
 

 
ــ ـــ ـــــــ ــــــــ ــــ ـــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــــ ـــ ــــــــ ـــــــ ــــــــــ ــ ـــــــ ــــــــ ـــــ ـــ ـــــــ ـــــــــــــ ـــــــــ ـــــــ ــــــــ ــــــ ـــــــــ ـــــــ ــــــ ــ ـــــ ــ ـــــــ ـــ ـــــ ــــــــ ـــــــ ـــ ـــــ ـــــــ ــــــــ ــ ـــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــ ـــ ـــــــ   ـــــ

   / s711303030@gmail.com 00967711303030  القاضي شوقي:ـ إعداد دليل التوعية بالسن اآلمن للزواج §
0 

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  

  
   بـالتوعيةدليل 

  

 
حماية ألمهات الغد وأجيال المستقبل 

  منع تزويج الصغيراتل المنطقيةوالمبررات  علميةال والحقائق الشرعيةاألدلة 
  

  :إعداد

  شوقي عبد الرقيب القاضي
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   العامة وحقوق اإلنسانالحرياتلجنة 
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، ونصرة لحقوق اإلنـسان ، وتحقيقـاً         للعالمين   أنزلها اهللا هداية  تجلية لموقف الشريعة اإلسالمية العظيمة التي       هذا الدليل   [ 

باء وأولياء األمور بأن يتقوا اهللا في بناتهم ومـن          وهو دعوة لآل  لمصالحه ، ورحمة للطفل والمرأة والرجل والناس جميعاً ،          
  .] فائدته تعاون في تعميممن طبعه ونشره وعلَّمه ودرب عليه ول فشكراً..  اهللا أمانتهن ماسترعاه
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  :المقدمة
 ..ه  في تعامله مع بنات صلى اهللا عليه وسلمرسول اهللاالقتداء ب

 فَمنِ{ شريعة اإلسالم وجعل فيها سعادة دنيانا وآخرتنا        الحمد هللا رب العالمين أكرمنا ب     
عاتَّب ايدلُّ فَلَا هضلَا يشْقَى ووالصالة والسالم على من بعثه اهللا هدايـة        . 123طه  }  ي

 فيكُم تَركْتُ{ فبلغ الرسالة وأدى األمانة ونصح ألمته حتى أتاه اليقين          ورحمة للعالمين   
، صلى اهللا عليه وآله وصحبه       مسلمرواه   } اللَّه كتَاب بِه اعتَصمتُم ِإن بعده تَضلُّوا لَن ما

  .وسلم

 َأو بنَـات  ثَلَاثُ لَه كَان من{ : بشرنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بقوله   قد  ف ..وبعد  
 علَـيهِن  صـبر و فـيهِن  اللَّه واتَّقَى صحبتَهن فََأحسن ُأخْتَانِ َأو ابنَتَانِ َأو َأخَوات ثَلَاثُ

نهمَأطْعو نقَاهسو ناهكَسو نم جِدهت نَّةُ فَلَهو الْج كُن ا لَهابجح نالنَّارِ م موي  ـةاميالْق { 
  . بلفظيهماالترمذي وابن ماجهرواه 

ـ لهـا  أعاذنا اهللا ووالدينا وجميع المسلمين منهـا  هذه البشارة بالجنة والحجاب من النار ـ  
 ، وأن تقوا اهللا فـيهن  أن يحسن اآلباء واإلخوة صحبة بناتهم وأخواتهم ، وأن ي   ثمن هو 

  .يكرموهن ويقدموا لهن الرعاية والتربية واالهتمام

ولقد كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قدوة لآلباء وأولياء األمور في تعاملـه مـع             
تكريماً لهن ورعاية بهن وحرصاً على مصالحهن ومـا يعـود علـيهن         ،  جميعاً  بناته  

 خَيـركُم  خَيركُم { وسلم خير أب ، وخير قدوة      ، فكان صلى اهللا عليه       بالخير والسعادة 
هلَأنَا ِلَأهو كُمري خَيلوابن ماجه والبيهقي والطبراني وابن حبان وغيرهم رواه الترمذي  }ِلَأه.  

 فاطمة رضي   مع - صلى اهللا عليه وآله وصحبه وسلم        -ولنكتفي بما ورد في تعامله      
  ، و البخـاري   رواه    }َأغْضبني َأغْضبها فَمن منِّي بضعةٌ ةُفَاطم{ :التي قال عنها  اهللا عنها   

  }الْجنَّة َأهِل نساء سيدةُ فَاطمةُ{ و،  مسلم رواه  }آذَاها ما يْؤذيني منِّي بضعةٌ فَاطمةُ ِإنَّما{ 

،  مجلسه في وَأجلَسها وقَبلَها بِيدها فََأخَذَ اِإلَيه قَام علَيه دخَلَتْ ِإذَا كَانَتْ{ ، و  البخاريرواه  
كَانخََل ِإذَا وا دهلَيتْ عقَام هفََأخَذَتْ ِإلَي هدبِي لَتْهفَقَب تْهلَسَأجي وا فهسلجأبـو داؤود   رواه    }م

 ؟وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى اللَّه رسوِل ِإلَى َأحب كَان النَّاسِ َأي :عاِئشَةُسئلَتْ  { و،  والترمذي  
 كَـان  سافَر ِإذَا وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى اللَّه رسوُل كَان{ ، و الترمذي  رواه   } فَاطمةُ :قَالَتْف

رآخ هدهانٍ عبِِإنْس نم هلةَ َأهمُل،   فَاطَأوو نخُُل مدلَ ياعهِإذَا ي مةَ قَدمأبو داؤود رواه  }  فَاط 

  .وأحمد

في أعمق وأحـن معانيهـا فتفـيض حبـاً          تتجلى فيها مشاعر األبوة     يا لها من عالقة     
  .وحرصاً على مصالحهاواهتماماً ورعاية ومسؤولية على هذه البنت ، 
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 اللَّه صلَّى اللَّه رسوُللهما   اَلقََ .عنْهما اللَّه رضي وعمر بكْرٍ َأبو هاخَطَب{ ولهذا عندما   
هلَيع لَّمسا :وةٌ ِإنَّهيرغصغيرة في سنها عـن سـن  رواه النسائي وصححه األلبـاني ،      !!} ص  

ومسؤولياته وتبعاته ، فكيـف   ، أو صغيرة عن الزواج  المتقدم أبو بكر أو عمر    الزوج
مسؤوليات الزواج قبـل أن تنـضج       ألب يحب ابنته ويحن عليها أن يرميها في خضم          

، ليس بينهمـا أي  ، أو يرميها لزوج يفرق عنها بسنين كثيرة وتتأهل له نفسياً وجسمياً  
، ولهذا عندما نـضجت فاطمـة        توافق أو تفاهم ، بلها األخطار التي تتعرض لها منه         

بين ولم يكن فارق السن بينها ووصارت أهالً للمسؤولية وأصبحت في سن آمنٍ للزواج 
  .مشكاة المصابيح لأللباني  } منْه زوجهاف علي خَطَبهاثُمَ { وكبير من تقدم للزواج منها 

ـ  ، نستعين اهللا ونسأله السداد ، ندعو اآلباء واإلخوة          ومن هذا المنطلق     اهم اهللا  ومن ولَّ
وأخـواتهم ،   أن يتقوا اهللا فـي بنـاتهم      لبنات وجعلهن أمانة في أعناقهم ،     أمر هؤالء ا  

ويرعـوهن ،   يهتمـوا بهـن ،      و  ويكرمـوهن ،   ويغدقوا عليهن حناناً وحباً وعطفاً ،     
 ،  تهني ، ويحسنوا تـرب    ، ويطوروا مهاراتهن ، ويرعوا إبداعاتهن وتفوقهن       ويعلموهن

حماية ألمهات إعداداً و والحال المناسب ،  اآلمنن يؤهلوهن لمرحلة الزواج في السنوأ
  .. و الغد وأجيال المستقبل

  أعددتَ شَعباً طَيب األعراق*** اُألم مدرسةٌ إذا أعددتَها 

  .والسالم عليكم جميعاً ورحمة اهللا وبركاته

  

  محبكم

  شوقي عبد الرقيب القاضي
  عضو البرلمان اليمني

  لجنة الحريات العامة وحقوق اإلنسان
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  ..اإلهداء  §

رزقها اهللا أطفاالً ، وأنعم عليهـا ببنـت أو      وأسرة   أهدي هذا الدليل التوعوي لكل أب وأم      
ارة المصطفى صـلى  تبشيراً لهم ببشتذكيراً لهم بهذه النعمة ، و.. بنتين أو ثالث أو أكثر    ا

  : وسلم وآله وصحبهاهللا عليه

 }نم كَان ثَلَاثُ لَه نَاتب  ،ثَلَاثُ َأو اتَأخَو  ،نَتَانِ َأواب  ،ـف،  ُأخْتَانِ َأو:  

ü نسَأح نتَهبحص 

ü ونهبَأد 

ü نهمحرو 

ü نسَأحو هِنِإلَي 

ü اتَّقَىو اللَّه يهِنف 

ü وربص هِنلَيع 

ü نهمَأطْعو 

ü نقَاهسو 

ü ناهكَسو نم هتجِد 

ü ونالَهع 

ü ناهآوو 

ü نهجوزو  

  . }الْقيامة يوم النَّارِ من اباحج لَه كُنو،  الْجنَّةُ فَلَهـ 

 والحاكم في مـستدركه علـى        والطبراني وابن أبي شيبة     وابن حبان  والترمذي وابن ماجه  وأبو داؤود   أحمد  رواه  
  :حمد ـ بمجموع ألفاظهم ـ وفي رواية أالصحيحين

  . }دةٌواح َأو :قَاَل،  ؟اللَّه رسوَل يا واحدةٌ َأو :رجٌل فَقَاَل{ 
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  واقع تزويج الصغيرات في مجتمعنا §
  !لتوعية المجتمع بالسن اآلمن للزواج  الدافعو

  . في اليمن توسع ظاهرة تزويج الصغيراتتشير الدراسات واألبحاث الميدانية إلى

ن أ : دراسة ميدانية أعدها مركز دراسات المرأة والتنمية بجامعة صنعاءأوردتفقد  .1
اصرات في اليمن منتشرة أكثر من زواج الذكور، إذ تبلغ          ظاهرة زواج الفتيات الق   
 ال تزيـد  بينمـا    ،% 52وجن قبل سن الخامسة عشرة إلى       نسبة اإلناث اللواتي تز   

 من إجمالي حاالت الزواج أغلبها في       تقريباً% 7  على  الذكور نسبة زواج األطفال  
 العـادات  ، حيث يتم تزويج البنات قبل سن العاشرة إمـا بـسبب        المناطق الريفية 

والتقاليد أو بسبب الوضع المادي المتردي لألسر الفقيرة التي ترغب بالتخلص من            
، عالوة على الرغبة في االستفادة من المبالغ الماليـة        أحد أفرادها بطريقة شرعية   

 .التي يحصل عليها األب مقابل تزويج ابنته

ارس م[ المليكي  ل   ممدوح الحميري وجما    قام بها الباحثان   ةأظهرت دراسة ميداني   .2
حضرموت والحديدة انتشار ظـاهرة      مديريات في محافظتي     9استهدفت   ] 2010

من النساء المبحوثات انتشار ظاهرة تزويج  % 89  ، حيث أقرتزواج الصغيرات
 .الصغيرات في مجتمعهن المحلي

، شـملت    ]2010إبريل  [ جتماعية تيسير عقالن    وفي دراسة قامت بها الباحثة اال      .3
 ، في ثالث محافظات يمنيـة       ]أغلبهم تخصص نساء وتوليد     [ ب وطبيبة    طبي 200

انتشار حاالت تزويج الصغيرات على منهم  % 43تعز ، وإب ، وذمار ، أكد : هي
 .منهم بأن الظاهرة متوسطة % 50، وأفاد 

  الريفيـات فـي الـيمن   من النساء % 24.6 أن 2000أظهر المسح القاعدي لعام   .4

 . عاما14ً  ـ10تزوجن في سن بين 

الـزواج  ( من ضـحايا زواج الخدعـة        % 35وتذهب بعض الدراسات إلى أن       .5
 .السنصغيرات   منهنالذي انتشر في بالدنا ) السياحي 

 مجتمعيـة ومـشكلة تنمويـة    قضية تزويج الصغيرات  منجعل تاألرقامكل هذه ـ    
لى الطفولة ية بمخاطرها وأضرارها عتها والتوعوحقوقية تستحق الوقوف عندها لمناقش    

 رعاية لتنمية المجتمع ، ونصرة وعلى األسرة وعلى األطفال الذين يولدوا من أطفال ،       
  .لحقوق الطفولة ، وحماية ألمهات الغد وأجيال المستقبل
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 أسباب تزويج الصغيرات في مجتمعنا  §

 :نماذج من حاالت قابلناها: أوالًـ 

  !! سنوات 10مرها وع] بعد وفاة والدها [ ها ولي أمرها جوزطفلة  .1
 .المال مهرها ويتزوج هو بهذا ليستفيد من: بوالسب

  !! سنوات 8أبوها وعمرها زوجها طفلة  .2
 .ليسدد بمهرها ديون تراكمت عليه: والسبب

  !! عاماً 12وعمرها أبوها زوجها طفلة  .3
 .أنه يريد أن يغيض أمها التي تركته وغادرت إلى أهلها: والسبب

 .لزواج أخيها)  بدالً (شغاراً !!   عاما13ً أبوها وعمرها وطفلة زوجها .4

 ...............................................................................................وطفلة  .5

 ...............................................................................................وطفلة  .6

وبموجب دراسة حديثة أجريت علـى مـوجهي الـرأي فـي محـافظتي              : ثانياًـ  
  :حضرموت والحديدة ذكروا أن أهم أسباب تزويج اآلباء لصغيراتهم هي

  ادات والتقاليد والثقافة السائدةالع .1

  %.55 ....................  ] ونظرة العار للبنتومنها الخوف من العنوسة[ 

  %.44 ................... .....  ]أفراد األسرةكثرة عدد و [  وثقافة الفقرالفقر .2

  %.1 ...............................................   ]أخرىوأسباب  [ الجهل واألمية .3

ـ وفي دراسة أخرى اعتبرت أن البنى االجتماعية في بعض المحافظات اليمنيـة تتـسم               
االجتماعي األمر الذي يـؤدي إلـى تـدني         بالتقليدية حيث ال تتوفر فرص كبيرة للحراك        

في تحـسين أوضـاعهم     لى فئات اجتماعية فقيرة     مستويات طموح األفراد الذين ينتمون إ     
  . االجتماعية واالقتصادية

 يعرفون سلفا أن أبناءهم وبناتهم سوف يرثون مكـانتهم      وبحسب الدراسة فاآلباء واألمهات   
 لذلك فإنهم يميلون إلى تـزويجهم        صاعداً اعياًجتماعية وال يمكن أن يحققوا حراكاً اجتم      اال

في سن مبكرة وال يهتمون بتوفير خدمات تعليمية وصحية وتدريبية لهم ، ألنهم يعتقـدون              
  .أن أبناءهم مهما حققوا من إنجازات فإنهم سوف يظلون في مستويات اجتماعية متدنية

، والجهـل ، واألميـة ،   الفقر : أن األسباب الحقيقية لتزويج الصغيرات هي    : الخالصةـ  
 . والمعتقدات الخاطئة المتعلقة بنظرة العيب للبنت والتخلص منها كتخلص من العار
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  .. البدائية المجتمعاتأسباب تزويج الصغيرات في  §

   فـي صـحيفة الفـرات الـسورية       عـدنان كـدم   قدمها الكاتب    -في دراسة تاريخية    ـ  
  : بأن تفيد- نترنتاإلونشرتها على موقعها على ]  2007يوليو  20[ 

  ،قـديماً   في المجتمعات البدائيـة الزواج المبكر ظاهرة اجتماعية اقتصادية ثقافية نشأت     
  .ه وظروفه ومصالحهحسب معتقدات، ألسباب تتفاوت من مجتمع آلخر 

أقويـاء    والرومان يعتقدون بأن الزواج من صغار السن ينجب أطفـاالً          فاإلغريق §
 .جسدياً وسليمين ذهنياً

تزوج مـن   ي  عندما سعيدةة ال ي الحيا الخلود ف  يكتب له الملك  لفراعنة يعتقدون أن    وا §
ى ذلك من أجل كثرة العبيد والخدم وتـسخيرهم  يرة ، كما يشجعون عبيدهم عل    صغ

 .في األعمال والبناء والزراعة وغيرها

 .شجعوا على تزويج الصغيرات لزيادة عدد المقاتلين ضد أعدائهمالبابليون و §

معات الزراعية البدائية التي تعتمد على البشر في الزراعـة والحـرث            وفي المجت  §
فتعمل على  من أشغال الفالحة    وجني الثمار والمحاصيل وتسوية األرض وغيرها       

العاملة التي تعمل في األرض التي تشكل مصدر        د  زيادة أفرادها من أجل تأمين الي     
 .ج أبنائهم وبناتهمبالتعجيل من زوا رزق ثابت ودخل دائم وال يكون ذلك إال

 من األوالد متأصلة في أذهانهم اإلكثارفكرة فإن المجتمعات العشائرية والقبلية وفي  §
 العائلة وحرمتهـا فـي حـال    للدفاع عن بغية تكوين أكبر عدد ممكن من األفراد

 .قبائل وعشائر أخرىتعرضت إلى أي اعتداء من قبل 

  :لدى األقلياتتزويج الصغيرات  ـ 

علـى أن يتـزاوج   وغيرهم الدينية واإلثنية مثل اليهود     و  العرقية  والطوائف اتاألقليتعمل  
معتقداتهم ترابطهم وحماية ل للمحافظة على  ولو في سن صغيرةمن بعضهم هم وبناتهم   أبناؤ

  .في المجتمعات الكبيرةمن التفكك والذوبان وطوائفهم المغلقة 

ات البدائية التي كانـت     ن ظاهرة تزويج الصغيرات ارتبطت بالمجتمع     إ: الخالصة •
ستخدم البـشر كعبيـد وآالت ،        ، وأنظمة السخرة التي ت      واالقتتال تعيش على الحروب  

ولو علـى حـساب صـحتها       ) انتاج  ( آلة والدة   ترى في المرأة بأي سن كانت       والتي  
  .ومصالحها
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  !يحقق أهداف الزواج ومقاصدهال غيرات  الصزواج §

  :بهذه األسئلة) للزواج السن اآلمن ( لو بدأنا حوارنا عن 

  ـ لماذا الزواج ؟

  ـ ما هي أهدافه ومقاصده ؟

  ـ لماذا شرعه اهللا ؟

  وما الحكمة منه ؟ـ 

  :ـ في اعتقادي لن تخرج إجابتنا عن أن الزواج شُرِع لتحقيق المقاصد التالية

 .اإلنجاب والمحافظة على النسل والحياة .1

 فـي التربيـة     ا بمـسؤولياتهم  – الزوج والزوجة  –تكوين األسرة وقيام طرفيها      .2
  .والتنشئة والتعليم والرعاية ، كلَبِنَة للمجتمع ومن ثَمّ األمة والبشرية كلها

والنافع للنـاس  ، بالحالل ، والتمتع بها    التي خلقها اهللا فينا      ممارسة غريزة الجنس   .3
 .والمجتمع والحياة

ما لـم   – الزوج والزوجة -واج  لطرفي الز مشروعفإن ممارسة الجنس والتمتع به حق    وللتذكير  [ 
 عليـه  اهللا صلى رسول اهللا    ذلكنبهنا ل وقد   ،    تكون حينها أقرب إلى االغتصاب      الجنسية فإن العملية 

 قضى إذا ثم ، فليصدقها هأهلَ كمأحد عماج إذا{ :فيما رواه عنه أبو يعلى الموصلي في مسنده       ،   وسلم
وجاء في إحياء علـوم الـدين أن         .  }هاحاجتَ تقضي حتى الهجعي فال هاحاجتَ تقضي أن قبل هحاجتَ

يقارب الرجـُل  أن : وذكر منها.. ثالثٌ من العجزِ في الرجل      { : قال وسلم عليه اهللا صلىرسول اهللا   
 قبل أن يحدثَها ويؤانسها ، ويضاجِعها فيقضي حاجتَه منهـا قبـل أن             - يجامعها   -زوجتَه فيصيبها   

ال يقعن أحدكم علـى  { :عنه صلى اهللا عليه وسلم الديلمي منصور أبو وروى  ، }تَها منه   تقضي حاج 
 ].}القُبلةُ والكالم : وما الرسوُل يا رسوَل اهللا ؟ قال: قيل. امرأته كما تقع البهيمةُ ولْيكُن بينهما رسوٌل

4. .......................................................................................................................... 
 

   ؟ه األهداف والمقاصدبعد ذلك هل في تزويج الصغيرة تحقيق إلحدى هذ §

 واإلرضـاع   للحمـل والـوالدة   ونفسياً   جسمياً وعضوياً    ومهيأة صالحة   ـ فهل الطفلة  
   وما رأي المتخصصين من علماء الطب بذلك ؟ ؟والحضانة

وما  ؟ قادرة على تحمل مسؤوليات تكوين أسرة ورعايتها وتربية أطفالها        ـ وهل هي    
  رأي المتخصصين من علماء االجتماع بذلك ؟

ـ وهل تعي الطفلة ما هي العملية الجنسية ؟ وهل ترغب بها ؟ وهل تتالءم مع سنها                 
  وما رأي المتخصصين من علماء النفس بذلك ؟وطبيعة نفسيتها ؟ 
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  ..!!في أضرار تزويج الصغيرة  النفسوعلماءقول األطباء  §

.. عليها  على أن في زواج الصغيرة أضرار عضوية ونفسية         وعلماء النفس   يؤكد األطباء   
  :يمكن أن نجملها في العناوين التالية

بسبب عدم تناسب   .. وية تتعلق بممارسة الجنس مع الطفلة الصغيرة        أضرار عض  .1
اصة عندما يكون أكبر منهـا      حجمها وحجم أعضائها مع حجم وأعضاء الزوج خ       

 .عالمجاورة له من آثار الجما تمزق المهبل واألعضاءبسنين ، مما يؤدي ذلك إلى 

أضرار نفسية تتعلق بممارسة الجنس مع الطفلة الصغيرة التـي ال تعـي عمليـة                .2
اضطرابات في العالقات الجنسية بين الـزوجين  متطلباته مما ينتج عنه الجنس وال  
 ا عدم نجاح العالقة وصعوبتهيسببك الطفلة لطبيعة العالقة مما إدرام  ناتج عن عد  

 .تالزم هذه الطفلة في حياتها] جنسية [ ، وقد يتسبب ذلك في عقدة نفسية 

  إذا حملـت أضرار صحية وعضوية يقينية تتعلـق بحمـل الـصغيرة ووالدتهـا        .3
 .، والحمل الزم من لوازم الزواج) الحمل المبكر ( 

عـضو  رئيس لجنة الصحة العامـة والـسكان   نجيب غانم   /  الدكتور   قد قدم األستاذ  وـ  
مجلس النواب وزير الصحة األسبق ورقة علمية طبية أمام بعض أعضاء المجلس عـن              

 من تزويج   اأضرار الحمل المبكر أقنعت الكثير بأهمية منع تزويج الصغيرات ، حذر فيه           
لى الصغيرة في حالة     ع مخاطر صحية تشكل خطورة   ( الصغيرات مؤكداً على أن هناك      

  :الحمل من حيث

  ، لة نزيف الوالدة واإلجهـاض    تعرضها لفقر الدم الذي يؤدي غالباً إلى الوفاة في حا         ـ  
  . ]التعفن[ واإلخماج 

  .ـ ارتفاع ضغط الدم الحاد

  . واللجوء إلى العمليات القيصريةتعسر الوالدةـ 

 سنة مـن    18ظامه قبل   و ع تمزق الرحم نتيجة صغر فتحة الحوض الذي ال تكتمل نم         ـ  
  .عمر الفتاة

  .اسور الوالديكما تكون الصغيرة عرضة لإلصابة باإلرجاج أو التشنج الحملي والنـ 

هو نقص الوزن الذي غالباً ما تكون نتائجـه         خطر ما يصيب مولود األم الصغيرة       وأـ  
  .نجيب غانم. د. أ. كالم انتهى)على المواليد هو التخلف العقلي وأمراض القلب 
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سعودية لدراسـة األضـرار الـصحية والنفـسية لتـزويج      وهو ما أكدته لجنة طبية    ـ  
  : عنات في تقريرها الذي جاء في ملخصهالصغير

  :ومنها ..  لزواج الصغيرات والنفسيةةاآلثار الصحي •

  .لضطرابات الدورة الشهرية وتأخر الحماـ 

  ).ع  آثار الجماالمجاورة له من تمزق المهبل واألعضاء (آلثار الجسدية اـ 

  .سمبكرة نتيجة نقص الكلن ازدياد نسبة اإلصابة بمرض هشاشة العظام وبسـ 

  : مثل..ن هناك أمراض مصاحبة لحمل صغيرات السو

  .نالمستمر عند حدوث الحمل لدى صغيرات السيء حدوث القـ 

  .مفقر الدـ 

 لخلل فـي  ماإوذلك ، معدالت اإلجهاض والوالدات المبكرة  اإلجهاض حيث تزدادـ 
تأقلم الرحم على عملية حدوث الحمل مما يؤدي إلى حدوث  الهرمونات األنثوية أو لعدم

  ).ة المبكر  (حدوث نزيف مهبلي والوالدةلي انقباضات رحمية متكررة تؤد

  .تيؤدي إلى فشل كلوي ونزيف وحدوث تشنجا ارتفاع حاد في ضغط الدم قدـ 

  .رلوالدات في العمر المبكار ادة العمليات القيصرية نتيجة تعسزيـ 

  .لالحمع ارتفاع نسبة الوفيات نتيجة المضاعفات المختلفة مـ 

  ر ،المبك ظهور التشوهات العظمية في الحوض والعمود الفقري بسبب الحملـ 

  :ل الذين تحمل بهم وتضعهم أمهات طفالتاآلثار على صحة األطفاومن  •

  .نحاد في الدورة الدموية المغذية للجنيالقصور ال اختناق الجنين في بطن األم نتيجةـ 

  :لمن مضاعفات مثها الوالدة المبكرة وما يصاحبـ 

ي ،  اعتالالت الجهاز الهضم  ن ، و  قصور في الجهاز التنفسي لعدم اكتمال نمو الرئتي       ( 
اإلصابة بـالعمى   ي ، و  بالشلل الدماغ بة  زيادة اإلصا ي ، و  تأخر النمو الجسدي والعقل   و

  .تااللتهاباب الوفاة بسب، وة واإلعاقات السمعي

  : فمنها.. على الصغيرة المتزوجة ةاآلثار النفسيأما  •

والحرمان من عيش مرحلة الطفولة التي إن       ،  ن  الحرمان العاطفي من حنان الوالدي    ـ  
لذا فإن حرمانها من االستمتاع بهـذه        ، يةمرت بسالم كبرت الطفلة لتصبح إنسانة سو      
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المرحلة في صورة أمراض نفسية     ه  لى ارتداد لهذ  عند تعرضها لضغوط إ   السن يؤدي   
  .ة اضطرابات الشخصي والقلق واالكتئاب ومثل الهستيريا والفصام

إدراك الطفلة لطبيعة   م   الجنسية بين الزوجين ناتج عن عد      اضطرابات في العالقات  ـ  
  .االعالقة مما ينتج عنه عدم نجاح العالقة وصعوبته

ة للمشاكل الزوجية وعدم تفهم الزوجة لما يعنيه        واضطرابات عدم التكيف نتيج   ق  قلـ  
اإلدمان نتيجة لكثرة الضغوط كنوع ة ، وربما ومسئولة األسرة والسكن والمود الزواج

  .بالهرو من أنواع

التـي   وهي مجموعة من األعـراض النفـسية  )  ليلة الدخلة (آثار ما بعد الصدمة ـ 
  .فثل هذه المواقلمض تتراوح ما بين أعراض االكتئاب والقلق عند التعر

الخوف حالة طبيعية عند األطفال ومن هم دون سن البلوغ كـالخوف مـن    يشكلوـ 
، ويزول هذا الشعور بعد مرحلة البلوغ لذلك فإن  والبعد عن الوالدين الظالم والغرباء

  .ريترتب عليه قد يصاحب القاصر إذا تعرضت للزواج بهذا العم الخوف وما

)  وهو مرض نفسي ابتـداء  (للمهبل لمن هن في عمر مبكر   إرادي الالاالنغالقـ 
من الشدة الجسدية من الـزوج  )  القلق (الخوف  ويزيد من احتمال حدوث ذلك وجود

  .ي مرضية تستدعي التدخل الطبةوهي حال

نتيجة احتمـال    (وجود قابلية لإلصابة ببعض األمراض النفسية خالل فترة النفاس          ـ  
  ).ل بل الحمبإمراض نفسية ق إصابتها

وما يترتب عليهـا بالنـسبة      ت  عدم اكتمال النضج الذهني فيما يخص اتخاذ القرارا       ـ  
  .هللعناية بالطفل وواجبات الزوج والعالقة مع أقارب

  :لألم الصغيرةاآلثار النفسية على األطفال ومن  •

ة ، يمكن أن تقـوم بعملهـا كـأم ناضـج     الشعور بالحرمان حيث أن األم القاصر ال
الكبر كالفصام واالكتئاب نتيجة وجود  بات نفسية تؤدي إلى أمراض نفسية فياضطراو

أخر النمو الذهني عند األطفال نتيجة انعدام      سة ، وت  الطفل في بيئة اجتماعية غير متجان     
م بواجبهـا  ال يمكن لألم القاصر أن تقو حيث، أو ضعف الرعاية التربوية الصحيحة 

  .التربوي تجاه أطفالها

  :نة تقريرها بالقولوختمت اللج

فإن زواج القـصر يكـون أحـد العوامـل     ر ، الذك ونتيجة لألسباب األنفة •
صحية ونفسية مما يؤدي إلـى زيـادة    الرئيسية التي تساعد في ظهور مشكالت

 }ياقتصادياً على النظام الصحاً األمراض في األسرة والمجتمع وبالتالي تشكل عبئ
 .انتهى ملخص التقرير
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 المتزوجة) الصغيرة  ( التي يؤكدها العلماء إضافة إلى حرمان        النفسيةومن األضرار   ـ  
  :من عاطفة أسرتها وحنانهم واهتمامهم

 )الطفلـة   (  الـداخلي للزوجـة  اإلحساسيتكون في  ، فمناآلعاطفي غير  التجاوب  ذلك ال 
 والنفسي بين الطرفين تظل     الجنسيففجوة التفاعل   ،  حياتها  ل  رق قد تالزمها طوا   أمحطة  

 تميـل   ، كمـا   .أساسها انهيار العالقة من     إلىمستقبال  ي  وهو ما يؤد  ،  ببا لفجوة زوجية    س
األبوة بالمشاعر الزوجية ر فتختلط مشاع، كوالد أو أب  مشاعر الزوجة لإلحساس بزوجها

 اقرب في -فالتفاوت في السن يجعل الزوج    ،   لعاطفيم ا وتقع حالة من االنفصا   ،  الطبيعية  
وبالتالي ،   بسبب زواجها    اً الذي هجرت بيته مبكر    ة األب  لصور –رة  خيال الزوجة الصغي  

  .رآمن لعالقة زوجية يفترض أن تستم غير حجم التجاوب العاطفي يكون في مستوى

 ففي هذه السن تكـون   ،في بيت زوجها  تترتب عليها حياة الزوجةالتيالمسئولية وكذلك 
وهو ما قد يحد منه الزوج الـذي  ة ،  بمساحات رغبة في االنطالق في عالم الطفول     مقترنة

والتحفظ تجاه تصرفات الطـرف   الرزانةعادة ما يحيط نفسه في مثل هذا السن بحالة من 
 أوحالـة مـن التوقـف    ة يولد بالـضرور   وهو ما ،   بغية رسم مالمح انقياد معينة       اآلخر

ـ داخـل قوق   العيشإلى تؤدي بها ، والتياالسقاطات النفسية عند الزوجة الطفلة   مـن  ةع
  .ءاالنطوا

 بالشلل الدماغي مثلت    اإلعاقة :[ر الدكتور يحيى الثور، أخصائي أعصاب، إلى أن       يشيوـ  
  . ] في اليمن لنحو مليون طفلاإلعاقةا من أسباب سببا رئيس

  .المرتبط بزواج الصغيراتالوالدة المبكرة والشلل الدماغي من أهم أسبابه 

  :وختاماًـ 

 200 علـى     ]2010إبريل  [  لتي أجرتها الباحثة تيسير عقالن    الدراسة الميدانية ا  جاء في   
 مـنهم  % 96 أن] أغلبهم تخصص نـساء وتوليـد       [   من تعز وإب وذمار    طبيب وطبية 

 .يقينية وثبوت األضرار العضوية والنفسية لزواج الصغيراتيؤكدون 
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 تزويج الصغيرةآلثار  يةاالجتماع التنموية ورؤيةال §

  :االجتماعية التي تالزم تزويج الصغيرات هي ما يليالتنموية وأبرز اآلثار 

 وما يترتب عليه من مهام المتزوجة عن التعليم بسبب الـزواج ) الطفلة ( انقطاع   .1
من مـشكلة    الذي يعاني    اليمنوهو ما يعني زيادة نسبة األمية في        .. ومسؤوليات  

يـة بـين    وتصل نـسبة األم ،منهم إناث   % 66،  تقريباً   % 45 األمية بما نسبته  
وبحسب تقرير للبنك الدولي تحتل اليمن المرتبة األولـى    ،    %79النساء الريفيات   

تتزايد نسبة األمية بتزايد التسرب من التعليم ، وفـي      في نسبة األمية عربياً ، بل و      
 مليون طفل يمني ممن بلغوا سن التعليم هـم خـارج   3تقرير رسمي أكد على أن   

 .مؤسسات التعليم

 7.4، فاألم طفلة وأمية ، ومعدل الخصوبة مرتفع          فقر في المجتمع  زيادة نسبة ال   .2
 تقريـر   بوبموج  %.3.5 النمو السكاني في تزايد      مواليد للمرأة الواحدة ، ومعدل    

صادر عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالتعاون مع البنك الدولي والبرنـامج            
فـإن  م  2005/2006 األسرة   اإلنمائي لألمم المتحدة حول تقييم الفقر مسح ميزانية       

بلغ عدد الفقراء في اليمن خالل      ، حيث    % 40معدل الفقر في اليمن يقدر بحوالي       
من إجمالي عـدد    % 35، وبالتالي فإن     م سبعة ماليين نسمة   2006-2005الفترة  

 ، كمـا  السكان ال يستطيعون تلبية احتياجاتهم األساسية الغذائية منها وغير الغذائية      
 .ةون حتى تلبية احتياجاتهم األساسي ال يستطيع ] مليون نسمة2.9 أي[ % 12.5أن 

) أميات ( و) طفالت (  أمهات  الذين يولدون منمحدودية التربية السليمة لألطفال .3
 .أعددت شعباً طيب األعراق*** األم مدرسة إذا أعددتها .. و 

 رضيعاً   طفالً 41 امرأة و    365إذ تموت     ، ات األمهات والمواليد  زيادة نسبة وفي   .4
واألمهات الصغيرات الالتي تقل أعمارهن عن      .  والدة حية  100.000من بين كل    

 سنة هن أكثر عرضة للوفاة بمقدار خمسة أضعاف من النساء الالتي هن فـي              15
 .ةالعشرينات من العمر، وذلك بسبب مضاعفات الوالد

هي واحدة   اليمنمعدالت وفيات األمهات واألطفال حديثي الوالدة فيـ هذه النسبة في 
 175لم ، ففي دول إقليم شرق المتوسط ، ما يقارب مـن             من أعلى المعدالت في العا    

 9قدمـة عـن    في الـدول المت  والدة حية ، وال تزيد ألف 100وفاة بين األمهات لكل     
 . ألف والدة حية100حاالت وفاة لكل 
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ة لكل ألف مولود     حالة وفا  111 معدل الوفيات بين األطفال دون سن الخامسة         ويبلغـ  
منها ،   حالة وفاة لكل ألف مولود حي        75حي ، وبلغت معدل وفيات األطفال الرضع        

 من حـاالت الوفيـات بـين     %50، وما نسبته  حالة وفاة للمواليد حديثي الوالدة   37
 .األطفال الرضع

 بسبب االتجاه إلى صغيرات السن ، حيث تشير         زيادة نسبة العنوسة في المجتمع     .5
 أن متوسط سن الزواج في القرى الريفية يتراوح بـين           يت مؤخراً إلى  ردراسة أج 

 .ة سن13 و 12

 لفقه أن نشجع الشباب على اختيار البالغات الراشـدات الـصالحات           الحكمة وا  فمنـ  
 ولو بالتشريعات وليس الطفالت الصغيرات ، كما ينبغي التشجيع ـ   ومسؤولياته ،للزواج

وفي ذلك حد من المخـاطر والمفاسـد وتأسـياً          ،  ـ على زواج المطلقات واألرامل      
الذي تـزوج جميـع نـسائه بالغـات         ،  بالرسول صلى اهللا عليه وآله وصحبه وسلم        

 عشر زوجة عدا واحدة مـنهن  االثني وأرامل وعائالت األيتام ـ  وراشدات وثيبات ومطلقات

 . سنة60ـ فتزوج التي تكبره بخمسة عشر سنة وتزوج من عمرها أكبر من  فقط

 ............................................آثار تتعلق بالتنمية ، والتعليم ، وخدمات الصحة ، و  .6

افية واالقتصادية لنهوض مجتمعنا وتنميته     المعوقات االجتماعية والثق   من   3اذكر  : تمرينـ  
  :كما يلي..  لكل معوق ، وموضحاً عالقة كل سبب بتزويج الصغيرات  أسباب5، مبيناً 

 عالقته بزواج الصغيرات األسباب المعوقات م
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 األدلة الشرعية لمنع تزويج الصغيرات §

  .. ومقتضياته أن للزواج سناً آمناً له عالماتهاألصل في القرآن الكريم ) 1(

  :اهللا تعالى  يقولـ
 فَِإن َآنَستُم منْهم رشْدا فَادفَعوا ِإلَـيهِم َأمـوالَهم ولَـا    حتَّى ِإذَا بلَغُوا النِّكَاح   وابتَلُوا الْيتَامى   { 

         فتَعـسا فَلْييغَن كَان نموا وركْبي ا َأناربِدافًا ورا ِإسْأكُـْل        تَْأكُلُوها فَلْييـرفَق كَـان ـنمفْ و
  6النساء }بِالْمعروف فَِإذَا دفَعتُم ِإلَيهِم َأموالَهم فََأشْهِدوا علَيهِم وكَفَى بِاللَّه حسيبا 

  : لأللوسيـ جاء في روح المعاني
 سـنة عنـد     وهو خمس عـشرة   ،  أي إذا بلغوا حد البلوغ وهو إما باالحتالم أو بالسن           ( 

وشاع عن اإلمام األعظم      ...وهي رواية عن أبي حنيفة    ،   الشافعي وأبـي يوسف ومحمد   
 قوله ذلك في وله  ،وللجارية تمام سبع عشرة سنة، أن السن للغالم تمام ثماني عشرة سنة 

 ابـن  الهق هكذا،   سنة عشرة ثماني الصبي وأشُد ] 152 : األنعام[  } َأشُده يبلُغَ حتى{  : تعالى
 اإلنـاث  أن غيـر ،   للتـيقن  عليه الحكم فيبنى فيه قيل ما أقل وهذا ، القتبي وتابعه عباس

 التـي  األربعـة  الفصول على الشتمالها سنة حقهن في فنقصنا،   أسرع وإدراكهن نشؤهن
 يطعن أن والمراد ، سنة عشرة تسع الغالم في وعنه ، محالة ال المزاج منها واحد يوافق

   ).سنة عشرة تسع يستكمل حتى: وقيل ، عشرة ثماني له ويتم شرةع التاسعة في

 تـزويج الـصغيرة   عباآلية على من  وعثمان البِتِّي    األصمأبو بكر    ابن شبرمة و   ـ ويستدل 
  : إلى-وبدائع الصنائع في المبسوط  كما نُقَل عنهم– والصغير حيث ذهبوا

 )لَا َأنَّه جوزي يرغةُ الصيرغالصو لُغَا تَّىحبي ِلهتَّى { ِلقَولَغُوا إذَا حب النِّكَاح{  ،   فَلَـو  ـازج 
وِيجَل التَّزلُوغِ قَبالْب لَم كُنذَا يةٌ ِلهفَاِئد ، ِلَأنوتَ وثُب ةلَى الْوِلَايع ةيرغالص  ـةاجلَى  ِلحـوالْم 

هلَيتَّى عح ا إنيمقَّقُ لَا فتَتَح يهةُ فاجتُ لَا الْحةُ تَثْبالْوِلَاي اتعرلَا ، كَالتَّبةَ واجـا  حإلَـى  بِهِم 
 ثُـم  ، ينَافيهِما والصغَر النَّسُل وشَرعا الشَّهوة قَضاء هو طَبعا النِّكَاحِ مقْصود ِلَأن ؛ النِّكَاحِ

 وِلَايةَ لَا إذْ ذَِلك يلْزِمهما َأن ِلَأحد يكُون فَلَا الْبلُوغِ بعد َأحكَامه تَلْزمهماو ِللْعمرِ يعقَد الْعقْد هذَا
دا ِلَأحهِملَيع دعلُوغِ بالمكتبة الشاملة  )الْب.  

  :أعيد إليه ال بد منيتيمة وحتى ال يضيع إذا حرصاً على مال اليتيم أو الـ 

 ! }وابتَلُوا الْيتَامى{  .اختبار قدراته .1

 ! }حتَّى ِإذَا بلَغُوا النِّكَاح { .بلوغه سن النكاح .2

 ! }فَِإن َآنَستُم منْهم رشْدا { .أن يكون راشداً .3

 !}حتَّى يبلُغَ َأشُده  { . تهمعرفأن يكون قوياً في بدنه و .4
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عظم مسؤولية إدارة مبلغ من  وأيهما أ!نفسه ؟اإلنسان  أغلى المال أو أيهما: والسؤال •
 ورعاية أسرة  من حمل ووالدة وإرضاع وتربيةالزواج وتبعاتهمسؤوليات المال أم 

 ! ؟وبيت

 فَِإن َآنَستُم منْهم رشْدا فَادفَعوا ِإلَـيهِم        حتَّى ِإذَا بلَغُوا النِّكَاح   وابتَلُوا الْيتَامى   { : ـ قال تعالى  
 مالَهو6النساء }.. َأم  

  152األنعام  } حتَّى يبلُغَ َأشُده ولَا تَقْربوا ماَل الْيتيمِ ِإلَّا بِالَّتي هي َأحسن{ : تعالىـ وقال

  .إال بما فيه صالحه وتثميره} ِإلَّا بِالَّتي هي َأحسن { : ـ قال أبو جعفر

 . ..َأشُدهحتَّى يبلُغَ : أقوال المفسرين في معنىـ 

 ، وتدبير ، وحتى يبلغ وقت اشتداده في العقلاستحكام قوة شبابه وسنه  :الطبري •
 .ثالثين سنة: الحلم ، وقيل: قيلو.ماله ، وصالح حاله في دينه

[ تين  س:أربعين ، وقيل: ثالثين سنة ، وقيل: حتى يحتلم ، وقال السدي :ابن كثير •
  ].ا كله بعيد هاهنا وهذ: لكنه عقب على رأي أربعين وستين بقوله

، وقد تكون في المعرفة بالتجربة ،  يعني قوته ، وقد تكون في البدن :القرطبي •
 واختلف العلماء في أشد .والبد من حصول الوجهين ، فإن األشد وقعت هنا مطلقة

خمس : بلوغه وإيناس رشده ، وعند أبي حنيفة: بلوغه ، وقيل: اليتيم فقيل
 .وعشرون سنة

ما بين الثمانية عشر : حتى يعقل وتجتمع قوته ، وقيل: لحلم ، وقيلقيل ا: البغوي •
 .سنة والثالثين ، وقيل ثالثة وثالثين

 .ثماني عشرة سنة:  عن سعد بن جبير:ابن أبي حاتم •

 . أشد الصبي ثماني عشرة سنة قاله ابن عباس:األلوسي •

  :ال استدالل على تزويج الصغيرة في قوله تعالى) 2(

 } اللَّاِئي يو              نـضحي اللَّاِئي لَمرٍ وثَلَاثَةُ َأشْه نتُهدفَع تُمتَبِإنِ ار اِئكُمسن نيضِ محالْم نم نِئس
 .4الطالق } وُأولَاتُ الَْأحماِل َأجلُهن َأن يضعن حملَهن ومن يتَّق اللَّه يجعْل لَه من َأمرِه يسرا 

 ثالثة أنواع من المطلقات لم يشملهن حكم عدة المطلقـات           بيان حكم اعتداد   في اآلية    :أوالً
  : هن.228البقرة }  ..  والْمطَلَّقَاتُ يتَربصن بَِأنْفُسهِن ثَلَاثَةَ قُروء{ في اآلية 

 .المطلقات اآليسات من المحيض .1

 .المطلقات الالئي لم يحضن .2

 .التالحام] الحوامل [ المطلقات  .3
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والْمطَلَّقَـاتُ  { : المشموالت بقولـه تعـالى   والمطلقات الالئي يحضن ولسن حوامل     .4
 .لتكتمل أحكام جميع حاالت المطلقات. }َأنْفُسهِن ثَلَاثَةَ قُروء يتَربصن بِ

 فليس هناك إجمـاع     .}م يحضن   واللَّاِئي لَ { :اختلف المفسرون في مدلول قوله تعالى     : ثانياً
حيث تنقسم األدلة مـن     ..  ظني في داللته   مما يجعل النص  ) .. الصغيرات  ( ى أنهن   عل

  :وعليه] .. وظني الداللة [ و ] قطعي الداللة : [ حيث داللتها إلى

بطل به االستدالل ، وجاز فيـه الخـالف ، وحـرم    ، فإن الدليل إذا تطرق إليه االحتمال    
 .اإلنكار فيه على المخالف

  :}واللَّاِئي لَم يحضن { ين في ومن أقوال المفسر

 . وإن كن بالغاتأو ألنهن ال حيض لهن أصالًأي لصغرهن : نظم الدرر للبقاعي •

 .المرأة التي لم تحض: بحر العلوم للسمرقندي •

 .أو لعلةوالالتي لم يحضن بعد لصغر : تفسير في ظالل القرآن •

هن أو البالغات الالتي لم يأت  الصغار، الالئي لم يأتهن الحيض بعد،أي: تفسير السعدي •
  ).والبالغات : وفي طبعة أخرى( .، فإنهن كاآليساتحيض بالكلية

ـ وحاالت نساء يبلغن فوق العشرين عاماً وأكثـر دون أن يـأتيهن الحـيض حقيقيـة        
  .ومعلومة ومتيقنة وموجودة في كل زمان ومكان ومصر

  لـى جـواز تـزويج الـصغيرة    ل باآليـة ع  ابن عثيمين أن االستدال  اإلمام ولهذا يرى ـ  
   ].باب إنكاح الرجل ولده الصغار/ كتاب النكاح /  شرح البخاري : راجع [ ]!ليس بظاهر[ 

قيل أنها الصغيرة   [ شرعت العدة الستبراء الرحم من الحمل فكيف يطلب من مطلقة           : ثالثاً
  لم تحـض   ي ثم طُلِّقَت وه   – كون العدة على المدخول بها فقط        – تزوجت ودخَل بها     التي
األنثى ال تحمل إال   كونوهي بالخلقة لن تحمل ما دامت صغيرة قبل الحيضأن تعتد  ] بعد

أال يؤكـد أن  ! ؟ى استعداد الرحم الستقبال الجنين إذا جاءها الحيض ، الذي هو عالمة عل   
 لعلـه  هن البالغات الالئي لم يأتهن الحـيض      } واللَّاِئي لَم يحضن    { : المقصود بقوله تعالى  
  !وليست الصغيرات ؟

 تحبيب أو ترغيب أو تـشجيع علـى تـزويج            بأي وجه من األوجه    ليس في اآلية  : رابعاً
ومن هـذا  يها بيان حكم العدة ليس إال ، أنها الصغيرة ـ ف ب ، وإنما ـ إذا سلَّمنا الصغيرة 

  }رحيم غَفُور اللّه فَِإن فَآُؤوا فَِإن شْهرٍَأ َأربعة تَربص نِّسآِئهِم من يْؤلُون لِّلَّذين {:قوله تعالى 

وهو حلف الـزوج علـى أال   ) اإليالء ( ، فهل يعني هذا أن نشجع الناس على   226البقـرة 
  ! ؟ى معه وبين حكمهيجامع زوجته ، كون القرآن الكريم تعاط
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  .. في السنة النبوية امتناع عن تزويج الصغيرة) 3(

  :قَاَل بريدةَ عنـ 
 مثُ . "صغيرةٌ إنها: " وسلم عليه اُهللا صلى اِهللا رسوُل فقاَل .فاطمةَ وعمر بكر وأب بطَخَ{ 
  . صحيحمشكاة المصابيح لأللباني ـ .} منه هافزوج علي هابطَخَ

  :ـ وفي رواية
 }و خَطَبكْرٍ َأبب رمعو يضر ا اللَّهمنْهةَ عمفَقَاَل .فَاط سوُلر لَّى اللَّهص اللَّه هلَيع  ـلَّمسو: 

وابـن حبـان     الحاكم في مستدركه علـى الـصحيحين   رواه } منْه فَزوجها علي فَخَطَبها .صغيرةٌ ِإنَّها
  .النسائي وصححه األلبانيو

] الـصغيرة   [ ـ الحديث دليل واضح على رفض النبي صلى اهللا عليه وسلم تزويج ابنته              
ولو كان في تزويج الصغيرة مصلحة لحرص عليها رسول اهللا صـلى اهللا عليـه وآلـه                 
وصحبه وسلم البنته فاطمة رضي اهللا عنها وهي أحب الناس إلى قلبه ، وطالب الـزواج                

  .هما أبو بكر أو عمر رضي اهللا عنهما

  عمر فاطمة رضي اهللا عنها حين تزوجت من اإلمـام علـي رضـي اهللا عنـه                 كان  ـ  

  .عاماً حسب روايات أخرى) 18(، أو بن حجر اماً حسب رواية اع) 21(

 والْيـوم  اللَّـه  يرجو كَان ِلمن حسنَةٌ ُأسوةٌ اللَّه رسوِل في لَكُم كَان لَقَد {: يقول اهللا تعالى   ـ
رالَْآخ ذَكَرو ا اللَّهير21األحزاب }  كَث. 

  :ـ تنبيه
 تفيـد أنهـا     }فخطبها علـي    {  الثانية   الروايةلفظة  في  ) الفاء  ( ن حرف العطف    ليس دقيقاً ما قيل في أ     

في الرواية األولى لفظة بو بكر وعمر رضي اهللا عنهما ، فال      تزوجت صغيرة في نفس الفترة التي طلبها أ       
  . تفيد غير ذلك}ثم خطبها علي { 

  !والصغيرة ال اعتبار إلذنها .. اإلذن شرط لصحة الزواج ) 4(

  :ل رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وصحبه وسلمـ قا
  وكَيفَ ِإذْنُها:ال تُنْكَح اَأليم حتى تُستَْأمر، وال تُنْكَح البِكْر حتى تُستَْأذَن، قَالُواْ يا رسوَل اِهللا( 
  . رواه البخاري ومسلم وأحمد وغيرهم ) َأن تَسكُتَ: قَاَل؟

مصحوباً بتيقن الرضـاء    (  أو تلميحاً أو استلهاماً من السكوت        ال يتأتى اإلذن تصريحاً   ـ  
إال من راشدة وكبيرة ، والصغيرة ناقـصة  ) ألنه ال ينسب لساكت قول أو رأي أو موقف          

  !نها أو إلذنها أن يكون معتبراًهلية فأنى لنا أن نستأذاألأو فاقدة 

  !ـ فكيف هو الحال في تزويج صغيرات باإلكراه واالحتيال ؟
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  !المخاطبون بالزواج هم الشباب وليسوا األطفال ) 5(

  :ـ قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وصحبه وسلم

 لَـه  فَِإنَّه بِالصومِ فَعلَيه يستَطع لَم ومن فَلْيتَزوج الْباءةَ منْكُم استَطَاع من الشَّبابِ معشَر يا{ 
اءي ومسلم وغيرهما رواه البخار }وِج.  

: مرحلة عمرية تبدأ من) الشباب ( فالمخاطب في الحديث هم الشباب وليس األطفال ، وـ 
خمس عشرة سنة إلى الثالثين ما لم يبلغ عليه الشيب ، أو من سن التاسعة عـشرة إلـى                   

ـ    .] معجم لغة الفقهاء  : كتاب.[ ن واألربعين الرابعة والثالثين ، أو بين الثالثي      ام  ويـذهب اإلم
 ، الثَّلَاثين يجاوِز ولَم بلَغَ من الشَّاب َأن الْمخْتَار الَْأصح: النووي ـ كما في الفتح ـ إلى أن  

ثُم ول هِإلَى كَه اوِز َأنجي ينعبالَْأر ، ثُم وخ هشَي.[   

) االسـتطاعة   ( هل تحقق   ف ،   !.. )مادياً ومعنوياً و    ( ستطاعة  والشرط للزواج هي اال   ـ  
 وهل الصغيرة تستطيع تحمل أعبـاء الـزواج والحمـل           !بمدلولها الواسع في الصغار ؟    

  !والوالدة واإلرضاع والحضانة والتربية وغيرها ؟

  !الزواج مسؤولية ال تقوى الصغيرة على تحملها ) 6(

  :ـ قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وصحبه وسلم

} اعٍ كُلُّكُمر كُلُّكُمُئوٌل وسم نع هتيعر   ،اماعٍ الِْإمُئوٌل رسمو نع هتيعُل،   رجالراعٍ وي رف 
هلَأه وهُئوٌل وسم نع هتيعَأةُ،   ررالْمةٌ وياعي رف تيا بجِهوُئولَةٌ زسمو  ـنـا  عهتيعر  ،

مالْخَاداعٍ وي راِل فم سهدُئوٌل يسمو نع هتيعر   ،كُلُّكُماعٍ وُئوٌل رسمو نع  ـهتيعرواه  . }ر 

  .البخاري ومسلم وغيرهما

  .الزواج مسؤوليةفـ 

أن  ]ويرعاها ويقوم بـشؤونها     بحاجة إلى من يتحمل مسئوليتها      [ أنى لطفلة صغيرة    وـ  
  !؟...  و لة عن زوج وبيت وأوالدتكون مسئو

 الحرج عن الناس لقول     ليس في ذلك عنت وحرج عليها ، وإنما جاءت الشريعة لترفع          أـ  
 التَّـوراة  فـي  عنـدهم  مكْتُوباً يجِدونَه الَّذي اُألمي النَّبِي الرسوَل يتَّبِعون الَّذين{ :اهللا تعالى 
 الخَبائث علَيهِم ويحرم الطَّيبات لَهم ويحلُّ الْمنكَرِ نِع وينْهاهم بِالْمعروف يْأمرهم واِإلنْجِيِل

عضيو منْهع مهراَألغْالََل ِإصي وكَانَتْ الَّت هِملَيع يننُواْ فَالَّذآم بِه وهرزعو وهرنَصواْ وعاتَّبو 
النُّور يُأنزَِل الَّذ هعلَـِئ مُأوك مه ونحفْل157األعراف  }الْم.  
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  .راتليس في زواج عائشة رضي اهللا عنها إلزام بتزويج الصغي) 7( 

  :يقول ابن عثيمين رحمه اهللا: أوالً
 –متى يكون الزوج كالرسول     :  قد يقال  - رضي اهللا عنها     –أما االستدالل بحديث عائشة     

 –، فعائشة زوجت بأفـضل الخلـق         ، ومتى تكون البنت عائشة       -صلى اهللا عليه وسلم     
 وأنها ليست كغيرها من النساء ، إذ أنها بالتأكيد سـوف ترضـى              -صلى اهللا عليه وسلم     

لها النبي صلى هللا  حين قال - رضي اهللا عنها –وليس عندها معارضة ، ولهذا لما خُيرت 
له ، ولـم تـرد   إني أريد اهللا ورسو: ؛ فقالت) ك  ال عليك أن تستأمري أبوي    : ( عليه وسلم 

   .الدنيا وال زينتها

أما أن يأتي إنسان طماع ال هم له إال المال ، فيأتيه رجل ما فيه خير ، ويقـول زوجنـي           
بنتك ، وهي عندها ثالث عشرة سنة أو أربع عشرة سنة ، ما بلغت بعد ، ويعطيه مائـة                   

شـرح  : راجـع [  .هذا االستدالل بعيد ما فيه شك ، وضـعيف  : ألف ، فيزوجه إياها ، نقول     

   ].باب إنكاح الرجل ولده الصغار/ كتاب النكاح / البخاري 

 رضي اهللا عنها عند زواجها برسول اهللا      عائشة هناك خالف بين المؤرخين في سن     : ثانياً
موازاة سنها بسن أسماء التي تكبرها بعـشر سـنين ،   : صلى اهللا عليه وسلم ، تعتمد على 

ة تلعب ، ومشاركتها غزوة بدر وأحد ، وغير ذلك وشهودها نزول سورة القمر وهي جاري  
الباحثون على أن سن عائشة رضي اهللا عنها عندما تزوجهـا           من القرائن التي يستدل بها      

  .21 ، 19 ، 18 ، 17 ، 14: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يتراوح بين

كَح اَأليـم حتـى   ال تُـنْ ( هناك من يرى أن ذلك كان قبل قوله صلى اهللا عليه وسلم    : ثالثاً
  ).تُستَْأمر، وال تُنْكَح البِكْر حتى تُستَْأذَن، قَالُواْ يا رسوَل اِهللا وكَيفَ ِإذْنُها، قَاَل َأن تَسكُتَ 

 رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الـذي خُـصّ   هناك من يرى ذلك من خصوصيات   : رابعاً
 .ت امرأة وغير ذلك من الخصوصيا12بزواج 

 سنوات لـم  9 و6هناك من يرى أن رواية سن زواج عائشة رضي اهللا عنها بـ            : خامساً
وهو ما يفَسر بأنه من قبيل المباهاة منها رضـي اهللا عنهـا ،   .. ترد إال من عائشة نفسها  

كونها أصغر زوجاته صلى اهللا عليه وسلم ، وهي الوحيدة التي تزوجها صلى اهللا عليـه                
قد كان يحدث بين زوجاته صلى اهللا عليه وسلم مما يحدث فـي أي بيـت             ولوسلم بِكْراً ،    

  .بشري من الغيرة والمماحكة
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  . في تزويج الصغيرةمعتبرال إجماع ) 8(

  : الغزالي أبو حامديقول اإلمام .1
 .]المستصفى . [  دونهإذا خالف واحد من األمة أو اثنان لم ينعقد اإلجماع

  :يقول اإلمام أحمدو .2
 ، ولم ينته إليه ، وما يدريه لعل الناس اختلفوا، ماع فهو كاذب من ادعى اإلج

  .]إعالم الموقعين  [ .ال نعلم الناس اختلفوا: فليقل

  :يقول العالمة أحمد شاكرو .3
اإلجماع الصحيح الذي تثبته األدلة الذي ال يجوز ألحد خالفه هو األمور المعلومة 

  .إجماعامن الدين بالضرورة كلها وليس شيء غيرها يسمى 
 . ]قطف الثمر في بيان عقيدة أهل األثر[ 

  :يقول اإلمام الطبريو .4
إن اإلجماع هو نقل المتواترين لما أجمع عليه أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه 

   ].قطف الثمر في بيان عقيدة أهل األثر [ .وسلم من اآلثار

 رةعلماء السلف المخالفين والمانعين لتزويج الصغيأشهر من و .5

الكوفي القاضي فقيه أهل الكوفة والعراق وعد من  : بأنهفَصبن شبرمة وهو من واـ 
بن شبرمة ،   ابن أبي ليلى و   ا: وكان سفيان الثوري إذا قيل له من مفتيكم قال        . التابعين  

وكان عفيفا ، صارما ، عاقال ، فقيها ، يشبه النساك ، ثقة في الحديث شاعرا ، حسن                  
  .هد به البخاري في الصحيح وروى له الباقون سوى الترمذيالخلق ، جوادا ، استش

 .وأبو بكر األصم وعثمان البِتِّي وغيرهمـ 

 : الذين يرون منع تزويج الصغيراتعلماء عصرناأشهر ومن  .6

  :ابن عثيمين رحمه اهللا الذي يقولـ 

المسألة عندي أن منعها أحسن ، ومن الناحية االنضباطية في الوقـت الحاضـر ، أن                
فمنع هذا عندي فـي     : ويقول. نع األب من تزويج ابنته مطلقا ، حتى تبلغ وتُستأذن         يم

الوقت الحاضر متعين ، ولكل وقت حكمه ، وال مانع من أن نمنع الناس من تـزويج                 
القول بتزويج الصغيرة في وقتنـا الحاضـر        : ويقول. النساء الالتي دون البلوغ مطلقا    

 ألن بعض الناس يبيع بناته بيعا ، فـالقول الـذي            يؤدي إلى مفسدة كما أسلفنا سابقا ،      
اختاره ابن شبرمة وال سيما في وقتنا هذا ، هو القول الراجح عندي ، وأنهـا تُُنتظـر            

  ].باب إنكاح الرجل ولده الصغار / كتاب النكاح /  شرح البخاري . [ حتى تبلغ ثم تُستأذن

  .ـ وعالمة العصر المجتهد الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي

  .الشيخ سلمان بن فهد العودةالدكتور الداعية وـ 

  .عضو هيئة كبار العلماء بالسعودية وغيره كثير ـ والشيخ عبد المحسن العبيكان
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  ..موقف علماء الفقه اإلسالمي من تزويج الصغيرات  §

ü من المعلوم أن األحكام الشرعية هي:  
  .الوجوب ، والندب ، واإلباحة ، والكراهة ، والتحريم

ü قل أحد من علماء المسلمين قديماً وحديثاً بوجوب تزويج الصغيراتلم ي.  

ü لم يقل أحد من علماء المسلمين قديماً وحديثاً بأن تزويج الصغيرات مستحب.  

انقسم الفقه اإلسالمي قديماً وحديثاً في موضوع زواج الصغيرات إلى  •
  :هي.. ثالثة آراء فقهية 

  :ومنهم .. ات مطلقاًفريق من العلماء يرون منع تزويج الصغير )1
 .ابن شبرمة وعثمان البتي وأبو بكر األصم وابن عثيمين وغيرهم

  اإلمام الشافعي وغيرهومنهم .. فريق من العلماء يرون كراهة تزويج الصغيرات )2

 : قَـالُوا  وَأصحابه الشَّافعي َأن:[ فقد ذكر اإلمام النووي في شرحه على صحيح مسلم        
بتَحسيج َألَّا ووزالَْأب ي دالْجتَّى الْبِكْر ولُغ حا ، تَبنهتَْأذسيا ِلَئلَّا وعهوقي ير فج َأسوالز 

يهة وقلة لم يجز تزويجها إال بإذنها،  فإن كانت بالغة عا    :[، وقال في المجموع    ] كَارِه
  ].الكبر حال يف معتبر ذنهاإ نأل وتأذن تبلغ حتى تزويجها يجز لم صغيرة كانت وان

من باب الضرورة والمـصلحة ،  فريق من العلماء يرون إباحة تزويج الصغيرات     )3
 ، فلم يتركوا الباب مفتوحاً على مصراعيه ، يعبـث بـه اآلبـاء    وبشروط مشددة 

اشترطوا لذلك شروطاً مشددة    وأولياء األمور كما يحلو لهم لتحقيق مصالحهم ، بل          
افاً ضمنيا بأن األصل هو زواج البالغة الراشـدة         احتياطاً منهم للصغيرات ، واعتر    

 ، واالستثناء هـو تـزويج     القادرة على تحمل جميع مقتضيات الزواج ومسؤولياته      
وبالشروط المشددة التي ال يجوز التهاون بها ، ويجب على          الصغيرة للضرورة ،    

الـشريعة  الحاكم بسلطة القانون أن يمنع هذا التجاوز ، ويعاقب مرتكبيه ، التزاماً ب         
  :ومن تلك الشروط.. اإلسالمية 

   يذهب اإلمام الشوكاني رحمه اهللا     حيث .. وجود مصلحة ظاهرة معتبرة لتزويجها     .1
غير منعقد من   ( إلى أن زواج الصغيرة لغير المصلحة       ]  208 ص   2في كتابه وبل الغمام الجزء      [ 

 ).األصل فيجوز للحاكم بل يجب عليه التفرقة بين الصغيرة ومن تزوجها 
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فال يجوز لغير أب الصغيرة أن يتولى       ..  واختلفوا في جدها     أال يزوجها إال أبوها    .2
 .عقد الزواج إال بموافقة القاضي

أن ال يكون بين أبيها الذي سيمضي عقد الـزواج وبـين أم الـصغيرة المـراد                  .3
ونضيف أنه من األحوط اشتراط أخذ رأي أم الـصغيرة فـي            . [ تزويجها أي عداوة  

 ].األعلم بحالها واألرأف بها تزويجها فهي 

ال تُنْكَح (  لقول النبي صلى اهللا عليه وسلم        أن يؤخذ رأي الصغيرة وقبولها الزواج      .4
يا رسوَل اِهللا وكَيـفَ ِإذْنُهـا ؟   : اَأليم حتى تُستَْأمر، وال تُنْكَح البِكْر حتى تُستَْأذَن، قَالُواْ     

 ).َأن تَسكُتَ : قَاَل

  .يكون فارق السن بين الصغيرة وبين من سيتزوجها كبيرأال  .5

 .أال تُزوج إال من رجل كفء ملتزم في دينه وخلقه وغير معسر .6

 .أال يزوجها بمن تتضرر بمعاشرته كأعمى وشيخ هرم .7

 .أال تُزفَّ إلى زوجها إال بعد بلوغها وصالحيتها لمعاشرة الزوج .8

 . األب أو الولي شيئاً من مهرها ، وأن ال يأكلأن تُزوج بمهر مثلها .9

 .أال يكون في تزويج الصغيرة أي ضررٍ يقع عليها من هذا الزواج .10

بعد كل هذه الشروط التي يجب أن يلتزم بها األب لتزويج الـصغيرة ، يكـون                 .11
ومن البـدهي أن    [ للصغيرة حق الخيار إن هي بلغت في إمضاء تزويجها أو إلغائه ،             

 ].دخول بها وإال ال فائدة منه يكون هذا التخيير قبل ال

  : وسؤالنا

هذه الشروط فـي زواج     الذين يزوجون صغيراتهم      وأولياء األمور  ـ هل التزم اآلباء   
  ؟) لو سلمنا به جدالً ( الصغيرات 

 للناس إبراء لذممهم     الشرعية ـ وهل بين المتحمسون لتزويج الصغيرات هذه األحكام       
  فالت ؟من مخالفات ترتكب في حق صغيرات وط

أن يسكت عن الجرائم والمخالفات التي      ] الذي يضع القانون    [ ـ وهل يجوز للمشرع     
مصير هؤالء الـصغيرات ألوليـاء أمـور        ترتكب بحق هؤالء الطفالت ، وأن يترك        

  ! ؟ أم يجب عليه أن يحمي الطفولة ، ويعاقب منتهكيها ؟بعضهم ال يتق اهللا فيهن
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   .. الصغيراتتزويج تمنعالقواعد األصولية ) 9(

 ..فاسألوا أهل الذكر  .1
الذين أمرنـا   ] تزويج الصغيرات   وأضرار  آثار ونتائج   [ وأهل الذكر في موضوع     

ثم يـأتي   ألطباء وعلماء النفس واالجتماع ،      اشرعاً بسؤالهم هم المتخصصون من      
مكيفاً لهذه المسألة أو تلك بما يتوافق مـع    و  الحقاً دور المفتي في األحكام الشرعية    

مه لنصوص الشريعة من كتاب اهللا وصحيح سنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله              فه
، فليس بين العلـم     ، بعد أن يكون قد عرف تفاصيلها من المتخصصين فيها           وسلم  

الحق والعقل الرشيد من جهة وبين الشريعة والوحي أي خصومة أو تنـاقض إال              
وال يجوز شرعاً أليٍ . ميةفيما يظنه بعض محدودي العلم في طبيعة شريعتنا اإلسال

كان علمه في الشريعة أن يتصدر فتوى تقع في اختصاص علمٍ ال يجيـده حتـى                
يرجع إلى أهل االختصاص ويسألهم في تفاصيلها ليبني على ذلك حكماً شـرعياً ،              

ورحم اهللا من عرف قـدر      . اهللا أعلم : وإن لم يجد ذلك فليتوقف عن الفتوى وليقل       
 .نفسه ومجال تخصصه

 .ضرر وال ضرارال  .2

 .الضرر يزال .3

 .حيثما كانت المصلحة فثم شرع اهللا .4

5. .................................. 

 ]إذا افترضنا إباحة ذلك .. [ يدفع باتجاه السن اآلمن للزواج تقييد المباح ]10[

 .التقنين تقييد وليس تحريم .1

 :التقييد في زمن الصحابة والخلفاء الراشدين .2

ü يمنع الزواج من الكتابيات رضي اهللا عنهعمر . 

ü يمنع بيع أمهات األوالدو. 

ü يجعل الثالث تطليقات في المجلس الواحد طالقاً باتاًو. 

 .كثير من المباحات مقيدة في القانون اليمني .3

ü ........................................ 

ü ........................................ 

 ..ليه ضرر وجوب تقييد المباح إذا ترتب ع .4
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 .. توجب سناً آمناً للزواج  ]حقوق الطفلاتفاقية [ مبادئ ] 11[

ـ      ]اتفاقية حقوق الطفل     [ اعتمدتـ    20 :ضمام فـي   وعرضت للتوقيع والتـصديق واالن
  .1990تمبر سب 2: ها فينفاذبدء  ، و1989نوفمبر 

  ].عدا فلسطين والصومال [ ـ صادقت عليها وانضمت إليها جميع الدول العربية 

  .1991 مايو 1 عليها اليمن في صادقتـ 

  : مبادئ عامة وحمايتها للطفل هي4ـ جوهر اتفاقية حقوق الطفل يقوم على 

 .المصلحة الفضلى للطفل .1

 .حق البقاء والنمو .2

 .المساواة .3

 .عدم التمييز .4

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

 
ــ ـــ ـــــــ ــــــــ ــــ ـــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــــ ـــ ــــــــ ـــــــ ــــــــــ ــ ـــــــ ــــــــ ـــــ ـــ ـــــــ ـــــــــــــ ـــــــــ ـــــــ ــــــــ ــــــ ـــــــــ ـــــــ ــــــ ــ ـــــ ــ ـــــــ ـــ ـــــ ــــــــ ـــــــ ـــ ـــــ ـــــــ ــــــــ ــ ـــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــ ـــ ـــــــ   ـــــ

   / s711303030@gmail.com 00967711303030  القاضي شوقي:ـ إعداد دليل التوعية بالسن اآلمن للزواج §
26 

  

  ..لتحديد سن آمن للزواجالمبررات القانونية  §

  ].لطان ما ال يزع بالقرآن إن اهللا يزع بالس.. [ أهمية التقنين  :أوالً

  . قضاياهاتأييد لحماية الطفولة ولمناصرة وضرورة التقنين :ثانياً

كحد أدنى للكثير من نيل الحقوق      سناً   السارية   ة اليمني الدستور والقوانين يشترط  : ثالثاً
  :فعلى سبيل المثال ، حرصاً على المصلحة العامة والخاصة ، وممارستها

 للقـوانين   وأعطـى  ة ، سـن  15 بـ ةهليكتمال األ ال  األدنى لسناالقانون المدني   حدد   .1
 . المدنيةهحقوق بعض اإلنسان ليمارس أعلى اشتراط سن  حقالخاصة

 لممارسة العمل   يكون أهالً ل ة كامل ة سن 18  سن  الشخص  بلوغ القانون التجاري اشترط   .2
 .التجاري

قيادة ل ة سن18و لية ، سنة لقيادة الدراجة اآل17  سناإلنسان  بلوغاشترط قانون المرور .3

 سنة لقيادة سيارة نقل خفيفة أو حافلة خصوصية ال يزيـد عـدد             19ة ، و   خاص ةسيار
 سـنة  22 سنة لقيادة السيارات والحافالت العموميـة ، و 20 راكباً ، و  26ركابها عن   

 .لقيادة سيارات النقل الثقيلة والرافعات

 والحـصول علـى   ةه في المنافـس لم يسمح لليمني أن يتمتع بحق   قانون الخدمة المدنية   .4
 تدريب  إلىوفي الوظائف المهنية التي تحتاج      ،   من العمر    18 قبل سن  ةالوظيفة العام 

 .ة سن16 هالبد أن يكون عمر

 حتى يـسمح لـه      ةسن 18أن يكمل اليمني     قانون االنتخابات الدستور اليمني و  اشترط   .5
 .االنتخابب

 عن  حتقل سن المرش   أن ال ب  النوالترشح لعضوية مجلس    اشترط الدستور اليمني في ا     .6

 .اً عام25

تقل سن المرشح عن   أن ال اليمني لمنصب رئيس الجمهورية اشترط الدستور    حلترشول .7
 .اًعام 40

 30  عـن ه عمـر ال يقل أن   اً قضائي اًشترط فيمن يتولى منصب   يقانون السلطة القضائية     .8
 .اًعام

 .ين أخرى تشترط سناً معيناًوقوان........................................... .. .9

ويكون   تتحقق فيه مقاصد الزواج ،     ،فما المانع في أن يحدد القانون سناً آمناً للزواج          ـ  
  !حقيقاً لمصلحة المجتمع ؟وت، وأجيال المستقبل ، حماية ألمهات الغد 
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كان معموالً بـه قبـل   ، ج  لزوالآمناً   اً سن دحداألصل في القانون اليمني أنه      : رابعاً
  .1999 اليمنية وبعد قيامها إلى وحدةال

  ةسن) 18( بـبنسنة واال) 16(سن زواج البنت بـ 1974 قانونحددجنوب اليمن ففي ـ 

 1978لـسنة    ) 3 (رقـم    القانون   من)  19 (نصت المادة    شمال الوطن     قانون يفوـ  
 خامسة عشر سنة ولو قبـل  ال يصح تزويج الصغير دون بلوغه ال      [:على انه بشأن األسرة   

عقد ولي الصغيرة صحيح بشرط موافقتها عند       [ :منه)  20 (المادة  ت   وأضاف ، ]وليه ذلك 
وال يجوز الخلوة بها وال زفافها وال الدخول بها إال إذا بلغت سناً ال يقل عن ستة   ،  الزفاف  

ويعاقب من يخالف هذه المادة بالحبس      ،  على أن تكون صالحة للوطء      ،  عشر سنة هجرية    
باإلضافة إلى أرش ما يكاد يحصل من جناية ، وال يزيد عن ثالث سنوات     ال يقل عن سنة     

   ].ما يترتب على ذلك من غرامةو

 الشخـصية  األحـوال بشأن  1992  لعام) 20 (رقم وفي قانون ما بعد الوحدة اليمنية ـ  
و أنثى دون بلوغه  ال يصح تزويج الصغير ذكراً كان أ[: أنه علىمنه)  15( المادة   نصت

  . ]شرة سنةخمسة ع

ـ  1999لسنة  )  24 (بالقانون رقم    إلى أن عدل     القانون السابق استمر العمل ب  ـ   صبح لي
وال يمكََّن المعقود له من الـدخول بهـا وال   ،  عقد ولي الصغيرة بها صحيح    :[ المادة نص

وال ، ولو تجاوز عمرها خمسة عـشر سـنة   ، تزف إليه إال بعد أن تكون صالحة للوطء      
  ].ة غير إال بثبوت مصلحيصح العقد للص

 .. في الدول اإلسالمية والعربية تاريخ تقنين سن الزواج: خامساً

أحكـام  بدأ تحديد سن الزواج منذ أن بدأت مجالس الشورى في العالم اإلسالمي بتقنـين               
  :فعلى سبيل المثال.. الشريعة اإلسالمية

  في العالم اإلسالمي للزواج من أوائل من سن قانوناً بمنع زواج الصغيرات وتحديد سن         ـ  
حقوق العائلة في النكاح المدني      قانون   م1917عثمانية ، حيثُ أصدرت عام      هي الدولة ال  

يشترط في أهلية النكاح أن يكون الخاطب في سن الثامنة عـشرة        : (  وجاء فيه   ، والطالق
 ).فأكثر،  والمخطوبة في سن السابعة عشرة فأكثر 

 ال يجوز مباشـرة عقـد الـزواج وال          :[ على أنه  1923م  عا قانوننص   مصروفي  ـ  
 ما لم تكن سن الزوجة سـت         ، المصادقة على زواج مسند إلى ما قبل العمل بهذا القانون         

 .]الزوج ثماني عشرة سنة وقت العقد عشرة،  وسن 

 يشترط في أهلية الزواج العقل والبلوغ       [:على أنه  1953  عام قانوننص  وفي سوريا   ـ  
اة بتمام السابعة عشرة من      بتمام الثامنة عشرة ، وفي الفت       أهلية الزواج في الفتى    ، وتكمل 

 .]العمر 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

 
ــ ـــ ـــــــ ــــــــ ــــ ـــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــــ ـــ ــــــــ ـــــــ ــــــــــ ــ ـــــــ ــــــــ ـــــ ـــ ـــــــ ـــــــــــــ ـــــــــ ـــــــ ــــــــ ــــــ ـــــــــ ـــــــ ــــــ ــ ـــــ ــ ـــــــ ـــ ـــــ ــــــــ ـــــــ ـــ ـــــ ـــــــ ــــــــ ــ ـــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــ ـــ ـــــــ   ـــــ

   / s711303030@gmail.com 00967711303030  القاضي شوقي:ـ إعداد دليل التوعية بالسن اآلمن للزواج §
28 

  ..سن الزواج اآلمن في قوانين الدول العربية وكبرى الدول اإلسالمية  •

 وكبرى الدول اإلسالمية سناً آمناً للزواج نصت عليه فـي           الدول العربية جميع   ـ حددت 
  :فكانت قوانينها كالتالي] .. لسودان والسعودية عدا موريتانيا وا[ قوانينها 

  السن القانوني للزواج
  الدولة  م

  األنثى  الذكر
  ملحوظات

  18  18  األردن   1
  دوفق التعديالت األخيرة بع

  )15( ولألنثى) 16(أن كان للذكر 

    18  18  اإلمارات   2

    15  18  البحرين   3

  ةوفق تعديالت أخير 18 18  تونس   4

    18  21  الجزائر   5

    17  18  سورية   6

   15 18   ]1978[ العراق    7

    16  18  قطر   8

    15  17  الكويت   9

    20  20  ليبيا   10

    18  18  مسقط وعمان   11

    18  18  مصر   12

    18  18  المغرب   13

  اختالف الطوائف والمذاهبمع مراعاة   17  18  لبنان   14

  لم نتمكن من الحصول عليها      جيبوتي   15

  ير محدد بقانونغ ـ ـ  السعودية ، السودان ، موريتانيا   16

  :سن الزواج في قوانين كبرى الدول اإلسالمية •

    16  19  إندونيسيا   17

  9 / 13  16  18  إيران   18

    16  18  باكستان   19

  17  18  تركيا   20
  2001بموجب قانون 

  )15(ولألنثى ) 17(أن كان للذكر بعد 

    18  21  ماليزيا   21
  

 :تنبيهات مهمةـ 
 .تي تتعرض لها تشريعات الدولبسبب التعديالت القد تتغير بعض المعلومات  •

  واسـتثنائية  قبل تمام السن القانونية لحاالت خاصة     للقاضي حق التزويج    بعض الدول   قوانين  تعطي   •
  .ولمصلحة الصغير أو الصغيرة
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  .. منصوص عليه في قوانينها ..ل العالم تحدد سناً آمناً للزواج دوجميع : سادساً

  الدولة  م  السن القانوني للزواج
  اإلناث  الذكور

  تمالحظا

    20  22  الصين 1
    18  21 نيبال،  سنغافورة،  الهند،  بنغالديش 2
   17 21  ميسيسيبي 3
    16  21 هونغ كونغ 4
    18  20  فيتنام ، كوريا الجنوبية 5
    17  20 تايلند  6
    20  20  تايوان ، السنغال 7
    17  19 نبراسكا 8

9 
 ،سريالنكا ، الفلبين ،منغوليا ،قيرغيزستان . كازاخستان، جنوب أفريقيا ،أثيوبيا
، كندا ،سويسرا ،السويد ،مانيارو ،أيسلندا جورجيا ،فرنسا ،فنلندا ،ألبانيا

 ،األرجنتين ،ماساتشوستس، بيرو، مريكيةاألواليات بعض ال، بورتوريكو
 فنزويال ،كاليفورنيا ،أريزونا ،اإلكوادور

18 18   

  ،واشنطن ، والية أوريغون ، رانياأوك  ،أرمينيا ، أوزبكستان ، أذربيجان 10
    17  18 إنديانا

11 

  ،بلجيكا،  بيالروس ، النمسا  ،زيمبابوي،  اليابان ، أفغانستان ، الصومال
 ، المجر  ،ونانالي ألمانيا ، الجمهورية التشيكية،  قبرص  ،كرواتيا،  بلغاريا
  ،البرتغال بولندا ، النرويج  ،هولندا،  ليتوانيا  ،التفيا،  ايطاليا،  أيرلندا
ايرلندا  انكلترا وويلز ، اسبانيا،  سلوفينيا،  سلوفاكيا ، صربيا،  روسيا

 ، كونيتيكت ، كولورادو  ،أركنساس،  أالسكا،  أالباما ، المكسيك  ،الشمالية
  ،كانساس ايوا ، ايلينوي،  ايداهو  ،فلوريدا،  ديالوير،  مقاطعة كولومبيا

 ، مونتانا ، مينيسوتا،  ميشيغان،  ميريالند،  مين ، والية لويزيانا ، كنتاكي
،  والية كارولينا الشمالية ،  نيويورك،  نيو مكسيكو،  نيو جيرسي،  نيفادا

ساوث   ،رود ايالند،  بنسلفانيا،  أوكالهوما،  أوهايو،  داكوتا الشمالية
، فرجينيا، فيرمونت، يوتا تكساس،  تينيسي ، والية ساوث داكوتا ، كارولينا

  ،والبرازيل ،نيوزيلندا، استراليا، وايومنغ، والية ويسكونسن، فرجينيا الغربية
 شيلي

18  16    

    15  18  ميسوري ، هاواي ، جورجيا ، استونيا ، الدنمارك،  تنزانيا 12
    14  18 كولومبيا 13
    14  17  مدغشقر 14
    16  16  كينيا ، اسكتلندا 15
    14  16  باراغواي 16
    15  15 جزر المالديف 17
    13  14 هامبشايرنيو 18

  

تتغير بعض المعلومات بسبب التعديالت التي تتعرض لها تشريعات الدول ، وتعطي قوانين بعـض               ـ  
 وبشروط خاصـة ولمـصلحة الـصغير أو         قبل تمام السن القانونية لحاالت    الدول للقاضي حق التزويج     

  : المرجع.الصغيرة
age_Marriageable/wiki/org.wikipedia.en://http=u&ar|en=irlangpa&ar=hl?translate/sa.com.google.translate://http 
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   ..!السن اآلمن للزواج §

ü خاللتبدأ الحمل  أن البیولوجیة الناحیة من المرأة على إن  " : "ستانوي  "یقول الطبیب 
 في سن أطفالھا من ألول طفل المرأة إنجاب أن تبین فقد ، البلوغ سن بعد قلیلة سنوات
 ".الثدي  سرطان الوقایة من وسائل أھم أحد ھو عشرینال تحت مبكرة

v  ]سنین بعد البلوغ ، وتحت العشرین 3سنوات جمع سنة وأقلھا : رأي الطبیب [ 

ü للسن اآلمـن  إجابتهمكانت يمنيين  طبيب وطبيبة 200 استهدف  في االستطالع الذي  و 
 :للزواج في اليمن هي

 السن
  اآلمن

10  
  سنوات

11  
  سنة

12  
  سنة

13  
  سنة

14  
  سنة

15  
  سنة

16  
  سنة

17  
  سنة

18  
  سنة وما فوق

  اختیار
  %81  %10  %3  %4  %1  %1  0  0  0  األطباء

  

ü  عزیزتي القارئین الكریمین في السن اآلمن للزواج / رؤیتك أنت عزیزي.. 

o فـي الجـدول أدنـاه   للـزواج  آمناً أمام السن الذي تعتقده سناً   4ضع عالمة  
  :مراعياً.. مبینًا سبب ذلك .. لزواج  أمام السن الذي ترفضھ مطلقًا ل×وعالمة 

 . الذي تتحقق فيه أهداف الزواج وغاياته ومقاصده اآلمن للزواجالسن .1

 .الذي تقوى فيه الزوجة على تحمل مسؤوليات الزواج  اآلمن للزواجالسن .2

 .الحمل والوالدة واإلرضاع والحضانة الذي تتحمل فيه الزوجة  اآلمن للزواجالسن .3

 .الذي تكون فيه البنت قد تهيأت نفسياً للزواج ومعطياتهالسن اآلمن للزواج  .4

فيصدق فيها .. الذي تكون فيه الزوجة شريكاً فاعالً في بناء األسرة السن اآلمن للزواج     .5
  .أعددت شعباً طيب األعراق*** األم مدرسة إذا أعددتها  :قول الشاعر

 السن
  اآلمن

  للزواج

  أقل من

10  
11  
  سنة

12  
  سنة

13  
  سنة

14  
  سنة

15  
  سنة

16  
  سنة

17  
  سنة

18  
  سنة

19  
  سنة

20  
سنة 
وما 
  فوق

                        االختیار

  

  ................................................................: ) ×( سبب رفضك للسن الذي وضعت علیھ عالمة 
  

.........................................................................................................................................................  
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