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ب�سم الله الرحمن الرحيم

املقدمة

خالق  هلل  احلمد  نعمه،  علينا  واأمت  الدين  هذا  لنا  اأكمل  الذي  هلل  احلمد 
اخللق، خلق الإن�سان يف اأح�سن تقومي، و�سلى اهلل على �سيدنا حممد وعلى اآله 

و�سحبه اأجمعني، وبعد:

عندما هممت اأن اأكتب يف هذا املو�سوع )تاأخر زواج الفتيات(، كنت اأظن 
اأين �ساأحتدث عن م�سكلة من امل�سكالت، ومل اأكن اأعتقد اإنني اأمام ظاهرة عمت 

كثريًا من البالد واملجتمعات وتفاقمت اآثارها.

قيمنا  اإىل عمق  اأننا خمرتقون  البحث  اأخو�ض غمار هذا  واأنا  اأدركت  لقد 
واأن ح�سوننا الجتماعية باتت ت�ست�سرخنا لإيجاد احللول والو�سول اإىل قوارب 

النجاة.

من اخلري لكل حامل اأمانة وفكر ودعوة اأن يدرك حجم امل�سكلة، وي�سعى لإ�سالح 
ما ي�ستطيع، واإنكار ما ل ي�ستطيع، لي�سل بها اإىل نه�سة عمل وفكرة بناء.

بداية علينا اأن نحلل هذه امل�سكلة املركبة ونفكك عنا�سرها حتى ن�سل اإىل 
حلول تالئم حجم منوها وتطورها.
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احلرية  ومفهوم  الجتماعي  املراأة  وحال  واقع  ا�ستعرا�ض  من  لبد  فكان 
على  التحليالت  هذه  اإ�سقاط  ن�ستطيع  كي  متعددة،  تاريخية  مراحل  خالل 
ظاهرة تاأخر زواج الفتيات وما لها من تاأثري يف املاآل الذي و�سلت اإليه املراأة يف 

الوقت الراهن.

اأن ت�ستقر يف بيئة م�ستقلة عن بيئة  على املطلق من مفهوم احلرية للمراأة 
اجلديدة  اأ�سرتها  مع  ترعاه  �سغريًا  ع�سًا  وتبني  ووالدتها،  ووالدها  اأ�سرتها 
وهذه الق�سية ذات جذور اأ�سيلة يف النف�ض الب�سرية، لها بنيتها الفطرية التي 
ت�ستدعيها ب�سدة ف�ساًل عن ح�سورها العام يف اأكرث من جانب، كاجلانب املعريف 
اجلديد  مبفهومها  احلرية  اأ�سحت  وقد  والت�سريعي،  والقانوين  والقت�سادي 

ت�سغل م�ساحة وا�سعة يف زماننا حتى هذه اللحظة.

 

رنـــــــا ال�شـــــــــعار
rana@asalah.org
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الف�شل الأول

املرأة )قبل امليالد(

الأمم املذكورة يف هذه احلقبة اأمم جتري معظم اآدابها ور�سومها اخلا�سة 
على اأ�سا�ض اقت�ساء املناطق والعادات املوروثة ونحوها، من غري اأن تعتمد على 
الكتاب،  اأو  القانون  �سيطرة  حتت  تعي�ض  اأخرى  واأمم  ظاهر،  قانون  اأو  كتاب 

كالكلدانيني والرومان واليونانيني.

ون: حكم فيهم �سرع )حامورابي( بتبعية املراأة لزوجها،  ون والآ�شوريُّ فالكلدانيُّ
و�سقوط ا�ستقاللها يف الإرادة والعمل، حتى اأن الزوجة اإن مل تطع زوجها يف �سيء 
من اأمور املعا�سرة، اأو ا�ستقلَّ ب�سيء فيها فله اأن يخرجها من بيته، ويعاملها بعد 
ذلك معاملة ملك اليمني حم�سًا فلو اأخطاأت يف تدبري البيت باإ�سراف اأو تبذير له 

اأن يرفع اأمرها اإىل القا�سي ثم يغرقها يف املاء بعد اإثبات اجلرم.

عندهم  و�سع  اإذ  املدنية،  للقوانني  و�سعًا  الأمم  اأقدم  فهم  الرومان:  اأما 
القانون اأول مرة نحو �سنة اأربعِمئة قبل امليالد، فاملراأة عندهم طفيلية الوجود، 
ا  فرمبَّ زوجها،  بيت  يف  اأو  كانت  اإن  اأبيها  من  البيت  ربِّ  بَيد  واإرادتها  تابعة، 
ا وَهبها ورمبا اأقر�سها للتمتُّع ورمبا اأعطاها يف حقٍّ يراد ا�ستيفاوؤه  باَعها، ورمبَّ
منه كدين اأو خراج اأو نحوهما، ورمبا �سا�سها بقتل اأو �سرب، كما اأن بيده تدبري 
لأنَّها كانت  بالإرث  ها، ل  وليِّ اإذن  الك�سب مع  اأو  بالزواج  �سيئًا  اإن ملكت  مالها 

حمرومة منه.
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اأما اليونانيون: فالأمر عندهم يف تكوين البيوت وربوبية اأربابها قريب من 

لهم،  تبع  والن�ساء  بالرجال  مًا  متقوِّ عندهم  املجتمع  كان  فقد  الرومان،  و�سع 
فلم يكن للمراأة ا�ستقالل يف اإرادة ول فعل اإل حتت ولية الرجال، لكنهم جميعًا 
ل  كانت  املو�سوعة  قوانينهم  فاإن  ذلك،  يف  احلقيقة  بح�سب  اأنف�سهم  ناق�سوا 
َبعية اإذا وافق نفع ذلك الرجال،  حتكم لهّن بال�ستقالل، ول حتكم لهنَّ اإل بالتَّ
ول  حل�سناتها،  تثاب  ول  بال�ستقالل،  جرائمها  بجميع  تعاَقب  عندهم  فاملراأة 

يراعى جانبها اإل حتت ولية الرجل.
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الف�شل الثاين

املرأة )بعد امليالد(

اإىل كتاٍب  �سند  املوروثة، من غري  بالعادات  املليئة  الر�سوم  تعي�ض حتت  املراأة 
هذه  جميع  ت�سرتك  واإيران،  القدمية،  وم�سر  والهند،  ال�سني  يف  كما  قانون،  اأو 
الأمم يف اأن املراأة عندهم ذات ا�ستقالل وحرية، ل يف اإرادتها ول يف اأعمالها بل 
ال�سوؤون  يف  املداخلة  لها  يحق  ول  نف�سها،  قبل  من  �سيئًا  تنجز  فال  الولية،  حتت 
اأن ت�سارك الرجل يف جميع  اأو غريهما. وعليها  اأو ق�ساء  الجتماعية من حكومة 
اأعمال احلياة، كالك�سب والعمل اإ�سافة اإىل تربية الأولد، فلم حترم من متلك املال 
ب�سكل كلي، ولها حّق الإرث وغري ذلك، ولكنها ل متلك حرية الت�سرف بهذا احلق، 

وللرجل اأن يتَّخذ زوجات متعددة من غري حتديد، وله تطليق من �ساء منهن.

  ولكل اأمة من هذه الأمم خ�سو�سيات ح�سب اقت�ساء املناطق والأو�ساع 
لبع�ض  متكينًا  الطبقات  متايز  فكرة  كانت  اإيران  ففي  ال�سابق،  يف  ذكرنا  كما 
ن�ساء الطبقات العالية يف املداخلة بامللك واحلكومة اأو نيل ال�سلطنة ونحو ذلك.

- الن�شاء يف ال�شني: فكان الزواج باملراأة نوعًا من ا�سرتاء نف�سها ومملوكيتها، 

وهي ممنوعة من الإرث، وللرجال حق يف اأن يت�ساركوا يف اأكرث من واحدة يف 
الزواج، وجميعهم ي�سرتكون يف التمتع بها والنتفاع من اأعمالها، ويلحق الأولد 

غالبًا باأقوى الأزواج.
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، ل يحل لُهنَّ الزواج بعد تويف اأزواجهن  - الن�شاء يف الهند: تابعات لأزواجهنَّ

اأبدًا، فاإما اأن يحَرْقن بالنار مع ج�سد اأزواجهن اأو يع�ْسَن مذلَّالت، وهن يف اأيام 

احلي�ض جن�سات خبيثات يلزم اجتنابُهنَّ وحكمهن حكم النجا�سة.

احليوان  بني  كالربزخ  اأنها  املراأة  اإىل  الأمم  هذه  يف  ال�شائدة  النظرة 

ال�سغري  ال�سعيف، كالولد  املتو�سط  الإن�سان  ا�ستفادة  ي�ستفاد منها  والإن�سان، 

اأباها  اأن ُتطيع الرجل،  الولية دائمًا، وعليها  اأنها حتت  ُيعني وليَّه، غري  الذي 

اإليه  يرجع  اأمر  يف  عنه  ت�ستقلَّ  فال  كرهًا  اأو  طوعًا  به  ياأمر  ما  يف  زوجها،  اأو 

لتلبية اأمور البيت والأولد وجميع ما يحتاج اإليه الرجل، هذا و�سع املراأة ب�سكل 

اإجمايل عند هذه الأمم، ولكل جيل من هذه الأجيال املتعاقبة �سكل خا�ض من 

عاداتهم املوروثة باختالف الأزمنة.
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الف�شل الثالث

املرأة )عند العرب( قبل اإلسالم

�سكن العرب �سبه اجلزيرة العربية، �سمن قبائل بدوية بعيدة عن احل�سارة 
ومن  فار�ض،  بالد  ال�سرق  من  جتاورهم  الغارات،  �َسنِّ  على  يعي�سون  واملدنية 
ال�سمال الروم، ومن الغرب بالد احلب�سة وال�سودان، فلذلك كانت العمدة من 
وم�سر  والهند  فار�ض  وبالد  الروم  عادات  �سيء من  التوح�ض  ر�سوم  ر�سومهم 

القدمية اأحيانًا. 

وكانت بع�ض القبائل العربية ل ترى للمراأة ا�ستقالًل يف احلياة ول حرمة اإل 
حرمة البيت، فكانت املراأة ل ترث ويوؤخذ حقها من الإرث، قال اهلل تعاىل:

ۇ   ڭ   ڭڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  زبھ 

ۇ ۆ ۆ  ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ    ۅۅ ۉ ۉې 
ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئۇئرب1

اأو  قيد  بال  والطالق  حتديد  بال  الزوجات  تعدد  مبداأ  وجود  اإىل  اإ�سافة 
البنات بطريقة اعتيادية جرت مع الأيام، قال اهلل  واأد  �سابط، وتف�سي عادة 

تعاىل: زب ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄرب2 

1- الن�ساء.
2- التكوير.
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ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  زبڦ  تعاىل:  اهلل  وقال 
ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ     چ  چ  ڃچ 

ژژ ڑ ڑ ک ک کرب1

اأهل احل�سارة، من  وكانت معاملتهم مع الن�ساء معاملة مركبة من معاملة 
الأمور  يف  وال�سركة  احلقوق  يف  ال�ستقالل  كتحرمي  فار�ض  واأهل  الرومانّيني 
الجتماعية العامة كاحلكم واحلرب واأمر الزواج اإل ا�ستثناًء، ومن معاملة اأهل 

التوح�ض والرببرية.

البيوت وعبادتهم، بل من  روؤ�ساء  اإىل تقدي�ض  فلم يكن حرمانهن م�ستندًا 
باب غلبة القوي وا�ستخدامه ال�سعيف، واملراأة اجتماعيًا خملوقة عندهم لأجل 
للفرا�ض  �ساء  يقر�سها ملن  اأو  لغريه  يهبها  واأن  ي�ساء  يبيعها ملن  اأن  له  الرجل، 
البيت  اأمور  لتلبي  بالقتل،  ي�سو�سها حتى  اأن  له  اأو غري ذلك، وكان  اأو اخلدمة 
والأولد وجميع ما يحتاج اإليه الرجل يف حياته، وقد بلغ عجيب الأمر اإىل حيث 
اإىل  فورها  من  قامت  حملها  و�سعت  اإذا  القبائل  بع�ض  يف  احلامل  املراأة  اإن 

حوائج البيت. 

وكما ذكرنا يف ال�سابق �سورة املراأة عمومًا عند هذه الأمم ولكل جيل   

من هذه الأجيال الوح�سية �سكل خا�ض من ال�سنن والأفكار القومية باختالف 
عاداتها املوروثة.

 

1- النحل.
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الف�شل الرابع

اإلسالم وما قدمه للمرأة

منذ اأن جاء الإ�سالم حفظ للمراأة كرامتها ومكانتها بني اأ�سرتها وجمتمعها؛ 
قال رئي�ض احتاد علماء امل�سلمني:

ر املراأة واأن�شفها وكّرمها  اإن الإ�شلم اأول من حرَّ

-  اإن�سانًا واأنثى وبنتًا وزوجة واأمًا وع�سوًا يف املجتمع.

قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم:

»من كان له ثالث بنات اأو ثالث اأخوات اأو بنتان اأو اأختان فاأح�سن �سحبتهن 
واتقى اهلل فيهن فله اجلنة«1

ويقول اأي�سًا: »خريكم خريكم لأهله واأنا خريكم لأهلي«2

وكرمها اأمًا: فقال عليه ال�سالة وال�سالم جميبًا من �ساأله: 

- »من اأحق النا�ض بح�سن �سحابتي؟ 

قال عليه ال�سالة وال�سالم: )اأمك(.

قال: ثم من؟

قال: )اأمك(.
1- الرتمذي جامع ال�سحيح/ باب النفقة على البنات والأخوات.

2- �سنن ابن ماجه.
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قال: ثم من؟

قال: )اأمك(. قال: ثم من؟ قال: اأبوك«1.

لفتًا اإىل اأن كل ذلك م�ستنبط من اآيات القراآن الكرمي، واأحاديث الر�سول 
واخللفاء  ال�سحابة  �سار  وما  العملية  و�سنته  القولية  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى 

الرا�سدون على نهجه.

ينية من خالل قول اهلل  واأ�ساف اأن القراآن ي�سويها بالرجل يف الوظائف الدِّ
تعاىل:

ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  زب 
ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ 
ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے 
ۆ               ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ 

ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅۅرب2.

- ولها دور يف احلياة الدعوية، داعية اإىل اخلري اآمرة باملعروف ناهية عن 
گ  زبک  تعاىل:  اهلل  لقول  الجتماعية  والوظائف  املنكر، 
ڱ    ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  گڳ  گ  گ 

ڻڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱڱ 

 3
ۀ ۀ ہہ ہ ہ ھ ھھ رب

1- متفق عليه.
2- الأحزاب.

3- التوبة.
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- وي�سوي بينهما يف حقوق امللكية: فقد منحها الإ�سالم هذا احلق دون طلب 
ثروتها م�ستقلة عن  الربملان فهي  ن�سوية ول ع�سوية يف  منها.... ول جمعيات 

�سخ�سية زوجها وثروته ول يجوز حتى للزوج اأن ياأخذ منه �سيئًا. 

لقوله تعاىل: زبے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇرب1 

اهلل  قال  الدنيا  يف  املدنية  اأعماله  عن  متامًا  كالرجل  م�سوؤولة  اأي�سًا  وهي 
تعاىل: زب ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ 

گگ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱرب2

زبڀ ڀ ڀ ٺ     ٺ  ٺ  الأمور اجلنائية: قوله تعاىل:  ويف 
ٺ  ٿرب3

كما ي�سوي بينهما يف اأ�سل اخَللق والتكليف: زبٱ ٻ ٻ ٻ 
ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀٺ ٺ ٺ ٺرب4

واأجمل تعبري عن هذه امل�ساواة يف ذلك عبارة )بع�سكم من بع�ض( اأي اأّن 
الرجل من املراأة، واملراأة من الرجل ل ي�ستغني عنها ول ت�ستغني عنه و�سريكة 

للرجل يف حياته الأ�سرية. لقوله تعاىل: زبپ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺرب5

ويف تعليقه على احلديث ال�سريف: »اإمنا الن�ساء �سقائق الرجال«6

1- البقرة.
2- النحل.
3- النور.

4- اآل عمران.
5- البقرة.

6- الرتمذي اجلامع ال�سحيح.
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مثل  العبادة  يف  الرجل  ت�سارك  املراأة  كانت  القر�ساوي  يو�سف  الدكتور  قال 
ال�سالة يف امل�سجد ولها �سفوفها خلف الرجال، ويف جل�سات العلم م�ساركة مع 
الرجال ومنفردة بالر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم، ويف احلج والعمرة ويف الغزوات 
اقت�سى احلال، وقد جتلت هذه  اإذا  اأحيانًا  ال�سيف  يف خدمة اجلي�ض، ويف حمل 
ال�سور عمليًا عند اأمهات املوؤمنني وال�سحابيات، الالتي ي�سهدن اجلماعة واجلمعة 
يف م�سجد ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم، ويح�سرن جمال�ض العلم، وي�ساركن 
الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم وامل�سلمني الغزوات، فكّن ي�سهمن يف املجهود احلربي 
وخدمة اجلي�ض واملجاهدين والقيام بالتمري�ض ورعاية اجلرحى وامل�سابني بجوار 

اخلدمات الأخرى كالطهي وال�سقي وغريها من الأمور التدبريية.

- فاأم عطية ر�سي اهلل عنها: )غزت مع ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم 
�سبع غزوات(1

 - )عائ�سة واأم �ُسَليم ر�سي اهلل عنهما كانتا يف يوم غزوة اأحد م�سمرتني 
تنقالن القرب على متونهما -يعني ظهورهما- ثم تفرغانهما يف اأفواه القوم ثم 

ترجعا ن فتمالأنها(2 

ن�سيبة بنت كعب )اأم ِعمارة( ر�سي اهلل عنها التي خرجت لت�سقي امل�سلمني يف 
غزوة اأحد فلما حلقت بامل�سلمني الهزمية رمت ما بيدها واأخذت �سيفا وخا�ست 
غمار احلرب تدافع عن ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم وخرجت فوهبت حياتها 

هلل لت�ستمر حياة ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم يف ن�سر الدين. 

- واخلن�ساء التي خّرجت اأبطاًل �سناديد، وقدمت اأبناءها الأربعة يف معركة 
القاد�سية را�سية العني قريرة النف�ض، وكانت مثاًل وقدوة ل تزال اأقالم الكّتاب 

والرواة تدون ماآثرها وتتناقل األ�سنة الأجيال حكاياتها واأخبارها.
1- �سحيح م�سلم/ كتاب اجلهاد.

2- �سحيح م�سلم.
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والإميان  والطهارة  العفة  بحجاب  الإ�سالم  فجر  ببزوغ  حت�سنت  فاملراأة 
والكرامة، فرفع الإ�سالم من �ساأنها واأعلى مكانتها ان�سجامًا مع مفهوم احلرية 
بها على ح�ساب ذاتها  ُينادى  التي  املزيفة  املقيدة  الو�سعية  الإلهية ل احلرية 
ومكانتها فنزل الن�ض ال�سرعي الذي حدد لها ن�سيبها من املرياث مبا يتنا�سب 

مع وظيفتها الجتماعية:

زبڳ ڳ ڱ ڱرب 1

وحدد ما عليها من مهام تنا�سب طبيعتها الفيزيولوجية ومالها من حقوق 
يف بيت الزوجية من الولية والو�ساية وال�سهادة والأمومة وكانت املودة والرحمة 
على هذه  وتعاىل يف احلفاظ  �سبحانه  اهلل  اآيات  من  اآية  الزوجية  العالقة  يف 
العالقة ومتكينها، حتى نالت املراأة حريتها وحقوقها كاملة، و�سمت اإىل اأرقى 
مراتب الإن�سانية مكانة، ثم ما لبثت �سيحات التحرر التي جاءت يف زمن املادة 
منافذ  عن  البحث  بغية  انت�سرت  اأن  القيمي  والتحلل  والتناق�سات  وال�سرعة 

حريتها املفقودة. 

حقيقة مفهوم احلرية للمرأة:

ي�سبح  كي  والواجبات  امل�سوؤوليات  من  الإن�سان  تفلت  تعني  احلرية  هل 
اإن معنى التحرر هو  اإ�سباع غرائزه و�سهواته؟ ل،  كاحليوان هدفه من احلياة 
املوؤثرات  العقلي واملنطقي يف التخطيط للحياة بعيدًا عن غول  ذلك »التفكري 
اخلارجية مثل الأجواء والبيئة والعادات والتقاليد ومتطلبات الع�سر وغريها، 
يعني  اأي�سًا  والتحرر  �سابه،  وما  والغرائز  وال�سهوات  النف�ض،  مثل  الداخلية  اأو 

1- الن�ساء
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العمل قدر الإمكان وامل�ستطاع لإعطاء كل ذي حق حقه فللنف�ض حق.. وللغرائز 
حق.. وللمجتمع حق.. وحدود كل ذلك هو عدم جتاوز حقوق النف�ض والآخرين، 

وعدم الإ�سراف يف ذلك.

هذا املعنى مل يفهمه بع�ض دعاة التحرر الذين عدوا التحرر اإطالق العنان 
للغرائز وال�سهوات دون اعتبار مل�سلحة املراأة. 

لقد اأنكر دعاة التحرر رغبات املراأة وحاجاتها الفطرية اإىل تكوين الأ�سرة 
واإجناب الأولد، وحاولوا الإثبات اأنه لي�ض هناك فروق بيولوجية متنع املراأة من 
العلم والعمل واإثبات الذات اإمنا املوانع هي موانع خارجية تتمثل يف تلك القيم 
اأن  املتاأ�سلة يف جمتمعاتنا وهويتنا التي جتاوز عمرها الأربعة ع�سر قرنًا، مع 
هذا مناف للحقيقة، فتلك القيم املتاأ�سلة مل متنع املراأة من طلب العلم، بل هي 

التي تدعو اإليه.

ولكن ي�سرتط يف تعليمها ويف ن�ساطها كله �سرطان اثنان: اأن حتافظ على 
تربيتها واأخالقها، واأن حتافظ على وظيفتها الأوىل التي خلقها اهلل من اأجلها 
وهي رعاية الأ�سرة وتن�سئة الأجيال، ويف حدود هذين ال�سرطني تتحرك حركتها 

كلها، وهذا هو املطلوب فقط.

كما  كبتها  ل  ب�سراحة  املراأة  حاجات  ومع  الأولويات  مع  التعامل  املطلوب 
تطلب اإحداهن من زميالتها املتحررات حيث تقول:

اكتمال  مع  يتنافى  تدبري  اأي  ترف�ض  اأن  ت�ستطيع  التي  هي  حقًا  »املتحررة 
�سخ�سيتها وحتقيق ا�ستقاللها، وبني ال�ستقالل والزواج تختار املراأة املدركة 
حياتها  اأن  تعلم  لأنها  الجتماعية،  بحياتها  �سحت  ولو  ال�ستقالل  الواعية 

احلالية هي حياة ل حتمل مقومات ا�ستمرارها«.
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العدو  لذلك عدوها  والأخالق  القيم  على  التهجم  باأنه  التحرر  فهموا  لقد 
الأول للمراأة دون تفكري اأو درا�سة لتاريخها مكتفني برتداد ما نقله امل�ست�سرقون 
انتقادهم  اأقوالهم  على  املطلعني  على  ي�سهل  مما  متحي�ض،  دون  احلاقدون 

ب�سهولة ملا فيها من كذب وتدجيل.

العربية  واملراأة  الغربية  املراأة  بني  الفرق  اأن  ن�ست�سف  اأن  ميكن  هنا  ومن 
يعود اإىل اجلذور، وفق �سوابية عدم �سحة اإ�سقاط احللول الغربية على الواقع 

العربي، فالو�سع بني احل�سارتني خمتلف واملراأة هنا غري املراأة هناك.

الذي  الغربي  العامل  عن  العربي  العامل  تف�سل  التي  الزمنية  الفجوة  اإن 
تخطت فيه احلركة الن�سوية العاملية feminism مرحلة حترير املراأة واملطالبة 
مب�ساواتها بالرجل لت�سل اإىل مرحلة جديدة ت�سمى »مرحلة ما بعد الفيمينزم« 
التي ت�سبب  اإىل معاجلة امل�سكالت الجتماعية  العاملية  حتول فيها عمل املراأة 

بها خروج املراأة اإىل العمل واإهمالها اأ�سرتها.

لقد كان من اآثار اجتاه املراأة نحو العمل ذلك التفكك الأ�سري الكبري الذي 
ترك ب�سماته على و�سع املراأة ب�سكل خا�ض واملجتمع ب�سكل عام، فكانت اأوىل 
الغربية  الإح�سائيات  ت�سري  التي  التقليدية  الأ�سرة  النتائج غياب منوذج  هذه 
اإىل اأن ن�سبتها املئوية يف تناق�ض كبري، فن�سبة الأ�سر التي يعمل الأب فيها بينما 
تبقى الأم يف البيت لرعاية الأطفال، اأ�سبحت متثل 30% من الأ�سر يف اأمريكا 
حياة  يعي�سون  الذين  ن�سبة  نف�سه  الوقت  يف  ارتفعت  كما  بريطانيا،  يف  و%11 
زوجية دون رابطة قانونية، ففي بريطانيا ازدادت ن�سبة الن�ساء الالتي يع�سن 

مع رجل دون رابطة ر�سمية من 8% عام 1981 اإىل 20% عام 1988. 
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اأي�سًا تقليل معدلت الولدات، ورفع ن�سبة الطالق،  وكان من هذه النتائج 
وانت�سار ظاهرة الأمومة املنفردة، والعنف املنزيل، وظهور م�سكلة امل�سنني التي 
اأ�سبحت اأحدث مظهر من مظاهر حتلل روابط الأ�سرة التي ل تكّن للم�ساعر 

الأ�سرية اأي اعتبار. 

اإذًا مل مينع الإ�سالم عن املراأة حريتها يف �سياق العمل بل نّظم و�سبط هذا 
العمل �سمن اأ�س�ض ومبادئ الأولويات ولبنة الأ�سرة ومراعاة الرتكيبة اخلا�سة 
الإ�سالم  انت�سار  مع  املراأة  لعمل  الناظمة  ال�سوابط  هذه  تبلورت  وقد  بها، 
وامتداد اأطراف الدولة الإ�سالمية فبداأت املراأة يف النتقال اإىل وظائف ومهام 
اجتماعية معرفية جديدة كطلب العلم واملعرفة والت�سلح بهما، فظهرت العاملات 

والداعيات ومربيات الأجيال.

وكما ذكرنا يف ال�سابق نالحظ اأن ا�ستعرا�ض واقع املراأة على مر الع�سور 
يخ�سع ملنطق احلرية ومفهومها.

وقتنا احلايل  القدمي وحتى  املراأة منذ  اأهمية احلرية متعلقة مب�سري  واأن 
ولكن باأ�سكال متفاوتة، فقد جعل اهلل عز وجل احلرية حقًا فطريًا، فخلق عباده 
اأحرارًا على الرغم من �سدة �سعفهم عندما يخرجون من بطون اأمهاتهم، ويوؤكد 

الإ�سالم اأهمية احلرية التي تعرب عن اآدمية الإن�سان وب�سكل خا�ض )املراأة(.
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الف�شل اخلام�س

واقع املرأة املسلمة )املعاصرة حول العامل(

تكاد  حتررية  لدعوات  العامل  حول  املعا�سرة  امل�سلمة  املراأة  واقع  يخ�سع 
تربك واقعها ووجودها فقد باتت تظن نف�سها يف حالة من البدوية، وحتتاج 
املراأة  ق�سايا  تبنت  التي  التحررية  الدعوات  وتاريخ  حتررية،  ثورة  اإىل 
وم�سكالتها يف بالدنا العربية، يعك�ض البعد الزمني لن�ساأتها املبكرة؛ اإذ تعود 
البداية اإىل منت�سف القرن التا�سع ع�سر امليالدي، وذلك بعد الحتكاك الذي 
ح�سل بني ال�سرق والغرب، وا�ستعمار الغرب العلماين لدول الإ�سالم، و�ساعد 
التي غزت  وال�ست�سراق  التن�سري  التحريرية حركة  الدعوات  يف ظهور هذه 
الدول الإ�سالمية مبكرًا من خالل التعليم والتوجيه الفكري؛ لأن تعليم املراأة 
ونتيجة  لأولدها  تربيتها  يف  وينطبع  نف�سها  يف  يوؤثر  الغربي  التعليم  امل�سلمة 
عمل متوا�سل للمن�سرين وامل�ست�سرقني �سنوات عديدة يف البالد الإ�سالمية 
ظهر كثري من املثقفني الإ�سالميني املتاأثرين بالغرب وثقافته، ودعا بع�سهم 
التعليم والعمل وامل�ساركة الجتماعية،  اإن�ساف املراأة ودعم حقوقها يف  اإىل 
اإجنلرتا مل�سر عام  الباطل وبعد احتالل  بها  اأريد  وبع�سها دعوات حق لكن 
1882، بداأ ترويج الأفكار التحريرية الن�سائية باملفهوم الغربي، وكانت م�سر 

مكانًا لرتويج هذه الأفكار.
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ا�سمه  تاأليف رجل قبطي  املراأة من  اأول كتاب يف ق�سية حترير  فقد �سدر 
برف�ض  ونادى   1894 عام  �سدر  ال�سرق(  يف  )املراأة  وكتابه:  فهمي  مرق�ض 

احلجاب، واأمر بالختالط ومنع التعدد وتقييد الطالق.

 وبعد خم�سة اأعوام من �سدور هذا الكتاب، �سدر كتاب قا�سم اأمني)حترير 
احلركة  مطالبات  يف  نوعية  نقلة  كان  الذي  اجلديدة(  )املراأة  ثم  املراأة( 
الطالق،  وتقييد  التعدد،  ومنع  احلجاب،  رفع  مطالباته:  ومن  الن�سائية، 
الع�سرين  القرن  من  الأول  الن�سف  ويف  للمراأة،  املطلق  والعمل  املراأة،  وتعليم 
دعواتها  انت�سرت  التي  التحريرية  الن�سائية  للحركات  الذهبية  املرحلة  كانت 
يف طول بالد امل�سلمني وعر�سها، وذلك مب�ساعدة الحتالل الأجنبي الذي اأيد 
هذه احلركات ودعمها ماليًا و�سيا�سيًا يف جميع الدول الإ�سالمية التي احتلها 

ع�سكريًا، اأو مل يحتلها ولكنه دخلها بالغزو الفكري والثقايف.

والعمل  لل�سفور  تدعو  وبداأت  الن�سائية،  احلركات  ذلك  بعد  وانت�سرت 
والختالط دون قيد اأو �سرط على النمط الغربي، ويف املرحلة نف�سها تاأ�س�ست 

كثري من اجلمعيات الن�سائية يف البالد الإ�سالمية. 

الإ�سالمية منًطًا جديدًا من  الدول  واملراأة يف جميع  الأ�سرة  تواجه  واليوم 
الفكرية  اخل�سو�سيات  ول  اجلغرافية  احلدود  تعرف  ل  التحررية  الدعوات 
والهيئات  املنظمات  خالل  من  وذلك  الدول،  بع�ض  تدعيها  التي  والثقافية 
املجال  دخولها  اأو  للعمل،  املراأة  خروج  اأو  احلجاب  كثريًا  يعنيها  ول  الدولية، 
الإباحية  ون�سر  املراأة،  تغريب  هدفها  اأ�سبح  واإمنا  والق�سائي،  ال�سيا�سي 
وال�سذوذ، واخلروج عن كل تقليد مقبول ومبداأ م�سروع وُعرف �سليم؛ بالنفتاح 
نحو اجلن�ض واملتع ال�سهوانية، وتعميم هذا الفكر جلميع �سعوب العامل، بل يف 
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كل طبقاته الجتماعية والعمرية ؛ من اأجل اإف�ساد اجلذور الداخلية ف�ساًل عن 
الق�سور الظاهرية يف احلياة الجتماعية.

التيار  ب�سبب  الداخل،  من  مهددة  وبيوتنا  ح�سوننا  اأ�سبحت  هنا  ومن 

التغريبي العوملي وما يبثه اإلينا من خالل بع�ض الكتابات املغر�سة يف ال�سحف 

�سبكات  يف  يدور  وما  الف�سائية،  القنوات  بع�ض  تبثه  وما  العربية،  واملجالت 

الإنرتنت ومواقعها املختلفة من دعوات �سريحة لل�سفور والختالط وامل�ساركة 

مل  الأمر  ولعل  وعفتها،  املراأة  كرامة  على  والق�ساء  الأ�سرة  وهدم  للرجال، 

يقت�سر على هذه الدعوات فقط، بل اجتهت بع�ض الأ�سوات للمطالبة بتعديل 

فقرات ون�سو�ض قوانني الأحوال ال�سخ�سية امل�ستمدة من ال�سريعة الإ�سالمية 

يف بع�ض الدول، وهذه الأ�سوات كانت و�سيلة جديدة مدفوعة لتحطيم ح�سن 

الأ�سرة التي متثل املراأة اجلزء الأكرب منه، لكن هذه الدعوات �سوف تتال�سى 

باإذن اهلل اأمام اأمواج العقول النرية التي اأدركت حقيقة واقعها وما يحيط بها 

من كل فكر �سحيح وخاطئ.

اإن تاريخ حترير املراأة قد بداأ يعيد نف�سه باأ�سكال و�سور خمتلفة يف بع�ض 

الدول الإ�سالمية التي �سلمت منه يف البداية، وقد ل ت�سلم منه يف النهاية، فاإن 

مل يكن هناك فكر ر�سني يقرع الفكر امل�ساد، وتخطيط واٍع يفند خمططات اأهل 

الأهواء؛ واإل فالنهاية واحدة واملاأ�ساة �سوف تعيد نف�سها اأن ُترى املراأة �سحية 

لنزعات ال�سوء والغواية عند الرجل املتهتك امل�ستهرت، وماأ�ساة اأن تراها �سائرة 

نحو م�سري مظلم ل يرحم �سعفها، ول يراعي فطرتها، ول اأدري ملاذا ت�سّم 

الآذان عن �سماع �سيحات من جرب هذا الطريق وجترع مراراته املتكررة؟ 
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األ نقراأ التاريخ التحرري ونعرف ماذا ح�سدوا للمراأة غري الهوان والإذلل؟

فمفهوم حرية املراأة ل ينبع من توجهات خا�سة اأو رغبات �سخ�سية، بل هي 
حرية اإلهية و�سعها اهلل تعاىل، لها �سوابطها وحدودها وت�سريعاتها الناظمة يف 

اإطار الأمة واملجتمع والأ�سرة، يحدد مالها من حقوق وما عليها من واجبات. 

اإذًا، لبد لنا من حتليل الواقع الفكري والجتماعي وحتى التوجه العقائدي 
املحيط باملراأة لن�سل اإىل اأ�سباب وحلول اأي م�سكلة تطرح على ب�ساط البحث 
فيما يتعلق باملراأة، ومن هذه امل�سكالت ن�ستعر�ض م�سكلة تاأخر زواج الفتيات 

لنقوم بربطها ب�سكل مبا�سر بواقع املراأة امل�سلمة يف اأمرين اثنني: 

- الأول: تاأثري الواقع والبيئة الثقافية والرتبوية اأي تاأثري املحيط اخلارجي.

تلك  لوجودها يف  فهمها  املراأة من خالل  بذات  متعلق  فيما هو  الثاين:   -
البيئة اأو احلقبة. 
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الف�شل ال�شاد�س

معنى العنوسة

متهيد:

الأ�سرة اأ�سا�ض املجتمع، فمنها يبداأ، وعليها يعتمد، وبقدر ما تكون الأ�سرة 

والوحيدة  املثلى  الو�سيلة  هو  والزواج  مرتابًطا.  قويًّا  املجتمع  يكون  مرتابطة 

لبناء جمتمع هادئ قوي م�ستقر، والأ�سرة تتكون عن طريق الزواج الذي ي�سبع 

ويحقق  وال�سذوذ،  النحراف  ويقمع  لالأفراد،  واجل�سدية  النف�سية  احلاجات 

احلياة الوادعة، ويوفر الهدوء وال�ستقرار. 

ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  زبڈ  تعاىل:  اهلل  قال 

ک گ گ گ گ ڳ ں رب1.

ومن ُيْعر�ض عن منهج اهلل و�سريعته يكون عقابه مزيدًا من املعاناة، ومن َثمَّ 

تزداد امل�سكالت التي ت�سيب املجتمع، ومنها م�سكلة العنو�سة، تلك امل�سكلة التي 

امل�سكلة  البنات، وجوهر  والأمهات قبل  الآباء  الأ�سر، وحتزن  بال بع�ض  ت�سغل 

يكمن يف تاأخر �سن زواج بع�ض الفتيات عن ال�سن الطبيعية مما يرتتب عليه 

كثري من الآثار النف�سية والجتماعية اخلطرية.

1- الروم.
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بداية دعونا نتعرف معنى العنوسة:

قال الفريوز اأبادي يف القامو�ض املحيط ما معناه: العان�ض هي البنت البالغة 

ويقال:  �ض  وُعنَّ وُعْن�ض  يتزوج، جمعها عوان�ض  الذي مل  والرجل  تتزوج  التي مل 

عن�ست اجلارية اأي طال مكثها عند اأهلها بعد بلوغها حتى خرجت من عداد 

ومل  الزواج  �سن  عليها  اأتى  التي  البنت  هي  اإذًا  فالعان�ض  تتزوج،  ومل  الأبكار 

تتزوج وكذلك الرجل، ولكنها ت�ستعمل يف البنت اأكرث، لأن معاناتها معه اأكرب، 

وم�سكلتها اأعظم واأخطر وهنا نعتمد يف بحثنا على معنى العان�ض املق�سود به 

البنت ونتجاوز عن معنى العان�ض املق�سود به الرجل.



25

الف�شل ال�شابع

نظرة اجملتمع للمرأة املتأخرة يف الزواج

املجتمع يحكم بثقافته العامة على الفرد، ويجعل ذلك الفرد ل يقدم على 
اأو  الزواج من فتيات يف �سن متاأخرة، ملاذا؟ لي�ست لأنها ل تت�سف باجلمال، 
العيب  ولكن  ح�سنًا،  يكون  قد  فيها  �سيء  كل  بل  مثالية،  زوجة  ت�سلح  ل  لأنها 

الوحيد فيها هي اأنها عان�ض، فيرتكها ال�ساب ليبحث عن فتاة اأخرى. 

فم�سكلة التاأخر ن�ساأت من خالل تفكرينا نحن عن مفهوم الزواج، وعندما 
نريد اأن نبحث عن �سر تقدم �سن التاأخر للزواج يف جمتمعاتنا فاإننا جند اأن 

الثقافة املوروثة هي التي اأن�ساأت لنا �سنًا معينة لهذا التاأخر.

عمرها  يتجاوز  عندما  الختيار  حيز  عن  وتخرج  الفتاة  هذه  تكرب  وهكذا 
ول  جمالها  لي�ض  اأخرجها  والذي  البحث،  دائرة  خارج  فاأ�سبحت  معينة  �سنًا 
ال�سن  اأن من جتاوز هذه  اإىل  املجتمع ونظره  اآخر، بل حكم  ثقافتها ول �سيء 

هنَّ عوان�ض.

ويف  تتزوج  التا�سعة  ال�سن  يف  الفتاة  كانت  القدمي  العربي  املجتمع  ففي 
العا�سرة تنجب وتكون اأمًا؟ مثال: اأم املوؤمنني عائ�سة ر�سي اهلل عنها خطبها 
�سنوات وتزوجها وهي بنت  و�سلم وهي بنت �ست  نبينا حممد �سلى اهلل عليه 
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ت�سع �سنوات، وحتى يف زمان اأجدادنا كانت الفتاة التي تبلغ اخلام�سة ع�سر من 
عمرها اأ�سبحت يف موكب العوان�ض، ولكنها اإذا تزوجت يف هذه ال�سن فت�ستطيع 
حتّمل امل�سوؤولية كاملة، بينما يف زماننا هذا فاإن البنت يكون عمرها 14 اأو 15 
عامًا وقد يكون اأكرث وهي ل ت�ستطيع اأن تقوم ب�سوؤون البيت، ملاذا؟ لأن الرتبية 

اختلفت ف�سارت الفتاة مع كرب �سنها تبدو طفلة ل تعي احلياة بعد.

�سرنا نعي هذا الأمر جيدًا وندركُه، ولكن ال�سيء الذي مل يتغري يف نظرنا هو 

)بنت الأربعة ع�سر اأو اخلم�سة ع�سر ربيعًا( اأي اأن الثقافة يف الأ�سياء الأخرى 

تغريت وبقيت هذه الثقافة القدمية على حالها فمن اأجل حل هذه امل�سكلة علينا 

اأن نو�سع نطاق الختيار والعمر املعني الذي يجب اأن يبحث فيه. 

اأي�سًا نظرة املجتمع لل�ساب الذي يتقدم خلطبة الفتاة التي جتاوزت  وهنا 

ال�سن املحددة للزواج، ونقول عندما يريد ال�ساب اأن يتقدم خلطبة فتاة يقال 

عنها اإنها عان�ض فهو يحمل يف نظرات الآخرين له اأنه م�سكني، اأو اأن حظه مل 

يكن كما يجب، اأو اأنه ينق�سه �سيء، فينظر اإليه على اأنه فقد �سيئًا اأو خ�سر �سيئًا 

ب�سبب اختياره، ولأن ال�ساب ل ي�ستطيع اأن يواجه النا�ض يف نظرهم وتفكريهم 

فرتاه ي�ستكني لهم ويخاف اأن يراه الآخرون بهذه النظرة فيتم�سك مبا مت�سك 

به القوم ول يتزوج اإل ببنت حددها له املجتمع، لأنها هي التي يجب اأن يختارها 

فقط.
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الف�شل الثامن

أسباب الظهور املرعب لتأخر زواج الفتيات

وبالد  العربي  الوطن  اجتاحت  مرعبة  ظاهرة  اإىل  الق�سية  حتولت  لقد 
ا م�ستوطًنا م�ستع�سيًّا،  الإ�سالم، بعد اأن كانت �سفًرا ل وجود لها �سارت مر�سً
ولقد كان لهذا املر�ض اأ�سباب بع�سها يتعلق باأولياء الأمور، من الآباء والأمهات، 

وبع�سها ب�سبب الأبناء اأنف�سهم، وبع�سها خارج عن الثنني. 

 ون�شتعر�س بع�س هذه الأ�شباب:

1- ومن اأهمها واأخطرها واأكربها بال �سك هو البتعاد عن هدي الدين احلنيف 
وعدم المتثال لأوامر اهلل تعاىل ور�سوله �سلى اهلل عليه و�سلم.

الزواج  الزواج ويف احلقيقة  الالزمة يف  الأ�سا�سية  توافر احلاجيات  2- عدم 
ي�سر ولكن النا�ض مع مرور الزمن جعلوه ع�سرًا وحلمًا.

3- رفع املهور وجعلها حماًل للمفاخرة واملتاجرة.

4- الإ�سراف يف حت�سريات ما قبل الزواج اأي كرثة املتطلبات من الزوج فيجعله 
يرتدد ويتاأخر يف اإقدامه على الزواج.

5- رف�ض بع�ض الأولياء فكرة التعدد يف الزواج مع اأن اهلل -�سبحانه وتعاىل- 
قد اأباح التعدد.
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ال�سريعة  للتطورات  نتيجة  والأ�سر  الأفراد  بني  الجتماعية  العالقات  فتور   -6

التي نعي�سها اليوم.

زواج  تاأخر  اأ�سباب  من  يكون  قد  الزواج:  قبل  الفتاة  خطوبة  مرات  تعدد   -7

الفتاة تعدد خطوباتها ال�سابقة فبع�ض ال�سباب يناأون عن الزواج من فتاة 

متت خطبتها اأكرث من مرة من قبل.

8- ال�سروط امل�سبقة التي حتملها بع�ض الفتيات لالإقدام على الزواج حيث جند 

املوؤهل  اأن  اعتبارهن  ي�سعن يف  الفتيات ممن يحملن موؤهالت عليا  بع�ض 

اأ�سا�سي لقبول الزواج، فال يفكرن يف قبول زوج ممن  العايل للزوج �سرط 

يحمل موؤهاًل متو�سطًا اأو دونه.

9- ا�سرتاط م�ستوى اجتماعي واقت�سادي معني: فبع�ض الأ�سر ممن يت�سمون 

بالوجاهة الجتماعية والرثاء ل يفكرون يف تزويج بناتهم اإل من اأ�سخا�ض 

على الدرجة نف�سها من الرثاء وامل�ستوى الجتماعي نف�سه يف حني اأن بنات 

الجتماعي  م�ستواهن  لو�سع  اأي�سًا  الزواج  تاأخر  يعانني  الفقرية  الأ�سر 

القت�سادي.

ملعظم  القت�سادي  امل�ستوى  و�سعف  اليد،  ذات  �سيق  اأي�سًا  اأ�سبابه  ومن   -10

ال�سباب يف هذه الأيام، ما يطرح فكرة الزواج جانبًا حتى ي�ستطيع تكوين 

نف�سه، وتوفري ما يكفي لتاأ�سي�ض ع�ض الزوجية، وينهمك يف العمل اأو ي�سافر 

للخارج لتكوين ر�سيد يكفيه لتلبية متطلبات الزواج.
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11- ا�سرتاط الزوجة العاملة: بع�ض ال�سباب ي�سرتطون عند الزواج اأن تكون 
اأعباء احلياة، ونظرًا حلالة  ت�ساعدهم يف حتمل  الزوجة امراأة عاملة كي 
البطالة املنت�سرة بني ال�سباب الذكور فاإنه من ال�سعب حتقيق هذا ال�سرط 

لدى كثري من الفتيات.

الف�سائية  كالربامج  الإعالمية  املوؤثرات  اإىل  وال�ساب  الفتاة  تعر�ض   -12
)امل�سل�سالت اأو النجوم( التي تغري من تطلعاتهم اإىل الزواج واأنا براأيي لها 

تاأثري كبري بني �سبابنا وفتياتنا.

13- عمل الفتاة وتبووؤها املنا�سب العليا يولد تخوفًا عند اخلاطب من الرتباط 
بها ملا يحمله �سباب جمتمعاتنا من ت�سورات م�سبقة جتاه املراأة العاملة، ول 

�سيما التي تتقلد املنا�سب العليا جتاه اأفكارها و�سمات �سخ�سيتها.

14- امل�سكالت الأ�سرية بني الأبوين فين�ساأ ال�ساب ولديه فكرة �سيئة عن الزواج 
فريف�ض الإقدام، خوًفا من الوقوع يف امل�سكالت نف�سها.

الطريق  ال�سباب  فيجد  املجتمع،  وف�ساد  والنحالل  الفا�سد  الختالط   -15
اأن  اإىل  اإ�سافة  قيد  اأو  التزام  وق�ساء حاجاته دون  �سهواته  لإ�سباع  مي�سرًا 
هذا الختالط يدفع كثريًا من ال�سباب اإىل عدم الثقة بالن�ساء بوجه عام 

فيحجم عن الزواج ويتاأخر عنه.

املراأة،  بتحرير  املنادية  الفكرية  التيارات  وراء  الفتيات  بع�ض  ان�سياق   -16
الزواج  الفتيات  بع�ض  ترف�ض  وهنا  الذات،  وحتقيق  الرجل  مع  وامل�ساواة 
اأعمارهن،  التعليم، ويح�سلن على وظيفة منا�سبة فتزيد  حتى ينتهني من 

وتقل فر�سهن يف الزواج.
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17- اإحجام بع�ض الفتيات عن الزواج نتيجة تراكمات وت�سورات خميفة عن 

على  الأفكار  هذه  وتعميم  واإطالق  اإياها،  وظلمه  للمراأة  الرجل  ا�سطهاد 

الرجال كافة من قبل بع�ض اجلماعات الن�سائية التي حتمل اأفكارًا ومبادئ 

ل متت لديننا ول لقيمنا وعروبتنا ب�سيء.
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الف�شل التا�شع

أسباب تأخر الزواج
من خالل قصص واقعية

 امراأة تروي ق�شتها باأمل وح�شرة وتقول:
من  اإيل  يتقدمون  اخلاطبون  وكان  عمري،  من  ع�سرة  اخلام�سة  يف  كنت 
اأ�سبح طبيبة، ثم دخلت  اأن  اأريد  اأنني  اأرف�ض بحجة  كل حدب و�سوب، وكنت 
على  اأبي�ض  معطف  ارتداء  اأريد  اأنني  بحجة  الزواج  اأرف�ض  وكنت  اجلامعة، 
فئة  من  هم  اإيل  يتقدمون  الذين  واأ�سبح  الثالثني  �سن  و�سلت  حتى  ج�سمي، 
متزوجًا،  رجاًل  اأتزوج  وال�سهر  التعب  هذا  بعد  واأقول:  اأرف�ض  واأنا  املتزوجني 
كيف يكون ذلك؟ عندي املال والن�سب وال�سهادة العليا واأتزوج �سخ�سًا متزوجًا 

حتى و�سلت بعدها اإىل �سن اخلام�سة والأربعني.

 طبيبة تروي ق�شتها بنف�شها:

 فتقول: خذوا �سهاداتي واأعطوين زوجًا، تقول: ال�سابعة من �سباح كل يوم 
وقت ي�ستفزين، ي�ستمطر اأدمعي، ملاذا؟ اأركب خلف ال�سائق متوجهة اإىل عيادتي، 
بل اإىل مدفني، بل زنزانتي، ثم تقول: اأجد الن�ساء باأطفالهن ينتظرنني وينظرن 
اإىل معطفي الأبي�ض وكاأنه بردة حرير فار�سية، وهو يف نظري لبا�ض حداد علّي، 
ثم توا�سل قولها: اأدخل عيادتي، اأتقلد �سماعتي وكاأنها حبل م�سنقة يلتف حول 
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عنقي، العقد الثالث ي�ستعد الآن لإكمال التفافه حول عنقي، والت�ساوؤم ينتابني 
على امل�ستقبل ثم ت�سرخ وتقول: خذوا �سهاداتي ومعاطفي وكل مراجعي وجالب 

ال�سعادة الزائفة )تعني املال( واأ�سمعوين كلمة ماما.

 فتاة من اأ�شرة طيبة معروفة باأخلقها ووالدها كذلك:

تقدم خلطبة هذه الفتاة �ساب م�ستقيم �سالح، ولكن الأمور يف هذه الأ�سرة 
لي�ست بيد الوالد ول بيد الفتاة ول بيد اأحد من اإخوتها، بل الأمر فيها اإىل الوالدة 
التي متدنت وحت�سرت وتاأثرت كثريًا بالقيم الغربية، عقد العقد ال�سرعي بعد 
كثريًا  وكلفته  ال�سقة  بتاأثيث  بداأ  وبعدها  البنت،  باأ�سالة  ملعرفته  جبارة  جهود 
نظرًا لتدخل الأم يف اختيار كل �سغرية وكبرية، وكان ذلك يغ�سبه لكنه كان 
يتغا�سى وي�سرب كثريًا من اأجل هذه الفتاة، وبعد التاأثيث اتفقا على الزفاف، 
وكانت الطامة عندها لأنه ح�سل خالف كبري بني الزوج وبني والدة الفتاة يف 
اختيار الق�سر الذي �ستقام فيه الوليمة، وطبع بطاقات الدعوة، واأ�سرت هي 
على كالمها وراأيها و�سعفت �سخ�سية الأب اأمام اإ�سرار الأم ووافق على طلبها 
وذهلت الفتاة اأمام هذه الت�سرفات ذهوًل �سديدًا وحاول الزوج معهم حماولت 
اأخرى مع تو�سط بع�ض اأهل اخلري، ولكن كل حماولته باءت بالإخفاق وبعد تلك 
املحاولت مل يكن اأمام الزوج من حل �سوى النف�سال عن تلك الفتاة، ثم تقدم 
اإىل اأ�سرة اأخرى وا�ستخار اهلل تعاىل، وتزوج ورزقه اهلل الذرية، وبقيت الفتاة 

الأوىل يف بيت اأبيها. 

ما  لنتدارك  لنا  عربة  الق�س�ض  هذه  تكون  اأن  وتعاىل  �سبحانه  اهلل  اأ�ساأل 
فاتنا ون�سعى ب�سكل جاد للق�ساء على م�سكلة تاأخر الزواج.
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الف�شل العا�شر

إحصاءات حول سن الزواج والعنوسة

لقد �ساألنا كثريًا عن هذه امل�سكلة اأهي ظاهرة اأم م�سكلة؟

عن  تخرب  الإح�ساءات  �ساأترك  ولكن  الت�ساوؤل؟  هذا  عن  اأنا  اأجيب  لن 
احلقيقة.

يف  ارتفاعًا  هناك  اأن   ،2002 عام  الإح�ساء  مركز  يف  تبني  �شورية:  يف   -
�سن الزواج، اإذ يعد متو�سط عمر العزوبة عند الذكور 30 �سنة وعند الإناث 26 
�سنة، وقد �سجل امل�سح اأن ن�سبة غري املتزوجني من الذكور 29، 4%، ومن الإناث 

.%6 ،25

- يف م�شر: اأعلن اجلهاز املركزي للتعبئة العامة والإح�ساء اأن عدد امل�سريني 
الذين بلغوا �سن اخلام�سة والثالثني ومل يتزوجوا بعد، قد بلغ 8 ماليني و962 

األف، منهم نحو 4 ماليني امراأة.

- واأما عدد الذين بلغوا �سن الزواج ومل يتزوجوا فقد تخطى الـ13 مليوًنا.

- يف الكويت: قد تنده�ض عندما تعلم اأن ن�سبة العنو�سة هناك تقرتب من 
يف  يتاأخر  بداأ  الكويتي  ال�سباب  واأن  الر�سمية  الإح�ساءات  بع�ض  ح�سب   %30

الإقدام على الزواج، نظًرا لالأعباء القت�سادية الباهظة التي ترتتب عليه.
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التخطيط هناك،  اإح�سائيات �سادرة عن وزارة  اأكدت  ويف ال�شعودية:   -
الالتي  ال�سعوديات  الفتيات  ثلث عدد  نحو  لت�سمل  امتدت  العنو�سة  اأن ظاهرة 
يف �سن الزواج، واأن عدد الالتي جتاوزن �سن 30 �سنة قد بلغ يف اأواخر 1999 
بتاريخ  جل�سته  يف  ال�سورى  جمل�ض  ناق�ض  وقد  تقريبًا،  فتاة  األف  و529  مليونًا 
وقد  عنها  ال�سباب  وعزوف  العنو�سة  م�سكلة  �سبل حل  الأحد 2003/10/12م 
البيوت  بع�ض  يف  »وجدنا  ال�سكاين:  التعداد  عملية  يف  �ساركوا  من  بع�ض  قال 
اأ�سياء غريبة امراأة يف الثالثني واأخرى يف الأربعني وثالثة يف ال�ستني، كلهنَّ من 

غري زواج«.

وقال اآخر: »ذهبنا اإىل بيت فوجدنا فيه خم�ض عوان�ض اأعمارهنَّ بني الثالثني 
واخلام�سة والأربعني«.

اأن ن�سبة العنو�سة  واأما يف الإمارات: فقد ذكرت جريدة املدينة املنورة،   -
يف الإمارات قد بلغت 30%، وتقول الإح�ساءات اإن الن�سبة يف قطر مثل ذلك اأو 
تزيد عليها، ويف اأكرث بالد املغرب: ارتفع متو�سط عمر الزواج عند الرجال اإىل 
33 �سنة وعند الن�ساء اإىل 29 اأو ثالثني �سنة، نتيجة لكرثة تكاليف الزواج وقلة 

ذات اليد.
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الف�شل احلادي ع�شر

التأثريات السلبية هلذا التأخر

1- زيادة ال�سغط النف�سي والع�سبي على بع�ض ال�سباب والفتيات، مما يوؤدى 
اإىل كثري من الآلم النف�سية ونق�ض يف الكفاية املهنية، والغ�سب وال�سخط 
على احلياة والظروف والنفور من النا�ض خ�سية ال�سخرية والتلميح اجلارح، 
وهذا قد يرتتب عليه عدد من الآلم الع�سوية، واأخطر من ذلك اأن الفتاة 
قد تنحرف عن الطريق ال�سوي التما�سًا لل�سكن والعاطفة، وهذه ال�سفات 

تظهر عند بع�ض الفتيات �ساحبات النفو�ض ال�سعيفة.

2- ال�سعور بالكتئاب واحلزن امل�ستمر و�سوء احلالة النف�سية والعالقة الجتماعية.

3- ظهور اأنواع واأ�سكال جديدة للزواج اإىل جانب الزواج العريف كزواج امل�سيار 
وزواج الفريند. 

الأيام  هذه  منت�سرة  اأ�سبحت  التي  والتحر�ض  الغت�ساب  حالت  ازدياد   -4
ب�سكل غري معهود. 

اأبرز هذه الآثار ير�سدها خبري يف علم الجتماع يف اإحدى الدول العربية 
فيقول: 15000 دعوى لإثبات بنوة املواليد من زواج عريف وزنا. 

5- زيادة مطردة يف اأعداد اللقطاء الذين يعرث عليهم اأمام امل�ساجد اأو امل�ساكن 
اأو يف �سناديق القمامة.
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6- عودة ظاهرة قتل املواليد من �سفاح. 

7- وتقول منظمة ال�سحة العاملية: اإن )46( مليون امراأة بني �سن )15 - 40( 
جته�ض �سنويًا وهذا ميثل )22%( من اأ�سل )210( ماليني حمل �سنويًا. 

لذا نن�شح ب�شرورة التوعية ال�شاملة، باأوامر ال�شريعة وتنبيه اجلميع لهذه 

الأخطار اإحياء للقيم الإ�سالمية الأ�سيلة املتعلقة مب�سائل الزواج و�سروطه، حتى 
يتعرف املجتمع على اأ�سول دينه التي تنهى عن التاأخر يف الزواج، وعن املغالة يف 
املهور اأو و�سع عقبات يف طريق اإمتام الزواج، لأن الدين الإ�سالمي احلنيف حث 
على الزواج يف �سن مبكرة، ودعا امل�سلمني اإىل التي�سري وعدم املغالة يف املهور، 
حيث اإنه و�سع اعتبار ح�سن الدين واخللق ال�سرط الأول والأهم يف اإمتام الزواج، 

ويقول امل�سطفى �سلى اهلل عليه و�سلم:

»اإذا جاءكم من تر�شون دينه وخلقه فزوجوه«1 

هذا دليل على اأن ح�سن الدين واخللق هو ال�سرط الأ�سا�سي لإمتام عمليه 
التي  الأخرى  والأمور  الثمينة  والهدايا  املهور  يف  املغالة  عن  بعيدًا  الزواج 

ن�ساهدها اليوم.

ال�ساب  يهدي  اأن  بها  واملق�سود  الإ�سالم،  يف  رمزية  هذه  املهر  م�ساألة  اإن 
عرو�سه هدية اأيًا كانت قيمتها، فالهدية رمز للمحبة واملودة ولي�ست رمزًا للتفاخر 
واملغالة كما يجري اليوم، وتبعًا لهذه الأمور التي ذكرتها يح�سل التاأخر عن 
الزواج، ويح�سل ما ي�سمى بالعوان�ض، وكل هذا يرتك م�سكالت اجتماعية كربى 
جتنبها الإ�سالم بهديه ويتجلى هذا يف فعل الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم حيث 

1- الرتمذي اجلامع ال�سحيح/ باب النكاح.
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اعتمد مهرًا للعرو�ض �سورة من القراآن الكرمي عندما مل يجد املتقدم للزواج 
ال�سباب  الفتيات �سي�سجع  اأمور  اأولياء  واإن تي�سري عملية الزواج من قبل  ماًل، 
على الزواج وحتل م�سكلة الثنني معًا، ففي جمتمعنا امل�سلم يتمنى الآباء دائمًا 
تزويج بناتهم بالدرجة الأوىل واإن مل يتزوج البن، لأن ال�ساب ي�ستطيع اأن يعول 
تي�سري عملية  يجب  لذلك  ت�ستطيع،  الفتاة فال  اأما  م�سوؤولياته،  ويتحمل  نف�سه 
الزواج اأمام ال�سباب حتى حتل امل�سكلة للطرفني معًا، وي�ستقيم املجتمع امل�سلم 
الب�سر  �سنع  من  هي  امل�سكلة  وحقيقة  الإ�سالم،  اأرادها  كما  �سليمة  حياة  يف 
اأنف�سهم ولي�ست غري ذلك كما يدعي بع�ض املنظرين، ولكنها »خري من اهلل �سر 
من اأنف�سكم« فالإ�سالم ي�سر ل ع�سر، بينما النا�ض هم املع�سرون واملعوقون على 
اأنف�سهم مبا ابتدعوا من بدع ل متت لروح الإ�سالم ب�سلة، �سواء كانت عادات 

وتقاليد جلبت من اخلارج اأو اأعرافًا ولوازم ابتدعت من الداخل.
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الف�شل الثاين ع�شر

حلول تأخر الزواج

ناحية  فمن  واقت�سادي  اجتماعي  من�ساأ  ذات  العنو�سة  ظاهرة  كانت  ملا 
التنمية القت�سادية يجب تاأمني فر�ض عمل ورواتب مقبولة تفي باإقامة وتكوين 
اأ�سرة �سغرية، ومن الناحية الجتماعية عن طريق التثقيف والوعي الجتماعي 
اللذين يجب اأن يتحلى بهما الأهل من ناحية اإكمال الفتاة لتعليمها حتى ت�ستطيع 
اأن ت�ساعد زوجها واأ�سرتها يف ظل ظروف احلياة ال�سعبة لأنه بتعليمها حتفظ 
فر�سة زواجها باملوؤكد، لأن �سباب هذه الأيام ل يبحثون اإل عن موظفة، اأما يف 
حال اإكمال التعليم اإىل النهاية حيث طموح الفتاة على ح�ساب الزواج فالفتاة 

تدفع الثمن. 

اأ-ومن احللول الإدارية املتعلقة باجلهات املعنية.

1- تقدمي قرو�ض لبناء الأ�سرة للراغبني يف الزواج دون فائدة.

2- تاأمني امل�سكن ال�سحي للراغبني يف الزواج باأ�سعار منا�سبة.
املجتمع  طبقات  بني  الثقايف  والتوا�سل  املجتمع  اأبناء  بني  التعاون  حتقيق   -3

لإر�ساء قواعد واأوا�سر اجتماعية متينة.

ب-احللول الجتماعية:

1- معاجلة الأزمات والعوا�سف والزوابع التي تهدد كيان املجتمع ومنها زوابع 
العوملة والتيارات الفكرية امل�سبوهة.
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2- تي�سري اأمور الزواج وتخفيف املهور وتزويج الأكفاء وتر�سيخ املعايري ال�سرعية 

لختيار الزوجني.

ترهق  التي  والدخيلة  املوروثة  والتقاليد  والعادات  الأعراف  عن  البتعاد   -3

كاهل ال�سباب.

4- وميكن ا�ستثمار بيوت الأ�سر التي جتمع الأ�سرة الواحدة �سمن مكان واحد 

فيه  تتم  اجتماعي  تكافل  اأو  خا�ض  �سندوق  خالل  من  الزواج  ت�سجيع  يف 

م�ساعدة الراغب يف الزواج لتاأمني الزوجة اأو امل�سكن اأو جزء من م�ساعدة 

مادية 

ج- احللول الدينية: 

بناء  تقوية  والعنو�سة يف املجتمع يكمن يف  العزوبة  والعالج لظاهرة  1- احلل 

العقيدة يف هذه الأمة، ومن خاللها تتكون قناعات �سليمة وفق منهج اإلهي.

2- الرتبية الإميانية لالأجيال من الفتيان والفتيات، ولها و�سائل خمتلفة لرت�سيخ 

الفهم ال�سحيح وعدم قبول اأي فكر يخالف مبادئ هذه الرتبية.

3- تكثيف القيم الأخالقية يف املجتمع باأكمله ول �سيما البيت والأ�سرة والرتكيز 

على و�سائل الإعالم لإي�سال هذه القيم.

د- احللول املتعلقة باجلمعيات اخلريية:

1- الهتمام الكبري بالعمل الأهلي وتقدمي امل�ساعدات جلمعيات اإعانة ال�سباب 

على الزواج والدللة عليه ومنحها فر�سًا كربى يف اأداء مهمتها العظمى.
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2- دعم ذوي الي�سار لهذه اجلمعيات، واأن يكون الوجهاء قدوة لغريهم يف هذا 

املجال.

هذه  دعم  يف  الأغنياء  لتحفيز  دينية  باأ�س�ض  اجلمعيات  هذه  عمل  ربط   -3

اجلمعيات �سمن عمل بناء الأ�سرة.

هـ- تعدد الزوجات كحل مل�شكلة العنو�شة:

زبڌ ڌ ڎ  تعاىل:  قال اهلل  كتاب اهلل  الزوجات م�سروع يف  تعدد  اإن 

ڎ ڈ ڈ ژ  ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گگ گ گ ڳ ڳ  

ڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ ں ں ڻ ڻ ڻرب1 

يقول الإمام الغزايل: ومن الطباع ما تغلب عليه ال�سهوة، بحيث ل حت�سنه 

املراأة الواحدة، في�ستحب ل�ساحبها الزيادة عن واحدة اإىل الأربع، وقد �سلك 

الإ�سالم طريًقا و�سًطا يف اإباحة التعدد، حيث جعله اإىل عدد حمدود، ويف هذا 

ع اأن يتغافل عنها: من ذلك اأن طبيعة الرجل اجلن�سية قد  منافع ل ينبغي مل�سرِّ

باب  لنف�سه  فتح  التعدد  باب  عليه  �سددنا  فاإذا  واحدة  بامراأة  يقنع  فال  تقوى 

الزنى، فتنتهك الأعرا�ض وت�سيع الأن�ساب، وذلك �سر عظيم، وفتح باب التعدد 

ويعاقب عليه  الزنى  واإن ديننا يحرم  الأمة،  به  تعتز  الذي  الن�سل  ميهد لكرثة 

اأ�سد العقوبات جديٌر به اأن يفتح باب التعدد اإطفاء للغريزة ودفًعا لل�سر، ورغبة 

يف كرثة الن�سل واإ�ساعة احلالل.
1- الن�ساء.
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كما اأن املراأة قد تكون عاقرًا ل تلد اأو قد تكون م�سابة مبا مينعها من مزاولة 
احلياة اجلن�سية، ويرى الزوج اأن من الوفاء لها األ يتخلى عنها يف حمنتها، واأل 
باأخرى، حتى ل يلجاأ  اأن يتزوج  اإذًا  مينعها عطفه ومودته ورعايته، فال �سري 
اإىل �سلوك اآخر غري م�سروع، وملا كان عدد الرجال اأقل، عادة من عدد الن�ساء 
وجب اإباحة الزواج باأكرث من واحدة حتى ل ت�سبح بع�ض الن�ساء عر�سة للفقر 

والجتار بالأعرا�ض.

فاإنه قد و�سع لذلك �سروًطا و�سوابط  التعدد،  اأباح  الإ�سالم قد  واإذا كان 
منها: العدل بني الزوجات والقدرة على الإنفاق، فمن العبث اأن يتزوج الرجل 
باأكرث من واحدة وهو ل يقدر على الإنفاق اإل على واحدة اأما العدل يف احلب 
وامليل القلبي فلي�ض ب�سرط يف اإباحة التعدد لأن العدالة فيها منتفية ول يقدر 

عليها ب�سر ويف هذا يقول اهلل تعاىل: زبڄ ڄ ڄ ڄ  ڃ ڃ 
ڃ ڃچ چ چ چ ڇ     ڇ ڇڇ ڍ ڍ 

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژرب1.

وكان النبي يحب عائ�سة ر�سي اهلل عنها اأكرث من غريها من زوجاته، فكان 
يعدل بينهن يف الق�سمة ويقول: )اللهم هذا ق�سمي فيما اأملك، فال تلمني فيما 

ل اأملك( -يعني القلب-2.

ل  ال�سرع  فاإن  القت�سادية  اأو  الجتماعية  م�ساره  للتعدد  يكون  وحينما 
حالًيا،  الن�سرانية  تفعل  كما  اإطالقه  على  التعدد  يحرم  مل  وال�سرع  يبيحه، 
كما ل ي�سمح بالإ�سراف يف عدد الزوجات كما هو احلال عند اليهود بل جاء 

1- الن�ساء.
2- امل�ستدرك على ال�سحيحني للحاكم.
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م�سلحة  تقت�سيه  الذي  بالعدد،  فقيده  املطلقة،  والإباحة  التحرمي  بني  و�سًطا 
الن�سل، ويوافق ا�ستعداد الرجل والعجيب اأن هوؤلء الذين يعيبون على الإ�سالم 
اإباحة التعدد املحدد باأربع زوجات، يبيحون لأنف�سهم م�ساحبة الن�ساء واتخاذ 
بينهم  فالعالقة  احلقوق،  من  حق  باأي  التزام  دون  )الع�سيقات(  اخلليالت 
عالقة ج�سدية �سهوانية فقط، ولي�ست عالقة اأ�سرية كرمية حتى نزلوا باملراأة 

اإىل مرتبة احليوانية.
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الف�شل الثالث ع�شر

همســـات

بحثنا  والأمهات وحمور  الآباء  ال�سوء على  ن�سلط  ملاذا  اأنف�سنا  �ساألنا  واإذا 
تربيتهم  ل�سوؤون  الآباء  بع�ض  تدبري  �سوء  اإن  فنقول  الفتيات(  زواج  )تاأخر 
لأبنائهم، و�سوء معاملتهم وجهلهم، هو ما اأو�سلنا اإىل هذه احلالة التي نحن 

عليها، ومن هنا �سلطت ال�سوء على مناذج عديدة لآباء خمتلفني.

 فمنهم من يربي الرتبية املطلوبة لأنه ي�سعر مب�سوؤوليته اأمام اهلل جتاه اأبنائه، 
وميلك من الثقافة واخلربة الجتماعية ما يوؤهله لتحمل امل�سوؤولية.

من  يوم  يف  نف�سه  يكلف  مل  لكنه  الرتبوية،  مب�سوؤوليته  ي�سعر  الذي  ومنهم   
الأيام قراءة كتاب تربوي اأو �سماع حما�سرة اأو �سوؤال اأحد عن �سيء ي�ساعده 

يف القيام بواجبه على اأكمل وجه.

 ومنهم الذي ل ي�سعر باأي م�سوؤولية تربوية ول ميلك اأي ثقافة فيها، ويقدم 
وتبذلها  الأم  تبذلها  التي  اجلهود  يخّرب  فهو  �سيئًا  مثاًل  لأبنائه  ذلك  مع 

املدر�سة، وهذا عدمه خري من وجوده.

ال�سيء  ميلك  فهو  هوؤلء  من  �سنف  اأي  مع  ت�سنيفه  ي�سعب  الذي  ومنهم   
القليل من الهتمام ولكنه متكا�سل عن واجباته ويرمي امل�سوؤولية دائمًا على 

زوجته.
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ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  زبۈ  تعاىل:  اهلل  قول  نذكر  هنا  فمن 

ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ 
وئ وئ ۇئ ۇئرب1 

فمن واجب الآباء وقاية النف�ض والأهل من النار، وتكون مبتابعة امل�سلم نف�سه 
واأهله فياأمرهم باخلري ويحجزهم ويبعدهم عن ال�سر، ويوؤاخذهم مبا يوؤاخذ 

به نف�سه و�سوف ي�ساأل كل واحد منا عما ا�سرتعاه اهلل اإياه. 

 قال ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم: 

»اإن اهلل �سائل كل راع عما ا�سرتعاه اأحفظ اأم �سيع، حتى ي�ساأل الرجل عن 
اأهل بيته«2

وقال ابن القيم رحمه اهلل: 

اأ�ساء غاية الإ�ساءة( وعليه  )فمن اأهمل تعليم ولده ما ينفعه وتركه �سدى فقد 
فاإن توجيه الفتاة نحو اخلطوات ال�سليمة لتقبل احلياة الزوجية تقع على م�سوؤولية 

الآباء والأمهات. 

أيها األب الكريم: لقد زوج النبي �سلى اهلل عليه و�سلم رجاًل مبا معه 

من قراآن3، وقال لرجل: التم�ض ولو خامًتا من حديد4 وتزوج عبد الرحمن بن 
عوف على وزن نواة من ذهب5. 

1- التحرمي.
2- �سحيح ابن حبان/ باب اخلالفة والإمارة.

3- البخاري
4- �سحيح البخاري

5- �سحيح م�سلم والبخاري
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وكما ذكرنا من قبل يف بحثنا هذا وبعد ا�شتعرا�س مناذج عن بع�س الآباء 

نذكر اأنواعًا للتاأخر منها التعليم.

- اإن اإمتام التعليم �سبب م�سرتك لتاأخر الزواج فقد يكون مطلًبا للوالد من 

م�ستقبلها  تاأمني  منها يف  رغبة  للبنت  يكون مطلًبا  واأحياًنا  البنت،  رغبة  غري 

على  الأبوان  ويوافقها  الجتماعية  واملكانة  الوظيفة  يف  ا  حبًّ اأو  يزعمون،  كما 

ذلك، والنتيجة يف احلالتني واحدة، وهي انق�ساء الأعمار وانقطاع اخلاطبني 

والزوار.

وكما نعلم اأن اإمتام التعليم لي�ض عائقًا اأمام طريق الزواج. 

- فكم من فتاة اأمتت تعليمها يف بيت الزوجية وكان الزوج خري �شند لها 

يف هذا الطريق. 

اأحيانًا  ورمبا  لتخدمه،  زواجها  ويوؤجل  ابنته  يع�سل  اأي�سًا  الآباء  وبع�ض   -

يكون ذلك باإيعاز من زوجة الأب، فريد ويرف�ض من يتقدم خلطبة ابنته لأتفه 

الأ�سباب، وتو�سع العراقيل لتبقى البنت يف البيت حتى ل يفتقدوا املعينة لهم، 

هل جزاء الإح�سان اإل الإح�سان؟ هل حملك عنايتها بك ورعايتها لك و�سهرها 

الليايل يف خدمتك والقيام على حاجتك طوال عمرها اأن متنعها اأعظم حقوقها 

ولذات وجدانها بزوج �سالح؟ اإنها ترغب فيما كنت ترغب فيه اأنت يف �سبابك 

وت�ستاق اإىل ما كنت ت�ستاق اإليه، فاتق اهلل يف نف�سك وار�ِض لبنتك الآن ما كنت 

قدميًا تطلبه لنف�سك.
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اأثقلته  فلما  احلالل،  يلتم�ض  الأب  اأيها  بابك  طرق  ن�سوح  �سالح  من  كم   -1
الطلبات واأعجزته الرغبات فرَّ اإىل غري رجعة، وبقيت البنت معك بح�سرتها، 

فماذا ي�سنع املال والغنى والتباهي والفخر اأمام النا�ض؟!.

2- ور�سي اهلل عن �سيدنا عمر بن اخلطاب حني قال: )ل تغالوا �سداق الن�ساء، 
فاإنها لو كانت مكرمة يف الدنيا اأو تقوى عند اهلل كان اأولكم واأحقكم بها 
حممد �سلى اهلل عليه و�سلم ما اأ�سدق امراأة من ن�سائه ول اأ�سدقت امراأة 
من بناته اأكرث من اثنتي ع�سرة اأوقية، واإن الرجل ليثقل �سداق امراأته حتى 

يكون لها عداوة يف نف�سه، ويقول قد كلفت اإليك علق القربة اأو عرق(1

-3 وعن اأبي �سلمة ر�سي اهلل عنه َقاَل �ساألت: عائ�سة ر�سي اهلل عنها )كم كان 
�سداق ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم قالت: كان �سداقه لأزواجه اثنتي 
ع�سرة اأوقية ون�سًا، قالت: اأتدري ما الن�ض؟ قلُت: ل، قالت: ن�سف اأوقية تلك 

خم�سمائة درهم فهذا �سداق ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم لأزواجه(2

وأنت أيتها األم الفاضلة : 

ن�سخة  الفتيات  بع�ض  اأن ت�سبح  لدرجة  باأّمها كبري  الفتاة  تاأّثر  اأّن  �سّك  ل 
طبق الأ�سل من اأّمهاتهّن.

لذلك فاإن تاأّثرها بك له جانبان: 

اإدارة  كيفية  يومية يف  تعي�سني معها جتربة حّية  فاأنِت  اإيجابي:  الأول   
احلياة،  وم�سكالت  متطلبات  ومواجهة  الأولد  وتربية  الزوج  واإ�سعاد  املنزل، 

1- �سنن ابن ماجه.
2-  �سحيح م�سلم.
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ومثّقفة  �ساحلة  موؤمنة  اأمًا  تكونني  وعندما  ت�سرفاتك،  كل  منك  تاأخذ  وهي 
ر�سيدة، و�ساحبة جتربة غنّية يف احلياة، فذلك مما �سيدّر على ابنتك ربحًا 
كثريًا يف اإغناء �سخ�سيتها، ويجعلها تقتدي بنموذجك الذي متثلينه، فالعالقة 
اأ�سرارها، وهذه  الغالب حافظة  متينة جّدًا، وهي يف  باأّمها  الفتاة  تربط  التي 
ة اإذا ن�ساأت الثقة بينك وبني ابنتك يف  العالقة مر�سحة للنمّو با�ستمرار، خا�سّ
اأجواء التفاهم واحلوار، فال تبخلي عليها بالن�سح والتحذير مما قد تتعر�ض له 
يف حياتها من مواقف �سعبة اأو م�سكالت نف�سية واإجتماعية واأ�سرية وعاطفية، 

مينه من ن�سائح ومواعظ لها. وتقّبليها ب�سدر رحب مبا تقدِّ

 اجلانب الثاين �شلبي: اأن تكوين �سعيفة ال�سخ�سية مّتكلة على زوجك 

فقط يف كّل �سيء، حتى يف م�سائلك ال�سخ�سية واملنزلية وعدم اتخاذ اأي قرار 
من  مينع  ال  وهذا  واملجتمع،  والأبناء  البيت  باأمور  احلا�سمة  القرارات  من 
احلوار والت�شاور بينك وبني زوجك يف اأمور اأبنائك وبناتك، ولكن الفتاة لها 

لها يف جميع  ولكن كوين مراقبة  والدها  مع  قراراتها  تتخذي  ل  خ�سو�سيتها 
اأمورها ول تفرطي يف الدلل لبناتك.. فالدلل مف�سد يف كثري من حالته.

ويف بع�ض احلالت ترى الأم احلكيمة التي تنظر بعيدًا اأن ت�سارك اأبناءها 
وبناتها بع�ض اأثقالها يف تربية وتعليم ورعاية اأبنائها ال�سغار، ذلك اأّن عاطفة 

الأمومة ل تنمو غريزيًا فقط، بل تكت�سب اكت�سابًا.

عليه  اهلل  �سلى  ور�سوله  اهلل  -طاعة  الطاعة  على  ابنتك  بتدريب  فقومي 
و�سلم- منذ ال�سغر، واأن تتدرب وتتعود الطاعات واأعمال الرب، واتقاء املنكرات 

منذ ال�سغر.
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وكان من هدي النبي �سلى اهلل عليه و�سلم تدريب ال�سغار على الطاعات، 

بل احلث على ذلك، فقد قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم: »مروا اأولدكم 

بال�سالة وهم اأبناء �سبع، وا�سربوهم عليها وهم اأبناء ع�سر، وفرقوا بينهم يف 

امل�ساجع« 1 هذا مع كونهم غري مكلفني.

فلزامًا  ف�ساد  فيه  �سيئًا  الطفل  فعل  فاإذا  الف�ساد،  فاإن اهلل ل يحب  واأي�سًا 

اأن ُينهى عنه، ولزامًا اأن يوجه اإىل ما فيه ال�سالح، اإذ الن�سيحة واجبة على 

اأ�سرية ناجحة وتربوية  امل�سلم للم�سلم فبهذا تكت�سب ابنتك فن الإدارة حلياة 

واأمًا  اأموره  كل  يف  لزوجها  ومعينة  امل�ستقبل  يف  �ساحلة  زوجة  وتكون  �ساحلة 

حنونًا وروؤوفًا باأبنائها وبناتها.

ونحن بعد حر�سك عليها وتربيتك لها تربية اإيجابية ن�ساأل اهلل لك احلكمة 

يعوقون م�سري  تكوين ممن  ول  الأمور،  بتي�سري  لها  ال�سالح  الزوج  اختيار  يف 

ابنتهم على اأمور ثانوية مثل املهور وال�سبكات واحلفالت وغري ذلك، فال يهمك 

ما  بقيمة  اأو  فقط،  ماديه  بقيمة  ابنتك  تقدري  اأن  اخلطاأ  فمن  املهر،  حجم 

يقدمونه من مهور. 

اأثرها الكبري يف تاأخر الزواج وتقدم  اأن املبالغة باملهور لها  األ ترين معي   

عمر الزوجني؟

1- اأبو داود يف ال�سنن.
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 هل تريدين الزواج املكلف ماديًا؟

الزواج  من  اأهم  داخليًا  القا�سمة  ظاهريًا  اجلميلة  احلفلة  اأن  ترين  هل   

نف�سه؟

 هل ت�سعرين بالنق�ض بحفلة خمت�سره للزواج؟ 

 هل تخافني كالم النا�ض حول ب�ساطة حفلة زواج ابنتك؟

 األي�ض من اخلطاأ اأن ت�سبح الديون همًا للزوج؟ 

 هل نفكر فيما بعد احلفلة اأم يف احلفلة نف�سها اأوًل؟

من  اأهم  لبنتك  فاخر  باأثاث  وبيت  وحلّي  جموهرات  على  ح�سولك  هل   

احل�سول على الزوج ال�سالح؟

اأيتها االأم الكرمية: كوين معينة لها ومي�سرة عندما ياأتيها خاطٌب على �سنة 

اهلل ور�سوله لتكتمل فرحتها بجوار من ملك قلبها باحلالل، ولبناء اأ�سرة م�سلمة 

تخرج من بني يديها اأجياًل يحملون راية الإ�سالم عاليًا.

واأرجو منك اأن تتحلي ب�سعة ال�سدر لهذه التذكرة التي ن�سعى من خاللها 

اإىل تن�سئة فتياتنا العزيزات تن�سئة �سحيحة راجني اأن نوؤدي ر�سالتنا جتاههن 

خري اأداء، واأن يكّن لنا عتقًا من النار باإذن اهلل. 
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همسة مليئة باحلب والعطاء لكل فتاة :

عليه  اهلل  �سلى  ومبحمد  دينًا  وبالإ�سالم  ربًا  باهلل  ر�سيت  م�سلمة  كل  اإىل 

و�سلم نبيًا ور�سوًل.

على  وحافظت  ال�سدق،  ر�سالة  وحملت  احلق  طريق  �سلكت  فتاة  كل  اإىل 

الظالم:  يتاألق يف  وكوكبًا  ال�سماء  تتالألأ يف  نف�سها فكانت جنمة  قيمها وزكت 

زبڭ ۇ    ۇ ۆرب1 

 فالعفة واحلياء تزيد من جمال احل�سناء، ول �سيء يرفع قدر املراأة كالعفة، 

غ�ست  ملن  فطوبى  كنز.  الفا�سلة  فاملراأة  جوهرة  اجلميلة  املراأة  كانت  واإذا 

الطرف وحفظت العر�ض.

زبڳ ڳ ڱ ڱ  اأح�سن تكرمي لقوله تعاىل:  وقد كرم الإ�سالم املراأة 

ڱرب2.

و�شاأتو�شع قليًل بهم�شة للفتاة كونها �شاحبة هذا البحث:

بع�ض امل�ساهد التي نعا�سرها يف وقتنا احلايل وعلينا اأن نتخذ من كل م�سهد 

منها موقفًا وا�سحًا.

1- الرحمن.
2- البقرة.
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امل�شهد الأول:

�سديقتي،  ابنة  فرح  �سيكون  اخلمي�ض  فهذا  ا�ستعدي  حبيبتي...  ابنتي 

واأجمل ما عندك، وحبذا  اأف�سل  اأن ترتدي  اأريدك  اأن تذهبي معي..  واأريدك 

واأحلى، فع�سى  اأحلى  اأو �سيقًا لكي تظهري  اأو ق�سريًا  لبا�سك مفتوحًا  لو كان 

اأن يرزقك اهلل عري�سًا اأو والدة عري�ض تقع عيناها عليك وتعجب بك وبجمالك 

وجاذبيتك... ل تن�سي اأن تكوين موؤدبة وذات دم خفيف ولبقة و و و و و اإلخ.

امل�شهد الثاين:

خالطي...  عليه،  اأنت  الذي  الو�سع  هذا  متى  اإىل  احلبيبة..  �سديقتي 

مواقع  يف  بياناتك  �سعي  رقمًا...  اأعطي  اأو  رقمًا  خذي  را�سلي...  تكلمي... 

اإنرتنت، ل جتل�سي هكذا مكتوفة الأيدي، فالرزق ل ياأتي هكذا، بل على الفتاة 

نف�سها  �ستحكم على  واإل  اأم فالن،  اأو  اأو عالن،  يراها فالن  تتحرك حتى  اأن 

باملوت اأو ال�سجن املوؤبد اإن هي مل تتحرك، العمر مي�سي والآن اأنت على م�سارف 

اخلام�سة والع�سرين واإن مل تفعلي �سيئًا وتدركي نف�سك ف�ستكوين ممن فاتهم 

قطار الزواج.

امل�شهد الثالث: حوار مع نف�شها:

التي  ال�سوداء  اخليمة  هذه  متى  اإىل  حمافظة؟.  يا  التخلف  هذا  متى  اإىل 

حجبت عنك كل خري؟. منعت عنك العر�سان... اأظهرتك مبظهر املتخلفة... 

كيف �سيتقدم اإليك ويخطبك ال�سباب واأنت فتاة مغطاة اأو حمجبة حمرتمة؟؟ 

انظري اإىل )�سعادة متحررة هامن( لحظي ال�سباب حولها من كل مكان وبكل 
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املوا�سفات... طبعًا العملية حتتاج �سيئًا من )اللباقة واحلركة والرب�سة( التي 

ت�سنعينها لل�سباب ب�سيء من اأحمر اخلدين وال�سفتني مع مالب�ض �سيقة لفتة 

وذاك  هذا  من  ورد  واأخذ  والتظرف(  الكالم  و)بع�ض  دم  خفة  ومع  للنظر، 

وبذلك تزدهر �سوقك وينهال العر�سان عليك من كل حدب و�سوب.

- فامل�ساهد التي �سبقت وما م�سى كان اأكرث من منوذج حي وواقعي يحدث 

ويتكرر يف جمتمعاتنا، ودون مبالغة على العادات والتقاليد والفروق الب�سيطة 

امل�سمون  ولكن  والأ�سلوب،  الطريقة  اأو  الزمان  اأو  املكان  يف  تختلف  قد  التي 

والهدف والفحوى واحد يف جميع احلالت.

فالنموذج الأول: كان لأم حري�سة كل احلر�ض على تزويج ابنتها، ول ترى 

طريقة لتحقيق ذلك اإل ب�سيء من التنازلت واخلروج والظهور اأمام الأمهات 

حتى تنال الفتاة اإعجاب اإحداهنَّ فتخطبها لبنها.

التعرية  عوامل  وخدعتها  الطريق  �سّلت  ل�سديقة  كان  الثاين:  والنموذج 

اأن تقنع به �سديقتها املحافظة،  املدنية والإعالمية، فظنت ما ظنت وحاولت 

واأن ت�سلها كما �سلت هي.

ول يبتعد النموذج الأخري: كثريًا عن �سابقه فهو لفتاة حمافظة حمرتمة 

تفكر مع نف�سها ويو�سو�ض لها �سيطانها ويوهمها بجمل وعبارات يكتبها بع�ض 

كتاب الإعالم املخدوعني من دعاة التطور واملدنية الزائفة والتحرر والإباحية، 

فحاولوا معها لكي تلقي حجابها وعفافها، وتنطلق تناطح وت�سارع وتقاوم وتفنت 

الرجال اأماًل يف الو�سول اإىل قلب اأحدهم فيح�سل املطلوب وت�سبك ال�سنارة 
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وت�سقط الفري�سة، وحت�سل بهذا اإما على عري�ض اأو على وظيفة وم�سدر دخل 

جيد وباجلملة فاإن اجلميع كان ويف النماذج الثالثة يبحث عن مطلب وغاية 

واحدة رئي�سة األ وهي: )زواج واأ�سرة واأمومة واأطفال(.

وال�سوؤال هل )الغاية تربر الو�سيلة( يا ترى قاعدة يقبلها �سرعنا احلنيف. 

�ساب حتى  لإن�ساء عالقة حمرمة مع  ا�سطرت  الفتيات  اإحدى  اأن  - ذكرت 

الأيام يف  ال�سعبة هذه  الظروف  ت�ستطيع �سمان زوج م�ستقبل خ�سو�سًا و�سط 

البيت �سبب رئي�ض يف  باأن جلو�سها يف  النا�ض  اإيجاد زوج منا�سب، ويظن بع�ض 

عدم تقدم عر�سان لها؟ 

 واأنه كلما زاد خروج الفتاة وتعر�سها للنا�ض واملجتمع زاد ذلك من فر�سة 

اأخطر  من  هو  الأخري  التوجه  وهذا  خلطبتها  والتقدم  عنها  النا�ض  معرفة 

لإقناع  يحاولون جهدهم  والإباحية، حيث  التحرر  ودعاة  كتاب  عليه  ما  واأكرث 

هذه الفئة من الفتيات باأن هذا هو ال�سبب الرئي�ض ول �سيء �سواه، فبخروجها 

و�سفورها وخمالطتها لل�سبان يف الدرا�سة، والرجال يف ميادين العمل املختلفة 

وم�ساحبتهم مع قليل من تنازلت يف اللبا�ض والغطاء واحلجاب والكالم الناعم 

فاإن هناك �سمانًا �سبه اأكيد باأنها �ستجد �سوقًا رائجة تكفل لها زوجًا يف القريب 

العاجل ملاذا جعلت نف�سك يف هذا املوقف؟

- هل تخ�سني اأن يفوتك القطار؟

- هل تظنني اأنك بهذه الطريقة تقدرين �سيئًا مل يكن اهلل قد كتبه لك؟
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ن�سيبها  فاإن  اأحد  يراها  ومل  بيتها  يف  جل�ست  اإذا  الفتاة  اأن  تظنني  وهل   -

�سيتوقف، ولن يعرف عنها اأحد كما يعتقد كثريون؟

والن�سيب ولن يعجزه �سيء يف  الأرزاق  اأن اهلل تعاىل هو مق�ّسم  ن�سينا  - هل 

الأر�ض ول يف ال�سماء؟

وعدم  البيت،  يف  القرار  املراأة  على  بفر�سه  وجل  عز  اهلل  اأمر  ن�سينا  هل 

خمالطة الرجال، واأمرها بالعفاف واحلجاب الكامل واحلياء وعدم ال�سفور؟ 

اإنه هو وحده القادر على الإتيان برزق ون�سيب ملن امتثلت لأوامره وجل�ست يف 

بيتها عفيفة م�سانة تنتظر رزقها من خالقها.

�سالة  باأن  يخرب  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  الهدى  ر�سول  الكرمي  نبينا  هو  ها 

من  البيت  و�سط  يف  �سالتها  من  اأف�سل  اخلا�سة  الداخلية  غرفتها  يف  املراأة 

�سدة احلر�ض على قرار املراأة، كما هو يف قوله �سلى اهلل عليه و�سلم: »�شلة 

املراأة يف بيتها اأف�شل من �شلتها يف حجرتها، و�شلتها يف خمدعها اأف�شل من 

�شلتها يف بيتها«1.

اأختي الفا�سلة العفيفة، لتعلمي يا اأخية باأن الأمر على العك�ض مما تت�سورينه، 

فاإن العالقة بني اللتزام والن�سيب هي عالقة طردية ولي�ست عك�سية، اأي كلما 

اأبواب الرزق والن�سيب  زادت التقوى والعفاف واللتزام زاد توفيق اهلل وفتح 

الذي  فما  ي�سهر،  اأو  يعلن  اأو  يذاع  اأو  ي�ساع  ما  ت�سدقي  فال  العك�ض،  ولي�ض 

امل�سلمني  من  كثري  لدى  باهلل  والعياذ  للفطرة  انتكا�ض  اإل  الأيام  هذه  يحدث 

1- امل�ستدرك على ال�سحيحني للحاكم / كتاب الإمامة
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وامل�سلمات الذين يفكرون بهذه الطريقة وبال �سك يعد �سوَء ظن عظيمًا باهلل...

 

عاقبهن اهلل عليه باأن اأوكلهن لأنف�سهن، فظنت الفتاة اأنها هي من بيدها اإيجاد 

وتزاحم  تتخبط  فراحت  النا�ض،  وحب  واجلاه  والرزق  واملال  والوظيفة  الزوج 

الذي مل  وحا�سى هلل  واهلل  والأعمال، فال  والوظائف  واملوا�سالت  الأماكن  يف 

يدع ومل ين�ض الطري يف ع�سه واحلوت من بحره من الرزق املقدر لها حا�سى له 

�سبحانه اأن ين�سى اأكرم خملوقاته وهو الإن�سان والأ�سعف والأحوج اإليه، ومن 

منا لي�ض بحاجة اإىل اهلل وقد خلقنا وكرمنا والأمر كله بيده تبارك وتعاىل؟!.

اإذًا يا اأخوات هي ق�سية م�سلَّمة واهلل لي�ض لكّن اأن ت�سيعنَّ فيها جزءًا من 

اأجلها، وهي حم�سومة منذ بداية ت�سطري  اأو جهد يف التفكري والقلق من  وقت 

على  تعرفها  اأو  �سفورها  اأو  دخولها  اأو  بخروجها  فتاة  ت�ستطيع  ولن  الأقدار، 

اأن  واثقة  فكوين  فيها،  واحدة  �سعرة  تغيري  اإن�ساء عالقات حمرمة  اأو  �سباب، 

ال�سعادة ت�سبه الوردة املغرو�سة التي مل تظهر بعد ولكّن ظهورها اأكيد، والعودة 

التي  الإميان  والبعد عما يغ�سبه وحتري مر�ساته كفيل بزرع حالوة  اإىل اهلل 

جتعل ال�سدائد زيادة يف قوتنا وتقبل ما قدره اهلل علينا.
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همسة للمجتمع:

بد من  ال�سلبية فال  وقيمه  املوروثة  عاداته  النظر يف  اإعادة  على جمتمعنا 

اأو  لل�ساب  اأ�سبحت ت�سكل عبئًا على بناء الأ�سرة �سواء  التخل�ض من كل عادة 

الفتاة.

اإن اأمور تي�سري الزواج وتعقيداته ومتطلبات الأ�سرة ل تزال تخ�سع جلملة من 

املوروثات التي ت�سكل جزءًا من املعوقات التي تفاقم م�سكالت تاأخر الزواج.

واملعتقدات  الأفكار  تعميم  اتخاذها:  املجتمع  على  التي  العملية  اخلطوات 

والعادات التي ت�سهم يف دفع عجلة بناء الأ�سرة وزيادة قنوات التكافل الجتماعي 

والروابط الأ�سرية التي تعزز فكرة الزواج املبكر والتخفيف من ظاهرة تاأخر 

الزواج.
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كلمة اخلتام

انتماوؤنا يف احلقيقة وجودنا وهويتنا احل�سارية لن تبلغ غاياتنا يف اأح�سان 
الإ�سالمية  وقيمنا  مبادئنا  اإىل  العودة  علينا  تاأكيد  بكل  بل  الأخرى،  الأمم 

وعقيدتنا التي هي منبع ح�سارتنا.

 فلم ي�سهد التاريخ �سريعة اأو نظامًا اأو قانونًا و�سعيًا نظم و�سبط العالقات 
الجتماعية والأ�سرية، ك�سريعة الإ�سالم. 

مع�سر  »يا  فقال:  الزواج  على  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  النبي  حث  ولقد   -
ال�سباب من ا�ستطاع منكم الباءة فليتزوج«1.

وهذا الهدي الإ�سالمي الرا�سد له اأهداف بعيدة، وله فوائد كبرية على الفرد 
واملجتمع. وحث على الزواج يف �سن مبكرة، و�سجع النا�ض على مباركته واإمتامه 
ما داموا ي�ستطيعون الإنفاق والباءة كما قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم: 
واملق�سود بالباءة القدرة على الإنفاق والإعا�سة، ويف هذا احلديث ال�سريف: 
اإ�سارة وا�سحة اإىل اأن املطلوب من ال�ساب فقط قدرته على فتح بيته بقدر ما 
ا�ستطاعة  هو  فال�سرط  بيته  لأهل  وامللب�ض  وامل�سرب  املاأكل  توفري  من  ي�ستطيع 

الباءة وما غري ذلك يعد تعويقًا ومغالة. 

- اإن ظاهرة الزواج املبكر يف املجتمع جنت ثمارها عفافًا و�سالحًا، وتقى، 
والتزامًا، وتكاثرًا اأي�سًا.

1- �سحيح البخاري / باب النكاح.
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وقد كان من اأثر مت�سك هوؤلء الأوائل بدينهم اأن اأدركوا كل ما يتعلق بهذا 
من  اأدركوا  مما  فكان  والأخروية،  الدنيوية  املختلفة  احلياة  نواحي  يف  الدين 
�سعادة  وتكون  واملجتمع،  الفرد  �سعادة  تاأمني  الزواج يف  دور  الدنيوية  الناحية 
الفرد يف اإ�سباع ال�سهوة عن طريق احلالل، ويف احل�سول على ال�سكن واملودة، 
الب�سري، ويف حفظ  النوع  الن�سل وبقاء  ا�ستمرار  كما تكون �سعادة املجتمع يف 
التي  واجلرائم.  الأمرا�ض  ون�سر  الأن�ساب  وخلط  التعديات  من  املجتمع  اأمن 
ْوَن  َتْر�سَ من  اأتاكم  »اإذا  بقوله:  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول  منها  حذر 

خلقه ودينه فزوجوه اإل تفعلوا تكن فتنة يف الأر�ض وف�ساد عري�ض«1.

ونتيجة للظروف واملتغريات العاملية �سواء كانت ثقافية اأو فكرية اأو اقت�سادية 
اأو اجتماعية تف�ست ظاهرة دخيلة على الأمة الإ�سالمية اأ�سابت املجتمع بعدد 

من امل�سكالت الجتماعية اخلطرية. 

التي تنذر بظهور عدد من  ال�سباب  الزواج بني  وهي ظاهرة الإحجام عن 
امل�سكالت والأمرا�ض، الجتماعية والنف�سية والأمنية اخلطرية التي ل تتفق مع 

مبادئ املجتمع الدينية والأخالقية.

ابن  عن  بالبحث  ابنتهم  لإنقاذ  البنة  اأهل  ي�سعى  هل  اأنف�سنا  ون�ساأل   -
احلالل؟ 

فاخلطبة لالبنة جراأة يقرها ال�سرع ويرف�سها املجتمع، فاملثل يقول: اخطب 
لبنتك ول تخطب لبنك فمن النادر اأن نرتجم هذا املثل على اأر�ض الواقع وملا 

ل وقد اأباح ال�سرع!. 
1- �سنن ابن ماجه.
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 جاءت ال�سنة املطهرة فاأكدت فكرة عر�ض الرجل ابنته على الرجل ال�سالح 
ومثاًل على ذلك عمر بن اخلطاب ر�سي اهلل عنه حني تاأميت حف�سة بنت عمر 
من خني�ض بن حذافة ال�سهمي، وكان من اأ�سحاب ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه 
و�سلم وتويف باملدينة فقال عمر بن اخلطاب اأتيت عثمان فعر�ست عليه حف�سة 
فقال �ساأنظر يف اأمري، فلبثت ليايل ثم لقيني فقال قد بدا يل األ اأتزوج يومي 
هذا، قال عمر فلقيت اأبا بكر ال�سديق فقلت له اإن �سئت زوجتك حف�سة بنت 
عمر، ف�سمت اأبو بكر فلم يرجع اإيّل �سيئًا وكنت اأوجد عليه مني على عثمان، 
فلبثت ليايل ثم خطبها ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم فاأنكحتها اإياه فلقيني 
اأبو بكر فقال لعلك وجدت علّي حني عر�ست علّي حف�سة فلم اأرجع اإليك فيما 
عر�ست علي اإل اأين كنت علمت اأن ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم ذكرها فلم 
اأكن اأف�سي �سر ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم ولو تركها ر�سول اهلل �سلى اهلل 

عليه و�سلم لقبلتها(1.

- عر�س نبي اهلل �شعيب ابنته على مو�شى عليه ال�شلم يف قوله تعاىل: 
زبڭ ۇ    ۇ ۆ ۆ ۈ   ۈ  ٴۇ ۋ ۋ   ۅ ۅ ۉۉ 
ې ې ې ې ىى ائ ائ ەئ ەئ وئوئ ۇئ ۇئ 

ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئرب2.

غريبًا  جاء  وقد  ال�سالم،  عليه  مو�سى  على  ابنته  يعر�ض  مدين  ف�ساحب   
مهاجرًا ومل يتحرج من هذا العر�ض، ومل ي�سرتط يف مو�سى اأن يكون من قومه 
اأو وطنه اأو جلدته، واإمنا اكتفى ب�سرط هو الدين واخللق والكفاية. فهل جند 

1- �سحيح البخاري.
2- الق�س�ض.
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وامل�ستغربة  الغائبة  ال�سنة  بهذه  ويواجهها  العنو�سة  لظاهرة  يت�سدى  من  الآن 
اأ�سوٌة  اهلل  ر�سول  يف  ولكم  الآباء  يكون  اأن  ينبغي  فهكذا  النا�ض  من  كثري  عند 

ح�سنة. 

 اأ�ساأل اهلل تعاىل باأ�سمائه احل�سنى اأن يوفق اجلميع ملا يحب وير�سى واأن 

يرزق بناتنا جميعًا الأزواج ال�ساحلني الذين يعينونهن على الطاعة ويع�سمونهن 

عن احلرام، واأ�ساأله تعاىل يل ولهن ول�سائر امل�سلمني وامل�سلمات ال�سرت والعفاف 

وال�سعادة يف الدارين واحلمد هلل رب العاملني.
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