـ إ ء األزكاجبيد اليا ، كقد تكفؿ باغنا
 حتى ال يبقى في  ؛سبابو، كتبذؿ كؿ ما لدييا مف جيكدأ ليـ تييئف أتعينيـ عمى الزكاج ، ك

 .  (المجتمع عضك أشّؿ ، أك عضك غير نافع
لى أف تتييأ فرصة الزكاج، جاء األمر اإلليي ليـ باالستعفاؼ عف الحراـ    حتى يغنييـ  ،كا 

  :"لاهلل مف فضمو، قاؿ تعاؿ
     

   "    
 
 
فكائد النكاح   : ثالثلمطمب اؿا

 :الفائدة األكلى

                                                                                                                                                                      

(    33) رقـ آية: سكرة النكر- 4

 
 

 
 
 

 



كأف ال ي مك العالـ عف جنس لمقصكد إبقاء النسؿ، كا .الكلد، كىك األصؿ ، كلو كضع النكاح )
كفي التّكصؿ إلى الكلد قربة مف أربعة أكجو ، ىي األصؿ فيو عند األمف مف غكائؿ . اإلنس 
. حتى لـ يحب أحدىـ أف يمقى اهلل عزبان  الشيكة
 :الكجو األكؿأّما 

 فيك أدؽ الكجكه كأبعدىا عف إفياـ الجماىير ، كىك أحّقيا كأقكاىا عند ذكم البصائر النافذة في 
كبيانو أّف الّسيد إذا أسمـ إلى عبده البذر كآالت الحرث  .عجائب صنع اهلل تعالى كمجارم حكمو

ككّكؿ بو مف يتقاضاه عمييا، ،  ككاف العبد بو قادرا عمى الحراثة  ،كىّيأ لو أرضا مييأة لمحراثة
 كترؾ البذر ضائعا حتى فسد كدفع المككؿ عف نفسو بنكع مف ،فإف تكاسؿ كعّطؿ آلة الحرث

 ك مؽ النطفة في  ،كاهلل تعالى  مؽ الذكر كاألنثى .دهمّ كاف مستحقان لممقت كالعتاب مف س، الحيمة
فكؿ ممتنع   . كىّيأ ليا في األنثى عركقا كمجارم ، ك مؽ الرحـ قرارنا كمستكدعان لمنطفة ،الفقار

 كجاف  ، معطِّؿ لما  مؽ اهلل مف اآلالت المعّدة، مضيع لمِبذار،عف النكاح ُمْعِرض عف الحراثة
. عمى مقصكد الفطرة كالحكمة المفيكمة

 :الكجو الثاني
  - - كتكثير ما بو مباىاتو، إذ قد صّرح رسكؿ اهللكرضاه ،    - -ؿ السعي في محبة الرسك

. بذلؾ 
:  الكجو الثالث

:   إذا مات اإلنساف انقطع عممو إاّل مف ثبلثة :" قاؿ . أف يبقي بعده كلدان صالحان يدعك لو
 " صدقة جارية ، أك عمـ ينتفع بو، أك كلد صالح يدعك لو 

 كالصبلح ىك الغالب عمى أكالد ذكم الديف ، ال سّيما إذا عـز عمى تربيتو كحممو عمى الصبلح 
  ، كبالجممة دعاء المؤمف ألبكيو مفيد ، باران كاف أك فاجرا ، فيك مثاب عمى دعكاتو

.   2(فإنو ال تزر كازرة كزر أ رل، كحسناتو ، فإنو مف كسبو كغير مؤا ذ بسّيئاتو
  .أف يمكت الكلد قبمو فيككف لو شفيعان يكـ القيامة: الكجو الرابع )

إال أد ميـ اهلل الجنة -  لـ يبمغكا الِحنث–ما مف مسممْيف ي تكفى ليما ثبلثة مف الكلد :"  قاؿ 
 "  بفضؿ رحمة اهلل إياىـ 
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ما يرجى في : أ رجو البييقي، باب. 1605: كرقمو3/120ما جاء في ثكاب مف أصيب بكلده، : الجنائز، باب: كتاب: ركاه ابف ماجو



 :لفائدة الثانيةا
ليو   التحّصف مف الشيطاف ، ككسر الّتكقاف كدفع غكائؿ الشيكة، كغّض البصر، كحفظ الفرج، كا 

رزقو اهلل امرأة صالحة ، فقد أعانو عمى شطر دينو ،فميتّؽ اهلل في الّشطر مف  :"  اإلشارة بقكلو
 2"  الباقي

كالنكاح بسبب دفع غائمة الشيكة ميـ . بالفطرة كالحكمة، كالشيكة باعثة عميو: كالكلد ىك المقصكد 
ف كاف ،  الفكاحش ـإلى اقتحافي الديف، فإّف الشيكة إذا غمبت كلـ تقاكميا قكة التّقكل، جرت  كا 

 .فغايتو أف يكّؼ الجكارح عف إجابة الشيكة ، فيغّض البصر، كيحفظ الفرج،ممجمان بمجاـ التقكل 
 تياره ، بؿ ال تزاؿ النفس تجاذبو كتحثو افأما حفظ القمب عف الكساكس كالفكر ، فبل يد ؿ تحت 

 .بأمكر الكقاع ، ما لك صّرح بو بيف يدم أ س ال مؽ ال يستحي منو ، كاهلل مّطمع عمى قمبو
 :فائدة الثالثةاؿ

 فإّف  ، كتقكية لو عمى العبادة ، إراحة لمقمب،يناسيا بالمجالسة كالّنظر كالمبلعبة إ تركيح الّنفس ك
 كىي عف الحؽ نفكر ؛ ألنو عمى  بلؼ طبعيا ، فمك كّمفت المداكمة باإلكراه عمى ،النفس م ُمكؿ

ذا رّكحت بالذات في بعض األكقات قكيت  ، جمحت كثابت،ما لـ ي الفيا   3(كا 
   بالنساء مف االستراحة ما يزيؿ الكرب كيرّكح القمب ، كينبغي لنفساالستئناسفي  كنشطت )

   :" ، كلذلؾ قاؿ اهلل تعالى ستراحات بالمباحاتاالمتّقيف 
".  

: الفائدة الرابعة
 ،الكقاع كف لو شيكةتتفريغ القمب عف تدبير المنزؿ كتييئة أسباب المعيشة ، فإف اإلنساف لك لـ 

  كلـ  لضاع أكثر أكقاتو،،العيش في منزلو كحده، إذ لك تكّفؿ بجميع أشغاؿ المنزؿ لتعّذر عميو

                                                                                                                                                                      

ما يرجى في المصيبة باألكالد إذا : الجنائز، باب: السنف الكبرل لمبييقي، كتاب . 7139: ، برقـ4/112المصيبة باألكالد إذا احتسبيـ، 
 . 7144: ، كرقمو4/113احتسبيـ ، 

حديث  صحيح )كقاؿ ىذا .صحيح اإلسناد، كلـ ي ّرجاه: كقاؿ الحاكـ: 2681: برقـ: النكاح: ركاه الحاكـ في مستدركو، كتاب- 2
 .  2/175كلـ ي رجاه كعبد الرحمف ىذا ىك ابف زيد بف عقبة األزرؽ مدني ثقة مأمكف ،  (اإلسناد 
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 . يتفّرغ لمعمـ كالعمؿ
: لفائدة الخامسةا

 ،كالصبر عمى أ بلقيف،  مجاىدة النفس كرياضتيا بالرعاية كالكالية كالقياـ بحقكؽ األىؿ 
رشادىف إلى طريؽ الديف  ،كاحتماؿ األذل منيف  في كسب كاالجتياد كالسعي في إصبلحيف كا 

 كالقياـ بتربيتو ألكالده ، فكؿ ىذه أعماؿ عظيمة الفضؿ ، فإنيا رعاية ككالية،  ،لحبلؿ ألجميفا
 2. (كفضؿ الرعاية عظيـ 



: المبحث الثالث
 
 

 (أحكاـ فقيية خاصة بالمرأة العانس )
  

 
 
 

السف التي تعتبر فيو المرأة عانسان : المطمب األكؿ
 
 
 
 
 
 
 

حكـ اشتراط إذف المرأة العانس في الزكاج :المطمب الثاني
 
 
 
 
 
 
 

نفقة المرأة العانس  :المطمب الثالث
 
 

 
 
 
 

 :كؿالمطمب األ
  السّف التي تعتبر فيو المرأة عانسا 

: -   ىناؾ أقكاؿ منيا فيو عانسان   المرأةدّ  كفي السّف التي تع
  . أربعكف:  مسة كثبلثكف، كقيؿ: ؛ كقيؿ   ثبلثكف سنة 

                                                           

  226ابف جزم، مصدر سابؽ، ص - 1



 فالعانس عند ىؤالء .  كىك ي تمؼ تبعان لمزماف كالبمد سّف العنكسة يعكد إلى العرؼ ،أّف : كقيؿ 
ىي البنت المقيمة عند أىميا بعد بمكغيا سّف الزكاج مدة طكيمة عرفت فييا مصالح نفسيا كبركز 

 .كجييا كلـ تتزّكج 
سنة،  ( 25-16 ) كيرل كثير مف الباحثيف االجتماعييف أّف السف المثالية لمزكاج ىي ما بيف 

في األغمب  كفي ىذا السّف يتأّىؿ. سنة ( 25 ) أكّؿ مرة في سف  -   - كقد تزّكج النبي
بمثمو قبؿ ىذا السّف تأىالن  لتحمؿ المسؤكلية كتقدير األمكر ، كتدبير المعاش بما ال يتأّىؿ

.  كامال
   .  سنة بال زكاج مف العكانس (25 )أؿ مف تجاكز سف اعتباركيمكف 

 
 

:- مناقشة األقوال السابقة
     بالنظر في األقكاؿ السابقة  يتبيف أّف الذيف حددكا سّنا لمعنكسة بدءا بثبلثيف سنة ، إنّما 

نظركا إلى العادة كالعرؼ ، ككؿ منيـ أحاؿ األمر إلى العادة الغالبة في بمده ، فميس اال تبلؼ 
  .  تبلؼ تنكعا تبلؼ تضاد ، بؿ ىك ابينيا 

 
 
 
 
 
  :ثانيلمطمب اؿا

: شتراط إذف المرأة العانس في الزكاج احكـ 
 ، قاؿ رسكؿ اهلل زكاج ثّيبان حّؽ المكافقة أك الّرفض لؿـأ  قد كفؿ اإلسبلـ لممرأة سكاء كانت بكران  )

-   - ": ككيؼ  ،يا رسكؿ اهلل: قالكا. ال تنكح األّيـ حتى تستأمر كال تنكح البكر حتى تستأذف 
      "  أف تسكت: إذنيا ؟ قاؿ
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في : ، باب2/396ركاه أبك داكد في سننو،. 13677:ما جاء في إنكاح الثيب، كرقمو: ، باب7/191أ رجو البيييقي في سننو،   -1

: قاؿ عنو األلباني في االركاء. 2232:في استئمار البكر كالثيب، برقـ: ، باب3/1398مسند الدارمي،. 2092: االستئمار، كرقمو
. 1828:، برقـ6/228، أنظر اركاء الغميؿ (صحيح )حديث 



حتى ال تندفع بعاطفتيا لزكاج  ؛  بأف يتكّلى تزكيجيا كي تار ليا الزكج الصالح الكلي كقد ألـز
  .مف ليس بكفؤ ليا فيسيء معاممتيا أك تضجر بعيشتيا معو

 ىؿ تعامؿ كاألبكار في اإلجبار ، كفي االكتفاء بسككتيا : تمؼ الفقياء في نكاح العانس ا ك  
أك كالثيب ؟؟ 

 ال تجبر البنت عمى النكاح كال يجبرأحد أحدان عمى النكاح عند مالؾ إاّل األب في ابنتو البكر  
 . كفي ابنو الصغير كفي أمتو كعبده كالكلي في يتيمو

كلك جاكزت ستيف عامان إال إذا   (أم فاتت سف الزكاج ) عانسا ن ككلؤلب الجبر عمى البكر كؿ 
رشدىا لحسف تصرفيا ، أك أقامت بعد الد كؿ سنة فأكثر ببيت زكجيا كىي بكر، كيندب لو 

  .استئذاف البالغة
   "بمغت مف العمر ستيف سنة" : كقكلو. أم بناء عمى منع الجبر  " إف أجبرىا لـ يمض" :كقكلو

 . أنيا طالت إقامتيا عند أبييا كعرفت مصالح نفسيا قبؿ الزكاج : المراد ك 
 كمنشأ  .لؤلب جبر البكر ما لـ تكف عانسان ؛ ألنيا لّما عنست صارت كالثيب:  كىبابفكيقكؿ 

 .( "  البكارة أك الجيؿ بمصالح النساء "  العّمة في الجبر مال بلؼ ق
 كىك    دكاـ الجبر عمييا معاممة األبكار في    كالذم أميؿ إليو ىك أّف المرأة العانس تعامؿ   
 كىذا ال يعني أف تزّكج رغمان عنيا ، فبل بّد مف تكافؽ االرادتيف ؛ حتى .ذىب إليو الجميكر ما

   .يككف الزكاج ناجحان كببل مشاكؿ في المستقبؿ
 
 
 
 
 

 :لثالمطمب الثا
 نفقة المرأة  العانس  

                                                           

2  -  web.netwww.islam  
 .ـ1952ىػ 1372 ، الطبعة األ يرة ، 1/381بمغة السالؾ ألقرب المسالؾ إلى مذىب اإلماـ مالؾ ، . المالكي ، أحمد بف محمد  - 3

ىػ 1415 لبناف، –،دار الكتب العممية، بيركت 1،ط2/100المدكنة الكبرل،. األصبحي، مالؾ بف أنس- 4
. ـ1994

. ، المكتبة األزىرية لمتراث2/156الككاكب الدرية في فقو المالكية، . محمد جمعة عبد اهلل- 5
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    حفظ اهلل تعالى حقكؽ المرأة ، كأكجب عمى الرجؿ القياـ بيا كالمدافعة عنيا ، كمف حقكقيا 
.   فيك يرعاىا كيعّمميا كيؤّدبيا كيتّكفؿ بنفقاتيا حتى تبمغ رشدىا كتتزكج ،، بأف يتكالىا األب بنةاؾ

مف كاف لو ثبلث بنات فصبر عمييف كأطعميّف كسقاىّف ككساىّف مف :"  - - قاؿ رسكؿ اهلل 
   "جدتو كّف لو حجابان مف الّنار يكـ القيامة 

 
:  معنى النفقة كأسبابيا

ما : كىي لغةن . كجمعيا نفقات. كىك اإل راج ، كال يستعمؿ إاّل في ال ير: النفقة مف اإلنفاؽ  )
.   الدراىـ مف األمكاؿ : كىي في األصؿ. ينفقو اإلنساف عمى عيالو 

 .ىي الطعاـ: كعرفان . ىي كفاية مف يمّكنو مف الطعاـ كالكسكة كالسكنى: كشرعا
 

:   كالنفقة قسماف
. نفقة تجب لئلنساف عمى نفسو إذا قدر عمييا ، كعميو أف يقّدميا عمى نفقة غيره  - أ
   .الزكجية، كالقرابة، كالممؾ: كأسباب كجكبيا ثبلثة. كنفقة تجب عمى اإلنساف لغيره - ب 

 عمى أبييا حتى تنكح زكجا تستحؽ عميو النفقة  نفقتيا كذىب الفقياء إلى أف البنت الفقيرة تجب
ف كصمت حد التعنيس أك جاكزتيا   . كا 

:   أيضا الزحيميكيقكؿ 
   تجب نفقة البنت الفقيرة عمى أبييا ميما بمغت حتى تتزكج ، كعندئذ تصبح نفقتيا عمى الزكج ، 

كتسبت افإف . فإذا طّمقت عادت نفقتيا عمى األب، كال يجكز لؤلب أف يجبرىا عمى االكتساب 
مف مينة شريفة ال ُتعّرضيا لمفتنة ك ياطة كتعميـ كتطبيب ، سقطت نفقتيا عف األب ، إاّل إذا 

  . (كاف كسبيا ال يكفييا ، فعمى األب إكماؿ النفقة التي تحتاجيا

                                                           

،   (صحيح)،  كىك  حديث 3669:  برقـ5/256،  " بر الكالديف كاإلحساف إلى البنات: " باب : ركاه ابف ماجو في سننو في كتاب- 1
.  1027، برقـ 3/25كما قاؿ عنو األلباني في سمسمة األحاديث الصحيحة 
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المبحث الرابع 
 

سف البمكغ كالزكاج 
 
 

 (كفيو ثالثة مطالب)
 
 

سف البمكغ :المطمب األكؿ
 
 
 

سف الزكاج :المطمب الثاني
 
 
 
 

سف الزكاج في فمسطيف :المطمب الثالث
 
 
 
 
 



 :كؿ المطمب األ
 سّف البمكغ 

 .  ُنْضج الكظائؼ التناسمية:البمكغ لغةن 
. انتياء حد الّصغر في اإلنساف ، ليككف أىبلن لمتكاليؼ الشرعية: كاصطالحان 

  . قكة تحدث في الصبي ، ي رج بيا عف حالة الطفكلة إلى غيرىا:  ىكأك
: عالمات البمكغ

 أّف البمكغ يككف لو إمارات ، كالعبلمات فقياء الشافعية كالمالكية كالحنابمة كاإلمامية تفؽّ  ا)
 . (االحتبلـ لمفتى كالحْيض لمفتاة)الطبيعية 

فالعبلمة في الجارية ، الحيض، كاالحتبلـ . تارةن يككف بالسّف ، كتارةن يككف بالعبلمة: كالبمكغ)
كالعبلمة في الغبلـ ، االحتبلـ ، كاإلحباؿ ، كأدنى المدة، اثنتا . كأدنى المّدة تسع سنيف. كالحبؿ

إذا د ؿ الغبلـ في التاسعة عشرة، كفي الجارية، إذا د مت في السابعة : كأّما السفّ . عشرة سنة
 كحد البمكغ الذم ي رج بو الغبلـ مف دكر الصبا إلى دكر الرجكلة المكمفة )  . (عشرة 

 ببمكغ النكاح ، أم الصبلحية غالمتحممة لمتبعات يككف ببمكغو النكاح، كذلؾ ألّف القرآف حّد البمك
          (. الستيفاء حقكؽ ذلؾ العقد

:   كقد جاء في المادة ال امسة مف قانكف األحكاؿ الش صية
ـّ ال اطب السنة السادسة ،يشترط في أىمية الزكاج أف يككف ال اطب كالم طكبة عاقمْيف)   كأف يت

. عشرة، كأف تتـ الم طكبة ال امسة عشرة مف العمر
إليو الحنفية بالنسبة ت فقد ُحّدد سف البمكغ بما ذىب إليو جميكر الفقياء بالّنسبة لمفتاة، كبما ذىب

 6. (  لمغبلـ
 سّف الزكاج: لثاني ب االمطؿ

                                                           

 1/90مصدر سابؽ، . إبراىيـ أنيس كآ ركف، المعجـ الكسيط – 1
 8/186المكسكعة الفقيية، مصدر سابؽ، - 2
 . ـ2002ىػ1423. بيركت– صيدا . ، المكتبة العصرية1، ط57ص نزىة العركس كمحطة الميؤكس ،.  جميؿ محمد  ،البعاصيرم- 3
تحقيؽ أبي مصعب البدرم كمحمد عبد . جامع أحكاـ الّصغار. لحنفي،  محمد بف محمكد بف الحسيفا- 4

.   1/177الرحمف عبد المنعـ، 
 .336أصكؿ الفقو ، ص. أبك زىرة، محمد- 5

 1/90السرطاكم، مصدر سابؽ، - 6

 

 
 
 

 



  ، فقد بالسنكات لعقد الزكاجان كيجب أف يعمـ أّف الشريعة اإلسالمية لـ تحّدد سّنا معيف       )
 ىذا ال يعني كلكف. أجاز جميكر الفقياء المتقدميف  زكاج الصغير كالصغيرة أم دكف بمكغ

فقد نّص .  قكانيف األحكاؿ الشخصية في البالد اإلسالمية حّددت سنا لمزكاجكلكف. الدخكؿ 
:- القانكف األردني لألحكاؿ الشخصية في المادة الخامسة منو عمى ما يمي

يشترط في أىمية الزكاج أف يككف الخاطب كالمخطكبة عاقميف ، كأف يتـ الخاطب السنة ] 
 [. المخطكبة الخامسة عشرة مف العمر السادسة عشرة كأف تتـّ 

ككذلؾ فإّف القكانيف األكركبية قد حّددت سف الزكاج ، فالقانكف الفرنسي قد جعؿ سف الثانية 
ككذلؾ فإّف الديانات األخرل حدّدت سنا لمزكاج ، ففي . عشرة لمفتى كالخامسة عشر لمفتاة

 . ( الشريعة الييكدية جعمت سف زكاج الرجؿ الثالثة عشرة كالمرأة الثانية عشرة

                                                           

ـ 2000ىػ 1413، 5/180يسألكنؾ، .  عفانة ، حساـ الديف– 1

، دار الكتب 1، ط5/107. الفركع. ابف مفمح، شمس الديف أبي عبد اهلل  محمد- 2

. ـ1997ىػ 1418 لبناف، –العممية ، بيركت 
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كأحسف ما تككف المرأة بنت أربع عشرة سنة إلى العشريف ، كيتـ نُنسُنكُن المرأة إلى الثالثيف ، ) 

 2 (.ثـ تقؼ إلى األربعيف، ثـ تنزؿ 
 

: المطمب الثالث 
: سّف الزكاج في فمسطيف

: أصبحت ظاىرة مقمقة في فمسطيف " العنكسة" ككرد في مجمة بمسـ  كتحت عنكاف     
سّف الزكاج المّشرع ّف   إالتميمي تيسير  الشيخ كعف ظاىرة العنكسة يقكؿ قاضي القضاة ) 

، كمع ذلؾ يؤكد أف الفتاة في ىذا السف ال تعي سنة (14,5)كفي فمسطيف لألنثى قعندنا 
 3 . ( الحياة الزكجية كبناء األسرة كالعناية باألطفاؿ ، كىك ضد الزكاج المبكر

لكف مف المستحسف اإلقباؿ عمى الزكاج بعد البمكغ كالرشد في سف مبكرة، إذا تكفرت ) 
كالشعكر . االمكانات المادية؛ ألنو أفضؿ لمصحة ، كأحفظ لألخالؽ ، كأدعى إلى تحمؿ التبعية

كأفضمية التبكير في الزكاج أيضان ، ألنو مف سنف . بالمسؤكلية ، كتربية األكالد في سف مبكرة 
 . (الفطرة، كالرىبانية مصادمة لمفطرة ، كىك مف سنف األنبياء كالمرسميف 

نو يمنع مف أال ، إف تبمغ أ قبؿ امرأة عقد عمى  فيجكز ، ىذا كلـ يحّدد اإلسالـ سنان لمزكاج )
حتى ال يحصؿ الفساد في عضكىا التناسمي ، كيفكت ؛ كطئيا حتى تصبح في سف تشتيى فيو 

ىك أّنو لـ يرد ال في الكتاب كال في لمزكاج كالدليؿ عمى عدـ تحديد سّف . مف الزكاجالغرض 
 مف -   - كىك زكاج الرسكؿ ،دلة عمى عكس ذلؾأبؿ جاءت السّنة ما يحّدد سّنان لمزكاج، 

  . (-  رضي اهلل عنيا –عائشة 
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عائشة بنت أبي بكر الصديؽ بمكة،  كىي بنت سبع سنيف  - -  فقد تزكّج رسكؿ اهلل ) 
   .(كبنى بيا بالمدينة كىي بنت تسع سنيف أك عشر 

   -  -في السنة الثانية مف اليجرة إلى المدينة، فكاف دخكلو  بيا  - -  ككاف بناؤه بيا )
   (.بعد اليجرة بسبعة أشير ، أك ثمانية أشير 

عائشة كىي بنت سّت سنيف،  - -  تزّكج النبي " - عف عركة * عف ىشاـ بف عركة ،
 5"  كبنى بيا كىي بنت تسع ، كمكثت عنده تسعان 

:  كيؤخذ مف ىذا الحديث ما يمي)  
. ذنياإّف زكاج الصغيرة يتـ بدكف أ* 
 يجكز لألب تزكيج  نوأجمعكا أ: قاؿ الميمب.  قبؿ سف البمكغ ابنتوف يزكج أنو يجكز لألب أ*

  .( ىاثؿ الصغيرة البكر كلك كانت ال يكطأ ـابنتو

                                                                                                                                                                      

، دار المنار لمطباعة كالنشر 2/497السيرة النبكية، .  ابف ىشاـ،  عبد الممؾ بف ىشاـ– 3

.  ـ1990ىػ 1410كالتكزيع، 
، مؤسسة 1 ، ط337-335. السيرة النبكية كالمعجزات  بلصة تاريخ ابف كثير. كنعاف، محمد بف أحمد- 4

 . لبناف–المعارؼ لمطباعة كالنشر ، بيركت 

، " مف بنى بامرأة كىي بنت تسع سنيف :" باب: النكاح: كتاب: ركاه البخارم - 5

، 286أنظر صحيح مسمـ لإلماـ مسمـ، باب تزكيج األب البكر الصغيرة ، ص . 5158: ، برقـ9/279
، 7/184ركاه البييقي في السنف الكبرل، . 2121: ، برقـ2/410أنظر سنف أبي داكد، . 1565: كرقمو
  .2660: ، برقـ6/169أنظر نيؿ األطار لمشككاني،. 13657:برقـ
ـّ كلد، ككاف ثقةن ثبتان كثير *  ىشاـ بف عركة بف الزبير بف العّكاـ بف خكيمد بف أسد، كيكنى أبا المنذر ، كأمو أ

 7/233أنظر كتاب الطبقات الكبرل البف سعد، . الحديث حجةن 
 

 



باب تزكيج " قد أفرد بابان في الفتح تحت عنكاف ك. ف تتزكج الصغيرة بالكبير  أنو يجكز   ا *
 ".  الصغار مف الكبار 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

: المبحث ال امس
كاقع العنكسة 

 
 (كفيو مطمباف)

 
 

                                                                                                                                                                      

إشراؼ صدقي محمد . نيؿ األكطار شرح منتقى األ بار مف أحاديث سيِّد األ يار. الشككاني، محمد بف عمي- 1
. ـ1994ىػ 1414،دار الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيع، 6/233جميؿ العطار، 

- ، دار الكتب العممية ، بيركت1، ط243/ 9فتح البارم شرح صحيح الب ارم، . ابف حجر ، أحمد بف عمي- 2
 . ـ1989ىػ 1410لبناف، 

 
 



 
 

كاقع العنكسة في فمسطيف :المطمب األكؿ
 
 
 
 

كاقع العنكسة في الببلد العربية  : المطمب الثاني
 
 
 
 
 
 
 
 

 :ول األاملطلب
: واقع العنوسة يف فلسطني

 كىذه الظاىرة ، بيف الفتيات في فمسطيف " العنكسة "  في اآلكنة األ يرة  نسبة        ارتفعت  
 اعتداؿترل  .جتماعية ليا تداعياتيا الم تمفة عمى الفتاة نفسيا كأسرتيا كعائمتيااأصبحت مشكمة 

نساء لـ " كلكف تحت عنكاف " العنكسة"  يطرح تحت عنكاف اّل ، أّف المكضكع يجب أ*مالجرير
، معتبرة أّف العنكسة تدؿ عمى مؤشرات سمبية ، عمى الصعيد " يأ ذف فرصتيف في الزكاج

النفسي كاالجتماعي ، كتشير إلى كجكد نساء كبيرات في السف لـ يأ ذف فرصتيّف في الزكاج ، 
. كلكنيّف ناشطات كمبدعات في الحياة العممية كالسياسية كاالجتماعية كاالقتصادية 



. جتماعية ،رسختها العادات والتقاليد الموروثةامشكلة - يالجريرتقول – والمشكلة في النهاية 
إّف سبب ظاىرة العنكسة " ،الشيخ تيسير التميمي  ،   كعف ظاىرة العنكسة يقكؿ قاضي القضاة

 المغاالة في الميكر :في المجتمع الفمسطيني ىي العادات كالتقاليد السمبية المعيقة لمزكاج، مثؿ
 عزكؼ الشباب عف الزكاج مف فتياتنا كتفضيؿ إلىكتكاليؼ الزكاج الباىظة ، ما يؤدم 

              .األجنبيات عمييف
ّف اإلعراض عف الزكاج . فالزكاج ضركرة ال غنى عنيا ، كأّنو ال يمنع منو إال العجز أك الفجكر كا 

. يفّكت عمى اإلنساف كثيران مف المنافع كالمزايا
يا رسكؿ اهلل ، ائذف لي في اال تصاء، فقاؿ : أّف عثماف بف مظعكف قاؿ: عف سعيد بف العاص 

   " ، إّف اهلل قد أبدلنا بالرىبانية الحنفية السمحة  فيا عثما - : " - لو رسكؿ اهلل 
ككاف ىذا كافينا في دفع الجماعة المسممة إلى العمؿ عمى تييئة أسبابو كتفسير كسائمو حتى ينعـ 

 .بو الرجاؿ كالنساء عمى السكاء
، فعّقدكا  ،  رج كثير مف األسر عف سماحة اإلسبلـ كسمّك تعاليمو  كلكف العكس مف ذلؾ

 سببيا الرجاؿ  الزكاج ، ككضعكا العقبات في طريقو، ك مفكا بذلؾ التعقيد ، أزمة تعّرض
. ستجابة إلى العبلقات الطائشة كالصبلت ال ميعةاال الرجاؿ كالنساء آلالـ العزكبة ، ك

ّف في القرية ال إإذ . كظاىرة أزمة الزكاج ال تبدك في مجتمع القرية كما تبدك في مجتمع المدينة
  " . ستثنينا األسر الغنيةا اإذ تزاؿ الحياة فييا بعيدة عف اإلسراؼ كأسباب التعقيد

                                                           

.  في جمعية المرأة العاممة الفمسطينية لمتنميةكاالستشارةمسؤكلة برنامج اإلرشاد * 
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  كاقع العنكسة في البالد العربية  :ثانيالمطمب اؿ
مما سبّب ، بدأت ظاىرة  تأ ر سّف الزكاج في العقكد األ يرة مف القرف العشريف، في التّنامي )

.  أال كىي ظاىرة العنكسة ،مشكمة تعاني منيا المجتمعات العربية
تمؾ المشكمة التي أصبحت ظاىرة منتشرة في كثير مف البمداف تمقي بظبلليا السكداء عمى البيكت 

  .  طكرتيا، كىذا ما حدا ببعض الييئات كالمؤسسات لرصد الظاىرة كبياف نسبتيا كالتنبيو عمى
جياز المركزم المصرم لمتعبئة العامة اؿ ففي جميكرية مصر العربية كشفت دراسة أعّدىا 

ّف % 37لغير المتزكجيف بيف الشباب المصرييف تصؿ الىإحصائية كاإلحصاء ، أّف ىناؾ  ، كا 
مبلييف نسمة، كفي الجزائر تصؿ نسبة العنكسة إلى 9عدد الشباب كالشابات العكانس كصؿ إلى 

31% ).   
العنكسة كاألرامؿ   ) حكؿ ظاىرة م زاع كفي األردف أظيرت دراسة لمباحث حسيف )       

 فتيات تجاكزف 70308) قّدمت لؤلميرة رحمة في عماف ، حيث أظيرت نتائجيا أفّ  (كالمطمقات
كقد أرجعت  الدراسة كجكد ىذه النسبة لدل ىذه الفئة العمرية إلى  (عاما دكف زكاج(  27)سف 

 . ( رتفاع مستكيات البطالة في األردفا
كفي المممكة العربية السعكدية أظيرت آ ر اإلحصائيات الصادرة عف مصمحة اإلحصاءات )  

السعكدية أّف عدد الفتيات العربيات كاألجنبيات البلتي لـ يتزكجف كتجاكزف سف الزكاج المحدد 
.    ألؼ فتاة عربية كأجنبية  (39)عاما بالسعكدية ، بمغ  بلؿ العاـ الماضي  (30) جتماعيا با

 رغبة بعض األسر االستفادة مف عائد الفتاة المادم إذا كانت تعمؿ ، مما إلىكأشار البحث 
 رفض زكاجيا في سّف مبكرة ، كما أّف الظركؼ المعيشية كاألمنية في بعض الببلد إلىيؤدم 

 فتتقمص فرصة تعرفيا عمى شاب ،لى بمدىاإلييا بعض األسر تعيؽ سفر الفتاة إالتي تنتمي 
كلية ؤ عكامؿ أ رل تتعمؽ بالشباب كرفضيـ الزكاج كتحمؿ المسلإضافة إؿكبالتالي الزكاج منو، 

  .( كتكاليؼ الزكاج
ألؼ عانس  (231)   كفي إحصائية حديثة كشؼ تقرير إ بارم ، بأّف ىناؾ إحصائية تفيد بأّف  

 4. (في السعكدية 

                                                           

،  ص - 1  –، السنة 142، العدد 55-54مجمة التربية، مجمة محّكمة تصدر عف المجنة الكطنية القطرية لمتربية كالثقافة كالعمـك
 .ـ2002 سبتمبر  –الحادية كالثبلثكف 

 ـ1/7/2004:، ال ميس 194، العدد 1صحيفة صكت النساء ، ص - 2
ىػ  1425 مف جمادل األكلى 19: ، المكافؽ2004 تمكز 7: ، األربعاء 12029 صحيفة القدس ،العدد – 3
. ـ1997 ، 1، ط262األسرة العربية ، ص. منشكرات جامعة القدس المفتكحة - 4



" مشكبلت األسرة في المجتمع العربي المعاصر " حكؿ"  في بحثو  حسف ال كلي كأشار  )
 إلى أىـ المشكبلت التي تعانييا األسرة العربية ، كمدل تأثير ذلؾ في التغّير ـ 1990

. االجتماعي
اإلمارات كالمممكة العربية السعكدية، الككيت،  )  كشممت ىذه الدراسة الدكؿ العربية ال ميجية 

جميكرية مصر العربية ) ، ك ، كعّدىا الباحث نمكذجا لمدكؿ العربية الغنية (العربية المتحدة
.  كنمكذج لمدكؿ الفقيرة

 كيرل الباحث أّف مف أىـّ مبلمح التغّير التي شيدىا مكضكع الزكاج في المجتمعات الغنية تكمف 
الزكاج ، كتأّ ر سف الزكاج ك اصة  (تكابع  ) تكاليؼ كازديادرتفاعان كبيران ،  ارتفاع الميكرافي 

" لتحاقيّف بالمدارس كالجامعات ، مما كاف لو أثره الكاضح في ظيكر اعند الفتيات ؛ نتيجة 
 ." عند الفتيات كظيكر مكجة اإلعراض عف الزكاج عند الشباب" مشكمة العنكسة

 "  آالؼ فتاة عانس في األردف105: "       كجاء في صحيفة القدس الفمسطينية تحت عنكاف 
 آالؼ فتاة كلـ يتزكجّف ك 105 سنة 25أظيرت أرقاـ إحصائية كجكد فتيات تجاكزف سف : قكليا
.  سنة في ظاىرة تستحؽ البحث كالعناية 30 ألؼ شاب تجاكزكا العمر 85

رتفاع نسبة البطالة بيف انتشار ىذه الظاىرة ، أبرزىا اكلعبت العكامؿ االقتصادية دكران كبيرا في 
 مف الذيف يعانكف مف البطالة ىـ مف الشباب مف فئة  %75ك % 43الشباب الفقراء ، كبمغت 

 .  (  سنة30-20العمر 
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الفصؿ الثاني 
  (أسباب ظاىرة العنكسة كعبلجيا) 

 
 

 
 
 



: المبحث األكؿ
 

أسباب ظاىرة العنكسة 
 
 
 

األسباب االجتماعية : المطمب األكؿ
 
 
 

األسباب الثقافية :المطمب الثاني
 
 
 

األسباب االقتصادية :المطمب الثالث
 
 
 

األسباب النفسية :المطمب الرابع
 
 

األسباب السياسية :المطمب ال امس
 



                                             :األسباب االجتماعية: كؿمطمب األاؿ
:                                                                                                     رغبة الكالديف في خدمة البنت في بيت أبكييا- 1
في مرتب الفتاة إف كانت عاممة ، أك الطمع في  دمتيا إل كانيا ىناؾ مف اآلباء مف يطمع  )

.          نفصاؿ األبكيف بالطبلؽ اك اصة في حالة كفاة األـ ، أك ،  (الصغار)كا  كتيا 
نتظار ، فالكاقع عمى ذلؾ ال كؼ؛ اكقد يككف لككف البنت كحيدة األبكيف ؛ ألنيما رزقا بعد طكؿ 

  . (مف أف تصاب بمكركه ، كبدافع الشفقة كالرحمة
:  كعدـ رغبتو في تزكيج مكليتومأك الكؿعضؿ األب  – 2
العضؿ ب، ؼ كالعضؿ بكؿ صكره كأشكالو ال يقع إال مف الجاىميف الذيف يتسببكف في شقاء ذكييـ )

:     كمف األسباب كالدكافع التي تدفع اآلباء لعضؿ بناتيـ.يتعّطؿ زكاج اإلناث 
دعكىا :" إلى نبذىا، بقكلو -   -  الرسكؿدعاكىي مف دعاكم الجاىمية التي   :العصبية- أ

 .  " فإنيا منتنة 
بنتو أك أ تو ممف يتقّدـ اجؿ زكاج ركلكف مع ىذا ما زاؿ البعض يتشبث بيا، فقد يرفض اؿ 

  .  ، كيظّؿ يمانع حتى يتقّدـ سنيا كتمحؽ بسّجؿ العانساتل طبتيا بحجة تدّني كضعو االجتماعي
:- الطمع في ماليا- ب

قد تككف الفتاة ثرّية في شى عمى ماليا مف الضياع ، أك ذىاب ماؿ األسرة إلى أسرة أ رل ، فكـ 
لى اآلف في امرأةمف   تسبّب غناؤىا كثراء أىميا في عدـ زكاجيا، ككاف الرجؿ في الجاىمية كا 

. بنتو كبيف الزكاج ابعض المجتمعات  يقؼ حائبلن بيف 
- :راتب الفتاة- ت

 فيماطؿ األب في زكاجيا ؛ ليستفيد ىك مف ماليا ، كيعميو الطمع عف ،فقد تككف الفتاة مكظفة
     (.ىا ، كيظؿ يماطؿ إلى أف تّضـ إلى سجؿ العانساتبنتو كعكاطؼامشاعر 

:-  غياب دكر الخاطبة - 3
 كىك قياـ بعض النساء بالتعريؼ لمقريبات كمف ىّف في حكـ النسب ؛ بأّف ىناؾ في بيت )

لكف أعكد مجددان بالقكؿ، بأف الناس اليكـ في عصر  .  فبلف أكثر مف بنت في سف الزكاج
.  لذا سيككف الدكر الممارس مف قبؿ ال اطبة ضئيبلن . العكلمة مف انترنت ككمبيكتر كغيره 

                                                           

 63-59آؿ نكاب ، مصدر سابؽ، ص - 1
 ككذلؾ كرد في 591:، صفحة 3518: ، برقـ"ما ينيى مف دعكل الجاىمية : " باب:  ركاه الب ارم في صحيحو، كتاب المناقب،– 2

، 2584: ، كرقمو" نْصر األخ ظالمان أك مظمكمان :" كتاب البر كالصمة ، باب: ركاه مسمـ في صحيحو .  مف ىذا المصدر871صفحة 
.  1041ص 
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 - :عدـ عمـ الشباب بكجكد الفتاة في سّف الزكاج - 4
بالفتيات ، تتقّدـ بيّف كما يقكلكف جيؿ الشباب بكجكد الفتيات في سف الزكاج ، فالبيكت مؤلل 

.  األعمار دكف أف يشعر ال ّطاب بكجكدىفّ 
السمؼ الصالح ، كىك فرؽ مف الفركؽ مع " ضعؼ الكازع الديني" كلعؿ مف أسباب ىذه الظاىرة 

، مف حيث فتكر التعاكف ، بؿ انعدامو إف جاز التعبير بيف أبناء األسرة الكاحدة كبقية أبناء 
ط بيف ذكم القربى ، ككذلؾ السبب األ ير في كسائؿ اإلعبلـ ، ب ضعؼ الركاالمجتمع ، ككذلؾ

كحالة الفتكر في  . (بالمعترؾ الثقافي)مف الكسائؿ الحديثة في الحياة المعاصرة،  كما يسمى 
اليّمة التي يعيشيا أكثر الشباب في معرفة البيكت التي فييا فتيات في سف الزكاج لقصد ال طبة 

 . كالنكاح
 
: لـ يأت الّنصيب بعد- 5

نما مبعثو بأّف ما  كالكاقع أّف عدـ مجيء النصيب ليس مباشرا مف أسباب العنكسة أك العزكبة ، كا 
شاء اهلل كاف ، كما لـ يشأ لـ يكف ، كىذا االعتقاد مف صمب التككؿ عمى اهلل كتفكيض كّؿ 

األمكر إليو ، لكف مع األ ذ باألسباب المشركعة ، فالشاب يبحث كيباشر ال طبة ، كالفتاة يبحث 
.   ليا كلّييا عف الشاب الصالح ، كىذا ما كاف عميو سمفنا الصالح 

 
:- ندرة أك قمة مف يتقّدـ لمزكاج- 6 

 ا ن  ال كؼ مف الميكر الغالية كالتكاليؼ العالية ، مّما أصبح رسـ :    كمف أسباب قّمة ال ّطاب
ف كاف ثّمة بيكت كريمة ال تيّميـ الماّدة بقدر ما ييّميـ الديف  .مف رسكـ األكثريف ، كا 

 كىـ  ،اببالشعكر باإلحباط الذم يعاني منو كثير مف الش: كمف أسباب فتكر ال طبة كندرتيا 
.  عمى إبعاد الزكاج مف حياة الشباب  مجمكعة مف العكامؿ يكاجيكف

  فيك ي شى الرفض أك التردد أك السككت الذم ىك بمعنى الرفض، أك بمعنى أّف الكقت ال زاؿ 
  .االجتماعيكالتفاكت ،  كالتباعد بيف األسر ،مبكرا لزكاج الفتاة ، كىناؾ عكامؿ أ رل

كلعؿ مف أىـ األسباب التي تؤدم إلى عنكسة الفتاة الكجيية جدان أك الثرية ثراء غير عادم قّمة 
كأحيانان عدـ رضى ال طيب بالفتاة  ، مما يعّد مف .  ّطابيا ، إذ يرل ال ّطاب أّنو دكنيا منزلة
 . (ل تطمعات الشباب كالجماؿ كالتعميـ كالغف

 الغيرة مف الّضرة- 7
   العكانس مفستمرار ظاىرة العنكسة كمعاناةاكىذا السبب االجتماعي لو أثره البّيف في ) 
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 كبما أنو فيك الصالح لكؿ زماف كمكاف، ،نظاـ إسبلمي أ طارىا ككيبلتيا ؛ ألّف تعدّد الزكجات 
ـْ أنثى ، إال أف يككف راضيان بحكـ اهلل ، كيجعؿ غيرتو في اتقاء  كما عمى المسمـ سكاء كاف ذكران أ

  .   (حرمات اهلل
 
:  العنكسة بسبب محاربة المجتمع - 8

 أؤلئؾ –الطابكر ال امس -  كىذا األمر  اص فيمف انزلقت قدماه في كحؿ ال يانة كالعار  
.  ألعداء اهلل كالديف كالكطف –دراىـ  معدكدة - العبيد الذيف باعكا أنفسيـ ر يصة مقابؿ  

فينا سمعة الفتاة تتأثر بسمعة كالدىا أك أحد إ كانيا ،  اصةن أّف األبناء يتأثركف بأ كة األـّ 
. كأ كاتيا 

 التي ال تسكف ،العيش كمو مقصكر عمى الحميمة الصالحة ، كالببلء كّمو مكّكؿ بالقرينة السكء ؼ )
  . (رؤيتياؿلى عشرتيا ، كال تقّر العيكف إالنفس 

 
: ف يتقّدـ مف الخطاببـعدـ رضا األسرة  أك أحد أفرادىا  -9
 بحيث ت تار الفتاة شابان ال يقبمو األىؿ ، كي تار األىؿ لمفتاة زكجان ال تقبمو ، كبما أّف )    

 لما ليـ مف تأثير  ، تيارىـ ، كالفتاة ال ت رج عمى رأم أىمياااألىؿ ال يفرضكف عمى الفتاة 
 مف يطمب   اال تياريف  قد يدـك سنكات ، ثـ ال تجد الفتاة بعدئذالتقاءعدـ  معنكم عمييا ،فإفّ 

    (. يدىا 
 
:- العادات كالتقاليد -10 

 :عدـ السماح برؤية المخطكبة -    أ
  ، إال فقد شرع اإلسبلـ رؤية الفتاة قبؿ  طبتيا ، كأمر بيا كجعميا أدعى الستمرار النكاح   )
   مما يجعؿ كثيرا مف الشباب ينصرفكف،بعض المجتمعات ال تسمح برؤية الفتاة قبؿ  طبتياأّف 

 عف فكرة الزكاج لعدـ رؤيتيـ مف تشاركيـ حياتيـ ، ككذلؾ ترفض الفتاة الشاب المتقدـ ل طبتيا 
.   ألنيا ال تعرؼ عنو شيئا؛
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 طبت امرأة فجعمت أت بأ ليا حتى نظرت إلييا في ن ؿ ليا ، :قاؿ - - عف محمد بف مسممة 
 -  -سمعت رسكؿ اهلل : ؟ فقاؿ- - أتفعؿ ىذا كأنت صاحب رسكؿ اهلل : فقيؿ لو 

  "إذا ألقى اهلل في قمب إمرلء ِ طبة امرأة ، فبل بأس أف ينظر إلييا : " يقكؿ
: الحجر عمى بنت العـ- ب

بنة عمو لتككف لو زكجة في المستقبؿ ، فبل يستطيع أحد أف يقترب اىك أف يحجز أحد أكالد العـ 
 تيار زكجيا ، امنيا ، فيذا مف العادات كالتقاليد الجاىمية، بحيث أّف لممرأة الحرّية الكاممة في 

. كليس ألحد أف يجبرىا عمى الزكاج مف ش ص ال ترغب في االقتراف بو 
 :عدـ تزكيج الفتاة قبؿ أختيا الكبرل-ت

  الفتاة فبؿ أ تياتمنع تزكيجاألسر كاألميات كاألبناء مف أسباب العنكسة أيضان ، ىك أّف بعض 
كلنا . االثنتيف معان  كىنا قد يتسبب في عنكسة تكبرىا ؛ بحّجة مراعاة مشاعر األ ت الكبرل، التي

:" لقاؿ تعاؿ- -عندما عرض إحدل ابنتيو عمى مكسى- -قدكة في سيدنا شعيب 
    

   
    

  " 
 

 :-كسائؿ اإلعالـ- 11
 : كذلؾ عف طريؽالعنكسة،لقد ساىمت كسائؿ اإلعبلـ في تفاقـ مشكمة 

فكسائؿ اإلعبلـ لـ تترؾ فيممان كال مسمسبلن كال مسرحيةن كال لقاء حكؿ : محاربة تعدد الزكجات -أ
األسرة إال كاصمت التأكيد عمى المفاىيـ ال اطئة في أذىاف الّناس حكؿ تعدد الزكجات ، فيي 

، كشيكاني ،كمتيكر،كمس كأّف الفتاة التي ترضى .  غؿّ تلممتمقي أّف المتزكج بأكثر مف كاحدة مجـر
 بأف تككف زكجة ثانية أك ثالثة ال ش صية ليا ك ّطافة رجاؿ كمغمكبة عمى أمرىا ، 

 كتميث  بنتيا بيذه الصكرة أسرة عديمة القيـ كاأل بلؽاكأّف األسرة التي تكافؽ عمى زكاج 
 .  (كراء المادة

 :تشجيع الفتيات عمى عمؿ ال يناسبيف -ب

                                                           

، 1864: ، كرقـ الحديث" النظر إلى المرأة إذا أراد أف يتزكجيا: " باب: النكاح : كتاب :  ركاه ابف ماجو-1
. 98: ، برقـ1/201، كما قاؿ عنو األلباني في سمسمة األحاديث الصحيحة ،(حديث صحيح)، كىك 3/315

أنظر نيؿ األكطار  " . إذا ألقى اهلل عز كجؿ في قمب امرمٍء  طبة امرأة فبل بأس أف ينظر إلييا" كفي ركاية
.  2644: ، برقـ6/155لمشككاني، 
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يناسبيا   عمؿمف المعمكـ أّف الرجؿ لو عمؿ يناسبو يّتسـ بالمشقة كطكؿ الكقت،  كالمرأة ليا )
حّممناىا أعماالن فإذا  ، فطرية أ رل سيا ؛ ألّف ليا أعماؿفيّتسـ بالراحة كقصر الكقت مع بني ج

نجد  ، كعمى النقيض مف ذلؾ. جاؿ الشاّقة، فإنيا ستفشؿ في كاجباتيا األساسية ركأعماؿ اؿ
نفذ كؿ تكسائؿ اإلعبلـ تقّدـ لمفتيات نماذج كصكران لسيدات ناضجات في أعماليّف الشاقة التي تس

في كسعيا لتقميدىّف مغمضة عينيا عف فشميّف الذريع  أكقاتيف ، فتنبير بيّف الفتاة، كتبذؿ كؿ ما
كال كالدة كال رضاع كال فبل حْمؿ . كعانسات كأرامؿ في حياتيّف الفطرية، فأكثرىف بيف مطمقات

ذا كانت إحداىّف متزكجة فميس ليا أكالد ،تربية ف كاف ليا أكالد فإما مقّصرة في حقكقيـ   كا  ، كا 
ما تككف نادرة، كحقكؽ زكجيا ىا عف الجانب اآل ر م تغمض عيفلفتاة ا ؼ.كالنادر ال حكـ لو ، كا 

مف حياة ىؤالء ، كتشّؽ غمار تجربتيف  كال تستجيب لنداء الفطرة حيف يتقّدـ إلييا مف يرغب في 
بحجة أّنيا مشغكلة كال كقت عندىا لمزكاج اآلف، أك أف المتقدـ لف يفيدىا في ، الزكاج منيا 

حتى يفكت السف الذم تتزكج فيو الفتاة عادة في ىذه . مشاريعيا أك غير ذلؾ مف األسباب 
 .  ( العكانسفيِ عداد  فتجد نفسيا فجأة  ،المجتمعات

 
-  : حب المفاخرة كالمظاىر الخادعة- 12
 كمنا يدرؾ كيعمـ عمـ اليقيف ما يتبع المغاالة في الميكر ، كما ينتج عف كثرة النفقات كتجدد )

الطمبات ، بحيث تظير رغبة بعض األزكاج أف يظيركا بالمظير البلئؽ ، كأف ينظر إلييـ 
اآل ركف عمى أنيـ األغنياء ، الذيف ليـ المكانة المرمكقة بيف عشيرتيـ كذكييـ ، كلكي يرل 

  . ( لياء الزكجة أّنو رجؿ صاحب مكانة عالية في المجتمعكأ
 
 
 
 
 
 
 
  :نيمطمب الثااؿ
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: األسباب الثقافية 
:- ككف الزكاج يعرقؿ الدراسة  -1
لمتطمباتو عندما يذىب إلى الفتاة  في بعض األحياف قد يككف الشاب المتّقدـ لمزكاج جاىزان  ) 

التي يريد الزكاج منيا ، فنجد األىؿ يطمبكف منو االنتظار ،  اصة عندما تككف الفتاة متعّثرة 
 كىذا يؤدم إلى أف ينتظر الشاب طكيبلن ، كال يعرؼ ،أنيا متعددة الرسكب :  بمعنى،دراسيان 

، كما أنو ال يضمف أنيا بعد أف تنتيي مف دراستيا ستظؿ متمسكة أـ االنتظاربالضبط مدل ىذا 
كمف ثـ يريح الشاب نفسو مف كؿ ىذا كيبحث عف غيرىا ، كقد يككف ىذا اإلنساف . ستغّير رأييا 

كتتعمؽ بو كجدانيا لدرجة أنيا بعد ذلؾ ال ترغب في الزكاج مف غيره، فيؤثر  ، بمثابة فرصة ليا
 يككف قد تقّدـ بيا السّف ، ،ىذا عمييا نفسيا ، كعندما ينتيي ىذا التأثير كتبدأ بالتفكير مّرة أ رل

   . (كفاتيا القطار
 

: التعميـ كالزكاج
ىؿ يستحؽ تعميـ الفتاة كبذليا لسنكات شبابيا كنضارتيا د كليا عالـ العنكسة؟ 

ىذا بالتأكيد ال ينبغي أف يككف، كالحاؿ الكسط ىك أمثؿ األحكاؿ كأعدليا ، كىك أف ال تبقى )    
األّمية المطبقة ، كالّت ّمؼ المعرفي الضار، فالناس في عالـ : أّمية جاىمة تعاني األمّريف 

كالديف الحنيؼ يأبى أف تظؿ المرأة المسممة تجيؿ أمكر دينيا كأحكاـ شرعيا ، عارؼ اليـك ـاؿ
بناتيا التربية اإلسبلمية المثمى ، كفي المقابؿ ال يصمح أف يعطؿ في المرأة كككيفية تربية أبنائيا 

 مكانتو في الديف، كلو كذلؾ  لوالزكاج ، فاإلنجاب في الزكاج الجانب الحيكم البّناء كىك جانب
نماء المجتمع بالسكاعد البّناءة كالعقكؿ المفكرة كاليمـ العالية كالبيت الزكجي  .أثره في إثراء كا 

كتقكاه في الّسر كالعمف، كيكتنفو العمـ الشرعي - عز كجؿ– اليانيء ىك الذم يظممو اإليماف باهلل 
  . ( كالتفقو في الديف، كمعرفة الحبلؿ كالحراـ ، ك معرفة ما ينبغي معرفتو مف أمكر الدنيا

 
:- كخالصة األمر كمو

  ستقرارىا ، كال يصح أف تمضي المرأة سنكاتالمعمـ أثر بّيف في نجاح الحياة الزكجية ك  )
 

 يصح أف كتراث بالزكاج، كالاشبابيا في سمؾ العمـ كىك اليكـ مبرمج بسنكات طكيمة دكف 
 المسممة الزكاج،كىك يككف التعميـ في حياة الفتاة عائقا أماـ الزكاج ، إذ األصؿ في حياة المرأة
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   . (كىك ستر كعفاؼ، المسممة الزكاج 
 
  :  أمر الفتاة ضعؼ الكعي الديني لدل كليّ -2
ضعؼ الكازع الديني ، كتفشي الجيؿ بأمكر الديف  بيف طبقات المجتمع ، حتى أصبح الرجؿ  )

في ذلؾ؟  -   -شرع الزكاج؟ كما ىي سّنة الرسكؿ ال يعرؼ لماذا
فبعض األكلياء يجيمكف القيمة الحقيقية ،كاليدؼ الرئيسي لمزكاج ، فيـ دائما يسعكف إلى الظيكر 

  . (بمظير الكماؿ ، كعدـ التّقصير
 
 :ضعؼ الكعي الديني بأىمية الزكاج لدل الفتاة -3
.  ذاتوباالشتراطتقميدان لزميبلتيّف مّمف قمف  فالمغاالة في الميكر كاشتراط التجييز الفا ر ؛ )

  . كربما األب،األـ ، كاأل كة : كىذا التغالي ليست الفتاة كحدىا تتحّمؿ مسؤكلياتو فيناؾ مثبلن 
كما دامت الفتاة تعي أىمية الزكاج كمكانتو في الديف ، كتعي مع ذلؾ مقكمات كأسس الزكاج 

، كليست الز ارؼ الزائمة ، فإّف ذلؾ ينبيء ب ير  الناجح ، كىك قكة اإليماف باهلل كقّكة اليقيف
  .كثير

 
: تغّير أنماط الحياة المعاصرة-4
 :-  (الجامعية )تعالي الفتاة المتعممة -أ

 فإنو ال يتقّدـ ليا إال مف ىك في مستكاىا التعميمي ، أك أعمى ، إذا نالت الفتاة قدرا مف التعميـ
 حتى تجد  منو ، كمف ثـ تككف فرص اال تيار محدكدة ، كقد يترتب عمى ذلؾ أف تنتظر طكيبلن 

 الفتاة في التعميـ يجعميا تطمب ارتقاء  أفّ ىذا باإلضافة إلى ) .  ( مف يناسبيا مف الرجاؿ
يتقدـ ليا الكفاء بيا، كمف ناحية أ رل تتطمب مكافقة الفتاة  عمى مف مطالب باىظة قد يتعذر

عمى الزكاج ليس فقط عمى المستكل المادم ، بؿ أيضا عمى المستكل الثقافي ،كذلؾ قد تشترط 
جتماعية مرمكقة في المجتمع ، ا يتقّدـ ليا بأف يككف ذا مكانة  لمف ،ان  معّيفان جتماعياالفتاة مستكل 

في – سبحانو كتعالى – كما أّف الفتاة قد تشترط فيو أف يككف عمى  مؽ كديف  يراعي حؽ اهلل 
 مستكل الرتقاء   قد ال تجتمع في إنساف كاحد ، كنظران كعميو نجد ىذه المكاصفات. أفعالو كأقكالو

غير مستعّدة لمتضحية أك التنازؿ عف ىذه  المكاصفات االقتصادية كالثقافية  تعميـ الفتاة ، تككف
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كاالجتماعية كالدينية في زكج المستقبؿ ، فيؤدم ىذا إلى قّمة عدد المتقّدميف ليا ، كبالتالي يتأ ر 
  .( سف الزكاج

 
:-  تعالي الفتاة العاممة الثرية الكجيية- ب
عتمادان كميا ، كما أّف  ركجيا اإّف عمؿ المرأة أّدل بيا إلى عدـ االعتماد عمى الرجؿ  )
 تبلطيا بالرجاؿ دعاىا إلى التفكير ألؼ مّرة قبؿ أف ترتبط بأّم إنساف ، كما أّدل ذلؾ أيضا اك

كنظران التساع نطاؽ .  بواالرتباطالرجؿ الذم تريد    ألف ت تار،إلى تكافر أكثر مف فرصة
 ألّنيا ال تعرؼ أّييـ أفضؿ ، كما أف قرار اال تيار في ىذه ؛ اال تيار ، ربما يزيدىا مف حيرتيا 

جميع بطريقة سميمة ، كىذا قد يؤدم بيا في نياية األمر أف ترفض  ال تستطيع أف تفّكر الحالة
 كيؤّدم ىذا إلى مركر السنيف ، ،تتّركل في عممية اال تيار فتظؿ، قد يككف صعبان مف يتقّدـ ك

 . المناسب الذم يستحؽ أف يشاركيا حياتيا حتى يتقّدـ بيا العمر كىي ما زالت ال تجد الزكج
 
:- كف المرأة المسممةؤالجيؿ مف الفتاة أك كلّييا بأحكاـ اإلسالـ في ش- ت

كف المرأة يمكف حصرىا في شؤ مشكمة كجكد الجيؿ مف الفتاة أك كلييا بأحكاـ اإلسبلـ المتعمقة ب
نطاؽ مف بيئات محدكدة ، كبعض البكادم كالقرل النائية ، ككذلؾ المجتمعات المفتكنة بتّيارات 

                                           فيناؾ بعض األمثمة المقتضبة التي مف  بلليا يمكف .  الغربيةاالتجاىات
 عدـ إلماميا اإلسبلـ بشأف النساء أك معرفة ككف الفتاة أك كلّييا مف ذكم اإللماـ الكاجب بأحكاـ

  . (بيا 
:- عدـ الحكافز المشجعة عمى الزكاج - ث

:-   كالحكافز نكعاف
تتكاله الدكلة كإقراض المحتاجيف في مشاريع الزكاج كالسكف كنحك ذلؾ مف :  النكع األكؿ

 .األغراض المحققة لمزكاج كالمعينة عميو كالمكممة لو
 – الحكراني إلى أنو تـّ مؤ را ، كبتكجييات مف الرئيس ياسر عرفات* أشارففي فمسطيف )  

                     يتـ عبره  ( برئاسة الحكراني )بصندكؽ الزكاج الفمسطيني "  إنشاء صندكؽ سّمي -رحمو اهلل 
  بلؿ تعبئة استمارة ، يجرم دراستيا الحقان مف الناحية مساعدة الشباب عمى الزكاج ، مف

 دينار (3000 )كتنتيي ب أردني دينار  (500)كتبدأ المساعدة بمبمغ . االجتماعية كالنضالية 
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يتـّ مف  بلؿ الصندكؽ أيضا مساعدة الشباب المقدـ عمى الحصكؿ عمى : "  كقاؿ .أردني 
 كبّيف أّف الصندكؽ يشترط أف يككف عمر" . قركض ، بالتعاكف مع بعض البنكؾ اإلسبلمية 

الشاب أك الفتاة المقدميف عمى الزكاج فكؽ العشريف عاما، ككمما كاف العمر أكبر تزداد الفرص 
 أف الصندكؽ يشّجع الشباب عمى الزكاج مف أرامؿ إلىمشيران ". بالحصكؿ عمى مساعدة أكبر 

 . ( الشيداء كبناتيـ ، كما يشجع عممية الزكاج الجماعي ككنيا أقؿ كمفة
 :كالنكع الثاني

كت فيض الميكر ، : ما يرعاه كيقـك بو المجتمع مف كحي تقاليده اإلسبلمية كأعرافو السميمة  )
لزاـ األكلياء بعدـ المغاالة في ميكر بناتيـ ، كغيره مف صكر التكا كىذا النكع  .ؿ االجتماعيؼكا 

بتبصير الناس الطريؽ األقـك في  عمماء الشرع كرجاؿ الفكر كالتربية كاإلعبلـ يقع عمى كاىؿ
تيسير كؿ سبؿ الزكاج ، إذ لك كجد الشاب الزكجة الصالحة بمؤنة يسيرة كمير  فيؼ لكفاه ذلؾ 

 .حافزا نحك إتماـ نصؼ دينو
 
:- عدـ العثكر عمى كفؤ- ج

  ، الكفاءة في الزكاج إنما تككف في الديف ، كمف جممة الديف االستقامة كاألمانة ، كال مؽ الحسف
ثبت م كنحكه مما لـ ، كالجاه، كالنسب كالماؿ،كالحسب: أما ما كراء ذلؾ مف االعتبارات األ رل 

  . عتباره دليؿ شرعيافي 

 
:- تبّذؿ المرأة كخركجيا بصكرة مثيرة -ح

الرجؿ حذرا في  ثيرة ، ألقى الريبة كالشّؾ في مسمكيا ، كجعؿـصكرة بإّف تبّذؿ المرأة ك ركجيا 
 ، إذا لـ يجد المرأة التي  بؿ إّف بعض الناس أضرب عف الزكاج . شريكة حياتو ا تيار
   2 .( بأعباء الحياة الزكجية لمقياـ- في نظره– تصمح 

  الشباب في كقعتألييا المرأة بشكؿ عاـ مف التبرج كالزينة إإّف األكضاع التي كصمت  )

 . (  سف الزكاج ككثرة تكاليفوارتفاعالحرج كال سيما مع 

                                                           

. مستشار الرئيس ياسر عرفات رحمو اهلل .  الحكراني، عبد اهلل* 
 64ـ ، ص2003، تشريف أكؿ، 340-  العدد–مجمة بمسـ- 1
 166-162آؿ نكاب، المصدر السابؽ، ص- 2
 
 . ـ1988،  علمنشر التكزمدار الفكر – ،عماف 335دراسات في الفكر العربي اإلسبلمي، ص.  كآ ركفإبراىيـ زيد ،الكيبلني- 1
  165مصدر سابؽ، ص. سابؽ ، السيد- 2

 

 



كال بّد مف العكدة إلى تعاليـ اإلسبلـ فيما يتصؿ بتربية المرأة ، كتنشئتيا عمى الفضيمة كالعفاؼ  )
 2. (كاالحتشاـ 



االقتصادية األسباب : المطمب الثالث  
:-    السائدةاالقتصاديةالظركؼ - أ
صعبة تجعؿ مف ان  تعّد ظركؼ،إّف الظركؼ االقتصادية التي تسكد المجتمع الفمسطيني اآلف )  

 تحتاج إلى سنكات مف قبؿ الشاب المقدـ ،محاكلة التفكير في الزكاج محاكلة تكاد تككف يائسة
ياسر )  عمى الزكاج ، كعف األسباب التي تعيؽ الزكاج ، يقكؿ عبد اهلل الحكراني مستشار الرئيس

األسباب التي تؤّ ر عممية الزكاج ش صّية :" لمشؤكف االجتماعية- رحمو اهلل تعالى  - ( تعرفا
 ، كفي ظؿ  سرائيؿإعتماد معظـ شبابنا عمى العمؿ دا ؿ امشيران إلى  " ،قتصادية كىي األىـاك

االنتفاضة كالحصار كاإلغبلؽ اإلسرائيمي ، كما أّدت إليو مف بطالة أصبحت الجيكب فارغة، 
                                                                                                                                                                                                                                                                                   .(كبالتالي أّدل ىذا إلى عدـ إقباؿ الشباب عمى الزكاج

  .عمى شعبنا الفمسطيني سمبية  كما سيترؾ مف آثار  ،العنصرمالفصؿ جدار ناىيؾ عف 
 :غالء الميكر-ب 

الصداؽ، كالصدقة، كالمير، كالنحمة، كالفريضة، كاألجر، كالعبلئؽ، :     لممير تسعة أسماء
  .كالعقر، كالحباء

أما غبلء …  الميكر الغالية كالتكاليؼ العاليةىك السبب األكؿ كالمباشر لظاىرة العنكسة  ك)
 كلكف ما سبب الغبلء في  --  فيك بذاتو عرؼ مكركث لـ يكف عمى عيد الرسكؿ ،الميكر 
! الميكر ؟

ال بّد أّف بعض األغنياء قد غالى في مير زكجتو ، ثـ قّمده بعض الناس ، فتكرر ىذا الفعؿ عند 
 . (الجماعة ليصبح عرفا يفرض نفسو عمى المجتمع كمو 

ذنب  فالمغاالة في الميكر كالطمبات الكثيرة كقفت حجر عثرة في طريؽ الزكاج الصحيح، فما
  ؟ ؟ىؿ ىذا مف اإلسبلـ كحكمتو كتشريعو الفتاة التي تقضي جّؿ عمرىا عانس في بيت كلييا

- عز كجؿ –المكلى ، إذ يقكؿ مف مبادمء الشريعة اإلسبلمية التيسير كالت فيؼ كرفع الحرج ك
":      

   "5 

                                                           

 64ـ ، ص2003تشريف أكؿ - 340 مجمة بمسـ ، العدد  -1
المغني كالشرح الكبير عمى متف المقنع في فقو اإلماـ أحمد بف حنبؿ، . مكفؽ الديف كشمس الديف. ابف قدامة- 2
 .ـ1994ىػ 1414، دار الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيع، 8/4

، المكتبة العصرية ، 1، ط131ص (دراسة اجتماعية فقيية  )المير في اإلسبلـ بيف الماضي كالحاضر . الشيخ ، محمكد محمد - 3
 ـ2000ىػ 1420 بيركت، –صيدا 

 113 الرحيمي، مصدر سابؽ، ص – 4
 (185 )آية رقـ : سكرة البقرة - 5



    :" كقكلو سبحانو كتعالى

     "  .  كيستدؿ مف
 .أّف الشريعة قائمة عمى التيسير كرفع الحرجىاتيف اآليتيف 

:- أقكاؿ الفقياء في غالء المير
ىذا عند . كأما بياف المقدار الذم يصمح ميران ، فأدناه عشرة دراىـ أك ما قيمتو عشرة دراىـ  

    . المير غير مقّدر ، يستكم فيو القميؿ كالكثير : أما عند الشافعي.  الحنفية
: لشربيني يقكؿ الشيخ  ا

 ُيس ّف أف ال ينقص المير عف عشرة دراىـ  ركجان مف  بلؼ أبي حنيفة، كأف ال يزيد عمى )
 3. (كزكجاتو  - -  مسمائة درىـ أْصدقة بناتو 

 : الشككانييقكؿ اإلماـ 
 4. ( كالمير كاجب، كتكره المغاالة فيو، كيصح كلك  اتمان مف حديد، أك تعميـ قرآف )

:  ابف باز يقكؿ الشيخ 
 إّف في ىذا العصر كفي مناطؽ عديدة أصبحت لدل الناس ما يسّمى بعقدة غبلء الميكر ، كقد )

كالد الفتاة كالمتزكج كالقصد عف المتزّكج ىك : تككف مف الجانبيف كقد يككف مف جانب كاحد ، أم 
 5. (يطالب بالزيادة ؛ رغبةن منو في المفا رة 

 * :  القرضاكمكيقكؿ الشيخ
إّف أكّؿ شيء عند الّناس ىك االعتبارات المالية ، فيريدكف  ميران كبيران ، حتى يككف ىذا داللة ) 

كطبعان الشاب في مقتبؿ حياتو ، كفي أّكؿ سّمـ حياتو ليس معو ىذا . عمى قيمة األسرة كأىميتيا 
 6. (الماؿ الكثير ، فمعنى ىذا أّنو مضطر أف ينتظر حتى يستطيع أف يكّفر المير

                                                           

( 78)آية رقـ : سكرة الحج- 1
عمي محمد معكض كآ ركف، : بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، تحقيؽ كتعميؽ. الكاساني، عبلء الديف أبي بكر بف مسعكد- 2
. ـ1997ىػ 1418 لبناف، –، دار الكتب العممية، بيركت 1، ط 3/487
، دار الكتب 1، ط4/367.مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنياج . الشربيني، شمس الديف محمد بف محمد ال طيب- 3

. ـ1994ىػ 1415 لبناف، –العممية،بيركت 
ىػ 1407 لبناف، –،دار الكتب العممية، بيركت 1،ط1/214. الدرارم المضّية شرح الدرر البيية.الشككاني، محمد بف عمي- 4

.  ـ1987
5  -www.ibnbaz.org.sa 
6 -http://qaradawi.net/Arabic/ 

 (يكسؼ القرضاكم )يكسؼ عبد اهلل القرضاكم، كيعرؼ في األكساط اإلسبلمية كالعممية باسمو الم تصر* 
صفط )كيكنى أبا محمد بأكبر أبنائو ، كلد في التاسع مف عاـ ستة كعشريف كتسعمائة كألؼ لمميبلد، كلد في قرية 

 1/461أنظر كتاب عمماء كمفكركف عرفتيـ لمؤلفو محمد المجذكب. في مصر (تراب

 



  :الفقر- ت
  ، كاأليـ التي ال زكج ليا:  كىي ،كاأليامى جمع أّيـ.   لقد حث اإلسبلـ عمى تزكيج األيامى 

إف يكف ىؤالء األيامى مف .  أّيـ كامرأةرجؿ أّيـ ، : يقاؿ . يكصؼ بو كؿ مف الرجؿ كالمرأة 
 يمنعكـ  فبل. الرجاؿ كالنساء كالعبيد كاإلماء أىؿ فاقة كفقر، فإّف اهلل يغنييـ مف فضمو

  .فقرىـ مف تزكيجيـ
   :"  قاؿ تعالى

   
     

      "   . أم زّكجكا أييا المؤمنكف 
مف ال زكج لو مف الرجاؿ كالنساء كاألحرار رجالكـ كنسائكـ ، كانكحكا كذلؾ أىؿ التقكل كالصبلح 

 . مف عبيدكـ كجكاريكـ 
 :"  عباس في قكلو ابفبي حاتـ عف أ كابف جرير ابفكقد أ رج 

  " ف أ بالنكاح كرغبيـ فيو، كأمرىـ  -سبحانو –أمر اهلل : قاؿ: اآلية
    :"فقاؿ حرارىـ كعبيدىـ في ذلؾ الغنىأيزّكجكا 

    "  
 :الظالؿ في تفسير كجاء 

كقد أفرد الرقيؽ . كالمقصكد ىنا األحرار .. الذيف ال أزكاج ليـ مف الجنسيف : كاأليامى ىـ 
   " :بالّذكر بعد ذلؾ

 "  عد ذلؾبكميـ ينقصيـ الماؿ كما يفيـ مف قكلو: " 
     
  ".  األمر ىنا لمندب كالجميكر عمى أفّ . لمجماعة بتزكيجيـ ر ـأكىذا  .

  كلك كاف األمر لمكجكب .لـ يزّكجكا - - يامى عمى عيد رسكؿ اهلل أنو قد كجد  أكدليميـ

                                                           

ىػ 1418  دمشؽ، ـ، دار القؿ1، ط5/548"  جامع البياف عف تأكيؿ آم القرآف " تفسير الطبرم. الطبرم ، محمد بف جرير- 1
ـ 1997

( 32) رقـ آية: سكرة النكر- 2
 ـ2001ىػ 1421، دار الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيع، 2/208صفكة التفاسير ، . الصابكني ، محمد عمي- 3

، دار 4/45سعيد محمد المحاـ، . ت . فتح القدير الجامع بيف فني الركاية كالدراية مف عمـ التفسير. الشككاني، محمد بف عمي- 4
ـ 1993ىػ 1414الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيع ، 

 

 
 

 
 

 



 األمر لمكجكب ، ال أف يجبر اإلماـ  األيامى         عمى الزكاج ، كلكف فّ  أكنحف نرل. لزّكجيـ
 عانة الراغبيف منيـ في الزكاج، كتمكينيـ مف  إّنو يتعّيفأبمعنى 

  . إلحصافا
المكاتب الذم يريد  : ثبلثة حؽ عمى اهلل  عكنيـ:"  - -هلل  رسكؿ ا قاؿ: قاؿبي ىريرة أف عك

 " األداء ، كالمجاىد في سبيؿ اهلل ،كالناكح الذم يريد العفاؼ
زاره ، كلـ يقدر عمى  اتـ مف حديد ، إال إ ذلؾ الرجؿ الذم لـ يجد عميو -  - كقد زّكج النبي

كالمعيكد مف كـر . ف يعمميا ما معو مف القرآف أكمع ىذا فزكّجو بتمؾ المرأة كجعؿ صداقيا عميو 
  . ف يرزقو ما فيو كفاية ليا كلوأاهلل تعالى كلطفو 

 
: رتفاع تكاليؼ الزكاج ا- ث
 المتتبع لحفبلت األعراس عامة يجد فييا بذ ان كسرفان كتبذيران ، يرىؽ كاىؿ األزكاج، كتذىب )

. مئات ألكؼ الدنانير ىباءن منثكرا
 كما زاؿ الناس ي ترعكف طرقا كيقّمدكف في كيفية ىدر الماؿ في حفبلت األعراس ، كالضحية 

ككذلؾ المقبمكف عمى الزكاج، فعندما تستحكـ ىذه الم ترعات المبتدعة في ، المذبكحة ىك الزكج
جتماعيا كعادة مستحكمة، فإّف كؿ رجؿ مقبؿ عمى الزكاج يطالب بأف ااألعراس ، كتصبح عرفان 

ليست أقؿ مف بنات الناس ، كىي " العركس" يفعؿ كما فعؿ فبلف كفبلف، بدعكل أّف البنت
لـ يفعؿ العريس كباقي الناس تبدأ سمسمة األمثاؿ تأ ذ المنحى السمبي في تككيف   فإذا،كمثيبلتيا 

 فيصبح العرؼ ،( بكجينا مف الناسسنذىب يف أ )المفاىيـ عف األعراس ،
  (!! الفاسد كجيا جميبلن يفت ر بو ، كتبدأ سمسمة طكيمة مف القيؿ كالقاؿ ، كالفعؿ كرد الفعؿ 

                                                           

ـ 1971ىػ 1391، دار إحياء التراث العربي، 7، ط 99-6/98. في ظبلؿ القرآف . قطب، سيد-  1
، 1661: ، كبرقـ3/247، " ما جاء في المجاىد كالناكح كالمكاتب كعكف اهلل ليـ:" باب: فضائؿ الجياد : ركاه الترمذم ، كتاب - 2

المجاىد في سبيؿ اهلل ، كالناكح الذم يريد أف يستعّؼ، : ثبلثة حؽ عمى اهلل إعانتيـ " كفي ركاية بمفظ . (حديث حسف )قاؿ أبك عيسى
الغازم في : ثبلثة كميـ ، حؽ عمى اهلل عكنو" كفي لفظ عف ابف ماجو . 141/ 6، أنظر نيؿ األكطار لمشككاني، " كالمكاتب يريد األداء

، قاؿ 2519: ، برقـ4/143المكاتب ، : النكاح، باب: كتاب " سبيؿ اهلل ، كالمكاتب الذم يريد األداء ، كالناكح الذم يريد التعفؼ
: ثبلثة كميـ حؽ عمى اهلل عكنو: " كفي لفظ عف البييقي. ،أنظر صحيح ابف ماجو 2563:، برقـ2/311 (حديث حسف )األلباني  

 ، 13456:، برقـ7/125أنظر في كتاب السنف الكبرل لمبييقي، " . المجاىد في سبيؿ اهلل ، كالناكح يريد العفاؼ، كالمكاتب يريد األداء
.   2678: ، كرقمو2/174 عمى الصحيحيف ،ؾ، أنظرالمستدر(صحيح)ىذا حديث : كقاؿ عنو الحاكـ 

 ـ1983ىػ 1403لبناف ، -  بيركت –، دار يكسؼ 270-3/269، 1ط. تفسير القرآف العظيـ. ابف كثير، إسماعيؿ- 3

 

 

 
 
ـ 2000ىػ 1421، 46الزكاج كالطبلؽ حقائؽ كأرقاـ ، ص . بدكم ، عمار تكفيؽ- 1
 ىػ1425 مف رجب 9المكافؽ - ـ2004مف آب  25األربعاء - 22، ص12578صحيفة القدس ، العدد  - 2



 
  :"فستاف الفرح الجزائرم أزمة المتزكجيف " كتحت عنكاف

مرىكنا  أصبح الزكاج في الجزائر معاناة كبرل لكبل الطرفيف العركس كالعريس، كلـ يبؽ ) 
لى عممية  إ كلكف تكمفة الحياة ككزف تقاليد األعراس حكلت الزكاج ،بقبكليما بتأسيس بيت كاحد

لحياة تبدأ معاناة   كض غمار افبمجرد مكافقة الطرفيف عمى. جاّدة صعبة كمعقدة كباىظة الثمف
ماـ المدعكيف بالمباس األجمؿ أ كرغبة العركس في الظيكر ،التحضير لمراسـ الزكاج كالحفؿ

 ، فترتدم فساتيف م تمفة الصنع كحسب تقاليد أغمب مناطؽ الكطف مف المباس ناقةأكاألكثر 
- 70 )كيتراكح ثمف المباس الكاحد منيما ما بيف  (قندكرة الفرقاني)ك (كالجبة العاصمية)التقميدم 

  2( . التقاليد الجزائرية يكرك ؛ محافظةن عمى   (140
 

:- خكؼ الفتاة عمى فقد مرتبيا بسب ترؾ الكظيفة ؛ مف أجؿ الزكاج المجيكؿ المصير-ج
 لمراتب كال تغمض الطرؼ عف الزكاج الناجع ، فالزكاج ىك اعتبارا الفتاة السكية ال تضع 

فحياتيا ببل زكاج ضياع ال سيما إف تقّدـ بيا العمر كاحتاجت إلى كلد يسند ؿ،  األمثاال تيار
. كما كاف كراء الزكاج مف متاع الدنيا فيك قميؿ !!ظيرىا كيؤنس كحدتيا كيرعى حقكقيا 

 
: ككف الشاب معيال ألىمو قبؿ الزكاج- ح

كاألـ كاأل كات كاأل كة الذككر الّقصر في حالة عجز األب أك كفاتو ، كغالبا ما يككف        )
المعيؿ األخ األكبر أك األ ت الكبرل ، كىذه اإلعالة تؤدم إلى تأ ر زكاج المعيؿ لحيف إكماؿ 

ألجر اكليـ مف اهلل ،كىؤالء يستحقكف كؿ إعجاب كتقدير مف المجتمع .ستقبلليـاإ كتو تعميميـ ك
 3  (كيجب عمى إ كتيـ أاّل يكافئكىـ عمى جميميـ نكرانان كجحكدان  كالمثكبة كالجزاء األكفى،

 
حاجتيـ إلى د ميا، أك ربما أيضان  كفان ): سعي األىؿ لعدـ تزكيجيا بحجج شتى منيا- خ

 . ( مف الكحدة بعد زكاج البنت
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:- ىجرة الشباب الفمسطيني لمخارج-د
 حيث تكاليؼ الزكاج أقؿ ، كيرتبطكف بأجنبيات، بعض الشباب الفمسطينييف يياجركف لم ارج)  

   . (كمفة ، كىذا يؤدم إلى تأ ر سف الزكاج بالنسبة لمفتيات 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ألسباب النفسيةا: رابع المطمب اؿ
:- تية اآلسبابأل ؿكىذه األسباب يبدك عمييا طابع اال تصار كاإلجماؿ     )

تمتع بصحة نفسية كببناء نفسي سكم ، األمر الذم يعّد مف م المجتمع اإلسبلمي  -األكؿ 
 صائص المجتمع اإلسبلمي ، كمّرد ذلؾ؛ ما يسكبو اإليماف باهلل كاليكـ اآل ر في نفكس 

                                                           

  



 بشعائر اإلسبلـ اإلتيافالمسمميف مف طمأنينة القمب ، كسبلمة الصدر ، كراحة الضمير ، ككذلؾ 
 إلى ،مف صبلة كزكاة كصياـ كحج كغيرىا ، كبّر الكالديف كالصدؽ في الحديث كالكفاء بالعيد

  .آ ر سمسمة األ بلؽ اإلسبلمية
يمانيان ينياه عف الفحشاء كالمنكر كالبغي، كيأمره إ       كّؿ ذلؾ يترؾ في حياة كسمكؾ المسمـ أثران 

كيجعؿ عكده صمبا أماـ مجريات الحياة  ، مانوإمبالعدؿ كالمعركؼ ، كيزّكي نفسو ، كينّمي 
. كأحداثيا
 أّف ىذه األسباب النفسية ليست بذات جدكل في ظيكر مشكمة العنكسة كتأ ر سف  -الثاني

 .نما ينحصر في حاالت فردية إالزكاج عمى مستكل المجتمع ، ك
: الخكؼ مف المستقبؿ- 1

الكاثؽ بو، المؤمف بالقضاء كالقدر يكقف أّف ما أصابو لـ  -عز كجؿ–     اإلنساف المؤمف  باهلل 
 تحقؽ ذلؾ كتيّقف بو العبد حصؿ لديو األمف فإذا كما أ طأه لـ يكف ليصيبو ، ،يكف لي طئو

. النفسي كالطمأنينة القمبية
 فالمسمـ يأ ذ أكال باألسباب ثـ يتككؿ عمى اهلل مسبب األسباب كمدبر األمكر كقاضي الحاجات 

قي ذم الديف كاألمانة ، ف اهلل ، كمف األ ذ باألسباب البحث عف الزكاج اؿإلى، كيفّكض أمره 
 .  كىي التي تككف ذات ديف ك مؽ ،ككذلؾ الحاؿ بالنسبة لمزكج أف يبحث عف الزكجة الكفّية

 
: الخكؼ مف الترّمؿ- 2

 . كجؿ    كال كؼ مف الترمؿ أك المكت أك مف كؿ مكركه يدرؤه اإليماف باهلل عز
 
: عدـ االكتراث بالزكاج-  3
 الزكاج مف عبلمات رشد اإلنساف كنضجو كتكامؿ ش صيتو ، كاإلنساف المتزكج أكثر        

 تعقبلن في تصرفاتو ، كأكثر رصانةن في معامبلتو ، فاالتزاف النفسي كاالستقامة السمككية في 
 (. المتزكجيف أظير

فإّف اإلعراض عف الزكاج مف غير ،كلئف كاف الزكاج مف عبلمات الرشد كتكامؿ البناء النفسي ) 
االنحراؼ ك يعّد مظيرا مف مظاىر االعتبلؿ النفسي ،عذر شرعي ككبر أك مرض أك عاىة

 .السمككي
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: قمة الثقة بالرجاؿ   -4
 تيتـ بصفة أكثر مف الرجؿ بشريؾ حياتيا مف جية أىميتو ؛ ليككف مكضع سرىا   فالمرأة)

 إليو ، م تحتمي بو كتمكذ بحماه كتأك،كمكمف رككنيا كسككنيا، فيي تبحث عف القكم األميف 
. كيعينيا عمى  طاعة اهلل بالداللة كاألمر كالنيي كالترغيب كالترىيب بالحكمة

 ينبغي أف تككف عالية مف قبؿ المرأة الباحثة عف زكج ، فبل يصح أف  الثقة بالرجاؿ عمكمان إّف 
، ثـ  قّمة الثقة في الرجاؿ سببان لمعنكسة إال إذا فّسر ذلؾ بعدـ تكفر عنصر التديف لدييـ تككف

فّسر التديف ىا ىنا بأف يككنكا مف عمؽ اإليماف كقكة اليقيف باهلل في تزكية النفس بمكاف ال 
 . يجارل كىذا غمكّ 

 الصادؽ في حديثو األميف في ،فالرجؿ الظاىر االستقامة المحافظ عمى الصمكات المفركضة
كالتشدد . كالرجاؿ بيذا الكصؼ كثير . تعاممو متديف، يصمح أف يككف زكجا صالحا كعشيران باّران 

 . كال مف التكسط المطمكبيف في كؿ أمر رشيد،بأكثر مف ىذا ليس مف االعتداؿ
 
: اليركب مف تحّمؿ المسؤكلية- 5

كلية الزكاج إنما تقع عمى عاتؽ الرجؿ باألصالة ؛ ألنو القّيـ عمى المرأة كعمى األسرة ؤ   كمس
. بمقتضى ما منحو الشرع مف درجة القكامة 

   " : قاؿ تعالى  
     

     
  " 

 كىك اإلنفاؽ كالقياـ عمى مصالح المرأة ،كلية في الزكاج منيا ما ىك م تص بالرجؿؤكالمس  
لزاميا بأحكاـ الشرع في إطار الحكمة في األسمكب كمنيج ال مؽ  كصيانتيا عف مكاضع الّتيـ ، كا 

 كلية ما ىك مشترؾ بيف الزكجيف ، كىك التعاكف عمى ؤكمف المس. الفاضؿ 
كلية ال يفّسر إال بمعنى فبل ؤييما عف المسؿال ير كالتكاصي بالحؽ، كتيّرب أحد الزكجيف أك ؾ

 2 .( لية الزكجةؤكيصمح لتحّمؿ مس
 : (أـ الزكج / أـ الزكجة  )الخكؼ مف تسّمط الحماة - 6
كت كؼ . مجّرد ال كؼ مف حدكث شيء كمجّرد تكقع مكركه ليس مبرران لمعزكؼ عف الطمب)

ف كاف كاقعان ، إال أنو قد ال يككف إال كىمان   . الفتيات مف مكاجية حمكاتيف أك حتى لقائيف كا 
كحنّكا، فالمبالغات في األحكاـ ليس مف  فمف الحمكات الطيبات مف تفكؽ األميات رحمةن كرقةن 

  .العدؿ كال اإلنصاؼ الذم أمرنا بو

                                                           

 



ـّ الزكج إف تسمطت عمى زكجة ؛ كت ّكؼ الفتاة مف حماتيا أظير   لمكقعيا مف قكامة الزكج، فأ
كليس ليذا ، مف أنيا ذات األصالة في حؽ التأّمر عمى كنّتيا – غالبان – ابنيا فمداٍع ما تتكىمو 

ستقبلالن كامبلن بما منحيا الشرع  االحؽ ، فالمرأة المسممة مستقمة في ش صيتيا الكىـ نصيب مف
. لزكجؿمف حؽ الزكجية دكف كصاية عمييا مف أـ زكجيا ، فميس عمييا حؽ الطاعة إال 

جميع األحكاؿ ف كؼ اهلل في  كزكجيا ، حتراـ أىؿ بعميا ، كال سّيما أـ ا كفي الكقت نفسو عمييا 
- ؿعز كج –هللىك العبلج الناجع لكؿ مشكمة ، كيؤمر بو كؿ األطراؼ ، كرقابة ا-  عز كجؿ– 

ال مف عند اهلل العزيز إكتساندىا ، كما التكفيؽ  ، فظ لمبيكت تماسكياح كت،ىي التي تدرأ الشركر
 . الحميـ

 
: كتئاب كالعزكؼ عف بيجة الحياةالا- 7
 كاإلنساف يمتاز عف سائر الم مكقات برىافة حّسو كرّقة مشاعره كسرعة تأثره بمف حكلو،    

كصركؼ الدىر كنكباتو قد تسبغ عمى اإلنساف  جمباب األحزاف كالعزكؼ عف مباىج الحياة، 
فيعكؼ في محراب صبلتو ، أك يتسربؿ بمباس الزىاد، لكف ذلؾ ليس مف منياج المتقيف ، إذ 

 أفضؿ مف مشى - - الزىد ليس يستمـز العزكؼ عف مباىج الحياة بالكمية ، فيذا رسكؿ اهلل
و اعمى أديـ األرض ، ؾ ف ينكح النساء ، كيأكؿ المحـ، كالعسؿ، كيستعذب لو الماء، كيسابؽ زكج 

  . كأعبدىـ كأزىدىـ سأ شى الناكىك مع ذلؾ – رضي اهلل عنيا  -عائشة 
 كعزؼ عف بيجة الحياة كمتعيا المباحة ، فعبلجو ،بتمي مسمـ بشيء مف االكتئابا  إذا  كلئفْ 

  كال رفع ببلء إال بتكبة، فما أصاب المسمـ شيء يكرىو إال بسبب ذنب أصابو،لزـك االستغفار
نابة كاستغفار ، ثـّ عميو مف بعد االستغفار بالتزكج لـ يكف  ذاإ فإنو مفتاح البيجة كالسركر ، ك،كا 

 ( !؟بتياج ففيـ يككف افي التزكج سركر ك
 

:  أتزّكجت يا جابر ؟ قمت: قاؿ - .   -تزّكجت ، فأتيت النبي : قاؿ - * -  عف جابر 
  "فيبّل بكران تبلعبيا كتبلعبؾ ؟  : قاؿ. ثّيبا: بكران أـ ثيبان ؟ فقمت: قاؿ. نعـ 
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نما ىك األنصارم" الراسبي " قكلو : نزؿ البصرة، قاؿ أبكنعيـ. جابر بف عبد اهلل الراسبي  *  أنظر كتاب اإلصابة في تمييز . كىـْ ، كا 
  1/437الصحابة إلبف حجر العسقبلني، 

تزكيج األبكار، : باب : كتاب النكاح : ركاه ابف ماجو. 2097: ، برقـ4/403ركاه الب ارم  في كتاب شرح صحيح الب ارم - 1
: ، ركاه الترمذم أيضان في سننو1875:  كبرقـ6/196 في اركاء الغميؿ (حديث صحيح) قاؿ عنو األلباني . 1860: ، برقـ3/311

. (حديث حسف صحيح  )، قاؿ أبك عيسى982: ، برقـ2/14ما جاء في تزكيج األبكار ،:  ، باب كتاب أبكاب النكاح عف رسكؿ اهلل 
 .1100، كرقمو 3/406لمترمذم : أنظر الجامع الصحيح أيضان 



 
: عدـ الثقة في النفس- 8
، لعّؿ مف أىميا أسمكب التربية الذم يتبعو  لى عكامؿ عّدةإالنفس يعكد في  عدـ الثقة )   

ما بكثرة القسكة ، إما بكثرة التدليؿ كتمبية طمباتو في كّؿ حيف بمجرد رغبتو،األبكاف مع الطفؿ  كا 
 كانتظارعميو كتعنيفو األمر الذم يذىب بقكة إرادتو كيزرع في نفسو سمة االتّكالية عمى الغير 

.  المعكنة مف اآل ريف
لى ما بعد سف الرشد ، فنرل األـ ت تار البنيا الزكجة بصفات األـ إ ىذا األسمكب امتد   كربما 
ال بمنظار أّمو كال يت ذ إ كفي زكجتو فبل يرل شيئان ابنيا ثـ نراىا تتحّكـ بعد الزكاج في ،كليس ىك

. (نحراؼ في السمكؾ كالتعامؿا كىذا  طأ في التربية ك. ال بصفتيا كتقمص ش صيتيا إ  قراران 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

:- السياسيةاألسباب : خامسالمطمب اؿ
:  اإلسرائيمياالحتالؿ

: االعتقاؿ  كالسجف -أ
ـ سجنان كبيران تتـ 1948 يشّكؿ الكياف العنصرم الصييكني منذ قيامو في فمسطيف المحتمة عاـ )

. في دا مو اعتقاؿ الشعب العربي الفمسطيني ، كالتنكيؿ بو كمصادرة حقكقو اإلنسانية 
ال " م ربكف" أك " إرىابيكف " كما كتعامؿ السمطات اإلسرائيمية المعتقميف الفمسطينييف عمى أنيـ 

معاممة الفمسطينييف كأسرل حرب ؛  (إسرائيؿ)مناضمكف سياسيكف أك أسرل حرب؛ كيعكد رفض 
كمف ىنا . 1949إلى إصرارىا عمى حرمانيـ مف االمتيازات التي تعطييا اتفاقيات جنيؼ لعاـ 
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اتسمت المعاممة التي يتعّرض ليا المعتقمكف الفمسطينيكف في السجكف اإلسرائيمية بالعنصرية 
عبلكةن عمى الظركؼ البلإنسانية القاسية دا ؿ . كالبلإنسانية التي تصؿ حّد القتؿ أثناء التحقيؽ

 .(السجكف التي ال تضمف الحّد األدنى مف شركط الحياة اإلنسانية 
 أّف األسرل الفمسطينييف في سجكنيا   -كما يبدك في نظر السمطات اإلسرائيمية– ليس كافيان ك) 

ّف ىؤالء  تصّرفكا في أ غياىب المعتقبلت دكف ذنب أك جريرة في معظـ الحاالت ، كإلى اقتيدكا
ىداؼ سياسية ؛إلنياء االحتبلؿ كاالستيطاف كلـ يكف دافعيـ أطار تحرؾ فمسطيني عاـ، ذم إ

ّف ،نما ىـ جزء ال يتجزأ مف المجتمع الفمسطيني إجنائيان ، ك  بؿ ىـ  يرة شبابو كعتاد مستقبمو، كا 
تيـ لفترات طكيمة ، فضبل عف آثاره النفسية اعتقاليـ كسجنيـ بمثابة تعطيؿ لطاقاتيـ كقدرا

نما عمى ذكييـ ككطنيـ كشعبيـ كذلؾ ( .كالصحية كاالجتماعية السيئة ليس فقط عمى األسرل  كا 
 
 الشعكب اكتسبتوفعندما يعتقؿ الفمسطيني بتيمة الدفاع عف أرضو ككطنو، كىك الحؽ الذم      

كبعد أف يحكـ اهلل بحكمو ، ي رج  البطؿ . عقائديان كدكليا ، يحاكـ تحت مراسـ القير كالظمـ
 ت تمؼ  عف ، كيبدأ البحث عف حياة جديدة،  كقد أمضى زىرة عمره في السجف،الفمسطيني

.  التي قضاىا في السجف،الحياة العسكرية الجامعية 
حاجة إلى مف يقؼ في أمّس اؿىك ك-   كلكف العركس بحاجة إلى مير -كقد يجد العركس 

 . المنتظربجانبو ، في بناء بيتو
غيره، كبعد  بف  اليا أكا الفتاة، بحيث ت طب البف عميا أك ل الحجر عؿ مصطمحؾىناك

يؤدم بالفتاة إلى د كليا حياة ؼ- ا بسيط قد يككف –  ركجو مف السجف ، يحصؿ سكء تفاىـ
.  طكاؿ ، كاعتقاؿ الفتاة أحيانان يؤدم لعنكستياكربما سنكات   داـ شيكران انتظارالعنكسة بعد 

:- اإلبعاد كالنفي -ب
بعادىـ عف فالفمسطينيي تعتبر سياسة نفي  )   مف أقسى األراضي المحتمة إلى ال ارج   كا 

   السمطات اإلسرائيمية ضد -كما تزاؿ تمارسيا-  امارستواإلجراءات القمعية التي 
 . ،بيدؼ تفريغ األراضي المحتمة منيـ  أصحاب الببلد الشرعييف،المكاطنيف الفمسطينييف

ء لالطكار) نظمة الدفاع أقكانيف تعرؼ ب  مف(112) المادة إلىكترتكز عمميات اإلبعاد المذككرة 
  .ـ 1945لعاـ  (
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 حكميا أثناء البريطاني االنتدابصدرتيا سمطات أكىي تشريعات كتعميمات م تمفة         
لفمسطيف ككضعت فييا حصيمة تجارب االستعمار البريطاني  بلؿ محاكالتو قير الشعكر القكمي 

.      ذ يزداد كيطالب بالحرية كحؽ تقرير المصيرألمشعب الفمسطيني الذم 
 رّكزت السمطات اإلسرائيمية في ممارستيا المستمرة كالكاسعة لعقكبة اإلبعاد السياسي عمى القادة 

 اإلسرائيمي االحتبلؿكالش صيات المثقفة كالبارزة التي ليا القدرة عمى تحريؾ الجماىير لمقاكمة 
  .كالتصدم لمغزاة كلئلجراءات التعسفية اإلسرائيمية

 في األياـ األكلى االحتبلؿ ذلؾ عمميات اإلبعاد الجماعي التي نفّذتيا سمطات إلىيضاؼ 
 كالقرل كالم يمات كت تار ء  الضفة كالقطاع فكانت تقـك بجمع المكاطنيف في األحياالحتبلليا
 بعادىـإ فتعتقميـ كتقـك ب،  عسكريكفبأنيـ االشتباهساس أعدادان كبيرة مف الشباف عمى أمف بينيـ 

" !! بسيٍؿ مف الكذب كالحفاظ عمى أمف إسرائيؿ ، مثبلن " تحت غطاء 
  ككانت السمطات اإلسرائيمية تقكـ بتنفيذ عمميات اإلبعاد بطريقة كحشية يتعّرض المبعد معيا 

   .   (ثناء عممية اإلبعادأنسانية التي يمقاىا لبلإ جانب اإلساءات كالمعاممة اإلىلم طر 
 كنفييـ مف أرضيـ ، كما كاف في عاـ فالفمسطينيي  إلى إبعاد اإلسرائيمي االحتبلؿ لقد لجأ 
.  في بيت لحـعتقاؿ فمسطينييف في كنيسة الميدافي ق كما رأيناـ، 1967  لعاـ ـ كامتدادا1948

ألكالد، كمنيـ مف كاف عاقدان ، كمنيـ مف لـ  كاففي فترة اإلبعاد ىذه مف تزّكج ، فترؾ الزكجة
 .يتزكج ، فيؤدم ىذا إلى تأ ر سف الزكاج لديو 

 
 :- كالشيادةاالغتياؿ- ت 

 ،ستشيد ككاف  اطبا ، كبعد طكؿ كقت مف االنتظارالسطينييف مف ؼ        ىناؾ مف القادة اؿ
  طيبيا الشييد بعدـ   الم طكبةعاىد أف تب ، أسباب نفسيةإلىستشياده ، فيذه تؤدم ايأتي  بر 

. كىذا يؤدم بيا إلى د كؿ حياة العنكسة. الزكاج مف بعده؛ كفاءن لو
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: المبحث الثاني
 

أشكاؿ العنكسة كاألمثاؿ التي قيمت فييا كفي الزكاج 
 

 (فيو مطمباف)
 
 

أشكاؿ العنكسة  : كؿالمطمب األ
 
 

األمثاؿ في الزكاج كالعنكسة  : ثانيالمطمب اؿ
               

 
 



أشكاؿ العنكسة :كؿالمطمب األ
: قسمافكىي 

. انتشاران كىي الظاىرة األكثر ، عنكسة لمبنات ؛ بسبب عدـ الزكاج أصبلن – أ 
 

 . ؛ بسبب عدـ كجكد الزكج    (تبعية  )عنكسة – ب 
 يصبح  ،عنكسة لمنساء ؛ بسبب الطبلؽ، كىي مف أ طر العنكسات ، فإذا لـ تتزكج المرأة- 1

. الكضع كارثة حقيقية عمييا، كعمى أسرتيا
 
 بسبب مكت الزكج، كىك أيضان  طير جدان كيؤدم إلى إحداث فراغ ىائؿ في ؛عنكسة لمنساء- 2

غب في الزكاج كال يأتييا ال ّطاب ، كمف راألسرة ، فمف النساء مف يككف ليا أكالد صغار ، كت
. النساء مف ال ترغب في الزكاج ، فبل مشكمة عندىفّ 

 
 كيتركيا ،أمريكا  شيران كيسافر إلى  ، فمف الناس مف يتزكج المرأةجىجر الزكبسبب ؛ عنكسة- 3

. لسنكات طكيمة، كفي ذلؾ  طر شديد عمى المرأة ، كاألسرة كالمجتمع
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   العنكسة الزكاج كفي األمثاؿ: نيطمب الثاالـ
 

 .  أكؿ نصيب ال تفّكتو* ) 
كما يرل صاحب ،  األكلى ألكؿ  اطب يدؽ البابابنتويضرب المثؿ لتشجيع األب عمى تزكيج 

.  المثؿ
 

. الخّطاب ع الباب * 
 (ال ّطاب كرا الباب ): ك أ

يضرب المثؿ عمى .   يستعمؿ في حالتي المدح كالقدح مف فتاة يتيافت الشباب عمى  طبتيا
 لإؿّف الفتاة مرغكبة لدل الشباب ، كلذا فيـ يتيافتكف أيؤ ذ المثؿ عمى ظاىره ، فنعمـ : الكجييف 
 (الكىمية)…ثرتيـؾ ترفض ال طاب ، رغـ أنيا يضرب لمس رية ممف تّدعي أك طبتيا ، 

 
.  العرايس باليص* 

. بمص كخسارة كسرقة:   باليص
جمع عركس : العرايس

كامبلن، يتصرؼ بو حسبما يشاء ،  (صداقيا ) يسيطر عمى مير ابنتو ق فأ كاف مف عادة اآلباء 
 ر ، ىك عبارة عف كساء آ، كناية عف مير مف نكع   ف يقكـ بمؿء القّفةأطالبان مف العريس 

. قاربيا بعد ذلؾأك كبعض اليدايا ألىميا العركس
ما يقدر عميو مف اليدايا كنحكىا مف  ( البمص ) يضرب لؤلب الذم يجعؿ مف عرس ابنتو فرصة

. كأىموالعريس 
 

 عميؾ بخاؿ الخاؿ يا طالب النسب . 
 (ال اؿ يا طالب العبل ……  ): أك
 (، دّكر البنؾ عمى  اؿامرأةقبؿ ما تدّكر لؾ عمى  ): قالكا
. أمكف إفسأؿ عف  اؿ البنت،كعف  اليا ا ت طب البنؾ أفقبؿ 

  (.صالة  اؿ البنت المراد  طبتيا ألحدىـأيضرب لمتأكد مف 
 
   .العمار كالجيزة، اهلل يعيف عمييـ* ) 
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الزكاج : الجيزة 
. مكر الزكاجأيضرب فيمف يشكك مف تكاليؼ بناء البيت ، كمصاريؼ 

 
 .   عسؿ في الجّرةإنياعيشة الّضرة مّرة كلك * 
 (الضّرة تغكر كلك كانت في قصكر ): أك 

. الزكجية  تككف ليا امرأة ضّرة في حياتياأف يضرب في المرأة التي ترفض 
 

.   الدراىـإالغريب ما غّربيا * 
. يضرب لمحديث عف زكاج فتاة مف ش ص غريب لدكاع مادية

 
 . أكتادكالد مثؿ الخيمة بال أة بال أالمر* 

.    يضرب لشدة ليفة المرأة لؤلكالد ، كلتربية األكالد ، كإلنجاب األكالد
.  المرة ببل رّجاؿ مثؿ البستاف ببل سياج* 

: قاؿ الشاعر
تعدك الذئاب عمى مف ال كبلب لو            كتتّقي صكلة المستأسد الّضارم  
.   يضرب لمتأكيد بأّف المرأة ضعيفة  في غياب الرجؿ، كىي عرضة لبلمتياف

 
  .، اخطب لبنتؾ ، البنؾ الال رض غيرؾ أرضؾ ، بأيا زارع ب*

ي اؼ انحراؼ : ـكالسبب مفيك… ف تفتش عمى عركس البنؾأ  فّتش عمى عريس البنتؾ ، قبؿ 
لمف يضرب ق  يفكتيا قطار الزكاج ، فتصبح عانسان ، كفي كؿ منيما عار يمحؽأف أكالبنت ، 

 . (  مف اىتمامو لزكاج ابنوأكثرييتـ لزكاج ابنتو 
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: المبحث الثالث
 

 الناتجة عف العنكسة كعالجيا ةاآلثار السمبي
 

 (فيو مطمباف)
 
 
 
 

اآلثار السمبية الناتجة عف العنكسة في المجتمع اإلسالمي :المطمب األكؿ
 
 
 
 

عالج العنكسة : المطمب الثاني
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 اآلثار السمبية الناتجة عف العنكسة في المجتمع اإلسالمي : كؿلمطمب األا
إنساف يعيش لنفسو كما يعيش امرأة ،  أك الن الزكاج فطرة كسنة ككنية ، كاإلنساف المتزكج رج )  

لغيره ، كيعيش ليكمو كما يعيش لغده ، ال يكّؿ كال يمّؿ ، أممو في الحياة مديد، كمسعاه ألىمو 
 أك لـ يكف ذا زكج مف الجنسيف عمى عكس األكصاؼ الحميدة ، ،كالذم لـ يتزكج . ككلده حميد
  ! كال ىك عمى منياج المرسميف،  أنو عمى غير سبيؿ المؤمنيف  ؛ نحرافان كسكء مآؿاكحسبو 

   " :  إذ النكاح مف سنف النبييف ، ككما قاؿ جّؿ ذكره
     

   "  
 تقكـ عمى أساس أنو مف غير اإلنساني أف يحـر عدد ال بأس بو مف - العنكسة – إّف مشكمة

 بالتالي مف إمكانية ف  ىي حاجة الجنس، كأف يحـرّف ،أساسية لديوت النساء مف تمبية حاجا
 فبعاطفة األمكمة أك أم دافع إنساني آ ر ، كأف يجدمدفكعات يرغب بيـ   قد،إنجاب أطفاؿ

  .(  دكف معيؿ أك أنيسات  ر العمر كحيدآ في ئٍذ  مف بعدّف نفسوأ
حجـ  جتماعية ، ليس فقط ألفّ ا كىي أيضا مشكمة ،مشكمة العانس مشكمة إنسانية قبؿ كؿ شيءؼ

   .جتماعية متمثمة أصبلن في مكانع الزكاجاالمشكمة كبير نسبيا ؛ بؿ ألنيا ناجمة مف أزمة 
 كدرس  أنماط سمككيـ االجتماعي ، الذيف ال أزكاج ليـ،كمف تأّمؿ أحكاؿ العّزاب كالعكانس

 األ بلؽ الذميمة التي تكتنفيـ عمى تفاكت بيف مجمكع العّزاب  كالنفسي أمكنو أف يستشؼّ 
ال فمف العّزاب كالعكانس مف يفكت كثيران  كالعكانس حسب البيئة كنمط التربية كظركؼ المعيشة، كا 

. المتزكجيف في عّفة النفس كنقاء الصفحة كطيارة العرض 
      كفيما يمي ألىـ األ طار الناجمة عف العنكسة كالعزكبة كما دّلت عميو نصكص الكتاب 

 .كالسّنة ، كصّدقتو كقائع الحياة كمجرياتيا 
 :-االجتماعيةاآلثار 
  عمى تية تيار طريؽ العزكبة ، كاليركب مف مسؤكلية الزكاج إلى اآلثار السمبية اآلايؤدم 

  :المجتمع  
نيمو  كتفاءن بإركاء اتيديد كياف األسرة باالنمحاء كالزكاؿ ؛ نتيجة عدـ التفكير في بنائيا  )  - أ

.  بالحراـ

                                                           

( 38) رقـ آية: سكرة الرعد - 1
 207آؿ نكاب ، مصدر سابؽ، ص  - 2

 94بكعمي ياسيف، مصدر سابؽ، ص - 3
 



 ال يتحقؽ إال ،عمى الكجو األكمؿ التأثير بصكرة  طيرة عمى النسؿ ، فحفظ النكع اإلنساني - ب
ذا نتج عنيا نسؿ كاف ضعيفا ، محركمان مف  بالزكاج ، فالعبلقة غير المشركعة ال تنتج نسبلن   ، كا 

. بالنقص  كيكقعو فريسة العقد كالشعكراالنحرافات؛ مما يدفعو إلى  ؛التربية كالحناف
 ؛تقطيع الصبلت كالعبلقات االجتماعية بيف الفرد كأقاربو كمعارفو ؛ نتيجة نبذىـ إياه-  ت

   .(  كراء غرائزهكانسياقو
 
:- االقتصادية ثارآلا

 الزكاج في حياة المسمميف معمـ أساس مف معالـ النظاـ االجتماعي ، كدعامة كبرل مف دعائـ 
 كجكه اإلنفاؽ  يبنى عمى ركتجييز كسائالنظاـ االقتصادم، كالزكاج ككؿ مستمزماتو مف تعمير 

 في حياة المسمميف مدل كاسع ال سيما كنطاؽ األسرة ، بمفيكميا لبلقتصاد ، ثـ كاالقتصادالماؿ 
:- قتصر الحديث عمى عنصريفاال اص ، ك

 تكثر فييا الجرائـ األ بلقية كالزنا كالمكاط  ،المجتمعات التي تكثر فييا العكانس كالعّزاب- 1
 كفييا تنفؽ األمكاؿ ، كىذه الجرائـ بحاجة إلى مكافحة ؛ كي ال تصيب حياة اآلمنيف.كالسرقة 
.  الض مة

فبدالن مف  . كأعظـ أمنااقتصادا فيي أكفر ، أما المجتمعات التي ال تكثر فييا العنكسة كالعّزاب 
.   نّتجو إلى تصحيح االنحرافات ، كىذا ما يتطمب مف الجيد الكثير، االنشغاؿ في البناء كالعمؿ

ما يرتبط بالمتزكجيف مف حفز الدافع لدييـ نحك العمؿ كالكد كاإلنتاج ؛ لتييئة سبؿ أفضؿ  -2
. لممعيشة اليانئة ، كىذا الدافع يحمؿ المرء عمى العمؿ ، كعمى رفع نسبة الد ؿ 

 ، كلك لـ يكف في الزكاج سكل ىذه الفائدة االقتصادية لكفاه، فكيؼ إذا أضيؼ إلى ذلؾ أمر آ ر
 2 ( . تبعث عمى العمؿ المثمر البّناء،كىك ما تييؤه الزكجة الصالحة مف أجكاء مبلئمة لرجميا

 :-النفسيةاآلثار 
  نفسية مبرحة، ربما أثّرتـالآىا ، فيرتّد ذلؾ عمييف بؤكؿ كاحدة منيف ليا زكجيا كبيتيا كأبنا)

 عمى مسار حياة العانس الطبيعية كتصرفاتيا كتعامميا مع زميبلتيا ، كقد يتطكر
كاالكتئاب  األمر بعد ذلؾ ، فتصاب الفتاة باألمراض العضكية كالنفسية؛ نتيجة لمحزف

طالة التفكير ال تقتصر اآلثار النفسية عمى الفتيات ك. في كضعيا كحاليا كمما تقّدـ بيا العمر كا 
فحسب، بؿ تمتد لتصيب باقي أفراد األسرة ؛ لتأثرىـ بحاالت بناتيـ النفسية، كبالتالي فإّف 
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المجتمع سكؼ يتأثر بيذه األكضاع ، اصة عندما يككف لدل ىؤالء الفتيات العكانس الكازع 
 .  ( الديني كاأل بلقي ، أك الضمير الحي

 
: ةاآلثار األخالقي

إّف عدـ الزكاج يؤدم إلى الكقكع في حمأة الرذيمة ، كأثر لسيطرة الغريزة، ، كاالندفاع -أ )
إلشباعيا بصكرة حيكانية، مما يؤدم إلى اإلصابة بالشذكذ كاليكس الجنسي ، كما يرافقيما مف 

. القمؽ ، كضعؼ الذاكرة ، كاّلبلمباالة
ّف الزكاج يسمك بعبلقة الرجؿ كالمرأة إسية إلى المستكل البييمي، إذ فاالنحدار بالغريزة الج- ب

 فإّف العبلقة بيف - اتفؽ ما الغريزم حيث-عف بقية الحيكاف، فإذا كانت الحيكانات تشبع نيميا
كالذيف يفّركف مف الزكاج ينزلكف . الذكر كاألنثى مف بني اإلنساف عبلقة ركحية معنكية مقدسة

.  بإنسانيتيـ
 
:-  السياسية ثاراآل
نتشار اكمف آثار العنكسة المدمرة في فمسطيف ، ىي تمكف عدكنا مف ديارنا ؛ كذلؾ بسبب      

، كما يمحؽ بو مف جريمة ، كشذكذ تؤدم إلى االنحطاط ال مقي ، كالتفكؾ األسرم ، الذم  الفساد
 يسعى عدّكنا جاىدان إلى تحقيقو بشتى السبؿ ؛ لتدمير المجتمع الفمسطيني ، 

ىي الحد مف التناسؿ ،كمف األمكر ال طيرة التي تؤدم إلييا العنكسة. ك مؽ المشاكؿ كاألحقاد 
 .كالتكاثر ، الذم بدكره ي دـ أىداؼ العدك ؛ لتفريغ األرض مف أىميا ، كاالستيبلء عمييا

 كلعّؿ التيقظ ليذه الظاىرة ، كالعمؿ عمى القضاء عمييا بكافة الكسائؿ ، يساعد في بناء مجتمع
 يان صحيح سميـ،  اؿ مف األمراض النفسية كال مقية ، الذم يجعؿ صمكدنا في ديارنا تحد

مف  حتبللو إال في المجتمع المتحّمؿاألّف العدك ال يستطيع أف يجني ثمار ؛ لم ططات أعدائنا
    .( قيمو الدينية كال مقية

 
 :-اآلثار السمبية  ق كالعالج ليذ

 (لمجنس،   طيير المجتمع مف الفساد كأبكاب الرذيمة ، كطريؽ اإلشباع غير المشركع ت
لمجنس، بحيث يتناكؿ ىذا التطيير م تمؼ قطاعات المجتمع مف مدرسة، كجامعة، ككسيمة 

 . المشركع كىك الزكاج  كعندىا ال يبقى أماـ الشاب إال السبيؿ السكمّ ،إعبلـ، كشارع
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 اإلقداـ عمى الزكاج المبكر متى تكفرت إمكاناتو بصكرة مقبكلة) .  
( تسييؿ الزكاج ب فض الميكر كالتقميؿ مف الشركط المتعمقة باألثاث كالكسكة كغير ذلؾ  .
تعدد الزكجات باعتباره حبلن شرعيان مف شأنو أف يستكعب جميع الفتيات العكانس في المجتمع . 

تشجيع الشباب عمى الزكاج بإنشاء صناديؽ الزكاج التي تيسر لمشباب قركضان سيمة كميّسرة . 

 التكعية كالتثقيؼ لؤلسر كاألفراد حكؿ ىذه المشكمة كضركرة تسييؿ الزكاج كتفّيـ الكالديف 
كتكعية المجتمع بأسره حكؿ ىذه المشكمة كطرؽ عبلجيا ، ذلؾ أّف اإلحساس بالمشكمة ىك جزء 

   (.مف حميا
 )  3. (أّف المرأة ليست سمعة تعرض لمبيع ، كأّف المير ليس سكل معنى رمزم تكريمي 
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: المبحث الرابع
 

عبلج العنكسة 
 
 
 

  الحّث عمى الزكاج:المطمب األكؿ
 

   (الزكاج  ) تكعية كتثقيؼ المجتمع بأىمية :المطمب الثاني
 

 ت فيؼ الميكر كتكاليؼ الزكاج :المطمب الثالث
 

 ترسيخ المعايير الشرعية ال تيار الزكجيف  :المطمب الرابع
 

تقنيف ال طبة :المطمب ال امس
 

  محاربة التقاليد المكركثة كالد يمة :المطمب السادس
 

 تعدد الزكجات :المطمب السابع
 



:  الحّث عمى الزكاج :المطمب األكؿ
    " :قاؿ  تعالى

   
     

       
 "   

 لمصالح العباد - سبحانو كتعالى  - الذم شرعو اهلل، ذلؾ العقد الشريؼ المبارؾج  الزكا
 كمنافعيـ ، يظفر منو بالمقاصد الحسنة كالغايات الشريفة ، كيحفظ بو الذرية كالنسؿ ، كيعّؼ مف

 ،فالزكاج نعمة مف نعـ اهلل العظيمة ، التي أنعـ اهلل بيا عمى م مكقاتو.  بللو عّما حّرـ اهلل 
.  ىذا الزكاج عمى المحبة كاأللفة ، كالمكدة كالرحمة– تعالى - كجعؿ اهلل 
     :" قاؿ تعالى 
    

    
       

"       
 :" قاؿ تعالى.  --الزكاج سّنة األنبياء كالمرسميف منذ عيد آدـ ك 

     
    "      
النكاح مف سّنتي ، فمف لـ يعمؿ بسّنتي -:" - قاؿ :  قالت – رضي اهلل عنيا –* عف عائشة 

فميس مّني ، كتزّكجكا فإّني مكاثر بكـ األمـ ، كمف كاف ذا طكؿ فمينكح ، كمف لـ يجد فعميو 
فيدرككف حكمة ال الؽ في  مؽ كؿ مف الجنسيف عمى  .  "  بالّصكـ فإّف الصكـ لو كجاء 

  بحيث يجد عنده الراحة كالطمأنينة ،نحك يجعمو مكافقان لآل ر ، ممبّيان لحاجاتو الفطرية 
 السكف كاالكتفاء ، كالمكدة كالرحمة ؛ ألّف تركيبيما الّنفسي ااجتماعييـكاالستقرار ، كيجداف في 

متزاجيما في ائتبلفيما كافي اآل ر ك كالعصبي كالعضكم ممحكظ فيو تمبية رغائب كؿ منيما
 5. في جيؿ جديد  تتمّثؿةحياة جديدالنياية إلنشاء 
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 ستطاعا مف ،يا معشر الشباب :"  لنا رسكؿ اهلل  قاؿ: قاؿ- -   *عف عبد اهلل بف مسعكد  
إّنو ؼبالصـك ،   فميتزّكج ، فإنو أغّض لمبصر، كأحصف لمفرج ، كمف لـ يستطع فعميو منكـ الباءة

  "كجاء  لو
ف لنا مف األحكاـ الشرعية لمزكاج ، كجكبو كفرضيتو عمى كؿ قادر عميو، كفرض عمى ميتب    

 كؿ قادر عمى الكطء ، إف كجد مف  أف يتزّكج أك يتسّرل أف يفعؿ أحدىما كال بّد ، فإف
 " عجز عف ذلؾ فميكثر مف الصكـ

ىك كاجب باإلجماع ؛ ألنو يغمب عمى الظّف أك ي اؼ :  قاؿ بعضيـ ،أّما في حالة الّتكقاف
 بحيث ال يتمكف مف التحّرز ،إف كاف لو  كؼ الكقكع في الزنا :  كفي النياية .الكقكع في الحراـ 
          . إاّل بو كاف فرضان 

لعّؿ كجكب الزكاج كفرضيتو ، تحّث الّشباب كالشابات عمى الزكاج ، مّمف تتحّقؽ في حّقيـ حكـ 
الكجكب لمّزكاج، كىذا بدكره يككف مف العكامؿ  الرئيسية التي تحّد مف ظاىرة العنكسة في 

 .المجتمع الفمسطيني ، كتساعد عمى تحّصف الشباب مف حبائؿ الشيطاف ككسكستو
 

:  تكعية كتثقيؼ المجتمع بأىمية الزكاج:المطمب الثاني
ع لمشكبلت الناس ج التربية اإلسبلمية بكؿ مضامينيا كفركعيا كمناىجيا ىي العبلج النا

المتنكعة ، كمشكمة العنكسة كالعزكبة ناجمة ألسباب كثيرة، ترجع في جممتيا إلى سببيف جكىرييف 
 ضعؼ اإليماف في الّنفكس كنتج عنو غمبة حب المادة كحّب المظاىر كاالعتداد  - أكليما: 

.  كثر أبالشكميات 
 كاـأح ضعؼ الثقافة اإلسبلمية لدل الفرد المسمـ العادم ، فيك ال يكاد يعرؼ  -ثانييما

 بجيميا  أّف ذلؾ مف الكاجبات الشرعية التي ال يعذرع ـ،كثر األحياف أالفركض مف دينو في 
!  مسمـ ، فكيؼ بمعرفتو بأحكاـ األسرة كالزكاج كمتعّمقاتيا كما يترّتب عمييا ؟

 كال سّيما األطراؼ المعنّية بمشكمة  -يف مجمكع المسمميفب كتنامت اإلسبلميةذا قكيت الثّقافة إؼ
يمانية ككازع إ، ككاكبت ىذه الثقافة الشرعية تربية (ككلي الفتاة ، كالشاب ، الفتاة  )العنكسة 
 حّمت المشكمة بعفكّية  -  دار الكرامة عند اهللإلىكتّطمع ؛ كترفع عف حطاـ الدنيا ؛ أ بلقي 
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 األسرية ةمحكر الثقاؼكفيما يمي أبرز النقاط التي ىي جديرة بأف تككف . كاضحة كتمقائية بسيطة
 : المطمكبة  ألبنائنا كلبناتنا ، فمف ذلؾ

عالتيف كتزكيجيفّ - أ : فضؿ تربية البنات كا 
 . " فمو الجنة كأحسف إلييفكزكجيّف   ثبلث بنات فأدبيّف  عاؿمف:"  -  -  قاؿ 

ذا كاف الشرع أذف لممرأة أف تتعّمـ ما،اإلسبلـ أمر بتعميـ الفتاة العمـ النافع ، كالثقافة المفيدة ؼ   كا 
..  فيجب أف يككف ىذا التعميـ بمعزؿ عف الذككر، كبمنأل عنيـ،ينفعيا في أمر دينيا كدنياىا 

حتى يسمـ لمبنت عرضيا كشرفيا، كحتى تككف دائمان حسنة السمعة، كريمة األ بلؽ ، كثيرة 
   . االحتراـ

: الزكاج حؽ مشركع لممرأة المسممة - ب
   حث اإلسبلـ عمى الزكاج ، كىك الطريؽ الكحيد الذم يمكف لممرأة أف تسعد بو مع رجؿ كتناؿ 
بو حقكقيا كاممةن في عبلقة شرعية طيبة معمنة ، ليس فييا ما ي جميا أك ينتقص مف قدرىا أك 

 الذم لك كاف صالحان ،ينتيؾ حرمتيا ، فيو حبلؿ طّيب تقّر بو األعيف كتنعـ فيو بالزكج الصالح
مرأة ، كىي نعمة ال تقّدرىا كثير مف النساء ا لكاف أعظـ نعمة بعد نعمة اإليماف يؤتييا اهلل ، حقان 

 باإليماف ، كفضؿ الزكج عمى  ، فبل يعترؼ بفضؿ الزكج إال القميبلت المكاتي أنعـ اهلل عمييفّ 
ىك أّنو أ ذىا بكممة اهلل ال بالغدر كالتدليس كالكبلـ المائع ، أ ذىا زكجةن لبناء أسرة ، زكجتو 

نجاب أطفاؿ حصاف ليا كلو ، كا     .ان ال تسميةن كسفاح،  كا 
:  شيكة الجنس كنييو عف التبتؿإلىنظرة اإلسالـ - ث

مف األمكر البدييية في مبادلء الشريعة اإلسبلمية ، أّف الشريعة حاربت الرىبانّية ؛ لككنيا 
 فشريعة اإلسبلـ تحّرـ عمى  .تتصادـ مع فطرة اإلنساف ، كتتعارض مع ميكلو كأشكاقو كغرائزه

لى اهلل ، كال إالمسمـ أف يمتنع عف الزكاج ، كيزىد فيو بنّية الرىبانّية ، كالتفّرغ لمعبادة ، كالتقّرب 
 .، متيسران لو أسبابو ككسائمو سّيما إف كاف المسمـ قادران عميو

 يسألكف عف عبادتو  -- لى بيكت أزكاج النبي إجاء ثبلثة رىط  - :"   -  *عف أنس     
  قد غفر اهلل ما تقّدـ مف  -- كأيف نحف مف النبي : فقالكا ، * ، فمّما أ بركا كأنّيـ تقاّلكىا 
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أنا أصـك الدىر كال : أما أنا فإني أصّمي الميؿ أبدان ، كقاؿ آ ر: قاؿ أحدىـ . ذنبو كما تأّ ر 
نتـ الذيف أ: فقاؿ -  -  اهلل فجاء رسكؿ. أنا أعتزؿ النساء فبل أتزّكج أبدا: أفطر ، كقاؿ آ ر 

كأرقد ،  قمتـ كذا ككذا ؟ أما كاهلل إني أل شاكـ هلل، كأتقاكـ لو ، لكّني أصكـ كأفطر، كأصّمي
   " كأتزّكج النساء ، فمف رغب عف سنّتي فميس مني

فالزكاج فطرة إنسانية ؛ ليحمؿ المسمـ في نفسو أمانة المسؤكلية الكبرل تجاه مف لو في عنقو حؽ 
 ـلجنسية ، سكاء لمذكر أاكفي الزكاج إشباع مشركع لمرغبة . حينما يمّبي ىذه الفطرة ة ، التربي

ف   تمؼ ااألنثى ، كلذا فقد حّث الديف الحنيؼ عميو كرغب فيو ، كىك مشركع بالكتاب كالسّنة، كا 
 عمى نفسو حدأف كاف جكازه ىك األصح إاّل أف ي اؼ إك جائزان ، كأالزكاج كاجبان  الفقياء في ككف

  .عفاؼاإلالمحظكر بتركو فيمزمو الكقكع في 
: كليات الزكجيف كحقكقيماؤالتبصير بمس- ج

حقكؽ : أّما حقكؽ الزكجيف فثبلثة أنكاع.  بقياـ الزكجية الصحيحة تترّتب حقكؽ لمزكجيف كاألكالد 
 .مشتركة بينيما، كحقكؽ  اصة بالزكجة، كحقكؽ  اصة بالزكج

  
  :أّما حقكؽ الزكجة الخاصة 

 ثابت بنص اآلية ؽكىك حبمقتضى العقد ، بت  ، كىك حؽ لمزكجة عمى زكجيا ، يثالصداؽ-1
   : "الكريمة

  "    .

                                                           

 كجدكىا قميمة* 

أنس بف مالؾ بف النضر بف ضمضـ بف زيد بف حراـ بف جندب بف عامر بف غنـ بف عدم بف النجار ، أبك * 
أنظر كتاب اإلصابة في تمييز . ، كأحد المكثريف مف الركاية عنو ادـ رسكؿ اهلل . حمزة األنصارم ال زرجي

 1/126الصحابة البف حجر العسقبلني، 
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كذلؾ ألّف العرب كانت في الجاىمية ال تعطي . كالِ طاب في اآلية قيؿ مكّجو ألكلياء النساء 
 كقيؿ .عف ذلؾ، كأمرىـ بدفع الحؽ إلى أىمو -تعالى - النساء مف ميكرىّف شيئا ، فنيى اهلل 

 كيحتمؿ أف يككف .المناكلة : يتاء النساء ميكرىّف ، كالمراد باإليتاء إال طاب لؤلزكاج ، أمركا ب
 الزكج مففالمير عطّية .   المراد بو االلتزاـ ، كيجكز أف يككف الكبلـ شامبلن لبللتزاـ كالمناكلة

النكاح كما ىك  المرأة بعد  كذلؾ ألّف الزكج ال يممؾ بدلو شيئا ؛ ألّف البضع ممؾ؛إلى الزكجة 
 1  ممكيا قبمو

ككّؿ راع مسؤكؿ ،  فقد أكجب اهلل عمى الزكج أف يعاشرىا بالمعركؼ ؛ ألنو راع ، حؽ العدؿ-2
    :" قاؿ تعالى. رعّيتو عف

    
  " .2 
حّدثني  أبي  أّنو شيد : قاؿ*  ، فعف سميماف بف األحكص بالنساء  -  - كقد أكصى النبي

ـّ قاؿ- - حّجة الكداع مع رسكؿ اهلل   استكصكا : ":" فحمد اهلل كأثنى عميو كذكر ككعظ ، ث
 3"  ، ليس تممككف منيّف شيئان غير ذلؾ عندكـ عكافبالنساء  يران ، فإنيّف 

 فقيرة ـسكاء أكانت غنية أ،فالنفقة حؽ لمزكجة عمى الزكج : حؽ اإلنفاؽ عمى الزكجة -3
  :":"  كاألصؿ في كجكبيا  قكلو تعالى، قياـ الزكجية:كسببيا

    
"  4كقكلو تعالى":  

   " 5  . 
فيذه اآليات تدّؿ عمى كجكب النفقة ، كأجمع عمماء اإلسبلـ عمى أّف نفقة الزكجة تجب عمى 

 6 .عتبار فقرىا أك غناىااالزكج بدكف 
 :أما الحقكؽ الكاجبة لمزكج عمى الزكجة 

أف تطيعو في غير معصية، كأف تمتنع عف كؿ ما يضيؽ بو صدره، كأف ال تبدك في - ) 1
. صكرة يكرىيا، كأف ت مص لو في سّرىا كعبلنيتيا

                                                                                                                                                                      

، قاؿ األلباني في صحيح 1851، 3/304، " حؽ المرأة عمى الزكج: " باب: النكاح: كتاب: ركاه ابف ماجو - 3
، (حسف صحيح )، ىذا حديث1998: ، كرقمو7/54: ، كفي االركاء1508: ، رقـ2/119سنف ابف ماجة، 

 (233)  رقـآية :كرة البقرةس- 4

( 34)آية رقـ : سكرة النساء- 5
 ، الدار العالمية لمكتاب 1، ط427-425ص. المقاصد العامة لمشريعة اإلسبلمية. العالـ، يكسؼ حامد- 6

 .ـ1993ىػ 1413اإلسبلمي ، 

 
 

 
 



إف دعاىا لفراشو ال تت مؼ لحظة، ما لـ يكف عذر شرعي، كحيض أك نفاس أك مرض أك - 2
. صياـ مفركض ، فحؽ الطاعة مقّيد بالمعركؼ ، فإنو ال طاعة لم مكؽ في معصية ال الؽ

. أف تحافظ عمى مالو، كتككف مدّبرة فبل تسرؼ فيو، كال تعطي أحدان منو شيئان إال بإذنو- 3
 فرشو أأف تحافظ عمى عرضيا، كعرض بناتو ، كأف ال تد ؿ بيتو أحدان إال بإذنو، كأف ال يط- 4

.  أحد غيره
. كمف حؽ الزكج عمى زكجتو أف ال ت رج مف بيتو إال بإذنو مع األدب كاالحتشاـ- 5
. كمف حقو عمييا قياميا بتدبير شؤكف المنزؿ ، كتربية األكالد ، فيذه طبيعتيا- 6
كمف حقو أف تتزيف لو كحده بما أحّؿ اهلل مف الماء كالكحؿ كالحناء، كالطيب كالمبلبس - 7

الجميمة، كال تككف مف البلئي يبتذلف في ثيابيّف ما كّف في البيت ، فإف  رجف فيّف الكاسيات 
 . (العاريات المائبلت المميبلت 

: ختيار الزكج الصالحاحؽ الفتاة في - ح
 يكرىيا بالزكاج مما ال أف كال يحؽ ألحد ، كمف حؽ المرأة ا تيار الزكج الذم ترتضيو لنفسيا

يككف دافع ،كقد كفي مجتمعنا الكثير ممف يكرىكف بناتيـ في الزكاج في معظـ األحياف . تريده
 ب طبيا، ترل مف أفكيحؽ لمفتاة . اإلكراه ماديان أك مبنيان عمى عادات كتقاليد كالزكاج مف األقارب

 طبت امرأة فجعمت أت بأ ليا ؛ : قاؿ*   كعف  محمد بف مسممة.كي ال تندـ بعد فكات األكاف 
سمعت : فقاؿ- - أتفعؿ ىذا كأنت صاحب رسكؿ اهلل : حتى نظرت إلييا في ن ؿ ليا فقيؿ لو 

إذا ألقى اهلل في قمب إمرلء   طبة امرأة فبل  : " يقكؿ- - رسكؿ اهلل 
   بكْحّي مف–كىناؾ فئات مف مجتمعنا تجيؿ ذلؾ، فنرل األب .  "بأس أف ينظر إلييا 

                                                           

-، مكتبة القرآف72-66الزكاج كآداب الزفاؼ في ضكء السنة النبكية المشّرفة، ص . عاشكر، أنكر عمي- 1
.  ـ1979ىػ 1399القاىرة، 

( 36)سبؽ ت ريج الحديث ، أنظر صفحة رقـ - 2
أنظر في كتاب سير . كلد سنة ثماٍف كسبعيف كمئة. المحّدث المعّمر، أبك جعفر الكاسطي، الطيالسي: محمد بف مسممة ابف الكليد * 

     13/395أعبلـ النببلء لمذىبي،
 
 
 
 

 

 

. ـ1982ىػ 1403 السنة األكلى ، محـر –، العدد األكؿ 79-78 القدس، ص–مجمة ىدل اإلسبلـ - 1
. لبناف- ،دار المعرفة بيركت4/527ابف تيمية، الفتاكل الكبرل،- 2
. ـ1997ىػ1418،دار الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيع،1، ط2/16. فقو السنة. سابؽ، سيد- 3
. بيركت- ، دار الكتب العممية145المرأة كحقكقيا في اإلسبلـ ، ص.  الحسيني، مبشر الطرازم -4



جاء في ك  1 (. يمنع ابنتو مف النظر إلى مف ي طبيا –عصبيتو كتمّسكو بعادات كتقاليد بالية 
 الكلد بنكاح مف ال إلزاـكليس لؤلبكيف  " :نّص فتكاه-   رحمو اهلل -الفتاكل الكبرل البف تيمية

 2".فبل يككف عاقان  كأكؿ ماال يريد ، يريد 
 كعمى الكلّي أف ي تار لكريمتو ، فبل يزكجيا إال لمف لو ديف ك مؽ كشرؼ حسف، فإف

ف سّرحيا سرحيا بإحساف،اشرىاع  تيار افاإلسبلـ جعؿ البالغ حّرّا في  3. عاشرىا بمعركؼ، كا 
جباره إكراه البالغ  (الكالديف)زكجة لو ، ليس ألحد حتى   أّية بنت قريبة أك غريبة قال ا تياركا 

ييّدد الشاب في ىذا الشأف   زكجةن لو ، ما داـ البالغ ال يريدىا ، كما أّنو ليس مف حؽ أحد أف
ذلؾ ألّف مثؿ ىذا اإلكراه أك اإلجبار . الشرع اإلسبلمي بأم تيديد ؛ ألّف ىذا التصرؼ ال يرضاه

كالتصرؼ غير المعقكؿ يتسّبب ب راب الحياة العائمّية ، كيكقع بيف األسرتيف المصاىرتيف أثران ال 
قريبة أك  )كقد أثبت الكاقع كبالتجربة  الفعمية أّف الشاب الذم أكره لزكاج بنت  . تحمد عقباه

ال يرضاىا لـ يكف مف نصيبيا إاّل مرارة الحياة في أغمب األكقات ، بؿ الطبلؽ كالفراؽ  (غريبة 
 4 .بينو كبيف زكجتو عاجبلن أك آجبلن 

:- شركعية االشتراط في النكاحـ- خ 
  الشركط أف يكفى بو  أحؽّ إّف   - : "-  قاؿ رسكؿ اهلل : قاؿ  * عف عقبة بف عامر  

. أم أحؽ الشركط بالكفاء شركط النكاح ؛ ألّف أمره أحكط كبابو أضيؽ. 5" ما استحممتـ بو الفركج
أف يبيع بعضكـ   --  النبي نيى ّ " :قاؿ -  * - ريرة أبي قفكعف ابف عمر ع

  كمنيا ". عمى بيع بعض، كال ي طب الرجؿ عمى  طبة أ يو حتى يترؾ أك يأذف لو ال اطب
  .لى منزلوإك ال ينقميا مف منزليا أك ال يتّسرل ، أشتراط أف ال يتزّكج عمييا، اما ا تمؼ فيو ، ؾ

                                                                                                                                                                      

أنظر فتح البارم شرح صحيح الب ارم البف حجر . 5151:، كرقمو921 ركاه الب ارم في صحيحو ، ص-5
ما جاء في :" باب  : أبكاب النكاح عف رسكؿ اهلل : كتاب : ،  ركاه الترمذم5151:  ،برقـ6/271العسقبلني، 

إسناده  ( ، قاؿ الدارمي2249، برقـ 3/1414مسند الدارمي 859: ، برقـ2/30، " الشركط عند عقدة النكاح
 2698:، برقـ6/199نيؿ األكطار لمشككاني.(40)، برقـ2/417سنف أبي داكد، ، (صحيح

: قاؿ أبك سعيد.  كثيران الصحابي المشيكر ركل عف النبي . عقبة بف عامر بف عبس بف عمرك بف عدم * 
 4/520أنظر اإلصابة في تمييز الصحابة . كاف قارئان عالمان بالفرائض كالفقو، مات في  بلفة معاكية

أبك ىريرة بف عامر بف عبد ذم الّشرل بف طريؼ بف عتاب بف أبي صعب بنـ منبو بف سعد بف ثعمبة بف سميـ بف فيـ بف غنـ بف * 
. 7/425أنظر كتاب اإلصابة في تمييز الصحابة. دكس بف عدناف بف عبداهلل بف زىراف بف كعب الدكسي

 
 
 
: النكاح: أنظر فتح البارم شرح صحيح الب ارم البف حجر العسقبلني،  كتاب. 5142:، برقـ920ركاه الب ارم في صحيحو ص-  1

كال ي طب الرجؿ :" حديث ابف عمر يرفعو: قاؿ األلباني. 5142: ، برقـ9/249ال ي طب عمى  طبة أ يو حتى ينكح أك يدع ، : باب
ال :" كفي لفظ عند الترمذم في تيذيب جامع اإلماـ . 1817: ، برقـ6/219، حديث صحيح، أنظر كتاب االركاء " عمى  طبة أ يو

 . (حديث حسف صحيح )قاؿ الترمذم. 1016:، برقـ2/33، " يبيع الرجؿ عمى بيع أ يو ، كال ي طب عمى  طبة أ يو 



 لى الّصداؽ فيجب الكفاء بو ،إمنيا ما يرجع : كعند الشافعية الّشركط في النكاح عمى ضربيف
 نيي المرأة األجنبية : ىذا الحديثلمعف:  اؿ الثكرمؽ. ا يككف  ارجان عنو في تمؼ الحكـ فيونوكـ

فيصير ليا مف نفقتة كمعكنتو كمعاشرتو ما كاف  ىي، كأف يتزكجيا أف تسأؿ طبلؽ زكجتو
 فحكى الترمذم عف أىؿ .شتراط المرأة أف ال ي رجيا مف بمدىااكا تمؼ أىؿ العمـ في  .لممطّمقة
كبو يقكؿ الشافعي كأحمد :  أنو يمـز ، قاؿ  - - عمر، قاؿ كمنيـ، مف الصحابة العمـ 

شترطت عميو أف ال يطأىا لـ يجب الكفاء بذلؾ الشرط اكقد أجمعكا عمى أنيا لك : قاؿ . حاؽإسك
 . 
 
 : الكلّي في النكاحاشتراط- د

  *:، كقاؿ أبك ثكرال يصح النكاح إال بكلي، عند جميكر الفقياء ، فإف عقدت المرأة لـ يصّح 
نّما منعت مف الّنكاح لحّؽ  التص ككجيو أّنيا مف أىؿ ، إف عقدت بإذف الكلي صحّ  رؼ ، كا 

 ؛ كألنيا غير مأمكنة عمى البضع ، ذا أذف لو المكلىإ كالعبد  ،ذا أذف زاؿ المنعإالكلّي، ؼ
ن داعيا ، فمـ يجز تفكيضو إلييا كالمّبذر في الماؿ ، كي الؼ العبد فانو النقصاف عقميا كسرعة 

ذنو ، إمنع لحّؽ المكلى فإنو ينقص قيمتو بالنكاح ، كيستحّؽ كسبو في المير كالنفقة فزاؿ المنع ب
 :ففيو كجياف، ّف عقد النكاح بغير كلّي كحكـ بو الحاكـ إؼ

   : األكؿ
 كىك ما ركت ،أنو ينقض حكمو ؛ ألنو م الؼ لنص ال بر : * كىك قكؿ أبي سعيد اإلصط رم

كلّييا فنكاحيا   نكحت بغير إذفامرأةأّيما :"  قاؿ -  - أّف النبي– رضي اهلل عنيا – عائشة 
  " ستحّؿ مف فرجيا افميا ميرىا بماد ؿ بيا فإف  ، باطؿ فنكاحيا باطؿ

                                                           

لبناف، - ، دار الفكر بيركت260-3/257مف أحاديث سيد األ يار طار  شرح منتقى األ باركنيؿ األ.  محمد بف عمي ،الشككاني  -2
 .ـ1994ىػ 1414

أنظر كتاب اإلصابة في تمييز الصحابة  . لو صحبة ، كال أعرؼ اسمو: قاؿ أبك زرعة الرازم. أبك ثكر الفيمي* 
 7/60البف حجر العسقبلني، 

 
 
 
 

، كىك فقيو شافعي، كاف مف نظراء ابف 2/174أنظر طبقات الشافعية الكبرل لمسبكي،. أبك سعيد اإلصط رم الحسف بف أحمد الفقيو* 
استحسنو األئمة، أنظر قامكس تراجـ ألشير الرجاؿ كالنساء مف العرب " أدب القضاء" صنؼ كتبان كثيرة منيا : سريج كقاؿ األسنكم

 .2/179كالمستعربيف كالمستشرقيف لمزركمي، 
 (صحيح)حديث : ، قاؿ عنو األلباني في االركاء1879:، برقـ3/326ال نكاح إال بكلي، :باب: ركاه ابف ماجو، كتاب النكاح - 1

 ، أبكاب النكاح عف رسكؿ اهلل :، ركاه الترمذم، كتاب3/146، 3466: برقـ: النكاح: أنظر  سنف الدارقطني ، كتاب.  1840كرقمو،



ة           فمـ ينقض فيو حكـ الحاكـ كالشفع، ال ينقض كىك الصحيح؛ ألنو م تمؼ فيو :كالثاني  
  شفعة الجار، فإف كطئيا مكال بر ؼ فيك ،لمجار ، كأما ال بر فميس بنص ؛ ألنو محتمؿ لمتأكيؿ

 2. الزكج قبؿ الحكـ بصحتو لـ يجب الحّد 
بالزكاج "  أ يران بيف أكساط حاممي راية العمـ الماّدم كالتقّدـ فييا  ما يعرؼ انتشرتكلقد    

 .  في بعض الجامعات العربيةانتشرالذم " العرفي
  : كالزكاج العرفي

 ،كتممت فيو أركاف الزكاج الصحيحاأم أنو زكاج . الزكاج غير المكثؽ المكتمؿ الشركط ىك 
ـّ فيو العقد ك الحقيقة ىنا أننا نعتبر . كلكنو لـ يكثؽ مف الحككمات القائمة في ىذا البمد الذم ت

 التكثيؽ اآلف مف المصالح اليامة التي يرجى أف تتكفر مع العقد ؛ كذلؾ لضماف
الحقكؽ المترتبة عمى العقد في حالة كفاة أك طبلؽ أك إثبات نسب أك غيره ، ك اصة مع قّمة 

  3.  الديف ك راب الذمـ
فميس ىناؾ مذىب يجيزه عمى ىذه الصكرة الميينة التي تستبيح األعراض ، كتساعد عمى انتشار 

 4. الرذيمة في المجتمع ، فيذا لـ يسّمـ بو أحد مطمقان مف عمماء اإلسبلـ قديمان أك حديثان 

:- تخفيؼ الميكر كتكاليؼ الزكاج : المطمب الثالث
فقدت كثيران مف مقكماتيا اإلسبلمية – كالتسمية ىنا فييا كثير مف التجاكز -  فاألسرة المسممة) 

فقد . التي كانت تمّثؿ عناصر القّكة في كيانيا ، كتكاد تصبح كيانان ماديان ال أكثر كال أقؿ 
  ،نحراؼ الكضع مع األياـاكيتزايد . أصبحت تؤسس عمى مير غاؿ كشركط مادية مبالغ فييا 
 إذ ىك أصبح مجّرد  مأكل يجدكف ،فنجد البيت بدالن مف أف يككف محضان لؤلكالد كمدرسة أكلى

 كغبلء الميكر في ىذه األياـ قد زاد عف الحّد  . الطعاـ كالشراب كالعناية المادية فقط قفي
  . ( جتماعية بسيطة إلى مشكمة معقدةافتحكّلت مف ظاىرة ، المألكؼ ، كلفت األنظار 

                                                                                                                                                                      

، 3/408أنظر الجامع الصحيح لمترمذم  . (حسف )، قاؿ الترمذم حديث 984: ، برقـ2/19باب ما جاء ال نكاح إال بكلي، 
.  (فقد صّح كثبت ): ، قاؿ الحاكـ2709/ 2: كفي المستدرؾ لمحاكـ. 1102:برقـ

. ـ1994ىػ 1414كالتكزيع،   دار الفكر لمطباعة كالنشر ، 2/51 الميذب في فقو اإلماـ الشافعي ،.براىيـ بف عمي إ  ،الشيرازم- 2
3-    www.maknoon . com http:// 
4 -htt;// www. Islamonline.net/fatwa/Arabic/ 

 
 
 
 342الكيبلني، مصدر سابؽ، ص - 1
. ـ1983ىػ 1403، 35ص. أضكاء عمى الحياة الزكجية في فمسطيف . عياش، شفيؽ كالدراكيش - 2
 (27 )آية رقـ : سكرة اإلسراء- 3



في زماننا  فأصبح غبلء الميكر ، كما يتبعو مف تكاليؼ باىظة لمزكاج ، كالتي ابتدعيا  الناس 
مف حفبلت غير شرعية ، كتجييز لممنزؿ  قبؿ الزكاج ، كالقاعات، كالكالئـ المبالغ فييا ، مف 

 .نتشار ظاىرة العنكسة في فمسطيف ااألسباب الياّمة التي أّدت إلى 
 مطالب تكاليؼ الباىظة تشّكؿ عقبةن كبيرةن في طريؽ الزكاج ، حيث يطمب مف الزكجكىذه اؿ

 ال يطيقيا ؛ مّما يضطّره إلى المجكء إلى كافة السبؿ لمحصكؿ عمى الماؿ تحت شعار
لى   كاال تبلس، فقد يمجأ الشاب إلى القتؿ كالسرقة كالسمب كالنيب (الغاية تبّرر الكسيمة) كا 

 2 (الفائدة )القركض بصبغة 
ء المقصكد بغبلك  رتفاع التكاليؼ أصبحت مبلحظة كمنتشرة ؛اغبلء الميكر ك ظاىرة   إّف 
 ، كقد ُحّرـ   كىذا ىك اإلسراؼ بعينو.لظيكر االتفا ر، كك، م كالتباهكالتكاليؼ المبالغ فييا الميكر

 : بقكلو تعالى
 "    

    
  " 3 

أثر صفرة ، -- * رأل عمى عبد الرحمف بف عكؼ -  -أّف النبي - - كعف أنس       
  فبارؾ اهلل: " قاؿ . مرأة عمى كزف نكاة مف ذىب اتزّكجت : ما ىذا ؟ قاؿ : فقاؿ 

   . " لؾ، أكلـ كلك بشاة
                                                                                                                                                                      

أحد العشرة المشيكد ليـ بالجنة، . عبد الرحمف بف عكؼ بف عبد عكؼ بف عبد الحارث بف زىرة بف كبلب القرشي الزىرم، أبك محمد* 
 4/34أنظر كتاب اإلصابة في تمييز الصحابة البف حجر العسقبلني، . كاسـ أمو صفية ، كلد بعد الفيؿ بعشر سنيف

 
 
 

 

ركاه .. . …الصداؽ كجكاز ككنو تعميـ قرآف ك: ، باب1427:، كرقمو1/678ركاه مسمـ في صحيحو، -  1
: كرقمو: ، كتاب النكاح145/ 9أنظر فتح البارم البف حجر، . 5148:، كرقمو921الب ارم في صحيحو ص

 .2250:،برقـ3/1414أنظر مسند الدارمي،. 1561: ، كرقمو2/138 ، سنف ابف ماجو5072

المستدرؾ . ، كىك حديث ضعيؼ اإلسناد" جياز الرجؿ ابنتو: "، باب6/135، 3381: ركاه النسائي، كتاب النكاح ، رقـ الحديث- 2
.  حديث صحيح اإلسناد : ، كتاب النكاح ، قاؿ الحاكـ2755: ، كرقمو2/202: لمحاكـ

عطاء ثقة ثقة ، : عطاء بف السائب، ىك اإلماـ الحافظ، محّدث الككفة، أبك السائب، ككاف مف كبار العمماء ، قاؿ أحمد بف حنبؿ* 
 110 /6أنظر في كتاب سير أعبلـ النببلء لمذىبي / رجؿ صالح

محمد بف عبداهلل بف عبد المطمب بف ىاشـ، الياشمية، صمى اهلل عمى أبييا كآلو كسمـ : فاطمة الزىراء بنت إماـ المتقيف رسكؿ اهلل * 
،   ككانت فيما قيؿ تكنى أـ أسماء ، كلدت 8/53كرضي عنيا، أنظر كتاب اإلصابة في تمييز الصحابة البف حجر العسقبلني، 

 أنيا أكؿ أىمو لحكقان بو ، أنظر كتاب ككانت أصغر بناتو سنان،بشرىا النبي . كقريش تبني الكعبة، كماتت كىي بنت ثماف كعشريف سنة
. 5/134معرفة الصحابة لؤلصبياني، 

 

 
 



كزف  ، كىك ليذا المير القميؿ- - يتبّيف لنا كمف  بلؿ ىذا الحديث  المتقّدـ  مباركة الرسكؿ  
 في --جيّز رسكؿ اهلل : " قاؿ- - عف أبيو عمي  * عف عطاء بف السائب  .نكاة مف ذىب
بنت – رضي اهلل عنيا – * ىك أثاث بيت فاطمة ا ىذ . 2" ككسادة حشكىا أذ ر  ميؿ كقربة 

كلك أمعّنا النظر في سّنة  !!غرفة طعاـ ، كال صالكف  ، كال ّسيد ال مؽ محمد يكف غرفة نكـ
لكجدنا أنفسنا  كـ نحف بحاجة إلى ، في الزكاج كتكاليفو ، كما يجرم في مجتمعنا -  - النبي 
.  القضاء عمى العنكسة في مجتمعنا  سبيؿفي-  -  سّنة نبّينا إتباع

أّف   عند بعض األىؿاالعتقاد المنتشرة في مجتمعنا الفمسطيني ىك الخاطئة كمف المفاىيـ  
يعمؿ عمى ضماف مستقبؿ الحياة الزكجية لمبنت كصّماـ –  اّصة المؤّجؿ منو -  رتفاع المير ا

كثيران مف األزكاج يسمككف أساليب عّدة في إيذاء  فّ إأماف لمنع الزكج مف تطميؽ زكجتو ، حيث 
 كمف التدابير التي .زكجاتيـ لتت ّمى عف ميرىا المؤّجؿ ، كمنيـ مف يحالفو النجاح في ذلؾ 

 سّنة الرسكؿ اتباع- في مجتمعنا الفمسطيني  –   لمتّقميؿ مف ظاىرة العنكسة ات اذىايجب عمينا  
-  - في كؿ ما يتعّمؽ بالميكر ، كاألثاث ، كالكالئـ ؛ ألّف طاعة النبي-  -  جزء مف عقيدتنا

 .، ككاجب مفركض عمينا
 :- ترسيخ المعايير الشرعية الختيار الزكجيف: المطمب الرابع

 كالم طكبة قكاعد  قد كضع أماـ كؿ مف ال اطب ،اإلسبلـ بتشريعو السامي، كنظامو الشامؿ
.  كالكفاؽغاية التّفاىـ  كاف الزكاج فيىا ،ىتدل الناس بيدْييا، كمشكا عمى نيجا؛ إف  كأحكاما

 :مف أىـّ ىذه القكاعد كاألحكاـك
 ختيار عمى أساس الديفال ا  :
 الفيـ الحقيقّي لئلسبلـ ، كالّتطبيؽ العممّي السمككّي لكؿّ – حيف نطمؽ لفظو –  نقصد بالديف ) 

فعندما يككف .    كنقصد كذلؾ االلتزاـ الكامؿ بمناىج الشريعة ،فضائمو السامية كآدابو الرفيعة
 يمكف أف نطمؽ عمى ، كااللتزاـال اطب أك الم طكبة عمى ىذا المستكل مف الفيـ كالتطبيؽ 

.   أحدىما أنو ذك ديف ك مؽ 
 لتقـك الزكجة بكاجبيا ؛راغبي الزكاج بأف يظفركا بذات الّديف-  -     ليذا كمو أرشد النبي 

األكمؿ في أداء حؽ الزكج كأداء حؽ األكالد ، ك أداء حؽ البيت عمى الّنحك الذم أمر بو 
تنكح المرأة "  : قاؿ - - أّف رسكؿ اهلل - - عف أبي ىريرة .  قاإلسبلـ ، كحّض عمي

  "يداؾ* لماليا كلحسبيا كلجماليا كلدينيا ، فاظفر بذات الديف تربت : ألربع
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  أكلياء الم طكبة بأف يبحثكا عف ال اطب ذم الّديف  كال مؽ ؛-   -   كبالمقابؿ أرشد النبي 
 كالقكامة ليقـك بالكاجب األكمؿ في رعاية األسرة ، كأداء حقكؽ الزكجية ، كتربية األكالد ،

. الصحيحة في الغيرة عمى الشرؼ ، كتأميف حاجات البيت بالبذؿ كاإلنفاؽ
 فاجر ، ُيْكِرُىي ا عمى  كأّية فتنة أعظـ عمى المرأة الصالحة مف أف تقع في عصمة زكٍج  أباحيٍّ 

ق ةِ  َْ ْب ! ؟ كاأل بلؽ  الّديِف  السفكِر كاال تبلط ، كيقسرىا عمى التفّمت مف ر 
المؤمنة،  أساس الّديف كاأل بلؽ مف أىـ ما يحّقؽ لمزكجيف سعادتيما الكاممة ذف فاال تيار عمىإ

  . ستقرارىا المنشكداكلؤلكالد تربيتيـ اإلسبلمية الفاضمة، كلؤلسرة شرفيا الثّابت ، ك
الزكاج مف ذات العقؿ    :
ألّف القصد بالنكاح العشرة كطيب  عقؿ ؛اؿذات كمف ال ذات الّديف ، إ جال يتزك كالمستحّب أف  

  .( ذات عقؿ ، كال يتزّكج إاّل مف يستحسنيا  العيش ، كال يككف ذلؾ إال مع
. ليوإلى ما  يحصؿ لو المقصكد بالنظر إطمقت  أ مكاضع النظر، بؿ األحاديث عّيفـ تؿك
رسؿ مف ىـ مكضع ثقة مف النساء لكشؼ أ  امرأةراد  طبةأذا إ -   -  ىذا ككاف النبي )

فميا أف  .، بؿ ىك ثابت لممرأة أيضا  عمى الرجؿان كليس ىذا الحكـ مقصكر . صفاتيا ال مقية
  .(  يعجبها منه مثل ما يعجبه منها فإنو، اطبيا لتنظر إؿ
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 - قاؿ رسكؿ الو  .كيعرؼ ذلؾ بسبلمة بدنيا كبقياسيا عمى مثيبلتيا مف أ كاتيا كعّماتيا ك االتيا
-  ": ني مكاثر بكـ إنكحكا ؼا"  
ف ي طب عمى  طبة أ يو ، لما في أفيحـر عمى الرجؿ   ):أاّل يخطب عمى خطبة أخيو- 2

 ليو، كقد ينجـ عف ىذا الّتصرؼ الشقاؽ بيف إساءةٍ إعتداء عمى حّؽ ال اطب األكؿ كاذلؾ مف 
 . ( األسر ، كاالعتداء الذم يرّكع اآلمنيف

 4".  يو أعمى  طبة أحدكـ ال ي طب :" -  - قاؿ : قاؿ - -  أبي ىريرة فعف
 العدة -أف ال يخطب في األكقات الممنكعة  - 3

 عنيا زكجيا؛ ألّف ـ متكفىأال يجكز لؤلجنبي  طبة المعتدة صراحةن ، سكاء أكانت مطمقةن 
  ثار الزكاج فيآالمطّمقة طبلقا رجعيان في حكـ الزكجة، فبل يجكز  طبتيا ، كلبقاء بعض 

يضان التعريض بال طبة في عدة أكال يجكز . ك متكفى عنيا زكجيا أك بائنان أالمطمقة ثبلثان 
   :" لقكلو تعالى: الطبلؽ ، كيجكز في عدة الكفاة 

     
  "إلى أف قاؿ":    

       " 
 نسبلخ سنكات االنتظار كىي تبنيابحيث يتـ فسخ ال طكبة بعد  ،  أف ال يطيؿ فترة الخطكبة-4
 2. بابيا ككّلى عنيا ال ّطاب فسخ ال طيب  طبتو شنقضى اذا إتى ححبلميا أ

بتمي بيا ايعرفكا مثؿ ىذا الّنكع مف الِ ط ب الطكيمة التي  – – كلـ يكف السمؼ الصالح     
كثير مف المسمميف اليكـ بحجة الّتعرؼ عمى الطرؼ اآل ر ، كما شاكؿ ذلؾ مف األعذار الكاىية 

ـّ . كالحجج الكاىنة ف إكال كاف الّسمؼ ي طبكف النساء ثـ يترككىّف بعد أف يجابكا سنكات طكيمة ث
ف شاءكا نكثكا  شاءكا عقدكا الّنكاح  ،سبابأكلو ، نما ىذا مما استحدثو الجيمة في عصرناإ ك،كا 

 الفتاة الثبلثيف مف  تتجاكزأفاّل بعد إ تكاليؼ الزكاج كغبلء المؤكنة ، كقد ال تكتمؿ ارتفاع  :منيا
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كسع ثقافةن أكثر مااّل كأعمرىا  كقد تكتمؿ، لكف الشاّب يجد غيرىا أحدث شبابا كأنضر كجيان ك
 . فينقمب عمى عقبيو

 أـ، كالتحمي بالصدؽ كاألمانة سكاء مف جية ال اطب  ترؾ الغش كالتدليس في الخطبة-5
 ، كال سيما اإلسبلـىؿ أالصدؽ كالثقة المتبادلة مف  مؽ  كالم طكبة ، كالسّف الحقيقي ، كالعمؿ،

 أما مف  طب  .قّكم الركابط كالزكاج ، كالمصاىرةمُ فيما يمّس األرحاـ ، كيربط األنساب ، ك
ك ليّطمع عمى عكرات المسمميف ال ليتزّكج ، فقد غّش ، كمف غّش فميس عمى منيج ، أليتسمى 

 3"  مّنا مف غّشنا فميس :" - -قاؿ: قاؿ- - عف أبي ىريرة . أىؿ اإلسبلـ
،  عمييا كال لغيره مف األسبابخرج مع المخطكبة  ال لقصد التعرؼمأْف ال - 6  فيك محـر

 الكجو كالكفيف ف يرل منيا غيرأ ال يجكز  ،كىي أجنبية عنو تماما كغيرىا مف األجنبيات
 كالغيرىما ف يرل منيا شيئا ال الكجو كال الكّفيفأ فبل يجكز ،ما لغير ىذا القصدأ،  الزكاجلقصد 

 ـ، فالحشمة كالكقار  كااللتزا غيره لغير حاجة شرعيةأككال يطيؿ مع م طكبتو الحديث بالياتؼ 
أجنبية عف  ف يراعيو ال طيب كالم طكبة ، كتظّؿ المرأةأبتجّنب كؿ المحظكرات مما ينبغي 

 .جنبية عنوأما قبؿ ذلؾ فيي  أ فتككف بذلؾ زكجة لو،،ذا عقد عميياإال إ اطبيا 
  :-خطر التياكف في الخمكة كضرره 
 درج كثير مف الناس عمى التياكف في ىذا الشأف ، فأباح البنتو أك قريبتو أف ت الط  طيبيا )  

كقد نتج عف ذلؾ أف تعّرضت . غير إشراؼ  معو حيث يريد مف كت مك معو دكف رقابة، كتذىب
ىدار كرامتيا  لى ذلؾ إكقد ال يتـ الزكاج فتككف قد أضافت . المرأة لضياع شرفيا كفساد عفافيا كا 

كعمى النقيض مف ذلؾ طائفة جامدة ال تسمح لم اطب أف يرل بناتيّف عند . فكات الزكاج منيا 
كقد تككف . اّل ليمة الزفاؼ إك تراه أال طبة، كتأبى إال أف يرضى بيا، كيعقد عمييا دكف أف يراىا 

كبعض الناس . رؤية مفاجئة ليما غير متكقعة ، فيحدث ما لـ يكف مقّدرا مف الشقاؽ كالفراؽ
كىي في الكاقع ال تدؿ عمى شيء يمكف أف يطمئف ، كال تصّكر . يكتفي بعرض الصكرة الشمسية

  ك ير األمكر ىك ما جاء بيا اإلسبلـ،. دقيقا  الحقيقة تصكيران 
 ؛ حمايةن   فإّف فيو الرعاية لحؽ كبل الزكجيف في رؤية كؿ منيما اآل ر، مع تجنب ال مكة

 . ( لمشرؼ كصيانة لمعرض
 

: محاربة التقاليد المكركثة كالّدخيمة: المطمب السادس
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تنشأ لدل المجتمعات أعراؼ كتقاليد تتكارثيا جيبل عف جيؿ ، كتترّسخ تمؾ األعراؼ كالتقاليد  )   
.  تجاىيا الفكرم اعمى تكالي األحقاب كتتابع األزماف حتى تصبح جزءان ال يتجّزأ مف جممة

 :كالتقاليد كاألعراؼ في المجتمع اإلسبلمي تقسـ إلى قسميف
 :-قسـ أقّره الشرع كاعتبره-1

 ، كال   كال يصادـ المصالح العامة ،كىك ما كاف في حدكد المعركؼ الذم يقّره الديف
    :"قاؿ تعالى .كال يتضّرر منو أحد

   "   
2 

 3 . ( أك ندب إليو  األعماؿكؿ ما أمر اهلل بو مف  فالعرؼ ، 

 :غير المعتبر شرعا-1
  عمى كىك ما يصادـ معطيات الّديف الحنيؼ كال يحّقؽ المصالح العامة كيعكد بالضرر)

لى تركو إ عمى جّميـ ، كىذا النكع مف األعراؼ كالتقاليد حاربو اإلسبلـ كدعا أكأفراد المسمميف 
لى معاندة الحؽ إذا ترّسخ ىذا النكع مف التقاليد في حياة الّناس أّدل بيـ إ ك .كالت ّمص منو 

كالتمّسؾ بالضبلؿ كال ركج عف دائرة المسمميف في أحاييف كثيرة ، ألـ يقؿ كفار قريش لّما عرض 
   : "اإلسبلـ   -  – عمييـ  رسكؿ اهلل

     
  "   

 المرأة  كالتقاليد المترس ة اليكـ في كثير مف المجتمعات اإلسبلمية في مسائؿ الزكاج كقضايا
 كلقد أسيمت أنماط ىذه التقاليد في. كثيرة كمتشعبة في أنماطيا كمظاىرىا كدكافعيا كآثارىا 

العنكسة بشكؿ لـ يعيد المسممكف مف قبؿ،  كفي بركز ظاىرة ، تأ ير سف الزكاج لدل الفتيات
 :كمف ذلؾ

 .المفا رة كالمبالغة في حفبلت الزفاؼ ، كالتفا ر قبؿ ذلؾ بغبلء الميكر كالمبالغة فييا* 

 التكتـّ الشديد عمى كجكد الفتاة في سّف الزكاج جيبلن بتعاليـ اإلسبلـ كضعفا في اإلحساس*
  .كلية تزكيجيّف في سف مبكرةؤبمس
. الزفاؼ كطكؿ فترة ال طكبة  كامتداد الفاصؿ الزمني بينيما كبيف العقد *
التساىؿ في لقاءات ال طيبيف بعيدان عف األىؿ بحّجة التعارؼ بينيما ، كالتكسع في ىذا بما * 

  .فيو  ركج عف أ بلؽ المسمميف
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الحنيؼ  ذ تناقض المصالح العامة التي أرسى دعائميا الديفإكىذه التقاليد مما حاربيا اإلسبلـ ، 
 2 (. اإليماني ساسياأدبياتو االجتماعية عمى أ، كأقاـ بناء المجتمع اإلسبلمي القكم في 

 
-  :تعّدد الزكجات : المطمب السابع

عميو مف الرجاؿ ، فميس ىناؾ إذا كاف عدد الصالحات لمزكاج مف النساء أكثر مف عدد القادريف 
: سكل إحدل طرائؽ ثبلث أماـ ىؤالء الزائدات عف عدد الرجاؿ القادريف عمى الزكاج

. فإما أف يقضيف العمر كمو في مرارة الحرماف- أ
ما أف ير ى ليّف العناف ِليعشف أدكات ليك لعبث الرجاؿ الحراـ - ب ! كا 
.  أف يباح ليّف الزكاج برجؿ متزكج قادر عمى النفقة كاإلحسافماكا  - ت

كال ريب أّف ىذه الطريقة األ يرة ىي الحؿ العادؿ ، كالبمسـ الشافي ، كذلؾ ىك ما حكـ بو  
   . اإلسبلـ

منضبط   غيرألنو!  أتعّدد الزكجات بمعايير كشركط يرعاىا اإلسبلـ  ير أـ تعّدد العشيقات ؟
لعبلقة غير  اعبلقتو مع معشكقتو كال مع النسؿ الناتج عف ىذه ينّظـ كال  مؽ كال عرؼ بقانكف

 !  ؟المشركعة
 كفي مجتمعنا العنكسة،لحّد مف ظاىرة ؿ - كمف االيجابيات التي مف أجميا شرع تعّدد الزكجات 

غمب عدد النساء عمى عدد الرجاؿ ، فبل بّد ليؤالء النساء مف أزكاج  كذلؾ ال - الفمسطيني 
    :" تعالى قاؿ. يككف إاّل بالتعّدد 

      
    

      
      

    "   . بلؿ  يتّضح لنا مفك 
كفي ) . المبيت كالنفقة كاز الجمع بيف أربع نساء ، بشرط العدؿ بينيّف في ج:اآلية الكريمة 

  فيصبح تعّدد الزكجات ،األحكاؿ العادية ، كالحركب كالككارث ، يكثر عدد النساء عمى الرجاؿ
                                                           

 .ـ1994ىػ 1415،   اإلسبلميمكتب، اؿ15 ط ،160-180ص  ،حبلؿ كالحراـ في اإلسبلـاؿ.  يكسؼ ،القرضاكم- 1

- بيركت. ، دار المعرفة لمطباعة كالنشر كالتكزيع 1، ط99، ص " الزكاج اإلسبلمي السعيد "تحفة العركسيف.  محمكد محمد ،حمبي- 2
                                                                             . ـ2000ىػ 1421لبناف

  (3 )آية رقـ : سكرة النساء- 3
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   كأ بلقية ، تقتضييا المصمحة ظّؿ كالرحمة ، كصيانة النساء عف التبّذؿ اجتماعيةحينئذ ضركرة
بيت الزكجية ، الذم يككف ليا فيو الّسكف  كاالنحراؼ ، كالحفاظ عمى كرامة المرأة باإليكاء في

     .( كالطمأنينة
" : - قصة الحضارة " في كتابو   ( ربؿ ديكرانت )يقكؿ 

لقد ظّف رجاؿ الديف في العصكر الكسطى أّف  تعّدد الزكجات لمزكج الكاحد ، نظاـ ابتكره " 
 " محمد ابتكارا  لـ يسبؽ إليو، لكّنو في الكاقع نظاـ سابؽ عمى اإلسبلـ بأعكاـ طكاؿ

كاف التعّدد في الجاىمية منتشران ، كلـ تراع فيو حقكؽ المرأة ، كجاء اإلسبلـ ليضع ىذا التعّدد لقد 
 .القكانيف كالضكابط ، بحيث يككف عبلجان لمشاكؿ األمة، كحافظان لبنيانيا االجتماعي كال مقي

 أسممت كعندم ثماف نسكة:  قاؿ، *بف ماجة كغيرىما عف كىب األسدمافيما ركاه أبك داكد كك
 2 "  أربعان   منيفّ  ا تر :"فقاؿ - -فذكرت ذلؾ لمنبي 

عمى الزكاج مف زكج متزّكج ؛ لما تحممو – حياة العنكسة – لكف رّبما تفّضؿ المرأة في فمسطيف  
  كزكاج .ىذه المرأة مف مفاىيـ ، تجعؿ مف تعّدد الزكجات أمران غير مقبكؿ لدل الرجاؿ كالنساء

زكاجيا مف ستر ، ؿ االمرأة المسممة مف زكج متزّكج  ير ليا مف أف تبقى عانسان ببل زكاج ، لـ
. كصيانة ليا ، كحماية حقكقيا كااللتزاـ باإلنفاؽ عمييا 

                                                           

 
 
 
 

 

1 -http:// www.alwatan.Com/ graphics 
.    كىب بف عمرك األسدم، ذكره يكنس بف بكير في المغازم فيمف ىاجر في أكؿ اليجرة * 
صحيح  )ىذا حديث: ، قاؿ الحاكـ2/210، 2781:برقـ: النكاح:كتاب : أ رجو الحاكـ في المستدرؾ -2

، 6/223مف أسمـ كتحتو أ تاف أك أكثر مف أربع، : النكاح، باب:نيؿ األكطار،  كتاب: أنظر. (اإلسناد
أبكاب النكاح : ، كتاب2/30أنظر أيضان تيذيب جامع اإلماـ لمترمذم لمتميدم، . (حديث حسف)، قاؿ 2722:برقـ

.  860:ما جاء في الرجؿ ُيسمـ كعنده عشُر نسكة، برقـ:  ، بابعف رسكؿ اهلل 
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 كمف ىنا نجد أّف اإلسبلـ ديف كاقعي ، ك صائص التشريع اإلسبلمي كاقعية قابمة لمتطبيؽ   
العممي المكافؽ لمفطرة ، كتككف حبّل لممشكبلت التي يكاجييا المجتمع اإلسبلمي ، كلذلؾ فإّف 

 . اال تبلؿ بيف عدد  الرجاؿ كالنساء ، أمر كاقع في المجتمع اإلسبلمي 
 - :رحمو اهلل  – صاحب الظالؿيقكؿ 

 كالحّد األعمى ليذا اال تبلؿ الذم يعترم بعض المجتمعات لـ يعرؼ تاري يان ، أّنو تجاكز نسبة
 3. أربع إلى كاحد ، كىك يدكر دائمان في حدكدىا 

في المجتمع ، كقد كضع نظاـ تعّدد – ظاىرة العنكسة - فكاف ال بّد مف تدابير تّت ذ لعبلج  
 .  الزكجات حبّل ليذه المشكمة

- : كىك مف كتّاب أكركبا المعركفيف  " - مارؾ فارليف"   يقكؿ 
إذا نظرنا إلى تعّدد الزكجات في اإلسبلـ مف الناحية االجتماعية أك األ بلقية أك المدنية، فيك  " 

ال يعّد م الفان بحاؿ مف األحكاؿ ألرقى أسمكب مف أساليب الحضارة كالمدنّية ، بؿ ىك عبلج 
عممي لمشاكؿ النساء البائسات كالبغاء ، كات اذ المحظيات، كنمّك عدد العكانس عمى االستمرار 

" . في المدنّية بأكركبا أك أمريكا 
 :  الدكتكرة بيزانتكتقكؿ 

عندما نشاىد آالفان مف النساء المتسّكعات في الشكارع بالمدف الغربية أثناء الّميؿ ، ندرؾ مف " 
" غير شؾ ، أّف ما تردّده ألسنة الغربييف مف ذـ اإلسبلـ إلباحتو تعّدد الزكجات ذـ في غير محّمو

  
 

: في بيف الزكجاتنػالعدؿ الـ

                                                           

 –، دار الجيؿ 1،ط235-234، ص  (منياج شامؿ لحياة النساء في الدنيا كاآل رة )حياة المرأة المسممة . الجمؿ، إبراىيـ محمد - 1
 ـ1997ىػ 1417بيركت،  

 38عياش ، مصدر سابؽ، ص - 2
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 –، دار الكتب العممية بيركت 1، ط9/391فتح البارم شرح صحيح الب ارم، .  ابف حجر، أحمد بف عمي - 5

 .ـ1989ىػ 1410لبناف ، 

 
 
 



لقد دعا اإلسبلـ الحنيؼ إلى رعاية حقكؽ الزكجة في حالة اإلفراد كالتعّدد ، كلـ يقّر اإلسبلـ   
كالحّؽ أّف التعّدد . التحّمؿ مف الزكجة األكلىك كاليجرة  ،الزكاج عمى الزكجة لدكافع غير شرعية

  كىك عسير التحقيؽ ، كلّما كانت ىنالؾ حاالت تقتضي،(العدؿ )مباح بشرط 
  :"تعالى  قاؿ .  فإّنو يمجأ إليو عندئذ ، مع العمـ بأّف العدالة المطمقة عسيرة ،التعّدد

    
    " 3 .ييا ألف تطيقكا :  أم

زكاجكـ ، في حبيّف بقمكبكـ ، حتى تعدلكا بينيّف في ذلؾ، بحيث أ تسّككا بيف نسائكـ كأفالرجاؿ 
تممككنو ، ال  ألّف ذلؾ مما ؛ مثؿ ما لصكاحبيا إالال يككف في قمكبكـ لبعضيّف مف المحبة 

كالمراد بالعدؿ التسكية بينيّف بما يميؽ بكؿ 4 .ليكـ ، حتى لك حرصتـ في تسكيتكـ بينيفإكليس 
منيّف، فإذا كفى لكؿ كاحدة منيّف كسكتيا كنفقتيا كاإليكاء إلييا لـ يضّره ما زاد عمى ذلؾ مف ميؿ 

 5. قمب أك تبرع بتحفة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 



 
 

الفصؿ الثالث 
 

 (االستبانات)
 
 
 
 
 
 



: الفصؿ الثالث
 

االستبانات 
 

 (فيو مقدمة كمطمباف ) 
 

مقدمػػة 
 

إجراءات الدراسة :المبحث األكؿ
مجتمع الدراسة :المطمب األكؿ
التجربة القبمية :المطمب الثاني
عّينة الدراسة : المطمب الثالث

 
 

نتائج الدراسة  : المبحث الثاني
أثر المستكل االجتماعي : المطمب األكؿ
أثر المستكل الثقافي :المطمب الثاني
أثر المستكل االقتصادم :المطمب الثالث
أثر المستكل النفسي :المطمب الرابع

أثر المستكل السياسي :المطمب الخامس
 
 
 



مقدمػػػة 
 

 مف مظاىر ان ة عف قطار الزكاج ، يعّد مظيرأإّف مشكمة العنكسة كالعزكبة كت مؼ المر )       
ال مؿ الحاصؿ في المجتمع اإلسبلمي ، كشأف ىذه المشكمة االجتماعية شأف باقي المشكبلت 

 لدل ّيب كثر األكساط اإلسبلمية كمشكمة البطالة ، كمشكمة التسأالمشابية التي نجمت في 
يحمد منيا كما   ما ،اف برمكز الحضارة الغربية  يرىا كشرىاتالشباب المراىؽ ، كمشكمة االفت

. يعاب ، كمشكمة طغياف االتجاىات الفكرية المنحرفة
 نحّمؿ القكل األجنبية الغازية كحدىا مغّبة ما جرل أالّ   عمى أف اإلنصاؼ كالمكضكعية تقتضينا 
ت مفكا في دكرىـ اإلسبلمي الراشد المنضبط – مثبل – كيجرم في أكساطنا اإلسبلمية ، فالدعاة 

يقاعاتوبالتأصيؿ كالمبلئـ ألحداث العصر    . ، كقّؿ مثؿ ذلؾ في تكجيات المجتمع اإلسبلمي كا 
 األدنى ، أك مف إلىالكاقع مف األحسف  (تغيير )ّف أ في محكـ التنزيؿ ذكر -عز كجؿ-كاهلل 

 :" تنبع مف دا ؿ المجتمع ، قاؿ تعالى (رادة إب ) إال األحسف ال يككف إلىاألدنى 
      

    "              
 كاحدة مف مشكبلت العصر ، إف لـ تكف أىميا إال كما مشكمة عزكؼ الشباب عف الزكاج       

ال بأيدم الشباب ، ككالة أمكر الفتيات ، كما كاف إسبابيا أ، كليس حؿ ىذه المشكمة بعد معرفة 
. كراء ذلؾ فعمى التبع  ال األصالة 

  بركز ظاىرة العنكسة بيف الجنسيفإلىبعد ىذا التقديـ المكجز أستعرض أبرز األسباب التي أّدت 
)  .   

 آ ر، إلىكالكاقع أف بركز ىذه الظاىرة ذات الدالالت المتعددة ت تمؼ في أسبابيا مف بمد       
برز العكامؿ التي تقؼ كراء ظاىرة العنكسة أىـ األسباب كأكىنا نقؼ عمى .  رل ألى إكمف بيئة 

،  (التحميمي ج اإلحصاء الكصفي كمنو ) كمنيج البحث الذم اتبعتو في ىذا الفصؿ ىك .
ركعي في تصميميا أف تككف مشتممة عمى أىـ األسباب ،  المؤسس عمى نيج اإلستبانة ، كقد
 .  ثـ درجة تأثيره ،بيف كجكد السبب كعدمو كمبنية عمى تفاكت درجات اإلجابة
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: المبحث األكؿ

 
 (إجراءات الدراسة  )

 
:  كفيو ثالثة مطالب

 
 
 
 

مجتمع الدراسة :المطمب األكؿ
 
 

التجربة القبمية :المطمب الثاني
 
 

عّينة الدراسة : المطمب الثالث
 
 
 
 
 
 
 



 
:  إجراءات الّدراسة : المبحث األكؿ

 
::  المطمب األكؿ
: مجتمع الدراسة

استيدفت الدراسة الفتيات في منطقة راـ اهلل المكاتي لـ تسنح ليف الفرصة في الزكاج، كبمغف مف 
. العمر  مسة كعشريف سنة فأكثر

 
: المطمب الثاني
: التجربة القْبمية

بعد أف جرل تطكير االستمارة تـ عرضيا عمى مجمكعة مف المحكميف كالباحثيف الذيف قدمكا 
العديد مف المبلحظات التطكيرية عمى االستمارة، كالتي تـ أ ذىا بعيف االعتبار قبؿ ا تبار 

 فتاة يمثمف كافة التجمعات 30االستمارة في الميداف، كمف ثـ تـ ا تيار عينة عشكائية تتألؼ مف 
مف الفتيات المكاتي لـ تسنح ليف الفرصة في الزكاج كبمغف مف العمر   السكانية في منطقة راـ اهلل

المبلحظات التي كردت جمع  البيانات ال اصة بيف، ككتحميؿ، كجرل مقابمتيف فأكثر سنة 25
جراء، مف تأّ ر زكاجيّف عمى االستمارة مف  بلؿ التعامؿ مع   التعديبلت مرة أ رل عمى كا 

. االستمارة قبؿ البدء بالعمؿ الميداني الرئيسي، كذلؾ لضماف جكدة البيانات كمصداقيتيا
 

:  المطمب الثالث
: عينة الدراسة

 فتيات منيف التجاكب في تعبئة االستمارة، كقاـ 4 فتاة، رفضت 500بمغ حجـ عينة الدراسة 
في الفئة العمرية % 22.2 سنة ك29-25يبمغف مف العمر % 40.7 فتاة منيف 496بتعبئتيا 

 سنة 40تبمغ أعمارىف % 20.4 سنة ك39-35في الفئة العمرية % 16.7 سنة ك 30-34
مف ىؤالء الفتيات % 37الي ككىذا بالضركرة ككفقان لمعادات كالتقاليد يعني أف ىناؾ ح.  فأكثر

أصبح أمميف في الزكاج شبو معدكـ بسبب كبر السف كميكؿ الشباب الفمسطيني لمزكاج مف فتيات 
المكاتي تـ  (%46.2) نجد حكالي نصؼ الفتيات فإننا  ، التعميـإلى ما نظرنا إذا اأـ.  أصغر سنان 

مقابمتيف يحممف درجة البكالكريكس كالذم يعتبر نكعان ما غريبان بعض الشيء ال سّيما كأف الجميع 
 مف حيث التعميـ في المتعمماتيعتقد بأف الفتيات المتعممات يعتبرف أفضؿ حظان مف الفتيات غير 



أما فيما يتعمؽ بتكزيع العينة عمى التجمعات السكانية، فقد .  لزكاجفي االحصكؿ عمى فرصة 
كمف الم يمات % 30.6كمف المدف % 42.9بمغت نسبة الفتيات مف القرل في العينة 

كالعاطبلت % 13.5كالعامبلت % 50.4كبمغت نسبة الفتيات المكظفات في العينة %.  26.4
معظميف مف الطالبات المكاتي يدرسف في )% 7.8 ليف ميف أ رل كالمكاتي% 28.4عف العمؿ 

 فاألرجح أف يككف لمعامؿ االقتصادم ، دلت عمى شيءإف، كىذه النتائج (جامعة القدس المفتكحة
 إما نسبة الفتيات المنتجات اقتصاديان في العينة، كذلؾ إلىدكر في عممية عدـ الزكاج بالعكدة 

 الفتيات أنفسيف إلىألسباب قد تعكد لؤلىؿ في طمعيـ في االستفادة مف ركاتب ىؤالء الفتيات أك 
.  في عدـ الحصكؿ عمى فرصة في الزكاج مف أكفاء يماثمكىف التعميـ كالمستكل االجتماعي

  .ىف مف المسممات (%97.4)كفيما يتعمؽ بالديف فاف الغالبية الساحقة مف الفتيات في العينة 
 أف معظـ الفتيات المكاتي أيضاكيبلحظ .  كىذه طبيعة يتميز بيا المجتمع الفمسطيني بشكؿ عاـ

تأ رف في الزكاج كلـ تسنح ليف الظركؼ في الحصكؿ عمى زكج ينحدرف مف أسر كبيرة يزيد 
 حاجة ىذه األسر لد ؿ بناتيف، إلى، األمر الذم قد يشير (%59.2) أفراد 7عدد أفرادىا عف 

. (1أنظر جدكؿ رقـ )  عائبلتيف بدالن مف المكافقة عمى الزكاجإعالةكتضحية الفتيات لصالح 
 

تكزيع الفتيات المكاتي تقدـ بيف العمر كلـ تسنح ليف فرصة زكاج في منطقة : 1جدكؿ رقـ 
 2005راـ اهلل حسب بعض الخصائص الخمفية، 

 

 النسبة العدد الخصائص الخمفية
 العمر

25-29 202 40.7 

30-34 110 22.2 

35-39 83 16.7 

40+ 101 20.4 

 100 496المجمكع 

 المستكل التعميمي
 4.6 23 أمي

 10.1 50 ابتدائي

 16.3 81 إعدادم

 17.3 86 ثانكم

 46.2 229 بكالكريكس



 5.4 27 ماجستير فأكثر

 100 496 المجمكع

 مكاف السكف
 42.9 213 قرية

 30.6 152 مدينة

 26.4 131 م يـ

 100 496 المجمكع

 المينة
 50.4 247 مكظفة

 13.5 66 عاممة

 28.4 139 عاطمة عف العمؿ

 7.8 38 أ رل

 100 490 المجمكع

 الديف
 97.4 482 مسمـ

 2.6 13 مسيحي

 100 495 المجمكع

 حجـ األسرة حسب الفئة
 11.8 58 أفراد 1-3

 29.0 143  أفراد4-6

 59.2 292 أفراد فأكثر 7 

 100 493 المجمكع
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نتائج الدراسة : المبحث الثاني
 

:  المطمب األكؿ
: أثر المستكل االجتماعي 

لقد تناكلت استمارة الدراسة مجمكعة مف األسباب االجتماعية التي اعتقد أنيا تمعب دكران 
 أف ىناؾ إلىميمان في عممية تأ ر أك استنكاؼ بعض الفتيات عف الزكاج، حيث أشارت النتائج 

مف الفتيات المكاتي فاتيف الزكاج كاف السبب في ذلؾ تضحية الفتاة بحياتيا المستقبمية % 34.9
بيدؼ  دمة أىميا، كالذم يؤكد أف التكافؿ االجتماعي في المجتمع الفمسطيني ال يزاؿ يمعب دكران 

أساسيان في حماية األسرة الفمسطينية نتيجة عدـ كجكد أنظمة كقكانيف اجتماعية في فمسطيف 
 كمف جية ثانية عدـ ،ىذا مف جية، تضمف الحياة الكريمة لؤلسر الفمسطينية معدكمة الد ؿ 

 االجتماعية المدعكمة مف قبؿ الحككمة التي تضمف الرعاية لمف يحتاجيا ةلمرعامكجكد مراكز 
كلكنو في  ،  صحيح أف التكافؿ االجتماعي لو ايجابيات كبيرة.مف أفراد المجتمع الفمسطيني

عدد العكانس مف الفتيات زيادة الحالة ىذه لو نتائج عكسية تمامان مف حيث مساىمتو في 
 القيـ كالعادات تأباىاالفمسطينيات كبالتالي بركز بعض المسمكيات االجتماعية السمبية التي 

ت اؼ مف انتقاؿ الممكية  (%19.5)نسبة كاضحة في المجتمع الفمسطيني كىناؾ .  كالديف
 لبقاء ىذه الممكية في يد  ، الزكج في حالة زكاج الفتاة، كتفضيؿ عدـ زكاجياإلىبم تمؼ أشكاليا 

 ك اصة لدل العائبلت  ،كثيرة–   رغـ محافظتو - كالشكاىد عمى ذلؾ في مجتمعنا .العائمة
 كالتكفيؽ في اإلرشادلعبت ال اطبة في المجتمع الفمسطيني سابقان دكران كبيران في عممية .  الغنية

 بمستمزمات لمحاؽالتسارع  في عممية الزكاج بيف الشباب كالفتيات، كلكف عجمة الحياة اآل ذة 
مف % 29.3 لدرجة أف  ،الحياة جعمت دكر ال اطبة في المجتمع الفمسطيني يتراجع بشكؿ كبير

 غياب دكر ال اطبة، كىذا غالبان ما إلىالفتيات المكاتي شممتيف الدراسة عزيف سبب عدـ زكاجيف 
يككف لدل األسر المحافظة التي ال ترغب في عرض بناتيا لمزكاج مف  بلؿ زيادة حجـ 

مف الفتيات % 37 فاف ىناؾ ،كمع كؿ ما سبؽ.  ا تبلطيف بالمجتمع ك اصة الجنس اآل ر
. ـ أحد لم طبة ىك أحد أسباب العنكسةديعتقدف باف عدـ تؽ، المكاتي تمت مقابمتيف

مف الفتيات أف عدـ الحصكؿ عمى فرصة في % 65.1كحكؿ عدـ كفاءة ال طاب، فقد أفادت 
مف % 69.7مة ال طاب المتقدميف لمفتيات مف كجية نظر األىؿ، كء عدـ مبلإلىالزكاج يعكد 

 بحؽ الفتاة في اإلجحاؼّف ىناؾ نكعان مف إ ؼ ، ففي الحالة األكلى.أنفسيف كجية نظر الفتيات 
 ّف ىذه القضية تكضح لنا بأنو قد يككف ىناؾ عددإتقرير مستقبميا بنفسيا، كلكف بشكؿ عاـ ؼ

 دراسة طمبات ىؤالء ـ عدأكمف الشباب الذيف يتقدمكف ل طبة فتيات غير مناسبات ليـ،  كبير



 كعدـ االتفاؽ في . كاالكتفاء برفض الشاب المتقدـجدم،الشباف مف قبؿ األىالي كالفتيات بشكؿ 
ّده كالفارؽ العمرم كالتعميمي كالديني مثبلن، كقد يككف  :بعض القضايا قد يككف لسبب جكىرم  م ر 

 نسبة قميمة كأشارت.   أسباب ليست ذات قيمة كالقرابة كالفرؽ االجتماعي بيف الشاب كالفتاةإلى
حد األسباب في ظاىرة أ ال كؼ مف تعدد الزكجات قد يككف أف إلى%( 14.1)مف الفتيات 

العنكسة، كلكف ىذه النسبة ال تعتبر كبيرة بسبب عدـ انتشار ظاىرة تعدد الزكجات في المجتمع 
كتمعب المظاىر ال داعة دكران ميما .   األ رلكاإلسبلميةالفمسطيني مقارنة بالمجتمعات العربية 

ف إ بحيث  ،، كقد ترتبط ىذه الظاىرة بكبل الجنسيف(%25.5) الفتاة عف الزكاج إحجاـفي 
أنظر جدكؿ ) البعض مف الشباب كالشابات يضع مكاصفات محددة لشريؾ حياتو ككذلؾ أسرىـ

 .(2رقـ 

 
آراء الفتيات المكاتي تقدـ بيف العمر كلـ تسنح ليف فرصة الزكاج في منطقة راـ : 2جدكؿ رقـ 

 2005اهلل حسب مدل مساىمة األسباب االجتماعية في عدـ الزكاج، 

 أكافؽ األسباب االجتماعية

أكافؽ 
 أعارض حيادم بشدة

أعارض 
 المجمكع بشدة

 دمة البنت ألىميا 
 496 89 143 91 40 133 العدد

 100.0 17.9 28.8 18.3 8.1 26.8 النسبة

االستيبلء عمى ممكية 
 البنت

 492 154 168 74 37 59 العدد

 100.0 31.3 34.1 15.0 7.5 12.0 النسبة

 غياب دكر ال اطبة

 491 88 156 103 53 91 العدد

 100.0 17.9 31.8 21.0 10.8 18.5 النسبة

 عدـ تقدـ أحد لم طبة

 494 95 151 65 48 135 العدد

 100.0 19.2 30.6 13.2 9.7 27.3 النسبة

عدـ كفاءة ال طاب مف 
 كجية نظر األىؿ

 492 28 70 74 112 208 العدد

 100.0 5.7 14.2 15.0 22.8 42.3 النسبة

عدـ كفاءة ال طاب مف 
 كجية نظر البنت

 491 27 56 65 110 233 العدد

 100.0 5.5 11.4 13.2 22.4 47.5 النسبة

 ال كؼ مف تعدد الزكجات

 487 87 192 139 26 43 العدد

 100.0 17.9 39.4 28.5 5.3 8.8 النسبة

 490 125 150 90 33 92 العددحب المفا رة كالمظاىر 



 100.0 25.5 30.6 18.4 6.7 18.8 النسبة ال داعة

كحتى تتضح الصكرة حكؿ المدل الذم تمعبو األسباب االجتماعية في تأ ر سف الزكاج 
لدل الفتيات المكاتي شممتيف الدراسة، فقد تـ تشكيؿ ما يسمى بالمؤشر االجتماعي، حيث تـ 

 عف أم مف األسباب االجتماعية الثمانية التي كردت في الجدكؿ السابؽ اإلجابةاعتبار عدـ 
 كانت إذابعدـ كجكد أم تأثير لؤلسباب االجتماعية ككجكد تأثير محدكد لؤلسباب االجتماعية 

 كانت إذاقؿ، ككجكد تأثير كبير نكعان ما لؤلسباب االجتماعية أ عمى ثبلثة أسباب ؼاإلجابة
 إذا أسباب كلغاية ستة أسباب، ككجكد تأثير كبير جدان لؤلسباب االجتماعية أربعة عمى اإلجابة
كعميو عند ربط ىذا .   عمى األقؿ الفتيات عمى سبعة أسباب مف أصؿ ثمانية أسبابإجابةكانت 

 المؤشر بمجمكعة مف ال صائص ال مفية لمفتيات المكاتي لـ يحصمف عمى فرصة في الزكاج
 ال يكجد أم تأثير بأنومف الفتيات يعتقدف % 6.9، فقد أفادت النتائج بأف (3أنظر جدكؿ رقـ )

مف الفتيات % 56.7يذكر لؤلسباب االجتماعية في عدـ حصكليف عمى فرصة لمزكاج، كىناؾ 
يعتقدف بأف لؤلسباب االجتماعية % 33.9يعتقدف بكجكد تأثير محدكد لؤلسباب االجتماعية ك

 جدان ان  كبيران يعتقدف بأف لؤلسباب االجتماعية تأثير (%2.6) كقمة مف الفتيات  ، نكعان ماان  كبيران تأثير
 ما تناكلنا العبلقة ما بيف عمر الفتيات إذا أما.  في عدـ حصكليف عمى فرصة في الزكاج

 محدكد تأثيرىف ما بيف كجكد ؤكالمؤشر االجتماعي فانو مف الكاضح أف معظـ الفتيات تتراكح آرا
 كجكد تأثير ـكيبلحظ بشكؿ عاـ بأف نسبة النساء المكاتي يعتقدف بعد .  حد ماإلىكتأثير كبير 

 كمما زاد عمر الفتيات، بينما تتراكح نسبة مف يعتقدف  ،لؤلسباب االجتماعية تتزايد بشكؿ ضئيؿ
% 61.4ك،  سنة فأكثر40لمفتيات % 50.5بكجكد تأثير محدكد لؤلسباب االجتماعية ما بيف 

 سنة، كبالنسبة لمفتيات المكاتي يعتقدف بكجكد تأثير كبير نكعان 39-35لمفتيات في الفئة العمرية 
% 36.4 إلى سنة لتصؿ 39-35لمفتيات في الفئة العمرية % 30.1ف النسبة تتراكح بيف إؼ، ما 

 سنة، بينما ال يكاد التفاكت يذكر حسب الفئات العمرية لمف 34-30لمفتيات في الفئة العمرية 
.  يعتقدف بكجكد تأثير كبير لؤلسباب االجتماعية في عدـ حصكليف عمى فرصيف في الزكاج

 ألف قيمة احتماؿ ال طأ،  إحصائية أف التباينات ال تعكس أية داللة إالكبالرغـ مف كؿ ما ذكر 

 .(4أنظر جدكؿ رقـ ) 05.= طأ المعاينة <
نو يبلحظ بشكؿ عاـ إ ؼ ،كفيما يتعمؽ بالعبلقة بيف المستكل التعميمي لمفتيات كالمؤشر االجتماعي

لمفتيات % 3.7بأف نسبة النساء المكاتي يعتقدف بعدـ كجكد تأثير لؤلسباب االجتماعية تتراكح بيف 
لمفتيات المكاتي يحممف شيادة الثانكية العامة، % 9.3المكاتي يحممف درجة الماجستير فأكثر ك

لمفتيات % 52.3بينما تتراكح نسبة مف يعتقدف بكجكد تأثير محدكد لؤلسباب االجتماعية ما بيف 
لمفتيات األميات، كبالنسبة لمفتيات المكاتي يعتقدف % 69.6المكاتي يحممف شيادة الثانكية العامة ك

لمفتيات % 37.2لمفتيات األميات ك% 21.7ّف النسبة تتراكح بيف إبكجكد تأثير كبير نكعان ما ؼ



المكاتي يحممف شيادة الثانكية العامة، بينما ال يكاد التفاكت يذكر حسب المستكل التعميمي لمف 
.  يعتقدف بكجكد تأثير كبير لؤلسباب االجتماعية في عدـ حصكليف عمى فرصيف في الزكاج

 < ألف قيمة احتماؿ ال طأإحصائية أف التباينات ال تعكس أية داللة إالكبالرغـ مف كؿ ما ذكر 
. (5أنظر جدكؿ رقـ ) 05.= طأ المعاينة 

 فانو  ،كفيما يتعمؽ بالعبلقة بيف مكاف السكف حسب مكاف السكف لمفتيات كالمؤشر االجتماعي
يبلحظ بشكؿ عاـ بأف نسبة النساء المكاتي يعتقدف بعدـ كجكد تأثير لؤلسباب االجتماعية تتراكح 

لمفتيات المكاتي يقطف في القرل، بينما % 9.4لمفتيات المكاتي يقطف في الم يمات ك% 4.6بيف 
لمفتيات المكاتي % 52.7تتراكح نسبة مف يعتقدف بكجكد تأثير محدكد لؤلسباب االجتماعية ما بيف 

لمفتيات في القرل، كبالنسبة لمفتيات المكاتي يعتقدف بكجكد تأثير % 60.1يقطف في الم يمات ك
لمفتيات المكاتي في % 37.5لمفتيات في القرل ك% 29.1ف النسبة تتراكح بيف إؼ ،كبير نكعان ما 

المدف، بينما ال يكاد التفاكت يذكر حسب نكع مكاف السكف لمف يعتقدف بكجكد تأثير كبير 
 إالكبالرغـ مف كؿ ما ذكر .  لؤلسباب االجتماعية في عدـ حصكليف عمى فرصيف في الزكاج

.  05.=  طأ المعاينة < ألف قيمة احتماؿ ال طأ ؛أف التباينات ال تعكس أية داللة إحصائية
فاف العبلقة بيف مكاف السكف كاألسباب االجتماعية تعتبر % 10 ما سمحنا بنسبة  طأ إذاكلكف 

 كىذا يعني أف مكاف سكف الفتاة لو تأثير في رأم الفتيات عمى عدـ .إحصائيةذات داللة 
. (6أنظر جدكؿ رقـ ) حصكليف عمى فرص في الزكاج

نو يبلحظ بشكؿ عاـ بأّف نسبة النساء  إكفيما يتعمؽ بالعبلقة بيف المينة كالمؤشر االجتماعي ؼ
لمفتيات المكاتي يدرسف تحديدان % 0.0تتراكح بيف ، يعتقدف بعدـ كجكد تأثير لؤلسباب االجتماعية 

لمفتيات المكاتي يعممف كمكظفات، بينما تتراكح نسبة مف % 7.7في جامعة القدس المفتكحة ك
لمفتيات المكاتي العامبلت % 51.5يعتقدف بكجكد تأثير محدكد لؤلسباب االجتماعية ما بيف 

لمفتيات المكاتي يدرسف في جامعة القدس المفتكحة، كبالنسبة لمفتيات المكاتي يعتقدف % 68.4ك
لمفتيات المكاتي يدرسف في جامعة % 31.6ف النسبة تتراكح بيف إ ؼ ،بكجكد تأثير كبير نكعان ما

لمفتيات العامبلت، بينما ال يكاد التفاكت يذكر حسب نكع مكاف % 36.4القدس المفتكحة ك
السكف لمف يعتقدف بكجكد تأثير كبير لؤلسباب االجتماعية في عدـ حصكليف عمى فرصيف في 

 ألف قيمة إحصائية ؛ أف التباينات ال تعكس أية داللة ، إالكبالرغـ مف كؿ ما ذكر.  الزكاج
. (7أنظر جدكؿ رقـ ) 05.=  طأ المعاينة <احتماؿ ال طأ

ّنو يبلحظ بشكؿ عاـ بأف إكفيما يتعمؽ بالعبلقة بيف حجـ األسر لمفتيات كالمؤشر االجتماعي ؼ
لمفتيات % 5.5نسبة النساء المكاتي يعتقدف بعدـ كجكد تأثير لؤلسباب االجتماعية تتراكح بيف 

 أسر متكسطة إلىلمفتيات المكاتي ينتميف % 9.8ك ( أفراد فأكثر7)المكاتي ينحدرف مف أسر كبيرة 
، بينما تتراكح نسبة مف يعتقدف بكجكد تأثير محدكد لؤلسباب االجتماعية ما ( أفراد6-4)الحجـ 



لمفتيات مف األسر صغيرة % 63.8لمفتيات مف األسر متكسطة الحجـ ك% 55.2بيف 
، كبالنسبة لمفتيات المكاتي يعتقدف بكجكد تأثير كبير نكعان ما فاف النسبة تتراكح ( فرد3-1)الحجـ
كبيرة الحجـ ، اؿلمفتيات مف األسر % 36.3لمفتيات مف األسر صغيرة الحجـ ك% 25.9بيف 

بينما ال يكاد التفاكت يذكر حسب حجـ األسر لمف يعتقدف بكجكد تأثير كبير لؤلسباب 
 أف إال ،كبالرغـ مف كؿ ما ذكر.  االجتماعية في عدـ حصكليف عمى فرصيف في الزكاج

أنظر ) 05.=  طأ المعاينة <ألف قيمة احتماؿ ال طأإحصائية ؛ التباينات ال تعكس أية داللة 
 .(8جدكؿ رقـ 

 
 في سف الزكاج كلـ تسنح ليف تأخرفتكزيع الفتيات في منطقة راـ المكاتي : 3جدكؿ رقـ 

 2005الفرصة بالزكاج حسب العالقة ما بيف المؤشر االجتماعي كبعض الخصائص الخمفية، 

 الخصائص الخمفية

 المؤشر االجتماعي

 ال يكجد تأثير المجمكع

يكجد تأثير 
 محدكد

 تأثيريكجد 
 كبير نكعان ما

 تأثيريكجد 
 كبير جدا

 العمر

25-29 

 202.0 3.0 67.0 120.0 12.0 العدد

 100.0 1.5 33.2 59.4 5.9 النسبة 

30-34 
 110.0 4.0 40.0 59.0 7.0 العدد

 100.0 3.6 36.4 53.6 6.4 النسبة 

35-39 

 83.0 1.0 25.0 51.0 6.0 العدد

 100.0 1.2 30.1 61.4 7.2 النسبة 

40+ 

 101.0 5.0 36.0 51.0 9.0 العدد

 100.0 5.0 35.6 50.5 8.9 النسبة 

المجمكع 
 496.0 13.0 168.0 281.0 34.0 العدد

 100.0 2.6 33.9 56.7 6.9 النسبة 

 المستكل التعميمي

 أمي

 23.0 1.0 5.0 16.0 1.0 العدد

 100.0 4.3 21.7 69.6 4.3 النسبة 

ابتدائي 
 50.0 1.0 13.0 33.0 3.0 العدد

 100.0 2.0 26.0 66.0 6.0 النسبة 



 إعدادم

 81.0 4.0 25.0 46.0 6.0 العدد

 100.0 4.9 30.9 56.8 7.4 النسبة 

 ثانكم

 86.0 1.0 32.0 45.0 8.0 العدد

 100.0 1.2 37.2 52.3 9.3 النسبة 

 بكالكريكس

 229.0 5.0 83.0 126.0 15.0 العدد

 100.0 2.2 36.2 55.0 6.6 النسبة 

ماجستير 
 فأكثر

 27.0 1.0 10.0 15.0 1.0 العدد

 100.0 3.7 37.0 55.6 3.7 النسبة 

المجمكع 
 496.0 13.0 168.0 281.0 34.0 العدد

 100.0 2.6 33.9 56.7 6.9 النسبة 

 مكاف السكف

 قرية

 213.0 3.0 62.0 128.0 20.0 العدد

 100.0 1.4 29.1 60.1 9.4 النسبة 

 مدينة

 152.0 3.0 57.0 84.0 8.0 العدد

 100.0 2.0 37.5 55.3 5.3 النسبة 

 م يـ

 131.0 7.0 49.0 69.0 6.0 العدد

 100.0 5.3 37.4 52.7 4.6 النسبة 

المجمكع 
 496.0 13.0 168.0 281.0 34.0 العدد

 100.0 2.6 33.9 56.7 6.9 النسبة 

 المينة

 مكظفة

 247.0 6.0 86.0 136.0 19.0 العدد

 100.0 2.4 34.8 55.1 7.7 النسبة 

 عاممة

 66.0 3.0 24.0 34.0 5.0 العدد

 100.0 4.5 36.4 51.5 7.6 النسبة 

عاطمة عف 
 العمؿ

 139.0 2.0 45.0 82.0 10.0 العدد

 100.0 1.4 32.4 59.0 7.2 النسبة 

 أ رل

 38.0   12.0 26.0   العدد

 100.0   31.6 68.4   النسبة 

 490.0 11.0 167.0 278.0 34.0 العددالمجمكع 



 100.0 2.2 34.1 56.7 6.9 النسبة 

 حجـ األسرة حسب الفئة

  أفراد1-3

 58.0 2.0 15.0 37.0 4.0 العدد

 100.0 3.4 25.9 63.8 6.9 النسبة 

 أفراد 4-6
 143.0 5.0 45.0 79.0 14.0 العدد

 100.0 3.5 31.5 55.2 9.8 النسبة 

 أفراد فأكثر 7
 292.0 6.0 106.0 164.0 16.0 العدد

 100.0 2.1 36.3 56.2 5.5 النسبة 

المجمكع 
 493.0 13.0 166.0 280.0 34.0 العدد

 100.0 2.6 33.7 56.8 6.9 النسبة 

 
  بيف العمر كالمؤشر االجتماعياإلحصائيةالعالقة : 4جدكؿ رقـ 

 القيمة 
درجات 
 احتماؿ ال طأ الحرية

 616. 9 7.207 بيرسكف كام سككير

 632. 9 7.051 معدؿ اليكمييكد

 664. 1 189. الترابط ال طي ال طي

     496 عدد المشاىدات

  بيف المستكل التعميمي كالمؤشر االجتماعياإلحصائيةالعالقة : 5جدكؿ رقـ 

 القيمة 
درجات 
 احتماؿ ال طأ الحرية

 868. 15 9.174 بيرسكف كام سككير

 870. 15 9.146 معدؿ اليكمييكد

 267. 1 1.232 الترابط ال طي ال طي

     496 عدد المشاىدات

 

 
  بيف مكاف السكف كالمؤشر االجتماعياإلحصائيةالعالقة : 6جدكؿ رقـ 

درجات  القيمة   احتماؿ ال طأ



 الحرية
 061. 6 12.054 بيرسكف كام سككير

 075. 6 11.465 معدؿ اليكمييكد

 002. 1 9.302 الترابط ال طي ال طي

     496 عدد المشاىدات

 
  بيف المينة كالمؤشر االجتماعياإلحصائيةالعالقة : 7جدكؿ رقـ 

 القيمة 
درجات 
 احتماؿ ال طأ الحرية

 580. 9 7.547 بيرسكف كام سككير

 298. 9 10.681 معدؿ اليكمييكد

 688. 1 161. الترابط ال طي ال طي

     490 عدد المشاىدات

 
  بيف حجـ األسرة كالمؤشر االجتماعياإلحصائيةالعالقة : 8جدكؿ رقـ 

 القيمة  
درجات 
 احتماؿ ال طأ الحرية

 429. 6 5.945 بيرسكف كام سككير

 440. 6 5.852 معدؿ اليكمييكد

 225. 1 1.474 الترابط ال طي ال طي

     493 عدد المشاىدات

 



:  المطمب الثاني
 :الثقافيأثر المستكل 

 تمعب دكران المتكقع أفتناكلت استمارة الدراسة مجمكعة مف األسباب الثقافية التي مف 
، حيث أشارت (9أنظر جدكؿ رقـ ) ميمان في عممية تأ ر أك استنكاؼ بعض الفتيات عف الزكاج

مف الفتيات المكاتي فاتيف الزكاج كاف ناجمان عف الثقافات الكاردة % 35.6 أف ىناؾ إلىالنتائج 
 ان  كبيران  تأثيرلئلعبلـ أفّ  يدؿ عمى فإنما  ، دّؿ عمى شيءإفْ مف  بلؿ الفضائيات كغيرىا، كىذا 
  اصة أف ،سمبيةاؿيجابية أك اإلثار اآلىذه التأثيرات ؿككف مفي حياة اأُلسر كالمجتمعات، كقد 

 كىذا يعكس االنتشار الكاسع  . ىذه النتيجة تعتبر عالية نكعان ماإلى أشرفنسبة الفتيات المكاتي 
مف الفتيات % 39.1كىناؾ ما نسبتو .  لمصحكف البلقطة الرقمية التي فييا الغث كالسميف

 إلى مف أسباب العنكسة عرقمة الزكج لمتقدـ في مجاؿ الدراسة، كىذا قد يشير أفالمكاتي يعتقدف 
ق كعدـ ال ركج ب ضركرة تفرغ المرأة لبيتيا كااللتزاـ إلىلدل الكثير مف األزكاج ان أف ىناؾ اعتقاد

  أف ىناؾ أكلكيات أ رل لدل األسر الفمسطينية أيضامنو ألغراض العمؿ كالدراسة، كقد يدؿ 
 الزكجة لدراستيا، كقد يككف أيضان ىناؾ أسباب اقتصادية تكمف كراء عرقمة الزكج إكماؿغير 
مف الفتيات المكاتي لـ يحصمف عمى فرصة في الزكاج % 40.7كتعتقد .   المرأة لتعميمياإلكماؿ

 عمى ابأف ضعؼ الكعي الديني لمفتاة نفسيا بأىمية زكاجيا ىك أحد األسباب في عدـ حصكلو
كىناؾ نسبة مف الفتيات التي أعزت ضياع فرص الفتيات في الحصكؿ .  فرصة االقتراف بزكج

 ضعؼ الكعي الديني لدل أكلياء أمكر ىؤالء الفتيات، حيث بمغت ىذه النسبة إلىعمى زكج 
، تعكس ىذه النسب عمى ما يبدك أف ىناؾ فيمان  اطئان لما يطرحو الديف الحنيؼ عف 39.8%

.  الزكاج كأىميتو لدل الفتاة، كأف ىناؾ أمكران تؤثر كثيران عمى رابطة الزكاج كىي العرؼ كالتقميد
مف الفتيات أف عدـ الرغبة في االقتراف بزكج بسبب البحث عف مراكز اجتماعية % 27.0تعتقد 

يمثؿ سببان مف أسباب العنكسة، كقد يككف ىذا ناجمان عف رغبة الفتاة دائمان في الحصكؿ عمى 
 كبالتالي رفض الزكاج مف  .كالبيت كالسيارة كالد ؿ العالي: العديد مف االمتيازات بعد زكاجيا 

.   مرحمة العنكسةإلىالذيف ليس ليـ مقدرة عمى تمبية احتياجات كطمكحات الفتاة التي تكصميا 
مف الفتيات بأف ثراء الفتاة قد يككف سببان مف أسباب عنكستيا بسبب تعالييا عف % 34.8كتعتقد 

 كفيما يتعمؽ بميراث البنت كال كؼ مف  .المتقدميف ل طبتيا مف مستكيات اجتماعية م تمفة
مف الفتيات بأنو قد يككف سببان في العنكسة، كيمكف رد % 20.8 ركجو مف يد العائمة فتعتقد 

 األ كة ت رج مف أالّ  بيج أسباب اقتصادية كاجتماعية محضة، فاألراضي كالعقارات إلىذلؾ 
الذككر، كالفتاة الثرية كالمقتدرة تريد الزكاج مف رجؿ يضمف ليا مكانتيا االجتماعية، كاألثرياء في 

 كبالتالي الحظ كاحتمالية الحصكؿ عمى فرصة  ،كضمف الظركؼ التي نعيش قمة. أيامنا ىذه



أما فيما يتعمؽ بالدكلة كما يترتب عمييا مف التزاـ .  لمزكاج بمثؿ ىذه المكاصفات تعتبر صعبة
مف الفتيات يعتقدف بأف أحد أسباب العنكسة قد يككف ناجمان % 54.3تجاه مكاطنييا، فاف ىناؾ 

عدـ كجكد حكافز مف قبؿ الدكلة أك األفراد المقتدريف كالقادريف عمى فعؿ ال ير، كقد تككف عف 
 كالمؤسسات التي تمنح القركض الحسنة ال تقدـ أيضان  دماتيا كاإلسبلمية الجماعية ساألعرا

بشكؿ مكثؼ كي تككف ليا آثار عمى األرض، كبالتالي فاف المؤسسات الرسمية كاألىمية باتت 
. عاجزة عف حؿ مشكمة العنكسة في فمسطيف

 

آراء الفتيات في منطقة راـ اهلل المكاتي تقدـ بيف العمر كلـ تسنح ليف الفرصة : 9جدكؿ رقـ 
 2005في الزكاج حكؿ مدل مساىمة األسباب الثقافية السائدة في عدـ الزكاج، 

 أكافؽ األسباب الثقافية

أكافؽ 
 المجمكع أعارض بشدة أعارض حيادم بشدة

الثقافة المستكردة 
 486.0 56.0 134.0 123.0 38.0 135.0 العدد

 100.0 11.5 27.6 25.3 7.8 27.8 النسبة

الزكج يعرقؿ التقدـ في 
 مجاؿ الدراسة

 491.0 74.0 159.0 66.0 57.0 135.0 العدد

 100.0 15.1 32.4 13.4 11.6 27.5 النسبة

ضعؼ الكعي الديني 
  الزكاج لدل الفتاةبأىمية

 487.0 68.0 149.0 72.0 56.0 142.0 العدد

 100.0 14.0 30.6 14.8 11.5 29.2 النسبة

ضعؼ الكعي الديني 
بأىمية الزكاج لدل كلي 

 األمر

 486.0 78.0 149.0 66.0 62.0 131.0 العدد

 100.0 16.0 30.7 13.6 12.8 27.0 النسبة

عدـ الرغبة في االقتراف 
بزكج بسبب البحث عف 

 مركز اجتماعي

 492.0 66.0 161.0 132.0 34.0 99.0 العدد

 100.0 13.4 32.7 26.8 6.9 20.1 النسبة

عدـ التفريط فيما تممكو 
 البنت مف ميراث

 490.0 111.0 187.0 90.0 26.0 76.0 العدد

 100.0 22.7 38.2 18.4 5.3 15.5 النسبة

 تعالي الفتاة الثرية

 486.0 99.0 135.0 83.0 47.0 122.0 العدد

 100.0 20.4 27.8 17.1 9.7 25.1 النسبة

عدـ كجكد الحكافز 
 المشجعة عمى الزكاج

 490.0 44.0 85.0 95.0 114.0 152.0 العدد

 100.0 9.0 17.3 19.4 23.3 31.0 النسبة

 



كحتى تتضح الصكرة حكؿ المدل الذم تمعبو األسباب الثقافية في تأ ر سف الزكاج لدل الفتيات 
، حيث تـ اعتبار عدـ  "بالمؤشر الثقافي" المكاتي شممتيف الدراسة، فقد تـ تشكيؿ ما يسمى 

 عف أم مف األسباب الثقافية الثمانية التي كردت في الجدكؿ السابؽ بعدـ كجكد أم تأثير اإلجابة
قؿ، أ عمى ثبلثة أسباب ؼاإلجابة كانت إذالؤلسباب الثقافية ككجكد تأثير محدكد لؤلسباب الثقافية 

 أسباب كلغاية ستة أربعة عمى اإلجابة كانت إذاككجكد تأثير كبير نكعان ما لؤلسباب الثقافية 
 الفتيات عمى سبعة أسباب مف إجابة كانت إذاأسباب، ككجكد تأثير كبير جدان لؤلسباب الثقافية 

كعميو عند ربط ىذا المؤشر بمجمكعة مف ال صائص ال مفية .   عمى األقؿأصؿ ثمانية أسباب
، فقد أفادت النتائج بأف (10أنظر جدكؿ رقـ ) لمفتيات المكاتي لـ يحصمف عمى فرصة في الزكاج

 ال يكجد أم تأثير يذكر لؤلسباب الثقافية في عدـ حصكليف بأنومف الفتيات يعتقدف % 14.7
مف الفتيات يعتقدف بكجكد تأثير محدكد لؤلسباب الثقافية % 49.4عمى فرصة لمزكاج، كىناؾ 

يعتقدف بأف  (%4.6)يعتقدف بأف لؤلسباب الثقافية تأثير كبير نكعان ما كقمة مف الفتيات % 31.3ك
. لؤلسباب الثقافية تأثير كبير جدان في عدـ حصكليف عمى فرصة في الزكاج

نو مف الكاضح أف معظـ إ ؼ ، ما تناكلنا العبلقة ما بيف عمر الفتيات كالمؤشر الثقافيإذا أما
 حد ما، كيبلحظ بشكؿ عاـ بأف إلى محدكد كتأثير كبير تأثيرىف ما بيف كجكد ؤالفتيات تتراكح آرا

لمفتيات في % 12.7  ما بيف كجكد تأثير لؤلسباب الثقافية تتراكحـنسبة النساء المكاتي يعتقدف بعد
، بينما تتراكح نسبة مف يعتقدف (29-25)في الفئة العمرية % 16.8ك (34-30)الفئة العمرية 

( 34-30)لمفتيات في الفئة العمرية % 46.4بكجكد تأثير محدكد لؤلسباب الثقافية ما بيف 
، كبالنسبة لمفتيات المكاتي يعتقدف بكجكد تأثير (39-35)لمفتيات في الفئة العمرية % 54.2ك

 إلى سنة لتصؿ 39-35لمفتيات في الفئة العمرية % 26.5كبير نكعان ما فاف النسبة تتراكح بيف 
 سنة، بينما ال يكاد التفاكت يذكر حسب الفئات 34-30لمفتيات في الفئة العمرية % 35.5

العمرية لمف يعتقدف بكجكد تأثير كبير لؤلسباب الثقافية في عدـ حصكليف عمى فرصيف في 
 ألف قيمة احتماؿ إحصائية أف التباينات ال تعكس أية داللة إالكبالرغـ مف كؿ ما ذكر .  الزكاج
. (11أنظر جدكؿ رقـ ) 05.=  طأ المعاينة <ال طأ
لفتيات كالمؤشر الثقافي فانو يبلحظ بشكؿ ؿ مالتعميـ ما تناكلنا العبلقة ما بيف المستكل إذا أما

% 13.0عاـ بأف نسبة النساء المكاتي يعتقدف بعدـ كجكد تأثير لؤلسباب الثقافية تتراكح بيف 
لمفتيات الحاصبلت عمى شيادة الثانكية العامة، بينما تتراكح نسبة مف % 17.4لمفتيات األميات ك

لمفتيات الحاصبلت عمى شيادة % 38.4يعتقدف بكجكد تأثير محدكد لؤلسباب الثقافية ما بيف 
لمفتيات األميات، كبالنسبة لمفتيات المكاتي يعتقدف بكجكد تأثير كبير % 69.6ك الثانكية العامة

لمفتيات % 40.7 إلىلمفتيات األميات لتصؿ % 13.0نكعان ما فاف النسبة تتراكح بيف 
 المستكل التعميمي شيادة الماجستير فأكثر، بينما ال يكاد التفاكت يذكر حسب لعؿالحاصبلت 



.  لمف يعتقدف بكجكد تأثير كبير لؤلسباب الثقافية في عدـ حصكليف عمى فرصيف في الزكاج
 بيف كؿ مف إحصائية الحالة فاف اال تبلفات تعكس كجكد عبلقة ذات داللة قىذكلكف كفي 

أنظر جدكؿ ) 05.=  طأ المعاينة >المستكل التعميمي كالمؤشر الثقافي ألف قيمة احتماؿ ال طأ
 .(12رقـ 
نو يبلحظ بشكؿ عاـ بأف إ ما تناكلنا العبلقة ما بيف مكاف السكف لمفتيات كالمؤشر الثقافي ؼإذا أما

لمفتيات % 13.8نسبة النساء المكاتي يعتقدف بعدـ كجكد تأثير لؤلسباب الثقافية تتراكح بيف 
لمفتيات القاطنات في القرل، بينما تتراكح نسبة مف يعتقدف بكجكد % 15.5القاطنات في المدف ك

لمفتيات % 60.6لمفتيات القاطنات في المدف ك% 38.2تأثير محدكد لؤلسباب الثقافية ما بيف 
القاطنات في القرل، كبالنسبة لمفتيات المكاتي يعتقدف بكجكد تأثير كبير نكعان ما فاف النسبة تتراكح 

لمفتيات القاطنات في المدف، بينما % 41.4 إلىلمفتيات القاطنات في القرل لتصؿ % 20.7بيف 
 لمف يعتقدف بكجكد تأثير كبير لؤلسباب الثقافية اإلقامةال يكاد التفاكت يذكر حسب نكع مكاف 

 الحالة فاف اال تبلفات تعكس كجكد قىذكفي .  في عدـ حصكليف عمى فرصيف في الزكاج
 كالمؤشر الثقافي ألف قيمة احتماؿ اإلقامة بيف كؿ مف نكع مكاف إحصائيةعبلقة ذات داللة 

. (13أنظر جدكؿ رقـ ) 05.=  طأ المعاينة >ال طأ
ذا نو يبلحظ بشكؿ عاـ بأف نسبة النساء إؼ، مينة كالمؤشر الثقافي اؿ تناكلنا العبلقة ما بيف كا 

لمفتيات الدارسات في % 10.5المكاتي يعتقدف بعدـ كجكد تأثير لؤلسباب الثقافية تتراكح بيف 
لمفتيات المكظفات، بينما تتراكح نسبة مف يعتقدف بكجكد تأثير % 16.2جامعة القدس المفتكحة ك 

لمفتيات الدارسات في جامعة القدس المفتكحة % 42.1محدكد لؤلسباب الثقافية ما بيف 
لكؿ مف الفتيات العاطبلت عف العمؿ كالفتيات العامبلت، كبالنسبة لمفتيات المكاتي % 56.1ك

لمفتيات العاطبلت عف العمؿ % 20.9يعتقدف بكجكد تأثير كبير نكعان ما فاف النسبة تتراكح بيف 
لمفتيات الدارسات في جامعة القدس المفتكحة، بينما ال يكاد التفاكت يذكر % 44.7 إلىلتصؿ 

حسب المينة لمف يعتقدف بكجكد تأثير كبير لؤلسباب الثقافية في عدـ حصكليف عمى فرصيف 
 بيف كؿ إحصائية الحالة فاف اال تبلفات تعكس كجكد عبلقة ذات داللة قىذكفي .  في الزكاج

أنظر جدكؿ رقـ ) 05.=  طأ المعاينة >مف المينة كالمؤشر الثقافي ألف قيمة احتماؿ ال طأ
14). 
ذا نو يبلحظ بأف نسبة النساء إ ؼ ، تناكلنا العبلقة ما بيف حجـ أسرة الفتاة كالمؤشر الثقافيكا 

لمفتيات المنحدرات مف % 12.3المكاتي يعتقدف بعدـ كجكد تأثير لؤلسباب الثقافية تتراكح بيف 
لمفتيات المنحدرات مف أسر صغيرة، بينما تتراكح نسبة مف يعتقدف بكجكد % 19.0أسر كبيرة ك

لمفتيات المنحدرات مف أسر متكسطة الحجـ  % 44.8تأثير محدكد لؤلسباب الثقافية ما بيف 
لمفتيات المنحدرات مف أسر صغيرة الحجـ، كبالنسبة لمفتيات المكاتي يعتقدف بكجكد % 55.2ك



  ،لمفتيات المنحدرات مف أسر صغيرة الحجـ% 24.1ف النسبة تتراكح بيف إ ؼ،تأثير كبير نكعان ما
لمفتيات مف األسر متكسطة الحجـ، بينما ال يكاد التفاكت يذكر حسب حجـ % 32.9 إلىلتصؿ 

األسرة لمف يعتقدف بكجكد تأثير كبير لؤلسباب الثقافية في عدـ حصكليف عمى فرصيف في 
 بيف كؿ مف إحصائيةكفي ىذه الحالة فاف اال تبلفات ال تعكس كجكد عبلقة ذات داللة .  الزكاج

أنظر جدكؿ رقـ ) 05.=  طأ المعاينة <ألف قيمة احتماؿ ال طأ؛ حجـ األسرة كالمؤشر الثقافي 
15). 

 
 في سف الزكاج كلـ تسنح تأخرفتكزيع الفتيات في منطقة راـ اهلل المكاتي : 10جدكؿ رقـ 

ليف الفرصة بالزكاج حسب العالقة ما بيف المؤشر الثقافي كبعض الخصائص الخمفية، 
2005 

 الخصائص الخمفية

 المؤشر الثقافي

 المجمكع

ال يكجد 
 تأثير

يكجد 
تأثير 
 محدكد

 تأثيريكجد 
كبير نكعان 

 ما

 تأثيريكجد 
 كبير جداُنِن 

 العمر

25-29 

 202.0 6.0 62.0 100.0 34.0 العدد

 100.0 3.0 30.7 49.5 16.8 النسبة 

30-34 
 110.0 6.0 39.0 51.0 14.0 العدد

 100.0 5.5 35.5 46.4 12.7 النسبة 

35-39 

 83.0 4.0 22.0 45.0 12.0 العدد

 100.0 4.8 26.5 54.2 14.5 النسبة 

40+ 

 101.0 7.0 32.0 49.0 13.0 العدد

 100.0 6.9 31.7 48.5 12.9 النسبة 

المجمكع 
 496.0 23.0 155.0 245.0 73.0 العدد

 100.0 4.6 31.3 49.4 14.7 النسبة 

 المستكل التعميمي

 أمي

 23.0 1.0 3.0 16.0 3.0 العدد

 100.0 4.3 13.0 69.6 13.0 النسبة 

 50.0 3.0 8.0 32.0 7.0 العددابتدائي 



 100.0 6.0 16.0 64.0 14.0 النسبة 

 إعدادم

 81.0 6.0 16.0 47.0 12.0 العدد

 100.0 7.4 19.8 58.0 14.8 النسبة 

 ثانكم

 86.0 6.0 32.0 33.0 15.0 العدد

 100.0 7.0 37.2 38.4 17.4 النسبة 

 بكالكريكس

 229.0 6.0 85.0 106.0 32.0 العدد

 100.0 2.6 37.1 46.3 14.0 النسبة 

 ماجستير فأكثر

 27.0 1.0 11.0 11.0 4.0 العدد

 100.0 3.7 40.7 40.7 14.8 النسبة 

المجمكع 
 496.0 23.0 155.0 245.0 73.0 العدد

 100.0 4.6 31.3 49.4 14.7 النسبة 

 مكاف السكف

 قرية

 213.0 7.0 44.0 129.0 33.0 العدد

 100.0 3.3 20.7 60.6 15.5 النسبة 

 مدينة

 152.0 10.0 63.0 58.0 21.0 العدد

 100.0 6.6 41.4 38.2 13.8 النسبة 

 م يـ

 131.0 6.0 48.0 58.0 19.0 العدد

 100.0 4.6 36.6 44.3 14.5 النسبة 

المجمكع 
 496.0 23.0 155.0 245.0 73.0 العدد

 100.0 4.6 31.3 49.4 14.7 النسبة 

 المينة

 مكظفة

 247.0 8.0 88.0 111.0 40.0 العدد

 100.0 3.2 35.6 44.9 16.2 النسبة 

 عاممة

 66.0 3.0 19.0 37.0 7.0 العدد

 100.0 4.5 28.8 56.1 10.6 النسبة 

عاطمة عف 
 العمؿ

 139.0 10.0 29.0 78.0 22.0 العدد

 100.0 7.2 20.9 56.1 15.8 النسبة 

 أ رل

 38.0 1.0 17.0 16.0 4.0 العدد

 100.0 2.6 44.7 42.1 10.5 النسبة 



المجمكع 
 490.0 22.0 153.0 242.0 73.0 العدد

 100.0 4.5 31.2 49.4 14.9 النسبة 

 حجـ األسرة حسب الفئة

  أفراد1-3

 58.0 1.0 14.0 32.0 11.0 العدد

 100.0 1.7 24.1 55.2 19.0 النسبة 

 أفراد 4-6
 143.0 6.0 47.0 64.0 26.0 العدد

 100.0 4.2 32.9 44.8 18.2 النسبة 

 أفراد فأكثر 7
 292.0 16.0 92.0 148.0 36.0 العدد

 100.0 5.5 31.5 50.7 12.3 النسبة 

المجمكع 
 493.0 23.0 153.0 244.0 73.0 العدد

 100.0 4.7 31.0 49.5 14.8 النسبة 

 
  بيف العمر كالمؤشر الثقافياإلحصائيةالعالقة : 11جدكؿ رقـ 

 القيمة  
درجات 
 احتماؿ ال طأ الحرية

 786. 9 5.526 بيرسكف كام سككير

 785. 9 5.539 معدؿ اليكمييكد

 254. 1 1.303 الترابط ال طي ال طي

     496 عدد المشاىدات

 

  بيف المستكل التعميمي كالمؤشر الثقافياإلحصائيةالعالقة : 12جدكؿ رقـ 

 القيمة 
درجات 
 احتماؿ ال طأ الحرية

 026. 15 27.314 بيرسكف كام سككير

 017. 15 28.821 معدؿ اليكمييكد

 078. 1 3.105 الترابط ال طي ال طي

     496 عدد المشاىدات

  بيف مكاف السكف كالمؤشر الثقافياإلحصائيةالعالقة : 13جدكؿ رقـ 

درجات  القيمة   احتماؿ ال طأ



 الحرية
 000. 6 26.134 بيرسكف كام سككير

 000. 6 26.590 معدؿ اليكمييكد

 007. 1 7.209 الترابط ال طي ال طي

     496 عدد المشاىدات

 
  بيف المينة كالمؤشر الثقافياإلحصائيةالعالقة : 14جدكؿ رقـ 

 القيمة 
درجات 
 احتماؿ ال طأ الحرية

 049. 9 17.007 بيرسكف كام سككير

 045. 9 17.221 معدؿ اليكمييكد

 950. 1 004. الترابط ال طي ال طي

     490 عدد المشاىدات

 

  بيف حجـ األسرة كالمؤشر الثقافياإلحصائيةالعالقة : 15جدكؿ رقـ 

 القيمة 
درجات 
 احتماؿ ال طأ الحرية

 347. 6 6.721 بيرسكف كام سككير

 315. 6 7.069 معدؿ اليكمييكد

 049. 1 3.876 الترابط ال طي ال طي

     493 عدد المشاىدات

 

 



:  المطمب الثالث
: أثر المستكل االقتصادم 

تناكلت استمارة الدراسة مجمكعة مف األسباب االقتصادية التي مف المتكقع أف تمعب دكران 
 أف ىناؾ إلىميمان في عممية تأ ر أك استنكاؼ بعض الفتيات عف الزكاج، حيث أشارت النتائج 

مف الفتيات المكاتي فاتيف الزكاج كاف السبب في ذلؾ تعالي الفتاة بسبب ككنيا تممؾ % 36.6
 ك كؼ الفتاة عمى ثركتيا  ،ثركة أك تحصؿ عمى راتب، كىذا قد يرتبط بأسباب اجتماعية أ رل

مف الفتيات بأف غبلء الميكر ىك أحد العكامؿ الميمة في % 62.2كتعتقد حكالي .  أك راتبيا
ككف حقيقة الميكر في فمسطيف ليست مرتفعة كثيران، كلكف بسبب تالعنكسة في فمسطيف، كقد 

تدني مستكيات الحياة كارتفاع تكاليؼ المعيشة مف مسكف كممبس كما يتبع الزكاج مف التزامات 
 في استنكاؼ الشباب الفمسطيني عف الزكاج لسف متأ رة كبالتالي ظيكر حاالت تأثيراىك األكثر 

مف الفتيات المكاتي تمت % 72.6كما يؤكد ىذا التفسير ىك اعتقاد .  العنكسة بيف الفتيات
 ىامقابمتيف بأف أحد أسباب العنكسة ىك ارتفاع تكاليؼ الزكاج ك اصة في المناطؽ التي تكثر في

 ذلؾ مف عادات مرىقة يصعب تجاكزىا في كثير مف األحياف، إلى كما كالعزيمةعادات الذبح 
 ذلؾ عدـ تكفر فرص العمؿ لمشباب بسبب تردم األكضاع االقتصادية بسبب إلى أضؼ

مف الفتيات بأف عدـ كجكد فرص عمؿ لمشباب % 78.6 أفادت إذ األمنية، اإلسرائيمية اإلجراءات
مف الفتيات % 68.1كامتدادان لسكء األكضاع االقتصادية فاف .  يمثؿ سببان مف أسباب العنكسة

مف الفتيات عزت سبب % 52.5ك.  أفادت أف عدـ تكفر السكف ىك أحد أسباب العنكسة
 غبلء المعيشة كال كؼ مف المستقبؿ في عدـ تمكف الزكج مف الكفاء بمستمزمات إلىالعنكسة 
 إذامف الفتيات في فقداف استقبلليتيف االقتصادية % 34.3كىناؾ أيضان ت كؼ مف قبؿ .  الحياة

 .(16أنظر جدكؿ رقـ ) ما أقدمف عمى الزكاج كسيطرة الرجؿ عمى ركاتبيف

 

آراء الفتيات في منطقة راـ اهلل المكاتي تقدـ بيف العمر كلـ تسنح ليف الفرصة : 16جدكؿ رقـ 
 2005في الزكاج حكؿ مدل مساىمة كؿ مف األسباب االقتصادية التالية في عدـ الزكاج، 

 أعارض حيادم أكافؽ بشدة أكافؽ األسباب االقتصادية

أعارض 
 المجمكع بشدة

تعالي المكظفة، العاممة، 
 الثرية

 495.0 74.0 158.0 82.0 43.0 138.0 العدد

 100.0 14.9 31.9 16.6 8.7 27.9 النسبة

 غبلء الميكر

 495.0 54.0 87.0 46.0 147.0 161.0 العدد

 100.0 10.9 17.6 9.3 29.7 32.5 النسبة



 ارتفاع تكاليؼ الزكاج

 496.0 22.0 55.0 59.0 121.0 239.0 العدد

 100.0 4.4 11.1 11.9 24.4 48.2 النسبة

عدـ تكفر فرص عمؿ 
 لمشباب

 494.0 17.0 45.0 44.0 157.0 231.0 العدد

 100.0 3.4 9.1 8.9 31.8 46.8 النسبة

 عدـ تكفر أماكف لمسكف

 489.0 30.0 70.0 56.0 121.0 212.0 العدد

 100.0 6.1 14.3 11.5 24.7 43.4 النسبة

 كؼ الفتاة مف فقداف الراتب 
  ذلؾا طمب منوإف

 490.0 76.0 140.0 106.0 74.0 94.0 العدد

 100.0 15.5 28.6 21.6 15.1 19.2 النسبة

غبلء المعيشة كال كؼ مف 
عدـ مقدرة الزكج مف تكفير 

 مستمزمات الحياة

 493.0 35.0 111.0 88.0 76.0 183.0 العدد

 100.0 7.1 22.5 17.8 15.4 37.1 النسبة

 
كحتى تتضح الصكرة حكؿ المدل الذم تمعبو األسباب االقتصادية في تأ ر سف الزكاج لدل 

، حيث تـ  " بالمؤشر االقتصادم "الفتيات المكاتي شممتيف الدراسة، فقد تـ تشكيؿ ما يسمى
 عف أم مف األسباب االقتصادية السبعة التي كردت في الجدكؿ السابؽ بعدـ اإلجابةاعتبار عدـ 

 اإلجابة كانت إذاكجكد أم تأثير لؤلسباب االقتصادية ككجكد تأثير محدكد لؤلسباب االقتصادية 
 عمى اإلجابة كانت إذاقؿ، ككجكد تأثير كبير نكعان ما لؤلسباب االقتصادية أعمى ثبلثة أسباب ؼ

 إجابة كانت إذا أسباب كلغاية  مسة أسباب، ككجكد تأثير كبير جدان لؤلسباب االقتصادية أربعة
كعميو عند ربط ىذا المؤشر .  الفتيات عمى ستة أسباب مف أصؿ سبعة أسباب عمى األقؿ

أنظر جدكؿ ) بمجمكعة مف ال صائص ال مفية لمفتيات المكاتي لـ يحصمف عمى فرصة في الزكاج
 ال يكجد أم تأثير يذكر بأنو، فقد أفادت النتائج بأف نسبة الفتيات المكاتي يعتقدف (17رقـ 

مف % 24.6، كىناؾ %10.3لؤلسباب االقتصادية في عدـ حصكليف عمى فرصة لمزكاج تبمغ 
يعتقدف بأف لؤلسباب % 35.7الفتيات يعتقدف بكجكد تأثير محدكد لؤلسباب االقتصادية ك

 نكعان ما، كبمغت نسبة الفتيات المكاتي يعتقدف بأف لؤلسباب االقتصادية ان  كبيران االقتصادية تأثير
%. 29.4 جدان في عدـ حصكليف عمى فرصة في الزكاج ان  كبيران تأثير
 ما تناكلنا العبلقة ما بيف عمر الفتيات كالمؤشر االقتصادم فانو مف الكاضح أف الفتيات إذا أما

 حد ما، كتأثير كبير جدان، كيبلحظ إلى محدكد كتأثير كبير تأثيرف ما بيف كجكد اؤهتتراكح آر
بشكؿ عاـ بأف نسبة النساء المكاتي يعتقدف بعدـ كجكد تأثير لؤلسباب االقتصادية تتراكح ما بيف 

 39-35لمفتيات في الفئة العمرية % 13.3 سنة ك 34-30 لمفتيات في الفئة العمرية 5.5%



% 14.5سنة، بينما تتراكح نسبة مف يعتقدف بكجكد تأثير محدكد لؤلسباب االقتصادية ما بيف 
 سنة، 29-25لمفتيات في الفئة العمرية % 29.7 سنة ك34-30لمفتيات في الفئة العمرية 

% 29.7كبالنسبة لمفتيات المكاتي يعتقدف بكجكد تأثير كبير نكعان ما فاف النسبة تتراكح بيف 
 34-30لمفتيات في الفئة العمرية % 44.5 إلى سنة لتصؿ 29-25لمفتيات في الفئة العمرية 

 كبير جدان لؤلسباب االقتصادية ما بيف تأثيرسنة، بينما تتراكح نسبة الفتيات المكاتي أفدف بكجكد 
كقد أثبتت نتائج .   سنة34-30لمفئة العمرية % 35.5 سنة ك 39-35لمفئة العمرية % 26.5

  بيف عمر الفتيات كالمؤشر االقتصادمإحصائية بكجكد عبلقة ذات داللة اإلحصائيةالفحكصات 
. (18أنظر جدكؿ رقـ ) 05.=  طأ المعاينة > ألف قيمة احتماؿ ال طأ؛

فيبلحظ بأف  ، أما فيما يتعمؽ بالعبلقة ما بيف المستكل التعميمي لمفتيات كالمؤشر االقتصادم
لمفتيات % 6.1نسبة النساء المكاتي يعتقدف بعدـ كجكد تأثير لؤلسباب االقتصادية تتراكح ما بيف 

لمفتيات المكاتي يحممف شيادة الماجستير فما فكؽ، % 18.5المكاتي يحممف شيادة البكالكريكس ك
لمفتيات % 14.8بينما تتراكح نسبة مف يعتقدف بكجكد تأثير محدكد لؤلسباب االقتصادية ما بيف 

لمفتيات األميات، كبالنسبة لمفتيات المكاتي % 39.1المكاتي يحممف شيادة الماجستير فما فكؽ ك
لمفتيات المكاتي يحممف شيادة % 29.6يعتقدف بكجكد تأثير كبير نكعان ما فاف النسبة تتراكح بيف 

لمفتيات المكاتي يحممف شيادة البكالكريكس، بينما تتراكح % 38.9 إلى لتصؿ فأكثرالماجستير 
لمفتيات % 17.4 كبير جدان لؤلسباب االقتصادية ما بيف تأثيرنسبة الفتيات المكاتي أفدف بكجكد 

كقد أثبتت نتائج الفحكصات .  فأكثرلمفتيات المكاتي يحممف شيادة الماجستير % 37.0األميات ك
 بيف المستكل التعميمي لمفتيات كالمؤشر إحصائية بعدـ كجكد عبلقة ذات داللة اإلحصائية
، كلكف يكجد عبلقة عمى مستكل 05.=  طأ المعاينة <ألف قيمة احتماؿ ال طأ ؛ االقتصادم

 .(19أنظر جدكؿ رقـ ) 0.1= طأ المعاينة 
كفيما يتعمؽ بالعبلقة ما بيف مكاف السكف لمفتيات كالمؤشر االقتصادم فيبلحظ بأف نسبة النساء 

لمفتيات المكاتي % 8.4المكاتي يعتقدف بعدـ كجكد تأثير لؤلسباب االقتصادية تتراكح ما بيف 
لمفتيات مف سكاف القرل، بينما تتراكح نسبة مف يعتقدف بكجكد % 11.3ينحدرف مف الم يمات ك

 %26.7لمفتيات المكاتي يسكف في المدف ك% 21.7تأثير محدكد لؤلسباب االقتصادية ما بيف 
لمفتيات مف الم يمات، كبالنسبة لمفتيات المكاتي يعتقدف بكجكد تأثير كبير نكعان ما فاف النسبة 

لمفتيات المكاتي يسكف في القرل، % 39.0لمفتيات المكاتي يسكف في المدف ك% 30.9تتراكح بيف 
 كبير جدان لؤلسباب االقتصادية ما بيف تأثيربينما تتراكح نسبة الفتيات المكاتي أفدف بكجكد 

كقد أثبتت نتائج .  لمفتيات القاطنات في المدف% 36.8لمفتيات القاطنات في القرل ك% 24.4
 بيف مكاف السكف لمفتيات كالمؤشر إحصائية بعدـ كجكد عبلقة ذات داللة اإلحصائيةالفحكصات 
 .(20أنظر جدكؿ رقـ ) 05.=  طأ المعاينة < ألف قيمة احتماؿ ال طأ ؛االقتصادم



 فيبلحظ بأف نسبة النساء المكاتي  ،كفيما يتعمؽ بالعبلقة ما بيف ميف الفتيات كالمؤشر االقتصادم
لمفتيات المكظفات % 6.9يعتقدف بعدـ كجكد تأثير لؤلسباب االقتصادية تتراكح ما بيف 

لمفتيات العاطبلت عف العمؿ، بينما تتراكح نسبة مف يعتقدف بكجكد تأثير محدكد % 17.3ك
لمفتيات المكاتي يدرسف في جامعة القدس المفتكحة % 21.1لؤلسباب االقتصادية ما بيف 

لمفتيات العاطبلت عف العمؿ، كبالنسبة لمفتيات المكاتي يعتقدف بكجكد % 32.4كالمكظفات ك
% 40.9لمفتيات العاطبلت عف العمؿ ك% 29.5ف النسبة تتراكح بيف إ ؼ ،تأثير كبير نكعان ما

 كبير جدان لؤلسباب تأثيرلمفتيات العامبلت، بينما تتراكح نسبة الفتيات المكاتي أفدف بكجكد 
في  لمفتيات المكاتي يْدرسف  % 36.8لمفتيات العاطبلت عف العمؿ ك% 20.9االقتصادية ما بيف 

 بكجكد عبلقة ذات داللة اإلحصائيةكقد أثبتت نتائج الفحكصات .  جامعة القدس المفتكحة
أنظر ) 05.=  طأ المعاينة >ألف قيمة احتماؿ ال طأ ؛ كالمؤشر االقتصادمالمينة بيف إحصائية

 .(21جدكؿ رقـ 
 فيبلحظ بأف نسبة النساء المكاتي  ،كفيما يتعمؽ بالعبلقة ما بيف حجـ األسرة كالمؤشر االقتصادم
لمفتيات مف األسر المتكسطة % 8.4يعتقدف بعدـ كجكد تأثير لؤلسباب االقتصادية تتراكح ما بيف 

كبيرة الحجـ، بينما تتراكح نسبة مف يعتقدف بكجكد تأثير اؿلمفتيات مف األسر % 11.6الحجـ ك
لمفتيات مف % 25.9لمفتيات مف األسر الكبيرة ك% 24.0محدكد لؤلسباب االقتصادية ما بيف 

األسر صغيرة الحجـ، كبالنسبة لمفتيات المكاتي يعتقدف بكجكد تأثير كبير نكعان ما فاف النسبة 
لمفتيات مف األسر الصغيرة، بينما % 43.1لمفتيات مف األسر الكبيرة ك% 34.2تتراكح بيف 

% 22.4 كبير جدان لؤلسباب االقتصادية ما بيف تأثيرتتراكح نسبة الفتيات المكاتي أفدف بكجكد 
كقد أثبتت نتائج .  لمفتيات مف األسر متكسطة الحجـ% 31.5لمفتيات مف األسر الصغيرة ك

 بيف حجـ األسرة لمفتيات كالمؤشر إحصائية بعدـ كجكد عبلقة ذات داللة اإلحصائيةالفحكصات 
 .(22أنظر جدكؿ رقـ ) 05.=  طأ المعاينة < ألف قيمة احتماؿ ال طأ ؛االقتصادم

 
 
 
 

 في سف الزكاج كلـ تسنح تأخرفتكزيع الفتيات في منطقة راـ اهلل المكاتي : 17جدكؿ رقـ 
 االقتصادم كبعض الخصائص الخمفية، رالمؤشليف الفرصة بالزكاج حسب العالقة ما بيف 

2005 

 المجمكع المؤشر االقتصادم الخصائص الخمفية



  

ال يكجد 
 تأثير

يكجد 
تأثير 
 محدكد

 تأثيريكجد 
كبير نكعان 

 ما

يكجد 
 تأثير

 كبير جدا

 العمر

25-29 

 202.0 56.0 60.0 60.0 26.0 العدد

 100.0 27.7 29.7 29.7 12.9 النسبة 

30-34 
 110.0 39.0 49.0 16.0 6.0 العدد

 100.0 35.5 44.5 14.5 5.5 النسبة 

35-39 

 83.0 22.0 33.0 17.0 11.0 العدد

 100.0 26.5 39.8 20.5 13.3 النسبة 

40+ 

 101.0 29.0 35.0 29.0 8.0 العدد

 100.0 28.7 34.7 28.7 7.9 النسبة 

المجمكع 
 496.0 146.0 177.0 122.0 51.0 العدد

 100.0 29.4 35.7 24.6 10.3 النسبة 

 المستكل التعميمي

 أمي

 23.0 4.0 8.0 9.0 2.0 العدد

 100.0 17.4 34.8 39.1 8.7النسبة  

ابتدائي 
 50.0 9.0 18.0 14.0 9.0 العدد

 100.0 18.0 36.0 28.0 18.0 النسبة 

 إعدادم

 81.0 19.0 26.0 24.0 12.0 العدد

 100.0 23.5 32.1 29.6 14.8 النسبة 

 ثانكم

 86.0 27.0 28.0 22.0 9.0 العدد

 100.0 31.4 32.6 25.6 10.5 النسبة 

 بكالكريكس

 229.0 77.0 89.0 49.0 14.0 العدد

 100.0 33.6 38.9 21.4 6.1 النسبة 

 ماجستير فأكثر

 27.0 10.0 8.0 4.0 5.0 العدد

 100.0 37.0 29.6 14.8 18.5 النسبة 

المجمكع 
 496.0 146.0 177.0 122.0 51.0 العدد

 100.0 29.4 35.7 24.6 10.3 النسبة 



 مكاف السكف

 قرية

 213.0 52.0 83.0 54.0 24.0 العدد

 100.0 24.4 39.0 25.4 11.3 النسبة 

 مدينة

 152.0 56.0 47.0 33.0 16.0 العدد

 100.0 36.8 30.9 21.7 10.5النسبة  

 م يـ

 131.0 38.0 47.0 35.0 11.0 العدد

 100.0 29.0 35.9 26.7 8.4 النسبة 

 المجمكع

 496.0 146.0 177.0 122.0 51.0 العدد

 100.0 29.4 35.7 24.6 10.3 النسبة 

 المينة

 مكظفة

 247.0 85.0 93.0 52.0 17.0 العدد

 100.0 34.4 37.7 21.1 6.9 النسبة 

 عاممة

 66.0 16.0 27.0 17.0 6.0 العدد

 100.0 24.2 40.9 25.8 9.1 النسبة 

عاطمة عف 
 العمؿ

 139.0 29.0 41.0 45.0 24.0 العدد

 100.0 20.9 29.5 32.4 17.3 النسبة 

 أ رل

 38.0 14.0 12.0 8.0 4.0 العدد

 100.0 36.8 31.6 21.1 10.5 النسبة 

 المجمكع

 490.0 144.0 173.0 122.0 51.0 العدد

 100.0 29.4 35.3 24.9 10.4 النسبة 

 حجـ األسرة حسب الفئة

  أفراد1-3

 58.0 13.0 25.0 15.0 5.0 العدد

 100.0 22.4 43.1 25.9 8.6النسبة  

 أفراد 4-6
 143.0 45.0 50.0 36.0 12.0 العدد

 100.0 31.5 35.0 25.2 8.4 النسبة 

 أفراد فأكثر 7
 292.0 88.0 100.0 70.0 34.0 العدد

 100.0 30.1 34.2 24.0 11.6 النسبة 

 المجمكع

 493.0 146.0 175.0 121.0 51.0 العدد

 100.0 29.6 35.5 24.5 10.3 النسبة 



 
  بيف العمر كالمؤشر االقتصادماإلحصائيةالعالقة : 18جدكؿ رقـ 

 القيمة  
درجات 
 احتماؿ ال طأ الحرية

 020. 9 19.674 بيرسكف كام سككير

 015. 9 20.591 معدؿ اليكمييكد

 423. 1 641. الترابط ال طي ال طي

     496 عدد المشاىدات

 

 بيف المستكل التعميمي  كالمؤشر االقتصادم اإلحصائيةالعالقة : 19جدكؿ رقـ 

 القيمة 
درجات 
 احتماؿ ال طأ الحرية

 082. 15 23.114 بيرسكف كام سككير

 082. 15 23.105 معدؿ اليكمييكد

 000. 1 12.875 الترابط ال طي ال طي

     496 عدد المشاىدات

 
 بيف مكاف السكف  كالمؤشر االقتصادم اإلحصائيةالعالقة : 20جدكؿ رقـ 

 القيمة 
درجات 
 احتماؿ ال طأ الحرية

 257. 6 7.744 بيرسكف كام سككير

 260. 6 7.712 معدؿ اليكمييكد

 301. 1 1.068 الترابط ال طي ال طي

     496 عدد المشاىدات

 

 
 

 بيف المينة  كالمؤشر االقتصادم اإلحصائيةالعالقة : 21جدكؿ رقـ 

درجات  القيمة   احتماؿ ال طأ



 الحرية
 005. 9 23.497 بيرسكف كام سككير

 006. 9 22.989 معدؿ اليكمييكد

 001. 1 10.417 الترابط ال طي ال طي

     490 عدد المشاىدات

 

  بيف حجـ األسرة  كالمؤشر االقتصادماإلحصائيةالعالقة : 22جدكؿ رقـ 

 القيمة  
درجات 
 احتماؿ ال طأ الحرية

 735. 6 3.567 بيرسكف كام سككير

 727. 6 3.626 معدؿ اليكمييكد

 923. 1 009. الترابط ال طي ال طي

     493 عدد المشاىدات

 

 



: المطمب الرابع
: النفسيأثر المستكل 

شممت استمارة الدراسة مجمكعة مف األسباب النفسية التي اعتقد أنيا تمعب دكران ميمان في 
، حيث أشارت النتائج (23أنظر جدكؿ رقـ ) عممية تأ ر أك استنكاؼ بعض الفتيات عف الزكاج

مف الفتيات المكاتي فاتيّف الزكاج كاف السبب في ذلؾ عدـ االكتراث % 31.0 أف ىناؾ إلى
 كمحاكلة مف اليركب مف أف أحدان الفتيات،بالزكاج، كقد يككف في ذلؾ نكعان مف المغاالة مف قبؿ 

 مجمكعة مف العكامؿ االجتماعية كاالقتصادية األ رل التي قد يككف إلى باإلضافةلـ يتقدـ ليف 
 كما يترتب عمييا مف  ، ك كؼ الفتيات مف الحياة الزكجية :ليا دكر في عدـ االكتراث ىذا

كقد أعزت .   تأمينيا كتكفيرىاإمكانيةقد يككف لدل الفتيات شؾ في ، التزامات كمتطمبات مادية 
 قمة الثقة بالرجاؿ، كقد يككف ىذا مبرران بسبب ما إلىمف الفتيات عدـ زكاج الفتيات % 31.3

ترل الفتيات مف مظاىر مسيئة لؤلدب، كما تسمع عف  يانة بعض األزكاج لزكجاتيـ أك تعدد 
 أف مف عكامؿ عدـ الزكاج التيرب مف تحمؿ إلىمف الفتيات % 28.1كأشارت .  الزكجات

 الفتيات إيماف إلىالمسؤكلية، كقد يككف ذلؾ ناجمان عف ال كؼ مف  كض تجربة الزكاج أك 
% 22.5كأفادت .   عمى الحياة الزكجيةةالمترتببأنيف غير قادرات فعبلن عمى تحمؿ االلتزامات 

، كقد يككف ىنا الحمكات أف أحد األسباب في عدـ الزكاج ال كؼ مف تسمط إلىمف الفتيات 
بعض المغاالة  اصة أف عدد األسر الممتدة في المجتمع الفمسطيني قميؿ بالرغـ مف كجكد 

كما أشارت .   في حياة أبنائيف حتى ال صكصية منياالحمكاتبعض التد بلت مف قبؿ بعض 
 قد تشكؿ رادعان لحدكث إ كتيف أف تد ؿ أ كات الزكج في حياة نساء إلىمف الفتيات % 21.5

زكاج عدـ الزكاج، كىذه الحالة قد تنطبؽ عمى بعض الحاالت في المجتمع الفمسطيني في حالة 
 إلى أف السبب في عدـ الزكاج يعكد إلىمف الفتيات % 21.4أ كات الزكج، كقد أفادت 

 أيضان لككف يردتفضيميف لحياة الكحدة كالعزلة األمر الذم قد يتنافى مع الطبيعة البشرية، كقد 
كأفادت .   المكابرةإلىالمرء ليس سكيان مف الناحية النفسية، كغالبان في حالتنا ىذه قد يعكد 

  كؼ الفتاة مف آالـ الحمؿ إلى أف السبب في عدـ الزكاج يعكد إلىمف الفتيات % 14.6
.   لدل األنثى بشكؿ عاـةاألمكـكالكضع، قد يككف ىذا صحيحان كلكف ذلؾ يتنافى مع غريزة 

 أف  كؼ الفتاة مف الزكج المجيكؿ ىك أحد األسباب في عدـ إلىمف الفتيات % 43.4كأشارت 
 ي اؼ مف كؿ مجيكؿ، كلكف بامكاف الفتاة السؤاؿ إنساف فكؿ  ،الزكاج، كىذا أيضان صحيح

 المكافقة عميو، كمف ثـ التعرؼ عميو كعمى مزاياه  بلؿ إبداءكالتقصي عف المتقدـ ل طبتيا قبؿ 
 .فترة ال طبة

 



آراء الفتيات في منطقة راـ اهلل المكاتي تقدـ بيف العمر كلـ تسنح ليف الفرصة : 23جدكؿ رقـ 
 2005في الزكاج حسب مدل مساىمة األسباب النفسية في عدـ الزكاج، 

 أكافؽ األسباب النفسية

أكافؽ 
 أعارض حيادم بشدة

أعارض 
 المجمكع بشدة

 عدـ االكتراث بالزكاج

 491.0 77.0 133.0 129.0 21.0 131.0 العدد

 100.0 15.7 27.1 26.3 4.3 26.7 النسبة

 قمة الثقة بالرجاؿ

 492.0 61.0 134.0 143.0 60.0 94.0 العدد

 100.0 12.4 27.2 29.1 12.2 19.1 النسبة

اليركب مف تحمؿ 
 المسؤكلية

 488.0 84.0 161.0 106.0 34.0 103.0 العدد

 100.0 17.2 33.0 21.7 7.0 21.1 النسبة

 ال كؼ مف تسمط الحماة

 490.0 95.0 177.0 108.0 40.0 70.0 العدد

 100.0 19.4 36.1 22.0 8.2 14.3النسبة 

ال كؼ مف تسمط أ كات 
 الزكج

 493.0 101.0 188.0 98.0 37.0 69.0 العدد

 100.0 20.5 38.1 19.9 7.5 14.0 النسبة

تفضيؿ حياة الكحدة 
 كالعزلة

 491.0 76.0 171.0 139.0 27.0 78.0 العدد

 100.0 15.5 34.8 28.3 5.5 15.9 النسبة

 كؼ الفتاة مف آالـ 
 الحمؿ كالكضع

 492.0 118.0 200.0 102.0 28.0 44.0 العدد

 100.0 24.0 40.7 20.7 5.7 8.9 النسبة

 كؼ الفتاة مف الزكج 
 المجيكؿ

 491.0 57.0 127.0 94.0 70.0 143.0 العدد

 100.0 11.6 25.9 19.1 14.3 29.1 النسبة

 
كحتى تتضح الصكرة حكؿ المدل الذم تمعبو األسباب النفسية في تأ ر سف الزكاج لدل الفتيات 

، حيث تـ اعتبار عدـ  " بالمؤشر النفسي "المكاتي شممتيف الدراسة، فقد تـ تشكيؿ ما يسمى
 عف أم مف األسباب النفسية الثمانية التي كردت في الجدكؿ السابؽ بعدـ كجكد أم تأثير اإلجابة

 عمى ثبلثة أسباب فاقؿ، اإلجابة كانت إذالؤلسباب النفسية ككجكد تأثير محدكد لؤلسباب النفسية 
 أسباب كلغاية ستة أربعة عمى اإلجابة كانت إذاككجكد تأثير كبير نكعان ما لؤلسباب النفسية 

 الفتيات عمى سبعة أسباب مف إجابة كانت إذاأسباب، ككجكد تأثير كبير جدان لؤلسباب النفسية 
كعميو عند ربط ىذا المؤشر بمجمكعة مف ال صائص ال مفية .  أصؿ ثمانية أسباب عمى األقؿ

، فقد أفادت النتائج بأف (24أنظر جدكؿ رقـ ) لمفتيات المكاتي لـ يحصمف عمى فرصة في الزكاج



 ال يكجد أم تأثير يذكر لؤلسباب النفسية في عدـ حصكليف بأنومف الفتيات يعتقدف % 29.8
مف الفتيات يعتقدف بكجكد تأثير محدكد لؤلسباب النفسية % 70.2عمى فرصة لمزكاج، كىناؾ 

النفسية لـ يكف ىناؾ أم فتاة أشارت إلى كجكد تأثير كبير نكعان ما أك تأثير كبير جدان لؤلسباب ك
 .  في عدـ حصكليف عمى فرصة في الزكاج

 فانو يبلحظ بأف نسبة النساء  ، تناكلنا العبلقة ما بيف عمر الفتيات كالمؤشر النفسيإذا أما
لمفتيات المكاتي يبمغف مف % 24.8تتراكح بيف  كجكد تأثير لؤلسباب النفسية ـالمكاتي يعتقدف بعد

، بينما تتراكح نسبة مف  سنة39-35لمفتيات في الفئة العمرية % 37.3 سنة فأكثر ك40العمر 
 39-35في الفئة العمرية لمفتيات % 62.7 يعتقدف بكجكد تأثير محدكد لؤلسباب النفسية ما بيف

 أف إال  ،كبالرغـ مف كؿ ما ذكر.   سنة فأكثر40لمفتيات المكاتي يبمغف % 75.2كسنة 
أنظر ) 05.=  طأ المعاينة < ألف قيمة احتماؿ ال طأإحصائية ؛التباينات ال تعكس أية داللة 

 .(25جدكؿ رقـ 
 كالمؤشر النفسي فانو يبلحظ بأف نسبة المستكل التعميمي لمفتيات تناكلنا العبلقة ما بيف إذا أما

لمفتيات الحاصبلت % 25.9تتراكح بيف  كجكد تأثير لؤلسباب النفسية ـالنساء المكاتي يعتقدف بعد
، بينما لمفتيات الحاصبلت عمى شيادة الدراسة االبتدائية% 38.0عمى شيادة الماجستير فأكثر ك

لمفتيات % 62.0 تتراكح نسبة مف يعتقدف بكجكد تأثير محدكد لؤلسباب النفسية ما بيف
.  لمفتيات الحاصبلت عمى شيادة الماجستير فأكثر% 74.1الحاصبلت عمى شيادة االبتدائية ك

 < ألف قيمة احتماؿ ال طأإحصائية أف التباينات ال تعكس أية داللة إالكبالرغـ مف كؿ ما ذكر 
. (26أنظر جدكؿ رقـ ) 05.= طأ المعاينة 

 كالمؤشر النفسي فانو يبلحظ بأف نسبة النساء مكاف السكف لمفتيات تناكلنا العبلقة ما بيف إذا أما
لمفتيات القاطنات في % 28.3تتراكح بيف  كجكد تأثير لؤلسباب النفسية ـالمكاتي يعتقدف بعد

، بينما تتراكح نسبة مف يعتقدف بكجكد تأثير لمفتيات القاطنات في الم يمات% 32.1المدف ك
لمفتيات % 70.4 القاطنات في الم يمات كلمفتيات% 67.9 محدكد لؤلسباب النفسية ما بيف

 إحصائية؛ أف التباينات ال تعكس أية داللة إال  ،كبالرغـ مف كؿ ما ذكر.  القاطنات في القرل
. (27أنظر جدكؿ رقـ ) 05.=  طأ المعاينة <ألف قيمة احتماؿ ال طأ

ذا المؤشر النفسي فانو يبلحظ بأف نسبة النساء المكاتي يعتقدف المينة ك تناكلنا العبلقة ما بيف كا 
لمفتيات % 36.4لمفتيات المكظفات ك% 25.9تتراكح بيف  كجكد تأثير لؤلسباب النفسية ـبعد

% 63.6  بينما تتراكح نسبة مف يعتقدف بكجكد تأثير محدكد لؤلسباب النفسية ما بيفالعامبلت،
 أف التباينات ال إال  ،كبالرغـ مف كؿ ما ذكر.  لمفتيات المكظفات% 74.1 العامبلت كلمفتيات

أنظر جدكؿ رقـ ) 05.=  طأ المعاينة < ألف قيمة احتماؿ ال طأإحصائية ؛تعكس أية داللة 
28). 



ذا فانو يبلحظ بأف نسبة النساء المكاتي  ،المؤشر النفسي حجـ األسرة ك تناكلنا العبلقة ما بيف كا 
لمفتيات مف األسر الكبيرة % 29.1تتراكح بيف  كجكد تأثير لؤلسباب النفسية ـيعتقدف بعد

 بينما تتراكح نسبة مف يعتقدف بكجكد تأثير محدكد لمفتيات مف األسر المتكسطة،% 30.1ك
لمفتيات مف األسر % 70.9 مف األسر المتكسطة كلمفتيات% 69.9 لؤلسباب النفسية ما بيف

 ألف قيمة إحصائية ؛ أف التباينات ال تعكس أية داللة إال  ،كبالرغـ مف كؿ ما ذكر.  الكبيرة
. (29أنظر جدكؿ رقـ ) 05.=  طأ المعاينة <احتماؿ ال طأ

 

تكزيع الفتيات في منطقة راـ اهلل المكاتي تأخرف في سف الزكاج كلـ تسنح : 24جدكؿ رقـ 
ليف الفرصة بالزكاج حسب العالقة ما بيف المؤشر النفسي كبعض الخصائص الخمفية، 

2005 

 الخصائص الخمفية
  

 المؤشر النفسي

 ال يكجد تأثير المجمكع

يكجد تأثير 
 محدكد

 العمر

25-29 

 202.0 142.0 60.0 العدد

 100.0 70.3 29.7 النسبة 

30-34 
 110.0 78.0 32.0 العدد

 100.0 70.9 29.1 النسبة 

35-39 

 83.0 52.0 31.0 العدد

 100.0 62.7 37.3 النسبة 

40+ 

 101.0 76.0 25.0 العدد

 100.0 75.2 24.8 النسبة 

 المجمكع
 496.0 348.0 148.0 العدد

 100.0 70.2 29.8 النسبة 

 المستكل التعميمي

 أمي

 23.0 16.0 7.0العدد 

 100.0 69.6 30.4 النسبة 

ابتدائي 
 50.0 31.0 19.0 العدد

 100.0 62.0 38.0 النسبة 

 81.0 55.0 26.0 العدد إعدادم



 100.0 67.9 32.1 النسبة 

 ثانكم

 86.0 58.0 28.0 العدد

 100.0 67.4 32.6 النسبة 

 بكالكريكس

 229.0 168.0 61.0 العدد

 100.0 73.4 26.6 النسبة 

 ماجستير فأكثر

 27.0 20.0 7.0 العدد

 100.0 74.1 25.9 النسبة 

 المجمكع
 496.0 348.0 148.0 العدد

 100.0 70.2 29.8 النسبة 

 مكاف السكف

 قرية

 213.0 150.0 63.0 العدد

 100.0 70.4 29.6 النسبة 

 مدينة

 152.0 109.0 43.0 العدد

 100.0 71.7 28.3 النسبة 

 م يـ

 131.0 89.0 42.0 العدد

 100.0 67.9 32.1 النسبة 

 المجمكع
 496.0 348.0 148.0 العدد

 100.0 70.2 29.8 النسبة 

 المينة

 مكظفة

 247.0 183.0 64.0 العدد

 100.0 74.1 25.9 النسبة 

 عاممة

 66.0 42.0 24.0 العدد

 100.0 63.6 36.4 النسبة 

 عاطمة عف العمؿ

 139.0 92.0 47.0 العدد

 100.0 66.2 33.8 النسبة 

 أ رل

 38.0 26.0 12.0 العدد

 100.0 68.4 31.6 النسبة 

 المجمكع
 490.0 343.0 147.0 العدد

 100.0 70.0 30.0 النسبة 



 حجـ األسرة حسب الفئة

  أفراد1-3

 58.0 41.0 17.0 العدد

 100.0 70.7 29.3 النسبة 

 أفراد 4-6
 143.0 100.0 43.0 العدد

 100.0 69.9 30.1 النسبة 

 أفراد فأكثر 7
 292.0 207.0 85.0 العدد

 100.0 70.9 29.1 النسبة 

 المجمكع
 493.0 348.0 145.0 العدد

 100.0 70.6 29.4 النسبة 

 
 العالقة بيف العمر كالمؤشر النفسي: 25جدكؿ رقـ 

 القيمة 
درجات 
 احتماؿ ال طأ الحرية

 319. 3 3.516 بيرسكف كام سككير

 325. 3 3.470 معدؿ اليكمييكد

 752. 1 100. الترابط ال طي ال طي

     496 عدد المشاىدات

 

 العالقة بيف المستكل التعميمي  كالمؤشر النفسي: 26جدكؿ رقـ 

 القيمة 
درجات 
 احتماؿ ال طأ الحرية

 636. 5 3.414 بيرسكف كام سككير

 644. 5 3.367 معدؿ اليكمييكد

 131. 1 2.282 الترابط ال طي ال طي

     496 عدد المشاىدات

 

 العالقة بيف مكاف السكف  كالمؤشر النفسي: 27جدكؿ رقـ 

 القيمة 
درجات 
 احتماؿ ال طأ الحرية



 783. 2 490. بيرسكف كام سككير

 784. 2 488. معدؿ اليكمييكد

 677. 1 173. الترابط ال طي ال طي

     496 عدد المشاىدات

 

 العالقة بيف المينة  كالمؤشر النفسي: 28جدكؿ رقـ 

 القيمة 
درجات 
 احتماؿ ال طأ الحرية

 236. 3 4.247 بيرسكف كام سككير

 237. 3 4.236 معدؿ اليكمييكد

 118. 1 2.444 الترابط ال طي ال طي

     490 عدد المشاىدات

 

 العالقة بيف حجـ األسرة  كالمؤشر النفسي: 29جدكؿ رقـ 

 القيمة 
درجات 
 احتماؿ ال طأ الحرية

 979. 2 043. بيرسكف كام سككير

 979. 2 043. معدؿ اليكمييكد

 907. 1 014. الترابط ال طي ال طي

     493 عدد المشاىدات

 



: المطمب الخامس
: أثر المستكل السياسي

تناكلت استمارة الدراسة سببيف سياسييف اعتقد أنيا تمعب دكران ميمان في عممية تأ ر أك 
، حيث أشارت النتائج إلى أف ىناؾ (30أنظر جدكؿ رقـ )استنكاؼ بعض الفتيات عف الزكاج 

 اعتقاؿ الشباب  -حسب رأييف- مف الفتيات المكاتي فاتيف الزكاج كاف السبب في ذلؾ % 50.1
في السجكف اإلسرائيمية، كقد يككف في ذلؾ نكع مف الصحة بسبب كثرة عدد السجناء الفمسطينييف 
في السجكف اإلسرائيمية، باإلضافة إلى حدكث بعض حاالت الطبلؽ بسبب اعتقاؿ الشباب كطكؿ 

مف الفتيات يعتقدف باف النفي كاإلبعاد لو دكر في % 44.1كىناؾ أيضا .  مدة محككمياتيـ
عنكسة الفتيات في األراضي الفمسطينية، كىنا ال يمكف مقارنة النفي كاإلبعاد باالعتقاؿ بسبب 

التفاكت الحاصؿ في األعداد في الحالتيف مع عدـ التقميؿ مف تأثير اإلبعاد كالنفي عمى استقرار 
 .األسر الفمسطينية

 
آراء الفتيات في منطقة راـ اهلل المكاتي تقدـ بيف العمر كلـ تسنح ليف الفرصة : 30جدكؿ رقـ 

 2005في الزكاج حسب مدل مساىمة كؿ مف األسباب السياسية في عدـ الزكاج، 

 أكافؽ األسباب السياسية

أكافؽ 
 أعارض حيادم بشدة

أعارض 
 المجمكع بشدة

اعتقاؿ الشباب في 
 السجكف اإلسرائيمية

 179.0 العدد
69.0 87.0 94.0 66.0 495.0 

 100.0 13.3 19.0 17.6 13.9 36.2 النسبة

بعاد الشباب  نفي كا 

 494.0 61.0 110.0 105.0 83.0 135.0 العدد

 100.0 12.3 22.3 21.3 16.8 27.3 النسبة

 
كحتى تتضح الصكرة حكؿ المدل الذم تمعبو األسباب السياسية في تأ ر سف الزكاج لدل 

، حيث تـ اعتبار  " بالمؤشر السياسي "الفتيات المكاتي شممتيف الدراسة، فقد تـ تشكيؿ ما يسمى
 كردا في الجدكؿ السابؽ بعدـ كجكد أم تأثير ذيفعدـ اإلجابة عف أم مف السببيف السياسييف الؿ

لؤلسباب السياسية ككجكد تأثير محدكد لؤلسباب السياسية إذا كانت اإلجابة عمى سبب كاحد، 
كعميو عند ربط ىذا .  ككجكد تأثير كبير لؤلسباب السياسية إذا كانت اإلجابة عمى السببيف

المؤشر بمجمكعة مف ال صائص ال مفية لمفتيات المكاتي لـ يحصمف عمى فرصة في الزكاج 
مف الفتيات يعتقدف بأنو ال يكجد أم % 46.2، فقد أفادت النتائج بأف (31أنظر جدكؿ رقـ )

مف % 13.8تأثير يذكر لؤلسباب السياسية في عدـ حصكليف عمى فرصة لمزكاج، كىناؾ 



يعتقدف بأف لؤلسباب السياسية % 40.0الفتيات يعتقدف بكجكد تأثير محدكد لؤلسباب السياسية ك
.  في عدـ حصكليف عمى فرصة في الزكاجان  كبيران تأثير

ذا تناكلنا العبلقة ما بيف عمر الفتيات كالمؤشر السياسي  فانو يبلحظ بأف نسبة النساء المكاتي  ،كا 
لمفتيات في الفئة العمرية % 38.1يعتقدف بعدـ كجكد تأثير لؤلسباب السياسية تتراكح ما بيف 

 سنة، بينما تتراكح نسبة مف يعتقدف 39-35لمفتيات في الفئة العمرية % 57.8 سنة ك25-29
لمفتيات % 17.8 سنة فأكثر ك40لمفتيات % 6.9بكجكد تأثير محدكد لؤلسباب السياسية ما بيف 

 سنة، كبالنسبة لمفتيات المكاتي يعتقدف بكجكد تأثير كبير فاف النسبة 29-25في الفئة العمرية 
لمفتيات في % 44.1 سنة لتصؿ إلى 39-35لمفتيات في الفئة العمرية % 34.9تتراكح بيف 

كتعكس التباينات كجكد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف كؿ مف .   سنة29-25الفئة العمرية 
أنظر جدكؿ ) 05.=  طأ المعاينة > ألف قيمة احتماؿ ال طأ ؛عمر الفتيات كالمؤشر السياسي

(. 32رقـ 
 فانو يبلحظ بأف نسبة النساء  ،كحكؿ العبلقة ما بيف المستكل التعميمي لمفتيات كالمؤشر السياسي
لمفتيات األميات % 39.1المكاتي يعتقدف بعدـ كجكد تأثير لؤلسباب السياسية تتراكح ما بيف 

لمفتيات المكاتي يحممف شيادة االبتدائية، بينما تتراكح نسبة مف يعتقدف بكجكد تأثير % 58.0ك
لمفتيات المكاتي يحممف % 22.2لمفتيات األميات ك% 8.7محدكد لؤلسباب السياسية ما بيف 

شيادة الماجستير، كبالنسبة لمفتيات المكاتي يعتقدف بكجكد تأثير كبير فاف النسبة تتراكح بيف 
.  لمفتيات األميات% 52.2لمفتيات المكاتي يحممف شيادة الماجستير فأكثر لتصؿ إلى % 25.9

كبالرغـ مف كؿ ما ذكر إال أف التباينات المكجكدة ال تعكس كجكد عبلقة ذات داللة إحصائية 
  طأ المعاينة <بيف كؿ مف المستكل التعميمي لمفتيات كالمؤشر السياسي ألف قيمة احتماؿ ال طأ

(. 33أنظر جدكؿ رقـ ) 05.=
 فانو يبلحظ بأف نسبة النساء  ،كحكؿ العبلقة ما بيف مكاف السكف لمفتيات كالمؤشر السياسي

لمفتيات القاطنات في % 44.6المكاتي يعتقدف بعدـ كجكد تأثير لؤلسباب السياسية تتراكح ما بيف 
لمفتيات القاطنات في المدف، بينما تتراكح نسبة مف يعتقدف بكجكد تأثير محدكد % 48.0القرل ك

لمفتيات القاطنات في % 16.0لمفتيات مف المدف ك% 12.5لؤلسباب السياسية ما بيف 
% 37.4الم يمات، كبالنسبة لمفتيات المكاتي يعتقدف بكجكد تأثير كبير فاف النسبة تتراكح بيف 

 ،كبالرغـ مف كؿ ما ذكر.  لمفتيات مف القرل% 42.3لمفتيات مف سكاف الم يمات لتصؿ إلى 
إال أف التباينات المكجكدة ال تعكس كجكد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف كؿ مف مكاف السكف 

أنظر جدكؿ رقـ ) 05.=  طأ المعاينة < ألف قيمة احتماؿ ال طأ ؛لمفتيات كالمؤشر السياسي
34 .)



 فانو يبلحظ بأف نسبة النساء المكاتي يعتقدف  ،كحكؿ العبلقة ما بيف المينة كالمؤشر السياسي
لمفتيات المكاتي يدرسف في جامعة % 42.1بعدـ كجكد تأثير لؤلسباب السياسية تتراكح ما بيف 

لمفتيات العاطبلت عف العمؿ، بينما تتراكح نسبة مف يعتقدف بكجكد % 51.1القدس المفتكحة ك
لمفتيات % 24.2لمفتيات المكظفات ك% 11.3تأثير محدكد لؤلسباب السياسية ما بيف 

% 30.3العامبلت، كبالنسبة لمفتيات المكاتي يعتقدف بكجكد تأثير كبير فاف النسبة تتراكح بيف 
كتعكس التباينات كجكد عبلقة ذات .  لمفتيات المكظفات% 44.9لمفتيات العامبلت لتصؿ إلى 

  طأ المعاينة > ألف قيمة احتماؿ ال طأ ؛داللة إحصائية بيف كؿ مف المينة كالمؤشر السياسي
(. 35أنظر جدكؿ رقـ ) 05.=

كحكؿ العبلقة ما بيف حجـ األسرة كالمؤشر السياسي فانو يبلحظ بأف نسبة النساء المكاتي يعتقدف 
% 56.9لمفتيات مف األسر الكبيرة ك% 43.8بعدـ كجكد تأثير لؤلسباب السياسية تتراكح ما بيف 

لمفتيات مف األسر الصغيرة، بينما تتراكح نسبة مف يعتقدف بكجكد تأثير محدكد لؤلسباب السياسية 
لمفتيات مف األسر الكبيرة ، كبالنسبة % 15.8لمفتيات مف األسر الصغيرة ك% 6.9ما بيف 

لمفتيات مف األسر % 36.2لمفتيات المكاتي يعتقدف بكجكد تأثير كبير فاف النسبة تتراكح بيف 
إال أف ، كبالرغـ مف كؿ ما ذكر .  لمفتيات مف األسر المتكسطة% 40.6الصغيرة لتصؿ إلى 

لفتيات كالمؤشر السياسي االتباينات ال تعكس كجكد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف كؿ مف ِمي ْف 
 (.36أنظر جدكؿ رقـ ) 05.=  طأ المعاينة <ألّف قيمة احتماؿ ال طأ؛ 
 

تكزيع الفتيات في منطقة راـ اهلل المكاتي تأخرف في سف الزكاج كلـ تسنح : 31جدكؿ رقـ 
ليف الفرصة بالزكاج حسب العالقة ما بيف األسباب السياسية كبعض الخصائص الخمفية، 

2005 

 الخصائص الخمفية

  

 المؤشر السياسي

 المجمكع

ال يكجد 
 تأثير

يكجد 
تأثير 
 محدكد

يكجد تأثير 
كبير نكعان 

ما 
 العمر

25-29 

 202.0 89.0 36.0 77.0 العدد

 100.0 44.1 17.8 38.1 النسبة 

30-34 
 110.0 42.0 19.0 49.0 العدد

 100.0 38.2 17.3 44.5 النسبة 



35-39 

 83.0 29.0 6.0 48.0 العدد

 100.0 34.9 7.2 57.8 النسبة 

40+ 

 101.0 39.0 7.0 55.0 العدد

 100.0 38.6 6.9 54.5 النسبة 

 المجمكع

 496.0 199.0 68.0 229.0 العدد

 100.0 40.1 13.7 46.2 النسبة 

 المستكل التعميمي

 أمي

 23.0 12.0 2.0 9.0 العدد

 100.0 52.2 8.7 39.1 النسبة 

ابتدائي 
 50.0 15.0 6.0 29.0 العدد

 100.0 30.0 12.0 58.0 النسبة 

 إعدادم

 81.0 27.0 14.0 40.0 العدد

 100.0 33.3 17.3 49.4 النسبة 

 ثانكم

 86.0 34.0 15.0 37.0 العدد

 100.0 39.5 17.4 43.0 النسبة 

 بكالكريكس

 229.0 104.0 25.0 100.0 العدد

 100.0 45.4 10.9 43.7 النسبة 

 ماجستير فأكثر

 27.0 7.0 6.0 14.0 العدد

 100.0 25.9 22.2 51.9 النسبة 

 المجمكع

 496.0 199.0 68.0 229.0 العدد

 100.0 40.1 13.7 46.2 النسبة 

 مكاف السكف

 قرية

 213.0 90.0 28.0 95.0 العدد

 100.0 42.3 13.1 44.6 النسبة 

 مدينة

 152.0 60.0 19.0 73.0 العدد

 100.0 39.5 12.5 48.0 النسبة 

 م يـ

 131.0 49.0 21.0 61.0 العدد

 100.0 37.4 16.0 46.6 النسبة 

 496.0 199.0 68.0 229.0 العدد المجمكع



 100.0 40.1 13.7 46.2 النسبة 

 المينة

 مكظفة

 247.0 111.0 28.0 108.0 العدد

 100.0 44.9 11.3 43.7 النسبة 

 عاممة

 66.0 20.0 16.0 30.0 العدد

 100.0 30.3 24.2 45.5 النسبة 

عاطمة عف 
 العمؿ

 139.0 52.0 16.0 71.0 العدد

 100.0 37.4 11.5 51.1 النسبة 

 أ رل

 38.0 14.0 8.0 16.0 العدد

 100.0 36.8 21.1 42.1 النسبة 

 المجمكع

 490.0 197.0 68.0 225.0 العدد

 100.0 40.2 13.9 45.9 النسبة 

 حجـ األسرة حسب الفئة

  أفراد1-3

 58.0 21.0 4.0 33.0 العدد

 100.0 36.2 6.9 56.9 النسبة 

 أفراد 4-6
 143.0 58.0 18.0 67.0 العدد

 100.0 40.6 12.6 46.9 النسبة 

 أفراد فأكثر 7
 292.0 118.0 46.0 128.0 العدد

 100.0 40.4 15.8 43.8 النسبة 

 المجمكع

 493.0 197.0 68.0 228.0 العدد

 100.0 40.0 13.8 46.2 النسبة 

 
 العالقة بيف العمر كالمؤشر السياسي: 32جدكؿ رقـ 

 القيمة 
درجات 
 احتماؿ ال طأ الحرية

 007. 6 17.780 بيرسكف كام سككير

 005. 6 18.697 معدؿ اليكمييكد

 016. 1 5.783 الترابط ال طي ال طي

     496 عدد المشاىدات



 

 
 
 
 
 

 العالقة بيف المستكل التعميمي كالمؤشر السياسي: 33جدكؿ رقـ 

 القيمة 
درجات 
 احتماؿ ال طأ الحرية

 196. 10 13.516 بيرسكف كام سككير

 199. 10 13.463 معدؿ اليكمييكد

 367. 1 813. الترابط ال طي ال طي

     496 عدد المشاىدات

 

 العالقة بيف مكاف السكف كالمؤشر السياسي: 34جدكؿ رقـ 

 القيمة 
درجات 
 احتماؿ ال طأ الحرية

 834. 4 1.456 بيرسكف كام سككير

 838. 4 1.436 معدؿ اليكمييكد

 478. 1 503. الترابط ال طي ال طي

     496 عدد المشاىدات

 

 العالقة بيف المينة كالمؤشر السياسي: 35جدكؿ رقـ 

 القيمة 
درجات 
 احتماؿ ال طأ الحرية

 047. 6 12.782 بيرسكف كام سككير

 065. 6 11.848 معدؿ اليكمييكد

 195. 1 1.681 الترابط ال طي ال طي

     490 عدد المشاىدات

 



 العالقة بيف حجـ األسرة كالمؤشر السياسي: 35جدكؿ رقـ 

 القيمة 
درجات 
 احتماؿ ال طأ الحرية

 288. 4 4.997 بيرسكف كام سككير

 255. 4 5.336 معدؿ اليكمييكد

 244. 1 1.360 الترابط ال طي ال طي

     493 عدد المشاىدات

 
 
 
 
 



الخاتمػػة 
 

: النتائج كالتكصيات
اهلل العلي - ، والذي أرجو "ظاىرة العنوسة في محافظة رام اهلل دراسة فقهية ميدانية"     بعد ىذه الدراسة حول 

القدير أن أكون قد وفقت في عرض الموضوع عرضاً جيداً، وأن أكون قد سددت وقاربت في الوفاء - 
:   أسجل ما توصلت إليو من نتائج وتوصيات في النقاط اآلتية. بالمطلوب 

 بقاء الرجل أو المرأة بدون زواج بعد مضيّ السنّ : وتعني. ظاىرة تنتشر في المجتمع اإلسالمي :  العنوسة
" المناسبة لو عادًة ، مع حاجتو إليو ، ورغبتو فيو أو امتناعو عنو 

  بها ، بيّنها الفقهاء ، ومنو تحديد سنّ العانس، ونفقة العانس وإذنها في الزواجةللعنوسة أحكام فقهية خاص  .
أسباب اجتماعية، كثقافية، :  لمعنكسة أسباب متعّددة، تسيـ في إيجادىا ، كانتشارىا ، كمنيا

. كاقتصادية، كنفسية، كسياسية
 وفي سبيل .   للعنوسة آثار سلبية على المجتمع اإلسالمي ، ومنها أخطار اقتصادية ودينية وثقافية وغيرىا

: مكافحة ىذه الظاىرة ، أقترح ما يأتي
 

تككيف جمعيات يشرؼ عمييا العمماء كالمصمحكف كأىؿ ال ير في كؿ مكاف تسّمى - 1
.   ؛ لتزكيج الفقراء كالذيف ال يستطيعكف الزكاج (جمعيات العفاؼ اإلسبلمي  )    

نشر الكعي بيف أفراد المجتمع رجاال كنساء، شبابا كشابات  ؛ كي يدرككا مفيـك كتعاليـ - 2
. دينيـ اإلسبلمي ، كنظرتو إلى المير

تككيف جمعية في كؿ جامعة تعمؿ عمى تشجيع الزكاج بيف طبلبيا ، كنككف بيذا قد جمعنا - 3
.  بيف العمـ كالزكاج ، الذم بدكره يمغي أحد أسباب العنكسة ، كىك مكاصمة التعميـ العالي

كؿ بمد لتككف بداية الحّؿ  ( كتجار ككجياء كقضاة عمماء ) أف تكجد القدكة الحسنة مف كبار- 4
. مف القمة ، فإنيا أسرع كأقكل كأجدل

عدـ االنجرار كراء دعكات الم دكعيف بالمراكز النسكية كاألفكار الغربية الداعية إلى تأ ير - 5
            .سف الزكاج كمحاربة الزكاج المبكر

      كمف الضركرة التركيز عمى دكر الدكلة الفمسطينية في دعـ المقبميف عمى الزكاج ،كعدـ 
. التقميؿ مف دكر األىؿ كالمجتمع في مساندة مكضكع الزكاج

كآخر دعكانا أف الحمد هلل رب العالميف 

 (المسارد)الفيارس
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( 1)ملحق رقم 
استبانة حكؿ أسباب تأخر سف الزكاج : أداة الرسالة

: -  المعمكمات الش صية-أكال
 
   :رالعـ. 1

:- أرجك كضع دائرة حكؿ رمز اإلجابة المناسبة
 
:  المستكل التعميمي. 2
ثانكم   . 4إعدادم   . 3بتدائي    ا. 2أّمي      . 1
دكتكراه . 7ماجستير  . 6جامعي  . 5
 
 م يـ -3 مدينة   -2 قرية   -1: المنطقة. 3
 
  عاطمة عف العمؿ-3عاممة  - 2 مكظفة -1:المينة. 4

..    ………أ رل . 4             
 
 مسيحي  -2 مسمـ     -1: الديانة. 5 
 
 :عدد أفراد األسرة. 6
 
 :معدؿ د ؿ األسرة بالدينار. 7



 
 
 
 :مقابؿ كؿ بند مف بنكد اإلستبانة تحت ال يار الذم ترينو مناسبا (×)رجك كضع إشارة أ
 

أعارض 
بشدة  أعارض  حيادم  أكافؽ 

بشدة  أكافؽ  الفقرات  الرقـ 

  (األسباب االجتماعية  ) -أكالن      
حاجة األىؿ ل دمة البنت أىميا       1 
منع  الكلي ؛ مف أجؿ االستيبلء عمى ممكيتيا       2 

     
م كانت تقـك تىي المرأة اؿ )غياب دكر ال اطبة 

بتعريؼ كتكثيؽ الصبلت في األجياؿ المقبمة عمى 
 (الزكاج 

3 

.  ّدـ أحد لم طبة ؽعدـ ت      4 
. عدـ كفاءة ال ّطاب مف كجية نظر األىؿ       5 

مف كجية نظر - عدـ كفاءة مف يتقدـ لم طبة       
. الم طكبة 

6 

ال كؼ مف أف يتزكج مف فتاة أك أكثر في المستقبؿ       7 
 8 حب المفا رة كالمظاىر ال ّداعة      
  (األسباب الثقافية )-نياثا     
الثقافات الكاردة مف  بلؿ الفضائيات كغيرىا       1 
ككف الزكج يعرقؿ التقدـ في مجاؿ  الدراسة       2 
ضعؼ الكعي الديني بأىمية الزكاج لدل الفتاة       3 

     
ضعؼ الكعي الديني بأىمية الزكاج لدل كلي أمر 

الفتاة  
4 

     
بسبب البحث عف  )عدـ الرغبة في االقتراف بزكج

   (جتماعيةامراكز 
5 

عدـ التفريط فيما تممكو البنت مف ميراث       6 



 7 تعالي الفتاة الثرية      
 8 ألفراد  ؿالدكلة مف دـ الحكافزالمشجعةعمىالزكاجع     
  : (األسباب االقتصادية  ) -ثالثا     
الثرية .. العاممة .. تعالي المكظفة       1 
ان  مرتفعان غبلء الميكر بحيث يطمب األىؿ مير      2 
رتفاع تكاليؼ الزكاج ا      3 
عدـ تكفر فرص العمؿ لمشباب       4 
عدـ تكفر أماكف لمسكف        5 

     
 كؼ الفتاة عمى فقد مرتب الكظيفة إف طمب منيا 

ذلؾ  
6 

غبلء المعيشة كال كؼ مف عدـ تمكف الزكج مف      
تكفير مستمزمات الحياة بسبب غبلء المعيشة 

7 

  (األسباب النفسية )- رابعا     
عدـ االكتراث بالزكاج       1 
قمة الثقة بالرجاؿ       2 
اليركب مف تحمؿ المسؤكلية       3 
 4 ( الزكج أـ )ال كؼ مف تسمط الحماة      

     
أ كات الزكج إف كاف لو / ال كؼ مف تسمط أ ت

. في الزكاج أ كات تأ رف 5 

 6 حياة الكحدة كالعزلة إيثار     
 7 كؼ الفتاة مف آالـ الحمؿ كالكضع      

     
مف أ بلقو ، :  كؼ الفتاة مف الزكاج المجيكؿ 

 8 . تسمطو

  (األسباب السياسية ) - ساخاـ     
..    الشباب في السجكف اإلسرائيميةاعتقاؿ       1 

بعاد الشباب  ارج فمسطيف مف قبؿ االحتبلؿ       نفي كا 
  .اإلسرائيمي

2 

 



  من فضة  -3 مناسبة -2 مرتفعة -1 ( :  الميكر)ما ىك  رأيؾ في              
 "وبارك اهلل فيكم .………شكراً لتعاونكم 



اهلل الرحمف الرحيـ بسـ 
 

       
:    حضرة األخت المحترمة

 ، السالـ عميكـ كرحمة اهلل كبركاتو
          

         

بظاىرة العنكسة في المجتمع " يقـك الباحث  محمد سميماف حامد أحمد  بإجراء دراسة تتعمؽ  

 مف ىذه المعمكمات في لالستفادة، لذا نرجك تعاكنكـ بإبداء آرائكـ حكؿ المكضكع، "الفمسطيني

ىذه الدراسة ،الستكماؿ   (كمخيـ ، قريةمدينة،  ) ستبانة تعّمـ عمى محافظة راـ اهلل إتصميـ 

.  عممان بأّف إجابتؾ ستعامؿ بسرّية تاّمة ، كلف تستعمؿ إال ألغراض البحث العممي فقط ،

.  آمميف أف نتمّكف مف خدمة أجيالنا 

 
                          

 
                                

كاالحتراـ ،، مع الشكر 
  
 
. كالسالـ عميكـ كرحمة اهلل كبركاتو 
 



 
 
 

 :                                                                    الباحث
 محمد سميماف أحمد                                                              

 
 
 

  
( 2)ممحؽ رقـ 

 
تحكيـ الرسػػالة 

 
 رسالة إلى المحّكميف –أ 
 

 تحكيـ االستبانػػة –ب 
 

أسماء المحّكميف -  ت
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

سـ اهلل الرحمف الرحيـ ب
 

: رسالة إلى المحكميف
 

حضرة السيد ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ المحتـر 
 

السالـ عميكـ كرحمة اهلل كبركاتو ، 
 

ظاىرة " أحمد بإذف اهلل تعالى  القياـ بدراسة حكؿ  حامد       ينكم الباحث محمد سميماف
ستبانة عمى ا ، لنيؿ درجة أطركحة الماجستير ، كينكم تطبيؽ "العنكسة في المجتمع الفمسطيني

كنظرا لما تتمتعكف بو مف  برة ككفاءة ؛ عينة الدراسة كأداة لجمع المعمكمات في ىذا المجاؿ 
ـّ ا تياركـ محكما لدراسة فقرات االستبانةإدارية  مف أجؿ تطكيرىا  ، كتعميمية كتربكية ، فقد ت

. كا راجيا بالصكرة المناسبة
       لذا أرجك التكـر بقراءة البنكد الكاردة في اإلستبانة لمحكـ عمى صحة ىذه الفقرات سكاء 

.  التعديؿأك اإلضافة أكبالحذؼ 
 



تحت كممة مناسب أك تحت كممة غير مناسب، كذلؾ حسب  (× )إشارةآمبل قراءة كؿ بند ككضع 
. رأيكـ في البند، ككتابة أم تعديؿ في ال انة الم صصة لذلؾ

 
 مع جزيؿ الشكر لتعاكنكـ ، كجزاكـ اهلل  يرا ،، 

 
  .                 كالسبلـ عميكـ كرحمة اهلل كبركاتو

                                                                                      
                                                                                محمد سليمان أحمد 

برنامج الماجستير -                                                                         الدراسات العليا

 
 

 
 االستبانة

أسباب تأخر سف الزكاج 
 

  التعديؿ المقترح غير مناسب مناسب        الفقرات      الرقـ 
     االجتماعية األسباب -أكالن  
    أبكييارغبة الكالديف في  دمة البنت في بيت  1
عدـ رغبة  )ا يوخأ أكعضؿ األب أك الكلي  2

 (الكلي في تزكيجيا 
   

ىي المرأة الني كانت  )غياب دكر ال اطبة  3
تقـك بتعريؼ كتكثيؽ الصبلت في األجياؿ 

 (السابقة

   

   ! لـ يأت النصيب بعد  4
 بمف يتقدـ أفرادىا احد مف أكعدـ رضا األسرة  5

مف ال ّطاب 
   

   عدـ كفاءة مف يتقدـ لم طبة  6
    أ بلقو،مف :  كؼ الفتاة مف الزكاج المجيكؿ  7
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