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زواج األطفال بني الفقه واملجتمع
Child marriage in the light of jurisprudence and society
ا کرام احلق االزھری2
حممد خالد فواد1
ABSTRACT:
Child marriage was a phenomenon known to the ancient world and Arab Bedouins
were no exception to that. The status of women was lowly as there happened frequent
wars between different Bedouin tribes and children including young girls of the losing
tribes were taken as captives by the victorious ones. So, when Islam came to the
Arabian Peninsula, it did not abolish the practice of slavery immediately rather started
with imparting rights to women and declaring their duties. This paper mentions the
arguments of those who favor the child marriages and highlights the fact that their
evidences are primarily derived from those texts which mention the practice of child
marriage in the Arab society. Since these texts do not talk about the permissibility of
child marriages as the practices become permissible or prohibited when a clear
injunction is found in the scripture. The jurists allow the Nikah of girl child but with
the condition of puberty at the time of wedding her off. The bride should be mature
enough to be in the marital relationship with her husband and capable to have physical
relationship after marriage. The maturity of the bride will be assessed from case to
case as in the hot areas the girls attain puberty earlier than those in the cold territories.
This paper intends to demonstrate that those, who turn to the texts in order to bring
far-fetched evidences to prove the admissibility of child marriages, they implicitly
portray Islam as a religion against women education and empowerment. It is significant to understand the difference between child marriage and early marriage. Islam
does not encourage marriage of infants and underaged girls as it emphasizes mental
maturity for such serious deed as marriage. The child marriage deprives women from
many of her fundamental rights. Moreover, the performance of duties, enjoined by
Sharia after marriage, requires an individual fully developed physically, emotionally
and mentally and it’s not possible in case of child marriage. Conclusively, we can say
that the appropriate age of marriage is a subjective issue depending on the societal
context and personal circumstances of the individual. As the maturity of individual
may be assessed from case to case, the decision to hold or delay the marriage may be
taken accordingly. Here we would like to refer to the Quranic verse which emphasizes
conducting the marriage on the basis of Iman i.e, faith not Islam. Hence it indicates
that Quran aims to lay the foundations of a new family on the strong grounds of faith.
So, if a person gets married to a woman distant from faith and Islamic practices , will end
up living a life engrossed in the worldly affairs, away from divinely inspired patterns
of life. A family raised by a Godfearing woman is starkly different from the one raised
by a non-religious woman and Islam takes this basic fact into account.
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جنح العرب بصفۃ خاصۃ والدول اإلسالميۃ األخرى بصفۃ عامۃ يف تأسيس مجعيات خرجت باملرأة إيل مكانۃ ال تليق بها

رمبا بلغت الربملان وقيادة األمۃ  ،لكن يف الوقت ذاته بلغت االحندار اخللقي حيت بات املجتمع ال يكرتث ( إيل بكورة قبل

تقدم
الزواج) واالختالط بلغ درجۃ مذريۃ من االحنالل فضاعت معالم احلياة  ،ووصلوا إيل درجۃ قبول اإلحنالل علي أساس أنه ٌ
وتطور لصاحل املرأة ،وال مانع من أن تأيت الفتاة بصديقها يف البيت وقد ينفردان معا دون غرية أو اعرتاض  ،إال القليل .
ٌ
وقد يظهر املشرق اإلسالمي بصورة املحافظ عىل القيم لكنها تتفلت وتنحدر  ،صحيح أن األرياف والقري أقرب

للمحافظۃ علي القيم  ،لكن بصورة قد تتسم با لقهر أحيانا  ..ومجعيات النساء حتاول أن تقتحم ھذه األما كن كي تتلف ما تب ىق من
القيم .

ومشكالت النساء كثرية خاصۃ وأن ھذا التطور ھنا أو ھناك كان ضد املرأة بصفۃ عامۃ ،وأھل التنو ير حيسبونه

ھينا  ،وھو عند اهلل عظيما  .ومشكلۃ تزو يج األطفال مسألۃ إرتأھا املحدثون جرميۃ  ،وارتأھا التقليديون عمال ربانيا ألنه

يعصم املرأة مستقبال ً من االحنالل واالحنراف  ،والبعض كتب بأن تزو يج األطفال ليس صحيح ًا  ،واآلخرون جاءوا باألدلۃ

علي مشروعيته .

والذين جاءوا بأدلۃ التزو يج املبكر كانوا يستدلون بزواج السيدة عائشۃ رضي اهلل عنها يف سن مبكرة  ،مع وجود عدد

من الباحثني ينكر تزوجيها يف ھذه السن .

ولست ممن حيب تناول ھذه املوضوعات  ،ألهنا قد تظهر ثقافتنا احلاليۃ  ،وحتدد أبعاد املفاھيم  ،والين مؤمن بأن

ھناك من يثري ھذه القضايا لعركلۃ أي شئ إجيايب يقوم به املسلمون  ،وإلبعادھم عن سلبيات السياسيۃ اليت أخرت البالد والعباد

وأحلظ من املتدينني أهنم أسرع الفئات دفاع ًا عن ھذا دون أن يتمحصوا أو يربطوا بني املاضي واحلاضر  ،دون درايۃ كافۃ
عن الواقع الذي حييونه ،وقد يروا أن كل ما سبق من ثقافتنا اإلسالميۃ دينا!!

والفر يق اآلخر يهاجم ذلك بضراوة ليثبت أن تزو يج األطفال ختلفا موروث من املاضي ،ويقوم به أھل النجوع

وحمدودوا الثقافۃ ومما يؤسف أن وعاظ املساجد يف القري ال يتناولون ذلك بوجه معتدل وإمنا قد يشاركون فيه .فنراھم
يزوجون األطفال وقد يتالعب املأذون يف تسنني الفتاة يف سن مبكرة خمالفني القوانني علي اعتبار أنه لم يرتكب إمثا .

وقد شهدت اليونان القدميۃ تزو يج األطفال رمبا من سن مثان سنوات أو عشرة  ،كذلك كان الرومان

يزوجون الفتيات يف سن صغرية  ،1وكذلك فعلت اهلنود  ،والفرس .وبالتاكيد أن عددا كبريا يف شبه القارة اهلنديۃ يفعل

ذلك ،كما أن عددا من القبائل اإلفريقيۃ يلجأ لذلك  .وھناك ملوك وأمراء تزوجوا من أمريات يف سن الطفولۃ يف مجيع دول
العالم يف العصور الوسطي  .فليس العرب املسلمون فقط ويف اليهوديۃ جيب أن يبلغ الذكر سن الرشد وھو  13سنۃ للزوج ،
أما الفتاة فكان من املمكن أن تتزوج يف عمر الثالث سنوات  ،و لكن اليوم علي الصعيد الديين فالفتاة أيضا ميكن أن

تتزوج يف سن الرشد عند الفتاة ھو  12سنۃ .
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ھم من فعلوا ذلك بل إن ھذا التزاوج كان معروفا علي مستوي الدنيا كلها ،وما حيدث اآلن ھو نوع من الصدام

بني القديم واحلديث  .وأحيانا ما يقارن البعض بني حاالت الزواج املبكر يف الشرق  ،وبني حاالت الزنا بالصغريات ،يف
الغرب  ،وما حيدث يف الدنيا حيث ال يهتمون با لشرف  ،وال ينظرون إليه بعني االعتبار  ،خاصۃ بعد القوانيني السيئۃ اليت

يربمها الغرب من محايۃ اإلنسان وحريته الشخصيۃ  ،وكذا تأسيس مجعيات الشواذ اليت حتمي الشهوات احليوانيۃ يف اإلنسان .

زواج األطفال لدي املؤيدين

يؤكد املؤيدون لزواج ھذا االجتاه ويستدلون علي ذلك مبا جاء يف القرآن الكريم  ،قوله تعايل " َو َ
الال ِئي يَئِس َن
ن ار َتب ُتم َفع َِد ُُتُ َن َث َال َث ُۃ أَش ُه ٍر َو َ
مح ِال أ َ َجل ُ ُه َن أَن يَ َضع َن َمحلَ ُه َن" . 3
الال ِئي لَم َحيِض ۚ َن َوأ ُ َ
ِم َن ا َملحِي ِض ِمن َن َِسا ِئ ُكم إِ ِ
وال ُت األ َ َ
فقد أشارت اآليۃ إيل " َو َ
الال ِئي يَئِس َن ِم َن ا َملحِي ِض" حيث انقطع احليض عنهن لبدء سن اليأس من اإلجناب .وھؤالء

عدُتن ثالثۃ أشهر  .وكذلك النساء الالئي لم حيضن وھن األطفال صغريات السن – كما يفسر البعض – حيث لم تأتيهن الدورة

الشهريۃ  .وھنا دليل علي جواز زواج الصغريات القاصرات األطفال .

واآليۃ كما ھو واضح تتكلم عن ثالثۃ أنواع من النساء املرأة الكبرية اليت يئست من املحيض  ،واملرأة الصغرية اليت لم

حتض بعد  .واملرأة احلامل  ( -كما يزعمون )  .وقالوا :إن عددا من املفسر ين  .4قال بأن " بقي من عدة النساء عدد لم يذكر يف
القرآن  :الصغار  ،والكبار الالئي قد انقطع حيضهن  ،وذوات احلمل  ،فأنزل اهلل والالئي يئسن من املحيض "  .اآليۃ .

ث
واستدلوا أيضا بقوله تعايل َ ":وإِن خِ ف ُتم أ َ َال ُتقسِ ُطوا ِيف اليت
اب لَ ُكم ِمن النِسا ِء مث
َن َو ُث َال َ
اَم َفانكِ ُ
حوا َما َط َ
ََ َٰ
َ َ ََ َ َٰ

اع .5 "..
َو ُربَ َ

واستدلوا بسبب نزول ھذه اآليۃ أن السيدة عائشۃ قالت يف ھذه اآليۃ أن اليتيمۃ قد تكون يف حجر وليها ،

تشاركه يف ماله ،وھو ويل علي ماهلا ،وقد يعجبه ماهلا ومجاهلا  ،و يريد أن يتزوجها وال يعطيها صداقها ( مهرھا ) فكان التشر يع

بأن جيوز أن يتزوجها و لكن يقسط ويعطيها مهرھا و يزيد بأعلي قدر من املهر . 6

واستدلوا أن ھذه اليتيمۃ ھي صغرية لم تبلغ ،فاليتم ال يكون بعد البلوغ بل ھو قبله با لطبع  .و يشرحوا ذلك

وھٓا إِس َرا ًفا
من فهمهم قوله تعايل " وٱبتلوا ٱلي ٰت
ت إِ َذا بَل َ ُغوا ِ
ٱلنَك َ َ
َم َح َ ٰٰٓ
اح َفإِن َءا َنس ُتم َمِن ُهم ُرش ًدا َفٱد َف ُع ٰٓوا إِلَي ِهم أَم َٰو َ ُهلم َو َال َتأكُلُ َ
َ َُ َََ ٰ
7
م
َوبِ َد ًارا أَن يَك َ ُ م
وف َفإِ َذا َد َفع ُتم إِلَي ِهم أَم َٰو َ ُهلم"..
ِريا َفليَأكُل بِٱ َملع ُر ِ ۚ
ان َفق ً
ان غَنِيًَا َفليَس َتعفِف َو َ ن ك َ َ
رب ۚوا َو َ ن ك َ َ
الرد علي ما ذھبوا إليه

أيۃ " َو َ
الال ِئي لَم َحيِض َن "  .إن الذين تناولوھا با لشرح والبيان ذھبوا فيها إيل القاصرات الصغريات وھن لم يأتيهن

احليض با لطبع  .والواقع أن اآليۃ تقر واقع ًا قد حدث وھو تزو يج األطفال  ،فاإلسالم قد تعامل مع الواقع  ،لكن اآليۃ لم

تصرح باملباشرة التوجيهيۃ جلواز نكاح الصغريات .

ويف موقع إسالم ويب ، 8يذكر أن الفقهاء رأوا عدم تسليمه الطفلۃ اليت تزوجها إن لم يكن هلا قدرة علي الوطء.
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إذا األساس ھنا املقدرة علي الوطء ،وھذا له مواصفات خاصۃ جسديۃ .

وإذا كان زواج األطفال قد مارسه األقدمون يف األمم السابقۃ فهذا ال يعين أنه علي صواب " َو لَ َقد أ َ َض َل مِن ُكم

ِج ِب ًَال َكث َ
ون " ، 9فهذا الزواج وإن شهدت عليه األمم فله سلبياته اليت سنشري إليه بعد  .و" قال الفقهاء " ..
ً
ِريا أ َفلَم َت ُكو ُنوا َتع ِقلُ َ

الجيوز للزوج أن يطأھا إال إذا كانت مطيقه للوطء  .بل قد جعل بعض الفقهاء الصغر مانعا من تسليم املرأة لزوجها  ،وراجع يف

ذلك الفتاوي السابقۃ (  )10وقول الفقهاء ھنا بدل علي جواز العقد دون الوطء يف حالۃ العقد علي األطفال .
تأخر احليض طبياً

ھناك حاالت كثرية لفتيات لم تأتيهن الدورة الشهريۃ ( احليض ) وتستمر لفرتة طويلۃ ،ورمبا قضت حياُتا ولم

تأتيها ،ورمبا جاءُتا بعد الوالدة  ،وھؤالء ھن " َو َ
الال ِئي لَم َحيِض ۚ َن".11

والتشر يع اإلسالمي شامل و يعرف أحوال النساء  ،ومن ھنا فإن حاالت النساء يف شأن العدة كااليت :

ن ار َتب ُتم ) يعين إن
 :1املرأة اليت جاءھا سن اليأس ولم تعد حتيض ،وھذه عدُتا ثالثۃ أشهر ،واملراد بقوله (إِ ِ
كان ھناك شك يف إنقطاع احليض أم لم ينقطع  .وھل ھو لعارض أم لكرب السن .

 :2والنساء اللوايت لم حيض – وھي حالۃ معروفۃ طبيا حيث حيدث اخللل يف ھرمونات اجلسد  .وعد ًة ھذه املرأة ثالثۃ

أشهر أيضا  ،وھي املقصود بقوله " َو َ
الال ِئي لَم َحيِض َن " وھن يف سن احليض  .فعدُتن ثالثۃ أشهر .

 :3والنساء احلامالت  ،وعدُتن أن يضعن محلهن  .ويف عدد من التفاسري قد أشار إيل حالۃ من لم يأُتا احليض مطلقا ،

لصغر سن  ،أوعدم جميئ احليض مطلقا رغم كرب سنها وھناك حاالت كثرية ۔
لفتۃ مهمۃ

12

ونود اإلشارة إيل أن اآليۃ ،13قد جاءت يف سورة الطالق ،و ليس (الزواج ) فهي سورة تبني أحوال الطالق

واملطلقات ،و ليس فيها آيۃ حتض علي الزواج  .مبعين أخر ھي سورة نزلت للتعامل مع حاالت زوجيۃ – كانت قائمۃ – ثم

انتهت بالطالق  .والطالق ال يعين أن احلياة السابقۃ كانت جيدة ثم تم فضها ،إهنا حياة قد بنيت علي سلبيات ،ولم تصح معها
احلياة الزوجيۃ فشرع اهلل هلما إهناء العالقات بالطالق  .فال يصح االستدالل بأي آيۃ علي الزواج من الصغريات يف شئ .

كما أن الدليل الشرعي دوم ًا يكون نصا صر يح الداللۃ  ،ويكون مباشرا ،فإذن قرأة املكلف فهم مباشرة

النص علي حقيقته دون استنباط .

14

فالذين استنبطوا واستكشفوا جواز زواج األطفال من قوله تعاىل " َ ..و َ
الال ِئي لَم َحيِض َن " ھو استدالل باطل ،وال يصح

وإمنا ھو نص عاجل حالۃ الالئي لم حيضن سواء لصغر يف السن  ،أو لعلۃ طبيۃ  .فهو نص تعامل مع الواقع الكائن  ،و ليس نصا يدعو إيل

الزواج من األطفال  ،وھناك فرق بني نص دخل علي واقع كائن ( وھو زواج األطفال قدميا )) ونص أخر صر يح يشرع الزواج من
األطفال .
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إن اإلسالم جاء وجتارة العبيد قائمۃ بذاُتا  ،مشاعۃ يف العالم أمجع  ،ثم شرع أحكام ًا تقيد جتارة العبيد وتشجع علي

إعطاء احلريۃ هلم .

فإذا جاء من يقول أن قوله تعايل " َفإِ ََما َم ًَنًّۢا بَع ُد َوإِ ََما ف َِد ًآء َح َ تض حل
ب أَو َز َار َھا " ( )15نص يدل علي جواز اختاذ
ت َ َ َع ٱ َر ُ
ٰ
16
ك َرقَ َب ٍۃ. "..
اك َما ال َع َق َب ُۃَ .ف َُ
ح َم ال َع َق َب َۃَ .و َما أَد َر َ
العبيد يكون االستدالل خاطئ  ،وكذلك َمن فهم من قوله تعايل َ " :ف َال اق َت َ
إنه نص جييز امتالك العبيد واالجتار فيهم  ،يكون عاجز الفهم مبتور االستيعاب.
يف مطا لع البعثۃ النبويۃ الشريفۃ كان الرقيق واقعا غري مؤلم  ،وال مستغرب  ،وال ينكره أحد  ،ومجاھري األرقاء

تزحم جمتمعات الشرق والغرب  ،تتلمس أحدا يأيت لينقذھم من االستعباد  ،والرومان كانوا يقدمون العبيد طعام ًا لألسود

إذا لزم األمر وكذلك اهلنود ،17ولذلك تؤكد أن ھناك فارق بني تشر يع يزنل علي واقع أليم معموال به ،فيقلل انتشاره ،ثم

يتالشي مع الزمن  ،وبني نص يتزنل جبواز فعل الشئ أو املطالبۃ به  .وكذلك نشري إيل اإلسالم قد وفد علي بعض السلبيات أو

العادات اليت كانت مواكبۃ للعهد اجلاھلي  ،وقد جاء الدين باملتغري احلضاري  ،ومن ثم ھناك أمور قد تغريت  ،قد أبقي اإلسالم
عليها وھو يدرك أهنا سوف تتغري فيما بعد وقد نزلت التشريعات لتغيري حياة اجلاھليۃ إيل أخري  ،وتوىف النبي صلي اهلل عليه وسلم

وھي لم تتغري بعد  ،لكنها تالشت بعد قرون من رسالۃ اإلسالم .
قراءة الواقع االجتماعي

تعودت القبائل العربيۃ تزو يج بناُتم مبكرا ،حيث يتم تقييد طفلۃ البن عمها  ،و يعرف علي نطاق كبري من الناس

أن ھذا الشاب قد تزوج فتاة فالن ولم يَنب بها .وھنا نظر اإلسالم إيل ھذا الواقع  ،فلم يهدم بيوت ًا أقيمت بالفعل  ،وإمنا

تعامل مع الواقع ،علي أن نزول القرآن خاصۃ يف أيات الزواج قد قيد مسألۃ زواج الصغريات بتعاليم اإلسالم ف َق ًل تزوج
الفتيات الصغريات با لطبع  ..والنتشار زواج الصغريات أسبابه با لطبع منها :

إن يف اجلاھليۃ كانت عادة العدوان قائمۃ  ،وكل قبيلۃ هلا بأسها قد ُتجم علي قبيلۃ أخري تسبي نساءھا وأطفاهلا،

وخوفا من سبي البنات ،كان عدد من القبائل يقتل الطفلۃ الرضيعۃ وأشار القرآن الكريم إيل ذلك بقوله تعايل " َوإِ َذا املوءودة

نب قُ ِتلَت " ( )18وذكر كتاب السري إىل ھذه العادة القبيحۃ اخلاليۃ من اإلنسانيۃ . 19
ُس ِئلَت  .بِأ َ َِى َذ ٍ

ولذلك كان الزواج منذ الطفولۃ أحد وسائل محايۃ املرأة با لزواج ،فهي إحدي الوسائل اليت كان املجتمع

اجلاھلي يتخلص بها من بقاء األنثي  .واملجتمع اجلاھلي بعد اإلسالم حدثت له استنارة عقليۃ ووجدانيۃ فكانت املرأة تقاد إيل

حيث ما يريد قائدھا  ،فهي كانت حتيا حياة اجلاھليۃ بكل أبعادھا  .ثم بدأت مجلۃ تشريعات ختص املرأة تصون كياهنا  ،وتعلمها ،

ومتنحها حق املرياث  ،حق امللكيۃ اخلاصۃ  ،وحق منحها رأيها يف الزواج من عدمه  ،وحقها يف إهناء حياُتا الزوجيۃ وقتما تريد

نب لَ ُكم
حبكم اخللع  .فمثال أمر اهلل يف كتابه الكريم منح املرأة يف يدھا مهرھا املتفق عليه " َو َءا ُتوا ٱلنَ َِس َٓاء َص ُد َٰق ِت ِه َن ِحنلَ ۚ ًۃ َفإِن ِط َ
وه َھنِيٰٓـًا َم ِر يٰٓـًا "
َعن ََش ًٍّۢء َمِن ُه َنف ًسا َفكُل ُ ُ

20
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َق
َق
ون
ك ال َوال َِد ِ
يب َ ِ ََ
ك ال َوال َِد ِ
يب َ ِ ََ
مما َت َر َ
مما َت َر َ
ون َو لِلنَ َِسا ِء َنصِ ٌ
و يقرر أن " لَِل َ ِر َج ِال َنصِ ٌ
ان َواأل َربُ َ
ان َواأل َربُ َ
21
وضا "
مما قَ َل مِن ُه أَو َك ُث ۚ َر َنصِ ًيبا َمف ُر ً
ِ ََ
فهذا احلق املايل املفروض هلا يقرره اهلل جل شأنه  ،ولم تكن حتصل عليه من قبل تشر يع اإلسالم  .وكذلك حتديد

مسؤلياُتا عن عملها يف الدنيا واآلخرة .وكذلك التشريعات اليت تنهي عن االستيالء علي مال املرأة  ،قال تعايل " يَا أَيَُ َها الَ ِذي َن
َآم ُنوا َال َحي َُِل لَ ُكم أَن َت ِر ُثوا النَ َِس َاء كَر ًھا "22۔ومعين ذلك أهنا قد جتاھد من أجل أخذ حقها .

وغريھا من اآليات اليت هنت عن ظلم املرأة  ،واليت أعطت املرأة حقها  ،واليت منحت املرأة حريۃ الرأي النافذ ،

لقصر الصغار  ،ومشاركتها يف اجلهاد مع النبي صلي اهلل عليه وسلم  ..ثم يأيت من يقول أن القرآن
وأعطتها الوصايۃ علي أوالدھا ا َ

جييز الزواج من األطفال علي وجه العموم !! .

واملرأة  -طفلۃ  -يف املجتمع اجلاھلي من جراء احلروب والعدوانيات كانت كالسلعۃ تباع وتشرتي  ،وتسىب فتتحول إيل

جاريۃ ميلكها سيدھا ويفعل بها ما يشاء  ..وھب ھذا يف العصر احلديث حني يفعل أھل الكفر يف بناتنا ھذا  ،بل أكثر من ھذا.

فحني يأيت اإلسالم ويقوي من شأن املرأة  ،و يعىل قدرھا  ،ومينحها ما لم تكن حتلم به  ،أو حتصل عليه  ،و يكرمها

يصدع أحد مفيت بلد من البالد ليجيز زواج االطفال ؟! .
األمر الشرعي والتكليف

األمر يستلزم األن بيان من ھو املكلَف ؟ الذي يصح أن يستقبل األمر الشرعي وحياسب عليه ؟ فاملكلف ھو

املخاطب مبا اقتىض خطاب الشرع من األحكام الشرعيۃ  ،من الفعل والرتك أو التخيري  .واملكلف مبعين :الذي توجه إليه خطاب

الشرع ليفهمه وفق شروط التكاليف  ،23وھو البا لغ العاقل الذي بلغته دعوة اإلسالم ،والبلوغ يكون ببلوغ مخس عشرة سنۃ
قمريۃ أو رؤيۃ دم احليض  ،أو املين ، ..وھو منوط به اآلن من باب الفرض والواجب أن ينطق الشهادتني  ،و يشرع يف تنفيذ

أوامر اهلل،وقبل ذلك ھو ليس مكلفا حيث"رفع القلم عن ثالثۃ :عن النائم حيت يستيقظ ،وعن الصبي حيت حيتلم ،وعن
املجنون حيت يعقل "

24

وھذا املكلف له ما خيصه من مشروعيۃ األفعال والتصرفات  ،فهو يف الفقه مكلف من حيث ما يثبت له من األحكام

الشرعيۃ  ..فمثال  ..املكلف  ..يبيع ويؤجر ،و يرھن ،ويوكل غريه ،ويصوم وحييل للقضاء إذا سابه أحد ،أو قذفۃ ،أو سرقه ،فهو

يفهم و يستطيع أن يطالب حبقه ويذھب للحج وتعقد شهادته وينوب عن غريه  ،ويتويل الوصايۃ 25.كما أن ھناك أحكام ًا
لألھليۃ بفروعها وعوارضها ( مثل اجلنون ،والنوم ،واإلغماء  ،وغريھا تبني أن اإلنسان يكلف حني يبلغ .26

واذا كان ھناك حدث اضطر فاعله أن يتزوج طفلۃ بالعقد عليها  ،فال يصح أن يطأھا إال بعد كمال نضجها جسديا

وعقليا ،وال يتسلمها كزوجۃ إال بعد مقدرُتا علي الوطء وتفهم الزواج وشروطه وصحته مع إثبات حق اخليار هلا يف االستمرار يف

ھذا الزواج من عدمه  ،ألن األصل يف ذلك موافقۃ الفتاة . 27ونؤكد أن اإلسالم قد جاء علي جمتمعات تزوج األطفال ،
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وترك الباب موارب ًا حيت تتفهم القبائل واملجتمعات خطورة ذلك ،وتتفهم أن األصل ھو كمال األنوثۃ والقدرة علي اجلماع

و ليس الزواج مقدرة علي الوطء فحسب ،بل يتعدي لتحمل املسئوليۃ كاملۃ  ،ويف احلديث " كلكم راع وكلكم مسئول عن رعبته

 ، ...واملرأة راعيۃ 28) ...حيت نفهم أن الزواج ليس فقط مجاع بني ذكر وأنثي .
حول مفهوم حقوق الزوجيۃ

نود سؤاال ً جديرا با لنظر وھو متعلق باحلقوق املتبادلۃ بني الزوجني ،واليت فرضها الشرع مبجرد عقد الزواج " يا أَيَُ َها

29
َ
َ
َ ي
ل
ن مِن ُكم َمِيثَٰ ًقا َغل ًِيظا "
ال ِذ َن َآمنُوا أو ُفوا بِال ُع ُقو ِد "  ..ونشري إيل أن عقد ا زوجيۃ قد وصفه اهلل بامليثاق الغليظ " َوأ َخذ َ

30

ونود ھنا اإلشارة إيل حقوق الزوجني حيث نشري إيل ما بعدھا :

اّلل َع ِزي ٌز
حق الزوج أعظم من حق الزوجۃ لقوله تعايل " َو َ ُهل َن مِث ُل الَذِي َعلَي ِه َن بِا َملع ُر ِ ۚ
وف َو لِل َ ِر َج ِال َعلَي ِه َن َد َر َج ۗ ٌۃ َو ََ ُ
يم ". 31ومن تلك احلقوق االستمتاع با لزوجۃ  -:وعليها تسليم نفسها له ،ومتكينه من االستمتاع بها ،وحني يطلبها تستجيب
َحكِ ٌ

له ،ووضع الشرع الثواب األعظم لذلك فالطاعۃ للزوج ال يضارعها عمل  ،ويف السنۃ " إذا دعا الرجل امرأته إىل فراشه َفأَبَت
ان عليها لَ َعنَت َها املالئكۃ حت تصبح"  .32وقد ال توافقۃ إذا أمرھا بالوطء ويف فرتة احليض أو يف مكان غري موضع
َف َب َ
ات غَض َب َ
اجلماع  ..وھنا نسأل ھل الطفلۃ اليت تتزوج تفهم ھذا احلق وتستوعبه ؟!.

كذلك من احلقوق عدم اإلذن بالدخول ملن يكره الزوج دخوله يف البيت  ،وذلك من حديث أيب ھر يره عن رسول

اهلل صلي اهلل عليه وسلم " ال حيل للمرأة أن تصوم وزوجها شاھد إال بإذنه  ،وال تأذن يف بيته إال بإذنه " ومن احلقوق عدم اخلروج

من البيت إال بإذنه وأن حتفظه يف نفسها وماله .

ومن احلقوق أيضا خدمته قدر االستطاعۃ  ،وقد قسم النبي األعمال بني فاطمۃ وعلي رضي اهلل عنهما  ،وھي يف أعمال

البيت يف الداخل  ،وھو يف أعمال اخلارج  ..وھنا نسال أيضا ھل الطفلۃ اليت جييزون تزوجيها تعي وتستوعب ھذه احلقوق ؟.33

أما حقوق املرأة لدى الرجل فتبدأ باملهر الذي تستحقه لقوله تعاىلَ " :وآ ُتوا النَ َِس َاء َص ُدقَا ِ ُِت َن ِحنلَ ۚ ًۃ "  34وإحرتام ًا حلقها

ممٓا
فقد ح َرم اهلل جل شأنه املساس مباهلا ومنه املهر ،حيث منع الرجل من االقرتاب منه ،قال تعاىلَ ":و َال َحي َُِل لَ ُكم أَن َتأ ُخ ُذوا ِ ََ

َءا َتي ُت ُمو ُھ َن َشيـًا"  .35وكذلك كان من حقها عليه النفقۃ ،وذلك باألمر املباشر للرجال ،قال تعاىل " :لِيُن ِفق ُذو َس َع ٍۃ َِمن َس َع ِت ِه

اّلل " 36۔ومن احلقوق أيضا عليهما وهلما معا يف حق كل منهم لآلخر :املعاشرة باملعروف"
َو َمن قُد َِر َعلَي ِه ِرزقُ ُه َفليُن ِفق ِ ََ
مما َآت ُاه َ ُ
َو َعا ِش ُرو ُھ َن بِا َملع ُر ِ
وف ".37واستمتاع كل منهما باآلخر ،وكذلك اإلرث مرياث الزوج زوجته ،وترث الزوجۃ زوجها لقوله

تعاىل" َو لَ ُكم نِص ُف ما َت َر َ َ
َ يك َهل
ني
مما َت َر ك ۚ َن ِم ًّۢن بَع ِد َو ِصيَ ًّۢ ٍۃ يُ ِ
ان َ ُهل َن َو لَ ٌد َفل َ ُك ُم ٱل َُربُ ُع ِ َ
وص َ
َ
ك أز َٰو ُج ُكم إِن لم َ ُن ُ َن َو لَ ۚ ٌد َفإِن ك َ َ
39
بِ َهٓا أَو َدي ۚ ًٍّۢن " .38واحلقوق تزداد وتتجمد لكن ال تنتهي أو متوت ،و للزوجۃ أن تطالب بها ۔
والسؤال الذي يفرض ذاته :ھل ھذه احلقوق االجتماعيۃ واملاليۃ تستوعبها طفلۃ يزج بها عاقل للزواج من فحل أو

صبي؟ كيف نعرض ديننا ھكذا؟.
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األسباب االجتماعيۃ

ال شك أن احلياة القبليۃ – قدميا – قد تفعل ھذا النوع من الزواج ،فالفتاة كانت حتيا لرتيب علي كراھيۃ من أھلها  ،فهي

تعيش حياة بدويۃ جافۃ ،ال تنتظر فيها تعليم ًا أو طموح ًا  ..ھي أشبه بكائن يتحرك وال مستقبل له سوي الزواج  ،ومع غياب اهلدف
والغايۃ من السهل أن تتزوج وھي طفلۃ ال تعي وال تفكر وال تكتمل أنوثتها .وتباع أو تشرتي ،وتتحول إيل سبيۃ بني عشيۃ

وضحاھا ،فضال عن األميۃ واجلهل والتخلف  .واملتغري االجتماعي الذي حدثه مبجيئ اإلسالم بدأ يغري يف شكل احلياة االجتماعيۃ

– فبدأ املجتمع يهتم بأخالق الزواج وطباعۃ وبدأ عنصر االختيار ولم يكن موجودا هنائيا من قبل ،وبعد ظهور اإلسالم بدأ –

نسبي ًا – عنصر نضوج فكرة الزواج  ،وانتقاهلا من شكل التخلص من أنثي  ،إيل صورة اجتماعيۃ عباديۃ يتقرب بها املسلم إيل ربه .
التحول إيل االختيار

أشرنا إيل ضرورة االختيار كما أمرت الشريعۃ  ،فتحول إجبار الزوجۃ ( الطفلۃ) أو البالغۃ علي الزواج  ،و ليس هلا

َ
ِني
حوا األَيَ َاَم مِن ُكم َو َ
الص ِاحل َ
بهذا الرجل ( أو الشاب أو الصبي ) سابق معرفۃ ،و ليس هلا عنصر إبداء الرأي  .فزنل قوله تعايل " أنكِ ُ
ِمن ع َِبا ِد ُكم َوإِ َما ِئ ُكم "  40فكانت ( األيا مي ) تشكل عبأ علي املجتمع فانزل اهلل تشريعا تكمل فيه املرأة حياُتا اليت انقطعت بوفاة
زوجها قتال يف العدوانيات ،أو االستشهاد ( بعد دخول اإلسالم ) يف اجلهاد .وھذا املجال ما أسوأه حيث تكون الزوجۃ طفلۃ.

اّلل "
ات لَِل َغي ِ
وبعد اإلسالم تم تنشئۃ الفتاة علي الصالح والتقوى  ،قال تعايل " َف َ
ات َحاف َِظ ٌ
ات قَان َِت ٌ
الص ِاحل َ ُ
ب ِ َمبا َحف َِظ ََ ُ

41

ومعين ھذا أن الصالح وحفظ أسرار احلياة الزوجيۃ  ،وحياته حق اهلل وحق الزواج أمور بدأ املجتمع يعلمها املرأة بعد اإلسالم
وھذا اإلعداد البد أن يستغرق وقتا كافيا ال يناسب طفلۃ يزح بها يف احضان رجل .

َ
ج َبت ُكم " 42ومعين ذلك أن املرأة – طفلۃ – قد بدأ
ري َ ِمن َُمش ِر َك ٍۃ َو لَو أع َ
ويف القرآن الكريم " َو َأل َ َم ٌۃ َُمؤمِنَ ٌۃ َخ ٌ

إعدادھا وتربيتها علي عقيدة اإلسالم وأخالقياته  ،وقد بلغت علي اإلميان وتفهمت اإلسالم وبلغت فيه درجۃ اإلميان .

ويف السنۃ " تنكح املرأة ألربع  ،ملاهلا  ،وحلسبها ومجاهلا ولدينها  ،فاظفر بذات الدين تربت يداك "  43ولم يقل

لطفولتها ،كما أن ھذه الصفات األربع ال تناسب طفلۃ يقيمها الرجال .

والنبي صلي اهلل عليه وسلم يغرس فكرة التناسب العمري بني الزوجني  ،فقد رفض النبي صلي اهلل عليه وسلم

تزو يج ابنته فاطمۃ من أيب بكر وعمر رضي اهلل عنهما  ،وحني طلبها علي بن أيب طالب وافق لتقارب السن بينهما  ،خبالف أيب بكر

وعمر  44وقيل أنه قد أعطي وعدا لعلي بن أيب طالب قبل أن خيبطها أبو بكر وعمر .45

وبعد نضوج املرأة تتجلي االختيارات يف منوذج روايۃ ختص فاطمۃ بنت قيس 46أن أبا عمرو بن حفص طلقها

البتۃ قالت  :فلما حللت ذكرت أن معاويۃ بن أيب سفيان  ،وأبا جهم خطايب  ،فقال رسول اهلل صلي اهلل عليه وسلم " أما

أبوجهم فال يضع عصاه عن عاتقۃ ( كثري السفر والرتحال )  ، 47أما معاويۃ ترب ال مال له ( فقري قد ال يستطيع االتفاق ) ،انكحي

أسامه بن زيد  .فكرھته  ،ثم – كرر عليها ناصح ًا – انكحي أسامه  .فنكحته فجعل اهلل فيه خريا  ،واغتبطت " . 48
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وھذا احلوار الذي روته السيدة فاطمۃ بنت قيس يدل علي نضجها وكمال فكرھا ،فقد ذھبت تتحاور وتتشاورمع

البين يف أمر زواجها  ،ولم يكن ھذا يصلح قبل اإلسالم ،كما لم يكن يروق لطفلۃ .وكذلك ما روته السيدة ھند بنت عتبۃ 49عن

حياُتا اخلاصۃ  .وھي تر فض أن يتحكم فيها والدھا " عتبۃ " يف شأن تزوجيها  ..وھي قد اختارت أبا سفيان  ،يف الوقت ذاته

ختاطب النبي صلي اهلل عليه وسلم يف شأن املرأة احلرة اليت ال تزين وال ترتكب احلرام . 50 ..

وھذان النموذجان يوضحان أن ھناك نساء كبريات أطلقت النصوص عليهن  ،ليتضح أن الدين خياطب

أصحاب البلوغ والنضوج وأن فكرة تزو يج األطفال وإن كانت موجودة لكنها لم يعتد بها  ،بدليل أن الفقهاء منعوا تسليم
الطفلۃ اليت عقدوا عليها لزوجها قبل متام اكتمال عناصر األنوثۃ فيها  .والنصوص تبني أن علي الزوجني التشاور يف كل شئ حت

عند الطالق وانفصال حلام الزوجيۃ " فإن أرادا فصا ال ً ،عن تراض منهما وتشاور  ،فال جناح عليهما ".51
الدليل الشرعي

احلكم الشرعي ال ميكن أن يبَن علي نص ( ظين الداللۃ ) فالذين يرون جواز زواج األطفال بأدلۃ البد وأن

تكون أدلۃ قطعيۃ الداللۃ والثبوت ،ومن العجب أهنم يستدلون بقول النبي صلي اهلل عليه وسلم " يا معشر الشباب من

استطاع منكم الطول فليتزوج  .وإال فعليه بالصوم  ،فإنه له وجاء" .52و يرون أن الشباب ما دون الثالثني !! .والسؤال
املستنكر اآلن ھل ھذا دليل مباشر ،قطعي الداللۃ  .ميكن أن نستدل به علي زواج األطفال ؟ وھل الشاب يتزوج طفلۃ ؟! .

واستدلوا أيضاعن ابن عمر رضي اهلل عنهما قال :تويف عثمان بن مظعون ،وترك ابنۃ له من خوله بنت حكيم

بن أميۃ،وأوصي إيل أخيه قدامۃ بن مظعون،ومها خاالي،فخطبت إيل قدامۃ...،ودخل املغرية بن شعيۃ إيل أمهافأرغبها (طمعها)

يف املال ،فحطت إليه ،وحطت اجلاريۃ إيل ھوي أمها ،حيت ارتفع أمرھم إيل النبي صلي اهلل عليه وسلم ،فقال قدامۃ  :يا رسول اهلل

إىل ،فزوجتها ابن عمر ،ولم أقصر بالصالح والكفاءة ،و لكنها امرأة ،وإهنا حطت إيل ھوي ابنها ،فقال رسول
ابنۃ أخي ،وأوصي بها َ
اهلل صلي اهلل عليه وسلم  :ھي يتيمۃ ،وال تنكح إال بإذهنا فانتزعت مين واهلل بعد أن ملكتها ،فزوجوھا املغرية بن شعبۃ " . 53

وھذا احلديث استدلوا به من لفظ اليتيمۃ،علي اعتبار أن اليتيمۃ اسم للصغرية اليت ال أب هلا،وھي دون البلوغ !!

ويعتربون أن اليتيم ھو ما دون فرتة االحتالم ،وقد يستدلون حبديث النبي صلَي اهلل عليه وسلم الذي

روته سهلۃ بنت عاصم بين عدي رضي اهلل عنهما ،قالت" :ولدت يوم خيرب ،يوم فتح النبي صىل اهلل عليه وسلم خيرب ،فسماين

رسول اهلل صل َي اهلل عليه وسلم سهلۃ ،وقال سهل اهلل أمرك ،وضرب يل بسهم ،وزوجين عبد الرمحن بن عوف يوم ولدت" .54

وھذا احلديث لألسف ليس بصحيح ألنه جاء عن طر يق عبد العزيز بن عمران ،وھو مرتوك .وقيل أيضا عن ھذا

احلديث أنه غريب .واألغرب من ھذا أهنم يستدلون جبملۃ أحاديث موزعۃ ما بني املنكر واملرتوك والغريب.

توضيح معَن اليتيم

ورد عن النبي صلَي اهلل عليه وسلم قوله" ال يتم بعد االحتالم وال صمات يوم إىل الليل" 55وقيل أن ھذا احلديث فيه
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ما فيه لكن صححه األلباين.واملراد بهذا احلديث بيان العمل و ليس التعريف ،مبعَن أنه ال جيب أن يرتىب اليتيم عىل حالۃ

يتم ،وتسريون يف طر يق ضعفه بل جيب بعد االحتالم أن يتعلم ويعان عىل اجتياز حمنۃ اليتيم ،..لكن ال تنفي عنه حالۃ

اليتم إن ب ىق عاجزا ضعيف ًا.

وھنا نستدل حبديث مسلم يف صحيحۃ أن جندة بن عا مر احلروري كتب إىل ابن عباس يساله عن اليتيم مت ينقطع؟

فأرسل إليه ابن عباس :كتبت تسالين عن اليتم ميت ينقطع عنه اسم اليتم؟ وإنه ال ينقطع عنه اسم اليتيم حت يبلغ ويؤنس منه
رشد .ويف روايۃ :كتبت تسألين :مت ينقضي يتم اليتيم؟ فلعمري إن الرجل لتنبت حليته وأنه لضعيف األخذ لنفسه ،ضعيف

العطاء منها ،فإذا أخذ لنفسه من صاحل ما يأخذ الناس فقد ذھب عنه اليتم .56

وذھب مالك والشافعي ومجاھري من العلماء :أن حكم اليتيم ال ينقطع مبجرد البلوغ وال بتحديد السن ،بل البد

ان يظهر منه الرشد يف دينه وماله .وأما أبو حنيفۃ فقال :إذا بلغ مخسا وعشر ين سنۃ زال عنه حكم الصبيان ،وصار رشيدا

يتصرف يف ماله ،وجيب تسليمه إليه وان كان غري ضابط.57إن اليتيم ھنا ھو الشخص الذي فقد األب والناصر له ،وبهذا
الفقد افتقد اىل اخذ حقه ،وافتقد إىل نيل أساليب التقدم كما أخذھا اقرأنه.

فاليتم حالۃ رمبا إذا بلغ اليتيم ذكرا كان أو أنثى ظن البعض انه بهذا البلوغ قد جتاوز مرحلۃ اليتم  ..لذلك كان

ابن عباس وكبار الفقهاء عىل بصرية حني ربطوا انتهاء سن اليتيم باملقدرة عىل كسب احلقوق وھو املقصود "با لرشد" يف قوله تعاىل" :

َ
اهلم " .58
َفإِن آ َنس ُتم َمِن ُهم ُرش ًدا َفاد َف ُعوا إِلَي ِهم أم َو َ ُ
وكذا فأن اليتم حالۃ من الضعف اإلنساين،كذا املرأة يف حالۃ ضعفها ويف اخذ اإلنسان ماله من حقوق زالت عنه

واالستدالل األكرب ھو ما خيص زواج النبي صل َي اهلل عليه وسلم من السيدة عائشۃ ،حيث روى إنه قد خطبها وھي يف

ست سنوات ،وبَن بها وھي ابنۃ تسع سنوات والواقع أن عددا كبريا من الباحثني قد ناقش ھذا املوضوع ولم يؤيدوا ھذا اخلرب.

إذ احلاصل أن السيدة عائشۃ كانت خمطوبۃ إىل جبري بن عدي وھو عىل الشرك اليزال ،وبا لطبع كان ذلك قبل

اإلسالم ،الن أبا بكر ما كان يناسب كافر ًا وھو عىل اإلسالم ،األمر الثاين أن أسرة جبري كانت مشركۃ ،ولذلك قالو أليب

بكر :إن ابنتكم تصىب ابننا،األمر الذي يفيد أنه قد خطبها وھو عىل الشرك ،ثم طرأ ما ھو جديد وھو اإلسالم ،فوجدت أسرة
جبري أن السيدة عائشۃ بإسالمها قد تؤثرعىل جبري وتدخله اإلسالم!! ،وبا لطبع ھذا لن يكون إال إذا كانت السيدة عائشۃ تعقل

ولو فرض أن جبري قد خطبها وھي يف لفتها – يف املهد – رضيعۃ فيكون عمرھا عند اهلجرة ثالثۃ عشر عام ًا.والنبي صلَي اهلل
عليه وسلم قد تزوجها يف السنۃ الثانيۃ من اهلجرة فيكون عمرھاوقتئذ مخسۃ عشر عام ًا،ھذا يف حالۃ أنه خطبها وھي رضيعۃ.

59

والعرب ال حيفظون التواريخ اليت قبل اهلجرة غالبا ،وقد يؤرخون باألحداث مثل حتديد ميالد النبي صلَي اهلل

عليه وسلم بعام الفيل .أو حتديد غزوة بدر بالعام الثاين من اهلجرة.

وأنا أتعجب من ھؤالء الذين تثور أوداجهم حني يدافعون عن الزواج أألطفايل أكثر مما يثورون يف إھانۃ
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املسلمني وذحبهم يف شت بقاع األرض ،ويتسابقون يف عمل أحباث الرتقيۃ يف ھذه املوضوعات ومنها إثبات زواج السيدة عائشۃ يف

عمر تسع سنوات ،وھم بذلك أصبحوا علماء اإلسالم!!  ،وقد ال جند هلم ولو كتيب ًا للدفاع عن اإلسالم ضد املكائد الصليبيۃ اليت

حتاك ليل هنار ضد العالم اإلسالمي وھم يف ثبات عميق.
اجتمعاعيات

الزواج سنۃ كونيۃ حلفظ النوع  ،ولبناء أسرة راشدة مسلمۃ علي حق تتعلم الدين كما ينبغي  ،وألجل ھذا شرع الدين

األختيار وأمر به  .و يري أبو حامد الغزايل أن للزواج فائدتني .

األويل  :أن يدرك لذته  ،وھي أقوي اللذات وقد يدرك أن ھناك يف األخرة لذات أقوي ومتع أبقي ..

الثانيۃ  :بقاء النسل ودوام اجلود ،فهذه فائدُتا ،و لكن فيها من اآلفات ما يهلك الدين والدنيا إن لم تضبط  ، ...وقد

تنتهي ھذه الشهوة ببعض الضالل إيل العشق  ( ..كذا يف كتاب اإلحياء ).

وھنا قد تتحول احلياة إيل جحيم إذ لم حيسن اإلنسان االختيار من بني صفوف األسر املسلمۃ اليت تعرف اإلسالم

جيدا  ،وتريب أبناءھا علي حقيقۃ ھذا الدين ،وعلي املبادئ واألخالق .

وكنت أفكر يف بعض آيات القرآن اليت ختص النساء  ،وأتساءل  :ھل الطفلۃ اليت جييزون تزوجيها تفهم ذلك ..

مثل قوله تعايل " فاآلن باشروھن " وقوله " أوالمستم النساء" وقوله " أحل لكم ليلۃ الصيام الرفث إيل نسائكم ھن لباس لكم

وأنتم لباس هلن "  .وكذلك قوله " فال رفث وال فسوق وال جدال يف احلج "  ،ونواصل السؤال  :ھل الطفلۃ تفهم ھذا الكالم ؟ .

وحني قال تعايل " فانكحوا ما طاب لكم من النساء  "..ھل تعين كلمۃ النساء أن يكن أطفا ال ً؟ .وھل الطفلۃ تتحق

فيها شروط الصالح اليت جاءت يف احلديث النبوي " الدنيا متاع وخري متاعها املرأة الصاحلۃ " .

وھنا جند أن املجتمع املسلم يسعي إيل الكمال ،وعلماء االجتماع يؤكدون علي ضرورة االختيار الدقيق حيت ال

ُتدم األسر علي من فيها

60

ويقولون يف أمر االختيار كالم ًا كثري ًا ،فا لزواج شركۃ معيشيۃ البد من الصالح بني الشريكني ليعني كالمها األخر

علي الدين  ..ويقولون يف االختيار  :أحبث عن األم الصاحلۃ اليت تريب علي الصالح قبل أن تبحث عن املدرسۃ أو الكليۃ اليت

تعلمت فيها الفتاة . 61

واملجتمع حني يريد الصالح أوجب علي نفسه شرع اهلل الذي فرضه علي املجتمع حيت حييا سعيداً ،وكلما تنازل

املجتمع عن تعاليم اإلسالم والبعد عن شرعه كلما ذاق معين االضطراب  ،فاحلياة البد منها ،وال نعيش حياة بائسۃ بسبب سوء

االختيار ،وكم من البيوت خرج منها شباب (أو شابات ) سيئ اخللق فأساء األختيار يف زوجته  ،،فإذا الفتاة تغضب من محاُتا،

وتسيئ عشرُتا وال تراعي وال تقدر معين األسرة  .62ألهنا لم تريب علي اخللق والدين .

واملجتمع الذي ال حيسن فهم الزواج وال املقصود منه وال غايته وعواقب االختيار السئ ھو جمتمع حيتاج إيل صيانۃ
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من جديد ،وحيتاج إيل إصالح ،إن لم يكن يستحق النسف والفناء  .إن رجال كبري السن مرت عليه خربات احلياة ،وھي خربات
ليست قليلۃ ،خدعته بقاء شهوته فتزوج طفلۃ من سكين القري من الفقراء ،فدفع هلم القليل فظنوه كثريا وباعوا له الطفلۃ

فتزوجها ،فهل ھذا ھو شرع اهلل ؟ وھل ھذا دين ميكن أن نقدمه للدنيا ونقول هلم ھذا شرعنا؟!.

ورجل كان رئيس ًا إلحدي اجلامعات ألقت به دولته لريأس جامعۃ عريقۃ يف بلد فقري ،فجعل جل مهه أن خيتار

فتاة من بني أھل البلد الفقراء يتزوجها ،وكلف عددا من املقربني إليه أن خيتار له فتاة  ..بل إن أحد األساتذة كان يدخل

املحاضرات يبحث من بني احلاضرات عن صغرية يتزوجها  ..ھذه قصۃ واقعيۃ حيت قابلين ھذا األستاذ ويسألين عن فتاة تقبل

الزواج من ھذا الثري الذي سيعود يوما إيل بالده ،ورمبا ترك زوجته املزعومۃ  ..وسألته :

أوال ً  :ما ھي وظيفتك اآلن ؟ وھل ھذا زواج مشروع ؟ قد يبدو ھذا الثري العريب يريد أن يتزوج ،ولديه يف بالده

زوجۃ وأوالد ،لكنه استقوى رجولته وقرر أن يتزوج فتاه يكربھا حبوايل أربعني عام ًا ،أو يزيد  ،فهذا علي الورق زواج كامل ،
لكن ھل قصد الشرع أن يفعل ھذا ؟ وھل الكفاءة معتربة كما قال مجهور األحناف  ،أو قال أبو حنيفۃ .؟

إن زواج األطفال إن كان موجوداً من قبل ،حيث طموح الفتاة يرتطم حبائط التقاليد فإن الدين جاء بالعلم

وقال النبي صلي اهلل عليه وسلم " طلب العلم فريضۃ علي كل مسلم " ويف روايۃ (ومسلمۃ ) فال يصح يف دين يضع آليات العلم ويدعو

إليه أن يدعو املنتسبون إليه إيل مثل ھذا الزواج .

للمرأة دور يف احلياة ويف التخفيف علي زوجها ،والبد من التعقل حيت حتصل علي ثواب اهلل املنوط بهذا  ..مات ابن

أليب طلحۃ وكان مريضا ،ولم يعلم أبو طلحۃ مبوت ابنه ،فلما رجع من سفره قامت زوجته وأعدت له ما يريد العائد من
السفر  ،ثم اسرتاح وقربت له العشاء  ،ثم وطأت الفراش  ،فلما أصبح اغتسل  ،فلما أراد أن خيرج أعلمته مبوت الغالم ،فصلي

مع النبي صلي اهلل عليه وسلم  ،ثم أخربه مبا كان منها  .فقال النبي  " ..لعله يبارك لكما يف ليلتكم " فجاءمها تسعۃ أوالد  ،كلهم

قراؤوا القرآن .

إن ھذا النموذج من النساء ال ميكن أن تقوم به طفلۃ ال تفهم معين الزواج ،وال معين السكينۃ وال معين

القيام بتهدئۃ نفسيۃ الزوج حني ثورته ،وال أن متتص غضبه  ،وال أن حتول املحنۃ إيل سكينۃ . 63

املجتمع املسلم انتشر فيه علم الطب،والنمو وأصبح ھناك علوم مهمۃ تقدر العيوب الناجتۃ عن زواج األطفال  ..و

ظهرت مدارس لتعليم البنات يف القري والنجوع ،وقد ال يكملون هلم التعليم ألن اجلاھل ـ ابن عمها قد تقدم للزواج منها.
إن مشكالت األسرة  ،وكثرة الطالق وتشرد األوالد ما بني األب أو األم مشكالت مدمرة للمجتمع  ،وختلق جيال ً لم ينسجم مع
املجتمع  ..إن مشكالت املجتمع من أثر زواج األطفال مملوءة وحتتاج للعالج  ،ولسنا حباجۃ إيل علماء أو أشباه علماء يعيشون

خارج نطاق املشكالت وال يشعرون بها  ،ولفتون لطابعهم البدوي ،ويقولون أن ھذا ھو شرع اهلل وال حيسون أن

ھناك يف بقاع األرض اإلسالميۃ من يشقي بفتاوي ال تصلح اآلن .
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زواج األطفال كان سائدا يف العالم أمجع ،وعرفه البدو والعرب يف اجلاھليۃ ،وعرف يف بعض األديان ،حيث كان

وضع املرأة خمي ًفا ،فالبدو عرف العدوان بني قبائله ،وإذا تفوقت قبيلۃ سبت النساء واألطفال ،وأصبح النساء جواري ،ومنهم
األطفال با لطبع.وملا جاء اإلسالم وجد ھذا األمر سائدا يف املجتمع،فلم ينه عنه مباشرة،وإمنابدأ يبصر املرأة باحلقوق اليت هلا،

والواجبات اليت عليها.و ينشر موقف اإلسالم من املرأة،فبدأت األسر تدرك ضرورة تربيۃ الفتاة وھي طفلۃ عىل تعاليم
اإلسالم.فأدركت العبادات واملواريث وشروط الزواج ،وفتح اإلسالم هلا باب العلم واملعارف  ،وبدأ املجتمع يتغري عىل

مستوى الرجال والنساء مع ًا ،فلم تعد الفتاة ألعوبۃ يلقي بها وليها يف أحضان من ال تريده ،وجاءت املرأة لتجادل النبي يف حكم
ساد أدھرا ،فتغري بزنول القرآن بقوله تعاىل " :قَد َ ِ
ن
ك ِىف َزو ِج َها َو َتش َت ِِك إِ َىل ََ ِ
ٱّلل يَس َم ُع َحت َ ُاو َر ُك َم ۚٓا إِ َ
ٱّلل قَو َل ٱلَ ِت ُجتَٰ ِدلُ َ
ٱّلل َو ََ ُ
َس َع ََ ُ
ٰٓ
ٱّلل َ ِ
ري( "..سورة املجادلۃ.)..
ََ َ
َسي ٌعًّۢ بَصِ ٌ
واملرأة قد تعلمت ،وفهمت عقيدُتا وعملت وجاھدت ،وكون النساء أول مستش ىف ميداين يف غزوة أحد .ومنهن

دفاعا عن النبي يف املعركۃ.
من استشهدت ً

وقد أشار البحث إىل األدلۃ اليت يستند إليها من جيوزون تزو يج األطفال ،ولألسف ھي أدلۃ استشفوا منها شرعيۃ

ذلك ،والفارق بني ،إن إقرار واقع قديم من خالل النصوص ال يعين مشروعيته ،وإن جوازه البد أن يكون بنص صر يح

الداللۃ ،وكذا حترميه.وقد حدث متغري يف املجتمع بدخول اإلسالم ،وأصبح للمرأة حقوق منصوص عليها ،ھذه احلقوق غريت من

طرق الرتبيۃ والتوجيه ،وخرجت باملرأة من حيز القوقعۃ واإلذالل إىل حيز االنطالق والتحور إىل األفضل.

وبا لطبع قلل ھذا التشر يع من زواج األطفال ،وأصبحت املرأة ،تدرجييا تتحول بالعلم واملعرفۃ ،حت جاءت

بعض النساء تقول للنبي إنك جتا لس الرجال وحنن يف حاجۃ إىل التعليم واللقاء معك  ،وقد منحهن النبي صلَي اهلل عليه وسلم
مواعيد للتعليم.وأصبح االختيار مشروع ًا ومنصوص ًا عليه  ،...وأض ىح التفاضل بني اخلطاب موجودا بعدما كان اإلجبار ھو سيد

املوقف عند التزو يج.ولذلك حكم الفقهاء بصحۃ العقد عىل الطفلۃ ،و لكن عند التزوج والوطء اشرتطوا كمال األنوثۃ واملقدرة
عىل اجلماع ،وھي تقدر حبجم النمو وكماله .واملناطق احلارة تبلغ فيها الفتاة عن املناطق الباردة ،وكذلك خيتلف حجم طفلۃ عن
أخرى .والذي نشري إليه األن ھو عدم العودة إىل ھذا حبجۃ أنه مشروع ،و يتحمر البعض دفاعا عن ھذا ليظهروا اإلسالم دين ًا ال

يهتم باملرأة ،وال يسىع الحرتام تعليمها ،والنهوض بشخصيتها.والبد من اإلشارة إيل الفارق بني زواج األطفال والزواج املبكر،
فاإلسالم بتشريعه ونصوص القرآن ال حتبذ الزواج يف الرضاعۃ والطفولۃ ألنه أض ىح يتعامل مع النضوج العقلي ،وھو ضد حريۃ

املرأة يف العديد من احلقوق -واألحكام الفقهيۃ لتمام كماهلا حتتاج إىل اإلسالم والبلوغ والعقل ،وھي أمور ال تصلح مع األطفال.

أما الزواج املبكر – كمرحلۃ وسطيۃ -فاألمر يدعو إليه الكثريون ففرتة الشباب ھي فرتة الثورة اجلسديۃ ،ويف السنۃ

" يا معشر الشباب ،من استطاع منكم الباءة ،فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم" ۔فانه له وجاء "وقايۃ" .والذين استدلوا عىل
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جواز زواج األطفال بأحاديث نبويۃ بينوا فيها أن الصغريات أضحوا يف سن سبعۃ عشرة عاما .والواقع إن ھذا السن قد

يكون مناسب ًا يف تلك الفرتة.وأود بيان كلمۃ أخرية أن حتديد سن الزواج أمر يرجع إىل الظروف املحيطۃ والظروف

الشخصيۃ لكل فرد .وذلك يف ضوء كمال الرشد يف التصرفات الشخصيۃ.

ات َح َت
ونود أن نبني امرأ مهم ًا وھو زواج الرجل واملرأة عىل اإلميان و ليس عىل اإلسالم "وال تنكِ حوا املشرك
ََ َ ُ ُ َِ ِ ٰ
َ
ج َب ُك ۗم
ري َ ِمن َُمش ِر َك ٍۃ َو لَو أَعجبتك ۗم وال تنكِ حوا املشر ِكني ح
ري َِمن َُمش ِر ٍ
ك َو لَو أع َ
ت يُؤم ُِن ۚوا َو لَ َعب ٌد َُمؤ ِم ٌن َخ ٌ
يُؤ ِم ۚ َن َو َأل َ َم ٌۃ َُمؤم َِن ٌۃ َخ ٌ
ََ ُ ََ ُ ُ ُ ِ َ ََٰ
َك
ِ َ
ون" البقرة .221
أُو لَٰئ َ
اّلل يَد ُعو إِ َىل اجلَنَ ِۃ َوا َملغ ِف َر ِة بِإِذنِ ِه َو يُ َب َِ ُ
ون إِ َىل النَا ِر َو ََ ُ
ني آيَاتِ ِه ِللنَاس لَ َعل ُهم يَ َت َذ ُر َ
ِك يَد ُع َ
فقد تطورت نظرة الزواج ،وحتولت من رغبۃ يف االستمتاع إىل تكو ين أسرة تشع باإلميان ،ومن ثم بني أن الرجل
الذي يتزوج من امرأة بعيدة عن الدين والعكس أيضا يعيش حياة بعيدة عن اهلل .فاألسرة اليت حتيا عىل املصاحل واملنافع ختتلف عن
األسرة اليت يساعد كل فرد فيها عىل اإلميان ونصرة الدين ،واملغفرة للجميع ،وينشأ فيها األوالد بني عني اهلل ورعايته ،وشتان

بني من يدعو إىل النار يف هنايۃ أمره ،وبني من يدعو إىل اإلميان واحلصول عىل رضوان اهلل.

وحت ال يتعصب صغار العقول" فإن اإلسالم حيرتم العقل وحيرتم حقوق األطفال ،و ليس منها تزوجيهم ،بل متام

منوھم وكمال رعايتهم ،وال بأس أن قامت بعض الدول بتحديد سن الزواج وتقنني املسألۃ ،ألن عددا كبريا من القبائل

وسكان القرى والنجوع يلجأ إىل ذلك دون النظر إىل أحول ھؤالء األطفال .واهلل من وراء القصد.
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