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 املقدمة/                                     



 
 

وبالرغم من وجود هذه برزت في اآلونة األخيرة ظاهرة زواج القاصرات من رجال يكبرونهن سنا .. 
سعى البعض لوضعها فـي نطـاق ضـيق باعتبارهـا حـاالت شـاذة ال تصـل الن تعتبـر ظـاهرة ،  الظاهرة

قضـاة ل جعلت هذه الظاهرة الشغل الشـاغل واألخرىيد القصص التي نسمعها بين الفينة تزا أن إال
وناشطين حقوقيين وباحثين اجتماعيين ، إذ أنها تمثل انتهاكا صارخا للطفولة المغتصبة وطلبة علم 

الشـــيخ  شـــذوذا أن يلتفـــتمختصـــون  يراهـــامصـــالح شخصـــية ، الـــدين لتحقيـــق حجـــة والتـــذرع ب ،
لتجـريم زواج القاصـرات  ن، بينمـا يسـعى حقـوقييلطفلة لم تتجاوز الثاني عشرة سنة السبعيني مثال 

والقضـاة فـي الـرد  بعـض طلبـة العلـم معـين للـزواج ، فيمـا ينـافح قـانون تحديـد عمـر سن والدعوة ل
علـى مــن يســعى لتحديـد ســن معــين للـزواج والــرد علــى مـن يســيء للشــريعة الغـراء باتهامهــا باغتيــال 

 ووئد كل ما يثار من شبهات حولها في مهدها .. براءة الطفولة
 

ية سـعينا للبحـث حـول هـذه الظـاهرة بتعريفهـا وشـرح أسـبابها وبيـان من بين كل هـذا وألهميـة القضـ
أضرارها وآثارها النفسية واالجتماعية ثم نعرج بالحـديث لنظـرة الشـارع الحكـيم وننتهـي بالحـديث 

 التوصيات ..عن رأي الباحث في هذه الظاهرة والنتائج و 
راجــين مــن اهللا أن يكــون هــذا العمــل خــالص لوجهــه الكــريم ، فــان أصــبنا فبتوفيــق اهللا وان أخطئنــا 

 فمن أنفسنا والشيطان ..
 
 



  USZJªA “º∏rø : 
 

تشير المعلومات والدراسات إلى تنامي ظاهرة تزويج القصر في المجتمع العربي بشكل عام ، 
 الحاالت المعروضة للقضاء للفصل فيها ،عدد ادت ز قد والمجتمع السعودي بشكل خاص ، و 

 مما فجر جدال واسعا حولها .
عدم إلى نتيجة  وتفكك األسر العرى واألواصر االجتماعيةنهيار ال أدىزواج القاصرات قد أن إذ 

الدعوة ، لذا كان االهتمام ببيت وزوج وتنشئة أسرة وتربية أطفال ةالقاصرة لتحمل مسؤولي أهلية
هو الحل األمثل واألسلم واألسرع لمعالجة هذه السلبيات التي ف ايير تكافؤ الزواج معتطبيق ل

لكل هذه األسباب جاء اهتمام العديد من الباحثين و ، االنكحة  المعقودة مؤخرا رافقت 
 االجتماعيين والكتاب والمحللين وغيرهم في معالجة هذه األمور .

 

: SZJªA ≤Af«C 
 

 -يهدف البحث إىل :

واألسباب التي تدفع الويل لتزويج  القاصراتعلى مفهوم  التعرف )١

 . القاصر

 صحيا ونفسيا واجتماعيا . بيان اآلثار التي تتسبب بها هذه الظاهرة )٢

 . نظرة الشارع احلكيم التعرف على  )٣

 دحض الشبهات حول زواج النبي صلى اهللا عليه وسلم بعائشة . )٤

 . تقديم االقرتاحات والتوصيات املالئمة )٥



U¿«C: SZJªA “Œ 
 

استقرار المجتمعات وصالح النواة األساسية لها أال وهي األسرة تتضح أهمية البحث من أهمية 
كما يسهم هذا البحث   التي تعتبر حاضنة ومربية األجيال التي تسهم في نمو المجتمع وتطويره ،،

ى الفرد وتوسيع الوعي لدبما يعزز متجذرة في مجتمعاتنا  مشكلة اجتماعيةإسهاما علمياً في حل 
، كما يهتم البحث في إبراز وابط وشروط مقاصد الشريعة من سن الزواج وفق ضمداركه في فهم 

 . بناء أسرة مسلمة من زوجين متكافئين لتكوين جيل ناضج أهمية 
 

U: SZJªA “ŒV»ƒø 
 

ومات اعتمد الباحث على المنهج الوصفي التحليلي والكمي العام وذلك باالستناد إلى واقع المعل
 والنشرات والدراسات والدوريات العلمية ومصادر المعلومات االلكترونية (االنترنت) المتوفرة .

 
مباحث، شمل المبحث األول عرضاً  أربعةونظراً ألهمية البحث فقد تم تقسيم البحث إلى 

ني ، في حين استعرض المبحث الثاالقاصرات  زواجعلى  المترتبة واآلثاروأسباب لتعريف ومفهوم 
النقلية من  األدلةذكر من خالل  لزواجمعين لتحديد سن  تزويج القاصرات أو نظرة الشرع في
شبهة زواج النبي صلى اهللا عليه وسلم ، أما المبحث الثالث فقد اشتمل على   الكتاب والسنة

رأي الباحث الذي توصل أليه ، واختتم البحث في المبحث الرابع الذي شمل بعائشة والرد عليها
 النتائج والتوصيات والمراجع .ي نهاية البحث و ف
 



 المبحث األول
 وآثار زواج القاصرات عريف مفهوم وأسبابت

 متهـــيد :
 

 وديننا ،يف كل مناحي احلياة   املعامالت بقواعد ومنهج قويم ، ينظم سائر  احملمدية  الشريعةلقد جاءت 

كما دلت اآلية الكرمية (اليوم أكملت لكم  ، شأهنا احلنيف ما ترك شاردة وال واردة  إال تناوهلا وفصل يف

 دينكم وأمتمت عليكم نعميت ورضيت لكم اإلسالم دينا )..وعلى ضوء الكتاب والسنة نستهل حبثنا

 هذا فبسم ا نبدأ ..

  

 القاصر :
  جمع قاِصرون وُقصَّر.. 

 ن . اسم فاعل من قَصَر وقَصَر بـ / قَصَر ع - ١  
 )١(َمْن لم يبلغ سّن الرُّْشد فيوضع تحت حماية وعناية وصّي " ولد قاِصر ". ( القانون ) - ٢  

  . قاصــــر : قصــــر قصــــورا عــــن الشــــيء فهــــو قاصــــر ، أي تركــــه مــــع العجــــز ، ولــــه معــــاني أخــــرى كثيــــرة
ل بهـا ؛ الجاهل القاصر هو كل جاهل معذور بجهله إما ألنه غير ملتفت للمسألة التي يجه واصطالحا

 )٢(أو ألنه ملتفت لكنه غير قادر على معرفتها ، ويقال أيضا جاهل عن قصور مقابل المقصر .
   قَاِصٌر :   -قاصر 

 ( فاعل من َقَصَر ).  [ ق ص ر ].جمع : ون ، ات . 
ُلْغ بـَْعُد ِسنَّ الرُّْشِد . َال يـََزاُل قَاِصراً " : ِفي لَُغِة اْلُفَقَهاِء اْلَعاِجُز َعِن التََّصرُّفَاِت الشَّْرِعيَّ  ." ١    ِة ، َلْم يـَبـْ
 ُهَو قَاِصُر اْلَيِد " : َمْن الَ ُسْلطََة َوَال َحْوَل َلُه .  ." ٢  
 َمْنِصٌب قَاِصٌر َعَلْيِه " : َخاصٌّ بِِه .  ." ٣  

نَـ  ." ٤ َوِعْنـَدُهْم  ٤٨َها ِإَلى َغْيـِر َزْوِجَهـا . الصـافات آيـة قَاِصَرُة الطَّْرِف " : اْلَمْرَأُة الَِّتي َيْشَتدُّ َحَياُؤَها َوالَ َتُمدُّ َعيـْ
 )٣(قَاِصَراُت الطَّْرِف ِعين ( قرآن ).

 . القاهرة ٢٠٠٨، عالم الكتب، معجم اللغة العربية المعاصرة،  أحمد مختار عمر )١
 ٢٠٠٦،  حات فقهيةمصطل،  أ. د. أحمد الحجي الكردي )٢
 ، الغني ، د/عبد الغني أبو العزم )٣



 :راتالقاص
 عدمه من القصور وتحديد العاجزات،: ومعناه يبلغن، لم الالتي للفتيات معاصر مصطلح أنه يبدو 

 القـوانين ومعظـم التكليـف، مناطـات كأحـد السـن تحديـد فـي اختلفـوا والفقهاء الشرع، إلى مرجعه
 حنـافاأل عنـد وهـذا- عاماً  عشر ثمانية بلوغ وهو الحنفية، مذهب مع اتفق ما على جرت الدولية

 فــي وأمــا التكليــف، فــي هــذا والكــالم -عشــر ســبعة بلغــت فــإذا عنــدهم الجاريــة وأمــا الغــالم، فــي
 مصـلحتها تختلـف فتـاة وكـل المصـلحة، علـى مبنـي هـذا ألن لـه؛ تحديـد الشريعة في فليس الزواج

 ومعرفتــــه بأمانتــــه ثقــــة النكــــاح عقـــد لصــــحة الــــوليّ  باشــــتراط الشـــارع اكتفــــى وإنمــــا األخــــرى، عـــن
 عليـه وُأدخلـت سـنين، سـت بنـت وهـي عائشـة تـزوج -وسـلم عليـه اهللا صـلى- والنبـي ها،بمصلحت

 )١(.سنين تسع بنت وهي
 

   


  / الجهل   -١
مــا يــدفعهم لتــزويج فتيــاتهم فــي ســن مبكــرة غيــر مــدركين  األوليــاءينتشــر الجهــل بــين إذ 

ل عـــبء تكـــوين أســـرة وتربيـــة أبنـــاء ورعايـــة زوج ، وغيـــر الن القاصـــرة ال تســـتطيع تحمـــ
آبهــين بالمســتقبل الــذي ينتظــر طفلــة نتيجــة ارتباطهــا بمــن يفوقهــا ســنا واآلثــار النفســية 

 واالجتماعية التي تلحق بالقاصر نتيجة هذا االرتباط .
 

 / الفقر -٢
ــزويج بنــاتهن  ــاء لت ــدفع اآلب بء ، ليخفــف عــن نفســه العــمــن األســباب الرئيســية التــي ت

طمعـا فـي الحصـول علـى عائـد مـالي ، أو  األسـرةالمالي الذي تشكله البنـت علـى رب 
صـفقة تجاريـة بعيـدا عـن إنسـانيتها وحقهـا  وكأنهـامجزي يحسـن مـن وضـعه االقتصـادي 

 ،وهذا يعتبر من االتجار بالبشر ..في اختيار شريك الحياة 
 
 
 2TUhttp://islamfeqh.com/News/NewsItem.aspx?NewsItemID=3049U2Tاليوم ،الفقه اإلسالمي  حامد الحمد ،اإلسالم)١(
 

 / الخوف -٣

http://islamfeqh.com/News/NewsItem.aspx?NewsItemID=3049


الــذي يمثــل هــاجس للــولي مــن ناحيــة خوفــه مــن تزايــد وارتفــاع نســبة العنوســة مــا يدفعــه 
ن أن اهللا خيــر الــرازقين لتــزويج فتاتــه مــن غيــر الكــفء أو الخــوف مــن المســتقبل متناســي

ما هو إال قـدر ورزق بيـد اهللا لكـن ضـعف اإليمـان ينفـي التوكـل ويـدفع األوليـاء والزواج 
 بتزويجهن . مللتخلص من بناته

 
 / الموروث االجتماعي -٤

للقبائل وبخاصة في الريف تساند هذا النوع مـن الـزواج وتـراه أمـرا فالتركيبة االجتماعية 
خاضــع لرغبــة الــزوج وولــي الفتــاة دون أدنــى إعتبــار إلنســانية مقبــوال فــي عــرف القبيلــة و 

مــن ترضــاه لتكمــل  اختيــارفــي وكينونــة المــرأة وكرامتهــا وحقهــا الــذي كفلــه اإلســالم لهــا 
 ..معه نصف دينها وحياتها 

 



  
 

 آثار صحية وجسدية :أوال /
 

 . احلمل وتأخر هريةالش الدورة اضطرابات •

 . الكالسيوم  نقص نتيجة مبكرة سن يف العظام هشاشة مبرض اإلصابة نسبة ازدياد •

 . املستمر القيء فقر الدم و حدوث •

 وإما األنثوية اهلرمونات يف خللل إما وذلك املبكرة والوالدات اإلجهاض معدالت تزداد حيث اإلجهاض •

 إىل تؤدي متكررة رمحية انقباضات حدوث إىل يؤدي امم احلمل، حدوث عملية على الرحم تأقلم لعدم

 ). املبكرة( املبسرت والوالدة مهبلي نزيف حدوث

 يف متزق إىل يؤدي مما ، السليمة اجلنسية بالعملية القيام يف يساعد الذي ، اجلسدي النضج اكتمال عدم •

 األعضاء . تلك يف حاد نيكو قد نزيف وجود إىل باإلضافة ، هبا احمليطة واألغشية اجلنسية األعضاء

 . تشنجات وحدوث ونزيف كلوي فشل إىل يؤدي قد الدم ضغط يف حاد ارتفاع •



 . املبكر العمر يف الوالدات تعسر نتيجة القيصرية العمليات زيادة •

 . احلمل مع املختلفة املضاعفات نتيجة الوفيات نسبة ارتفاع •

 . املبكر احلمل بسبب الفقري والعمود احلوض يف العظمية التشوهات ظهور •
 

 هذا بالنسبة لالم أما فيما خيص اجلنني :
 . للجنني املغذية الدموية الدورة يف احلاد القصور نتيجة األم بطن يف اجلنني اختناق •

 الــرئتني، منــو اكتمــال لعــدم التنفســي اجلهــاز يف قصــور: مثــل مضــاعفات مــن يصــاحبها ومــا املبكــرة الــوالدة •

 .  والعقلي اجلسدي النمو تأخر اهلضمي، اجلهاز اعتالالت

 الدماغي . بالشلل خطر اإلصابة زيادة   •

 .السمعية واإلعاقات بالعمى اإلصابة و •

 )١(.االلتهابات بسبب الوفاة •
 

 :واجتماعية آثار نفسية ثانيا/

 /احلرمان 

 واحلرمـان  ، الـزوج  اختيـار  يف حقهـا  مـن  ،واحلرمـان  الوالـدين  حنان من العاطفي احلرمان 

 فـإن  لـذا  سوية، إنسانة لتصبح الطفلة كربت بسالم مرت إن اليت طفولةال مرحلة عيش من

 املرحلـة  هلـذه  ارتـداد  إىل لضـغوط  تعرضها عند يؤدي السن هبذه االستمتاع من حرماهنا

ــورة يف ــراض صـ ــية أمـ ــل نفسـ ــترييا مثـ ــام، و اهلسـ ــاب، الفصـ ــق االكتئـ ــطرابات القلـ  واضـ

 .الشخصية
 
 ) وكاتب الطبي الرياض مجمع في عام طبيب(  الشعالن أنور خالد)١(

 االضطراب/ 



 العالقـة  لطبيعة الطفلة إدراك عدم عن ناتج الزوجني بني اجلنسية العالقات يف اضطرابات 

ــا ــتج مم ــه ين ــة جنــاح عــدم عن ــق وصــعوبتها، العالق  نتيجــة التكيــف عــدم واضــطرابات قل

 الســكنو األســرة ةومســؤولي الــزواج يعنيــه مــا الزوجــة تفهــم وعــدم الزوجيــة للمشــكالت

 .اهلروب أنواع من كنوع الضغوط لكثرة نتيجة اإلدمان واملودة،
 

 للشخصية ناقص تكوين : 
 القراءة تتعلم مل ،فطفلة أطفاهلا وعلى عليها سليب اثر له التعليم من حرماهنا أن كما 

 لقررات مصدر ،جيعلها الطفل تربية ثقافة يف أسسا تكتسب ومل السليم والتفكري والكتابة

 . أبنائها تعليم على وقادرة مهتمة وغري وحكيمة مةسلي غري

 

  العبودية : 
 سنها،خاصة لصغر نظرا الزوج وأهل للزوج بالعبودية مصابة القاصر الزوجة تصبح 

 .عليها واللفظية اجلسدية االعتداءات حبصول

 

 بالدونية الشعور : 
 نظرا قبلهم من مكروهة وأهنا، أسرهتا على ثقيل عبء أهنا القاصر الزوجة تشعر 

 منها والتخلص بيعها مت سلعة جمرد أهنا الطفلة ،وتشعر الصغري العمر ذلك يف لتزوجيها

 .القاصرات زواج يف كبري بشكل االقتصادي العامل ،ويسهم

 القسرية اجلنسية املمارسة : 



 ممارسة يف رغبتها عدم عن الفتاة فيها تعرب القاصرات الفتيات من% ٨٠ من أكثر يف 

 . بعد فيما أو الزوجية احلياة بداية يف اء،سو اجلنس

 التناسلية األعضاء يف وتشوهات هتتكات القسرية اجلنسية العالقة هذه آثار ومن

 مبرحلة املرور بعد وخاصة ، سيئة ونفسية جسدية ملشاكل تؤدي وداخليا خارجيا

 )١(.ببعضه مرتبطا واألمل والعذاب اجلنس ،ويصبح مبكر سن يف والوالدة احلمل

 

ذه الظاهرة ، لنا حجم اآلثار النفسية واجلسدية اليت تتسبب هبا همما سبق ذكره يتبني 

 .واملفاسد العظيمة املرتتبة على القاصرات اثر هذا االرتباط 

 

 

*********** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 الجبيل من واإلدمان النفسي الطب استشاري سالمة علي)١(



 المبحث الثاني
 الميزواج القاصرات من منظور إس
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 )٢٢٣/٦والجمع بين الشيئين وقد يطلق على العقد .زاد المستقنع(لغة :الوطء 
ـــة منفعـــة االســـتماع. زاد  ـــة والمعقـــود علي ـــزويج فـــي الجمل ـــه لفـــظ إنكـــاح أو ت ـــر في شـــرعا:عقد يعتب

 )٢٢٤/٦المستقنع(
 



 يخاف الوقوع بالزنا ذي شهوة السنة ل -
 مباح لمن ال شهوة له -
 واجب لمن يخاف الوقوع بالزنا -
 لضرورة  إالويحرم بدار حرب  -
 



مـن الـولي أو مـن يقـوم  اإليجـابللنكاح ثالثة أركـان أحـدها الزوجـان الخاليـان مـن الموانـع والثـاني 
 . مقامه  والثالث القبول من الزوج أو من يقوم مقامه

 



 . (باسمهما أو صفه ال يشاركه فيها غيره )تعيي الزوجين  : األول
 كاح إن أكره أحدهما .نفال يصح ال رضاهما: الثاني
 (ال نكاح إال بولي ): الولي ، لقول النبي صلى اهللا عليه وسلم  الثالث
 )١( بولي ، وشاهدي عدل ) إال(ال نكاح : الشادة ، لقول النبي عليه السالم  الرابع

 هـ ١٤٢٤بدالرحمن بن محمد النجدي ، حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع ، المجلد السادس ، الطبعة التاسعة ع)١(
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 فـي تعـالى اهللا أحلـه لمـا تحـريم أنـهبسـن معـين ،  تحديده أولتجريم زواج القاصرات  اإلسالمينظر 
 منكــر وهــذا والتــابعون، والصــحابة وســلم وصــحبه وآلــه اهللا صــلى النبــي فعلــه لفعــل يموتجــر  كتابــه
 الدالـة الصـحابة، وعمـل واإلجمـاع والسـنة الكتـاب مـن الثابتـة القطعيـة لألدلة شرعاً  يجوز ال عظيم
 إليهـا أشـار والـذي الضـرر منـع تكفل التي الشرعية الضوابط وفق السن هذا قبل الزواج جواز على

 .اإلجماع عن الحديث سياق في الفقهاء
 



 
 / الكريم القرآن: أوالً

 
 لم والالئي أشهر ثالثة فعدتهم ارتبتم إن نسائكم من المحيض من يئسن والالئي": تعالى قال

 سورة "يسراً  أمره من له يجعل اهللا يتقِ  ومن حملهن يضعن أن أجلهن األحمال وأوالت يحضن
 الصغيرة زواج صحة على تعالى اهللا كتاب من واضحة داللة اآلية هذه فيو  ،"٤" اآلية الطالق

 اآلية في عدة لها وعال جل المولى ذكر لما جائز غير الصغيرة زواج كان ولو تحض، لم التي
 . خالف بال المفسرين جميع هذا وعلى الصغيرات، أي "يحضن لم والالئي: "فقال

 
 / السنة نصوص وأما :ثانياً

 
 ، األئمة أخرجها التي الروايات وأصح ، لعائشة وسلم عليه اهللا صلى الرسول نكاح قصة حسبناو  

 صرحت قد ، وغيرهم والبيهقي ماجه وابن والدرامي والنسـائي داود وأبو وأحمد ومسلم البخاري
 ست بنت وهي تزوجها وسلم عليه اهللا صلى النبي أن عنها اهللا رضي عائشة المؤمنين أم فيها

 الغليل وإرواء] ١١/٤٠٤[ األصول جامع انظر.  سنين تسع بنت وهي بها نىوب ، سنين
]٦/٢٣٠. [ 
 ١٩٩٨، دار الكتب العلمية ،  جامع األصول من أحاديث الرسول،  ابن األثير)١(
 ١٤٠٥،بيروت –المكتب اإلسالمي ،إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل،  محمد ناصر الدين األلباني)٢(

 



 سنين، ست بنت وهي تزوجها وسلم عليه اهللا صلى النبي أن( :  -عنها اهللا رضي -ائشةع عن و 
 .  )٥/١٩٧٣(  البخاري أخرجه )تسعاً  عنده ومكثت تسع، بنت وهي عليه وأدخلت

 . حسناً  شباباً  شبت قد عائشة وكانت: الداوودي قال
 

 وسلم عليه اهللا صلى النبي مخرج قبل خديجة توفيت: (  قال عنه اهللا رضي الزبير بن عروة وعن
 ثم سنين ست بنت وهي عائشة ونكح ذلك من قريباً  أو سنتين فلبث سنين بثالث المدينة إلى
  ).٣/١٤١٥( البخاري أخرجه) سنين تسع بنت وهي بها بنى

 
 / اإلجماع: ثالثاً

 
 ماإلما ذلك حكى كما أحد ذلك في يخالف ولم الصغيرة تزويج جواز على األمة علماء أجمع

 وابن عبدالبر وابن والمهلب رشد وابن هبيرة وابن الزخار البحر في والمهدي بطال وابن النووي
 أهل من عنه نحفظ من كل أجمع :"-تعالى اهللا رحمه - المنذر ابن قال ،قدامه وابن المنذر
  ".كفء من زوجها إذا جائز الصغيرة ابنته األب إنكاح أن العلم

 
 ،...بناتهم من الصغار تزويج لآلباء يجوز أنه العلماء أجمع:" -تعالى اهللا رحمه - بطال ابن وقال

 ذلك في وأحوالهن الرجال، واحتملن للوطء صلحن إذا إال بهن البناء ألزواجهن يجوز ال أنه إال
 ". وطاقتهن خلقهن قدر في تختلف

 
 لم التي الصغيرة رالبك ابنته تزويج فلألب اإلناث وأما: "  -تعالى اهللا رحمه - قدامه ابن وقال
 ). ٢٠/١١٩(  الكبير الشرح" كفاءة في وضعها إذا خالف بغير سنين تسع تبلغ

 
 اهللا رضي -كلثوم أم ابنته عنه اهللا رضي علي زوج حيث عنهم اهللا رضي الصحابة عمل:  رابعاً 
  ).٨/٤٦٣ الكبرى الطبقات( . تبلغ لم جارية وهي الخطاب بن عمر من -عنها

 
 هـ ١٤١٤الطبعة األولى : ، المقنع والشرح الكبير واإلنصاف، ابن قدامة / شمس الدين ابن قدامة / المرداوي موفق الدين)١(
 بيروت ١٩٦٨، دار صادر، الطبقات الكبرى ،تحقيق : إحسان عباس،  ابن سعد)٢(
 



 له ولدت وقد الخطاب بن عمر من كلثوم أم ابنته زوج طالب أبي بن علي أن عبدالرزاق وأخرج
 . بعد تبلغ لم صغيرة وهي عنه اهللا رضي عمر وتزوجها وسلم عليه اهللا صلى النبي موت لقب
 )  الطبقات في سعد وابن المصنف في عبدالرزاق أخرجه( 

 بإسناد المصنف في شيبة أبي وابن سننه، في منصور بن سعيد أخرجه(  صغيرة له ابنة الزبير وزوج
 ). صحيح

 
 اهللا صلى اهللا رسول أصحاب من واحد غير وزوج"  :-تعالى اهللا رحمه -الشافعي اإلمام وقال
  ،)للشافعي األم كتاب" ( .. صغيرة ابنته وسلم عليه

 
 اإلسالمية الشريعة أن كما. األعصار كل في اإلسالم بالد في المتبعة المذاهب كافة هذا وعلى
 الزوج دخول وتتحمل طءللو  صالحة كانت إذا إال ُتوطأ فال العقد، وجواز الوطء جواز بين تفرق

 الصغيرة زف أو الوطء جواز منه يستلزم ال اإلسالم في الصغيرة على العقد جواز فإن ولذا عليها،
 تعالى اهللا رحمه - النووي اإلمام قال له، محتملة وغير لذلك صالحة غير كانت إذا زوجها إلى
 فيه ضرر ال شيء على والولي الزوج اتفق فإن بها والدخول المزوجة الصغيرة زفاف وقت وأما:" 

  ،".الضرر عدم الزفاف في فاشترط .."به عمل الصغيرة على
 

 الوالية على مقدمة الخاصة والوالية خاصة، والية ابنته على األب والية أن بينت الشريعة أن كما
 من األب منع ألحد يجوز وال ابنته، على ورحمته وشفقته األب حرص لكمال منها وأقوى العامة

 . ابنته أو ابنه إلعفاف المناسب السن تياراخ
 

*********** 

 
 
 جمعه البويطي، األم ، الشافعي إدريسعبد اهللا محمد بن  أبياالمام )١(



 الثالثالمبحث 
 رضي اهللا عنها عائشةالنبي عليه السالم من زواج 
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وتـذكر حادثـة زواج النبـي صـلى اهللا عليـه وسـلم بعائشـة  إالال يكاد يطرح موضوع زواج القاصرات 
إمــا لتعزيــز وجهــات النظــر التــي ال تــرى مانعــا مــن زواج القاصــرات ، أو للقــدح والنيــل مــن المــنهج 

 القسوة في حق الطفولة ..نعته بباتهامه بالتخلف والرجعية و ..النبوي الكريم 
ة للسـيرة النبويـة نـذكر أوال الشـبهه التـي يـدعيها مـن يحـاول أن يجـد مـدخال لالسـاء رد على كلولل

زواجه بها في  المبطلون ثم نتطرق لظروف زواج النبي صلى اهللا عليه وسلم من عائشة ونفند شبهة
 سن مبكرة لمقاصد عظيمة ترتفع عن الرغبات الدنيوية ..

 

 /الشبهة 

 :وهى  طفلهزواج  الرسول  من  السيده  عائشه  
 

عائشـة وهـي ابنـة سـت سـنين قال أعداء اإلسالم أن  الرسول  صلى اهللا عليـه وسـلم تـزوج السـيدة 
أن يتزوج ويعاشر طفلة في مثل هذا العمر أال يعد ذلـك  _على حد زعمهم_سوي  إلنسانفكيف 

 ؟! شذوذا وقسوة منه
 

 /ةد على الشبهرالـ

اء اإلســالم فــي النيــل  مــن  الحبيــب صــلى اهللا عليــه هــذه الشــبهة تــدل  علــى  االســتماتة  مــن  أعــد
الشـبهتين  فـيوسلم وآل بيته الكرام ذلك ألن هم لما فشـلوا فـي النيـل منـه صـلى اهللا عليـه وسـلم 

 شبهة  جديدة.  فيالسابقتين شرعوا 
 
 



 /حداثة الشبهة

ا تركــه إن تلــك الشــبهة حديثــة وليســت بقديمــة وهــذا يــدل  علــى  أنهــا لــو كانــت مطعنــا حقيقــا لمــ
 . وسعهم للنيل  من  هذا الدين فيأعداء اإلسالم األول الذين بذلوا كل ما 

 

 زواجه صلى اهللا عليه وسلم بعائشة اقرتاح اخلاطبة :
صـلى اهللا عليـه وسـلم مكــث الحبيـب فتـرة  مـن  الــزمن  النبـيت السـيدة خديجـة زوجــة يـحينمـا توف

ة لتربيـة األوالد الـذين أنجـبهم النبـى صـلى عاكفا عن الزواج ولكـن حاجـة البيـت تـدعو لوجـود امـرأ
اهللا عليه وسلم  من  السيدة خديجة فقـد أنجـب منهـا كـل أوالده عـدا إبـراهيم فأقبلـت عليـه خولـة 

النساء تقصـد ...  أيبنت حكيم لتعرض عليه أن يتزوج فسألها الحبيب صلى اهللا عليه وسلم عن 
كـل  مـن  السـيدة سـودة بنـت زمعـة وعائشـة   حتى أتمت الخاطبة زواجه صلى اهللا عليه وسلم  من 

 . بنت أبى بكر الصديق
 

ق خطوبة السيدة عائشة :
ْ
ب
ً
 س

قبل أن يتقدم لها النبى صلى اهللا عليه وسلم كانـت السـيدة عائشـة مخطوبـة لجبيـر بـن المطعـم بـن 
عدى وهذا يعنى أنها وإن كانت بنـت سـت سـنين إال أنهـا كانـت تصـلح للـزواج وقتهـا  مـن  حيـث 

 نية علما بأن ساكنى البالد الحارة ينمون أسرع ويبلغون أسرع  من  ساكنى البالد الباردة.الب
 عادة العرب ألفت ذلك:

السـن بصــرف النظـر عــن الفـارق بــين  فــيأصــغر منـه  هـيألفـت عــادة العـرب أن يتــزوج الرجـل بمــن 
 .الطرفين 

 

 :التاريخ يشهد  على  ذلك 
نت قد خطبت البن عمها يوسف النجار وكان عمره وقتها فتلك هى السيدة مريم عليها السالم كا

وقتهـا كـان أن الفارق بينهما  أيابنة الثانية عشرة  من  عمرها  هيتقريباً تسعة وثمانين سنة وكانت 
 .سبعاً وسبعين سنة 

 



 : زواج عبد املطلب وابنه عبد اهللا

 
فـي حجـر عمهـا أهيـب بـن  فقد ثبت أن آمنة بنت وهب أم رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم كانـت

عبد مناف بن زهرة وإن عبد المطلب بن هاشم جاء بابنه عبد اهللا بن عبد المطلب أبي رسـول اهللا 
صلى اهللا عليه وسلم فتزوج عبد اهللا آمنة بنت وهب وتزوج عبد المطلب هالة بنت أهيب بن عبد 

لسن  من  رسول اهللا مناف بن زهرة وهي أم حمزة بن عبد المطلب في مجلس واحد وكان قريب ا
 فـيصلى اهللا عليه وسلم وأخاه  من  الرضاعة إذا فقـد تـزوج عبـد المطلـب فتـاة وابنـه تـزوج أخـرى 

 ]) ١([مثل عمرها  وهى  ابنة عمها 
 

 :عمر بن اخلطاب تزوج ابنة  على 

 
 هـذا الوقـت فـيوتزوج عمر بن الخطاب ابنة  على  بن أبى طالب علما بأنـه أكبـر سـنا  مـن  أبيهـا 

بل وعرض الفاروق عمر بن الخطاب  علـى  أبـى بكـر أن يتـزوج ابنتـه السـيدة حفصـة وكانـت شـابة 
ذلـك الوقـت تعـود مثـل هـذه الزيجـات  فـيريعان شبابها وكل ما سبق يدل  علـى  أن المجتمـع  في

 ولذلك لم تظهر تلك الشبهة إال  من  وقت قريب جدا.
 

 : خيربه عليه السالم بزواجه من عائشة الوحي

 
اهللا عنهـا  رضـيصـلى اهللا عليـه وسـلم تـزوج عائشـة  النبـيتدل األحاديث النبوية الشريفة  على  أن 

َها قالت : بأمر  من  عند اهللا تبارك وتعالى.  والدليل  على  ذلك ما يلي :َعْن َعاِئَشَة َرِضَي اللَُّه َعنـْ
ــٍر َأنَّ النَِّبــيَّ صــلى اهللا عليــه وســلم َقــاَل َلَهــا ُأرِيُتــِك ِفــي ( ــاِم َمــرَّتـَْيِن َأَرى أَنَّــِك ِفــي َســَرَقٍة ِمــْن َحرِي اْلَمَن

َها فَِإَذا ِهَي أَْنِت فََأُقوُل ِإْن َيُك َهَذا ِمْن ِعْنِد اللَِّه يُْمِضهِ   ])٢([ )َويـَُقوُل َهِذِه اْمَرأَُتَك فَاْكِشْف َعنـْ
 
م، الطبعـة: ١٩٩٠ -هــ ١٤١١ -بيـروت  -و عبـد اهللا الحـاكم النيسـابوري ط دار الكتـب العلميـة لــ محمـد بـن عبـد اهللا أبـ ٢١٢ص  ٣] ـ المستدرك  على  الصحيحين ج ١[

 األولى، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا
الطبعـة: م، ١٩٩٠ -هــ ١٤١١ -بيـروت  -لــ محمـد بـن عبـد اهللا أبـو عبـد اهللا الحـاكم النيسـابوري ط دار الكتـب العلميـة  ٢١٢ص  ٣] ـ المستدرك  على  الصحيحين ج ٢[

 األولى، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا

 



 ه الداللة :وج
قطعــة  مــن   فــيمنامــه مــرتين  فــيأن الحبيــب صــلى اهللا عليــه وســلم أخبــر الســيدة عائشــة أنــه رآهــا 

 الـذيابنـة أبـى بكـر وإنهـا زوجتـك يـا محمـد ومـن ثـم فـإن  هيتراها إنما  التيحرير وُأْخِبر أن تلك 
 .. فوق سبع سموات عليه وسلم رب العزة من لى اهللازوج عائشة للحبيب ص

 

 : صلى اهللا عليه وسلم تزوج عائشة بعد اخلمسني النبي
تزوج النبي صلى اهللا عليه وسلم السيدة عائشة وكان عمـره وقتهـا حـوالي خمسـين سـنة فـإن تعقلنـا 

ا يــدعى األمـور بموضــوعية فإننـا ســنعرف أن الغـرض  مــن  هـذا الــزواج لـيس الشــهوة وال الغريـزة كمــ
 ])٣([البعض. 

أن تصــل إليهــا عقــول هــؤالء الحمقــى وســنذكر تلــك لكــن هــذا الــزواج كــان ألغــراض أســمى مــن و 
 .. األغراض بعد قليل

 

 أكرب وأهم دليل  على  بطالن الشبهة :

 

بيـت رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم ثـالث سـنوات  فـيمكثت السيدة عائشـة أم المـؤمنين زوجـة 
 قبل أن يدخل بها. 

ال يعد ذلك دليال  على  أن النبي صلى اهللا عليه وسـلم صـاحب نفـس سـوية فلـو كـان كمـا زعمـوا أ
رواية ضعيفة ولكنـه لـم يثبـت بـل ثبـت أنـه  فييعاشر الطفلة الصغيرة لكان قد ثبت أنه جامعها ولو 

بيتـه وداره ثـالث سـنين دون  فـيمكثـت  أيصلى اهللا عليه وسلم دخل بها  وهى  ابنة تسع سـنين 
يقربها وهذا أكبر دليل  على  عفة نفسه صلى اهللا عليه وسلم وعدم قيامه بارتكاب ما حرم اهللا  أن

كتـب السـنة الصـحيحة يـروي قصـة زواجـه مـا جـاء فـي كثيـر مـن  والدليل  علـى  هـذا : تبارك وتعالى
َعــْن  اهللا عنهــا تلــك القصــة: رضــيعليــه الصــالة الســالم  مــن  الســيدة عائشــة ودعونــا نســمع منهــا 

َها قَاَلْت :عَ   اِئَشَة َرِضَي اللَُّه َعنـْ
 
لـ محب الدين أبي جعفـر بـن عبـد اهللا بـن محمـد بـن أبـي بكـر الطبـري، دار النشـر: مكتبـة نـزار مصـطفى البـاز ١٢٥صـ  ١] ـ خالصة سير سيد البشر صلى اهللا عليه وسلم جـ ٣[
 قيق: طالل بن جميل الرفاعيم، الطبعة: األولى، تح١٩٩٧ -هـ ١٤١٨ -السعودية  -مكة المكرمة  -



نَـَزْلنَـا ِفـ( َقـِدْمَنا اْلَمِدينَـَة فـَ ي بَنِـي اْلَحـاِرِث تـََزوََّجِني النَِّبيُّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َوأَنَا بِْنُت ِستِّ ِسِنيَن فـَ
ــَوَفى ُجَمْيَمــًة َفــأَتـَْتِني أُمِّــي أُ  َتَمــرََّق َشــَعِري فـَ مُّ ُروَمــاَن َوِإنِّــي َلِفــي ُأْرُجوَحــٍة َوَمِعــي ْبــِن َخــْزرٍَج فـَُوِعْكــُت فـَ

اِر َصَواِحُب ِلي َفَصَرَخْت ِبي فَأَتـَْيتـَُها َال َأْدِري َما ُترِيُد ِبي فََأَخَذْت بَِيِدي َحتَّى َأْوقـََفْتِني َعَلى بَاِب ال دَّ
َمــاٍء َفَمَســَحْت بِــِه َوْجِهــي َورَْأِســي ثُــمَّ َوِإنِّــي ألن ِهــُج َحتَّــى َســَكَن بـَْعــُض نـََفِســي ثُــمَّ َأَخــَذْت َشــْيًئا ِمــْن 

ــِة َوَعلَــى َخْيــرِ  ُقْلــَن َعلَــى اْلَخْيــِر َواْلبَـرََك ــِت فـَ ــَوٌة ِمــْن اْألَْنَصــاِر ِفــي اْلبَـْي اَر فَــِإَذا ِنْس ــي الــدَّ طَــاِئٍر  َأْدَخَلْتِن
لَــْم يـَُرْعنِــي ِإالَّ  ــْأِني فـَ ــَلَمْتِني ِإلَــْيِهنَّ فََأْصــَلْحَن ِمــْن َش  َرُســوُل اللَّــِه َصــلَّى اللَّــُه َعَلْيــِه َوَســلََّم ُضــًحى فََأْس

 ])٤([)فََأْسَلَمْتِني ِإلَْيِه َوأَنَا يـَْوَمِئٍذ بِْنُت ِتْسِع ِسِنينَ 
 

 البنية اجلسدية :
أعمـار مبكـرة ذلـك  فـي أيكلنا يعلم أن اآلباء واألجداد  من  عصور متقاربة كانوا يتزوجون مبكرا 

تلف عن أجسادنا بكثير  من  حيث الحجم وأجدادهم كانوا أضخم منهم ألن أجسامهم كانت تخ
 جسما.

ــه العصــور تقــزم  تضــائل حجمــه فلــم العجــب إذاً إذا كانــت  أيومعــروف أن اإلنســان كلمــا مــرت ب
الجدات يتزوجن وهـن بنـات اإلحـدى عشـرة سـنة أن تتـزوج السـيدة عائشـة  مـن  أكثـر  مـن  ألـف 

 سنين.وأربعمائة سنة  وهى  ابنة تسع 
 

 ؟! صلى اهللا عليه وسلم السيدة عائشة النبيملاذا تزوج 
كما سبق وأشرنا إلى أن زواجه صـلى اهللا عليـه وسـلم  مـن  السـيدة عائشـة لـم يكـن بغـرض الـزواج  
من  حيث األصل وإنما كان لهذا الزواج أغراض أخرى نشير إليها بشئ  من  اإليجاز  على  نحـو 

 :ـيليما 
 
 : ى اهللا عليه وسلم بأبي بكرتوطيد صلته صل  ـ١

سبيل اهللا بعد الحبيب صلى اهللا عليـه وسـلم وعـانى وضـحى بمالـه  فيأبو بكر هو أكثر  من  بذل 
 وعرَّض نفسه للمخاطر مراٍت ومراٍت فداًء للحبيب صلى اهللا عليه وسلم ولو مكثنا نتحدث عن 

 
ـْرَوُة بـن أبـي اْلَمْغـَراِء حـدثنا َعِلـيُّ بـن ُمْسـِهٍر عـن ِهَشـاٍم عـن أبيـه  ١٤١٤صـ  ٣جـ  ٣٦٨١صحيحه حديث رقم  في] ـ أخرجه البخاري ٤[ وهذا سند الرواية وهذا سنده حـدثني فـَ

 عن َعاِئَشَة رضي اهللا عهنا

 فضائل الصديق وبذله لما انتهينا بل إن هذا ما أشار إليه الحبيب صلى اهللا عليه وسلم قبيل وفاته 



بـذل إلينـا معروفـا كافأنـاه كل من ى آخر ما خطب به المسلمين.حينما قال صلى اهللا عليه وسلم ف
أال يسـتحق هـذا الرجـل وآل بيتـه أن يحظـوا بمثـل هـذا  به إال أبو بكر فإننا تركنـا أجـره  علـى  اهللا.

 الشرف.
 
 ـ  من  يحمل هم الدعوة :٢

وكانـت أن الحبيب صلى اهللا عليـه وسـلم لمـا تـزوج السـيدة عائشـة لـم ينجـب منهـا بـل  معيالحظ 
تزوجهـا صـلى اهللا عليـه وسـلم  مـن  بـين زوجاتـه وذلـك ألن النسـاء بحاجـة إلـى   التـيالبكر الوحيـد 

من  يعلمهن خاصة إذا كان األمر ذا مشقة أن يتناول بين رجـل وامـرأة فكانـت أم المـؤمنين عائشـة 
 اهللا عنها  من  قامت بهذا الدور رضي
ظ والفهـم والتلقـى وأيضـا ال يتحـرج منهـا النسـاء يسهل عليهـا الحفـ أيالسن  فيفتاة صغيرة  فهي

مثـل  فـيمثل أعمارهن وال يستحي منها الفتيات الصـغيرات ألن هـا  فيخالفا إذا كانت كبيرة مثال 
من  أكثر النساء رواية للحديث عنه صلى اهللا عليه وسلم وحتـى بعـد وفاتـه ظلـت   فهيلذا  سنهن

 .. اهللا عنها رضيالثامنة عشره  من  عمرها  لتعلم النساء أمور دينهم وكانت وقتها ابنة
 

 :ـ  من  العلم الفقه والسيرة٣
تشير كتب السيرة والفقه إلى أن السيدة عائشة كانـت مرجعـا هامـا للمسـلمين بعـد وفاتـه صـلى اهللا 
عليــه وســلم فــى األمــور الفقهيــة وكــذلك فــي ســيرته صــلى اهللا عليــه وســلم وكانــت تراجــع الحفظــة 

 رضى اهللا عنها. حفظهم فيوالرواة 
 

لو جمع علم عائشة إلـى علـم أمهـات المـؤمنين بـل إلـى علـم النسـاء   قال اإلمام الزهرى رحمه اهللا:
 كافة لرجح علم عائشة رضى اهللا عنها.

 ])٥([وقال عطاء بن أبى رباح :كانت عائشة أفقه الناس وأحسن الناس رأيا 

 :مل ينزل الوحي إال يف بيت عائشة
 
م، الطبعــة: ١٩٧٠ -هـــ ١٣٩٠ -بيــروت  -يــراد مــا اســتدركته عائشــة  علــى  الصــحابة، تــأليف: اإلمــام بــدر الــدين الزركشــي، دار النشــر: المكتــب اإلســالمي ] ـ اإلجابــة إل٥[

، ١٩٨٤ - ١٤٠٤ -بيـروت  -. تهذيب التهذيب، تأليف: أحمد بـن علـي بـن حجـر أبـو الفضـل العسـقالني الشـافعي دار الفكـر  ٥٦ص  ١الثانية، تحقيق: سعيد األفغاني جـ 
 ٤٦٣صـ  ١٢الطبعة: األولى جـ 

بيـت  فـيلـم يكـن ينـزل  علـى  سـيدنا صـلى اهللا عليـه وسـلم إال  الوحيوليعلم هؤالء المضللون أن 
سـائر بيـوت زوجاتـه وهـذا يؤكـد أن زواجـه  فـيالسيدة عائشة ولم ينـزل عليـه صـلى اهللا عليـه وسـلم 



أغراضه أن تكون السيدة عائشة معلمـة وناقلـة عنـه صـلى صلى اهللا عليه وسلم منها كان  من  أهم 
اهللا عليه وسلم وهذا طبعا ال يشمل السيدة خديجة بنت خويلـد الزوجـة األولـى للرسـول صـلى اهللا 

 . عليه وسلم
 

 َزْوِج النبي صلى اهللا عليه وسلم قالت : سلمهعن ُأمِّ  الدليل  على  ذلك
لَِّه صلى اهللا عليه وسلم َأْن يَْأُمَر الناس فـَيـُْهُدوَن لـه َحْيـُث كـان [ كلمني صواحبي أن ُأَكلَِّم َرُسوَل ال

ـَر كمـا ُتِحبُّـُه َعاِئَشـُة فقلـت:  يـا َرُسـوَل اللَّـِه إن  فإن ُهْم يـََتَحرَّْوَن ِبَهِديَّتِـِه يـوم َعاِئَشـَة وأنـا ُنِحـبُّ اْلَخيـْ
لـك َحْيـُث ُكْنـَت فـإن النـاس يـََتَحـرَّْوَن ِبَهـَدايَاُهْم صواحبي كلمنني أن ُأَكلَِّمَك لَِتْأُمَر الناس أن يـُْهُدوا 

ـَر كمـا ُتِحـبُّ َعاِئَشـُة قالـت: َفَسـَكَت النبـي صـلى اهللا عليـه وسـلم ولـم  يوم َعاِئَشَة َوِإنََّما ُنِحـبُّ اْلَخيـْ
َدِعينَـُه قالـت: فـَُقْلَن: الَ َتَدِعيِه وما هـذا حـين تَ  يكلمنييراجعني فجاءني صواحبي فََأْخبَـْرتـُُهنَّ أنه لم 

ْليـُْهُدوا لـك َحْيـُث ُكْنـَت فقالـت لـه  ثُمَّ َداَر َفَكلَّْمُتُه أن صواحبي قد أمرنني أن ُأَكلَِّمَك تَْأُمُر الناس فـَ
ِمْثَل تِْلَك اْلَمَقاَلِة َمرَّتـَْيِن أو َثالَثاً ُكلُّ ذلك َيْسُكُت عنها رسول اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم ثُمَّ قال: يا 

َسَلَمَة َال تؤذيني في َعاِئَشَة فإن ه واهللا ما نـََزَل َعَلىَّ الوحي وأنا في بـَْيِت اْمَرَأٍة  من  نسائي غير  ُأمَّ 
 ] ])٦([َعاِئَشَة فقالت: َأُعوُذ بِاللَِّه َأْن َأُسوَءَك في َعاِئَشَة 

 

 /وجه الداللة
اهللا عليه وسـلم حينمـا طلبـت ووجه الداللة  من  هذا الحديث النبوي الشريف أن  الرسول  صلى 

بهـداياهم فـى أيـام سـائر نسـائه صـلى اهللا عليـه  يـأتوامنه زوجته السيدة أم سلمة أن يأمر الناس بـأن 
يوم عائشة قال لها صلى اهللا عليه وسـلم ال  فيوسلم ألن الناس تعودوا  على  أن يرسلوا هداياهم 

 ...بيتها  فيإال بيت إحداكن  في يأتينيفى عائشة فإن الوحي ال  تؤذيني
قلبـه صـلى اهللا عليـه وسـلم وهـو ال  فـيولهذا فإن لها ما لها  من  المكانة سواء بين المسـلمين أو 

 يفعل فيه. الذييريد أن يضيع تلك المكانة والخير خير بصرف النظر عن المكان 
 
حـدثنا عبـد اللَّـِه  ٢٦٥٥٥وهـذا سـنده  ٢٩٣صــ  ٦مصـر جــ  -ار النشـر: مؤسسـة قرطبـة ] ـ مسند اإلمام أحمد بـن حنبـل، تـأليف: أحمـد بـن حنبـل أبـو عبـد اهللا الشـيباني، د٦[

 للَِّه بن ُمَحمَِّد بن أَِبىحدثني أَِبى ثنا أبو ُأَساَمَة قال أنا ِهَشاٌم يـَْعِنى بن ُعْرَوَة عن َعْوِف بن الحرث بن الطَُّفْيِل عن رَُمْيَثَة أُمِّ عبد ا



  الرابعالمبحث 
 النتائج والتوصياتملخص البحث و 

١- Uملخص البحث :- 
 

تعريف جوانب متعددة للموضوع بما فيها  بعد تناول وفي نهاية البحث 
في الحكيم المترتبة على تزويجهن ، ورأي الشارع  واآلثار واألسبابالقاصرات 

 ذلك ..
 

هو اال قتل  أن زواج القاصرات من رجال يكبرونهن سنا ، ما تبين للباحث
لتحمل والعقلي  تكوينها الجسمي يالءم، وتكليف القاصرة بما ال  للطفولة البريئة

 لية الحمل والوالدة والتربية والقيام بمهام عش الزوجية على أكمل وجه .و مسؤ 
 

ومن باب سد الذرائع وتحقيق المصلحة العامة يرى الباحث أن سن قانون يحدد 
علماء توعية أولياء ن للزواج ليس حالّ ، إنما ينبغي على الفقهاء والعمر معي

 األمور بعواقب تزويج بناتهم في عمر مبكر .
 

المحدد كما يرى الباحث أن تجريم زواج القاصرات رأي غير مقبول ؛ ألن 
اكتمال نموها الجسمي ومدى استعدادها لتحمل األعباء  األنثىألهلية الرئيس 

 كأم وزوجة .  توالمسؤوليا
 

*********** 
 



٢- U: النتائج- 
انه مازال مجال اختالف وعدم اتفاق  إال، وضع حد لهذه الظاهرة من أهمية على الرغم  )١

 . والحلول المقترحة  اآلراءتباينت الباحثين واألكاديميين بهذا األمر حيث 
بقضية تزويج القاصرات بشكل كبير وواضح إعالميا في السنوات األخيرة زاد االهتمام  )٢

 .الرأي العامي تشغل القضايا التوأصبحت من السن  خصوصا من كبار
هو المخرج والحل الفعال لضمان حقوق  في النكاح اإلسالميةالشريعة  ضوابطتطبيق  إن )٣

 . القاصرات في اختيار الزوج وشريك الحياة
واإلنسانية اثر هذا النوع من العديد من النواحي االجتماعية  بالغ علىبيان وجود تأثير  )٤

 .االرتباط  
الحد من تنامي هي التي تعمل على  تزويج القاصرة عافدراسة وتحليل أسباب ودو  إن )٥

 . نشر الوعي بين أفراد المجتمع ذلك بالظاهرة و 
 تناميها المتزايدساعد على الحد من ي األمرتبصير المجتمع وتفعيل الحوار حول هذا  إن )٦

في للتسرع ما يدفعهم  الجهل الذي يحيط ببعض فئات المجتمعمكافحة يساهم في و 
 .م تزويج بناته

التنشئة ينعكس بشكل جيد على  التشريعية لتنظيم الزواجااللتزام بتطبيق الجوانب  )٧
 .االجتماعية 

 -التوصيات : -٣
ــاحثين واألكــاديميين والمنظمــات  )١ تــزويج االهتمــام بصــورة اكبــر بموضــوع  الحقوقيــةعلــى الب

 في الوطن العربي وذلك من خالل عقد الندوات والمؤتمرات واللقاءات .القاصرات 
 . الوعي والتثقيف بين أفراد المجتمعلعمل على زيادة ا )٢
الشرعي وعاقدو االنكحة بعدم عقد مثـل هـذه الزيجـات وتنبيـه ن مأذو تنمية وعي وإدراك ال  )٣

 .الموعظة والتذكير الحسنعلى ذلك من خالل الولي باألثر المترتب 
 . ظرحول هذه الظاهرة من قبل المهتمين وتوحيد وجهات الن إصدار رؤية موحدة )٤
 .التي تحد من تسلط الولي على مواليه سن التشريعات واألنظمة والقوانين  )٥
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٤- U: املراجع واملصادر- 
 

 القرآن الكريم . )١
 السنة النبوية . )٢
 م .١٩٦٨، بيروت ،  دار صادرلطبقات الكبرى ، . ا ابن سعد )٣
،  المقنــع والشــرح الكبيــر واإلنصــاف، شــمس الــدين . قدامــهابــن  ،موفــق الــدين .  قدامــهابــن  )٤

 ، الطبعة األولى . هـ ١٤١٤
 م .١٩٩٨،  دار الكتب العلمية ،  جامع األصول من أحاديث الرسول،  ابن األثير )٥
 عين الشف ، الدار البيضاء . ، غنيالمعجم  ،عبد الغني .  أبو العزم .د )٦
 ،المكتـب اإلسـالمي ،  إرواء الغليل في تخـريج أحاديـث منـار السـبيل، محمد ناصر الدين .  األلباني )٧

 م .١٤٠٥، بيروت
 ،المكتــب اإلســالمي  ، اإلجابــة إليــراد مــا اســتدركته عائشــة علــى الصــحابةالزركشــي . بــدر الــدين ،  )٨

 . ، الطبعة الثانية م١٩٧٠ ، بيروت
 م .١٩٩٠دار المعرفة ،  ، األم ،دريس إمحمد بن  الشافعي . )٩

 هـ .١٤٢١ ، ، مؤسسة قرطبة مسند اإلمام أحمد بن حنبل. أحمد بن حنبل ،  لشيباني )١٠
خالصـة سـير سـيد البشـر صـلى اهللا عليـه وسـلم ، اهللا ،  الطبري . محب الدين أبـي جعفـر بـن عبـد )١١

 . ، الطبعة األولى م١٩٩٧  ، مكة المكرمة ،مكتبة نزار مصطفى الباز 
 الطبعة األولى م ،١٩٨٤ ،بيروت ،  ، دار الفكر تهذيب التهذيبالعسقالني . أحمد بن حجر ،  )١٢
. 
 م .٢٠٠٦،  مصطلحات فقهية، أحمد الحجي الكردي .أ.د. )١٣
الرحمن بن محمد ، حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع ، المجلـد السـادس  النجدي . عبد )١٤

 بعة التاسعة .، الط هـ ١٤٢٤،  
 ،بيـروت  ،دار الكتـب العلميـة ، المستدرك  على  الصحيحين ، محمد بن عبد اهللا . النيسابوري  )١٥

 . ، الطبعة األولى م١٩٩٠
 م .٢٠٠٨، القاهرة ،  عالم الكتب،  معجم اللغة العربية المعاصرة،  أحمد مختارعمر.  )١٦


