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ع؛إبممد

،عامة التفميية ولجانمأ الخالم لحكومات 

،قناة ولي ولكل ، حاصة والإسلامية 

•الاوض أنطء في وئاة فتى ولكل بل 





ممدمه

أرواحا،أنفكم من لكم وحلق ومنهاجا، صرعه لأمته جعل الذي لثه الحمد 
مماته،وبعد حياته ق العالمن ندوة بوفاته، الدين كمل من عل واللام والصلاة 

تبعد أما أحمعين، وصحبه آله وعل ه محمد 
وبقوة!للزواج تحتاج بأما واليتما إحبار بكيمية تثثر تبالتوسهلة تاة فه 
عليهالإلحاح وحين اكزا، بة الدرّمن تئدان الاميريد اب؛الثانوية ش□ 

المدرّسة،من خروجه عند بالقتل بل بالضرب مجهدي أنه أخثر بالمسب، 
اخونماعلم وقد محرمة، علاقة معها تريهله فتاة ْع بالأمس خلوته بب وال

بدلك!
رغمالحرام أريد ولا ا بفراثى ( أتلوي ر أنا • تمول التوسهلة بالرحلة تاة ف□ 

تتفو0أن قبل ت قائلة المستثار عل تداركت ثم إ ؟ العمل فإ وسهولته، توفره 
أشاهدولا والماجمة، القرة الروايات لاأقرأ ا أنبالإجابة: كلمة بأي 

اونحوها بالأداب الخالة القنوات 
قبلمن سزاله تم وحيتإ الفكر، شارد الذهن، سارح الثانوية، تى؛الرحلة ف□ 

تكاليفهولكن الزواج لد قائلا: رأسه أمحلرق التكرر، شرودْ عن الرشد 
.وكثثرة..باهغلة الزواج 

مهزوزة،ا لكنهمحروقة أمرة قلل ق نة مسعثرة الثامن من تحته تاتان فه 
للفتنةمحرضات الفتاتقن من كل فكانته لعجزه، قوامته عن عاجز فالأب 

عثر؛الرابعة عمرهاوأحدهما ال، الفبراثن ببعض ووقعتا بل بثهادنمن، 
تزويجهن،باليته الصلح غياب ق عليهإ للحفافل الحلول من فكان عاما؛ 

•ودينهم حلقهم يرنحى ممن كفوين رجلع، ْع حايا وصلح فتزوجتا 
النسائية،الحلان أحد ق عامل مع عليها القبض تم عثرة، تاة؛الخامسة فه 

لئ،دلفعلنته : قالتهالأمر، ه اكسسافوعند برضاها، خارحيا تها يعسثه وكان 



ثمءقيرّة، فأمرق أسرتنا، تحتاجه ما بعض به لأشري ،؛ Jliمن؛ميلئا مقابل 
ما؛صرر لأي محمل أن ، فأخافبالأمر، والداي يعلم لا أرجوكم • تداركت، 

لأنه

بالأثرمواء كثيرا وتكررت، شخصيا،  ١٦٢شاركت، واستشارات، مواقف، هدم 
٠.|سانأ الخنأي مع الشباب، ميدان ق يعمل ممن غيري واجهت، وبالطح أوالبج،، 

الإيإنية،الحرءارت٠ ونياده الوقائية، الإجراءامت، سيهلرح حينها المستشار أن شالت، ولا 
قيصب، كله وهذا والعمالية. النظرية والهواياتج، الأعإل ببعض والأشغال 

المسورة،بتقنياما العاصرة الحياة واقع مع لكن الميل، لا التقويم الكبت،، لا التهديجؤ 
العمرية.والمرحلة القس، وؤلثيحة الثلمؤغ. وسرعة المعرفة، وتقدم المفتوح. ؤإعلامها 

الغالب،،حتى أو البعض مع تإرها تعطي لا الماصية الوسائل غالجج باتت، 
الحرام،بالوقؤع هولة ممع خاصة— — والفتاة الفتى عل المباشر الضغهل يسبب، 
بتفعيلالتفكير من يد لا فكان عليه، إلحاحها وشدة الحمر، هذا ق الشهوة وغلبة 

الرواجالكثير ميه يا م)وهو البلمؤغ يحد الهلبيعيرالدخول( الرواج وتشجع 
للزواجالمريد الإنسان لحاجة مراعاة ؤإنا وا.؛تا؛ أوء إلزاتا ليس وهدا ، المبكر( 

منعقله مح ؤيوكلل، ملل بلا ونمير ه نفلتجد الحنس،ن، من يتهليعه ولا 
عوائقالحلال الزواج وب،ن بينه ليس أن الشخص عالم إذا والأمل؛ الأمد محلول 

تعدادواسوتدييب، إعداد بل طويلة، ور وجحواجز أو عسيرة، ودروب، 
وتعاونتكاتفا إل محتاج وهدا شخصية. وتقوية ية نفتبيثة و؛ن ما ومديبج، 

لهلة.الإل الأسرة من اته، بموسالمجتمع 
وذللثؤالزواج، من محير بتا تنادي أصوامحت، الفكرة،تعالت، هاوْ معمعة ق لكن 

الزواجمن ليمنع نة(؛ س١ ٩ أي ) كامالة عاما عثر تإنية الشخمحرر يتم حتى يتقنينه 
امهد.د فهوووليه الحنسئن من قبله عمد ومن ، المحدد المن هدا قبل 

ق!يكر ما ، ذلك، أمثلة ومن ( ١] 
٠صىّآه ، الدؤيش محمد ، الشهوة تواجه يف ك~ 

خماديالقطرية، العرب صحمة ، عاطف آل ريم السعوديةت للكاتة ا الزواج أريد ■ ا،لراهمة تصرخ حينإ 
الآخرةآآّآةام







~ءع

دمةقمأ. 
_______ _ _ همحَ ء'-طثءغه 

العايي!الستؤى على الحبرارول ** 

العاراليوم بأكتوبر ١ ١ ا،لوافق الخميس غدا ايحدة الأمم *نحتفل الخوان: 
تقويماأممية تحديدحمالة إطار ق الاحتمال هذا ُويأق فته• جاء ومما الأول 
والقمريالكر الزواج محاؤلر تحاورمن للهلفولة)اليونسيف(، اطكحدة الأمم مقلمة 
هذهالحهود،لواحهة أقمحي سذ>ل الخلم حكومات كافة وتهنالب الهلمولة، سن ق للبنات 

التيالوطية التشريعات حلال ومن والاقتصادي، الاجتاعي التوى عل الظاهرة 
الزواجمحن وجعل ممكن، وقت لأطول التعليمية العملية ق البنات عل الإبقاء تكفل 

/أ منة، للثنت،لأيقلعنخل 

الخمعية*اعتمدت التحدة الأمم لهيثة التابعة الخلمية الصحة منظمة موغ ول 
(A/RES/66/170)الفرار  ٠٢٢ ١ ١ نؤسر الثال/ تثرين  ١٧ل التحية للأمم ^ ٠٧١

للفتاة.الدول اليوم بوصفه عام كل من أكتوبر الأول/ تشرين ١ ١ يوم يعين الذي 
٢.للفتاة«ر الأول الدول اليوم موضع ليكون الكر الرواج مغ اختثر وقد 

(الري؛، ) محي ب؛، بى موقع ل وحدت الخكبوتية الشبكة تصفح وعند بل 
كلامثم ٠ ؟ بلدك ل القاصرات زواج من الحد إل بيل الما * ت بحنوان موصؤع 
زواجة محارببوصع الع_الم *دول فيه تطالب واتش( رايتس )هيومن لظمة 

الحكوماتالمقلمة وطالت السيامية*. أولوJاترا محالم ق محنة( ١ ٨ تحت القاصرات) 
عاما'عثر الثامنة يتحدى لا للزواج قانوق من بوصع 

الميي«اءلساوى على **اكبرالئاني 

علحزب أو كفة، عل كفة لرحيح المؤثرة العوامل من بات القانون هنءا 
قإشاعة انهللفت، مثلا مصر ففي المذلاهرات! ونزول بل الماس، ولإثارة حزب، 

 )١(ijA (الإ-محارة ثاةممر ،الٍل ،) • ;م.٢ •  ١٢ا/ • ١
البكر.الزواج مغ حول نقاش للفتاة.)حلمة الأول -ول الالاليوم العنوان؛ العالة، الصحة عنظ».ة محونع )٢( 

الرا؛ءلتا الإنسانية يالزاؤية الخبر تفاصيل ومحتاق (• ٢٢ ٠١٢أكتوبر الأول/ تثرين ١ ١ 
http;//www.who.int/mediacentre/events/m

■ ٠٢٢ ١ الأول٢ تشرين أكتوبر/ ١ ٢ بتايخ؛ الخمعة يوم من والخوان، الوقع بض ينفلر )٣( 



mKz
ايعفنالزواج، محن نحيبي طلبت الانحاهات أحد أن الدستور، إعداد وقت 

قتأخذالإشاعة. هدم لفي ونحوهم الآمحسية الأمريالخمعية تهمهم ومن التول 
الشأنأصحاب من الفعل رئة من ناذج 

حاصتمرح ق التأسسية~ عضوالحمعية داود~ العليم عبد محمد ءأكد 
أحديتقدم لر تور الدسلإعداد التأمحسية للجمعية حضوره أثناء أنه السابع، لليوم 

عضوبالحمعيةأي أومن تيار أي من محدث وب سنوات، له الرواج من لتحديد 
زورأشع ا مكل إن I ال ونالزواج. محن تحديد محوي بهللبا تقدم أن التأسيسية 

مضاجعةانون بقالأعضاء أحد يتقدم أشيع أن تبل من حدث كإ وتيتان 
الوداع...«ام

السلفيةالدعوة رئيس ناشب، — يرهامي يامحر الشح أكد آحر، حبر ول 
بنودحول ممللق الإشاعات من الكشر هناك ٠ للدمحمتور— التآمحؤيبة وعضواللجنة 

يهالصعيد أن مجن بالرعم الرواج من تحديد منها فيها اللفي،ن ومع؛لالبا الدمحتور 
؛.٢١محنة* ١ ٦ من أثل هم من الزوجات من 
ايحلي)السعودي(أاطستؤى على اكبرالةلث  ٠٠

اليإنحمالدكتور الأمتناذ الإسلامية سعود بن محمد الإمام جامعة مدير يرعى 
قالبحثي التميز مركز ينقلمها الي القاش حلقة اليوم صباح الختل أبا عبداممه بن 

قوذلك اجتثإعية، شرعية رؤية الزواج من بحنوان)تحديد المعاصرة القضايا فقه 
المؤتمرات.بمينى المستديرة القاعة 

الخلقةأن لي الامي نبن عماض الدكتور! الأستاذ المركز مدير وب؛ن 
اركثعضوهيئة ~ مثارك الشح آل محمد بن قيس الدكتور من• كل فيها ميثارك 

أكتوبر ٢٣وبهتان،زور متوات ا يالزواج من يل. تحل. طلب عن أشح ما ت العنوان السابع، اليوم )١( 
،الرابمل:٢٢• ١٢

http://wwwl.youm7.co_ews.asp?NewsID=82598
١الحديد. تور الدسل الزواج من تحديد الإس.كندرة ق وفهيم برهامي العنوان؛ مصر، الساء/ •جريل.ة )٢( 

الإمكندؤئة./ والرشدى زكى، دبا من والخم اآ/'ا/أا'أم، إشاعات، 



والدكتورالشورى"، محالس عفو ~ الخديتي صالح بن عيداض والدكتور ااعالإء~، 
والخدمةالأجت،اع م بفالت-دريس الرومي—عضوهيئة الرحمن عبد بن عل 

أنقي الالدكتور أوضح كإ بالخاْعة-. الاجتاعية العالوم كالئة ل الاجتاعية 
التأصيلحيث من الزواج محن تحديد عن كاملة رؤية تقديم إل• مدق الحلقة 

التشرح،ومقاصد الشرعية والقواعد النموصن حلال من المسألة لهده الشرعي 
الاثارعل والوقوف العصر، متغثرامحت، ضوء ق لدللث، الداعية الأمحمسايؤسج ومناقشة 

أوللزواج معين محن تحديد من الناشئة المتوقعة الآثار عرض خلال من الاجتإعية 
قلث، ذلتأث،ر ومدى والأزواج الأولياء من العلاقة أصحاب، لاجتهاد الأمر ترلئ■ 

الموضؤع،مدا ق القرار أصحاب، عل الأمر وتسهيل اليا ومإيجابا الاجتاعية الحياة 
العلومق والتخممين الشريعة ءاإإء من ■بمر لها سيدعى الحلقة أن إل مشينا 

الشورىمحلى أن نحفى ولا الباحشزرم من كبير عدد إل إضافة الاجتاعية 
أكملتهما أيصا الأحبار آخر ومن عليه تموت ووضع كدللث،، ناقشه بالسعودية 

تعدادات،اسمن الإسلامي الحالم رابملة ل الإسلامي الفقهي لسع العامة الأمانة 
لمدةوستكون الشرشن، الحرمين خادم برعاية الفقهي للمجهعر ٢ ١ الدورة لعقد 
fمحتتايى الم^، المواضسع ضمن ومن  ٠١٤٣٤/ ا إ ٦ بتاريخ ونبيا ايام، حمة 
}١ القامجرايتط زواج 

أهداالوضؤع حوو بقة درا،،طوا،،ط هلاك هل 

ئربمبمن به يتعلق وما تحديدا، الزواج محن تحديد قانون عن هنا أبحسثج 
معقوي بشكل مرتبهن لكنه الصغارُ؛،؛ أوزواج ٢، المكر؛ الزواج موضؤع لا وبعيد، 

.١  ٤٣٣الحجة دو ٨ الزواج، محن نحيبي ام الإمجامعت ق يناقشون الثريعة علعام اإرياصرأ، جريدة )١( 
الصحف.من غيرها الخثر ونقلت 

م.٢٠١٢/١٢/٦كاصات،-Lرخم:
الزواج.محمن أوتأحر الكر الزواج تناقش الوصؤع، هذا حول كثيرة كتبا هناك أن نحفى لا )٣( 

^٦٣٢٠الأستروشي)ت:محمد ، الكاح( سائل وفته الصغار) ^ألحكام 
(١٠  ٣٣٢السالي)تأ الدين نور الصغار(، تزؤج الصبيان)أحكام نكاح ل اليان يضاح إ~ 



أنومعلوم الوصؤع صميم من لأته عنه أبحث أن لزاما فكان الأصل، الوصؤع 
اح*إك—الشافعي! قال فقد أحد، عاليه محالم، ولر شائع القدم، مند المغار زواج 
عاليهن®؛جائز ذللث، أن أحد عنتلما لر ؤإن ندذإ، الصغار الأياء 

الزولج،من تحديد قانون ق كاملا مؤلما ءالمي~ حد عل ~ أجد لر هذا وعل 
فمثلاالشأن، هدا ق جزلة مؤلفات هناك لكن جرابه، جح من الوصؤع استوعب 
عنوان؛تحت،  ١٤٣٠عام الكريم العيد فواد للدكتور رائعة مانعة دراسة حرجت، 
فناقشت،٠، الإسلام صرء ق نقدية ة درام— الدولية ا،لؤتمرات ق ا،لرأة ؛رتقايا 

ق- افه حففله — ا،لولف فتطرق الدولية، الاتفاقيات هد0 طرحتها التي الخزئيات 
صرالكر الزواج من القرة وموممراما الدولية الاتفاقيات بنود حول صفحات عدة 

هذامن التنصر إجراءات بتقد ا،لولف، قام ثم تردعه، قوانين بإصدار له متعها محاولة 
وبيانتفصيل، بلا لكن الكر الزواج من الإسلام موقف بذكر! ، iiJUالزواج، 

كتابنا،موضوعات ق تصسب، مهمة لأشياء تهلرق وقد . الزواج تأمحر ومضار أهميته، 
الدوليةالاتفاقيات ذكرتها مما الحرمة الزمحات وأنولع والأسرة، النسل، تحديد مثل؛ 

وخمغراتما،ءعالردعليها•
—اممه حفغله — الشثري الرحن عبد للشيخ معليؤع و رائع كتاب أيصا وحؤج 

بالخانبفاهتم الزواجء، من وتحديد الفتيات تزؤيج مغ تقنين حكم ا عنوان! تحت، 
تقنيناحكم نفه االمؤلم، ملحق كتاب ق بداية بالأسواق قدنزل وكان الشرعي، 

عامالسابق العنوان بمستقل بكتاب أفرده ثم كنموذج، ١  ٠٤٣ عام ق ٠ الشريعة 
منالمعاًرين بيانات •ع ؤإحماعامم، الأئمة أقوال كابه ق الشخ فجمع . ١٤٣١

مفيدةإشارات البيانات هذْ ق أن شك ولا الأكاديمن. وبعض والهيئات، الحاناء، 
oiالمؤ اهتإم لكن • ذللث، شابه وما الاجتإعية أو التربوية الناحية من أحرى   lكان
~أحرى تفريعان بلا شرعي كحكم المسألة متهللمق من الشرعي الخاب عل منصلما 

نكاحيعنوان؛ الرحيمي اش بد لأجي ~ طبعها اش بر جديدة" ماجستير رسالة هناك يالناسمة و— 
مقارنة.فقهية دراسة الصغيران 

الخدث،ح/يمآأ.اخلأف ;١( 



إلاذلك شابه ا ومالخألنان إشكالات يناقش ولر نومع، وبلا ~ تماما بالعنوان كإ 
الإشارة؛/سيل عل 

عارفاليإق للشخ حيل كتاب ■خؤج الإلكرونية النسخ متوى وعل 
وتآمرالإملأم حرامحة بين المكر *الزواج • عنوان تحت اش~ حفظه — الصري 

اليمن،بومعارصى مؤيد يذن القانون هذا حول الخيال اشتد قد وكان الأتفاقياتا٠، 
الزواجحول مواء أحرى— لخوانب إشارات —«ع الشرعي الخانب يناقش وهو 

جوانبمن الإشكالات بمص عل بالرد حتى أو الدوليه أوالاتفاقيات الكر 
فرححأحداثها، منطالق من حديدة أما يفلهر لكن تاؤخ بلا النسخة وهد0 أحرى، 

تكإللامحبحث وهى الشرعي، بالخانب اهتمت، بحثية رسالة أيصا وحرجت 
للأحتوهي غزة بجامعة والقانون الشريعة كلية ق الماجتثر درجة متهللمات 
الزواج؛؛،سن تحديد صوء ق الصغار رازواج ت عنوان تحت القبمي، سهي الفاصلة؛ 
جوازوكذللث، عليه، الإحيع ونقلت الصرمحة، بأدلته الصغار زواج جواز وذكرت 

فقدحال كل وعل البيئات، ي؛ن البلؤغ من احتلاف مراعاة مع الزواج صن تحديد 
إليهاالوصول بعملية بل ، فن3ل بالتيجة ليس الأمحرة بالمسألة الصواب جانبت، 
،أوتناقشها المانعة الأدلة عل ترد ولر فيها، المعاصرة الأقوال بعض تحقق فلم كدللئج، 

؛الصحف،عليهم اعتمدت ض را-؛ع ذللث، ؤيظهرأن ودليل، بينة بلا الرفض سوى 
الإوكترونية.والمواقع 

الخزتيةالإشارات بعمى مع مسألتنا حول مؤلفات من عليه وقمت، ما هدا 
اهنأوالقال، الرد سبيل ل سواء الكتب،، أو العلمية المجلات بعض ق وردت التي 

؛العولمةمتم التي العاصرة الكتبط هدا ق ؤيدحل لجيين،. وا القديم بين وهناك 
الدولية؛الاتفاقيات ممثلة المعدة الأمم هشة رحم من المانون لأن وأجندما، 
الموضع،ق الزواج من تحديد قانون يدخل أن لزاما فكان وأجندما، وموتمراما 

الدور٠ الطبع• نل عنوانه وتدكان الأن، أيديكم ب؛ن الذي كتاب من للاصتزادة الشثري الشخ أشار وتد ( ١ ت 
•محلعه ير أن طه فالحمد الحال، لعنوانه غيرته لكنني إليه، أشار حيتيا ٠ المانثراُت، زواج ل التيرامحت، 



1ءقحءه
أحكامأو الأسرة فقه فيه ؤيقمدون الشخصية، الأحوال يمي ما دائرة ق وهو 

.وتوابعه النكاح 
عولمةعن الحديث، كان إذا فمثلا الكتيح، هذه ق حاصزا القانون هدا فتجد 

الأمممتفلومة ق المرأة ق كإ الماقشامتإ، صمن من يكون القانون أن نحد المرأة، 
وطرقالآليا٠تإ — الملمة المرأة وعولمة قاطرحي. تهمر د. تاليف،؛ (. ١٤٢٦)المحية 

المصري.كال بنت، إكرام الفاضلة: اليفه من (، ١  ١٤٣ المواجهة) 
منلأنه محضر؛ أن ين. فلا الشخصية( الأحوال عن) الحديث، كان إذا وكدللئ، 

للدكتور:(، ١  ٤٣٢البحرين)ق الشخصية الأحوال قوانين عولمة أمثال: دائرته، 
اختلاف،مع آخرين لولقين العنوان هذا ق سلسلة حرجت، وقد الحمل،. عائل 

مصرق الخصية الأحوال عن هل،ا ق مهليوعة كتهبج بالأسواق فنرلح، الاأولة، 
تحت،عودية، بالالمرأة( لل.راساات، أصدرها)مركز؛احثا>تإ لة محلوهم، واليمن■ 

العربياا٠العالم ق الثمخصية الأحوال قوانين عولمة لة محل ١١مى: م
التيزواياها حمح من المسألة اذتعلاعس بقدر أحعلت،— فقد هلمءا، كتاب ق أما 

يالكشت،مر كا — الإسارامحت، وبعض كالشرعية شل واحدة زاؤية من لا القانون، تم 
لث،وذلوالكمية، الكيفية ٢؛—دم القضية هذه اقش ينكتابه أول ليكون الماضية، 
وتحقيقالحديد، الغري العالمي/ النفلام دائرة ق الغربية العولمة عصر عصرنا، لفلروف، 

التميعوءل،م للتأق جل،ا مهم التشريعات،، ومحن العولمة، عصر ق ائل المهذه أمثال 
بهتهنالب، مما مشاتمة أخرى ائل مق الأنفلمة أومحن أوالفتاوى ؛القرارات، 
وسيدحلالإسلامية. الفكرية؛المجتمعات، الانحاهات، بحمى أو الاJواية، المؤتمرات، 

ذللث،.وغير والأسرة المرأة قضايا حول كثيرة إسارات، هدا تابنا كق 
ملة،ماحرى كتت، الأسرة فمه كسب، عقل< ق الكتاب، هن.ا ينضم وآملأا 

أوالرؤىالدولية، الاتفاقيات، طرحتها الأسرةالتي أحكام من معينة ائل مناقشت، 
الفكريةالانحاهات، ^]1؛، تما ونادت، الإسلامي، أحنا،ما؛الا،اخل ودعمتها الغربية، 

القوانينهذه لتقوم كان، ّب_إ لأي عملنا أو نظري—ا لها التابعة أوالحكومات، 
ممثلةوالتطوير الإصلاح م يامحالحكومات، تما تقوم منانع مكل عل المتوردة 



الشأنصاحبة أويلجانما ، ونحوه شرعي علم مى متحت الموءلفين من بأفرادها 
الزواجمن وتقييد ،، الزوحاتر تعدد وتقييد العللاق تقييد I ائل المهذه ومن بtذا، 

ونحوها.

ودرامحاتوعملية، نقلية أدلة بين ما المسألة هوتقرير الكتاب ق متهجي 
لإيصاللبعل نحتاج ما يسعل مع والزاؤية، الإجابة تقتضيه ما حسبا عل وأرقام، 
أوالشرق من وحديثا، قدها الاختصاص يأهل والاستشهاد أصلها، من المعلومة 
بالقانون،ترتيعل عدة ا لزوايتهلرفتط ث، حيالزاؤية؛ حب، عل وذلك، الغرب، 
ماعل والرد محها، اللبس ؤإزالة وتحقيقها، وتحريرها الأراء بعض بتوصح وقمتا 

بيلسعل وتارة مستقل، بشكل تارة ضعيفة، أو كانت قوية إشكالات من يرد قن. 
وهكذا.ما، مسألة تقرير عند الإشارة 

~يعيد ولومن — علاقة ذات تكون ثش لسائل كثبمرة إشارات وهناك 
يرتبعلفيعا خاصة أوالدولة، أوالمحتهع الفرح توى معل سواء الأصل ألتتا بم

ندمتحيث ؛ هذا— ق أحرى عرلفات هتاك ؤإلأ — الماكن عاص ل كنعوذج ممر عدا ق اخذ و( 
—(٠  ١٣٥٤الطيعى) بن؛عين، محع،و المري; العلامة من ك1ن نإ الشأن، ا عاو حول مثروعيا الحكومة 

عنالإغلاق افتح : مماب فالق اكرؤع، عدا عل بالرد قام أن إلا الأسى، المرية الديار وعوشي 
عمالهالذي والطلاق الرواج قانون مثرؤع عل اطلعت اقد ^ مما وكان • والطلاقء الرواج مشرؤع 

افكتاب ل حاء ما عل ينطبق لا مواد0 عن كثيرا فوجدت بالحكومة؛ الوظفين العالم أهل *ن خماعت 
يدللا إليه فيه استندوا و4ا ، الجتهدون الفقهاء فاله وما السالمون عليه أجمر وما .، اش رسول وسنة 

منبمنإلأ منه الدىلأبمو ذكءنالسهووالميان الخالفة،ولز ءليه،بلممةاطنحاكهتمام 
لالخاصة السائل هن0 أمثال عل رد ممن غيره وهناك ٢(. ٠ ~ ١ ٩ )ص  ٠٠• ٠ نيئ أو رسول من اض عصم 

محمودد. ، كتبه مجن وغيره الحق* اركلمة ت كتابه ل شاكر أخمد العلامة أمثالت ، مصر من الأسرة أحكام 
قزهرة أبو محمد والشيخ ، ٠ الإسلامية الشرمة ق والتقييد الإطلاق ، Juااالطلأق ت كتابه ق عل محمد 

الأحوالوقانون الإسلام كتايهتاا ق الغوال محمد والشيح السلااوعير0، وتنظيم الأسرة كتابهت 
وغيرهم.، ومريعن، عقيدة الإسلام ٠ كتابه؛ ل سلتوت محمد والشيخ وغيره، دين* وُكفاح ٠ الشخصية 

•الحلال* ءابغص و الرأة* عن امجاذا ؛ كتابيه ق عر الدين نور د.  '•لأجميته مصر حارج وس 



والإشكالأتالنهج، التتانضايت، بمص إيضاح يتم الزوايا يعص وق . بالمرأة 
ونحوذلك،.بالحجة، منهلالقه بنص الكانس، ؤإلزام بالهلرح، 

الهمة،زواياه حميح من الموصؤع أحنوي أن — المستطاع بقدر ~ فحاوJت، 
والتوفيقوالرشاد، الهدى نور المول سائلا الظالمة. الأبعاد يعص عل الضوء وأسلهل 

والقبولوالإعانة، الإخلاص بكرمه يرزقني وأن الحكيم. العاليم هو إنه والداي، 
هوإنه الدين وأعداء الكائدين، كيد عني يرد وأن الكريم. الحواد هو إنه والمثوية 
الرحيم.هوالغفور إنه وحؤلآ زلل من فيه أقع قد ما يغفرل وأن الحفيفل. الحافظ 

ليهلحمة المحاجي 
الغفيليمحمد بى محمد بى فمد 

^٢٢ذوالحجة .٢ 

٠٠







اضدالازد

ستهرسةموسامحاج

َحجحىمب|محاثارى ؤمهه حجي 

ميحلمطي ؤللاه ميخل ؤهه محلاممة ال،د>إ|ي ص مهإج الآاول،اسمح، ايهحث 
٠والآمم الثداج سمح، ٠ ، jjiViايطلب 

:ة
(اتهظ اسباؤطة، لرءذاٍار ا~ 
لرأل0اٍ،ا- 
وإلد>إةعالؤعإج سمح، < الئاني ا،لطلب 

اليمويية.الد>يبمة في الثداج مح، س~ 
انميجالد>لآرت في اللعإج مح، س~ 

الإسلامية.الد>لآهة في اشاج مح، س— 
ؤإلفلأسفة.الؤعاج سمح، ٠ اططلب 

٠مطليامح، وفيه الميا، وضارة الؤعإج سمح، < الفاني ا،لهْث 
سمح،النعإجوالمي،.٠ الأول، ايطلب 
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الهاودةاكارفةاسالأول:
.سِ.ِ. هنم'.-ِ. ءسَس-حء 

دآظ
اهراسموالأسم(بين سزامواج 

مدخل*

بتإل تتممل عثرة، الثانسة محن الينت، تبالغ عندما الداني لعصر اق 
معمحسنة رة عثكالثالثة مبكرة محن ق له التأهيل يبدأ الشاب وكدلالئ، الزوجية، 

ينبالخديد ميلاده يؤكد رمحا ؤيأحذ النفس، عل بالاعتإد العالم هدا عن تثقيفه 
الرجاوم.

نمنالعالم. توى م عل القبائل من ممر عند عامة ظاهرة السكر والزواج 
القبيلة،ل نيكشر لكي نضجه، حال ق الزواج إل الفتى يسرع أن الضروري 

الزواجعل يش1>ع والذي البدوي. عمله أعباء بعفى حمل ق المرأة تساعد ولكي 
لإنتاجفا ة، العائالإعانة ق ممرة صعوبة محي لا الرجل أن القبائل، بعض عند المبكر 
التقاليدأن إل افة بالإصات،، الحيوانتغلال واسوالزراعة الصيد عل يقوم 

تمالزواج. ق يرغب، الذي الشاب وجه ق تقف، لكي معقدة ليست، الاجتإعية 
بضالز،الأبور البولوكي، أمشال: قبيلة( ١ القبائل)٨ لهذْ ناذج المزلف ذم 

الشيلوك،جوبيسإاخُم.
يعتقدونوالرومان الإغريق، كان حيث القدم، منذ نشأت، ظاهرة البكر الزواج 

إنحتى ذهنثا. وأصحاء جديا أقوياء أطفالا دنج_، السن صغار من الزواج بأن 
١محتواتؤ. السح، يعمر أبنائهم تزؤيج عل محث، الهتود عند الJيانارإ معتقاوات، يعفى 

.٢٨- ٢٧والوصب، المإرة الثراتع j الزواج : يفلر )١( 

,بعد٥٧ وما ٩ ، ق الرواج """ 
٢٠واجتإعية،نفسة مقاربة لرواج ا~  ٠.



'ف£مء11ز^محتموسمرلج 
نوعاأوحدوا الفراعنة يأن القدهاءرأ/ ا،لصري؛ن معابد ق والقوس الكتابات وتدل 

مكرة•من ل الحنتن زواج أجازت الديشة لملموس اس 
تشرعفكان الظاهرة، هد0 عل شجعوا الهرين بين ما بلاد ق الاباJين أن كإ 

عددادة لزيالعديدة؛ الدؤية إنجاب أحل من البكرة الزمحات عل محقي ُهمورايا 
صدوالخروب القتالة العبتة حال ق الحربية الخدمة نهناق ودخولهم الأفراد 

آنذاك.والدؤيلأت 

وثقافيةاجتإعية أبعادا محمل المكر الزواج فكان المبية محتمعاتنا لدى أما 
حتىبكثرة، الأطفال إنجاب تحبي الحربية مجتمعاتنا طبيعة إن حيث واقتصادية؛ 

محاولليتيم، المتأصلة والعرفية الاحتإعية المفلومة من يتجرأ لا جزءا غدت 
المل.نيادة أحل من مبكرة بسن أولادهم تزؤيج والأم الأب 

إلتنفلر الي والقاليد العادات س بجملة مرتبعلة لأنيا تقاي؛ بعد أيئا ولها 
المشاكلمن ة حمالؤيعانون لبيون سأتيم عل بالسن التقدم؛ن أوالفتاة الناب 

أخلاقية،مشاكل تكون قد للشباب بالثة الزواج، عن يتأخرون تححلهم والزعات 
حدية.أوعللا ية، نقأوعقدا محتوية، أوأزمات 

المتقدمنءال٠د نحقق أن يمكن مبكرة بن زواجهن فعدم للفتيات بالبة أما 
ملبيةظاهرة ق ويا«خلن الحياة، مدى يتزوجن ألا يمكن وباكال المستقل، ل إليهن 

٠العنومة ثب يمجرصية حالة لدتين تتكون قي. 

القديمةمصر ل الرواج اركان آ نصه ما الفرعوق® العصر ~ اكرية الحضارة ®تاؤح كتاب ول ت تلت )١( 
)الجلدعمدأر. من عنه بمدر وما الحنمي، الكبت حب الذي الأص اللؤخ، بمجرد يتم 

الأول،صآّآه(.
اءالأربعبدمشق، المحام؛ن ة نقاب٠—ؤع الهلرشان، حير محمد الشيخ الكر، الزواج ندوة )٢( 
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ِةقن0قت 
أص¥}0

ءالآممالؤهإج ّح 

لحاناخذ ذلك، ولعرف الرواج، هذا أيضا فينتثر السائقة الأمم ق أما 
الأمم:هذْ من 
اليوناك( ٠٠

ا-الزداجو،إ-ارطة:
خاصة،فرق ق الذكور تربية عل أشرفت التي الإ،سارطة الحكومة حددت 

فلاالفتاه أما عمره، من يبدأباكلأثين الرجل لزواج ّثا بيوتس ل البنات تربية وعل 
بلابمحرية يممع الرواج من بلوغه قل والرجل العثرين• سن بلوغها قل تتزوج 
الزواج!.كأخر حتم لا لذلك، حدود. 

قالاشراك كضرسورة الحكومة: قبل من جدا مخيف، للفتيات إعا.اد ولهم 
قويةلممبح و••• ترص ورمى ومصارعه ركض من والثاريات الرياضية الألعايج 

•أخرى® جهة من التقبل ل الأمومة لومحليفة بقوة ونتاهل جهة، مجن بصحتها نتمتع 
الرميعل مدربة لأيه لكي المحر؛ع، أو للاستمرار الرجل سيتزوج وهل قلتاث 

ءاريةوهي والرقص الاحتفالات مواكب، ق جر تأن، محب، أيضا ا. والصارعة 
منل وتصح تكجر ألت( قبل عيوحا وتكتثف، بجسمها للعناية تمطر حتى الخم، 

العشرينات(!!'١،.الزواج؛؛)أي 
أا-الزُا,جفيابا:

التكاليفإل يرجع والسب الزواج... عن يعرضون ا أثينرجال أكثر 
كإح—ا والقيام أعبائها تحمل عن الأحيان غالب، ق يعجزون التي والتلزمات 

دونالرذيلة امتهن اء نمع يبددها كان والتي للمرأة الرجل حاجة أن إل يرمع 

٦٠ ٥ والوصعية، السإؤية الثراتع ق الرواج ت ينظر ( ١ 1 



؟^ ٤٠الزواج سن حول تارنجة لحان الأودإ الفصل لاشِ ٢ '
قئة امأسمشكلة بعد فيإ أصحى حتى العزاب عدد ق زاد مما . ...وحجل حياء 
الأن ؤمر الثلأفن سن ق عليه يقدم فانه الزواج، يريد الذي الناب وأما أثينا. 

نوفوناكالمؤرخ ذكر فمثلا عامارآ؛. عثر خمسة عن عمرها يزين. لا بفتاة إلا يقرن 
زوجةاُت، واجبفيه اول يتنالذي ( Oeconomicus)المزل التدبثر ه تابكل 

عمرهايزيد لا زوجته من أن ا،كالي، وهوالزواج ( Iscliomachus)إيسخوماحوس 
الزوج؛نبتن العمري والفارق الزواج سن فتأحثر كل عل ربيعارى- عتر خمة عل 

السنق الأ-حتلأف، أن ®لوحفل أحمد! اللهليف عبد د. يقول كبيزا، كان تمعهم حمل 
الوريثةبالإبنة الخاص التثرع عل ترتب لقد بل العادة، ل كبثوا كان الزو■جيرت بان 
هدمالورخن بعض فر وقد ؟ مألوفة ظاهرة الصغثرة بالفتاة الكهل زواج صار أن 

الحميمةالصداقات تلك وبخاصة الاجتإعية للحياة نتيجة بأما المأحرة الزيجات 
تفرانذكر تم الكرارم• الزواج عن عوصا فيها فوجدوا الرجال نشأت؛؛ن التي 

أخرى.

Iالييمأن  ٠٠
فإنالأسرة. لرب مروكا ذلك، كان ؤإنإ الزواج، ن لتحديد البداية ق كن يب 

فلا.ؤإلأ زواجه أمر أمخي الحمية، الناحية من للزواج صالح ابنته أو ابنه أن رأى 
منمنهن حداثة من تزويجهن واجب الول عل فكان أبيهن، مللث، النات، ولاعسار 

فكانبإحداهن وعدا أعطى ؤإذا تئلهن، ومبنميهن رأى لهن يكون أن غثر 
صقران.فتيات عل العقد الرومان فعالة وءل.ه؟ بوفاء مؤولا 

الشابأما منة. عثرة باثتتي للفتاة بالنية الزواج سن حدد فقد بعد محا أٌا 
عهدول الأسرة. لرب مروكا فيها يتزوج أن يمكن الذي السن تقدير فظل 

أنيعني وهذا منة. عثرة بأرع للشباب بالنسبة البلؤخ سن تحديد تم )جبتان( 
منلايكون؛ينهمامانع وأن الشرعي، الزواج لعقد أهلا الطرمن من كل يكون 

ينظر)١( 
يفر)٢( 
يطر)٣( 

.—٦٧٨٦والوصب، أ،اويبم الالثراع ق ارواج 
.٦٧٠، ٠ الأسى(، فمرة)ارأةومحمعارحل التوناق، اكايئخ 

•٧.اكارخاJونابي،



تي7كس7_7 
عن)كورنيليا(رواها)بالوتارك( شهارْ ممة هناك ويالنا،ب . ٠١الزواجرمواغ 
فراشه،ق ي؛نم_انين زوجها)ت؛ربرس( لث، أمفلقد )جراكوس(، الثقيقين والدة 
ذللثح>سلهإ، لحالط وتركهإ فتلهإ بعدم فا-محروم أمرهما، ق العرافين يستشر وراح 

ءو>ت،مسوف الأنثى، الثعبان فتل إذا أما ه، هونفمات، الذكر الثعبان تل إذا لأنه 
الأنثىان الثحبيقتل أن يثأ ولر القكر، الثعبان قتل الرجل ولكن كورنيليا. زوجته 

وجيزةبقرة الحادثة هذه ويعد • كثرة نوات، بتصغره كانتا التي زوجته عل حوفا 
منوالعشرين ة الخامل وهى كورنييا زوجته وترملت للشو-ءة؛ مصدائا تول 

أنيتبن القصة هذه ومن ولدارُ عشر لاثني أما فيه كانتر الذي الومتؤ ل عمرها، 
عمرهالمن عشرة أوالثالثة عثرة الثانية ق تزوجت، كورنيليا 

٠الميل ٠٠

اخالنلأن صغارا، أبناءهم يزوجون الاياء فتجد الزمحات،، هذه مثل فيها ّيع 
هناكتشرع)مانو( الزواج هذا أباح وقد البكر• الحسي يالنفوج عندهم يعجل 
مثلالالفتٍ-ات، الزواج من تحديد تم وقد النسل. ؤإكثار الزواج عل يش*أع الذي 

الهناو.عند البالؤغ مرحالة وهى واكامعة، باكامتة 
الباكر،بالزواج الرجال عل الشريعة النسل؛رقضترهن.ْ ؤإكثار الزواج ولغاية 

العمر.س عثرة اكانية يباغ مجن اقران عدم والش؛ن، الحار من هم عتل. أصح حتى 
حتىلتزوبجهن أوسايروا النات أولياء عل شريعتهم قضت أيما الغاية هذه وكل 

ولرسنوات، ثلامث، وأهليتها البنت، استعلأاد عل مفى ؤإذا الثامنة، من يبلغن أن قبل 
'.٤١((له عقوبة تثاء من ونحتار ءلاءته عن نحرج أن فلها وليها، يزوجها 

•( ١ ٤ ٢ إ ٩١ديوراتت، ول الخمارة، ه من— 
. ٧٢، والوصعية المإؤية الثراتع ق لرواج ا~ 
.١٨٢،والحديث، القديم ق ،لرأة ا— 

.Jamel Donaldson;Woman;Her position and influence..p.85:يطر )٢( 
^.Uolالقصة وفيه . ٢ ٥ وا،لرأة، السيحى الفيلسوف ينفلرت )٣( 
.U1-U0الكاح، عقد أماصيات )٤( 



الزداجسن تادءذة-مل لحان الأرل: النم-ل ؤمحم 
االمهاتمتزوج الاجتإعية، الهند حياة ق حدا فتة لا ظاهرة الكر رروالزواج 

أذانايلقى أن دون من التقليد هدا يضف فهاحم عثرة الثالثة من ق غاندي 
بتنما تزوجوا ؤلفل ملايثن خمسة أن م ١  ١٩٧ عام ق رممي إحصاء وق صاغ؛هأُ 

عشرةة الخاميئن ما تنوحوا الهتد مكان ثلث، من أكثر وأن عشرة، والأرح العثرة 
قوالفتاة العامرة ق المبمسي الممحو: هدا عل الزقبات، وآلاف، عثرة. والتاسعة 
فترةحتى الاحتمال( يعد ذوتبمإ منزل، الهلفلأن الزوجان يلتزم أن عل المائعة، 

اللوغ'اُ"•
الدولةق مرة لأول، المغول( المالك،)أكبر حاول،  ١٠أحرى؛ جهة ومن 

فيهع—؛j، تشريعا فأصدر الزواج، من النؤع هدا عل التضييق الهندية لمة الم
والفتاةعشرة، المادّة يبالغ حتى النكاح من الفتى فمنع المتناكحين، من 

أبوءله حلم، وتل لكسررباي، اسمها سه بمثل ك1ه عل ءمرْ من مشرة تزوج؛الئالثث غاندي نالت،: )١( 
تقدماتاكمايمول•السامتاو، أماالفتاتان وهويالسايعة، هذه زوجته عل حهلأت< تمتإ وقد مرة، من أكثر 
ددالدالمتك، بغادال■ بالزواج وعدأللم، مي والخية والزواج، الخهلة الطموس؛ س نوعان كاياوار ول، 

الأياءبع، فهواتماق، أرملة الفتاة تصح ان الفتى وفاة عل يرما ولا عنه، الرجؤع ليمكن الفتاة، 
كانيا، ؤإحلاصه لها، حيه خرمحل ومن شديدا، حتا زوجته محتا وكان به. شان للأيناء وليس فحسب، 

ماهناك يكن ب ~ ~ك،ايتول وبالهلح زوياغيورا، منه جعلت، حش تماما، ومثاله كاللاائ، له يريدها 
ال• تال حس عل-ا، يبث، الثاكل بعض عمياء.وحدنتج الضرة لكن زوجتتي إحلاص ف، _U، ي،وءوني 

 Jبدافعكانت، زوجتي عل ففوق االطل؛ة، النعامة للاص مكانت، حياتا أن القارئ يظن أن أريا
حتىمغرمابما، كنت، أنتي أعرف محتاأن أيصا؛ ؤيقول  ٠٠٠أجعلها،ثالية بآن امحلمح كنت، فقد ، الحث، 

احتمللرأكن ولقازناالمل، الليل حلول، داؤامايراودق وكان أفكرفيها، أن اءظؤ-ت، اليرمة، وأناي 
ذيغير بكلام أحدثها وأنا اللبل، س متأحرة لاءا>ت، متيقغلة اجعلها أن اعتديته و»او عنها، اليضو 

لفرةمعا المضيين؛اليقاء لالزوجع^ لايسمحان الوالدين أن ق تمثل عادة بالهند ذكرأن تم 
ففيزوجي، مع حال ك،اكان والدها، مزل ق الوقت، نصف، عن مايزيد اقزوحة الفتاة فنقمي طؤيلة؟ 
قطواُت، تلان، عل تزيد فرة معا نعش لر منة( ١ -٨ ١ ٣ من س زواجنا) س الأول نواُتح الحمى 

كثيراايقنا يضالأمر هل.ا كان لقل. لها، والدتها اصتدعاء دون معا امهر متتة نكمل ما نادرا وكنا مجموعها 
الحقيقة،مع تحاري تصة غانع٠ي اللءاتية؛ سيرته تثلر إ) لحإيتتا درعا كان ا هن، •ع ولكنه الأيام، اللث، تق 



س-'سح;:عتأ
إلالأمور وعادت بلحده، طوي تشريعه أن غثر عثرة، الثالثة تبلغ حتى 

محنفيه حددوا قانوئا الإنجاليز ثممع حين م ١  ٩٩٢ عام حتى الهلبيعية محاربما 
الثامنةيبالغ حتى الزواج الهندي الفتى عل فحرموا أحرى، مرة الهنود نكاح 

بقيادةلمة المالأمة أن بيد عثرة، الرابعة تبلغ حتى الهندية والفتاة عشرة، 
قمكثوئا تدخلا واعتيرته الغاشم، التشرح هدا متنكرة مت، الحلمإء حمعية 
هناككانت، أنه والحجبك، / أ الشخصية،١ وقوانينهم الدينية لمين المشئون 

قوانين،لها مدر ولر الدينية، أو انية الأنناحية من لا حقيقية تحاوزامت، 
لأمثالهم!اسا 

الصهرى>؛وه 

أمراء الأبتول هي للزوج الأول الخْلوة وتعتر الصغار زواج فيها يتم 
حتىأو البلمؤخ، محن ق الفتاة تكون عندما العريس عن والبحمث، فتامم حهلبة 

أنبجب والذي العريس، عن للبمحث، محرفين وّمهناء مع فيتققون بعده، أو قبله 
لجب،وكدللث، لاينته زوج عن يبحّثإ الذي الأب قبل من معروفة أمرة من يكون 

الاقرازأى.يريدان اللذين الشاب أو الفتاة لموافقة عيرة ولا العروس. تكون أن 
تمنعالتي الصعوبات بعض تزلي حبثإ آخر؛ ب، بلالبكر الزواج يكون وهناك 

مرحلةق هن بفتيات التزوج إل المجتمعات من الكثير ق الزواج من الشباب 
علالحصول( ق كثيرة أموالا يتكلمؤ لا الحالة هذه ق الشاب لأن ذللث، الهلفولة، 

أنهوصرورة العادة هذه وراء يكمن الذي الأخر والدافع أيصا الصغيرة. الفتاة 
العادةوهذه بة، المناسالسن متهإ الواحد يصل حالما الفتاة أو الشاب يتزوج 
علوالمرأة الرحل عند العفة تأكيد ق والرغبة الأخلاقية، التقاليد ببعض تتصل 

حدمحوا^؛.

٢٠الهندية، القارة شه افلم الجتمع انحراف ق ااغربي الفكر أثر )١(  ٠.
.٥ ٤ ا والوصمة السإؤة الشرائع ق الزواج ينظر' ( ٢) 

.٤ ٦ ااعالم، ق الرواج ينفلرت )٣( 





ع٣ ١ ال؛ادءب-ت ١^١^ :الأيل اياب 

،د)إدحوإلالليأج سى 

اليمودية!الد>ي(ءة هي اشراج سى  ٠٠
انيينالرباليهود شريعة حددت وقد بما• تبدأ معينة سن اليهود عند للزواج 

بلغفإذا للأنثى ية بالونصف عشرة واثنتي للذكر، ّمنة عشرة بثلاث الزواج 
أكثرالقراتيين اليهود شريعة ق والمعيار ه. نفتزؤج ولاية له كان السن هذه أحدهما 
للذكرالطبيعي الثلؤخ إل يرجع ؤإنإ للزواج، محددة مس توجد لا حيث، مرونة، 

...،تزويجها ق لأحبار ا لولاية نحضح فإبما البلؤخ من دون كانت، إذا والفتاة والأنثى. 
الزواج،لمحة شرط اللؤخ فإن الربامح،• وعند • • الإجار• لولاية يجفع فلا الذكر أما 

.٠١٠....الول برصا صحيحآإلأ زواجه كون فلا القاصر، تزوج فإن آحر وبمعنى 
،.٢١١١أحداثايتزوجون لأن ا حتى منهم الشرقيون يزال ارولأ 

ينكحأن للأب، ®يجق الصغ١رةت أحكام عن كلامه عند نصه ما راالتالمودا وق 
ابنتهيزوج أن الأب حق من أن المقصودت والمعنى . ١١...بالوطء ، بالعمد بالمال، ابنته 

عليهانمت، الني الثلاث الكاح طرق من طريقة بأي بعد تبلغ لر التي المغثرة 
قالنكاح ءة_ل. لم تحقه ومن الأول، ق المال حقه فمن أ( / ١ )قيدوش؛ن، المنثا 

.٠٣٠الثالثة الحالة ق لزوجها سلمها أن حقه ومن الثانية، 

الغديرى•فوزي وقال 

رفقة،من اللام عليهإ إبراهيم ين إسحاق زواج قمة القديم العهد ررويخكي 
عانتسسينتا وسارة ولد امحق أن ورد التكوين مفر ففي سنوات، ثلاث ينت، وهى 
مئةلابن ولد أيولد •' ه نفق وقال وصحلئ، ماجدا وجهه عل إبراهيم ®فوقع ت منة 

*٩ ١ ~ ٩ ٠ والوصمة، الماؤية الثراتع ق الرواج ينظر• ( ١ ر 
.١ ١ النكاح،'؟ عقد أساسيان ( ٢ر 

٥الجداو أبر إبراهيم ليل د. تعليق •ع التلمود، ق النساء أحكام )٣( 



ءفة:ةء
قرفقة وولدت ء. ١  ١UI ٧ ]التكوين سة؟ا تع؛ن ابنة وهي تلد سارة أم سنة؟ 
ولدتهمالثإية .هؤلاء رفقة بتوتيل وولد انظرن® سارة، فيه ماتت الذي العام نفس 
ويمباشرة، الخال الإصحاح ي ثم . i;y:'؟yy]الخكوين لخاحورأحيإبراهيم« ملكة 

أي[. ٢٣!١ ]الخكوين نةاا ّوعشرين وسبعا مئة سارة ®وعاثت منه الأول الفقرة 
رصيعة.ة ءلفالمحرد رفقة وكانت والخلأس، السابعة ٧^ قد كان وقتها إسحاق أن 

إمحاق.نزوحها عمرها من اكالخة هي وبالغت، عمره، من الأر؛عين بلغ ولا 
أختالأرامي، بتوتيل ينت رفقة تزوج حنن ستة أربمن ابن إسحق انفلرتااولكن 

مثلحدوث أحاز نفسه الخلمود أن بل ٢[. ٠ ٢! ٥ ]الخكوين أرام*. سهل من لأبان، 
الخالية!الخعاليم ق وذلالئ،ؤ للفتاة حدا الصغثرة السن رغم العلاقة هذْ 

عمرهافتاة يتزوج أن لليهودي ®ثبوز • السنهددنن تلمود من ٥ ٥ لوصية ا ه
١٠ؤيوم سنوات ثلايث، عمرها تحديدا وأكثر سنوات، ثلاث 

معالخنس يارص أن للهويي بجوز ُر تلمود من ٥ ٤ الوصية ه
٠.الخاسعة من دون العلفل مادام محلفل 

صغيرةلفتاة رامي رجل معاشرة ®تحتير حثوبوث! تلمود من ١ ١ لوصية ا ه
عاديا®.أمرا حننا 

ةلطفالاJك!يمكن ءن®مجل ؤ حونيفراي سعيد كتبا فقد هدا عل وؤيادة 
الخنسية®يالمإرمة تقوم أن ويوم سنوات تلاث العمر من تبير 
ا»لسهحية>الش>ي«ة في اللواج سمحا  ٠٠

قواحتالفت، بماوة، الزواج قل الخهلبة عقد عل المسيحية الهلوائف، اتفقت، 
-ومدتها ا تعريفاتهل اختلفوا كإ الخطبة، منهإ تصح حتى من كل سن 

تالغوزى الولف حاثسة ١(  )
See also .150 ,1984 1. Neusner. The Talmud of Babylonia, voLXXIILB, Tractate
Sanhedrin Menstruating)) here of course refers to« .33 ,1992 ,lOab vol.XlX.A, Tractate
Qiddushin IS.the ritual «flux uncleanness)) described in Lev,

—٦,٧ إلكرونيت(، )نخة طملة محمد الحم، تروج ئاذا  ٢٢ ر



ستاالطائفة هده حددت الأرثوذكس فالأقباط . ~ الن حول الشاهد وساحد 
ماوهدا ٠ للفتاة متة عشرة وخمس للشباب متة عشرة مع هي؛ للحهلثة محددة 
إلاالخهلبة تحوز ررلا ،! ٣oL المادة ق الأرثوذكس للاقباؤل م ١ ٩ ٥ ٥ محموعة ق نجده 

أحدكان ؤإذا ا، ستة عثرة خمس والمخهلوبة منه عشرة مع الخامحلب من إذا 
عقدها.يتم حتى الخعلبة هده عل وليه يوافق أن بد محلا المن هده دون الخاطبين 
منمرحلة ياترونرا لأمم للخهلبة، منا محددوا ل؛ فانه الأرثوذكس الروم أما 

منأن م، ١  ٩٣٧عام الصادرة اللائحة من الأول المائة نصت وقد الزواج، مراحل 
مسنة.عشرة خمس وللفتتاة ستة عثرة هوثإن للشاب الزواج 

أنإلا المابعة، من ق عندهم تتم أن فيمكن الكاثوليكية الهلوائف أما 
الرابعةالفتاة وتلغ عشرة، المادّة الشاب يبلغ أن قبل يتم أن يمكن لا الزواج 
الولموافقة إل الط_رفين أحد محاج فلا المن هذه ي الخطبة انعقدت ؤإذا عثرة، 

؛أول؛ اب بمن أحد موافقة دون المسن هده ق ينعقد الزواج لأن ا، عليه
٠.للدكرُ عثرة والثامنة للأنثى، عشرة المادمة محن يشترطون والإنجليون 

وهىي بحا حملماللام علها مرثمم دة الأن ، تبالمح\ن لأوويامق 
أنبانيا إسق الكاثوليكية الكنية حددت الراهن عمرنا وق عاما• عثر ثلاثة بنت 
)فإذاستة. ١ ٢ والزوجة ستة، ١ ٤ العمر من الزوج يبلغ أن الزواج صحة مروط- من 

قبالبنت الكم بفإ ّة، ١ ٢ محن ق للزواج صالحة تعد إسبانيا ق البنت كانت، 
؛ُ أفريقيا؟(١١حنوب أوق الحربية الخزيرة 

والرحال،اء للتالزواج محن عموما الميحية البلاد ق القوان؛ن وتحدد 
يمكنبمقتفاه والذي الروماق، القانون حددها التي المن ة الكنيأقرت وقد 

أنإلا عشرة، الثانية ق والبنت عشرة الرابعة محن ق يتزوج أن للرحل 

.١٢٣-١٢٢،الزواجفياكرائع )ا(
.١٢٧مالكاح،امحأسات )٢( 
اءالأربعبمعن_ق، الح_امين ة نقابفؤع ان، الطريحبر محمد الشيح الماكر، زواج الندوة )٣( 

 ٦ Y / التال الرابمل عل . ٠٢٢ ١ ١ / ١:htlp://www.risalaty.com .



جة_0
سة٢ ١ لتكون السن هده رغ إل ثابتا— وليس تميل— الحديثة التشريعات 

لأش.١Aمءلو

حوالأن فنجد الأوربية، البلاد ق حقيقة الناس فيها يتزؤج التي الن عن أما 
المن منهم إن بل ، برصاهم عزوبة ل يعيشون ٤ وه ١ ٥ من اء والنالرحال نصف 

محنةل /' ٤ ١ إنجلرا ق العزاب بة تأن نجد حن وذلك إطلامحا، الزواج ق يفكر 
وي، ١  ٩٣٦سة ل ه./ ٤ \يط\و\ وي م، ١ ٩ ٤ ٦ منة ل أيرلنالام\/ ول ، م ١ ٩ ٤ ٩ 

فالنسبةالماء عن أما ./. ١ ٩ ٤ ٥ سة ق ./' ٥ السويد١ وق ، ١ ٩ ٤ ٦ منة ./ق  ٤٦افرن
./'،م\م./،٤ ٦ ، ./ ٥ ٩ —٥٣/"، الاصي الرتيب ونفس — الموات ونفس البلاد فس نق 

اثللأن./' ٤ ٠ ، لليكور ./  ٢٦نجدهاحين اكحدة الولايات ق المثة وتقل . ٤ ٠ 
ومتوسهل، عموما منحففة أوريا ق الزواج ية ن٠ ياحتصار  ٠٣١٩٥٠منة ق ودلك 

الرتفعةالهلبقات بين وصوحا أكثر الذلاهرتذن هاتين أن وجد كإ ، مرتفع الزواج من 
بلادل وضوحا أقل أنيإ كإ حفاينا، الفقيرة الهلبقات بين عنها الحضارة لم سق 

أنالكتاب هدا ق ستجد حال كل عل  ٠٢١الغر؛يةرأوريا بلاد ق عنها الشرقية أوربا 
ارتفاع.ق النسب هده 

ارأنسنجد الزواج من ق نموذجا — مفى فيإ ~ ا فرنأحدنا لو وبالنامحبة 
أنحتى صغيرة وهي يتزوجها كان بل رضاها، دون المرأة يتزوج كان منهم الرجل 
التي( ١٦٠٥محولأل، ) ة الأنتزوج ( ١٦٢—٨ ١ ٥ ^١ ٩ دوروهان، )هنري انموق 
رجلمن عاما عشر أثنا وعمرها )ديبوربون( ة الأنوتزوجت جدا. صغيرة كانت 
*.٢١ ١١أحيه لن ولكني أراده \لي لأن محأتزوحه قالت) محئلت ولما الوجه، لمح 

صغيراتالفتيات بزواج مح تررأوربا عنوان تحنا الغديري فوزي وقال 
دليليوحد ولا نفسها أوروبا ق موجودا كان مبكرة محن ق الزواج إن • المزا؛ 

اار-؟عتلاحمانيات با استشهد وقد . ١ ٠ —٣  ١٠٢،الأحتءإع علم لطفي، الحميد د.عيد ت ينظر ( ١) 
Warren Thonpson^Population Problems (N.Y. 1953)P. 104..

،١٠انو،)صى برنت اك فرون القديم، الظام ق )الحإعة كتاب إل وأثار  ٠٢٠٢النكاح، عقد أساسيان )٢( 
(٠حط٢١



وص
هّقه

^٦؟^٠٦' الهاردةاكار،ب اسالأول:
هء،هدذءء}ه.ءهس .. .—^_ ...

صغثرةمحن ق عشر الثال القرن ل والحكام الملوك زواج من ذلك عل أفضل 
الإمثراطورةكانت وهكذا السلام، استمرار تضمن نحالفايث، إنشاء أحل من 

الإمثراطورالسزطينت الأJاءلرة من لاشن زوجة ا فرنق *أنياس* الطفلة 
علالأول كمتنوس أندرونيكوس والإم؛راطور الثاف كمننوس ألكسومحي 

الخامةj كانت أنيامحن فإن ( William of Tyre)صورا ءويليام وحسب الخوال. 
بلعئد كان ألكومحن ان ح،ن ق المهلنطنه إل وصولها عند عمرها من 

الأولكمننوس ألكسوس زوجة فإن هذا إل وبالإضافة . عاما عثرة ثلاثة 
تبالغأن فبل إمج؛راطورة وأصبحت، زواجها عند ربيعا عثر اثنتي ابنة كانت، 
الخاكةق كانت، فقد مانويل زوجة ،اثيودورا، بيزتهناأميرة وأما عثر، ة الخام
وتزوجتهسث.ااا الأالرربلدوين القدس بأمير تزوجت، عندما عمرها من عثر 

يكنلر الخاّعة. عمر ل الخال® أنجلوس ررإيزاك من هنجاريا® ماريا ارمارغريت، 
عليهااتعارف، من كان أنه خاصة مألوف غير أمرا العصر ذللث، ق أنياس عمر 

اذكانةذي الشريلثؤ بيت، ل المهلخهلنية ل الحدي العرسان محتمع أن آنذاك 
العاليهءمالاجاعية 

عمابن نم، كإمثراطرر، اكالث، عامه بوس ألك يكمل أن فقبل ذللث، وُع 
الخامةق كان أنه أي  ١١١٨منة مشاركا)ولد إمثراطورا ه نفأندرونيكوس أبيه 

رغم*آنياس* تزوج نم القوة بألكيوس منم، وانتنع العمر( من والتئن 
قالفتيات، زواج أن بوضوح بملهر وهذا يينهإرم. تفصل كانت، التي محسة الخمسان 

ا؛؛نأوروبل ائدة سعادة كانت، العمر من التين نحاوزوا برجال مكرة محن 

(1) P. Wirth, <Wann ;13.4 ,William of Tyre, History of the Deeds Done Beyond the Sea 7-
65 , "1956" 49 ,wtnde Kaiser Alexios n. geboren?> Byzantinische Zeitschrift.

(2) One example being Anna Comnena, who was put into the care of her ftitiue mother- in-
law, the dowager empress Mary of Alania, before she was eight years old so she •cf
;3.1.4 could be brought up with her fiance Constantine (Anna Comnena, Alexiadfor a
further example 2.5.ا.

(3) 6-275 ,Choniates, Historia.



الزواجص حول تادمحة دحات الأيل القمل 
«س^=ض؛سء■! ٥٥٠'... .... w_ صسههء 

لدىماثدة لكJتا أنها إذن شك لا الشعب؟ يعامة بالك محإ نفسها الحاكمة اكلقات 
أيقا:وذكر ا انتهى؛ • • • • ها نفأوروبا ل الناس عموم 

شيها، نما أوروبق مكرة زمحات والس_رين الواحد القرن بداية اق 
أميرةة الهلفالتزوجت منة، ١ ٦ هي للزواج القانونية الن حسثا مثلا، رومانيا 
الإثنيذات> <  Ana Mariaماريا(( اثا ) The Roma Gypsy Princess)غسي روما، 
قالوقد ّة. عشر الخمس ذو )  Birita Mihaiميهاي بالْلفل ربيعا عش؟ 

Roma King Florin Cioaba  هواليوم هدا فإن ارحقيقة للصحفيٍن: العروس والد
يتزوجأن الأفضل س إنه حياق... أيام أمعد أحد اإلالكي، للسن، بالنسبة سعيد يوم 

العامة:ايت، للياسروما مركز ليونسكومن فاميل وقال ٠• مكرة من ق الأؤلفال 
ئيءبأي يقوم ولن اللكر ■من قرة *إما ت ، وأصاف* بالقوة يكن ز الأميرة زواج ُإن 
وكداهويتتا سلامة عل الحفاظ أجل ص تقاليدنا عل نحافظ أن بجب رغبتها• صد 
والتقاليدالعادامتج بحفر نقوم أن وحعليرا أحلافيا لا أمرا .يعد البقاء حل أس 

الحقوفعلذك((لص.لأحد وليس 
الإسلامية،اودري(ءة هي اليداج سى  ٠٠

الدحوللكن الصغر، مند ذللئ، تتهلح بل الزواج لعقد مئا مريعتثا تحدد 1؛ 
بينةمن ذللث، وهنالفح البالؤغ، يعد وهوعادة الوطء تتحمل تكون عنل>ما يكون ما 

زواجا وأهمهالزمحاا.ت،، هده أمثال عل أمثلة الشرمة بالزاؤية صريت، وقد لأحرى، 
أبيها.ُمحققآ؛وعن عائثة االؤمت؛ن أم من محمد. نبينا 

مداأن م العلمع ، بنيرمم- - طفلة من البي زواج يتنكر كن *ولاء امثال، عل ض؛• مدا ذ لمل )١( 
١(.٠ — ؟،٩ طفالة الني تروج لاذ١ ر ينظر: أ قرون خمة من أكثر م، الك، بحل عندهم 

,DINAKURIAKJDOU,Tlie New Zealand Herald  ,02( 2003ا(

طفاة؟،ها.



ؤؤإجالو»وص الملأسية 

ماقواعد فيها ؤينحتون أفكارهم، فيها يرممون فاصلة مدن الفلاسفة لبعفى 
هدهصمن ومن مهامهم، ومحددون الجتْع، طبقات فيقسمون عقولهم، له توصلتا 
الرواج•ّ>، الأفكار 

والقشستة، عثرة الثامن لكتاة للزواج الناسب، السن أن يرى)أرمهلو( فمثلا 
بةبالنيموه اكتمل قد يكون السن هد0 ق الحسم لأن واللأمبمن؛ ا؛عة الق وهو 

نجدوهكذا , ورعايتته الأول المولود استقبال عل القدرة لدحإ ستكون كإ لكليهإ، 
مبرراتحلق إل عى ؤياليوناق، المجتمع ق القائم الغرسئ، الوصع أرسهلوينفلر 

ُينهإيكون لا حتى سنها صعق، ، ثا١٢من الفتاة تتزوج أن فهويستحسن العقل، أمام 
نضجاأكثر وهو طفلة، زوجته مادامت، الحق، له يكون هنا ومن نؤع، أي من تئارب 
فيرىالaلاءة. وعلميها الأمر قلمه يعد، تنضج لر قاصر أما عل يعاملها أن خرة، وأوفر 

النسلتحديد فعليه الزواج، لموصؤع بالغة عناية يوجه أن الشرع عل ينبغي أرسهلوأنه 
التيوالصفات المواطنين، بين الزواج سن وتحديد الأسرة، وحجم المدن، ح محق 

وهكذاالنسل. لصحة الزواج قبل فيهم توافرها يبني 
تكونالصغيرة الفتاة لأن الأثيني؛ المجتمع ق السائد هو المبكر الزواج كان 

عثرة،ة الخامسن ق يتزوجن الفتيات كاستا ولهذا عليها، اليهلرة ؤيسهل طيعة، 
هوللزواج الطبيي المس يكون أن نصحوا الذين هم الستنثرين المفكرين من وقلة 

هيكعا العشرين سن تكون أن فرأى أماأفلاطون أرمعلمو— فعل ~كإ عثرة الثامنة 
قدتكن لر التي الصغيرة الفتاة تزوج يقولت فكان سقراهل وأما )أسبرطة(، ق الحال 

سيثاأورأت ثيئا ّمعتإ 

٦أرمطووالرأة، أرسطو: عن الزواج من مسألة ق يتفلر )١( 
.١١٦ص حاش؛ة السابق، االر->ع بواسطة: . ١٠٤القضٍب، عصر )٢( 



—١ ٤ )٨٧ مور توماس أمثال؛ احتإعية طلاغ الحديثة الفالقة طلاغ وق 
ا،لثاليةمدينته وصف زيوتوُيا( كتابه وق مشهور، إنالجيزي وهومسامي ( ١٥٣٥

عثرةالثامة قبل الزواج ق للمرأة يؤذن *لا الاجتإعية: بالحياة فقال محيلها، التي 
بالموتإلا ينقصم لا العقد تم ومتى والعشرين. الثانية قبل الرحل ولا عمرها، من 

عليوتوبيا أهل وتواصع محتمل. غر ملوكا الزوجين أحل يسالك بأن أو أوالزنا 
الحكومةوتشرط الهللأء. وألوان يالأصث؛غ الطبيعي حمالها تشوه التي المرأة احتقار 

.٢١١٠فرصا...تفرصها أدنى وحد أقصى حل. عن تنقص ولا الأسرة تزيد ألا 

.YnU،_iالجمع_j،الفكر)١( 



E3E_ _ 'بم'لأسب _

أثققألةيى

ارةافسمب،،ساخاجوخم،

١^١؛^
ؤأنممحيااوؤه1ج سى 

حاصتالمزأة وحدت الص الن ~ باب ل الكمّى المن ل اليهقي أجرج 
سعانته حاصش تته، رءشرين إحدى ئتث جدة يقنتاء وآيت ُ ت ثال أنه الثافعي عن ~ فيها 

بنا-كن عن ؤيذكز ءشرااُ اية ووثدث ينع اية اليئئ< نحاصت عشر، ا؛نه 
اءأسه وعتريى بث جدة صاوت ثنا حاوة قال! انه صالح 

بنعباد عس المرأة(، فيها تحيض أن محوز التي باب؛)السن ل أيضا وأحرج 
نلاو>ناعنزة، اسهو؛ال وص جده صارُئ، امرأة ~ الهايبه '"بمي يثات محال المهثى عباد 

عزالدكتور يقول الطب؛حسث\ إليه توصل ُا إلا ليس التدعيم باب من ~ الحقيقة هده ؤيويد ( ١ر 
وعادة]أيصا[ . ابنتهاوعند الأم عند البلؤخ سن عابرة,yu من أكثر علاتة هناك ت نجنب محمد الدين 
ويقول( ١٧ا،لراهفة،مرحلة ل المرآة متاعب ٠) بعينها أسر أو عائلات ل البلؤغ سن يتأخر 

عنترثها التي البيولوجية الفتاة ساعة عل الطمث نزول بداية ونت ويعتمد عباس' سمير الدكتور 
دون)خمل لها• الشيء تمس فيحدث متأحرة أو مكره سن ل بلغت أمها كانت فإذا عادة، أمها 

XTUخوف,

وهيالأطفال— طب محلة وكابة اربور أن ق ميشيغان جامعة ق الغدد طّيية لي،~ رجويس وتمول 
يلغتاللمواق الفتيات إذ منها فدكرت الفتيات، لدى _الالرغ أتسميع التي الما*ل عن تتحدث 
محتلمةعرقية محموعات من الفتيات أذ كإ أكثر• يثكل عينه للاعر معرصات مكرا البلؤخ من أمهاّض 
ومرامحلةنيويورك مدينة ق مستقلة كاتبة — حيتي مول بقلم تقرير ينظر* ■ محتلمة لنب وخما ينضجن 

الجلة:مجن رابمل عل نيون- إي وميز لجلة 
http://www.awomensenews.org/art

ام. ٤٣١اكاي حائي  ٢٢٥، ٠ ١ ٠ يونتو\حزيران اكلاثاء٨ 
XT\<</\ )a)



الزواج>، - حيل تاربحة لحان ١^^ الفصل *زآجزؤأ 
بنعيداس وعن ٠ ا؛ عشرة ثإل ائك وهي جدة قصارت سنئ، كتع ابنتها قولين اثثه، ينئ لتنع 

،•١١٠سين،ينع بمن دهي حلت جوادجم ق امرأة ارأو ضق•' 
ميعةل اء والتالرحال فيتزوج الزواج يمهل حيث كالشرق؛ بلد وق 

قالطباع أن والحق أوربا، ق مما بأشد الطاع صرامة إمكان ق الر يدرك الشباب، 
ذلكيخالف—ة احر، رحل زوجة يتملق رحلا ترى أن النادر من وأن صارمة، الشرق 

كإهناللثج ترى فلا الأوربيتن، لدى طيعيا أمرا عده مع الشرقيتن عند ،. للهلبيعة١٢
الخيانةمن ا أوربق الزوجية صفوالحياة يكدر ما مثل )ابز>؛وتا الدكتور قال 

الغربق تزيد والعزوبة الازدراء، من يثيء العزوبة إل العرب ؤينفلر هذا الزوجية• 
تزوجعمرْ من العشرين الغري بل ومش ، الإحصاءاُت، دلت، ك،ا يوم كل شيوعا 

منعشرة الثانية نة والالعاشرة السنة بين ما العربية يلغت، ومتى العموم، عل 
عنايلا فقالت العادة، هان0 يفائدة رإبثر( اعرفا وقد العموم، عل تزوجتا عمرها 

،•٣١النزلية الحياة ^١ وصلاح البيئة الروح تللث، بحن الشهادة إلا 
متاديورانول المشهورة، ااوس_وءة ا)ث، تالالحض_ارةاا ارقصة احبا صسقال 

حم_،من تنتقل النبي أيام قبل العربية ا،لرأة حياة وكاست، (;»••• ١  ١٩٨ — ١  ٥٨٨ ) 
هذهتتغر ولر حياما، من بقي ما طوال الكلءح إل العبادة من يقرب حنا لها الرجل 

قرفتح إذا مولدها حين يئدها أن ا أبيهوسع ق وكان قليلا• إلا يعد فيإ الحياة 
الناس،من حجلا وجهه ؤيواري لولدها، محزن أن من أقل فلا يفعل لر فان هدا، 
الحدابةطفولتها وكانت، الرياح، أدراج ذهثح، قد جهوده أن ما بس، لمحس لأنه 

عمرهامن الثامنة أو السايعة السنة تبلغ ح؛ن ولكنها تن، بضع قلبه عل تستحوذ 
اثمنهللعروس يودي أن والده يرصى القبيلة شبان من شاب لأي روج كانت، 

،•٤١٠٠المهر[  iJLj]يقصد-

■ثيء موكل الإّلاص ديتنا ومحاك نك: )٢( 
يسار(.)يتصرف . ٤ ٢ ~ه  ٤٢٤لوبون، جومتاف العرب، حضارة )٣( 

جزيرةمحن، من صّاا الراح، الجلد من الثاق الخزء الإيإن، عصر ( ١٤" ١٣)الخرء الخمارة نمة ( ٤) 
العرب.



1خ1ثتة
الإسلامية!الرواج ومحلموس شئون عن فيها نحدث احر، فصل ق وقال 

اكمدنة،بلاد المعظم ق وخفجم\ كإ الاياء، يتولاها الزواج شؤون ءوكانت 
أماالرشد؛ من جبغ أن قبل هولها أرادْ ش ابنته يزوج أن الوالد حق من كان فقد 
مننبيل العادة ق يزوجن البنات وكانت نحتار. أن لها فكان التن هدْ بعد 

كنمن ومنهن عشرة، أوالرابعة عثرة الثالثة ق أمهات ؤيصبحن عثرة، الثانية 
٠. ٠٠أوالعاثرة التاسعة من ق يتزوجن 

عنتكالم أن بعد العربية® ءالحضارة كتابه ق ريسالر( )جاك الروسؤور تال 
مبكرةمن ق يتزوجون اإم؛ن الأن كإ رر... والعاشرة! التاسعة بسن الفتيات رواج 
نحوالخامةالفتيان يبلغ وحقن والعاشرة، التاسعة بقز ما الفتيات تبالغ حين جدا. 

اؤيدلالزوجية®. والتنالين. والأعراف الديني الشرع ذلك عل ومحنهم عثرة. 
عثر،الثالثة ل الأم المرأة، لأن الونت؛ لإصاعة محال لا أن  ٠٣البلدان امحار 
مبكر®.ومتا ل تدوي 

الوةوان؛نالصحراء®! ارعرب كتابه ل م( ١ ٩ ٢ )٩ يكسون م.ر.نما ؤيقول 
قجدا حادة مشكلة وتحل الماطة، غاية ق العربية بين؛د.والخزيرة الزواج 
غايةفالزواج جدا. عملية بعلرشة اث الإنمن الفاتص مشكلة وهي الغرب، 

شريكةوالداه له نحتار أن يتوير الرجولة من بلومه عند شاب كل إن إذ ؛الماطة، 
١٢البلوغ®ر من إل وصولها حال للفتاة زوج عل العثور محب، وكدللن، حياته، 

قالمائة هذه درجت، اند أوالطبيعي البكر الزواج وعادة حال كل عل 
والهنن.وماليزيا أفريقيا وبلدان المرئي، الوطن بلدان محمل ق الباكر التزؤج 

وغ،رهاءر؛،.

الربع)١( 
•الفرنسية الأكاديمية جارة نال الإسلامية، للدراسات معهد ق وأستاذ روفور ( ٢) 

سر(.بمرق .) ١ -٦٧ ١ ٧ صزه )٣( 
.١  ٩٢اجتإعية، نفسية مجقارية الرواج ، ٤ر 



ك1قهه
^تهالأافي

اْلبكرؤالؤؤإج السعودي ايجتمح 

طبيعةكان المبكر الزواج أن كيف الأياء، لنا ؤيتحدث الأمهات، لنا تتحدث 
بلبعد، تبلغ إ وهي تزوجت، أما ل تحكي الأمهات، فأحد تلقائية، بكل المجتمع 

وأولاده—االأن، فاصلة أولاد أم وهي أحتها. وكاولك، ات، البنْع تلعب، كانت، 
كمرة.فالنإذج ؤإلأ — أعرفه مما — واحد نموذج وهدا بالمجتمع. مرموقة بأماكن 

قديممن للحجازوغيرها رحلاتيم ق الرحالة بعمى لاحفله ا موهدا 
يلادق اررحلة كتابه ق تاميزبيه( مثلا)موريس الفرنسي الرحالة فهدا ليورحوها. 

لير ععل المصرية الحملات أكير من لواحدة من كان حسثؤ ؛ ٠٠العرب 
ررويصرف،وتحديدا)حدة(ت الهجاز ق مكوثه عند قال وقد م، ١  ٤٨٣ _/ ،، ١٢٤٩عام 

معفإننا عشرة، الثانية من بلوغين بعد إلا للزواج قابليتهن عدم حقيقة عن النفلر 
وعندهاأعارهن، من السادسة سن عند بالفعل يتزوجن أحياثا نلاحفل؛اتهن ذللث، 

افيهبمبحن التي ن اليبلغن أن إل لزوجهن التابع الحريم بمنزل إمكاتس يتم 
الزواجااُه.واجات ممارسة عل قادرات 

لعام بشكل عودية الالمجتمعات ق ررفالأمر الماضية القريبة يالفارة أما 
ةالخامبتن تراوح من ق الذكور فتياتيا تزؤج إل تعمد السابقة المستقرة الفارة 
قيمةمن المجتمع يعل التقليدية الفرة وببل عامارآ،. عثر الثامنة إل عاما عشر 

لكناللوغ؛ سن لحولهم بمجرد أولادهم تزمحيج عل الأباء ومحرص المكر، الزواج 
•للجسسانأا المسه الزولج سن ارُةع المغرم ١لأار٥ بهذه 

الدخلدوا>سطةت . ٢٧٠ه، ١٤١٠الغامدي/ سعيد السعودية، العربية الملكة ق والتحضر القلي البناء ( ٢) 
.١٤٤السعودي، المجتمع دراسة إل 

،١٨٦السعودي، المجتمع دراسة إل المدخلي )٣( 



Eir
،عاما® عثر ة الخامتتجاوز لا للزواج الناسة العمر متومطات 

تزوجعودية الالجتمعات معظم أن الأنثروبولوحية الدراسات من ( jw®وقد 
السادسةعثرإل الثالثة ( juما يتراوح مكرة من ل السائقة المستقرة الفترة ق يناما 
تلئاق ة العنومحكلة مظهور يعدم كٍثر يكل ياهم المكر الزواج وهدا عر، 
الزواجالسبعينات حتى الخليجية الأسرة كاك عام وبشكل بل ٠. ®١ السابقة الفترة 
قيمةيعهلي التقليدى الخليجي فالجتمع عديدة، لأسباب عام يشكل فيها مكرا 
يدونهالمجتمع ق للعضوية أساسا سرطا والرأة للرجل الزواج وبعد للزواج، عالية 

يعصادرت بريإ بل جدا مكرا الزواج ّس وكان مكتملة، الفرد عفوية كون لا 
زواجعل بملمئنوا أن مل وفاتيم من حويا ربثا مصر• وهم أبناءها بتزؤيج الأمر 
والحوارالأقارب من داخلتا الغاو_، وق مرتبا الزواج يكون ما وغالبا الأبناء، هؤلاء 
الزوج.أهل أمرة كنف ق الزوجتن من كل يكن ما وغالبا • فيه يقطنون الدي 

والسلوكياتالمشكلات لبعفى حلا كان المكر الزواج أن لكيفية إشارة وهل.ه 
يقومأن السعودي محتمعنا من اليوم يريد ممن فأءجس، —، بالتفصيل سيأق إ ك~ 

وواقعالحرفية، والبيثة الإسلامية، الثقافة أن رغم للزواج!! منا محدد قانون بإصدار 
الخنيبالفج تقدمت، والفتاة للفتى والعقلية الحدية والحالة الحديد، العصر 
أنيريد بعفن النجد الزواج، هذا لتسهيل الحلول نفع أن فبدل والعرق، المكر 
لماذاأعلم فلا والأخهلار. الأثار ناحية من عكية فحل ردود له مما العراقيل! يضع 

يعتقدونلماذا أعلم ولا داما؟! الحقيقية المصالحة امحاه بعكس ثرون يقومتا بعفس 
بملحوما ل بمصالحهم، وأحكم بثوومم، أعلم المتحدة الأمم هيئة اتفاقيات أن 

قلُءئل؟>ُثأظ,لأ دمولأطت،مرطمم؟! 
٠٠٠٠

اكابفيالمبسمُنه؛ا.)١( 
ا٤ ١ ~ ١ ٤ ٠ السعودي، المجتمع دراسة إل المدحل ت يواسطة 'آ. )•ا؛ا(،ب*الغامدي سعيد شراسة ( ٢ر 

•٢٥١الخلتجي، التعاون محلس يول محتمعات ق الزوجية والمثكلأت القضايا درامة يتظرت )٣( 





المصلاكايى

JUdbJ  اييواجط

هادسمىاسشوالإطنم





ةاكارمحجالزاوبه : الأول اس  صأ;

لعدةله أصق .اجع  ،للهوي سكاق انفجار حدث عشر، الثامن لقرن اق 
:أيرزها،، >.أما 

منة(.١ ٦ — ١ ٤ من اث والإن، منة ١ ٨ — ١ ٥ بين )فالاJكور المبكر لرواج ا٥ 
رمحسة عشرة والثانية بالثامنة تزوجت من الفتيات من وهناك 

والت٠اليدية٠الدينية بالقيم لتمسك ا0 
وغيرها.تغدية من الصحية الأحوال ن حته 
العال.الثماق لمستوى ا0 

اكنالأمنشهن. لر ١ ٩ ١ ٤ عام إل ١ ٨ ٠ ٠ عام من القرة •' ل الخروب نعدام ا0 
حروب.أية العالي -يود أغلبية فيها يوحد التي 

عامإلا تحتيدههي يبدأ لي القيصرية، روسيا ففي، * للنهود الدول نجيد دم ع0 
حتىالعثإنية الدولة ق ولا م، ١ ٨ ٤ ٥ عام حتى بولندا ي يجندوا ولي ، ٣١٨٢٧

.١٠٨عام 

منها:نن،كر الإيجابية، الأءار من بعصا الماضية الأسباب أثمرت 
اقصأوتناء احتفالثقافة، مستوى وارتفاع اة، الحيق والرغِد الراحة 

عاليةيدرحة اليهودية الأسرة تماسلث، التعدية، وموء بالفقر المرتثهلة الأمراض 

والصهيوتيهء،واليهودية اليهود موسوعة ٠ كتابه ق اليري الوهاب عيد د• عند ذلك تفصيل ينظر ( ١ ) 
'آ<>(.ظدذكرذلكالأرقام. ft)التعداد، اص : الخامس \و\ب 

العناصر.أهم من أته ذكر موسوعته ق المري د. لأن الأول؛ ق الكر الزواج ذكرت )٢( 



غبرالأسر مماّك كنيرأ يفوق بقدر والتقليدة، الدينية بالقيم التمسك عن الناجم 
بينبتهم نكانت حيث الشرعن، غير الأءلفال إحصاءات ق هدا ؤيفلهر اليهودية. 

اليهود•غبر د-ين تجهم من ملحوظة بدرجة أنل الأحيان من كثتر ق اليهود 
يشجعانكإ الأؤلفال بين الوفيات ية نحفض ق معآ يسهإن السابقان والعنصران 

الإنجاب.عل 

لفهمالدخل يمئابة ليكون وتسلسل، وسيط ربْل عملية عن عبارة مقى ما 
ناحيمن:من الرواج، سن تحديد تايخ 

النسل.بتحديد وعلاقته الرواج من تحديد قانون فرض بب سه 
التاؤخقبل خصوصا، ال والأءلفاء والنعموما، الاحتإعية الأسرة ال حه 

وبعدم.

الإسحةوحال النسل وتحديد الهمواج سن تحديد بين الخلاقة اُلأ> 

التعدادرإشكالية بعنوازت باب تحت، موسوعته، ق المثري د. يقول 

قاليهود زواج الانفجار هدا عل ساعدت التي الأحرى العناصر أهمم رأومن 
بفتيات١ ٨ إل ١ ٥ سن من الشبان يتزؤج أن الثاغ من كان فقد للغاية. مبكرة سن 
اوالممروسيا ق الطلقة القومية الركزية الحكومات، وكانت . ١ ٦ ١^ ٤ من من 

آراءثيؤع )نتيجة الزواج بلهم الممؤح وعدد الزواج من غديد إل أحيانا تلجأ 
ابالبق الكتاب من آخر موطن ]وق باب(، الأسمن لث، ذلولغير ٢ مالتوسأ 

)ا(موّوءناوهود،)إ/أآ>ا(.
 )٢(ili :، الفم يقول )الإملامي)الودودي j لكنهازه النسل تحديد احركة ص؛(; النسل، كابه)تحاوياو

الثه،رالاكمادى أن م نعلوفيا اليلادى. عتر امن الثالقرن أواخر منذ ا أوروبل ي—دنها 
قالسكان بدأ صهده ففي مدعوما. ودعا الحركة هاوه يفكرة تقدم من هوأول انكلترا ق )مالثوس( 

العيسعة سمن الأيام ا!ث، نالق الانكليزي الشم، عله لكن ئا عادية غر بصورة يتزايل.ون انكلرا 
الكانأن فJر بلائه ق الساكان لعدد الهائل والتوفر الخنف، التزايد لهدا نظرا فهو الاقتصادي. والرخاء 

حدهناك ليس ولكن محدودة، كدللي، العيشة وسائل وأن محدود الأرض سطح عل يالكتى الحديد 
الفطرية،رعتم بهكازا يتمخم بقي إذا التل إن فقال: المكان، عدد وازدياد النسل لتضخم يعرف 
حاجاته،لد لكفية وجهها عل الوجودة العينسة وسائل تعود لا و يوما الأرض عله تفيق أن فلابد 



\بج\لأود.'وأُقئش 
الحكومةقانون حظر ١  ٨٥٣،عام قرار صدر ، ٠٠•عام حتى القيصرية روسا العاشرت 
الأدنىالحد وحدد الكر، الزواج اليهودية الحاعة أعضاء عل القمرية الروسية 

متالكنوحما t• ه للإنام|سنه عرة وسى لليكور سنة بمرة عبمال ارواج لن 
يتزؤيحيسرعون اليهود كان الصدور، ونيكة القوان^ن أحد حول تنطلق الشائعات 

الثامنالقرن )ق البولدية الإحصاءات إحدى وق صدوره. قبل المن صغار كل 
قالسلطات منعت ، ١٧١٢عام وق سنوات. ثعاق عمرها لزوحة ذكر ورد عثر(، 

١آآ عره ال.انه سن نحت ييودين طةوال،ن رواج أماريام 
وأعضاءالتحديث، ام-،) يمحت، أيضا، وعته موسمن ث، الثالالسابر وق 
تيقول الحماعات، 

حينإعشر، الثامن القرن زأواحر وهذاكان التحد؛ الولايايت، اى ] الدولة وكانت، ...  ١١
أوضوابطشروط ءا.ة عليهم فقرصت، ذلك، وضر واجت،اءيا ساسا محتمعها ل اليهود ألمحت، 

قممدحل كانت، ك،ا عليهأ، تشرف ثtودية ديب مدارس ل حاحاماُت، يتدريسح تقوم [ أن مثل 
أح؛انالنتدخل كانت بل الدين، تعليمهم شء؛،ال،ذللث، اليهودكل تعليم 
١ ١١بإنجاحم المئح الأءلفال، وعدد 

>خطدرة>اجتماعية تاييخية تمحول نثهلق ** 

انتثاروعدم اليهودية الأسرة مماسكر كيف رأيتا وأواحره، عثر الثامن لقرن اق 
والسلوكبل ي، الحنسلوكهم وضعل والقوادن، والبغاة الشرعيين، غير الأطفال 

عام.سبه بثكل 

الاديرفامحه عل للمحافظة بد لا فإذن للمعسثة، تواه ميتحهل أن  Jbلا مالثوس" فال وياولك— 
ولايزيل.الرزق وموارد انمثة ازديادو،ائل ْع متمثيا أقرائه سد ازدياد يكون أن الأنتمادي ورحاته 

بمروجلا أن عل النفس لضعل تدابثر بانحاذ شب عل مالثوس أشار الغرض ا لهاو ونحقيقا بحال، عليم 
الحياةق نزواما من والكبت، التقى أهواء عل التغلب محاولوا وأن السن، بيم ثقد.م أن يعد إلا الأفراد 

عنوانتحت، له محلة ل م(  ١٧٩٨) نة ُمرة لأول مالثومى نشرها الفكرة وهاوه تزوجوا. إذا الزوجة 
انتهىالمتقبل(®. ل الجتمع تقدم ق وتأثيره الكان )تزايد 

(.٤٠٥إ \ \ ,!١ اليهود موموعان ( ١ ] 



إعةة_0زواح_ ^^^الهتْةت 
وانتثراليهودية، الأسرة تفككت، تمامآ، فالعكس عشر، التاسع القرن ق أما 
ية،الخنوالحرية الإباحية وانتثرمت، والقوادين، والبغاة الثرعيين، غير الأءلمال( 
السلوك.صط عدم وبالتال الأبيض، والرنهم، 

الخفية،٠لاليال كتابه ق الوهاب، عبد د• يقول، 

معمحلف، الغرب ل اليهودية الخإعاات١ أعضاء صالوك نجئ أن الغربمي، من نليس ررولن.ا، 
اليهودتؤ جعالالمالأْ، وانشار الحاحاميت، واليهودية الحيتو، سقوط أن والواغ مله. عنه الأنماق، 

تثرذلك، عل محاعد وند • أبوابه أومحسع من الحديقة والإياحثة الإباحة عمر ليحول، مرفحض 
الحديد،العالم إل جبموامم قراهم من اللايثن هجرة إل أدى الذي الأمر أوربا، شرقا j اكحدبث، 

غبرالأطفال عدد وزاد اليهودية الأمحرة ،!^، 1:3أودبمية، اج،اعية ضبط أوأليامح، ضوابمل لا حبثؤ 
ندرظهر وك الغرب. ي الخءاءاات، أعضاء بين مريآ ممرونة عم ظاهرة هل.ا كان أن الشرعيثن؛٠١ 

منهمكبيرة أعداد فوجدمث، عثر، التامحع القرن مائة ق الحٍاءامته أعضاء ؛،ن الماّلث، عدم من كبير 
-الإباحية الكتب، و الجلأيت، نشر ) ٠ اللذة قطيأ ٠ نميه ن؛ءا الثتيالن و؛؛ن والقوادين، البغايا من 

شأنلهوشأنه أحلاقية، معياؤية بأي لايلتزم ائتمادي وهوتهليع السيما( صناعة ~ الليلية الوادي 
أعضاءاوماج ا؛ومن رق(. الأحلاهيايت،( أولا اُت،) إلا؛أحلائييلتزم لا التمادي هياع أي 

الانحلالدرجة أن اللاحغل من أصبح العلمنة، مءدلأرت، وتزايد محمعامم، ي اليهودية الح،اءارت، 
ثم. ٠ ككل الجمع ل ااتإس_اائ، وعا.م الانحلال درحة عن نحتلم، لا يتهم التإصلث، وعدم 

وربطهاق العلمنة مستوياُته باعل تتمتع التي، الإصرائيلية بالدولة أمثلة صرب 
ذللئؤ.وغير الحنسية بحريتهم 

j،التحديث، مشاكل ومع ، الحديث، العمر ول * آحرت موطن، 3، ؤيقول 
١ ٨٨• عام ببنه القرة ففي ١ جوهري بشكل تتغير الصورة أحذمت، الغرب، 

وءاهراُت،اُم.قوادين الأبيض الرهيث، محارة اليهودj( عددكبيرمن عمل ، ١  ٩٣و• 
ذكرنم منهم انه المالربأمره ؤ، مصدرللعاهرايثؤ وذكرأهم وامحسْلرد؛دللث، 

للرزق،(.ومصدر اقتصادي نشاط محايدأ)محرد عملا أصيح أن إل والدول، الأماكن، 



اء)البغاياالتوعل عام، بشكل الأمرة عل وح الذي الظالم سبق تما نلاحثل 
الرقق -ض التجارة ل جيما وعليهإ الشرعيتن(، )مر والأءلفال ومرهن(، 

يكلالأمرة العظمىا هنا)الصحيه حم ما لكن الذود، اشار مر هذا الأييضر، 
الماحية.هذه من ذكرت مما الاثار من ذلك ومر وتفككها عام 

لخلاهمة،ائ 

،~ اءلمّ والك ~ اقول 

أهممن سبب عشر، المامن القرن ق الرواج)القمعي( سن تحديد أن ت أولا 
الأسرةأحوال ةالست، المى الساندة، الختلوات من وحمحلوة الأحرى، الأسباب 

عثر.المامع القرن ق اد والموالإباحية لالتفكائ، والانضباؤل، لوك وال
منرأينا كإ ~ يعتر الرواج من تحديد لأن الممل؛ تحديد ق الخال وكذلك ت ثانيآ 

المهمل،وتحديد المكاير لمقليل مبامرا محببا ~ عالمنا مرت المي فرصه أسباب 
قالمل يد كحل. امحرا مثثب)عثر كحاصرنا ق يمسحدم الأن والل.ي 

للشريعةالمخالفة والمنظإت الدولية، الاتفاقيات تمر المسالم المجتمع 
الإنسانية.الإسلأتة،والفءلرة 



^٥٤ال—زواجّن نحيبي تاربخ اكاذا الفصل 
الؤواج__ قانؤن حوو إحصائياتامائة ض د4عة 

فاكئر(-  ١١٥٠سئة ) ** 

الفتاةإل بة يالنالزواج لن الأدنى الخد أن العالة الإحصائيات من ن سا 
الأمريكية،الحدة الولايات من وولأية دولة نحوأربع؛ن ق ستة عثرة ت من أقل 

توأن واليابان، وفرنا وإيء؛لاليا ؤيوغلافيا والأرجنت؛ن وأسانيا بريهلانيا ومنها 
فمهلدول بضع ق عثرة السادسة فوق وأنه أحرى، دولة نحوثلاث؛ن ق سنة عشرة 

مننوتهامشم وولأية وروسا وتركا والسويد مويرا مي؛ اياردة الأقاليم من 
اعل معينة، سن تحديد دون شل الرامقة تشترمحل فإنها شيل دولة أما الشإلية. أمريكا 

،ارذلك بعد موضع ويعضه ( ١٩٥٠)سنة ق معغلمها القواuن هده أن 
مصرين الوحي( الشخصية الأحوال قانون مثرؤع )لخنة بنالخيصه قامت وقد 

للاحانبءاالشخصية ارالأحوال كتاب عن نقلا جدول، شكل عل وسويية 
التال:الخيول ق رقم)١( الشكل فع . ١  ٠٩٥ سة طبعة الخام( )حيل للأستاذ: 

ؤقم)١(الشكل 

أوة الدول
الولاية

الأرجنتتن
كولورادو

تمض

ّن

الزيجة

١٢

١٢

١٢

ص

ض

١٤

٢١

١٤

مالدولة 

الولاية

الايائ

جورجتا

محويورك

نّ

الزوجة
ّن

^١

١٧

١٧

(•٦٤ ٦٢صن) المصريوالورى، للإتلميمين الموحد الشخصية الأحول قانون مثرؤع )١( 
)آ(ٍلهأ-اه؟.



ةاكارنحيالزاوية : الأول اس '٥٥٥٥٥

أالدولأ 

نياإستا 

ايداهو

لويزيانا

نثوجر-ي

ينس

يريطانيا

؛لوييدا

ين*ا 

رودايلأتد

كيك

يرحثا

يونحلأنا

أدربجون

واشنطون

رومانيا

مرئي

اسن

ّن

الزوج

٧

أوالدولة 

الولاية

الخنوييةكارولينا 

اردا

نرمونت

كولوبا

اركاناص

تكساس

إطاب

اليونان

أونسا

لكلثفورتيا
كوتكيتكت

اندياظ

فترونا

مونتانا

أيئزونا

كارولمااوش،الية

ديلاؤير

ساشومتشو

نرازكا

ّن

الزيجة
ّن

الزوج

٧



الزواجسن نحدبد تاريخ الثان؛ النصل وع

أوة الدول
الولاة

أوكلاهوما

الشالةداكونا 

الخنويةداكونا 

نوني

فرنا

بلجيكا
■فء«>كسس\ن 

تركيا

نيومحامشير

روميا

مويمرا

الويل

ّن

الزوجة
ّن

الزوج

١٨

١٨

١٨

١٥

١٨

١٨

١٨

١٨

٦'

١٨

٢١

٢١

أرالدولأ 

الولاية

أوهايو

ون«سالأانا

المجر

اإلاسا

ايلميونوص

نيومكسيوكو

الغربيةفرجينيا 

الثرازل

الدانيارك

هولاندا

محنكانتا 

ميشجان

نيفادا

يومنح

لإدو

نص

الزوجة
س



ع3ء; ا ثص 
احتإب®شمية مقاربة ®الزواج كتاب ل ( quip 2005)ق آخر جدول وهناك 

للدكر.١ ٧ للأنثى،  ١٥:فيها تركيا مثل: الاختلافات، بعض وفيه (، ١  ٨٩- ١ )٨٨ 
ؤإيرلداوأسانيا وتثيل ا بوليفيا ومثلهللذكر، ١ ٤ للأنثى، ١ ٢ كولومبيا؛ 

قديمالمطروح الخيول لأن را-؛ع الاختلاف وهدا وهكذا. وفنزؤيلأ. والأورغواي 
فينظر.الزواج كتاب ق إليه أشريت، باليي مقارنة 

فلت،:

نقاؤل:عاوة نلاحثل الماصي الخيول ومن 
اردةالبفالمناؤلق ؛ن.للث،، مرتبطاالزواج سن تحديد ليكون بالبلمؤغ، المناخ آشر ته 

الدول،.لكن أبكرُ فيها البلمؤغ لأن نحققه؛ والمعتدلة الحارة والناطق ترفعه، 
الغربية!!الأممية التبعية الموجة؛___، عكس تسير الربية 

الزواجسن ل أثر الخنسين، بين بالفروق معلوم هو مما الفتى قبل الفتاة لؤخ به 
سسنتينالفتى بق تالفتاة أن الزواج سن ■تحديد بقانون نحد ، iiJJUمنهإ، لكل 

أكثر.أو تقريبا 

كتثرحالزواج من تحديد ل والولأيارت، الدول هاوْ روية عن الثلر غض به 
نحصنيا الإنسانية والطبيعة الفطرة يوافق با تعامالت، أما إلا تانوق، 
أشكالكافة عل والقضاء المساواة )فوبيا( عن بعيدا الخنأس.ان، بين الفرق 

تحت،بالزواج القانوق التشريع عند بالسن تساويبم كان المرأة صد التمييز 

لللطانت)حزم(،رواية- ثكل عل جاءت دالتي ~ اكاربجة المرة j ثرأت أنتي الئلح من و( 
ماوصنها، تم كإ العثإق اكاريح ق تأقزا الماء أكثر من عي والتي القانوق، صل،ان ن  ٧٠٧١حرملك 

قاكت نمه  ١٠جاء حيث، منة؛ ١ ٥ نحت، للحمل واسعدادالفتاة اليلؤغ، ل الثاخ حقيقة تأثير عل يع.ل 
عشرشتاءا.ثإتية الفتاة هن.ه لقدنحاوزت ءبرأش لرروقة• روملأنه 

الحارةالناهلق ل يعثن اللواق الفتيات أجام تضج صغيرة. الفتاة •لأ،لأ. التتايية; رنيقتها اعرضن، 
(.١٢•ص تدعى)كربتإ(.ّلأ•.) جزيرة من جاءت ولمل. اكير. برعة 
أم،اتنمه ما جاء فقد متة؛ ١ ٤ من من للحمل الفتاة استعداد ( ١٣ق)صى، وجاء 
حينعثرة الرابعة ل كئا أ حلفلأت؟ إمن عثرة ة الخاممن يبلغن عمن يقال وهل فتاة؟ يا تقولين اام١ذا 
٠٠حان بالأميرمصعلفى حيا 





اتئئ|ثيى

سويدا(رامموبي الستوىالإطص 

الحكوماتمن الزواج محن تقنخن بدأ من بأول مابدأ الميحث، ذا هق 
علالعرسة الحكومات بالتدرج اول أتنثم العثإنية، الحكومة وهي الإسلامية، 

ت٢ اإتارخأ أولوية حسب عل وسيكون التارخ، صا 
م.١٩١٧ه١٣٣٦عام الخانة لحكومة اه 
.٢١٩٢٣عام المرية لحكومة ا0 
.٣١٩٥٣الوريةطم لحكومة ا0 
.٠٢١م ١ ٩ ٥ ٦ عام التونسية لحكومة اه 
.م ١  ٩٧٦عام الأردنية لحكومة ا0 
.٢٣١٣١ ٩٨٤عام الكويتة لحكومة ا0 
مر؛،١ّ  ٩٩٧عام العانية لحكومة ا0 
٠عام المغربية لحكومة ا0  ٢٠١ ٣٢ ٠٣.

ذلكلرتثئ ا لأتبمذدّرج؛ لر من وهناك وغ؛رهما، والسودان لمان فهناك ؤإلأ ض وقفت ما ط! )١( 
هذاحول صروص إسلأب فكريت حرب رحاهما ل تدار الكن والسعودية الحاصر( كالمن)يالوتت 

القانون.
الحاديالقمل ونص ، بالغا الزوحتن من كل يكون أن بجب أنه عل عشر الرابع الفصل ينص )٢( 

التشريعالوجوب وهدا ، بائر عثر الزوجتن أحد كون بعد الرواج عقد بفساد التعلق والمثرون 
(.٠٨٩ )t/ الهجريء، عثر الراح القرن ق التونسية •®الفتاوى الإسلام 

العملالزواج أهليسة ق يشترط ١— ٢؛ ٤ رنم ت)المادة فه وحاء ، ٥١رنم الشخصية الأحوال تانون )٣( 
عشرة،الخامة الفتاة نتم مالم عليه الصائنة أو ، الزواج عقد توثيق يمعر أ ٢ ٦ رنم )الآية ، واليلؤخ( 

.٠٦ص١ الشريعة، تقنان ءحكم . التوثيق( وقت العمر عن عشرة السابعة الفتى ويتم 
بمن يزوج لا ٠ -ج ١ ٠ )المائة انمر(، من عثرة الثامنة ؤإتمام بالعقل الزواج أهلية تكمل • ٧ الادة ) )٤( 

الصالحة(.من التحقق وبعد القاصى، بإذن عمره؛لا مجن عشرة الثامنة يكمل 
الزواجسن رف( ت وب التنب ل الرأة لإدْاج الوطنية الخطة الغربفي)ها/مههبمام( )ه(أصدرت 

عامالأول جسادي شهر  ١٨٩ءا-د اليان بلة ® • الزوجات تعدد ؤإلغاء ، ^١٥٨١من الفتيامت، لدى 
الغريية،المالكة حياة ق تارمحأ يوما كان  ٢٠٠٣عام أكتوبر مجن العاشر أن العلم •ع . ٠ ١ ٤ ٢ ٤ 



٣٢٠الإمارتية الحكومة 0 ؛.'٠٥
٢٠هادكومةالقطرةطم أ■م٠٦٠٢

٠عام البحرينية لحكومة ا0  ُر  ٣٢ ٠٧

مدونةمشرؤع عل جوهرية تعديلات عن السادس محمد الغرب عالك فيه أعلن الذي اليوم يهؤ. 
المرامومنح مستحيل، نبه جعله الحدالذي إل حلالهاتعددالزوجات فيدمن الثخصية الأحوال 
إلللمرأة يالب الرواج سن ريع كا ومصلحتها، احتيارها حسب، تمارسها الرواج ل الولاية الرشيدة 

عنفضلا عليها، الزواج عدم زوجها عل العقد ق تشترط ان ل الخق للمرأة ومخ ستة، عثرة ثاق 
كالهجرللاصرار أو الزواج عقد شروط من بشرط الزوج لإحلال التطليق طلب ق حقها توسح 

عل(. ٢٠٠٣الخلقة تارخ الخزيرة، قناة فقهل، للنساء برنامج ) ء الإنفاق وعدم والعنف 
التال:الرابمل 

http://\vww^ljazeera.net/ChanneU^^^
وعهدالأستمار، ونت ق للمغرب رحلتهإ ل شومان الحميد وعيد الزعيم محمد من ذكركل ويالمتاستة 

أنفتاة، أية مجن الزواج يود مسلم شاب كل عل بان تقفي ملكتة إرادة صدرت ءوتد ت الخامس محمد 
عشرةة الخامهي وياغ عشرة، الثامنة يLلح حش الانتظام ذإالثs يعل وعليه ، ذللث، عل موافقتها يطلب 

الحميدعبئ و الزعيم صعيد محمد رحلة ر • جدا" ميكرة سن ل بالزواج بسمح حننها وكان * * • عمرها من 
(.٩٨ص م، ١  ٩٥٧الغرب— تونس، ليسا، — شومان 

(:٣٠)١لأدة٢٠٠٥/٢٨(قاتونالأحوالاسصيةرنم
ذللثح،محيل شرعا ييلمر إ لمن العمر من عثرة الثامنة تمام البلؤغ وسن والبلؤغ بالُقل الزواج أهلية كتمل ت٠ 
المصلحة.من التحقق بعد القاصي بإذن إلا ءمر0 من عثرة الثامنة يكمل وب باغ من يتزوج لا ٠ 
القاصي.الأمر؛ل ربع له جاز تزوبجه عن وليه وامتع الزواج عمرْ مجن عثرة الثامنة أكمل ُن طلب ذا إه 

ائعمغجر اعتراضه أوكان أصلا محضر ب فإن أقواله، حلالها إعلانه بعد الول لحضور مدة القاصي محدد 
القانونية(.المعلومات شكة من الإمارات لقواقن الرسمي راخلوبع القاضي. زوجه 

العقلالزواج أهلية ق يشترط ت ١ ٤ رقم ت فيه؛)المائة وجاء ٢، ٠ ٠ ٦ / Y ٢ الأسرة قانون أصدرت )٢( 
عشرةست تمام قبل والفتاة سنة، عثرة ثإل تمام قبل القش زواج توثق لا • ١ ٧ رقم لالادة والبلؤغ،، 

المحتص(.القاضي من وبإذن العقد، رضي من والتأكد الول، موافقة يعد إلا سنة، 
.٦٢ص الثريعة،، تقتت؛ن احكم 

الزواجعقد إجراء محرز الأ فيه؛ وجاء ، ٠٣٢ ٠ ٧ لمنة ٤ ٥ رقم القرار العدل ونير أصدر البحرين ل )٣( 
نمةيكن -الم مالعمل.، ونت سنة ١ ٨ الزوج وّن سنة، ١ ٥ الزوجة سن يكن مالم عليه الصادقة ولا 

الحكمةمن إذن عل الحالة هال0 ق الحصول ويشترط ، المن هذه من أتل هم لن الزواج ت؛رر ضرورة 
الحتصةْ.







الخندالازد

واثفتياتاسم؛وات يواج لق الفرصة الراؤية 

َحجصمئاحث اييعة وفيه حدكت% 

،■A
MJs .نمش

إؤدامحءِأ'لآ"ممقيأدن ؤ،سءهمدوءأث<أؤت\ص\0لإ ؤنسر-ءم 
[٥١ء!صمح0ه.لاس وه 

تؤطئةوفيه والفتيات، الصغدرإت نؤإج في ؤّبمهة الإدلة I الإول اْليمث 
ما3لالب.وئلائة 

نسعوفيه ااصغدرإت، نواج ادلة يعض حول منائشات ١ الئاني اهلبحث 
إسكالإت!

وفهمى ~ اوغي)؛ - شبؤمق لإبن ثسب ما مياقشة ( القالث اهلمحث 
ُمطلءان.توطئة 

مطليان.وفيه اكغدمإتأ نواج حول تنبشمهات ٠ اليابح ا،ليمث 





س,سس سم:
هعدسء|ذه ._ل - ِ_^___ .ِ . ... هنمَ ءضسدء 

بمو
واصاتنواج م؛ الأديأاتشرمة 

.*ذإوطدة*أ

المغثرةتزؤج)عقد( جواز عل الشرعية الأدلة بذكر خاصى الحث هذا 
يعدمنة عشرة لكلثامن القانوق السن تحت الفتاة أول باب من فيدخل — البلؤغ قبل 

الكلامفوالاخميع؛ والأثار، النبوية والسنة الكتاب من — بما والدخول البلؤغ 
فروعه—ال الخوض عن بعيدأ والتحريم، الخوان حول المألة أماس عل منصب 

قالشافية الكتب لوجود ذلك،، وغثر والفقه الكاح ق لكلولأية مهمة، كانت، ؤإن 
هذا؛آ/

حولأواعراص—اُته إمكالأُت، من يعرض قد لما إجاJارتإ وصعت، وقد 
مامع تتعارض لا أحوالها كل ق الإشكالأتا هذْ أن الحلم مع الخوان. أدلة بعض 

أوأقلعشرة ياكامن الزواج صن حدئ القانون إن حسثإ الخوان، من أصبوإليه 
تبالغقد الفتاة أن ومعلوم البلمؤغ، قبل ما حول يكون اعتراض من يشكل ما و بقاليل، 

اللذلك، بالسن؛ شرطا فليس وغيرها، كالحيض أخرى بعلامايته مثلا بالتاسعة 
إشكالأُتا•من يعرض بإ حتى الزواج من تحديد قانون لأصحاب حجة 

متقالة؛يمواصيع العاصرين كتب من أفردت مجا أو العرونت، الفف مذاهب كتب ثل؛ م( 
العوق.عوض د. النكاح، ق لولاية ا— 
الحمين.العزيز عبد بن اش عبد أ.د الكاح، ل الأحبار لاية و— 
مسآق.كإ وغيرها نيدان. الكريم عيد للدكتور السالمة الرأة أحكام ق لفصل ا— 



مةةأمحهة'الأيل: القمل وآ سرإءنمت— 
تص9'د 

الكئيمالمأن من الإدلة 

اصالدليل  ٠٠
ضم ^^،بجموق1محمحبملأمح واٌداتيس ؤ تعال؛ نال 

ا.٤ ]الطلاق: ه ؤبن00
الأسشهأد:وجه ءب 

ثلاثةعدة محقن لر للائى فجعل الصغثرة، تزوج جواز عل ؛ الآيةأدلت 
فدلأوفخ، اح نكق لاق الهلمن إلا أشهر ثلاثة العدة تكون ولا أشهر، 

هعلهؤمحس ؤ فقوله '؛ أفيعتبر لها إذن ولا وتهللق تزوج أنما عل ذلك 
ونجد} الفةهاءااُ باتفاق وهدا أشهر، ثلاثة عدنس فتكون الصغثرامحت، عل ارمحمول 

محقن:لر اللاتي ق قولهم عن غالبا محرجون لا الأية هل0 شر ق اشرين أن أيما 
محنتباخ لر الش المغيرة أن عل الاتفاق وير ®وقد الثوكاق؛ قال ونحوها. لمحغر 

معاحتالاآخر ر الفلووصع حتى بل محفزار؛،. لر اللائي من مي التكليف، 
فالعنيالاحتالأت، هذه يشمل العني أن فتجد علة؛ كير، لمحغر، بقوله: الصغر 
إمن شموله حيان أبو تظهر ارامحوقد بالتفسير. ثابت، والصغر قنيثر، بلا شامل 

مردؤييوابن حاتم ش وابن  jHtوابن وي جريروإّحاءاين وابن الحاكم ماأحرجه الأية تزلل محبب ر١( 
قال:ه بنكم، أب الرص بن صرو حان أي ص >يف بن مطرق طريق من ُااداحدي دايهقي 
اوماموا؟،نال؛ نهاثيء• لريذم النساءمن من بقي فان يقلن؛ اددينة أمل اءمن نإن اث، يارمحرل 

نالالمزول، أساب كتابه: ق الواحدي لفثل وهداالحمل. وذوات والمجاد، الصغار، قال: 
النزولاّباب، ق القول -,، LJالذمي. ووانف الإساد، صحح : ( ٥٣٤)Y/ المتدرك ل الحاكم 

ضر. ٣٢٢ص اكزول، أساب، من المحح ٣. • ٨ ص الإساد، صحح بعدم: ونال للسموٍر، 
.٨٣٦ص صحح، : المان محعود أ.د ّْوثقه وقال الل.جي الإمام 

واقعوأنه عيه، •تعاونا عازاكان ان عل رالمغاو، قوله افدل ملأحاؤلر: إبراهيم حلل الحدث قال 
(.١٢عائشة،الياو.ة الحكمء.)زواج معرفة ق راغب؛ن عنه مالوا لما ؤإلأ ومنتثر، 

(.٩٢الدوان)Y/ الفواكه (، ٣٩٨الذي)٩! (،  ٣٨٧)إ/ ايوط (، ٥٢و/ المجبر) الحاوي ثنغلر: )٢( 
(.٣٢/ YV)الكويية الفقهثة الومحرعة )٣( 
اوٍلالحرار)ا/هأأ(ّ)؛(



ْسللأتقُه ب زايية ايالئاف: اياب 
ولايمتن أن إل يعثن اء التكيعفى البتة حيثس لهن يكون لا ومن لصغر محصن 

هناكأن العلم ْع تحصا<آا؛. ولر به بلغت وما الحيض زمان عليها أتى ومن محقن، 
همدبن والعز العربي، وابن جرير ابن ت مثل فقط بالمغثرة جعلوها المقرين من جعا 

والمسفيوالقامس والبغوي والمرمحلي والثعيى عملية وابن كثثر وابن السلام 
وصديقهممحة وابن الأعرج ونظام معاف والوالزمحثرتم، الألوّي و والثوكاف 

،•١ والخلف لف المن وغثرهم القنوجي 
منالصغثرة عدة ق ثابت الحكم أن مادام ذلك ق واختلاف تعارض ولا 

وابنحزم ابن مزت كل الإحماع نقل وقد بالإحماع؛ أشهر وهوثلاثة الأية، هدْ 
والمنيوالزركشي الميم وابن عمر أتج، وابن قدامة وابن رشد وابن العرنح( 

أ.والثعرازر....؛

)ا(روحسق)أا/آم-س(.
الاوثابى)م'؛أ(لأي العلوم أه؛(،حر حشر لأي اليان )أ(بملر:جا.ع 

المرأنأحكام ، [ العلوم بحر لتس الهم اللث، أبى أوشر أوالحغل؛م، الكريم القرآن ضير لوالآصح؛ 
اكزبلسالم (، ٤  ٦٣المحاق)ه/ شر (، ٣٣٩آ/ للتحلي) والبنان الكثف، (، ٣٤٦/للجصاص)٢ 

(،اiحررالوحٍزلأبنءدةالأنفى)أ/اهأ(،٥٦•؛/ للزنحثرى) الكثان، للبغوي)ار/آها(، 
سورةإلأن 3^ (، ٥٦٣/١• الرازي) سر الكبير الشم (، ٢١٧أ/ لحرب) لأبن القرآن أحكام 

Jlتوصل كإ الخؤيي، حلل بن أحمد القضاة قاصي من وإن،ا الرازتم، نحير من لمست، الللاق   I ،الشخللن
والمرون،)التفر وللاصتزادة (، صC١١٣ ١لLءاء كيار مقالات انفلرت وغيره•) العلمي الرحمن همد 

الطلاق)سورة لكفي التزل مدارك ٥(، ١ Y/ )١ للقرطي القرآن لأحكام الجامع صاإآ-اتآ([، 
المسيرزاد (، ٢٨•الأدلي)A/ لأبنحيان المترالحٍءل (، h٣١٥ للمابوري) القرآن >اد_، آة;أ(، 

لأبنالضم بالا'ع ١(، اللام)أ/ميأ صد بن للعز الحفلم القرآن الءللأق;أ(، الجوزي)مودة لأبن 
ورة)محالحلألين ير ض(، ١٤٩)a/ الدمشقي كثير لأبن العفليم القرآن صير (، ١٦٦ fv) الخونة تيم 

الملاذعود)محورة اللأي اللم العقل إرشاد (، ٣٤٢الميرللمثريبي)؛/الراج (، آية:٤ الخلاق 
للألومحيالمعان روح (، ١٣٢ )ه/ للشوكال القدير فح ، ٧( ٠ a/ ) عجيبة بن لا المديد البحر ، ( ٤ ت آية 
الرحمنالكريم بثر (، ٧٣• )Y/ اكوحي اممب لأي الأّذكام ضيرآيات ق المرام نيل (،  ٣٣٢ا/ )٤ 

نلابواكوير ر التحري(، ٣٦• ٢ )٦١ قي ليد رآن القظلال، ق (، ٨٧• / ١ عيي) لل
ذالفن الكز (، ١ •  ٢٢شثرالشعراوي)٢; ، ( ٩٦للمتضلي)١; البيان أضواء (، ٢٨٣ءاشور)خأ/

للمزحيلالوحيز ير الض(، ٣٧٦الجزائري)ه/ يكر لأب التفاسير ايسر عتيمين)؛ا/*هآ(، ابن نحير 
امماُث،تمص لأهداف الشأن ا هال ق الكب وبحص التسلسل مذا ذكرت وتد وغيرهم. ( ٥٥)ص٩ 

باتوالهم.التلبيس أوحاول ذللئ، عكس قال بعمهم إن يقول من كخروج 
أبواب،ل الإحملمع مساتل ث، الثالالجزء الإمحلامي، الفقه ق الإحلمع ق)موسوعة أقوالهم نمى ينفلر )٣( 

بابباحالي ١^، بجامعة اعد المالفقه أمحتاذ — العمري ظافر د. مؤلفه قال وقد (٠  ٦٣٧— ٦٣٥الكاح،



\كوو\توويآ j النرب التِادف الأول؛ النمل ءق و'إ*^ 

تزمحنجإباحة ل القرآن من)صريح( الدلل هذا بجعل من العناء من بحد لذا 
الزواج'محن تحديد قانون مع مصادما و الصغيرة، 

أنِلكنء أن عل رردليل القرآن((: ررأحكام j الأية هالْ عن الترب( قال)ابن 
أشهر،ثلاثة النساء من محقن ب من عدة جعل تعال اه لأن الصغار؛ ولدم 

وهوبدعالغرض، هذا عل ذللث، فدل نكاح؛ لها يكون أن إلا عدة عليها تكون ولا 
الالمحح الكاح محسها الش الحدة هو أصلا والمقدم شرعا والتصور ؛. (('ته ئق 

وذلكهوالكاح، شرعا العدة وسبب، الصغيرة، عدة تعال الله اربي وقد الفاسد. 
٠.الصغيرة((' نكاح نمور دليل 

خمهوررأي وهدا ا، الكتاب،((' محصصى اب، الكت ١١تقول: القاعدة وكدللئ، 
الكتاب،نحصيص جواز عل العلمإء اتفق وقدرر الشروط، ق اختلافهم مع الأصوليان 

تنهلزالقاعدة وهذه ٢؛ والعقول((' المنقول ودليله الهلوائفخ لبعض خلافا بالكتاب، 
أشهىهبجث محآأ٠٠لثثئ ؤ تمال• قوله إن حيث الصغيرة حول إليه أشرنا ما عل 

اللائيوالمغثرات المحيص، من الياشات أن عل الاخملع تحقق اوالتتيجة I الإجيع هذا درامة بعد 
وجودثمحالفء٠لعدم وذلك أشهر؛ ثلاثة عدمن أن محضن لم 

ه(.ا ١٣٤٢وجب —ار، التمحلة ) بزمانه— المصرية الديار مفتي الطعي— بخستإ بن محمد لعلأنة ا— 
(١٢٥/٢.)

العمرال،إسإعيل بن محمد ت العلامة القاصي العاصرين؛ اليمن علمإء لكبار معاصره توى ف~ 
ؤإبراهيمالمنصور، عل بن محمد و ، المزيد عباس بن وحمود الزنداق، الجيد مد ؛ ٠٣١من رمرْ 

عارفالءاف؛ الشيخ الكر، رالزداج ممر• لضرهم شل، عل بن وأًين الأهدل، وحن القريي، 
(.٦٣المبري، 

 )٢( /i(ينطرأيقا ٢١٧.) (.٣٤٦/•أحكامالقرآن•للجماص،)٢
اوهن. للمغيرة، العدة ثبوت عل ٠دلا (؛ ٢٧٤القدير،)م/ نح ق الهيام ابن ثال، ٢(• ١ ٢ الجرمحل،)؛/ )٣( 

شرعاء.لاعتاركاما متصور 
تممص»بجرز صاحبه: ال، وق٤( ٩ ٤ للزركشي)أ/ المحيط البحر (، ١  ١٧آ/ ) للمرازي المحمول )٤( 

(،X٣٥٩/ المنبر) ب، الكوكثرح ، ٠١الفلاهرية.بعض لحلافا الأمة، جهور قول ق بالكتاب، الكتاب، 
(.٣٨٥إرشادالفحول>ا/

والمعمول.المنقول من أدلته ذكر وند ( ٢٣٤ / للآماوي)آ الإحكام )٠( 



ب_ح1تت!.ت 
بقولهكإ تحص، لر الش الصغثرة مهن حص وممن المطلقات، حميع ق عام 4 ثثقسوء 

-مادؤةمحفءئن4'"■
الرجلأتكاح اب بنوئها" وفقه تراجه هوي البخاري-ومن ذكر وقد 

مالاليؤغ. محتل أقهر ثلاثه عدمنا مجعل 4، ءاؤعمدنّمحى لقوله؛ الصعار ولده 
مثالهايوطا لا التي المغثرة ابنته تزؤج للأب، يجوز أنه عل العاإإء آمر المهلب؛ 
الأنه إلا نحلق، ما أول من تحض لر من ذكاح ويجوز 4، ثألهممحثس 4 ^؛ ١١لعموم 

وأحوالهنالرحال، واحتملن لوطء صلحن إذا إلا حن الماء لأزواجهن يجوز 
•٠٢وطاقتهنلحلقهن قدر عل ذلك ل نحتلف 

علالتعليق يعد ~ بهتال ابن قال لدلك والدخول، العقد ين الفرق ومعلوم 
لعلةفيه وطء لا نكاح جواز الفقه! من فيه عائشة؛ زواج وحديث الماصية، الأية 
والتعاونالعشرة لحن بل الخاع، ل إرب أوغثر أوآفة، لصغر، الزوحن؛ بأحد 
.٢٣١والخدمة المزنه وكفاية الدهر، عل 

الأيةق ليس لكن حن، وهواستناط حائز، البلؤغ قل نكاحها أن عل فدل 
الأيضاعق الأصل يقال أن ؤيمأكن بالكر، ولا بالوالد ذلك نحصيص 4 نج،دّيث>ا قؤ 

لهايكر>ةهبم ش تزؤيج ق ذمحءا عائشة حديث، ورد وقد الدليل، عليه دل ما إلا التحريم 
آ.١ ءةء؛آا عائثة حديث، أورد السر ولجدا الأصل، عل عداه ما فبقي اللهمغ دون وهي 

السلف،من العلم أهل أئمة عليه أطبق مما المحنى هدا أن نحد هدا وبعد 
بالفتياتفكيف المغثرات، عقد جواز عل القرآق الدليل بمدا وكفى والخلفج. 
امنة؟ عثرة أوالخامس منة عشرة الثامن محن تحت، البالغات 

القرآنير نفق عبمتن ابن العاصرين؛ ومن . ٢( ١ ١ / المري)١ لابن القرآن أحكام ملأ يفلر )١( 
المرةلورة الكريم 

؟Y(.U/U)(، ١٧٢لأبنطال)يم المخاري ثرح ثطلر: )٢( 
٢(.؛ U/Uيمنال)لابن الخارى ثرح ثظر: )٣( 
حجر)اا/1هأ(.لابن الباري فتح ينظر؛ )٤( 



والقيانالممرات زواج ق الثرب الزاؤ؛ة : الأول الفصل  ٦٨ ث

الثاني،^الدليل 

هه يجثه دلإتن >؛؛، ٧٠•C ألاممسثلؤأفيآد٠مح خثم وإن ؤ • تعال قال 
وءيتقئقًقم^١^٤٠ ومتئتوه ءؤ تال-الت وقوله ٣[• ت ]النساء 

[.١٢٧:]الساء أنثكغوذن.ه. لهنومء؛وة مآمحب 
ء^بوجهالأسشهاد:

لهاأقسطوا إذا — تلإ ل؛ التي هي والميمة ~ ؛ ١^٠^؛ تزويج جواز دلالة فيه 
بالصداق.الأول الحق وأعطوها 

ثزويجاب ب~ البخاري لفظ ق فكما وضرهما؛ الصحيحين ق ورد ئا وذلك 
ابىعروه أنوق إ الرنري عن ~ ه ^١^^( ألايليأ ؤإزبمم ؤ ت لموله البجمة؛ 

إلمحم'ألأتجأفيامحه ق الزمأنئن1لخاظ 
ؤلثهاحجر ق دآكوو السمه هذْ أحش ^ ٠١:يا عائثه هالت . 4  ٢٥١٠^ؤ،؛١ محوله 

يكاحهسإلأأفعس ثهوا صداقها؛ مس يممص أف ويريد ونافا جافا محعبِفي 
سثه:عائالئثاء.هالئ، من مواهى من بذكاح واثروا الصداق، ل لإ بمسطوا 
موبؤإل 4 إ،أوء ذتلإة ؤ اض دأُرل دلك؛ بعد ه اممه رثوو الناس انتش 

ناودآت كائن إدا الشمه أف الأية هذه ق كم هث اممه مانرو ه، ثكمئن أن ؤومع؛وث 
والح،ال،اثال قلة ي عنها منغوبا ؤاداكارت والثواف(، وثبها نكاجها ق رغبوا وحمال 

فترأذمحيز ع1ها حو؛_إن°ؤئدأ محكايركوكؤا محالت: الشتاء. من عإتها ؤأحدوا ثزكوها 
الئداقءم.من الأزق لحمها ثبملوثا لها سطوا بجاإلأئ زغثوا بجتموثاإذا 
ابببقوله: الحديث ا هان. البخاري بوب وقد ا؛ نزولها؛ أصباب من وهذ.ا 

ابنالحافظ فعلق ه، ٤^٢؟ أدس ف، أئمخئلؤأ ألا ءقم هأ لموله اكمة يزديج 
دونالتي الأب غر الول تزويج عل دلالة رروفيه بقوله• التبويب هدا عل حجر 

البارينح ، ٩( ١ ه/ ) ايُاد زاد (، ١ ٢ ٢ )r/ ال.قائق كز نرح ، ٢(  ٢٨للقراق)؛/ الدمحرة : بمر )١( 
(.١٩٧حجر)ا</لأبن 

 )٢(■/!(i<5Ui)^j،(or.)
(.٣٣٤المبي)ا/لاين القرآن أحكام (، ١٣٤ Y/ للبماص) القرآن أحكام بمر: )٣( 



لها،أب ولا البلؤغ دون كانت من اليتيمة حقيقة لأن ثيتا؛ أو كاك بكرا البلؤغ 
إلذلك منع من فيحتاج صداقها، من يبخس لا أن بشرط تزومحها ق أذن وقد 

.٠١(('قوى دليل 
ثم£ئمممفيأولآه:ؤ السابقة الأية ق ١(  ٠٤٢ ا؛ن؛از)ت: الإمام قال 

علعاما عشر ة مخوأعلاه البلؤغ محن تبيغ ل؛ التي وهما اليتيمة، نكاح رأفأجاز 
فإنها مق السمة ءنمتأذن وقال. السن، بغثر ذللث، من بائل تبلغ وقد الأرجح، 

.؛،١ ...علهاا( جواز فلا أبت ؤإن فهوإذما محكتت 

صححشرحه عند اب البنمس ق ( ١ ٤ ٢ ١ ت! ) بن العلامة قال 
بالغة.ولوكانت مهللقا أبوها مات من هى اس! النعند ءاليتيمة البخاري! 

بدلا ولكن لزوج أن فجوز نلغ• وب أبوها مات التي هي النسمة أن ت والصحح 
•^رالأبلأبملكإجمارها،< 

اروقالدليل! رأس ق ا؛قتين الالأيتن ق اض— حفظه العثاد— العلامة وقال 
جازا، كمثتلأتبتستحقه ما وأعطاها صداقها ل لها أقسعل إذا اليتيمة ول أن عل دلالة ذلك 

يبلغلر ما ؤيتإن! يتيم )وهو الحيهل! القاموس ق قال نبيغ، إ التي هي واليتيمة زواجها، له 
«م.الحلم( 

عاتبلما اطه لأن تبالغ؛ لي التي اليتيمة نفه من يرؤج أن للول ءبجوز الأية! هد0 حول بطال ابن قال ( ١) 
دعاتهمالألوالخ،الإلأضضسسق، الأولءأنموجوصإذاكن.سص 

اللأنه نكاحه؛ بجو3 لا فيمن تعال مه ذلك يكون أن اسحال والخيال ا،لال مملات كن إذا نكاحهن 
ولوأرادصداقها، ل لها يمط أن ولها أعر أنه ترى ألا عليه، حرام ْر ما ترك عل أحد يعاتب أن بجرز 

يتزوجهاثم تشاء ما عل يراصيها أن له كان إذ مض، الصداق ق سنتها أصل ليكرم كان ئا بالعا بذلك 
40سربممثامثيأمقاحلألأكء^ئل له ذلك فيكون ذلك، عل 

الولصداقها ق فا أمر لا الش هي الصداق ق سنتها أعل بها يياغ أن أمر اش أن فشت • ٤٤•]النساء 
(.٢٥٦البخاري)U/ صحح شرح • باغ® عثر وهم، عليها، 

.٦٢٠٦١ص ا،لرأة، وقضايا باز ين الشيح )٢( 
(.٢٨٥البخاري،)٦/ صحح شرح )٣( 
•١ ١ ٩ ~ ١ ١ ١ ص الثريعة، متثن حكم • بوامطة لانتهائه(، ولا الرواج سن لبدء الإسلام ل تحديد بيان)لا )٤( 



والفتياتالصيرات زواج ل الشرعية الزاؤية • الأول القمل ءأفد ٧ ٠ ورِ 
.ء:ذ1

هقولق الله— حفظه — المدوي مصهلفى المصري 1لم الءال وق
هياليتمة لأن المشرة؛ جوازتزؤيج عل اردليل ه: إنءقءأألأىلو(فيص ثؤ 

يالصغثرة،الزواج يمنع الذي الوصعي القانون يطلان عل ذلك فدل الصغثرة، 
اا؛أ/..  e-isالوتتحمل أن بعد إلا منها يمكن لا ولكن 

القضاةورئيس المناخ، وشخ يحيته، المملكة مفتي فتوى الختام ومسك 
عمرها؛من عثرة الخالية ل ييتيمة يتزوج أن يريد رجل عن وذلك إبراهيم، ابن 

يعدالرشد من تإلغ لر ولو ا، نيبزواجك بأس لا ااالحمال)دص. الشخ! فأجاب 
ومالها، أمثالها تتحفه ما بدغ واستعدادك برضاها، وموافقتها بدلك،، امتئداما 

يتحققحالا تبلغ حتى نيا ندحل فلا لالوءلء، احتإلها يتحقق ولر محنها، هدا دام 
لدلالث،«ر'<.احتالها فها

دروساض(، عثد بابيب ؤيكنى المري شلباية العدوى بن رمصعلفى العدوى. لصعلفى التمسثر يلة )١( 
الإسلامية.الثيكة مونع يتفرينها نام صوتية 

hUp://www.islamwcb.net

.٢٦٧٨الفتوى رقم ، ص١٧إبراهيم، ابن نتاوىورسائل ،  ١٣٧٩ه/ :؛/ الفتوى تاريخ )٢( 



EsC 1ت|ك
tالثالح لدليل اص 

الاستشهاد:وجه ءإب 

الإناثر١،.عل\لأم,خيآ الأية دلت 
أوكانت يتْ والثلأم— الصلاة عليه آدم— بنات من لاش انم ®والأيم؛ 

كانتؤإذ اء، للابحطابا هذا يكون بلثمحض كانت إذ ورمن( لها• ننج لا صغثره 
وأيآكحوالخد، الأب يتناول الخءثاد_، وعموم ا.لومنان، لخس خطابا ياكون للتجنيس 
حتىوالمعرة الكبيرة اول يتن ١١الأية ومعنى ا. ،٠٠ ...ذئء؛آا عائثه هد الصديق 

محإ؛كاغالكثار«م.
تزويجمشروعية الأصل بالعودية! للاقتاء الدائمة اللجنة قالت 

ه. محء أأيئ ؤأدكمأ ؤ ال! تعه لقولصغيرة، أم يرة كبمطلم-ا، ات البن
.٢٦٣٢]الور! 

شرحوق (. r٧٥/ الإسلامي، )الفقه (، ٦٦ا،/اير) الحاوي (، ٢٥الأحوذى)ه/ عارصة : يفز ( ١> 
لهازوج لا اعرأة عل تطلق أما عل اللغة أهل اتفاق ٠ ت الأبم حول، ( ٥ ٤ ٦ )ه/ لم ملمحح النووي 
قوالأئمة وغيرهما القاصي إعل ؤإمحالحري إيراهم قاله أوئيتا، كانتح بكرا أويرة، كانت، صّغارة 

•أيم■••® وامراة أيم ووجل العزوبة، اللغةت 
٢(.٤ ٠ Y/ ) المناح يداغ )٢( 
المدرالابق)'آ/ي؛م(.)٣( 
ذاوىاللجةانملأسةلإذاء)لها/بآ(.)٤( 



ةسسماتداس  ٦٢٧٢ أ
هعف:سضله _ .___. . . .. __ _____ ِ - _ - هضِ  Klis__]i:3'صسأهأ

>افإبسح **الدليل 

رساسماضسثامائنهجم:
اء;٣[.]الته ه لم ءئ\،،!\ت ؤ ت تعال اض تأل 

الأمشهاد:حه و* 

معالنساء حني ق داخلات راوالصغثرات يالتكاح، الترغيب ١^٠^ ده هق 
الك؛ار«اا،.

الخامس!الدليل ** 

[.٢٣ناس:بمآبمظءنثيذ؛هم...©ه 
مؤبدا،نحرع أمها عليه حرمت صخرْ نزوج فلو ت الاستشهاد جه و* 
ويؤ تعال قوله وكذلك ،. أيما هنا النساء حنس ق الصغبمرة يحول فنلاحظ 

راداتم والكبار الصغار [. ٢٢؛]الشاء .ه آليكان نئ *ابمآؤء؛قم تاذؤأ 
الخصاص.قال كإ به 

الماءلفظة ص الحديث محي ساق ك،ا وضرْ (. Y٣٤٣/ للجصاص) م\0 أحكام بظر: )١( 
المابق.الر-أع يتظرت )٢( 



Eric

اكناثاكاق

واا؛دارالسلذهةالنيؤهق السنة ادلة 

اص,الدليل *٠ 

وهذ.نتسعادثه.٠رأئاونهرئجها عذ أمحه عذ ثام هص 
عله.متفق ،  ١٠مئ تنع بمئ وص يا وبى ;ستن، 

تع؛ابنة وهي ما وبني ستئن صت ابنة وهي تزوجها ُرودوله• كم• ابن نال 
وغيرها#١الصحاح ق ثبت وقد الناس، ي؛ن فيه حلاف لا ما 

ء4وحهالأسشهاد:

إذنها؛بغير الصغيرة الأب تزيج جواز ق صرج الحدث هذا ار النووي• قال 
...«م.لأنهلأإذنلها

بغير~ تن تع ناغ لر التي ابنته تزؤج ررللأب الحنبل• نحويان ابن ال نو 
واْتاعهااال؛؛.كراهتها، ْع كفاءة ق وضعها إذا — حلاف 

تتعال نال نة، الحفهوالقدوة الأمة، لهذه تشرع الك،. قُل أن ومعلوم 
^^يةثياممح©ه]اماب:اأ[،

للم وع(. ٥١٣٤)رنم المغار، ولده الرحل إنكاح باب• ا، ١ ٧ ل الخاري احرجه ( ١ ) 
والمسانتدالمحاح ق ن الزواج.هذاالوفدذكرمذا ١(. ٤ ٢ )٢ م رن(، ١ •  ٣٩)Y/ صححه 

،ةتوءأ؛اعائشة أمسانيد أصح من ورد وقد التواتر، من قريب قهونص والتراجم، والمسن والممانيف 
عندعائشة من ل الوهاج نا ءالمينظرت الونحؤع؛ هذأا ق والأستزادة ولاJفاJدة كثر. غيرها رواْ وتد 

الكل،ات،.هدم لكاتب، الزواج• 
)أ/اأا(.النوة المرة )٢( 
البخاريصحيح شرح من المغار( ولده الرجل باب•)إنكاح •ؤيفلر ٥( ٤ ٩ / ٩ ملم) صحيح شرح )٣( 

وعمدة، ٤( ٥ ٤ / ١ )١ - طيبة ًل: - حجر لابن الباري فتح (.، ١٧٢)U/ (، ٢٤٧بطال)U/ لابن 
لأعيي)هأ/و'م(.القاري 

)،(منارالميل)ا'ا؛-«أ؛(ء



غٍعج-ي:ة س:صبلرواجاساتواكات قهممهةُة• 
هالنبي بنات من إن حيث عاما؛ تشريعا الحديث هذا ق النبوي الفعل هدا فتجد 
ولاخصوصية فلا الصحابة؛ بنات من وكيلك الأعإر، هذه بمثل تزؤج من أيصا 
.البعض ك،ايتوهم من قضية 

tالقاني الدليل 

حولةمن له ابنة وترك مظعون بن عثإن توق فال! .^١ عمر ين افه عبد عن 
مقلعون.ابن قدامة أحيه إل وأوصى قال: الأوقص بن حارثة بن أمية بن حكيم بنت 
مقلعونبن عثإن ابنة مفلحون بن قدامة إل فخطت قال: حالاي، وهما اطه: عبد قال 

إليهفحطت ال، المق فارعها - أمها إل يعنى شعثة- بن الغيرة ولحل فزوحنيها، 
فقاله، افه رسول إل أمرهما ارتفع حتى فأبيا أمها، هوى إل الحانية وحطت، 

افهعبد ا عمتهابن فزوجتها إل -يا أوصى أحي ابنة اشّ، رسول يا مفلحون: بن قدامة 
هوىإل حطتا ؤإنإ امرأة ولكنها التكفاءة، ق ولا الصلاح ق -يا أقصر فلم عمر، بن 

وافهفانتزعتا قال: ياذم_ااا. إلا ننكح ولا يتيمة هي را افه.: رسول فقال قال: أمها 
أيصاورواه اللفظ. ني—ذا أحمد رواه شعبة. بن المغيرة فزوجوها ملكتها أن يعد منى 

رسولقال قال: ه هريرة أف وعن ؛• حس؛ ند بالبيهقى طريقه ومن الدارقهلنى 
أحمدرواه علميها" جوان فلا أبت وإن فهوإذما سكتت، فإن نفها، ق اليتيمة راتتآمر : افه

اليتيمة.امتئإر حول أحرى وأحاديث،  ٠٠وغيرهم؛ اش والنوالترمذي وأبوداود 
الاستشهاد:جه و٠ 

:~ البلؤخ قبل اليتيمة نكاح جواز — لكلامه عنون أن يحد القيم ابن قال 

X\^Toثم)J(rTT\ذن^J)^إ)؛(قالالأبفى:وسابمدِن...ؤإرود 
•الأول، عم ابن حدبن، حول، جبمين ابن د قال،أ■ 
لايزوجهاأن وأم إذتأا، تزوبجهابضر ؤاماأنكرعليه طلقا، اليتمة تزؤج ندامة عل ينكر ل! ه رالني 

تزؤجصحة ق صريح عمر ابن فحديث ، احتلأمء يعد يتم ءالأ لحديث بلخر، لر من واليتيمة بإذبا، إلا 
إذنفا ليس لأثبا الميزة، غير اليتيمة تزؤيج جواز وعدم أذنت، إذا بلوغها قيل الميزة لاليتيمة الوصي 
،—اح الك ل الإجيار )ولاية إذتهاء■ بعثر اليتيمة تزؤيج عن وغثرْ الحديث هذا ق النهي جاء وقد معتثر، 

(.١٨٣٤(رةم)٢٣٢الخليل)!/الكفل....إرواء قاوالأبو:ِانها )٢( 



ققق|ت
فدل~ ٠ احتلام* يعد يتم الأ — نفسها ق مر نتأ اليتيمة أن ه اش رسول ®قضى 
يدلوعاليه ز؛ق؛؛آا عائشة مذهب وهدا ، البلؤغ نبل اليتيمة نكاح جواز عل ذلك 

*وغيرهما وأبوحنيفة أحمد قال وبه والسنة، القرآن 
الهالث.سالدلءل 

الصغيرةالخاؤية تزؤج باب سه~ ق صحح بإسناد منصور بن سعيد روى 
زبيرفبشر يعوده، مظعون بن قيامة عل العوام بن الزبير *لحل قالت عروة ن ع~ 

نصعما العوامت بن الزبير له فقال زوحنيها، ت قيامة له فقال عنده، وهو بجارية، 
متؤإن الزبير، فابنة عثت إن بل I قال ؟، الحال هذه عل وأست، صغيرة بجاؤية 
كلثومأم ابنته زوج ه طالب، أي بن وعل ؛. إياْ*؛ فزوجها قال: ورثتي من فاحب، 
ابنتهأنكح طالبا أي بن عئ ®أل عكرمة: فعن ؛، الخطاب بن عمر صغيرة وهي 

صغيرةله بنتا عمر ابن لزوج • ُ الحطاب* بن عمر ابواري ْع تلعسا حائية 
وهماأحته بن أحيه بتت الزبيره بن عروة وزوج ،، الز؛،رهأبن عروة من 

١(. ٢٤رقم)٤ ( 0٧٩/ الخيو) \وو\ء صحح. : الأuفي نال )١( 
جواز>، دلل الخالتثن كلأ محوق مله، او البالوغ بعد الكاح صح وموات نالت: (. ٩١ايُاد)ه/زاد )٢( 

نحتها بعال ما آو مثال بالعاشرة ببغ ناد الفتاة أن اضلوم من لأنه البلهمغ؛ بعد كان ؤإن حش ، التزينج 
الزواج.من تحديد بقانون المنادين عل آيضا حجت فيكون سة، ١ ٩ القانول السن 

نالواما باب ~ ٣(  ٤/٤٥ مصنفه) ل شيثة أي؛، اتن صتج بإسناد أيضا ورواه ٦(•  ٩٣)رنم ( ٢٠٤)ا/ )٣( 
جىبمبي مط جما صغثدْ لن ابق للج الربم رأف عروة؛ ص ~ أويتزوجها انمب يزوج الرجل 3، 

.ص٥٧الكاح(ا ق الإجار )ولاية ق الجيين أ*د أسانيدها وصحح 
i )"ميية أي ابن ستف ( ر٤  0 /  i ),؛~ القرى أم بجامعة اكا.روس عضوهيثة — الشمراي صالح نال ٣

دابةق الشاذة )الأنوال سه ق منمور بن وسعيد الرزاق عد أيضا وءزاْ صحح إسنادْ 
وستر١(،  ٩٥٥أ/ ) والأسباب ٢(،  ٥٣- ٢٣٢اسحاق)ه/ ابن سترة ؤيظر: (. ٤٧١ص الجهد، 

ووردومشهور، ثابت الزواج مدا أمر أن ومعلوم ٢(.  a٩٣/ ) والإصابأ ه(، )م/•• النلأء اعلأم 
النكاح،ق الإجبار )ولاية ق ين أءد أفاض وقل مثال، اسحاق ابن سترة ق كإ جيدة بآسانيان 

مغيرة،ت.؛ كانعمره من زواجها ت، ونكلثوم أم إن صرحت، الش الرواياته نتح —٧٧(  ٧٦ص
لغيره.الخن درجة إل فرمي بعضا، بعضها يعضل. مراسيل، أما؛الحمالة إل وتوصل 

(؟٣٤٥)أ/شيبة أبى وابن (، ١ ٦ ٤ )آ/ الرزاق مصنفيهإ؛عد ق أحرجه )ه( 
(.٤٣القاع)ه/ .كثافط ٢( ٤ • انمانع)U/ بيانع )٦( 



،عل ذلك فأجاز الخن بن النه عبد من الصغيرة ابنته رجل ووهب ٠، صغيرازُ 
عبدذلك فأجاز نخ؛ة بن للميب ابنا صغيرة لها بنتا عود مبن امرأة وزوجت 

ممنفيهإق شيبة أي وابن ~ الص*ير_ين نكاح باب ~ الرزاق عند وعند ٢• هُ' افه 
٠.صغيرة؛ لصعب ابنة صغيرا ابنه أنكح الزبير بن عروة أن 

ءاأوجهالأسشهاد:

جوازعل يدل بعدهم، من والتا؛عين ~ عليهم اض رخوان ~ الصحابة عمل 
نكاحأجاز وفد للأمة. تشريعا كان ه الرمول فعل وأن المغيرة، تزؤيج 

عمر،وابن وعلأ، عمر، منهم؛ ه الني أصحاب من واحد ®عثر المعيلين 
غبررروزوج ت الشافعي نال شبرمة؛،؛؛؛. وابن ومار، مقلعون، بن وقيامة والزبير، 

البكرعل يجوز لا النكاح كان ولو محال ٢، صغيرة؛ ابنته ه الّك، أصحاب من واحل 
شمهارار'ق أمر لها يكون حتى يزوج أن يجز ل( بأمرها إلا 

فلوذللئإ، ق عنهم الخلان، نقل لعدم حجة عليهم اف رخوان الصحابة وفعل 
صغيرتان،وهما عل ابنة من عمر وزواج الزبير، ابنة من قدامة زواج مثلا أحدنا 
أحديتكرهما لر لث، ذلومع الصحابة، من أحد عل نحفى يكاد لا #حيرهما أن نجد 

٠•٠؛ الصغيرة للبكر الأب تزؤيج جواز عل ها الصحابة من فهدا منهم، 

•( ٧٧رنم)٥ ~ ٠ صغيرّ وهو ابته يزوج الرجل ممرر)ا/ا""ااا(~باب• ين مد سنن )١( 
ادوط)أ/س(.)٢( 
فعق نملوى ١ ارخمن عيد أيو تال ٣(،  ٤٥شيبة)؛/أي ابن مصف (، ١ ٦ ٤ آ"/ ر الرزاق عيد مصنف )٣( 

صحيح.الأثر ؛ ١٦•ص الغيوب، 
.١ ٢ ص0 العل،اءللمروزى، اختلاف )٤( 
الأم)ا،/خاا(.)٥( 

الكرى)يم؛ااكالمهني )أ(ّتن 
.ص٨٧ الذكاح، ق الإحار ولاية )٧( 



الشربزارتن ال: الثاف اواب لأه 
أ;ءهكتذهلء

tالمائع لدليل اص 

قتزوجت فزيتب الشريف، بيته وآل الأعإر هذه بمثل ه الض بنات زواج 
وأمنة. هعثرة ائتي عن يزيد لا تزوجها يوم عمرها ورقية أوقبله، •كمرها من العاشرة 

رقية،أم كلثوم أم الأحرى من أمن أيتهن العل،اء اختلف ت ه اممه رسول بنت، كلثوم 
زوجهفلكاتوفيت، عثإن، من رقية زؤج ه الله رسول لأن رقية؛ أنهاأصغرمن والصحيح 

بنن،كلثوم أم ا أمأعلم. والله الكبرى، ؤيترك الصغرى ليزؤج كان ا ومكلثوم أم 
نوارت،ٌعثر هو بعمر زواجها عند عمرها فيكون عل 

وعشرونخمى ه وعمره ء؛تيا حدمحة السيدة تزؤج ه الني أن ايُلوم ومن 
السنةكتع—، من الصحاح ق هوئا؛تإ كإ منة، أربعون ه وعمره البعثة وكانت، منة، 

للكبرى— ؤهلحا — عامآ عشر أؤيمة من أقل ( كلثوم وأم ورقية زينِط ) عمر فيكون وغيرها 
منفمهل واحد عام يعد وأا-رت، — البنات من الكبرى وهي ~ نينثإ لوقدرأن إذ منهن، 
١.٠ عاما عثر ؤد من أقل عمرها كان ذ؛ئءا، بخدمحة ه الني زواج 

غائِثإ....وهو البتة محللمها حفعس عمروبن أبا أن قيس بنتا فامحلمة عن أيلنا وورد 
قالهما يالخديث، والشاهد لها. نفقة لا البائن المهللقة يايب، ق ملم صحح ق كإ 

أّسامةاا.ررانكحي ال! فثم فكرهته. زيدا؛. بن امة أٌااانكحي لهاث ه الّمح، 
برجالاليطأ )إسحاق، ق يومحلي القال واغتبهلت،. حيرا فيه النه فجعل فنكحته، 
منةعثرة خمس ابن يومئذ وكان قيس، ينت، فاؤلمة الني. زوجه ١١(ت ١ ٤ ص الموهلآ، 

وذكرهالأحكام س/ج ؤ، العراش أبوالفضل الخافثل به جزم كذا ه، التي عهد ي له وولد 
ّنة«.عثرة تسع وهوابن ه الني وتول ٠.. حجر ابن أيصا 

تنكحأن عدنيا من حرحتح أن يعد فامحلمة أمر . الّمح، أن الحديث هذا ففي 
عمروكان ، النبي، حياة ل له فولدت سنة، عثرة خمن يومثل. عمره وكان امة، أٌ

فسملمن استخلصته ما فهذا (. —٥٢ ٢ ص)ا محاهل، آل لحمد الأمة® نساء ق التفصيل ينظرت )١( 
اض.حفظه 

١٠ ٩ ّ ١ ٧ صن حاطر، ملأ إبراهيم خليل د• عاتشة® السيدة ®زواج ل التفصيل ينظرت ( ٢) 



سهمءصتءاء 
.\ا
س؛ذ،أ

٠.سخزر يعثر منه أكبر ولكنت ستن، ت الض تول عندما الضحاك أحيها 
سة،عثرة ئع امة أمحوعمر ستة، عشرة ست الشي توق عندما عمرها فيكون 
عندماعمرها كان فكم منة، عشرة امشي أسامة تزوجها يوم عمرها فيكون 

أستة عثرة اثتتي من أقل لكنت قهلُا الأول؟ زوجها تزوجت 
وردهمث سنة؛ عثرة السع لركذ وهي بمنية. ه التي بزواج وأختم 

وسس_لأق الالنناء إح—دى ات__ا ئاو*،ت الغثاري_ة، ثنى ل بنت آمنه عى 
أفوجهدى عنزة، نع ما مول: ثنمعتها ه، اممه ونول صفة.إل 

.٢٣١ه زنول!ش عق يحلن، إل ثالة نة عنزة نع بلت 
الاستشهاد:جه و٠ 

تزؤيججواز عل الحليلة النواهد من وهي حجة، ئقرارْ ه الرسول فعل 
الأعإر.هده بمثل والكات، الصغثرات 

للعلأني،الراسل اك>ملفيسم (،وجاع لاوغدادى)تآ/بآتآا واشترق ادفق يظر:)١( 

كتابهق مصائره مع الشثري الرحمن عبد الشخ اصشهاد عن قيس، بتت فاطمة حدث حول ورد ما )٢( 
أيضاالحدث ح-دا استشهد رقد الملاح(. دار X/ ط ص؛"*؟.) (، الفتيات زواج مخ نقشن )حكم 

ييانه.ل العباد العلامة 
ايتدركللحاكم)؛/ام(ردم)؟حب1(.)٣( 



ءءء—٢٠;؟■ -  -■ '" أءءص" ءجن،"حءءنأأ 

ء ٧٩ت V
الشرعبةلزاوية ا : •COي وا تنز 

■ق،؛هسنءمء .ءتء

fلءلي^كاق

اعالإجم

منزوجها إذا حار المغيرة البكر ابنته الأب إنكاح أن عل العلم أهل أجع 
العلمأهل من الأعلام هدا نقل( و حيث)قال وامتناعها. كراهتها مع كفء 

المأحوذةالمرمحة بعباراته الإحماع ذكر فقاو ماواهبهم، اختلاف عل والتحقيق 
وابن؛، المروريمن: كل منه، تصرف وما رأجع( الرباعي الفعل مائة من 

ت١"ُْ؛،ال يهنن وابسُن، ب والمهلموالحوهريى^م \فذوتسم 
وابن، ٠٧١ذلك عل الصحابة إحماع اق الكاموذكر ،، ٦١\يرس عبد وابن 

لأا،وا؛نرثدت^ً 
ذكرفقد  ٠١ت هبثرة وابن ، البغويتأاْ من• كل منه، تصرف وما بالاتفاق وقاله 

منواحد غير ءوأجازْ حتى ، ذشمأعائشة بزواج واستشهد  ٠١٢٥ص ، ^١۶ ١١١اختلاف ( ١إ 
■شبرمة• وابن ومار، شون، بن وقل.ا.ة والزبر، عمر، وابن وعئ، عمئ، مهم: النن. أصحاب، 

الاجاعلأبناكلر)ص٦ْ(.٢( 
(.٨٣الفقهاء)ص نوادر ٣( 
٢(. U٤٧/ يطال) لابن البخاري صحيح شرح ٤( 
اكدرالسابق.٥( 
الملمانّالصفرة يزوج أن له والأب، ت نوله ؛التمهيد وذكره (. ٤٠الامتدكار)ه/• ٦( 
اكاتع)'آ/هأآ(.بيانع ٧( 
(.n/Yالمجهد)بداية ٨( 
.١( ١  ٥٣الإحاع)r/ سائل و الإقاع ٩( 

٥٠( ٤ ٩ / لم)٩ مصحح شرح ا ١ ٠ 
ا\(شرحسضشكاةاكيح)^-م\أ(.

<.٢١٧/٦بايتالخاج)( ١٢
(٣٧/٩ّ(شرحالمة)١٣



غي'ِؤ ِ جءؤ دالفتان الصسدات ذزواج الشرب الراية : الأول الفصل وحُنمقُةِر 
والملأحجرت'"م وابن سمة واين ؛، ١١ذلك عل الأربعة الأئمة اتفاق 

والعناء;الأئمة من كل الخلاف نفي وذكر ؛؛،  ٨٨٠خروت 
؛،والخصاصت-بخ،،والقاصي٦١٢^،أبوحيفةت-ْ'لْ،،والإuم 

مديسراا،،وأدوادرجابن
صسهُ..ونمملإجاعّكلوالزركثيساااا، قدامةذم، 

ابنإحماع نقل آ....وقد ت'ْ''ار والشوكاق ا، ' ١٨٠١ت حجر وابن ؛، يهلالرً ابن من: 
وصل.حتى ... ٢؛ والمرداوى١ والزركشيلآاُ، قداآه، ابن : من كل المدر 

ا.ر وغيره ا ر  ١٤٢ت'باز ابن للمعاصرينكامامعص0 

لرسن سع بلغت إذا قال أحد الإمام أن ملاحظة مع (، Y١٦٣/ ) واختلافهم الأربعة الأئمة )١( 
•وغمْ الأب ول كل حق ل يإذما إلا تزلج 

[.الوفاء دار من الثالثة لالءJعة (. ٥٧)٦٣ الفتاوى محموع )٢١( 
)م(فتحالارى))ل/أهل(.

. ٧٦ص الشريعة، حكم بواسطة  ٠٣٣صؤآهالحكام، درر )٤( 
المبي)م/خ«أ(لابن القرآن أحكام )>،( 
(.١٢٩م..ائلالإطمأحمدينينلرووةسءألح)م/)٦( 
أحكامالقرآن)آ/خأ(.)٧( 
العاوم)؛/هبمآ(ّإك،ال )٨( 
(.٢٢الأحوذى)،،/عارمة )٩( 

القمص(.)سورة ( ٢٦١/اظوقا)آآ أحكام جامع ( ١١)
)أا(الثرحامر)'آ/هاا(.

)ما(شرحالزركثى)ه/،ملإ(.
)،ا(الإنماف)،م/ةه(ّ

٢(. U٤٧/ ) بطال لابن البخاري شرح ، ١٥١
(.٤٥٤/١١(فحالبارى)١٦)
(٧٨/١٢٠(تيلالأوطار)١٧)

لأ؛نئدامة)ه/اربمم(.صا(الض 
(.٧٨)آا(شرحالزركثي)0/ 
)•آ(الإنماف)خ/له(ّ

(.٦٦٨)٦!اuزة (الموسوية ٢١)
مغنيق الهادي ال. عّابن أمثال! أيلما الإحميع ونقل قال من الكاح( ق الإجبار )ولاية صاحب ذكر ( ٢٢)

القمود،غاية ق والاأيربي الحاليل، مواهب ق والشتقيهلمي العد.ة، ل المقدسي الدين وبياء الأفهام، ذوى 



الاستدلال:وجه ٠

أتهخاصة المعروفة؛ الإسلامي التشرع ممادر من فهومصدر الإحميع؛ حجية 
حلافبلا حجة الصحابة احميع أن نحفى ولا علميهم، الله رصوان الصحابة احميع من 

-■كإسيأق-.

ينعزآلجمى قمحوس ؤ تعال قوله الكتاب من الإخميع هدا تند موأبرز 
٤[.تيلإةسمحهمؤمح0ه]الطلأق: 

لزواجالصحيحة والأمار يأتيا. بعائشة ه الني زواج السنة؛ ومن 
من؛^ ٠٤١مفعول بن قدامة زواج مثل ؛ءغ،؛رارت، علميهم— الله رضوان الصحابة— 

قالهلما بالتهامه وأفر الاثار. هده من وضرها نفت.. ح؛ن الزبثد ابّة 
الإحمبع،هدا ته دراسعند آا، الإسلامي الفقه ق الإحماع ررموسوعة صاحس، 
تسعدون كانت إذا ابنته الأب إنكاح صحة ي تحقق قد ررالإحماع أن: فاستتج 

الإماملخلاف تحقق الإحماع إن يقال لا ستين، نح عن تزيد كاننن، إذا أما ستين. 
منعق والأصم فرمة ابن حلاف أما عليها. حثر لا أنه عنه رواية ق أحمد 

بابالأسذكر ثم . ا؛ به يعتد فلا البلؤغ، قبل الصغثرة البنت تزويج 
المعروفة.

يغرهم•القاري عمدة ذ والسي أبما؛ الصغر• الشرح ف دالخرثى اليد، الشرح ل عمر أي وابن 
عبد: للثيح الزواج من وتحديد الممرات زواج تةن؛ن حكم كتاب: وكن.لك (. ٧٢- ٧ ١ ص )بمظر: 
بالإجاع•الياء نصوص ذم ففد الثثرى؛ الرحمن 

•بغلر ، ١٤٨ص النكاح، ائل مل الإحماع اثل مالعمري، حن بن ظافر د. )١( 
أمثال:عدة، العاصرة الدراسات أصحاب من أيما الإحلع أشارلصحة وقل 

المجتهد.بداية ق الشاذة الأقوال الثمراق، صالح راسة د— 
النوويالإمام فيها حكى التي الفقهية ائل المالراشدي، أحمد بن لعل اكليقية الأصولية لدراسة ا— 

الغرب-ق الشخصية الأحوال أحكام الرافعي، د.سالم راسه د— 



تنبيه

-القانوق السن مل الماضة كان سواء القشي الإحماع من الإحماع هدا 
منكان الصحابة إحم-اع إن قالتا لو لأننا البلؤخ؛ قبل أوبالصغار٥ —، ءلاهر وهذا 

أنعل حينئد— اتفقوا— الأمة ياء ررعاللأن قطعي؛ فهوإحماع الكوق؛ الاحميع 
المسالةوقؤع تكرر إذا محالفته وتحرم اتباعه، محب قعلعتأ إخماعا يكون السكوت 
الإحماعمسالة ق خلاف بلا النزلع خارج وهذا . الزمان،، طول ْع فيها والخوض 
الأصول.أهل أئمة بممريح ميأق كيا واختلافاته، واحتيالاته الممكوق 

قمومحى رممان بن اطه عيسي ت الأصول الشخ ذلك نمل وقد .  ٦٨، البيع أهل أصول هدم بمفر• ، ١ د 
القادمة.الإثكالأت أحد ق هال.ا لثل ويشر كتابه، 



كسمحتت::عةأإ
الإولاْلمحث نتيجة 

أولاب بومن والإحماع، والسة بالكتاب حائز والصغيرة الصغير زواج 
ءالإءعاليه ار ّا موهذا كمثال(. سة ١ القانوزإ)ه السن تحت والبالغة ١^١^ 

!أمثال العاصرة؛ الفقهية ومحمعاتهم ق السالمان 
الأعلامبرففواماتردد -(. ٥١٤٣٤)الإسلامي، العال؛ برابعلة الفقهي لمجمع اه 

،•سن تحديد قانون رفقوا كا القاصرات، زواج تحريم من 
ادةمءليه.«ا ءرصست، حينإ بمصر الإسلامية البحوث محمع ق الفقهية للجنة ا0 

الأنهاللجتة؛ علميها توافق لا المائة ررهده فأحابوات الزواج؛ محن تحديد يانون 
.نا،ل، الهذا قبل الكاح تحيز التي الإسلامية الشريعة أحكام تمائم 

٠٢السعوديةر العربية بالمملمكة والإفناء العلمية للبحوت الدائمة للجنة ا0 
.٢٤١(١ ٤ ٢ -٤ ١ ٤  ٢٣) ، الكويت / الشرعية والبحوث الإفتاء مملماع 0

همحْعالفقهالإملأمي/افد،ر\<ا؛ا(لً،ب
ا(ر'■،. ٤١٧ارالإفتاءالمصرية)ده 

هد.هالإعلام تناقل وقد شخ. آل العزيز عيد الملكة مفتي يرئامة ، محرم بثهر المكرمة بمكة أقتم وقد )١( 
؛م(. ٤٣٤؛/ تارخ٨٢; ٤، كمثالرالعددا-ا<١ صحيفةعكانل التيجة،يطر: 

لمشرؤعالشرعية الرؤية النقدية، الرؤى والهلفل(، للمرأة الإملأمة العالمية ل)اللجتة الرسمي الموقع )٢( 
الرايعل:المصري، العلفل قانون تعديلات 

http://ii_c.org/lagna/iicw(^icwcph
(.١٢٦،  ٤٣٨رنم: ونوى ٢(، ٥ ٤، • ٣٤الداتمة، اللجة ناوي )٣( 
(.٢٨٢/ ١ محها-،)٩ الصائرة — الشرعية الفتاوى محموعان )٤( 
القرارتمحمؤح هي: الفتاوى .ومد0  ١٥١ص رنم معاصرة—قرار فقهية فتاوى )٥( 

بانما ٦(، "٢ ١ ) المقررات (، ١ ٤ — ١ ) للمتدرات بالني؛ الإملا،ي الفقه محمع عن الصائرة والتوصيات 
الحجةذى ٢ القرة;-؛)!(٩ j عثر الحادية الفقهية الدوة هومن بالن القرار وط! . ٢٢• •-٤ ١  ٩٨٩ّتي 

•؛صراءوالفقهاء ااعلإء من وحمسين ماث؛ن حوال الندوة هده صمت وقد . ٢١٩٩٩ه/ ١٤١٩محرم أ~ 
ئاحةمحمرها كإ والبحثية، الل.يتية ومعاهدها الهندوحامحاتبما ولايات لتش العصرية العلوم 
ّو.دئا•من الزحتل ممعلفى وهبة د• الشخ وماحة باكستان، من العثاق( تقي محمد الض) الشخ 

(.٦٣ا/ دارالإفتاءالمرية،)• ناوي )٦( 



ئُؤ"أهوالفتات ذويأ\بو\ت الزاو؛ةالشرعيآj : النملالأول 

أثقثمآفايى

اسيوات^اج أللم بعض حوو ساققات 
إشكالإتتسع فيه وه 

حولآيةمحهممح<^الإشكالالأول: 
؟إللأطفال وليس للنساء الأية ق الحديث سياق أ~ 

معنىالأيةعنداشرينفيهنحيثرواحتإل،ؤإذاتطرقالاحتإلبطلب~ 
الاسدلأل!!

الوجهاحترتم لماذا ؟؛١ ويإنءئيمآلأيمأفيلإسر آية ق الشاق.■ لإشكال ا0 
؟اللأية أحرى توجيهات هناك أن مع اليتامى بنكاح الخاص 

اليتيمةفاسود لدا فمْل، الكبار عل يطلق الماء لففل الثالث: لإشكال ا0 
للأمم!.الامتهبحاب عل اليتم وتجمل اليالغة، 

قضيةهده والمسألة خصوصية، عائشة من ه النتي رواج الراع■ لإشكال ا٠ 
ع؛زإ

شرمةوابن الممغيرة، زواج ل الإجبع تنقلون كيفا الخامس: لإشكال ا0 
إ؟ الجواز يرون لا التي وعثان والأصم 

شرمةابن المابعين: صغار عصر الصحابة إ■حماع سبق هل السادس: لإشكال ا0 
وعئازالبتي؟

فكونعليهم— الله رضوان الصحابة— إج-اع ثبت إذا الساح: لإشكال اه 
الاقينلأيخي1فاسمم؟أ

يجوزفكيف مستأذن،٠. حص البكر رالأتنكح ه: المثي يقول المامن: لإشكال اه 
؟!ورصاها إذنبما بلا الصغرة البكر تزؤيج 



■؟ًبءءء ه\وغةمب \ءو>: الئاف !□ب 

القانوق؛لان التحت والفتاة بل الصغ؛رة زواج مسألة اكامعت لإشكال اه 
معا خلافية؟ المسألة لأن الزواج من تحديد يرى من عل الإنكار يجوز 

العثإنيةللمحكومة ( العائلة حقوق و)درار شرمة، ابن برأي الأحتجااج 
المعاصرة.الإسلامية الخكومايتح أوبعص هذا، ق تبعتها التي والممرية 

اصلإشكال اس 

4.آية حول 
قوةعن النفلر بغض الت5تابا، بمص من ب( أ— ) إشكالأن الأية وق 
فالأولأوصعقه، الإشكال 

بدليلللأطفال، وليس اء للمنه آية: ق الحديث، سياق ١- 
أيضاوالقرآن ه؛ ^^١ ١١كأمأ ؤ آلأية أول ق الأط_اب، نوحيه 

الذيأهله، من أنه فيه فيفرض عنه، أوينفيه فاعلمه إل الفحل يتسم—، عندما 
عناليفالمغبره لذا تحفس، لا بداهة والطفلة عنه، يمتغ أو يأتيه أن يمكنه 

النماء.كلمة بحجة الكبيرة ل داحلمه؛ذلك، 

:ئالح_واب،

العلمفان الأية، فهم عل يعين النزول سع—، رامعرفة ت تيمية ابن قال •' أولا 
حريرابن أخرجه ما هو الأية هذه نزول وسعبا ٢.  ٠١٠ج، يالمعالعلم يورث بب، يال

والبيهميوالحاكم مردؤيه وابن حاتم أب وابن النذر وابن راهويه بن ؤإسحاق 
بنأب عن الم سعمروبن عثان أب عن طريفا بن مطرق طريق من والواحدي 

لرمن النساء من بقي قد يقلمن• المدينة أهل من اء نإن الله، رسول يا ^ ١٥هع كعب، 
فنزلتاالحمل. وذوات والكبار، الصغار، قال؛ هوا،؟، )روما I قال ثيء. فيها يذكر 
؛.لفغلالواحدىروهذا إلآخرها. ه الآيةؤعتحؤبجقن هذه 

)ا(محموعاكاوى)أا/هم(.
القرآن.أدلة من الأول بالدليل رل الإشارة سق )٢( 



والكاتانممرات زؤام ق الترب الزاوية : الأول النمل  ٨٦ ؤ
.هءاههِ- همع_س11 

تعال!لقوله أشهر؛ ثلاثة الصغثرة عدة أن عل الصحيح الإ■حماع دليل ■ ثانيأ 
ررأحمعطاوت ابن فال تحيض. لا الصغثرة أن ومعلوم ه، ؤث؟نج<دزبمى 

أشهرالأثلاثة لصغر تحص لر الش عدة أن عل العلمإء 
تشملمحقن لر اللائي أن كا والكبثرات المحمرات تشمل الماء كلمة ط: 

قالكإ الكبار،؛ ْع الماء حنس ق داخلات ررالممرات لأن والكبيرة الصغيرة عدة 
أدلة،بعدة الحصاص وامتدل ومآلها، جنسها باعتبار أهله من فهي لدا الحصاص، 

ؤ-متقت تعال منهاقوله فأذكر ار؛ الكبمع النساء جنس ق داخلة الصغيرة بأن 
 i. ;وفل[. ٢٣]يء

جنسق الصغيرة دخول فنلاحفل مؤبدا، تحريإ أمها عليه حرمستا صغيرة تزوج 
.هنىءامآؤ»ظم رلأدكمأما ؤ ت تعال قوله وكدللث، اء. الت

}وغيرهاأ به؛ مرادات والكبار الصغار [. ٢٢!اء ]الت

قدأيما اء[ المأي؛ ] م الأموهذا الشقيهليتار القرش العلامة ؤيقول 
4بمآءكأ0 سنتين 4يئءوث تعال؛ قوله 3، ك،ا الصغار عل يطلق 

،.رضيعان؛؛٠٣ذاك إذ وهن [، ٤٩]البقرة؛

-مثلا الماضية بالأية كإ - الصغيران أوالبنات الأطفال من فالإuث 
امالإملأل المساءر؛،. لحد ميصالن حسث، المال باعتار الماء اسم ل داخلات 

اء؛؛؛نأطفال؛ وهن الصغار ااوالصبايا الماصية؛ الأية ضوء عل الهليري 
كإ— الزئنشري قال 4 4إداظثأهنج المورة بأول المساء لكلمة وبالمبة 

يطلقجنس اسم الماء لففل نحصيص،لأن ولا عموم لا ءرإنه الشنميطي"؛ عنه نقل 

داوؤ....ه،يزألثمنيرين ةفيهس ؤ ت قوله تاب العدة، كتاب طال، لأبى الخارى شرح يظر؛ )١( 
 /U(٤٨٣ .) القرآن.أدلة من الأول بالدليل سابقا ذلك وصحت وند

:أحكامالقرآن)أ/م؛ما(.)آ(يفلر 
أضواءاويان)ا/'؛'؛■؛(.)٣( 

عائللأبن اللماب ، ٥( ٠ ٦ )م الغيب مفاتيح ١(،  ١٨والعيون)؛/الكن اكالية: القابر )؛(يذلر 
(.r١٣/ ض)٠ لأبن واكوير اكم.ر (،  ١٨٧)١/ 

(.٤٦/٢)ْ(شراممرى)



زبمبالاسالأاف:

بذكرحكمهن البن وهو العض عل ا هنأطلق وقد العض، وعل الكل عل 
'٠الحمل••• وذوات واكغيرِات يئن اللاق وهن عدمن، 

 Wلثاني.ا

الاحتإل،إليها تطرق وقل محيثر فيها ه، تأنج،ؤبس ؤ الأية معنى أن ب~ 
تأحراللاق اليالغات أم المحشرة تعني هل دلالتها ق ختلف المعنى حيث 
فكانبالكلية المحيض يأنس لر أو لعلة عنهن انقطع من أو الحيض، عنهن 

-فجازقطعي كدليل -أي الاسدلأل بطل الاحتال تطرق ؤإذا الاحال، 
حاءا ومعدي، والالألوٌّبى ثر يتفوامتثهد . ا استنكارا بلا الخلاف فيه 

عتدميدقطب.

؛الصثري عارف الشخ أجاب 
قائلهجهل عل يدل ك،ا المسرين عل وافتراء كدب محض الكلام ررهذا ت أولا 

ذكرفقط الشبهة، هذه صاحب ذكر ك،ا الأية هذه دلالة ي المقرون نحتلم، ر حسثا 
تأخذالتي البالغة أو الصغثرة تض هل ه. ؤوأشدزمحس دلالة: ق اختلفوا أنم 

الذيأو( انملفا) بحرف ذللث، عن وعبر بالكلية، الحيض يأتما لر التي أو حيضها 
ولكنهمهذه أو هذه تعني هل يقولوا ب لأنم صحيح؛ غبر وهذا التخيير. عل يدل 

وهذاالأنولع، هذه حمح يشمل عام لفظ ه رآشدّبس تعال: قوله إن قالوا: 
يوجدولا ه• قنج(دنمحس ؤ تعال: قوله ل قطعا تدخل الصغيرة أن عل يدل 

الأية.هذه ق ندل لا نحض لر التي الصغيرة بأن قال: — وحديثا قدذثأ — قهل مقر 
قتدخل الحيص لريأتما التي المحغثرة أن ذكروا استثناء بلا المقرين حمح أن والحق 

منبنصوص استشهد ثم .  ١٠ذللiإ ق ثفتلفوا ولر ه. إإنج؛لربجئى ءؤ تحال: قوله 
٠به اسهد بإ عليه فرد بهة، الصاحبا باسإئها استسهد تفاسير وهى التفسير، 

الموصولة،الأسإء من )اص( ؤثإشسج<كلة ممال: قوله ءاتإ: 
حميععل محمول العام واللفثل الأصوليين عند العموم ألفاظ من الموصول والاسم 

)ا(أصواءالمان)ا//ه'أ(.



لء1و|ب^فيزداجبتداكات |ثت1تإ  'اسسسل'1

محتملابجيع عل ه ثأنج،وبمس ؤ ١^ حمل من بد فلا وعليه اتفائا. أفراده 
عنهنتأحر اللاق والبالغات يعد، الحيض سن يبلغن لر اللاق الصغثرات، وهي 

اللاقوكذللث، العلل، من لعلة بالكالية حيض ياتس لر اللاق والبالغايت، الهيص، 
إملكبس•وقت 3، وهن العوارض من لعارض الحيض عنهن انقطع 

تال تعموله بأن ال؛ فمن أوالفقهاء أوالمحيثين المقرين ق ليس ت ثالثا 
أحديقل ظم قوتا، كان إذا الدليل لأن الاحال؛ إليه ■>ق مد ه، >همؤبجثن 

محتملاتهجع يثمل العام اللفغل ولأن به، الأ<سدلأل( يقعل إليه الاحتإل تطرق إن 
لحميعالمستغرق اراللفظ ت بأنه العام يعرفون الأصول وعلعاء تعارض غير من اتقاها 

الدليلهدا بان يقوون الذي فان ولذللث، ٢. ارأ حمر... بلا واحادة دفعة له يصالح ما 
ماقطعا يعلم ولا مركبا، جهلا جاهل الاستدلال به فقهل■ الاحتإل إليه تْلرق قد 

٠٢تهلبيقاما؛ هي وما القاعدة، هذه محنى 

الئانيالإدلكل 

4ه ل١بمحامحأوء ^أم١٠تعال؛ محوله حول 
الوجهاخرتم فلماذا ٢، ات؛ توجيهءدأ الأية هذه لمعنى ذكروا القرون ٣[. ؛ اء ]الن

؟١اليبة نكاح جواز عليه لبوا الماس'،، نكاح ل الخاص 
اإو_واب،:ئا

تقدمكما ءق؛؛أا عائشة عن وثت وضرهما، الصحيحن ل ورد مما العني هذا لأن 
معرفةأن ومعلوم نزولهالًا، هوسم—، إليه ذهبث، ما بأن أثارت إنيا حتى الحواز، بأدلة 

لكقيش.الفقه أصول لدكرة هنا أحال وقد )١( 
معوالإحاية الشبهة نص وفيه  ٠٧٦~ الأماةيات،'؟ب ونامر الإملأم حرامة بان الأكرِ الرواج يتفلر• )٢( 

نيا.التشهاو التفامّبمر من تفاصيلها 
(.٥٤١-٥٣١سماممرى)يم يقلو: )٣( 

دارإحياءالتراث(.: ()ط ١٣٤ احاقامالقرآنللجماص،)T/ : )؛(للأّتزادةيفلر 
إليه.الإشارة تقدم )٥( 



يوفالأية بر تقيمكن لا  ١١الواح-دىت قال القال، ؤيرغ الإشكال يزيل النزول ّجب 
طريقالنزول سب رربيان العيدت دقيق ابن وقال• • ٠٠نزولها وبيان قصتها عل الوقوف 

القرآزا(.معاق فهم ل قوي 
قولله ؤيثهل يبينه عائثة. المومنتن أم إليه ذهجت، الذي المعنى ؛اوهذا 

مإ؛ايءظ؛إj؛؛t فيأقكا!ه ومتئده ءؤ تعالت 
إنت له وقالت 4، نمع؛ون ؟♦ن لألإؤت4>؛ أقف، بمم<أومح 

الأية،ه ألاسلوافيآتس  ٣٤۶٥١^^تعالت هوقوله الكتاب ل عليكم يل بإ المراد 
الأنتق ألنا؛؛ نتض ؤ، ؤ قوله• ل يذللث، تمرمحه بدليل النساء يتامى أما فتبين 

زواجي تقتلوا ألا حفتم همإن المعنى أن هذا من ففلهر الأية، 4 أهن ماَمحب 
دللرط الوجواب سواهن، النساء من لكم طالب، ما وانكحوا فدعوهن، اليشإلتا 
الأهوال؛هوأظهر وهذا يقتضيه، والحناء الشرط بين الربتل لأن ذلك،؛ عل واضح 
٠.الآية،ال هذه تقبر ق ورد ما فهوارأحن ،٠١ عليه.. القرآن لدلالة 

٢تفبرهمار ق والشوكاق كثبر ابن أمشال! اإحلإء من الأعلام تحد لذللث، 
عاشوروابن القرافي( الدين شهاب الأحنافر'أ، من والزيعل والخماص وضرهما، 

،،الشافعية١ من حجر وابن ،، الحنا؛لةل من القيم وابن تيمية وابن ٠، الالكتةر من 
ثر.بالتفالمعنى هالا ق زه عائشة إليه ذهست لما ذهبوا ؛، وضرهم١٨

أضواءأوان)ا/'أ'ا(.)١( 

!٣(.النساء سورة ) لالشو'كاني القدير فح (، Y*A/Y)كثثر ابن شر ! ينثلر )٣( 
١(. ٢٢آ/ الدقاتق) كر شرح التراث(. دارإحتاء : ط ) ( ٣٤٣القرآن،)٢; أحكام : يظر )٤( 

(.٢٦٤/٤الخريرواكوير)(.٢٢٨/٤الأ-محرة))ْ(ثطلر: 
(.٩١زادالعاد)>،/ (. ٤٦/٣٢محموعالفتاوى) يفلر: )٦( 

)م\(ثطر:غحاواري)آ/يها(.
تزؤيجالأولياء من الأب لغير محرز أنه وهو; الأقوال أح- عرضه ق جمنن بن د أ• ذم للفاندة; )٨( 

وعطاءالعزيز عيد بن وعمر البصري الحسن من كل ب|دا محال أنه بلغت؛ إذا الخيار ولها الصغيرة، 
كلعن رواية ق أخمد والإمام مالك، والإمام الأوراعي، و سرمة وابن الرزاق وعبد وقتادة وطاووس 

أبوالخد زوجها إذا الخيار لها ليس محالوات أتم إلا أصحابه وأكثر حنيفة أبو الإمام ذلك ق وواممهم منهإ، 



ه،قهقك،له._1 

إماماحتاره وهوها التوجيهات، نالك من قويا آخر وجها هناك أن العلم ْع 
تعال:قوله وهى اليتامى أموال ق قبلها التي الأية زلت لما أنه جرير، ابن المقرين 

اليتامى،حقوق ق الحوب يلحقهم أن اليتامى أولياء حاف، ٢[، ت الماء ت كيإ 
قيتحوبون ولا فيها، يعدلوا لا أن اليتامى أموال ق يتحوبون كانوا القوم أن حين،® 
ف،كلللث،اليتامى، ق تعدلوا لا أن حفتم كإ ت لهم فقيل فيهن، يعدلوا لا أن المساء 

الأربع،إل واحدة من إلا منهن تنكحوا ولا فيهن، تحيلوا لا أن الماء ق فخافوا 
فلاالواحدة، عل الزيادة ق أيحبما تعدلوا لا أن حفتم ؤإن ذلك• عل زيدوا ولا 

لكن،.  ١١١أيإنكم ْالكمتا ا أومواحدة من فيهن تحوروا أن تحافون لا ما إلا تنكحوا 
أموالأكل من اليتامى أولياء تحدير ق فالأول ملها، والي الأية هنْ ينز منافاة ررلأ 

ليرغبون اللاق نسائهم يتامى مهور نقص من المحدير ق والمانية معللقا، أيتامهم 
تعميم.بعد نحصيصهن وجه محلمهر اليتامى النساء صعق علمنا إذا خاصة نكاحهن، 

٠. ١١١الخماص أبوبكر قال هدا وبنحو أعلم. وافه 

الثالثلإشكال اس 

هومتئتوممقاث1تتاه ؤ موله• يدلمل بالعه، رر..اأزادالعربيت ابن قال 
^^ق:محآوآءأملأستا

.٠٣١١١للأنم الإمخاب لهل \6نإ ذهإ ص هماضَلفظ ه ا؛ة 
لخراب:ائ 

:وجهين من غلمعل لاهيا الأشكال: هدا عن جوابا الخماصس قال 

الإجبارت)ولاية ينظر النزول• سب ق ^۶( ٧١عاتثة شر قولهم يؤيد بجا استدلالهم الشاهد[ ل الأب،. 
(.٩١فيالكاح،ص'بم— 

(.٥٤شتراتجري)؟/• )١( 
الولأةوالكاح،)ا/؛•؛(.)٢( 
(.Tro\/العرف) لأبن القرآن أحكام )٣( 



Eri:  ببيإبس ZJ.
حقيمه، ٣[ ]افاء: يم'آلأصافيصىه قوله أن أحدهما: 

الكلامصرف يجوز ولا ٠، حلم بعد يتم ألا التي.ت لقول يلغز لر اللاق تقتفى 
الجاز.وجه عل يتتمة نمى والكبثرة بدلالة، المجازإلا إل حقيمته عن 

منكن إذا لأنس ذكرت ما عل فته دلالة لا i ؤبمئكسأوء ل تحال ونوله 
وقرتنماكاب ؤ تعال اممه ال قوقد يهن، إلإخافتهن جازت اء النجنس 
فيهن.داخلات والكبار والصغار [، ٣ ت ]الماء آلسي 

[،0٢٢ه]الماء:سمئآئء وقالنمال: 
.هنآمهثءؤ قوله: ق وكاوللث، ونال: بهّ مرادات والكبار الصغار 

إضافةق إدا فليس مؤبدا تحريا أمها عليه حرمت صخرة ولوتزوج ؛، ٢٣•لماء ا] 
الصغار«را،.دون الكبار أمن عل دلالة الماء إل المامى 

فلا^-^، حتى تزوج لا إما قال• لن حلاقا • •  ٠٠تيمية• ابن الإسلام شيخ قال 
البالغةإذ ذللئ،، ق الثلمؤغ قبل اليتيمة يحول ق صريح والسنة والكتاب، يتيمة، تمر 

اللففلمدلول ذللث، ولأن الثل، صداق بدون ترضى أن لها بجون مالها ي أمر لها التي 
قداخلا يكون أن فغايته محارا، يتي،ا صاحبه محمي ؤإن البلؤخ بعد ما ولأن وحقيقته، 
حملؤغ يلا فهدا تبلغ، ل؛ التي دون البالغة باليتيمة الراد يكون أن ؤإما العموم، 

.٠٢١®أعلم واف بحال. عليه اللفظء 
اليتيمةتزؤج جواز الأية هدم من ،ايوخذ الثنقيهلي: القرآق العلامة ؤيقول 

حتىتزوج لا اليتيمة أن من العلياء من كشر قاله وما وافية، حقوقها أءء؛لمت، إذا 
دونار الكبعل ينهللق اسم ه، ي،أذ1ء ومتئتوممئ، ؤ تمال: قوله بان محتجئن يلغ 

ه،ؤتنسافثاء بقوله: يتامى امن بصرح الله لأن السقوءل، فهوظاهر الصغار 
ؤيد.بمءثتمال• قوله ق ك،ا المغار عل ينطلق ند أيضا م الأموهدا 

لإحابةيرجع النساء، جض ق المشرة يحول حول وللفائاJة ٣(.  Y٤٣/ للجماص) القرآن أحكام )١( 
الإثلكلالأول.

٥(.• - ٤٣/٣٢تمة)ابن نتاوى محمؤع سفلر: للأّتزادة )٢( 



لأ''زؤ_جوالف٢ات انمغمات زدا,ج ف ب ع ١^١^ • الأدل الفْ~ل ؤءٍِ  ٩٢٦'
نكاحجواز الأية من البائر فالظاهر رصعات، ذاك إذ وهن [، ٤٩لقرة!ات 

لاتحبر،ا أ*أعل المنة ودلت، الحقرق، من وغثره الصداق ق الإماط مع اليتيمة، 
}ءار العال،اء من ممر حلق تزويجها ق •حالف، ؤإن برضاها إلا تزوج فلا 

 Uإذاالكبثرة لأن الكبار ق يمح لا الحصاص:»... إجابة من الأخر لوجه ا
علتهايعترض أن لأحد وليس الكاح جاز -ثلها مهر من بأقل يتزوجها بأن رمحت 
؛.*٠ حجره ق هن من التزؤج ق عليهم يتصرف اللاق الصغار المراد أن فعلمنا 

وجه-ين•عل هومحمول رُلنا بقوله؛ المابق الوجه عل العربا ابن ا فأجابار 
٠.وصي®؛ ذات تكون أن أحدهمات 

هذْق ايازع ببما يقل لر وممن الوصي، ولاية 3، الخلاف هدا عل يعكر ولكن 
كالخممية.المسألة 

والولاية،عليها؛الرجولية الول استظهار عل محمولا يكون ®أن دالئاف؛ 
إلاذللث، عن فنهوا حلاقه؛ يمكنها ولا ثاء، بإ ؤيتزوحها ذللئه، لأجل فيستمعمها 

حلافأنه إلا الوازع، له يشهد كإ النفلر، من وجه له كان ؤإن وهدا الوافر®• بالحق 
اليتيمة.مى مق الحقيقة 

علدالة وهدا لها، إذن لا والصغ؛رة بإذما، إلا لاتنك^ اليتيمة إن ت قولهم أما 
بلوغبما.اشتراط 

بدلالةالبالغة، هى باستئداما السة جاءت التي اليتيمة إن يقال: أن فجوابه 
اراعتبلعدم مهللقا، بالأستئدان الأمر ق داحالة صر الصغثرة فتكون إذنها، اشتراط 

إتهسايقالت أن ؤإما تثذأاتها. اممن الفائدة لعدم تزويجها، فالظاهر هدا وعل إدّها، 
®١"؛.حملة الإشكال يرتفع وحدا تسع، كائنة الميزة الصغ،رة اليتيمة 

(.٢٢٢)ا(أصواءابن)؛/
أحلكمالقرآن))٢( 
.٤( • ٨ / الكاح)١ ق بالإجاة،الولاية عله يتدرك العوق والدممور )٣( 
xrrolاحكامالقرآنلأبن_)\)٤( 
٤(.الولأيةفيالكأح>ا/ا/• )٥( 



أوءأوحءبمء.٢،■ - • م;ءأأوءبم,  ةه-تٌااكرب زاديالالاباممني:يق :لأ ئ*ئ:
صالإشكال  ٠٠

سنل زأتيآأ عاثثة تزوج ه الرسول أن بحجة الصغ\رات تزويج أجاز من 
عائشةمن والسلام الصلاة عاله الرسول فزواج له، صحة لا أمر ذلك فإن التاسعة، 

هذهه الرسول من ءف؛ءا عائشة وزواج بل حمائمه! من يضر السن دا هق 
الزواجيمنع قانون فرض من بأس لا لذا ثيا! يقاس لا العتن وقضايا ع؛ن، قضية 

حنى'سسينأ

لحراب:ائ 

بالرسول.،الاقتداء لأزالأصل مردلل، من لا"شن، الخموصة أولا: 
الخصوصية.عل يدل دليل عليه أتى ما إلا تشرع كله فعله وما 

إثكاحالبكر، المغيرة ابنته الأب إنكاح إجازة ق فالحجة  ١٠:حزم ابن مال 
عنيمشهور أمر وهدا ستئن، ست، ينت، وهى عائثه. من الشى. ه كر أُ( 
هث:اممه لمول لقوله، يلتمث، لر حصوص أنه ادعى فمن فيه، الإسناد إيراد عن 

لهثأنه ثص يأي أن إلا فيه، به نتاسى أن ملتا ~ واللام الصلاة عليه — يعله ما فكل 
:هل>احول يره نفق الألومي قال هومعلوم، كإ ذللث، ق نص ولا آ. ®ر خصوص 

 Iأربعفوق ما كزكاح حصوصياته س أما يعلم لر إذا أفعاله. كل ق عامة هي ف
الحبسس،.برسولنا بالتآمي أصل السابقة الأية هدم أن ومعلوم ؛، نوهءأ

عاما؛تشريعا بعائشة( الشي الحديث،)زواج هدا ق النبوي الفعل هدا فتجد 
اتبنْن وكذللئ، الأعإر، هذه بمثل تزوج من المي. من؛نايت، إن حيث، 

تعال:كقوله القرآن س يؤيده ما مع خاصة للأمة، عام فالحديث الصحابة، 

وقد..  ١١از: ببن الإمام ال قعدة. فقهية أحكاتا بجوانبه خل وقد [، ٤ ]الخللاق: 

الحل)ا</'أ'أ-ا،هأ(.)١( 
١(.٥ • / ١ )١ العاق روح )٢( 



والفتاتاكغأّك زواج ق الترعية الزاوية : الأول الفصل قص؛ 
وفعلهسع، ابنة وهي ا >رولحل ثن أومع ت ولها ؛؛؛، s^jعاتثة . تزوج 

ار/الأمن لهذه تشرع 
—النورة يالدية طية حامعة ق المساعد الأستاذ — العتزي سعود د. قال وند 

وتقريره(وفعله ه الرسول قول ُين التعارض يوهم ما ردع موضع دراسة رربعد 
للأمةتشرع أنها ه الرسول أفعال ق الأصل — منها فذكر ~ نتاج عدة ظهرت 
اءر. نوعها. يحسب محتلم، حكمها ولكن 

هالبى  ١٠بقولهات هذا عن السعودية الحربية Jالمماإكة الدائمة اللجنة وأحايت 
تعبنت وهي المدينة ق ا بهودخل سن، ست بنت وهي ذمحف؛؛أ؛ عاتثة حهلب، 
وكبوزا، بلوغهقبل الفتاة عل العقد فيجوز ، به خاصا هدا وليس 'سن، 

جعلقاف.١ البالغة غير عدة أما مثلها، يوطأ ممن كانت إذا اللمهمغ ولوقبل 7؛ا الدخول 
تعال؛نال تعال قال أسهر، ثلاثة لصغرها تحص لر واش المحيض من الأية عدة 

ؤذضتوله: ق تدخل البالغة وغير أشهر، ثلاثة عدتض كذللث، أي ٤[. : لطلاق ا] 
الشرعية؛الكويت^'؛.والبحوث الإفتاء قطاع أيما لدك أشار وقد ٦؛ ثمنجثنُ 

منعليهم اف رصوان الصحابة ومن عتن؟ قضية أو خصوصية تكون كيف 
رضوان- الصحابة وعمل ~ الأدلة ق ذك شواهد ذكرت وقد — بصغثرات؛ تزوج 

زواجمثلا فلوأخدنا ذك، ق عنهم الخلان، نقل لعدم حجة ؤإجاعهم؛ عليهم— اف 
الخيرهما  ١٠أن نجد صغيرتان، وهما عئ ابنة من عمر وزواج الزبير، ابنة من قدامة 
منإج؛ع فهدا متهم، أحد يتكرهما إ ذك وع الصحابة، من أحد عل نحفى يكاد 

■٦ ٢ ص الرأة، ونقابا باز ابن الشخ )١( 
. ١٨٥ص وتقريرْ، وفد ه الرمول تول بض التعارض يومم  ١٠يبع )٢( 
أنهأم حموصياتم من حموصية صغرة ومي لعاسة الرسول زواج أن صحتح •مل الموال وكان )٣( 

أنه؟بثلاثة ممد ص حا الدحول يجوز لا كان إذا اuلغة؟ مر عل الدخول محوز ألا للأُة؟ تشريع 
(.٣٣٣الدائئ،)٣; اللجة ناوي ق الشمة الخلاصة (، ١ ٢ ه - ١ ٢ ٤ ١/ ٨ الدالة، ي )فتاوى 

(.٢٣٤حا-،)ه\إ الخاصة المرمة- الفتاوى محمومة : تفلر )٤( 



ؤ ٩٥هءؤ \ذثوب شمب-: ^، س١٥
لنص وُ ؛• أر الصغيرة للكر الأب تزينج جواز عل ~ عنهم اش رصي ~ الصحابة 

اا؛آ/. عائشة نكاح ق الخصوصية عدم الصحابة فهم 
ثالثتا:

بعضحتى أو فيها، الأستعإر آثار بقيت المستعمرة، الإسلامية البلاد يعص 
قورد وغيرها، مشت بشكل فيها الوضعية القوانين حالت التي الإسلامية الدول 
أهليةعن الحديث عند الزواج محن تحديد الشخصية( الأسرة)الأحول أحكام 

الخامحلبيكون أن الرواج أهلته ق يشترط ٠ أنه! ة الخامالمادة تذكر فمثلا الرواج؛ 
الخطوبةتتم وأن عشرة، السادسة نة الالخاطب يتم وأن عاقالن، والمخطوبة 

الممرا؛.من عثرة ة الخام

منهللمقمن سمتة ١ ٨ السن فأصبح الدول هده ق السيداو اتفاقية يعد أما 
لالوضعي القانون هدا زيف وبينوا العلمإء ذللئ، رد وقد ين. الخنبين المساواة 

الأستاذ~ ي القبيمروان د. السيخ يقول فمثلا لمين، المدول من دولة كل 
المائةهده مثل عن حديثه عند ~ بالأردن اليرموك بجامعة الثريعة بكلية المشارك 
السابقة

الدخولويتم البالغة، بغير الزواج يصح بل دليل، عل ليس التحديد هدا ررإن 
وعمرهافقدنزوحها عائشة، من بزواجه افه رسول معل كا البلمحغ بعد 7اا 

أنبالقول أمجا ّنوامحت،. تسع عمرها وأصبح أن؛الغت،، بحد تها وبني سوالتا صن، 
يمكنفاذا ذلك' ولوصح عليه• دليل ملأ خصوصياته من يعاتشة ه الّك، زواج 

®اليتيمةت بقوله زواج انمي؛مشروعية ورد وفد اليتيمة، زواج عن بحاب أن 
الثلؤغدون هي مجن إلا اليتيمة وهل علميهاء جواز فلا أبت، فإن ها نفق تتآمر 

احتلأم«م.يعد ررلأيتم ه: لقوله 
علالعقد إجراء رريمنع وهوت القانون لهدا الشا-رة الواد أحد عل أيصا ورد 

.٧٨ص الكاح، ق الإجبار ولاية )١( 

.٩ ٠ " ٨٩سر(، السلمن)يتصرف رممارسات الفقهاء اجتهادات بين الملمة المرأة )٣( 



والفتياتانمغرات زواج j اكرب الراية : ^ ١١١ ٠٣١لأقض فثن 
بعدإلا عاما عشرين من ياكثر يك؛رها حاطبها كان إذا ستة عثرة ث،اق تكمل لر امرأة 

ذلكاا.ق متوفرة مملحتها وأن واختارها رضاءها القاصى يتحقق أن 
مندليل عليه ليس الذكر آنفة المائة ق ورد ما بمثل العمر تحديد ءإن فقالت 

الثإلبهى بمن مقيد غبر فدلك واختيارها رضائها تحقق وأما والسنة، الكتاب 
^بءامفيكلالماءإلأفيسلمبلغ«م.

الخامسالإشكال  ٠٠

الالتي وعمان والأصم برمة وابن الصغيرة، زواج ل الإجيع تنقلون كيف 
االخوان؟ يرون 

فقرات!ثلاث من سيتكون لخراب ائ 

محملة.إجابة ْع دخل مه 

مجنوالتي والأصم ثلمرف، من، شرمة ابن، ثضر،ت من، وتتكون مفصلة. جابة إه 
آخر.طرف 

□□الدخل:

الأش_خاصر،لاذوات القول ذات يرى الحق عن، الباحث الشخمؤ، أن معلوم 
هي،التي، والسائل سائغ، وغير مائعا خلاما هناك أن أيضا ومعروف الخن،، إل للوصول 

به.معتد ضر مذموم خلاف هي، لل.ا سائغ، غير الخلاف من، هي، الحلم أهل يتن إ'؛ُإع محل 
قالخلاف هو السساع! الخلاف ررضابهل ٠: ر الباركير أحمد الثسخ د أ. قال 

ا. ١٠إحماع محل وليست صريح، صمحح نص، فيها ليس، الي السائل 

الأسزادة.^١٥ ني، الخصوصية حول يفيد م، ايخا نب الفه.لة( الخامم،)الإجابة الإشكال لكائدة ؤيتظر 
العالميةلالحوث الدالمة وعضو الياء، كبار عضوميتة موت اياركي،، مثر أخمد بن، ^، بن، أحمد )٢( 

الكرمة.الإسلام،-عكة العالر برابطة المقهي، دءضوالجمع والإفناء، 
٤.٢ ص الئتيا، 3، وأرم الشاذ القول )٣( 



I ٩٧_■ ةاكرب زاويالابباكاو::وءء :غ:
_،i'ذءءم— ِ ؛سقءهءهضِ-_______ 

عليها،المجمع ائل المحالف من عل ينكرون ؛بلمهم العلمإء نجد هدا وعل 
أوالقول كان »إذا تيمية: ابن الإسلام شيخ ؛ال إنكاررم فلا فيها المختلف أف 

®ثمالنووي: ونحوه }  ١٠وفاقاإنكاره وجب نديا، أوإجاعآ مة نحالف العمل 
/إنكارءر فلا فيه المختلف أما عليه، أجع ما ينكرون إنا العلماء 

النمحت، يالبالغة أو بالمغبمرة كان واء مقطما الإحماع أن علمت، وقد 
®علماءلأن قهلعي فهوإحم_اع مثلا؛ المغبمرة ق مكوما الإحماع فلوكان القانوق، 

ومحرماتثاعه، محب قطنا إحماعا يكون الكويت، أن عل حينتذ~ اتفقوا— الأمة 
٠. ١٠الزمان محلول مع فيها والخوض المسألة وقؤع تكرر إذا مخالفته 
إذن: ٥٥

نالمحت، Jالبالغة فكيف، الإحماع، و والسنة بالكتاب جائز المغبمرة زواج 
التشرعة أدلخالف، لأنه وشاذ؛ مردود هو ذلك غبمر قول فكل المحدد؟! القانوف 

الإسلامي.
لعدةوذللثؤ ٠، شاذر و ساع وغبمر معتبمر غبمر حلاف، المسألة هده ق والخلأفط 

أس؛اب:

المهحح.والنفلر والإخماع نة والللكتاب الفته خم0 

/٢ ٩ ١ ص والطاتر، الأشاْ ذ الموطئ ٦. • ١ ص والحكم، العلوم جامع ق رجب ابن )ا(سهلر; 
.٣٥رنم 

(.٩٦/٦لاينتمة))أا(ثظر:
)م(شرحالووىسمحسام)؛/مآ(.

لمومى رمضان بن اض ءبل« ت الاصول الثّخ ذلك نمل وتل. . ٦٨البيع، أهل أصول، هدم ينظر* )٤( 
ممابه.

روسنتقبن إل العلماء ب؛ز، الواع الخلاف م ينقالباركيت الشخ د أ. يقول، )٥( 
به.ينع ولا ب الخالم، ينام لا به، معتل. معم وهوحلاف الماثغ؛ الخلاف أولا؛ 

فرمذموم وهوحلاف وأحكامه. صفاته ق المالغ الخلاف وهوعكس الّائغت غبمر الخلاف ثانتا 
الخلاففهو سنغ، غبمر الخلاف من ما يعص الثاذ والخلاف (. _YYالشاذ، بهيم)القول معتد 
.( ٦٧رصي العلماء. بزلأيت، عنه وهومايعر ،، الضعفغاية ق يكون الذي 



|اوب-بءء1 ٠٠٢'

ائجي ِقُه والفتات الممرات زواج ي الزاؤةالشرب : الأول النمل 

الخلافأونقل بينهم الإنكار عدم ْع الصحابة، مسبوقة؛إحماع المسالة ده ه0 
.الإحماع بعد بالخلاف الاعتداد عدم ومعلوم بدللث،، عنهم 

عتهالنقل واضهلراب — به احتج من أقوى وهومن ~ ثبمرمة ابن نفراد اه 
الخوانبين الصافرة زواج حول أقوال عدة له و وشذوذه، القول ا وصعق
المنعات منهم تبموما الوطء، ممليق حتى المقيد والمنع نبلغ حتى المهللمق والمنع 

خالفوقد البتي، عثإن معه وانفرد العالم. أهل لعامة صرمحة وهونحالفة 
الأصموكيلك العلمإء. بمخالفته يعتد ولر أحر إحماع من أكثر ل وشد وانفرد 

ةالمعتزلاء فقهمن لأنه والإحبع؛ الخلاف دائرة خارج وهو المعتزل 
الةالمهده ق العلم أهل عامة خالفوا فهؤلاء حال كل وعل ٠ وروومهم 

بشكلوهذا ~ ياق مكإ — تدلالهم اسصعق مع خاصة علميها، المجمع 
بحل•

والعملالأقوال من بالشاذ الأحد عدم عل ركز والخإعة السنة أهل ومنهج 
ررإن: الدارمي)ت:اا>'ا(محئلبج فمثلاقال ذلك؛ علم الأئمة أقوال  J-bومن به، 

والديبزلاتهم؛ ويتعلق العلمإء، قول من الشاذ يتح الحق، عن الشذوذ يريد الذي 
آيتانضا جهورهم؛ مع وينقلب جاعتهم، قول من المشهور يتح ه، نفي الحق يزم 

أبابن، إبرامم ال ق؛•  ٠٠٠ابتداعه وعل الرجل، إن-اع عل :بمإ بحيل محنتان 
:ثرةبن معاؤية وقال شزأكلإا«. حمل العلمإء شاذ حمل ررمن : عبلة

قولهبحد فسمره ( ١٣٢ س)تت الهلحاوي قال ُ. العلم،٠١ من والثاذ ررإياك 
،.والفرقةاار والخلاف الثذوذ ررونجتنب والحإعة! الستة 

ومنصحته فرض عل شرمة ابن فموقف العلم؛ من والناذ فإياك 
الأنوالهذه مثل العالم أهل ويذكر ، العلم أهل عن ببما شد ءالم، زلة إلا ليس معه، 

الاعتداد.لا للمتنسه 

)ا(الردءلالحهب،صا'أأ؛.
رحب،)ا/أ"؛آ(.لأبن )مآ(شرحءالايرطي 

(.٤٣٧ / ١ ) العز، أي لابن انطحاوين العشا،ه رح ث )٣( 



ذكرعند المجتهدا بداية ق الشاذة *الأقوال دراسة صاحب قال4 بإ وأختم 
حلامااعتباره يصح لا فإنه الأنوال من نول شذوذ تحقق ®متى ت دراسته نتائج 

القفاءأو الفتوى تصح ولا الإحماع، وت ثبق يوثر ولا لسألة، اق 
١والحكم  ؛.،'٠٧

شاذة،آراء ا قوانينهأساس نحمل التي الإسلامية الحكومات لتلك فعجبا 
ساذة.الإنسانية فطرتها عن هي والمخ الغربيه، الاتفاقيات روى ح لتتوافق 

كانمن كائنا ا •هنأخذ فلا والسنة الكتاب خالفت الأراء هذه ومادامت 
١٠فقد قائالها؛  ثاممةُ ددبجءآؤهء ئئمأبن ولا إوقر  ١٧•؟آئثوأ ؤ تعا,لت ل ٠ 
وزدظثرثثثايمسوقالتعال: ٣[. : ^]١^ 0 تئؤون 

الأراءاتثاع ترك عل الأية ثره! تفق القرطبي يآ.قال ]الحنر ه ه فاتنهؤأ 
الص((وحول مع 

اصالة:الإجابة ط أئ 

وعثإنالأصم؛ بكر أبو — ٢ ٠. أ شمرمة ابن — ١ ت ششن ق يغ الإشكال 
محرك

• ٧١٥ص المرى التدريسام هيئة عضو ~ الشمراي )١(صالح 
(.١١٥ القرض()آ/ القرآن)فر لأ-ذكام الخامع )٢( 
نامحيأبوشرمة، العراق، فقيه العلامة، الإمام، القي• حان بن طمل بن ؛ u>jSبن اف■ ■مد ومر )٣( 

ف،اهووأماالخدين، الفرؤع، مزأتئة وغيرهما.وكان الرازي، وأبوحاتم حيل، بن أحد ومه؛ ال؛ئونة. 
النلأء.أعلام سر )يظر؛ وماثة. وأوبعيق أرع سه 'رن،■ حديثا. أوبُ؛ن تن نحومن له منه، 

فيهكان إلاانه الدولة، منقبضاعن الفقر، صتورأعل وتورأ، ديآ، كان أبوتكرالأصو. انمزلة، شيخ )٤( 
وكتابه)الحجةالمزآن(، وكتاب،)حالق ير، نفوله؛ وماسم. إحدى محنة مات عل. الإمام عن ميل 

٤(.• ٢ ٩; النبلاء، أعلام ؤ)مير .. 
وأصله• الث-رج محاغ المرة، نمته شان• ينل؛ أنتم، ونل؛ ن~لم، أبته؛ اسم صري• أبر الم )ْ(ءث،ان 

عليهعابوا صدوق (؛ ٢٣١^التقريب،)ص صاحبح وفال ١( ٥ ٠ أ/ النبلاء، أعلام )مثر الكوفة. من 
ؤ١  ٤٣منة مات ة، الخاممن بالرأي الإفتاء 



إآيجإجؤِي'واكٍات المغيرات دوخ ي \}شرية \لإ\وو* : ، ١٨١، ٣١خُقءِ ١ فمذ* 
□□الشقالأول)اينشمجْة(:

ماصحة قرصن عل المسالة بهذه شد لكنه والخإعة، السنة أهل فقهاء من وهو 
سابالكتاجتهادهم معه ومن هو حالف فقد مصسا؛ محتهد كل وليس إليه، نسب 

يلتفتولا غثره، الفقهاء من أحد به يقل لر قول رر شيرمة ابن فقول والإخماع؛ والسنة 
حرجئولهإ أن نبهن ٠ معه ومن وهو ؛، والتها<ُ الكتاب دليل ومحالفته لشذوذْ، إليي 

الإحم_اع،بعد بالاختلاف الاعتداد لعدم ،،ا مندودا٠أوكان الصحابة لإحLع محالما 
ولا٩. ذلك خلاف يهم لريقل إذ الصحابة. عصر من ديم أنه فالظاهر 

الأربعةالأئمة به —ال قالذي المذهب وترك شرمة ابن قول عل ررالاعتإد يجوز 
هذهومنه يجقق، ولر تر_دب لر شرمة ابن مذهب وأن خاصة الأمصار، وفقهاء 
ابنحكاه فيإ — أيصا قرمة ابن عن ونقل مهللما، بالغ القول عنه نقل فقد المسألة، 
ابنونقل الصغثرة، تزويج يمغ ولر للوؤدء، تملح لا من تزؤيج منع أنه حجر- 

الخيارولهم المغار، أوغيره أيا الأولياء كل تزؤج أحاز أنه شرمة ابن عن قدامة 
بمدهبهيجزم أن يجوز فلا قرمة ابن عن النقل ؤ، الاصهلراب هذا و*ع بلغوا، إذا 

اذط؛؛آا بعائشة الشي. زواج صوصية خ— 

خصوصياته،من ذمح؛ما يعائثة هو الّثي رداج أن عل ش؛رٌة ابن امتني وقد 
لسثين!الغرابة؛ قمة وهذه 

الخصوصية!هذه عل هنا دليل ولا لدليل؛ تحتاج الخصوصية الأول؛ 
أشارمن يوحد ولا أيدينا، ا.لهلوءة؛؛ن الخصائص كتب هذه وللفائدة؛ اكال! 

العكس.ورد ل أعلم؛ فيا لدلك 

.٢( ٤ ٧ يطال)U/ لاين اJخارى صحٍح شرح ر١( 
١٠(  ٩٣)Y/ الصنائع يداثع )٢( 
. ٤٨٦الفقهيت، المائل )٣( 
.١ -٢٢ ١ ٢ ١ الأشقر(، عمر د. الزواج)الشيح أحكام )٤( 



منذلك تذكر ب ه النبي بخ—صاتص الخاصة الكتب بعض هذه فمثلا 
حصاممسق المول غاية را ق ورد ما مثل الشبهة هذه ينمي ما ورد بل الخصاثمى، 

الميومحلينمحا أيعنه ومله ~ -( ٠٥٨ ٤ ت! ) الشافعي الملقن لأبن ا؛ الرسول 
المعروفة<< الحبيب حصاممى ق اللبسبج الهنالب راكفاية كتابه ق —( ١٠٩ ١ )ت.' 

تزوجه ه أنءصح كنبيه.' المالقن ابن ال ثحيث ~ الكبرى بالخماممس 
دلكان إل حزم ابن حكاه فيإ برمة ابن يذهب اومع، سنتن لمت ظغإ عائشة 
نحالمهلا عريب وهو تثلمر؛ حي ابنته إنكاح للأب محوز لا وانه س، بالسزر حاص 

منلتس ؤإثه واحد، لكل يجوز دللث، إن قالوا هإقبم ا-بمهور؛ حالم، ومحي عثره، عن 
ه؛عل إل كلثوم أم عمر حطب وقد علنه، الإجاع المنذر ابن نقل بل الخصائص، 

صفيةابنته الزبثر ابن زوج ت الشافعي ومحال زوجه، ثم دللث، عن تصغر إما ممال،ت 
/صغيرَة((ل اثنه الصحاثة من واحد غثر وزوج 

الخصائصمع؛ن ررمن كتاب ق ورد ما الأمر هذا حول العاصرة الكتب، ومن 
الصبرايث،من الزواج أن يممرر رروحذا محالت حيث، المامي؛ صالح للشيخ البوية؛؛ 

٢. ١٠١برمة ابن إليه ذهJءتإ كإ ه بالرسول خاصا \رت\ وليس الناس. لكل مباح أمر 
نصيأق أن إلا فيه، به نتأمى أن لنا واللام الصلاة عليه فعاله ما أن ومعلوم 

للأمة.تثرع هو لذللث، حصومحى، له بأنه 
برمةابن بمدهج، لخلاصة ا— 

احللأبمذهبا المذمت، هدا ررفكان ^^١٧٩ المصري ابن؛خست، العلامة قال 
٢.به؛٠١ العمل محوز فلا والاجلمع والمنة الكتاب لمحريح محالما مردودا 

.٢٢٢)ا(ءاةالول، 
حصانصمن الفياح )الشذا كتاب الخصوص، هدا ق الخيدة العاصرة الكتب ومن أيصا . ١١٧ص )٢( 

كبحثوجعله يالتكاح الخصائص حول الأمحوال استقمى والذي العضياق؛ عيسى د. النكاح( ق النيئ 
يظهر.كإ السألة لوصرح شيئا الخصوص بيذا يذكر ول! مقارن• فقهي 

قوله:للعلامة رصا( )رشيد سمئاينسالصرى،محلةادار)هآ/)٣( 
ساقا.المصرية الديار مفتي وهو قلت• الحنفية. وفقهاء الأزهر فقهاء أشهر 



والفتاتزواجسم\ت j الزارةالشرعية الأول النمل ٠\ ٢ غ
سءسسسفلآء

غيرتزويج جواز فتارة المسألة ل شرمة ابن عن النقل اصهلراب غير هدا 
زنمتع وتارة مطالقا، المع وتارة بالغا، إذا الخيار ولهإ والصغير للمغيرة الأب 

أنيجوز لا  ١١الأردق! الأشقر عمر الشيخ قال لدلك، فمهل!، للوءلء تصلح لا 
أماالإحماع، لصحة مشيرا العمر ناصر د أ. وقال تحقيق،،را/ غير من بمذهبه يجزم 
هذهق العلمإء لإحم_اع ا؛ق ّأنه سست، ولر له، تند م لا  I١١ شبرمة ابن قول 

((>م.المسألة 

المألةق التفاصيل تعلم لا نفسانا تحد شبرمة ابن بقول أحدنا لو حتى بل 
هذامثل لمعم( أشار الذي أيصا العاصرين ومن الدم،؛'ال تدوين لعدم 

بعدالصغار زواج عن قال~ حيث زيدان؛ الكريم عبد الشخ الدكتور الاحتجاج 
أنتحد لذللأخ ،. ٤١عاليها رد نم ار ضعيفة فحجته ذك منع من  ١١أما التفصيل—ت 

زواجلع الأسرة فقه ل القوانين بعض لثرعنة العاصرين الفقهاء بعض توجه 
تهلال_،والتي الزواج، من تحديد قانون لفرض سنة ١ ٩ من تحت، والكبار الصغار 

المتندضعيف، توجه بالحقيقة هو المحدة، الأمم هيئة من الإسلامية الدول فيها 

•١ ٢ ٢ ص الرواج، أحكام )١( 
x الصغيران، زواج حول مشرفة رص ~ السلم موع )٢(  /ta / ٠٢٢ ١ ٢,
المالةهذه حول مدكرة أحرجوا من بخيت( رابن عصره ل اكرية الديار ٌضا صال حينا فمثلا )٣( 

فيمنالرأي ءما ت قائلا بينها لكنت اش اكالأت ل الخضري سأل الزواج سن تحديد قانون لإصدار 
قفرمة ابن لدهب تفصيلا يعالم لا بأنه الخضري[ فاحاب ت المس؟ هد0 فبل اللؤخ علامات ب^ 

لهتبخيت[ ]ابن فمال ذلك> 
حديكن فلم السن، هده قبل البلؤغ بعلامات سير فنمن فرمة ابن لدهب تعلم لا كنت إذا 

بهالأخذ محرز فلا عندنا، محهولأ مذهبه فيكون الصغر، حد يعلم فلا فرمة، ابن عند معلوما البلؤخ 
نقالوهأصحاب له وليس مدونا، يكن لر الأصم بن يكر وأي التي وعثان شرمة ابن فمذهب ذلك ومع 

اليانعوصاحب اليسوط كصاحب الأحرى، الذاهب عناء بعض ذكره مما علمناه ؤإنإ صحح، بهلريق 
بالثلأنة اليإء هؤلاء بأن يصرحون فهؤلاء ذلك وْع محملا، ذكروه ند وهزلأء القح، وصاحب 

منالخميع، ي؛ن عليه متفق ص ما عل اعتادا وأطلقوا اليلؤخ، قبل والمحمرة المحمر تزؤيج ق إلا تحالفوا 
النارمحلة  ٠٠والسنة...الكتاب يه نهلق ما عل السن، هذه قيل بعثرها يكون بالس يكون كإ البلؤخ أن 

)0لإإ

(.٠٣٩ الرأة،)h أحكام ل المفصل بقلر: )٤( 



E3C;
فهذاء الصغار وكذلالنا العلم، أهل بذلك محلف ولا والبالغات، بالبالخن خاصة 
لإحماعهم،محالف هو يل العلم، أهل جهور لقول محالف المستند، صعيف التوجه 

أهلإجاع والعلم التحقيق أهل من جع نقل وقد اعتاده• يجوز لا شاذ، قول وهو 
لأقوالهم توضع أن بجون لا للصغترة الول تزويج يجزوا ب والدين •••، العلم 

فقهاءمن الأصم بدلك قال فممن بخلافهم، يعتد الدين الأفنءاذ العناء مماف 
ةالأهل اتفاق حال الة أهل عاناء محي به يعتد لا الُتزلة وخلاف العتزلة، 

المغيرةتزؤج جواز بعدم قال أنه الستة أهل من واحد عن يعرف ولر قول• عل 
شبمرمة...٠ابن يل>عى المنمحور الخليفة عهد ق كان الكوفة قضاة من قاض إلا 

هذابعد فكيف والضعف. والشذوذ الاضطراب بين ما رأيه حقيقة وضحنا وقد 
مجهولةأبا نجد أحدها يبوت فرضنا ؤإن صاحبها، عن مضطربة بايوال نأخذ 

التفصيل؟!

 □□ U الإجاع؟اف والأصم التي بمثان الامحداد عدم وهولاذا الثاف الشق
فاءئول:

-مدخل تا 

محلاقلا أنه تيقن ما هو الاحميع رروصقة الإحماع،،ث ررمراتب ق حزم ابن قال 
منالفتيا محه حفغل من العاناء بقولنا نعني •••وإنعا الإسلام عياء من أحد بين فيه 

رضيتبعهم ومن الحديث أهل وأئمة الأمصار وعلاء وتابعيهم والتابعين الصحابة 
منيعتنوا لر هؤلاء فإن الأصم... ابن ولا الهل>ل أبا نعني نا أجعين***ولعنهم اممه 

لتمييزالقرآن أحكام عن البحث، ولا مقيمها، من صحيحها ومعرفة الاثار، تثقيف 
أصولق بالحدال لئ، ذلعن اشتغلوا بل محمود بطرف ياطلها من الفتيا حق 

٠.®ُ علمهم قوم ولكل الاعتقادات 

.١٢١أحلكمالزواج، )١( 
)ىب\-0\.



رال،تاتالملإسرات ذ —رب ١١اازاi٠ُ ■ ١^١١ المصل ^■ ١٠٥ ِرُ ق
؛٠١— اح 

أقول!الوحل ويعد ه
•البي ثان ع~ 

عدةل وانفرد شد وقد بالرأي، الإفتاء عليه عيب وممن المنة، أهل فقهاء من 
ابننال حتى تقدمه، من عل بخلاف ليس وهو أوالأهوال، الإخماع عن مائل 

مضه،مل الطعام بيع مع إحماع مالة و الإخماع عن البش عنان شذ ق القيم 
هدْمن وغيرها . به١٠ يعتد فلا صح فإن جوازه من البش عثإن عن حكي ما ®وأما 

تيل ما كنإذج منها نذكر المائل، 
العلمإءفإن مضه، مل الطعام ابيع رشدت ابن قال مثلا، المايقة لمألة ا~ 
ملالح *جواز فهويرى ،• ®٠ المي عثان عن محكي ما إلا ذللتا منع عل محمعول 
مردودقول هذا الر• عبد ابن قال البني، عثان قال د7بمدا ميء كل ل مْللقا القبض 
الهذا ومثل الحديث، يبلغه لر وأظنه فمهل، الهلعام عل المجمعة والحجة بالمنة 
بلالأكثرون محكه ولر عياقس والقاصي المازري وحكاه النووي وقال إليه• يلتمت، 

سواهفيإ الخلاف ؤإنإ قالواث قبضه قبل المبح الهلعام بح بطلان عل الإحيع نقلوا 
،ارمرولث• فهوشاذ 

قلثج ذلفأجاز الثتي عثإن راشد مالل؛حت الإمام لوطا شرحه ق الزرقاق وقال 
أ.إليه®' يلتمتج فلا وللحديثج  ٤١١۶^•لفج محا وهو شيء كل 

جزمالبني عثان أنول الخضر(أ عل )د. الإحاع لهذا الدارسجن أحد قال 
يبلغهلر ولعله القيم، وابن والنووي الر عبد ابن منهم: العلكاء، من خماعة بشلوذْ 

بيععن النهي ق الإخماع لموت والنتيجةت ذلك... عته يصح أولر هذا، ق الخير 
®'ً/ثثوتيا أوعاوم المخالفة الأقوال لمذوذ وذلك قبضة؛ تبل الهلعام 

x٢٧٦/٩ءلضتيداود)النم ابن )؛(_ 
(.١١٦/٢الجهJ))؛(داة 

•؛(.)•؛(>حاكر,ب)1/•
()(.٣٦٨/٣)٤

فلمعطاء تول أما ت يقول اللءارس لكن رتاح؛ ثن لعطاء القول هذا ب فقد وبالئاسية سر؛ بتصرف )٥( 
عث،ان،من أشهر عطاء وأن خاصة إليه، النسبة هذه لضعم، يشهد وهدا حزم، ابن إلا إليه نسبه من أحد 



عننجده إ التي ررفول الهلحاوي! أبوجعفر قال باللعازت الفرقة مسألة ~
سواه،،١العلم أهل من أحد 

قولفانه يينهإ؛ يفرق لا أنه ق الش عثان قول أما الحصاصن• أبوبكر قال ار 
قالتي عثإن إلا ... >رالب: عيد ابن قال رارآ/ ضرْ يه قال أحدأ نعلم ولا يه تفرد 
وهوقوليهللق حتى الزوجتن عصمة من شيئا ينقص التلاعن ير لر فانه البصرة أهل 

القر٠لبيلاممه أبوعبد ذكرْ ومئاله . ؛ الصحابة..,،،١ من أحد إليه يتقدمه لر 
الت؛يتعثإن قول المسألة هذه ق الخلاف وأشد ١١القرطيت أبوالعباس قال بل 

بالنصوصمردود القول وهذا نيد، بن جابر عن الطري وحكاه بينهإ• يفرق لا إنه 
المقاومة«ءْ/

أوحالتها!وعمتها ا،لرأة لخمع ا~ 
قحالف وقد ميمه، مص عل بخلأن، ليس الثتى رروعثإن الخصاص! قال 

الإحماع؛٠١ق بم ينثد لا شذوذ ولكنهم أيضا، الخوارج ذللث، 
لقبتهمن هوقول ذكر، من بض الخمع تحريم الشافعي! ارقال حجر! ابن قال 

علالعمل تخريجه بعد الترمذي— وقال ذلك،. ق بينهم احتلاف، لا ١،^^(، من 

أنهدا إل ؤيخاف ا إله؟ ينته حزم ابن ؤيتفرد دونه، ءث،ان عن الخلاف العناء عامة محكي فكيف 
ابنروى إنه نم المألة، ق صرمحا الهي نته جاء والدي حزام، بن حكيم عن الحديث هوراوي عطاء 
تينظر بشذوذه. حزم-محم ابن ذكر ما ولوثيت< حزم، ابن ذكره ما نحالف ما عهلاء عن مصنفه ق شيبة 

.٥١٢ص األاوه، اكاوصات عقود ق الخاص )٢( رقم الإسلامي الفقه ق الإجاع موسوعة 
(.١٢••العناء،)؟/ )ا(محصراختلاف 

١(.٥ ٠ لنجماص)ه/ القرآن أحكام )٢( 
الالمرة أهل من وطائفة التي عثان ٠اوق١ل فقال: ١( • • )آ■/ الاستذكار ل U (؟ ١  ٩٦اشهد،)أ/ )٣( 

لهولا علمت، نيا أحد إليه الهي يتقدم ل! قول وهدا الزوج؛ يْللق حش العصمة من سيثا اللعان ينقص 
١٠١٠عليه.يدل ما بالسنن الواردة الأنار من 

(١٠  ١/٥٧ )٥ القرآن لأحكام الخامع )٤( 
>ْ(الفهملأأشكلزسيصدلم)ما/'ياا(ّ

(.١٧٨)أ(الفمولفيالأصول،)ا/ 



أعُمح^_ثهةدالفبات المغمات زواج ف النرب الرائية الأيل؛ النمل ِ
بجمعأن للرجل مجل لا أنه اختلافا، بينهم نعلم لا العلم أهل عامه عند هدا~ت 

المنذر!ابن وقال حالتها. أو عمتها عل المرأة تنكح أن ولا أوخالتها، وعمتها المرأة 
ؤإذاالخوارج، من فرقة بالخوان قال ؤإنإ اليوم؛ اختلائا ذللث، مغ ل أعلم لت 
وكداخالفه. من خلاف يضرم لر به القول عل العالم أهل واتفق بالسنة الحكم ست 
حزمابن استثنى لكن والنووي، والقرطي حزم وابن الر عبد ابن الإحماع نقل 

القرط—يواستثنى والشيعة، الخوارج من ءلائفة الووى واستثنى التي، عثإن 
وخالتها،وعمتها المرأة و؛ين الأخت؛ن الحمع؛؛ن الخوارج اختار ولففله! الخوارج؛ 

بتنالحمع جواز عنهم نقله ول الدين• من مرقوا لأنبمم بخلافهم؛ يعتد ولا 
ؤإنإالتة، نحالفوبا لا القرآن بأدلة التمسك عمدمم فان بهز، غلمهل الأختتن 

الأختينين بالخمع وتحريم ا، بنقلتهالثقة عدم ادهم لاعتقالأحايين، يردون 
جهورعن وعمتها المرأة الخمع؛ثن، تحريم العيد دقيق ابن ونقل القرآن، بتصوص 

ُ.«ر الخالق، يعين ولر العلمإء 
نحونلا أنه ق الإحماع ررتحمق العمري(! ظافر )دب الإحاع لهذا الدارمين أحد قال 

بخلافالأءتا.اد وعدم الكساح، عقد ق وخالها أوالمرأة وعمتها، ا،لرأة بين يجمع أن 
يتفلرإليهلا التي عثإن خلاف قال! أن إل — الأسماب، ذكر ثم — يل لما خالف، من 

،٠١،٠ اض. رسول عن الصرنحة السنة ولمخالفة الإجاع، عصر بعد وير لكونه 
جاؤيةتكون أن إلا العتق عل ثيء لا فقال! البني ءث،ان ®شد كاJلائؤ و— 

القرطبيال نالضرر؛اكإ من فيها صاحيه عل أدخل ما فيضمن لالوءلء، تراد رائعة 
الفهمرم.ؤ،

الكفارة؛ح.؛.عاليه أن الفلهار— كتاب، ق — البش عثإن أن حكي فيإ أيصا وشذ 
الكفارة،يعد إلا ميراثها إل سبيل له يكن لر العود إرادة قبل ماتت، إذا وأتبما الهللاق، 

بتصرف.(. ٥٦الباري)؛/ ثتح )١( 
٠٢١٧ص الإسلامي)٣(، الفقه ق الإخم١ع موسوعة )٢(ينفلرت 

(.srr/sr)م(االفهم)



]اسءشا

والطحاوي،رشد، ابن من! كل للبش القول، هذا ونسب ليص. ، محالفشذوذ وهذا 
وغرهم•الر، عد وابن حزم، وابن 

شاذبقول عارْ ®فلا رأي وشذوذ )الثمراق( الإحماع هذا دارس قال 
هذاق خلايا هذا يعد أن يصح ولا الصحيحة، والسنة الكتاب صرح حالف 

ابب«را/

الانفرادالإحماع؛نحالف اض عثإن كان كيف الاصية، الأمثلة من فيضح 
عددنقصان بان )القول مسألة ق كإ الشذوذ لدرحة يالرأي بالأنفراد أو والشذوذ 

أيبانمرة أن البتي؛ قال حيث الزوجع،(؛ من رمح، من يعبر؛رف، الرق، ل الطلاق( 
مالاثنتان، الهللاق فأمة الزوحة أوكاست، عبدا، الزوج كان فمتى الزوجتُن، من 
أنوهو! هذين من أشذ السالة ®وق ت المشهورين القولين ذكر أن بعد رشد ابن 

*١مهإ رق، س يعتبر؛رف، الطلاق، 
لخلاصة.ائ 

فتجدهموالسنة، الكتاب صرح أو الإحماع محالفته عند برأيه يعتدوا لر أنم 
قالخال وكذلك، قوله. رغم ائل المهذه ق والاتفاق الاخميع ؤينقالون ^كرون 

الأحرى.ائل الممثل مثلها برأيه، يحتد م الصغار الزواج مألة 
 U-:باكسةلأبيكرالأصمم

, ٥٧٥— ٥  ٦٨الجتهد(، بداية ق الثاذة ل)الأنوال مصيالها ينظر )١( 
التدؤيسمنة الثمراق—عمو صالح ءله،ا، واكب أيضا، مع القولن عذين س م ص نحدث )٢( 

ثالثكقول التي رأى لشذوذ وأشار ايجتهد(، بداية ل الشاذة الأتول كتابه) ق — القرى أم بجامعة 

شاذالقول ومدا العدد، صان ق مورا حال بم الرق امار إلا دليلا له أجد فلم •أنا'القولإاكالث، 
أملم•)صم'ا٥(.وافه الأئمة، بميع لمخالفته ُرجوح 

الةأصول عل والإبانة •الشرح ق)خاتمة(ممابه (  ٠٣٨٧ت الممرى، افه بطة)أبوبد ابن قال )٣( 
الأمة،إحاع من وحرج التة حالف اسم كل من الراءة وك،اله الإبان وتمام نة المرومن والديانة•؛ 

والمشعةالرافضة تولهم مثل صئ؛ا؛مخالفته،وذلك، اممه إل والتهرم، اءتةا،0، من ومحانة أهله وماينة 
أومها تمرع وما شاكلمها وما كلمها فهلمؤ،، مبع. وموى نحترع، ورأى متدع، تول كل ومن والخهمة... 



كة-أوةممصمحبفيسمحكدخ ?^ ١٠٨؟
سءهل،1 ٠٥٥^٠٥٥ ه،اامِ هل:سشءءا:■ 

رووسفهومن ااعالإء، بعض لذلك أشار كإ والخلاف بالإحماع فيه يعتد لا 
ائلالمإحدى عن يتكلم كان حينإ "" علية ابن وعن عنه الشوكاق فال بل المعتزلة. 

بالأدلةالعبادة هده ق الثابتة الشريعة قهلحيات حالفوا الذين الأذكار نفاه من مم أ~ 
حملةمن أحرجه حزم ابن أن كف سق ما يقرأنا ،• الرواّبىأالحال هي التي 

المجممن.

الإجارةجواز *مسألة *الإشرافءت كتابه ق المالكي الوهاب عبد القاصي قال 
حلاقهمالعلم أهل يعد لا وهؤلاء والأصم، علية ابن عن محكي ما إلا علميه، محمع 

حلأئا«لم.

السالمتن.حالة عن اعتقدها ومن الدين، عن أهالها نحرج سة، ومحداهب ردية أنوال تارحا، 
اضعل يقولون ا،لقال، وسوء الكفر ق ومتقدمون الضلال، أهل من رؤماء والذاهب المقالات ولهذْ 

قآراءهم يتهمون ولا الشل ق الثمات ويتهمون يأتون، نمإ الحق أمل وبمييون يعلمون، لا ٌا 
سان،البهتالله عل يمرون الية، ياب، وفتحوا الفتنة، سوق وأقاموا التابع، ألوية عقدوا ند التأويل، 

ومالخأاعين او-وكهف ١^٣!، وأعداء الثياض، إحوان والعدوان، بالكذب كتابه ل ؤيتقولون 
لأنصفامم؛ من وشيئا أسإتهم، من طرفآ أذكر أنا وطراتف، وصنوف وقبائل شعوب هم الخامدين. 

نحفىالأحداث، من النشء ولا الناص، من الغر يعرفها لا ظهرمنه، قد ومقالات انتشرت، ند كنتا لهم 
ابتدأند المقالات، هذ0 أهل مجن لرجل الكتاب إليه يقع الحدث فلعل يقروها؛ س أكثر عل مجمانيها 
وحفيكفره، بدقيق ذلك أتح ثم ؛ الض. عل الصلاة ل والإطناب عليه والثناء اف بحمد الكتاب 

لذلكالواضح أن الشاس، مجن والنمر والأعجمي له عالم لا الذي الحدث فيثلن وشره، احراعه، 
بنالحهم سهم الضلال ق التقدمجين رومانهم ...فمن الفقهاء من فقيه أو الطإء من عال! المحاب، 
أئمتهممن طرئا ذكرت . الأصم وأبويكر المرسي بثر وأشياعه اتياعه ومن ... الضال. صفوان 

حيثاتهمومجن بكتبهم. ويناظر بقولهم يستشهد من ومحالة ذكرهم، له علم لا ومن الحدث ليتجتب 
وأبوالنجار وحسثن كلاب ابن القول؛ أخبث وتوله لها والنصرة الستة عن الذب كلامه ق يظهر ومن 

إكرالأصمء.
^لخراراندنيءلحداتقالأيمرء،)ا/؟ما(.اكوكافذ،ءالمل )ا(يتظرقول 

افعيد بن مشان لالا-كتور المرأة( ردية مجن؛حث، ١ ٤ صى فقهية، بحوث محموعق بواصطة؛ (. t٢١٨/ ر )٢( 
ابنبخلاف الاعتداد عدم أن ذكر يالحاءعةالإِلأمجية-وتد ااشارك؛كليةاكرمة الفقه السر-أستاذ 

إنهذان يعد يقال فكيف، والأصول، الفقه كتب ق سطور هو كإ الإسلام، عبياء حح والأصم علميه 
ااجتهادهم؟ إل وير-؟ع بخلافهم، يعتد محالفون، هؤلاء أمحثال 



اساكاف:سمب- أ
ه:فعصره. . .

محكيا مإلا إخماعا، الحرة عدة نصف فتعتد أمة؛ كانت ®فان ؛؛؛! jjjJlابن قال 
بلصممه لكن ، الإ'حماع بقه موقد والأمة، الحرة ُين فيه محوي فانه الأصم عن 

أصم،الشريعة وهوعن الأصم، ®وأنكرها الاحارة; عن أيضا ،وقال  ١٠يه يطع 
١٠الصحابة وفعلها الإجارة، النم؛ا. فُل فقد 

وحكىالرحل، دية نصم، المرأة دية أن ق الإحماع نقل عند قدامة ابن وقال 
إحماعالم، عنثاذ، قول ®وهذا فقال: الرجل؛ كدية المرأة دية أن الأصم قول 

؛ ١٠ه الٌك، وسنة الصحابة، 
®ولاؤيطنا.' له يسمع والخليفة الإمام نص_، محالة حول القرمحلبي قال 

ذلك،وجوب ق حلاف، ولا الأمة يئن ~ الحليفة نصب، أي ~ ذللث، وجوب ق ■حلاف، 
الشريعة'أصم،عن كان حين، الأصم؛ عن روى ما إلا الأئمة بتن ولا الأمه ب؛ن 

ومدهبه®'؛/رأيه عل وانعه بقوله قال من كل وكذللث، 
أهلالحلمإء هم تم، يعتد فمن أمثاله. بمخالفة يبالون لا الأئمة أن نحد لدلك، 

عباراتؤنحد لدلك، وفرْ. بيانه جامع ل الر عد ابن قال كإ فته، والتفقه الأثر 
كالتال:هزلأء أمثال يمر هدئ العلماء 

والقاثاق.[ الأصم أي ] ان كيابن بخلانؤ مبالاة ®ولا 
الغزالة حمالموضحا واللغاُت،ه اء الأمترن.ي_، ® كتابه ق المؤوي يقول 

ولاالإحملمع، ق >را يحتد لا أي الفقه، ق يهل(( #الوسبكتابه ورديت، المي الماضية 
يعتدلا قالا: فإما الحرمان، ؤإمام الباقلأل، ابن لقول موافق وهدا حلاقها، بجرحه 

،،ن.الإحماعوالخلأفي بالأصم 
اراعتبإل البيع أهل من قوم ذمت، أبومنصور الأستاذ *قال الزركثي: قال 

(.٢٣٤القران،)؛/)؛(احكام 
رأ(ىبق،>م/«ه(.
)■آ(اكي>ا</؟م0(.

)ْ(جآ،ص؛-م.



جسمحاتواس ءأم ١ ١ أ. 
~ذ1سمأس'ءه،،س .. T —ط،اس!؛قصع 

الصلاةمن الأخرة ة الخالترك أن زعم ولهدا الأصم. وهوقول الصّورة ل اذشاباة 
ضرلكلخاوةالأولووتحاوج...لأ^'ء.

السادسالإشكال ** 
والبتي(شرمة )ابن صغار عصر ل الصغثرة زواج بمسألة الخلاف 

الصحابةبئن ونع السألة هذه ق الإ"بماع لكن إذا إلا الإجيع؛ ومع عدم عل يدل 
عصرهما.لسبق 

لخراب:ائ 
فكلاهماوالتي، قرمة لأبن الرأيئن ْع التعامل حقيقة سابئا وصحت أولأت 

أولهذه ليت والتي مفهلرب، شرمة ابن لرأي القل أن العلم ُع عليه، مردود 

)ا(الحرب،)أ/مآاأ(.
المآلةال.ه -رط،و—ه نقلوا والط،اء وضره الأصم أمثال هؤلاء برأى يعتقد لا كيف الAصت تدبماءل )٢( 

مثلا؟!

(:^٢٢٢/٥٢٢صيةlلlكاضjانياممlت)
اليهودأتوابانوال كما ائها رسوافبمالردوها أتوا إن،ا بل بما اعتدوا أبمم لم نلا ل •احدما: 

عليها.منى عليها يمع وما معا؛؛ن، الأصول علمي ق وذلك فيها ما ليوصحوا وغيرهم والتماري 
الإطلاقعل للهوى التع ؤإما بإطلاق للهوى مبض غثي أتم جهة فمن بما اءتل.ادهم محلم إذا دااثابي• 

الدليلمقتض إلا مسع غير أنه به ينلن ملئا غيها بما صدق من وأما رأتا بالنريعة بمدق لر من 
يزاحهبحيث ولكن للث/ٍع متع عو بل مطلما للهوى متع إنه ب يقال لا فثله أصارم حيتا لل بمثر 
الخزلأهل وشارك زنحك الهوى زلحول الهوى أمل فشارك التشابه ماع جهة من ءءلاا؛ه ل الهوى 

قالحق أهل مع الحملة عل القصد اتحاد مهم ظهر نقل وأيضا الحملة عل دليل عليه ما إلا شل لا أنه 
مراسمق موا وارتاال.لمان غإر ق دخلوا لل فإبمم وأيضا • • الثريعة. ومواتٍاع واحل معللب 

يتميزواولر تعيينهم عدم إل أشار قد الأمر غالب ل الشاؤع وكان الحال ظاهر بحسب منهم الجتهدين 
أنوالهمإلاحكاية هالْ والحال لريعكن نحتلف الاجتهاد ومدارك بعضهم ق الاجهاد بم، إلا 

عدمإل أدى ؤإلأ فيه اسر ليتمر والحلاق الوفاق ق وامحارهم فيها والتنلر بتط؛دها والأعياد 
حلاقهم.نقل الأمور هن.، فل،ااجتمعت، الإجيع كتاب ولهن.اتقريرق الضط 

القرفةحملت، احتلموا ما جهة ومن التآلف حمل الحق أهل ْع فيه اتفقوا ما جهة نمن الحقيقة ول 
فهمالاختلاف وجهة حكمها واتحاد لمحتها الحقيقة ل فيها حلاف لا الأتلأف فجهة كن.للئ، كان bذا 

سربمافيالحلأففالأفاقحامللناءلبرشلير،
ا.شرعية مسألة كل ق الحملة عل متحدة الإسلام كالمة أن المألة عل.0 محمؤع مجن فالحاصل 



يهيتعلق لا اللعان أن البتى عثإن ذهب فمثلا برأيه؛ يعتد ولا فيها نحالف مسألة 
إليه،بق يل؛ قول ررهذا المغني! صاحي، قال حتى للاحميع، محالف وهذا أبدا، فرقة 

فهوعنده؛ من حكإ أحدث قد البتي عثإن أن عل يدل تما سبقه، تمن أحد يقله وب 
أووعمتها المرأة الخمع؛؛ن مالة لث، ذلومثل ؛دلائ،اا. ، وصفوقد شاذ، قول 

قال!حسثا بدللثج ، حالفالثتي عثإن أن إلا التحريم؛ عل الإحماع حيث، حالتها، 
الباريفتح ق كإ بحرام،؛ ليس وابنتها، المرأة وسوى الأ-محشن، محوي فيإ رءالحمع 
عثإن، ررحلأفالعمري! فنافر د. الإحماع هذا دارس قال والحل. الصناع وبداغ 

رسولعن الصرنحة السنة ولمخالفته الاحميع، عمر بعل وير لكون إليه ينظر لا البش 

عليهم،النه رضوان الصحابة عصر ق ثبلهإ الإحم_اع وي قد نعم؛ ثاث• 
بعضمحسنيكر هنا أما الصغثرة؛ زواج جواز أدلة ق بذللث، لهم الأيار بعض وذكرنا 

ذللث،!قال ١^١^٠^ 
الصغ٩رينوابنتيه لأبنه الأب نكاح جواز عل الإحماع ذكر أن بعد المروري ال قه 

غجررروأجازه قال! ا، أبيهوعن أ؛ق؛؛آا عائثة من النبيبزواج مسشهدا 
وقدامةوالزبجر، عمر، وابن وعئ، عمي، منهم! ه المت أصحاب من واحد 

،شرمةااُ وابن ومار، مقلعون، ين  .رص ر ءر ر - jr—س 

بنتهاه 
حشيزوج 

٠النبي أصحاب من واحد غجر رروزوج الشافعي! الإمام وقال 
يزأن نحز لر بأمرها إلا البكر عل نحوز لا الكاح راولوكان قال! صغبرة؛؛' 

.؛ ١٠ها نفق أمر لها يكون 

.٠ ٠ الصحابة وإحماع س، النتي بفل ثت البكر ي ُرالخواز • الكاسانى ال ق٥ 
تزوجي عليهم الله رضوان الصحابة فحل من نقل ررما أيصا! ويقول 

قأماباصح،ياآ.)ا(طتلالإحاع 
الُاو،اء،صهآ؛.)تآ(ا-محلأف 

)ي\لأب)<<إح\\(.
)؛(سنالمهنيص)يمأاا(.

(.tvn/rالمناع،) )ه(باوائع 



جؤِيوالقيان الممرات زواج ق الترب الزاؤة : الأول النمل ؤّ * ٤٥٠؛ ١٢ت'■ 
الصحابة؛لإجبع محالف وافقه ومن شرمة ابن قول أن عل دال الصغثرات 

.؛ ذلك،،ُ ق حلاف عنهم يشت م حيث 
من!كل بذلك قال كإ حجة،ا الصحابة إحماع أن عل ررالإحملع أن علوم مه 

قالوآخرون. والزركثى حزم وابن البغدادي نمر بن الوهاب عبد القاصي 
ماأن ق اليان مقعل احتلف وما أحل، من فيه حلاف لا إحم؛ع ررإنه ت حزم ابن 
متيقناإحماعا منهم أحد من حالآف دون الصحابة من جع عليه أّم 

الزركشي!وقال حلأفهاا. لأحد محل لا صحيح احملع فانه بصحته، مقهلوعا 
أحقوهم الإجاع، بحجية الق_اوالين بين حلاق بلا حجة الصحابة راإجاع 
محب،حجة الصحابة ررإجاع الوماب؛ عبد القاصي وقال بدلك،®. الناس 

ااإجاعالشوكاقت وقال ؛. ٢١١١...عاليه الخالقة ومحرم له، الانقياد ؤيلزم إتباعه، 
حلأق((أبلا حجة الصحابة 

يلمت،فلا وشاذ؛ محاع وغير معتبمر غير حلاف، فهو بعدهم حلاف أي دلكر ل 0
وهوإج؛ععليهم، الله رصوان الصحابة بوق؛إجاع ملأنه به؛ يعتد ولا إليه 

قهلعية.وحجة 

المحاببقال ررإذا الفقه®! أصول ق راالتبصرة ق ( ٤٧٦)مت،! الشيرازي قال 
إجاعاذلك، كان محالغ،، له يعرف وطب وانتشر، الصحابة عل،اء ق ذلك، وظهر قولا 

أصولق القواهلع  ١١ق ( ٤٨٩)^!،!معاق الالمظفر أيى قول ا.ومثله يهءأ مقتلوعا 
،,®١٠الفقه 

—ومعلوم والإثبات. الدليل فعليه الصحابة؛دلك، بين حلاق ءند0 كان ومن 
(-;٧٥١)ت! القيم ابن ذكر كإ 

اّ)م0ه؟(.رجع )١( 
إحالاته(.)وفيها يعدها وما  ١٨٥ص الأصوليين، إخماعات ينفلرت )٢( 
.١٤٨الفحول، إرشاد )٣( 

i,[ل4رقم٣l٣٩))٤(س.
(U،>i/y)(o.)



im' :كقصأ
الأو الصحابة ق قوله يشتهر أن قاما آخر؛ صحايتا الصحابي ثقالف ب )رإن 

وقالتاوحجة، إخميع أنه الفقهاء من الهلوائم، حماهثر عاليه قاليي اشتهر فان يشتهر، 
الفقهاءويمض ا،لتكالمين من شرذمة وقالت، وليس حجة هو منهم• ءلادفة 

إحماطولالأكون اجلتاحرين; 

الفحول(-:ق)احاكام ( ٤٧٤الماحي)^،:القاصي قال كإ - العلم ْع 
يكنلر فلو منهم، خمسان ولا الصحابة عبياء حمح أقوال فيها تعلم مسألة تعلم ررلأ 

جلة.ينعقد لر إ أقوالهم حمح فيه حصلت ما إلا إحميع 
علالشافعي أصحاب،  ٤٣٤اليوميعلم كعا عنهم، بالخبر ذللث، يعلم قيل: فان 

ْعكثرتهموايراقهم.ماللث،علمسالة، وأصحاب، مسألة، 
فالخوابه:وج 

ا:ذكرنبإ إلا والشافعي ماللقؤ أصحاب، حال من اليوم يحلم لا أيقا ذللث، أن 
٠٢الموصعينا،ر بين فرق ولا الباقون، ؤيكت، ويشتهر ويفلهر قولأ بعضهم يقول أن 

المايسحالإشكال ** 

افيهروج بوقائع محتجا الصحابة، إجاع الصنائع بدائع ق الكاماق ادعى 
منعل الساكتين إكار عدم يكون قد إذ صغ،؛را'ت،؛ وهن بناتهم الصحابة بعفى 

الإكارفيها بجون ولا الاحتلأف،، فيها يسوغ احتهاديه المسألة لكون ذللث،، محعل 
الحالفهم، من ذكر ورود دون بعضهم، من ذللث، وقؤع iمجند الإلزام. ولا 

اتفاقهم.يكفيلإئباءؤت، 
:الحواي،وج 

علمناوقد سكوق، هنا الإحم؛ع أن منهللق من الإشكال هذا صاص، يتحدث 
زواججواز مسألة ق بعمرهم ا محالفوحول عدم مع الصحابة إج،ع مابثا 

الوقٍين،)أ/أآ\<(.)؛(أيلام 



ؤجؤِذ؛ ذواجاكغماتدالنتتات بj المم-لالأول؛ ,عأؤ ١ ١ ٤ ؤ
هوالخاكن كلتي ق الإحلع هدا أن عل من مأجيب هدا وُع الصغيرة؛ 

قاطعة)وحجة اخملع 

أدلا:
محلوليس فيه، المختلف النزلع فهوح1رج الكوق الإحماع من هذا كان إذا 
المسألةحالة ل قطعية حجة الكوق الإحاع أن عل الأمة علماء لأنه الخلاف؛ 
كسارصرح وند الزمان، تطاول، مع — الواقعة تكررين، إذا آحرأ أويمعنى ~ المتكررة 

لرإذا با هوحاص إنا واحتالاته؛ فيه المختلف، الكوق الإحاع بأن الفقه أصول علماء 
الأمةعاناء فان ذللمثج تكرر إذا وأما الزمان، طول ْع فيها والخوض المسألة ومع يتكرر 

.٠ ااُ محالفته وتحرم انباعه، يجب قْلعيا إحماعا يكون الكويت، أن عل حينثد~ اتفقوا" 
الفقهأصول علماع بكبار رمضان( اض )عبد الشخ إليه ذهب لما استشهد وقد 

اموالإم٠، الرهان،ار رر ق (  ٤٧٨)^،)الخويني ام الإمال! أمثنصوصهم مع 
الديناج توالإمام ؛، ُ الفقه أصول ق ( المعال؛ رر شرح ق ٦، ٤ ٤ • )ت اق اكلم

والإمامالحا-؛س_إااُُا، ابن محتصر شرح الحاجب رردغ ق ( ١٧٧ : الكي)ت 
حديثهمحي بكي الالإمام قال نمثلأ الحيط«ُْ؛. ررالحر ي ( ٧٩٤)ت،; الزركثى 

تكررُت،إذا أنه وذلك، الزمان.. طول هع ذللا، يتكرر ررألأ الكوق) الإخم؛ع قيود عن 
لث،ذلومحتلف ^^، ١١إل يفضي إنه أقول! المخالفة.. عدم مع المدة وطالت، الفتيا، 

بدللث،، ١١المعالر شرح ُ ل ال اكلمابن صرح وقد وقصره، الزمان طول باختلاف 
صورةجعل فإنه الحرمين(، إمام كلام هومقتفى وذللث، الخلاف، محل من ليس وأنه 

المسألة.هده ذ حوزا بمدا وكفى ■■،. ١٠١الواقعة تكرار مع الزuن يطل لر U المسألة 

افمحي للشخ ومي ر؛/ها؛-ح؛ا(، القرصاوى عل الرد \"-A\■(، )٥ البيع، اعل أصول عدم يتغلرت )١( 
مريا.عاما عشرين من الفقه ياصول وعومتخمص موس، رمضان 

)؛(الأكانعي)ربهآواه1(في)ا/آبأمآ(.

الكتي-.)ْ()أ/آ؟أ(-ط;دار 
.(Y-،\/Y)c\)



،لسثودا
٠مح،ُت الشرب ة نائيالإ الثاف الباب ئ,ة-راط 

هس.ذه ِ_ - : ِ __ ويه قم 

الإشكال:وجود فرض عل مأجيب أنني إلا تكفي؛ الأول الناحية أن 'ورعم 
قكان أنه لم نلا ا لأننصحح، غير ®هذا (: ٤٧٤ت: الماحي) قال 

*ءادرين كنتم إن هذا عل فدللوا مصيب، محنهد كل أن اعتقد من الصحابة 
آخر:جواب وئ 

أنهاعتمد ؤإن نوله بغير نال لن والخالفة بالناقفة حاررة العادة أن وهو 
افيهمحتهد كل أن تعتقدون مائل ق ومحالفوننا تناقضوننا، أنكم كإ ممي_،، 
محوزفلا العادة، استقرت، ذللت، وعل محالفتنا، إظهار من ذلالث، يمتحكم ولا مصيسم،، 

نقضها.ادعاء 

الأمة...؛عل الضرر من فيه محالف ئا سكت، الساكت، يكون أن يجوز قالوا: 
العروفإبيأمرون كانوا أنمم الصحابة من الحروف، لأن حهلآ هدا أن والحوائج: 

الحقار إظهق محالفوا أن محوز ولا لائم، لومة اش ل نحافون ولا النكر عن وينهون 
بعصا،بعضهم محالفة منهم ظهر ولدللئ، إظهاره، عل صرين متنا كونمم مع مضرة، 

مضرة.,..ذللث، من محافوا ولر بعض، عل بعضهم ورد 
آخر:جواب وئ 

يضمرمحن أيصا القائلن ق يكون محوزأن لأنه للزمحكم؛ لولزمنا هدا وهوأن 
القول؛الإحاع,يبطل وهذا اعدة، ميعتقده لا ما ؤيقول محافة، يظهر ما حلاقه 

أوبنطق له والتمويبج القول بالرضا الساكتين من علم متى فإنه ذلائإ ست، ؤإذا 
العلمومحصل إحماعا، ذللئ، كان أوسكوت،: أوقصد؛الخهلارّ_، حال أوشاهد إشارة 

•٠٢٠"بمج وجه من الأمة عن به؛القل 

قوانمعاي (،  ٤٣٦/ ١ اكاظر، ق)روضة قدامة وابن ٣(، ٩ ٤ ق)التمرة، النمرازى ناله وعثله )١( 
١(. ١٧٥-١  ١٧٦أ/ الفقه، وأصول )العدة j وأبومل (، Y٧٦٢/ الأدلة، )قواطع 

المابت،'ازّجع ل ءد-ه، وارد أيما الاحتيال هدا لغر ؤيفلر ٧(. ٠ • - ٦٩٨)آ/ الفصول إحكام )٢( 
هذامواء ومحابعدها(،  ٤٣٦/ )١ الناظر وروضة يعدها(، وما  ٧٥٤)X/ الفقه أصول ي والقواني 
صرم.أو الاحتيال 



:>!تءو صبفيزواجساتواس ! ٢٦١٢!
،لسم،،■ؤ Kb-*ضسسءاسضِ_ 

(-١٦٣ الأمدي)ت: قال فدلك—كإ محتهدا، لكونه عنه كون المحاحتإل 
كالعادةبطريق لا مأخذه، عن الكثم، وطلب ومنافلوته مباحثته من يمنع لا ارمما 

بينهم؛فيا الدين وأئمة المجتهدين بمتاؤلوة هذا زمنتا إل الصحابة زمن من الحارية 
علأنت وقوله• والإخوة، الخد ائل مق كمناخلرتهم الباطل، ؤإبطال الحق لتحقيق 
ايلءارالممن ونحوذلك الخن؛ن ودية والعول، حرام، 

وأنالاختلاف( فيها يسوغ اجتهادية رالمألة أن فالاحتإل أوصح؛ وبشكل 
:هماوجه؛ن؛ من يسلم لا مصيب؛ محتهد كل 

الصحابةمن أحدا أن إلينا ينقل ولر الصحابة، عصر ق يوحد لر هذا أن أولهإت 
الصحابةبعض عاب ولذلك مصس_،. محتهد كل أن يعتقد لأنه الإنكار؛ عن سكت، 

مسألةتق كمناطرتم الباطل ؤإبطال الحق لتحقيق وتحايلوا وتناظروا بعض، عل 
الحبندية ومسألة التحريم، ومسألة عباس، ابن مع العول ومسألةث والأخوة، الحد 

ثيءعن يسكت، لا المجتهد أن عل يدل وهذا بعضي، عل بعضهم وأنكر وغيرها، 
•إلزام دون فيها رأيه محن بل خلافه، هويعلم 

مذُتا،ينتحل أن عادته من مصسج، محتهد كل أن يعتقد من أن ثانيها! 
خطأغيره ومذهب الصحيح هو مذهبه أن ويبين علميه، ويناظر فيه، غيره ونحالفإ 

قدالحتمي أن . ثدعِ هذه يحد فكف، تقدمنا. ءم<'. لغنا ي4 ماننا، ١ I و نشاهد كءا 

الأءتقاد١ت.نكتإلهذا
الإحكاملامولاسمم)ا/م0آ(.)١( 
الإ-بماعحول وغم، الاحتإل كهذا — الاحتإلأت عزه عثل حول الثثري سعد د. الأصول الشخ يقول )٢( 

الدليلعن الحري والاحتإل يعضدها، دليل إل تستند ب أما إلا عقلا، منقدحة كانت ؤإن الكوق-ت 
شثن، ينكره ْن يوجد لا ثم الأمة ق الخهلآ حصول يمنعان والثممع والعادة كيف القهلعية؛ ق يقدح لا 
أيئاوتحاب كله. الحصر ق بالحق القائل ءا-م إل ذلك يودي لئلا الاحمالات هذه ورود تريع الأدلة أن 

تطعياكان لو إذ ههلحقا؛ يكون لا كال.لك كان وما حجيته، ل ءمحتلقه الكوق الاحميع إن قال؛ من عل 
منمناك أن بدليل هطعتا؛ كونه نتفي لا الثيء حجية ق الاختلاف بان هذ.ا عن •بجاب الخلاف لانض 
.ن3لعيتها من ذلالث، يمتع ولر المريح الاحميع وق ادراتر ل خالف، 

تنقيحثرح ق المراق ونال يقينا،. الخلاف موصع ق أن سن أن ايجب • التمهيد ق الخطاب أبو قال 
منوكثير العالم حدوث ق العقلاء اختلف، ولذلك، ، الشيهامت، فيه تحرض قد القعلحي الدليل ؛٠ الفصول 



;:_صء
برىفلا الإشكال، كإ الإلزام( ولا الإنكاث فيها يجوز مالأ)ولا أما 

يكنلر ؤإن إلمه اده اجتهأدام لمن ائتا مالخول ذلك، ويرى الجتهدات، ق الإنكار 
تفالخواب مواهقاؤ 

اعتقادهح محتهد أي يسكتإ أن بجون لا إنه حيث حدا، بعيد الاحتمال هدا إن 
نولهم•جرى بحري الخطأ إنكار ترك عل تطابقهم لأن آحر؛ محتهد أي قول ق الخطأ 
الواصحالخطأ إنكار وعدم حقيقة. يكن لر وهدا يخطأ(، ليس المجتهد ذلك، )محول 
المحطريق سلكوا الدين العناء من مجهم عل مار ومن الصحابة عادة من ليس 

والأمثلةبعض، عل بعضهم واعرض بعض، عل بعضهم أنكر فقد الغس، وتركوا 
ممرة.ذلك عل 

الق—اذفنمن كان لأنه المذف؛ حد بكرة أي جلد من مغ لما عمر أن منها•' 
فأرادزنى الغيرة أن ررأشهد أحرى! مرة هي بكرة أبو قال بالزنا، محبة ابن للمغيرة 

المغيرة.يحني ، ٠١حبلت، صا فارجم جلدته إن مائلا! فاعرض حده، يعيد أن عمر 
جعل®إن قائلا! جبل بن معاذ عليه فاعترض الحامل، حلي عل عزم عمر أن ومنها! 

مبيلأء.بطها 3، ما عل للثج افه جعل ما سيلا، ظهرها عل لك اف 

ابنيجعل زيد اش يتمي ®ألا الاحوْ؛ و الخد مسألة ل عباس ابن قول ومتهات 
الالمجتهد أن عل تدل وكلها كثيرة، .والأمثلة  ٠٠أبا الأب أب يجعل ولا ابنا، الابن 
.المجتهدا'.ت، ق الإنكار يرى لأنه يسكت،؛ أن له يجوز 

فكانغيره، يجوز ولا العلن، المجتهن. لقول موافثا كان فالساكت، هذا وعل 
راُ.حجة فإنه إحماعا كان ؤإذا إحماعا، هدا 

قالخن •معش بن معاذ بن محي د. وعثاله ( ٢٢٩والظن، النطع : )بفلر القطمات،. الضان السائل 
ئابمراسيوالظنى،أآ-ا-ا-ا-ا(.

٢،النملة،) الكربم عبد ا.د الشخ النانلرا، روضة بنرح المائر ذوى •إمحاف من التوفسح هذا ( ١] 
نل.الذي الإشكال، لبماب.ع سط بممرف وذلك ١( ٢ ٦ -٩ ١ ٢  ٦٧

»إماالإ•بماع؛ نهلعة أدلة عموم السكربي؛ الإخملع نهلعية يرى من أدلة من أن الشئرى د. الشخ ذكر وند 
بزانل مرذدى القال، •ثالها، قطعتا مكون الإجاع أفراد من هوواحد إن الكوق الإخماع تشمل 



كة—\؟ةفيدداجسمت7اكات 
ونحنالوافقة، دليل الكون أن العادة هدم ياعتار اضن ت الرخي مال 

عالمفإذا ا؛ قطر—للعلم موجبة حجة إحاعهم أن الصحابة عند كان قد أنه نعلم 
منّاشتهر ما ومحرج الخلاف، ليتحقق عنده ما بيان عليه يق«ارصرإ هدا، الساكحت، 

يوحدكأن ظنتا، محعله ما له عرض إذا وااالإ■بماع • قطناء الحادثة حكم يكون أن 
إليمل فقد ذلك، ونحو الباقن، من والكون الجتهدين، بعض من القول 
تالقطعيايت، من يكون وكيلك ٠. ٢ ااُ إليه القوية القرائن بانضإم القهلعية درحة 

مشانحنابمص ذكر شط أوأنولع واحد نؤع قطعية حجة مو الذي الإحاع أن بيان اوأما I الأصول 
ؤإنإبصحيح؛ ليس وميم البعض، دون قهلعا م للعالموجئا بعض الوجعل أنام، عل الإجيع 

القملعر القول. هاوْ الشخ وريح الللأئل٠. من ذكرتا نا تهلعية فهوحجة اخميع هو ما أن انمحح 
(.٢٢٦والنلن، 
الرخي،)ا/-ا"ا()ا(أصول 

.٦٩دحان(، الد. الأساJلألبالإبماع) ئانشة (. ١٢٥الملة(،)١; الشاذة)د. الأراء : )آ(؛نظر 
تمهمتان ملاحفلتان )٣( 

القولنح ت' الأشقر عمر د. يقول الأصوليون؛ ذكرها الص وشرود الأصول الإحيع حول الأيل؛ 
صعاففعض الالم؛ن، عل شر باب — الأصوليون ين.كرْ الذي الإحاع بمي الإجإع~ ٌن الخمع حدا 

جهورعند لمة مقفايا ل ؤينازعون بجادلون دينهم الد.،ن عل يلبسوا أن يريدون الدين القوس 
جيعأن ل أسرا إخماع، غيها ليس حلافئة السائل ه ١jهاان يقولون؛ ومحاورون، يواجهون وعندما الأمة، 
معاو الرجل هدا جعل ذلك، إبان نستطع لر فإذا القول!! -بماوا قالت، أو الدمج، هدا ذهبتج الأمة ءل،اء 

)نغلر٠ْ. الأيام هده هوحادمثؤ كإ الأمة، ■^١٠ جهور عليه ار حمما لخالفته ذؤيعة طليه تلبية عل ندرتنا 
فيالإحاعالأصول،ابم(.

هذاعل يكون حيتا صمتها س متعددة، حججا معين شرعي اّاؤا س للخريج البمم، يتخذ • الثاية 
عاليهم؛اش رضوان وصحابتي اض. رمحرل عهد س الحكم حدا الأمة ولمتا صحح، إ"بماع الرأي 

ظيةلأقط٠يةالحكم هذا عل أوالأدلة صبمحجةانالإحاعسملأص، 
معتجرغجر الخلاف، س الآلة هن.ْ لوكانت، حتى الخلاف، واستساغة الإخملع حرق، س ليتمكن وهكذا؛ 

(؛١٠)ص٦ ٠ الشرعي للئمى اااك.ليم كتابه ق العجلان فهل. الشح يقول شاذ. حلاف هوبالحقيقة بل 
فخلافهالفلني وأما حلاف، محل ليس القطع أن عليه لمي والئلني القعلعي تميم س العض ايتخذ 
ونمورحلعل كله والكان.وهذا بالزمان يتغير أومما الإسلام س التغير الحزء ص إنه أويقال؛ 'اتغ، 

غلتيا،ولوكان حتى حلاقه ؤغ يفلا ءلا٠ر نص فته  ١٠منها فالفلنياصت، والفلن، للقطع صحح غير 
ممعللحأن والاستدلال.؟.كا الطر يتبع القطح أن حاصة انموص، ص الثلا٠ر اباع فالواجب، 

١يتركهء أو يفعله أن الإنسان يسع مباح حكم أن يض، لا الفلتياهمتج 



ءذة|ساص:بماب 1ق1ؤت, 
حدإل القرائن محقرما ؤيكون ؛؛^؛، jLJl (j؛الإحميع أهل بعض مذهب يشتهر رءأن 

ا.ر ا؛ متوارا ؤينقل بالوافقة، ^ ٥٥١١منه يتماد 
والعلنالقعلع مسألة ل الزواج من تحديد قانون أصحاب مع وتفة ثم؛ 

بالأدلة:

المحابةعصر ق محالف بلا عليها الإجلع وير المغيرة زواج جواز مسألة 
ظنيتند والمأوقهلئا، ظنئا ١لإحماع كان وسواء قلنا؛ ك،ا عليهم— اش صوان ر— 

مرتبةإل الظن مرتبة من الحكم هوري الإ•حماع ®فتائر الدلالة؛ أوقلعي الدلالة 
ا.*أ القهلعي مرتبة إل الظني مرتبة من المتتد يري الحجية، قوي فالإجيع القهي؛ 

قكإ سنة ١ ٩ سن تحت كدحول البالغة أوالفتاة كعقد الصغاتية سواء الزواج وهذا 
هذاومثل تتغير. لا التي الثابتة الأحكام من الكاح هذا الزواج، سن تحديد قانون 
عنهايمول والقياس( والإ^محاع والسنة بالنصوص)الكتاب الثابتة الأحكام من النؤع 

العالبالعهد الشرعية المياسة م لقالمابق الرئيس عطوة— أحمد عبدالحال الشيخ 
ابثاحكآ تقرر ام الفقهية الأحكام ارمن هي: - ه م ١ ٤ ١ ت:ه للقذاء، 

والأمكنة،والأزمنة، الظروف، يتغير تتمدل ولا تتغير لا دائمة، مريعة أنه عل 
نحتالف،ظنية أو قطعية الأحكام هذه عل النصوصى دلالة كانت، سواء والمجتمعات،، 

أمثلةوصرب ،  ١٠١المختلفة...ادات، الحثكأحكام لث، وذلالمجتهدين، أنفنار فيها 
:أقول أنتي إلا الثخمية. الأحوال صمنها من متحددة أحرى 

النكاحؤيقنن يمنع الزواج من تحديل. فقانون هذا؛ كل عن النظر بغضي 
القطعياأ؛ا،ابالإخماع وثبت، والمنة، بالكتاب المرح بالنهى ثيت، الال.ى الصحح 

أفرداو رن—اس،، JIعازا من الأعواء وأعل التدعان ويحول، ذلل؛،، ل والتل—ى التخالط يت»إ ما ممرا لذا 
تكتابه ل صفحات عدة رالفليات( بالقهليات التلسى الة رمالمسألة ^٥ الخراثي صالسعان الشخت 

مساما.الأأالإاء يار عضوهيثة صعادالثثرى~ ئ. الأصول الثسخ عل قرأت ند وكانت، ٠، التليس ءثقافة 
.٥٨الاصعللاح،لقوانن لإيضاح ١ ، ه( ٦ ٥ ٦ ت ت الحوزي) بن محمد أبو )١( 

ه(ّ ١٣الزحتل،)؛/ومت أءد الإملامي، الفقه أصول )أ(يفلر: 
.٥٥الشرمة،الماسة إل المدخل )٢( 
ه(ّالخرقي)ه/ خمر عل الرركثي ثمح )٤( 



بلا، داعيهءأ إليه والضرورة محمعة، عاليه الأمم وارمحائر ؛، المللاارأهل ررؤإجيع 
دواعياحت،اع من الكاح ق اتفق ما مثل الشرع أحكام من حكم ل اتفق ما ورر 

منيهملا الملمون فيها يتتانع ل؛ مما النكاح حل آلة رافموالطع،،أ،؛ والعقل الثرع 
ألةملمحتاج الأمر مدا فهل واJالاة؛ ١^١^ نكاح ي كله وهذا بدعيهمُأ؛،، ولا 

صحةفرض عل — والخلاف النزلع محل خارج فهوبالحقيقة أ والفلز؟ القءني 
قهلعيالزواج فهدا والغلنيات؛ القهلعيات مسألة حول وحوار اجرار فلا الّزإع~؛ 
هذامثل وتحريم بمنع والعقل نقل الالوجه هو ف،ا والثبوت؛ والدلالة الإحماع 
أوخمسمحتوات أربع منذ اغ بفتاة فمثلا إ حقوقها؟ من حق هو الذي الزواج 

منحهليها الذي الكفء الرجل ذلك تتزؤج أن وتريد عاما، عثر ؛الرابعة وعمرها
الإحماعنؤع اجر من بامحم أو العقيم التقليم بامحم منعه التثرع لهذا كيف وليها، 
عشرةالثامن الأحمر القانون محن حتى فوقها من ذلك( عل وقس أدلته؟! ودلالة 

هذاأمثال طبق لن البغيض التعنت( ومن ل وهكذا. الشاب، ذلك( ومثالها منة! 
القانوقالسن يتم حتى بالزواج مح يلا أن الإسلامية المجتمعات بعض ق القانون 

هذالوكان حتى ا إ والثانية والدقيقة الماعق إلا يبق وب واليوم والشهر بالمة كاملا 
اأوالفتاة؟ الناب( ذلك( مملحة حساب( الأمرعل 
ومحاهلالبلؤغ، قبل لصغرة القضية اجرار لأن العقول؛ احرام أحمل فا 
فلوكانالتلبيس، من هونؤع القانوق السن تمل حتى البلؤخ عدة؛عل. منوات 

علالقفز لا اليلمؤغ بالقانون القرار أهل لاشرمحل اللؤخ قل يتعلق؛المغيرة الأمر 
ن!للوالحيض— —كالاحتلأم عليها المجمع الهلثيعية والأمارات العلامات كل 

أنخاصة والفلاهرة، الكثيرة الأخرى كالأمارات ليت( قليلة معينة فئة يعني الذي 
ارةأموليت، بمكائيا، ستاق لأّباي، الأخيرة السنوات ق السابق عن تقدم الثلؤخ 

؛(.Y1/U)ثرحالوجء؛ِ العزيز )؛(الرافعي، 
)ا</ا•(.)أآ(الحاوىالير 

(.١٨٥)؛/)"ا<انمايةشرحاس 
٢(.• ٦ )م/ تمة( )ابن الكبرى الخاوي )٤( 



قققةوس;
معيتفق لكي البض؛ رأي عل بل ، الحمهورلرأي عل لكنت أبقا السن 

وافقأوما اسءأن عن المث ليت أصلا الأتحة؟! الغربية الاتفاقيات 
الاتفاقياتبتلك الوصعية الموانين تلك يوافق ما بل سيتمئ، الذي المجتمع بيئة 

~الجمهور رأي الن و الراجح أن عل الدليل عن النظر وبغض ~ الغربية؛ 
السة عثرة الخامس المن ناحية من العربية الخزيرة بيئة يوافق ما أن العلوم من 

يقفزفكيف ا؛ النادرُ الخاص لا الثاغ بالعام البلؤغ من فينظر أ منة عثرة الثامن 
يقولالشعوب، باختلاف نحتالف، القوان؛ن أن هؤلاء يعلم ألا إ إ ؟ سنة عثرة للمثامن 

أخذواما إذا الحالم بلاد كل ق المقننون ،احرصي عودة! القادر عبد والقانوق القاصي 
الأمةقوانن 0ع يأتلف حتى يأخذونه ما يعدلوا أن عل أخرى، أمة قوان؛ن من لأمة 

أخرىأمة قانون أمة إلزام أن العلم حق يعلمون لأُام أنظمتها؛ ْع ؤيتفق الأخذة 
اعاداتهعن التخل، الأمتن إحدى إلزام معتاه، نحالف من الأمتن ين لما مراعاة دون 

أحدىإلزام معناه يكون قد بل ا، وشرائعهونثلمها ومميزاتها وآدا-ها وتقاليدها 
لعتقداما«م.والتنكر دبمها ي والتفربمل الاجتإعي نظامها عن التخل الأمتن 

دأصخلهب ابن قول رم بملم• ت( لن بلؤخ سة عثرة خمس ■' ■*rJوابن دالشاض الأدزاعي نال، )١( 
ونحب،امرئ, ابن واختاره الدينة، أهل من وحماعة العزيز عبد ين وعمر الا"جشرن ين االلالث٠ وعيد 

المرية،الكتب، دار ط: للمرطسي- القرآن أحكام السن. هدا بالغ من عل عندهم والفرائض الخدود 
ط;آ)إ\،م\ها-)ه/همآ(.

همنرواية وم ومحمد، يوش، وأبي، والأوزاعي والحنابلة الشافعية وهومدهب كنا؛هت ق البهلأل، وتال، 
التعريفت كتابه ؤ، نميرأنوالهم وقدنقل • • • والخهعور• والهادؤية العزيز صد بن لعمر وعزي حشفة، أي 

العادةهي طْ أن إل أشاروا الدهب هدا أصحاب أن إل مابه j وأشار . TAXr,البلوغ بعلامات 
بالعاموالعبرة القليل، إلا عنم يتأخر ولا السن، هذا ؤ، يكونا والحيض الاحتلام، أن والغالب، الفاشية، 
لابالقليل.والغالب 
نمه:I السالة هذا حول ٢(، ١ ٩ لسءاوى)مآ/ الأنار معاو شرح حاء )أ(؛اداّبة 

احتلامالاحتلام أكثر لأن ستة، عشرة فهوخمس الاحتلام، فيه يكون ما اغلثج عل الخالق، ذللت، احعل 
إناذللث، لأن أكثر عل ولا ذللث،، من أتل عل بجعل ولا يكون، القدار، هدا ق النساء وحيض الصبيان، 

نياالخاص أم نعم لر كا العام، أمر نعتم ولكن ذللث،، ق الخاص حكم نحتم ولا الخاص، ذأ يكون 
العام...٠.واممرأهر ١ الحيض ق محالفا حعل 

.٢٥القانونية، )مأ(الإسلأموأوصاءنا 



جقءق|
بلاد،الملْ إل يذكر تعديل ودون الأوربية القوانين نقالتا ®_،J أيصات وقال 

هريا،عثر ثلاثة منذ ا ونحكمهالإسلام يولها بلاد ق ملزمة ثوانتن وجعلت 
الأوامرمن حالفه ما وعصيان وأحكامه، الإسلام شعائر باقامة اطه يتعبدون فاهالها 

بلادالإل الأوربية اهلوالئ_وانين نالمعاق، هذه يفقه أن المعقول وكان والأحكام، 
غربيةقوانينهم فجاءت فيهم، حثر ولا لم فقه لا أناسا كانوا ولكنهم الإسلامية، 

تطورها،ولا ما نشأ تمثل ولا يحاصرها، ولا بإصيها تتصل لا الإسلامية، البلاد عل 
آداحممن ثيء عليها ينعكى ولا وتقاليدهم، بلاد الأهل بعادات لها صالة ولا 

تربتها،غير تربة إل نقلت عنا، غريبة السالمان معشر قوانيننا باست حتى وأحلامهم، 
بللهاس، ؤيتجهمون فيها، يرنايون ما، لهم صلة لا وأناس جوها، غثر وجو 

٠٠ ٠٠حدمهاءاض إل ؤيتقربون ينكرونها 

واجرارالبلؤخ، قبل الصغار زواج تعدت الة فالمبدء، ذي عل وعودا 
حقيقةوهذه والبالغة؛ او_الح زواج حول القاش يل حولهم؛ والأدلة الحوارات 

الدولية.الزواج؛الاتفاقيات من تحديد 

اص**الإشكال 

البكرتزؤيج قبوز ، فكيف٠  ١٠تستأذن حتى البكر تنكح لا  ١١ت ه البي يقول 
أ؟ ورصاها إذما بلا المغيرة 

:ئالح_واب،

أولا:
حاصةيضرحا، لا بعض اليعمها مع الأدلة يجمع الأجلاء العا1إء أجاب، 

الأدلةأن نحد النكاح؛ كتاب، ق أحرى مائل ذكر عند يكتبهم الأدلة تدارس عند 
إلايكر كل ق عمومه — العلمإء قال كإ — فالحديث، لذا المغيرة؛ البكر استثناء تدعم 

سالبي زؤج نحديث، محنى عل الإجبع يدليل الأب ذات الصغيرة 

.٢٦،يتصرف— السابق— االر-؛ع :١( 



تجثعة_ ز ِ
منالّثي. تزؤج حديث حه حر عند ( ٤٤)تت٩ بطال ابن فمثلا ٠. ُ ضما عاسة 

أنعل دليل الحديث اهذا أن ٣( ١ )تتاُ التدر ابن عن مستدلا أشار عائثة، 
أجازتفد إذ إذن، لها التي البمالغ أما تستأذن؛ حتى البكر إنكاح عن المحؤ^، ميه 

؛.لها((لإذن لا التي الصغ،رة عل النكاح الأب يعقد أن السنة 
منواحد غبر وزوج صبية، ابنته ه الزبثر ®وزوج • الشافعي قال 
امرئ،إلا البكر عل يجوز لا الكاح ولوكان قال صفرة، ابنته M المي أصحاب 

هاءرمنف3، أمر لها يكون حتى يزوج أن بجز ل( 
من®وكل : ٠٠العلم أهل مداهب، عل الإشراف رر j الندررةءنلبج ابن وقال 

لأحدفليس الخلق، عل الحجة لأنه فباطل؛ ه الرسول منه ما غر عل نكاحا عقد 
عائشةزؤج ه؛، الصديق بكر أبا أن ثبتا فل،ا مثلها، يسنة إلا السنة من يستثني أن 

البكرعل الأب عقد كان نمها، ق لها أمر لا صغبمرة وهى اف رمول من 
•س الرسول قول من مستثنى ذلك وكان حائز، نفسها ق لها أمر لا وهى المغبرة 

تتاذن«ا؛،.حتى البكر تنكح »لأ 
البكروءثر0 الأب يتيح لا ~ البخاري ترحمة عل تعليقه ق حجر ابن ئال 

،أوتيسا كانت، بكرا ا،لزوجة رصا لاشراؤل معقوده ءرالرحمة — برضاهما إلا والثبب، 
منالمغبرة تثنى تلكن الحديث،؛ ظاهر يقتضيه وهد0 ، أوكبرة كانت، صغيرة 

ئ«ءْ<.عبارة لا لأما المعنى؛ حيث، 

لكنالمغثرة زواج بجواز يرى حجر ابن أن نتفق قائل: يقول ئد لكن 
الكبار—من المغار تزؤيج باب — شرحه عند ذكر لأنه استئداما! شر لا ياستئداما 

امنالممهيد).ا/\<إا-.0ا(،وضرم(، ١ ٩ ١ / اتاري)ا< فح (، ٤ ٦ • الحل)آ/ : (يطلر.ثلأ )١ 
ص، ( الزواج عند عائشة مس ل الوهاج )السنا كتاب ق نصرص هع بنصها لكرما الصادر 

وعد،را.وما  ٢٥٥

•طال،)اا/هه؛( لأبن الفتح حجرق ابن القول هذاوقدب (• ١  ٧٣البخاري،)U/ صحح )آ(شرح 
(.١١٤الكبرى)U/ المهني )■أ(ذن 

)أ()\إلأ(.
)0()اا/ا-هأ-ماهأ(.



;شة؛جوة  ١٢٣!
الفقاستداما®. يغثر الممرة البكر يزوج الأب أن الحديث من رريوحد ؛ jLlaابن؛عن 
يكونأن محتمل بل الدلالة، بواضح وليس ذكره، عدم من ذللق، أحد راكاته حجر! ابن 

®رالهجرة مل بمكة وقعت، القصة فإن وهوالظاهر؛ البكر استدان ورود قبل ذلك، 
الحكمأن عل يدل ؤإحاعهم ءليهم~ الله رضوان الصحابة— عمل أن ت عاليه فيجاب 

ينخ.ولر عليه هو ما عل باق 
هالبي زواج دليل مخ تنلر أيصا البكر تثدان امة فأدلذا ل
أبيها"•وعن له بعائشة 

:ثان1ا

عل®القدرة الفقهاءت اصطلاح ق وهي بالاتفاق؛ شرمحل الزواج ق الولاية 
ومنهالعقد)الول(، متول ويمي أحد®. إجازة عل ا توقفغير من التصرف، مباشرة 

]اوقرة:آذ؟[.قولأمالتؤصهآكأل4ص 
ه،ؤإمانفعن إما؛الأصالة إنشائه، ولاية الزواج يتول لمن يكون بأن وذلك 

العقدبطل فقاوت، ؤإن وتفاو، الحقد صح الولاية، هاوه وحدت فإذا غيره؛ عن باليابة 
الحنفية.عند موقوفا وكان الحمهور، عند 

القاصشون ض الإشراف دم الإبمار: رلايت القس: >، الدلأة دس 
للأب،نست، هده أن مكؤ ولا والتشغل؛ والمملثيب والتعليم كالتزويج الثخصسة، 

تزويجولاية مشروعية وسب • الثؤع عن اليابة أو بالولاية الصغار يزوج فالول 
عجزهميسبا حقوقهم وحفظ هؤلاء، مصالح هورعاية الإجبار(؛ )ولاية القصر 

٢؛•وت،ا-و تضع لا حتمح، وصعقهم 
غيرهاأو أوالمال النفس بكانت، مواء أبنائه مصالح يرعى الول، أن ترى ألا 

هذارفض لو حتى له؛ صائنا يراه ما الول فيفعل مصلحته؛ فيه مما الحياة شثون من 

الأربعةئا>«ب عرض وند ١ النحل،)\ا وب د. وأدك، الإسلاص الفض يقلو: )٢( 
الولاة.حول، اص>ت، هدم j كالها 



_ت|هثآتءهتكق|ت 
رصاهم؛بلا والصغيرة الصغير لمملحة الأحبار من وهذا الصغيرة، أو الصغير 

الخ،الأخلاق أو والثراء أوالبح العلم أو الصحة أو الدين متوى عل كان مواء 
والعمل.الفل مع يممق وهدا 

التاسعالإشكال *٠ 

منعل الإنكار بجون لا القانوق؛ الن تحت والفتاة الصغيرة زواج مسألة 
ثيرمة،ابن برأى الاحتجاج مع ا حلافئة؟ المسألة لأن الزواج من تحديد يرى 

أوبعضهدا، ق تبعتها التي والمصرية العثإنية للحكومة العاتلة( حقوق و)ةرار 
المعاصرة.الإسلامية الخكوماُت، 

لخراب:ائ 

مدخل; ٥٥

مائلر؛ ا! هنقولكم أن إل الإثارة من لنا د لا والحالة المسألة هده ثل مق 
أوبالحكم القول إل يتوجه أن إما الإنكار، فإن بصحيح ليس فيها؛ إنكار لا الخلاف 
وظئا،إنكاره وحب قيء أوإحمائا منة، نحالف القول كان فإذا الأول أق العمل؛ 

وهمواحد الصسج، يقول من عند صعقه بيان بمعنى ينكر فإنه كذلاائ٠ يكن لر ؤإن 
إنكارهوحب، أو منة، حلاف عل كان فإذا الحمل وأما والفقهاء، السالف، عامة 
ؤإنسنة، خالف، إذا الحاكم حكم ينقض وكإ ...، الإنكار درحايت، بحمتج أيضا 
ا١٠^١ءاريعص ئدانع كان 

سنتحديد لقانون المكرين عل ينكر من الحالية بصحفنا ورد أفول: ثم 
أوأنا— عليهأحست، وفد محلني— بنفلرْ الإحميع الأن الإنكار؟ صحة لعدم الزواج 
ابنقول للهلحاوى ياءا؛ العالاراختلأف كتاب ق وحد بأنه محتجا خلافية؛ المسألة 

العناءأن الحلم مع ما! للأعداد تنقل إنا تنقل حينا الشاذة الأقوال وكأن ثيرمة! 

 Iم 1ءلأم (. ٩٦تمة،)^إ لأبن الكبرى الفتاوى طر: ي(الوقض-YYT ٢٢-؛.)



والقيانالممرات زواج j الشرحمن الزاوية : الأول الفصل ؛ظُفي ١ ٢ ٦ ق
وقبل ~ هذا بكتابنا معنا مر كإ شذوذه— وبيان عليه للرد الإجلغ ذكر عند يذكرونه 

ابنإلا — صحته فرض عل — -بذا حالف من يذكر لر حيث عليه؛ رد هذا استشهاده 
ذكرعند النوادر ق فوله يقعون العالإء أن حتى ؤيشذ، بالقول ليتفرد شرمة، 
منالأول المصف — الخوهري الخن بن محمد العالم فهزا القول؛ لثذوذ الاحميع 

هوذكر، ١^١٥غرض أن ومعلوم الفقهاء،،، ررنوادر كتابه ق ذكره الرابع— القرن 
بالمادر.ليميه عنه انفرد من ومعه الإحماع 

أو، الذر)لأن )رالاحماع،، ق لايكري القول لشذوذهذاول 
أئمةأمم العلم مع يذكرونه؛ لا الرأي هذا فتجد الاحتلأف؛ بذكر متم التي بالكتب 

الفقهاء((رراحتلأف أمثال؛ والداق؛ القاصي لهم وشهد الخلاف، ائل بملمهم عق 
احتلأفبيعلمه ويشتهر يعرف ممن المروري كان وقد (، ٢٩٤!)ت، للممروزي 
الأماحده؛ذللث، لواعرف ان الركببشهرته ارت محتى ابعبن والتالصحابة 

الحوزيوابن البغدادي الخهلست، أمثال! له؛ ترحم من كل يه ووصفه والأمال، 
ُ.ل وغرهم حيان وان والذهبي واليومحلي ممر وابن والنووي، 

منعلامة، مجتهدا إيانا اروكان ! البلاء،، أعلا دررسر عنه الذهبي قال فمثلا 
أبوبكرقال مثله. العيون ترى أن قل واكا؛حان، الصحابة باختلاف زمانه أهل أعلم 

قلت،!الأحكام. ق بعدهم ومن الصحابة ياحتلاق الماس أعلم من الخْليبت.-.كان 
عنه!الشوكاق وقال } الإطلأقاار عل الحالعاء باحتلاق الأئمة أعلم كان يقالتإنه 

٢.الحلم،ال أهل لأقاؤيل منه أجع أحدا نعلم لا  ٠٠
للقاصيالمال،، ررعيون هذا! تذكر ول؛ بالخلاف متم اش الكتب ومن أيئا 

قالأدلة ررعيون اختصار وهو ه( ٤ ٢ ٢ المالكي)ت! البغدادي عبدالوهاب محمد أي؛غ 
البغداديالقصار ن الخأيى اصي للفة،، الأماء فقهين بالخلاف ال م

،.٤١الصغرة لا خاصة البالغ ق الخلاف أن ذكر وقد )ت^\<س   -()٤

٤٠ ٤ صن ، الفقهاء( )اختلاف كتاب عل طاهرحكيم، محمد د• تحقيق مقدمة (ينظر• ١ ) 
(TU)(Y.)؟'•/

.١  ٦٢الفحول،)م(إرشاد 
(.٦٣٨المالة))ة(ار\،آ،رةم 



اساكاف:مالثصب^13 محق 
حقوقالططاوي عل العاصر القاصى يقول 

مافيها #وجاع الخافن: أيام الشرعية المحاكم ي به معمولا كان الذي العاظة( 
الثابتةالسنة ثفالف ا ميل اء، الفقهمن فقيه به يقل ب وما كلها المذاهب عنالف 

فامدا.زواجا العمر من التاسعة دون كانت، مجن زواج وهواعتبار القرآن، وصرح 
ولوإليه، القول هذا ية نتصح ولر الفقهاء؛ أحل قول إل استندوا أمم زعموا 

ومااممه وهوكتاب، القهلعي للدليل نحالم، لأنه عليه؛ عول ولما إليه التمت، لما صحت، 
الذينادساأمان لإحماع ومخ_الفا واللام، الصلاة عليه اطه رسول سنة من صح 

لمرحونحالفج محتها، كانت، مجهإ المغثرة ابنته يزوج أن للأب، أن عل اتفقوا 
بملإ.ضدثثةأسهمالقرآنفيقولهتعال:ؤ 

متخبنالصديقة عل اممه. رسول عقد ويكون [. ٤ ت ]العللاق ه ه ثأنج؛ؤمحس 
عقدلام والالصلاة عليه لأنه الأحمق؛ القانون هذا بموجي، فاسدا عقدا الصديق 

فيهأكتمث، ولساق بقالمي القانون هذا عل حملت، ولaلالا ؛! jwمحع بنت، وهي عليه 
/#١ منه حانا ااكليد القانون فصدر اممه وفق حتى وأحاصر، وأحهلج 

والصغثرة.الصغثر تزوج ومسألة العائلة حقوق رار ق— 
عدمق بعضهم به احتج وهوممن ~ العائلة( حقوق )قرار أن والعجسثا 

أوياية يستدلوا لر والصغيرة الصغير تزؤج مسالة ق — ! هؤلاء لخلاف، الإنكار 
والتيالمادة هذه أمحبايح ذكروا بل أوبعيد، قريب من الإجلع يذكروا وع حديثا، 

وأنالعائلات، أمحامحن لوهن يودي مما العائلة لبناء الصغار أهاليه عدم مضموما. 
أنبقصد المهل ق وهم لم، ومحلبون وتربيتهم، أولادهم تعليم أمر تر٠ااون الأباء 
منذالتمرة المؤلمة التجساربج ان إل اروا امحيم ميرا*اأ. أويكثوهم حم، يروا 

،.روالأصم ثيرمة ابن أي إليهإ، المشار الإمام؛ن فول أيدت قد أ العصورإ 
الردتم وقد فيه؛ القانون واصعي وتكلف، الأساس هن.ا وهن نحفى لا قلتج: 

يتملر الذي الصغير يزوج أن لأحد نحوزإ ®لا المابحة: بالمائة قولهم والأعجثا علميه، 

(.—٨٨٩٨،)U/ سر- يتصرف — الطنطاوي ض )١(ذكريات 
٥٠ ٠ ٤ — ٥ ٠ ٣ ، — العائلة حقوق ترار مقدمة — الجلة ت (تتذلر آ) 



جؤ^ث:صتيفيذدلحسماتداكات 
ادةووا،ل٠. عمرها من عة التاملرتتم التي والمغبمرة عمرْ، من عثرة السايعة 
غأكثر،عشرة الثامنة من ق الحاطب يكون أن النكاح أهلية ق يشرط  ١١الراُعة1 

لولاالروحان تعدد مغ أرادوا و بل ٢• ر فأكثرا؛ عشرة السامة سن ق وا،لخهلوُة 
واجب،لا اح مبلزوجات ا تعدد أن رربإ يهولون! حيث ا رأوها التي الممبملحة 
الخاطرعل ورد فقد مسالم؛ هو كإ ا،لياحة الأمور ل التصرف حق الأمور ولأولياء 

كانتلما أنه إلا الأقل، عل الأول الزوجة رفاء أواشتراط الزوجات 'مدد مغ 
مثل!كثبمرة، ومصالح أسباب عل متتدة الزوجات تعدد الشريف الثرع إباحة 

الحاصرةام الأيق الزوجات تعدد إل والحاجة الأهال. عدد وتكثبمر الفحش مع 
أصعامحاالرجال عل النساء عدد لزيادة الإسلام بصدر إليها الحاجة من بأقل ليست، 

٠.مضاعفةااأ 

منأقول أنني إلا الواضحة الشرعية الإجابة عن الفلر مص قلت: 
—١ ٧ الأنثى: ، ١٨الدكر: — القانوق السن نحت، من زواج ممكم المنطلق: هدا نقس 

إلوالحاجة الأهال، عدد وتكثبمر الفحش مغ مصالح: من ذكرتم ما عليه ينطق 
لث،؛كتلفهده الإسلام! بصدر إليه الحاجة من باقل ليست، الحاصرة الأيام ل الزواج 

العاشرةأو التاسعة تحت، أعإرهم ممن شل البلؤغ دون بمن اكتفيتم فلو إ الغ؟ ملم 
فإعشرة؛ للثامن يمتد أن أما ذكرتم، ما باب من وجه قولكم لمنهللق لكان مثلا 

العائلةحقوق من القرار بيدا بمج ين الأمر تأمه ولن إ الصالح؟ هده بتن الفرق 
أشدللزواج الحاجة الحمر هدا وق بل نقول: الإنكار؛ أوبعدم بالاقتداء مواء 
الاجتإعية.بالزاؤية ذللث، وضحت، كا - وأشد 

أحدق جاء مما فمثلا العلإء، ْع رصا رشيد أيصا بحينها عليها رد وقد 
:المألة هل0 حول الإشارات هده الردود 

(.٠١٩—،)العائالة حقوق قرار ~ الجلة )١( 
(.٥١٠—،)العاتالت حقوق ترار — الجلة ( ٢) 

منوغيرها للإمام. الباح تقيد رناعدة الزواج سن تحديد قانون بحث ل ذلك عل الإجابة تنظر )٣( 
اممتاب.مدا ١^^ 



صت
قالعغليم الضرر من وال-صريتن الترك من القانون مدكرق واضعو ررادعى 

قالفرشن اختلاف عل ا فيهالغوا بفقد حددوها، التي السن يبلغ ل؛ من زواج 
أشدهماق منها أكلول ~ وهوالصري ~ حرا القُلرين أشال ل وجعلها ، الن تحديد 

قوأبطأ الأول ق أمٍع يكون الهلبيعي البلؤغ بأن العلم ْع ~ التركي وهو — بردا 
بدليلفيه؛ مشكوكا المدعى الضرر بخيت الشيخ الأستاذ جعل وفد ، غالبا الثاق 

البالغةالأنثى ق ومحتافتها البنية بقوة فيه أن"المرة إل وأشار ، فيه الأمحلباء اختلاف 
عام،لا ذلك تهلق لا بمن خاص الضرر فهذا والولادة، الحمل أعباء احمال عل 

وقدتهليقه. وهي إياها بالغة غبمر ورب تهليقه، لا ذكروها التي ن للفرب؛الغة 
الذيالطور هذا ل تنقيحه ق فاعلون هم ما ندرى ولا قانومم، ق هذا الترك راعى 
منهمكثيرا إن حتى التفرنج ق والغلو الإسلام، ؛؛ن الصرح التنانع فيه اشتد 

رحالهم.أضعاف نساءهم بان علمهم عل الزوجات، تعدد بمنع حكومتهم يهلمالبون 
القمةمن يمكنه الذي الكسب، عن المغير عجز حال ق الاقتصادي الضرر وأما 
الضررمغ يراعي كا يراعيه، الإسلامي ءالثرع الأسرة تكوين عليها يتوقف التي 

علمني الإسلامي التشريع بل النفقة، عل للقادر إلا الزواج يحئ لا فهو الدف 
ولاضرر )لا الحديث،: ول غيره أوعل شه عل الإنسان به محني ضرر كل منع 

يضرأن أحد لكل تبيح الأوربية الوضعية والقوان؛ن ماجه• وابن أحمل• رواْ ضرار( 
زوجصا-صب، الموبقات هذه مدمن كان ؤإذا ، ذللث، وغير والزنا والقمار بالسكر ه نف

منزواج من فيه بالغوا ما معهكل يذكر لا ما إياها باقترافه عليهم محني فانه وأولاد 
لقرأنا وقد بالزواج، سكرون الإفرنج من كثثر يزال ولا حددوها، التي السن دون 
أمريكاأهل موضوعها)تبكير المصرية جريدة)السياسة( ق مقالة الأيام هذه 

محمل،الدكتور وغيرها الهلبية الوجهة من حقه الموضؤع هذا ول وقد بالزواج(, 
التيالحاضرات ق تعال( اض الشهير)رحمه الكافب، الحالم الطبب، صدقي توفيق 

لحدتيا عل وٍلبمت، النار، ق ونثرت والإرشاد الدعوة دار مدرسة ل يلقيها كان 
لللزواج القانونية السن إن قاله: ومما الأهرام جريدة ل البحث، هذا ونثر جزأين، 
القاصرينالأطفال زواج وتعتبر امحث،، للأن١ ولإ للذكور ١ ٤ الإنجليزية الشريعة 
إللثه ذلوعزا السن، بلؤخ عند الحقد ل الزوجين أحد يطعن إذا صحيحا 



زواجاباتواكات:

فليراجعالإنكاليزيين فرير و جاي لفيه لمؤ الشرعي( الهلب كتاب)أصول من ٥ ٦ ص 
منالأول الحزء ق أو ١( ،٨  ٦٣٦ النار)ص من ١ ٨ المجلد ق ثاء من البحث 

(.١٤٣ص الكائنات سنن )دروس 

الوجهةمن وضعه يزول ل؛ بحئنا هومحل الذي القانون أن القول وحملة 
سنمسألة وناحل إلغاؤه فيجب والاحتإعية، الملبية الوجهان من ولا الشرعية، 

إلنعود وحيتئد النخمية الأحكام قانون ق الأمة نواب محالى ينفلر أن إل الرواج 
}تعال؛١١ اش شاء إن حقه فتوفيه الموصؤع 

التي— والمصرية العثإنية الحكوتن من العالهاء بعض إقرار بحجة الإنكار ~ترلث 
بمقلل؛ الزمن ذلك عياء وكأن بل الزولج، سن تحديد مسألة ل - تبعتها 

أؤإكار لهم رفض بلا الأمر تم بل إنكارهم، 
الزواجمن تحديد بقانون يهئالب من عل الإنكار بترك الهلالبة هده ومثل 

إمضاءعل ٣^١ ؤإقرار الإسلامية الحكومات أوبعض الماصي، العاظة قرار بحجة 
علوقع بمن والاحتجاج مصر، حكومة وبعدها العاظة حقوق قرار مثل القانون 

الأزهروشخ قراعة محمود ين الرحمن عبد الوقت ذلك ق كالفني القانون هدا 
فأحيبتأبوالفضل؛ محمد الشخ 

أولا:

فراراتعل وتوافعهم الحكومات، وعناء ١^٤، عل حجة ليس الوايع 
قولهمحالف إذا عليهم الإنكار يعدم الأحرين العلماء عل حجة ليست اللعلة 
عليهمينكر لا فكيف عاليهم، اه رضوان الصحابة وعمل والإحم؛ع والستة القران 

الفلرف... أو تحقيق بلا انبعث أورأى منهم زلة إما شاذ؛ قول عل تم واعتادهم 
عصمة.لهؤلاء وليس أشخاصهم، لا متنيهم إل الحقيقي 

:ثابا
الفقرةبقلنا لما كتموذج الاضيين؛الإشكال الثّيخين من ناحد أن الخميل من 

١٠ ٢ مر،ه الحزءآ، ٢، الجلد٥ النار، محلة ( ١ ) 



الشيخمال كإ تهم ومحلمن عصرهم علعاء عليهم وأنكر انممدهم حيث الماصية؛ 
الخكومت؛نالك ومقانون الزواج من تحديد مألة — له مقال ق رصا رشيد 

المضاءومدرسة الأزهر مدرمحى من ممر عناء ارأما فيه والمرية العمانية 
المرةهده ق تحرزوا فقد وغثرهم، الشرعيين والمحامين العلوم دار ومدرسة الشرعي 
الشيخينوعل نصه، واصعى عل وأنكروا عديدة وجوه من القانون هذا وانتقدوا 
قولنقل عل واقتصارهما إجازته، ~ المصرية ااديار وض الأزهر شخ ~ اهمّنن 

أحلما تحريم من المصرية الحكومة قررته ما و* *. القضاء تحميص بجواز الحفية 
الاعتدادوعدم العينة، السن قبل بالفعل البالغين كتزويج المسلمون، عليه وأجع افه 

دعوى—،لع ٠٠١وعدم لهما، ولد ؤإن الكثيرة الأحكام من عليه يترب وما ؛نكاحهما 
الهللاقل لا موته بعد ولا الأخر حياة حال ق القضية  ej.؛تتعلق لأحدهما 
علالعقد من بالاحملع للمحرم ؤإباحتها — ذلك غير ق ولا الإرث ل ولا والنفقة، 
أمين)محمد ويقول ؛. ل ا، ذلك غير إل ~ المقررة المن بلمؤغ بعد آحر لرحل المتزوجة 

حمالي~ انون( قبشرع الزواج سسن رتحديد عنوازت تحت له بمقال الحسيني( 
العثمانية؛للحكومة تبعا القانون هدا المصرية الحكومة إصدار يعد ه—  ١٣٤٢الأحرة 
فقهاءقول عل التشرع هذا بني ،اوقد قاتلات العلماء القانون أنكر كيف فيصف 
مفتيمن بفتوى الأحكام، ونؤع والمكان الزمان ل القضاء تحميص بجواز الحنفية، 

أيانون الق٢،—ذا المصري القْلر فاصهلرب الأزهر، الحاْع شخ المصرية الديار 
الدينية؛،؛العاهد من يتبعه وما الأزهر فقهاء حمهور أنكره اصهلراب؛ 
تنالشا

الناحيةمن بيسا تحيط مهينة وثميثة وفنروف أحوال عالماتها 0ع للحكومات 
وتوجهبل القرار، بصغ وينثر يضغط من وهناك وغيرها؛ يامئة والالفكرية 

أو، العلماء يعص عل وسطومم المختلفة، الاتحاهات من الشارح هذه أصحاب 
هؤلاءبأمثال محتج أن يريد لن دور لها كلها فهذه ذلك،؛ شابه وما عليهم ائيرهم 

ا٢ ٥ ص ، ٢ ج ، ٢ ٥ انملد ، ~ — ٠ ١ ٣ ٤ ٢ حب ر~ 
•الجلدهآ،جا،صم )آ(محلةادار، 



ةءئ سماتُاسمات 
تواجههما هدا ومثل بما، الاحتجاج قبل أحوالها يتصور وأن حكوماتم، مع العلعاء 

مقللةنحت، الدولية الأتفاقياُت، صغوءلات من الإسلامية الحكومات الحاصر يالوقت، 
التوحهاتأصحاب، من الإسلامية الدول بداحل وأحندتم ، اكحد؛ الأمم هيئة 

القرار،أصحاب، عند ونفوذهم ~، أوغثرها الدين باسم الش سواء ~ المنمحرفة 
مناصب،لهم ممن الإسلامية الدول تاللث، حكومات ق العبياء بعض أونحاذل وصعق، 

الإسلاميةللشرمة المخالفة والأنفلمة القرارات يعص ممرر فكم كان؛ سبب لأي بيا 
تارة،لهلتهم معلمإء عل الحكومات تللث، صغط تحث، الدولية الاتفاقيات لعيون 
علسواء والفكر العلم أهل توصيح رغم ؛ ٢٠٣برصى وتارة عنهم، رغتا وتارة 

المخالفةالاتفاقيات هدم ويود لأيعاد ادفل،ات أو أوالهجان الأفراد توى م
المجتمع.وأخلاق بالدين فإ؛اللث، الحضارية والخصوصية للأنانية 
ررأدحلت،من العشرين بالقرن ممن وءلإئها الإسلامية الحكومات ومن بل 

أيولا مثلها عل نحرأت فد تكن لر محافرة تعديلات الشخصية أحوالها بقوان؛ن 
ألبانيا.ق مثرؤع عبر أمر الزوجات تعدد أن فقرر العالمر. ل لمة معثر حكومة 

قوالإريثج والهللاق بالنكاح المتعلقة القهلعية الواصحة القرآن أحكام وحرفت، 
انحرافاتعصر ق حاصة أيصا؟! ثيذا سنحتج فهل بحاصرنا، وغثرها تركيا١١ 

انية،إنات وانتكامحشرعية، نحاوزات من فيها بإ وموتمراما الدولية الاتفاقيات 
.ك،الهلاله_ن.ه أمثال يتأييد المشاخ يحص يقوم حينإ والمصيبة حفاؤية؟! وتعديات 

مابتأييد بضعهم لانحراف، أوحتى العامة، للمصالحة ورؤيته الأمر ول بحجة 
للحكاما'٢*حضوعهم متهللق من الشريحة حالفا 

الطبعة— الشريعة عن أع دذؤينغلر؛ . ١٢٢الودودي، أبوالأعل ، وسو< الإمحلأم نظرية )١( 
.١٤١،علالالفا-ي، ٢- • ١ • الخامة/ 

إلاإذاوزنلأوامء كون لا ، لمى اول.ى الأم ول أن الزرتا( الشخ)ممض زد )٢( 
أملمحوانقة أن وهي أحرى، مشكلة تثرن هنا لكن وموافقتهم؛ بالثريعة العالم أهل مشورة بعد صدرت 

يردواأن يتجامرون ولا أورمة، رغبة وي،اناومم هم أنمللحكام ءنضعون كن نمل نل- العلم 
علم.ذوى كانوا لو لوافقتهمحش لاممة فهؤلاء له١^١• أويعمرا ًللتا للحاكم 

منكالإفتاء شرعا الهمة الناص، لبعض أولوالأمر أن؛عتن وهي أحرى صورة الشكلة هذه تأحذ وند 
أولعا.حوئا الحاكم بأمر يأتمرون أومن الثريعة، ل رامحخن ءل،اء لوا 



*ا رابن

له؛لا عليه حجة فهي الأمر، هذا ل الإسلامية العثإنية بالحكومة بمج ولن 
دولتها،ومائة الإسلامي، لسقوطها واضحا سسثا كاست، الخطوامحت، هدم أمثال لأن 

لحدتما•يتمزق 

لهارين وأمراصها، عالالها وكثرت العثإنية، الدولة صعقت، ذررعندما 
والعودةكبوتها من والنهوض الصلاح لها يريدون أتمم يدعون كانون الدين آعداوها 

القوانينبدأتر عندما عقلي، لمين الممصاب، كان وقد محدها، سالف إل ما 
والإسلام،اس،ئلولأيانمافيالخالماس الدولة قضاء إل شلل الأيوبية 

مصادرمن أحكامه متميا لامي، إّبالي ق تقنين أول صدر م ١ ٨ ٤ ٠ عام ففي 
القوانينمع التسلسل لهذا الأشقر عمر الدكتور الأستاذ أشار ثم ااُ أحنبٍة,.. 
الذيالمدق القانون صدر حينإ م ١  ٨٧٦عام وصل حتى الخلافة دولة ق الوضعية 

الرئاساتوذوي الرممي؛ن المتثن هؤلاء أمثال عن وهرانا العصر، هدا ق وسمعنا أعيننا، بأم نهدنا نقد 
الإملاميالدين باسم ؤينشروما ا يعلنونبمالتي والممرمحات الفتاوى من الدينية العلمية والتاص_، 

مناصبهممن عزلهم يملكون'هالطة الذين السشدن الفاسدين الحكام يعفى لرغبات متهم استجاة 
العجاب.العجب والتصرمحات الفتاوى نالك ول بأرراعهم، والاستبداد 

الإسلام،مواعد استخفاف من الفاسد الحاكم يفعل بإ محسون يعودوا ب ااعالإء من الرتزقة فهؤلاء 
أجهزةسحير ومن الخبيثة، الأستيدادية ومطامحه أهوائه محقيق صبيل ل وسلطته لحكمه واستغلال 

إضاعةمحالات فتحه ومن لانحرافاته، تغطية الضللة ١تكاذدة للدعايات الإعلامية ووساتلها الدولة 
منوالأن٠حلأليان للملاحدة الأخلاقية والفتنة الفسق حرية ؤإطلامحه لويديه، ومرنتها العامة الأموال 

هذامتكر. عن ينهى أو بمعروف يأمر صوت كل وخنق حكمه، مفاسد عن الناس لإلهاء ونساء رحال 
٠البلاد بعض ق قاتمة أمثلته تزال ولا العصر، هذا ق مهدناه قد واسر 

الذينالدين علمإء من اإلرتزقة أولئك وأمثال الإسلام؟ يامم وتييهم أمرهم قيمة ما الحكام هؤلاء فأمثال 
؟ورغباتهم تصرفامم تأييد ق وتصربمامم فتاواهم قيمة ما الدنيا، سبيل ق لهم ينافقون 

متوااٍلئوإ١٥^^٢١ ١٠آليث أآ؛؛، ؤ الكريمةت الأية ق الأمر بأول آكصود الأستثهادبأن ذكرمع ثم 
وبصيرتهم،علمهم ق الثقات العلعام يه المقصود انإ الأقوال؛ أصح ق العناء ه أو،وثشفيألآممء 

أوترغيب لهم النفاق عل محملهم لا ممن ومغريات، مهيامع من الحكام عند فيإ وزهدهم ض، وتقواهم 
(.YY-؛١YYY; صالدخلصالعام، 

.٥٦الشريعةالإدة،:١( 



ء[ءوجحء;
ع

يقئِبمزهغو\ذس\ت \بو\ت زواج ي اكرعة الزاؤف ; الأول النمل ظأشد _ّآاأ ؤق 
الفقهمن القانون مدا نموص أخذت وقد العدلية، الأحكام محلة يامم عرف 

منكفوا ناقضت الحث هذا ق لها عرضنا التي الأحرى القوانن ولكن الحنفي، 
المجلة.تضمنتها التي الأحكام 

القوانينمع المرير ل التلموهذا الوبوءة، البيئة هذه ق تتصور أن ولك 
تعجأجواء ق ~ الزواج محن تحديد وفيها ~ العائلة محلة بعدها نمير الوضعية، 
هىا حينهمتكون فكيف ، والإمحلامية الوضعية القواuن ين المزوحة يالقوانن 

العائلة؟!لمجلة التشريعية والحقلية الروح 
الأوربية،والقوان؛ن الأوربية يالحضارة الأتراك حيع ررلقد الأشقر؛ يقول 

لقدكيانهم، ومحففل أءدائه.م، من تعميهم كان الذي الحصن الحصن حطموا وبذلك 
النتيجةفكانت والمدنية، الحضارة باسم الإسلامية الشريعة أحكام من الكثير غيروا 

العناثقةوامتطاعت أعداهم، عليهم لعل وتدولتهم، وهزمت وحدتهم، تمزقت أن 
٠.الحميد...®أ عبد اللطان فخلعوا الحكم، محية إل تصل أن الخفاء ق تعمل الش 

؛حاما

تفهملبيئتها نتصور أن معينة بحكومة أوالاحتجلج الاستشهاد ئيل أجل ما 
فيهاورد التي والفكرية الديتية الب؛ئة تلل-، عن العام فالتصور ومنهللقاتما؛ أحكامها 
تلكبيئة عن شمولية يعطناصورة المصرية والحكومة العثإنية كالحكومة الإشكال 

عنرضا رشيد الشخ تحدث محي مثلا؛ -هإ المحتج الحكومتان فهاتان القرارات؛ 
تحقيمارومما هائلا؛ والمرية، العثإنية الحكومتن ن الزواج من تحديد قانون 
منمدارسهم ل ننزوا ومن الترك، وبن المصرين ن أن المقام، هذا ي الذكر 

الحكومتن.ق أثره ؤلهر شبها، لمة المالعثإنية الشعوب مسلمي 

العلمنوأكثر أومتفرنجة، إفرنجية إما الفريقن؛ بلاد ل العصرية المدارس 

الأقطارق الغربية والفكرة الإسلامية الفكرة ي؛ن االص_راع كتاب يتظرت وللفايدة .  ٥٨السّائق، االر">ع ز١( 
:عنوان تحت محث ف الدوى، الحي عل الحس م ١(.  ٤٣٣الأول القلم دار )فة الإسلامية« 

.٦٧— ٤ ١ وأسابها، تركية ق التغريب حركة 



ونظامهمالإفرنج تشريع وأذواقهم وأهوائهم وعقولهم أرواحهم عل غلب ئد فيها 
الإيابولا اليهأ، ينتمون الش الشريعة أصول يتعلمون لا لأمم وعادامم؛ وأدمم 

يتدارسونيزالون لا الذين ولأن محدهم، وبناة أسلافهم عليها كان الش الإسلامية 
العلبماتأنمس من يتعلمول ما وقيمة قيمتهم نضل بلادهم ق الشرعية العلوم 

شيوخهميقول لما الحاف، التقليد عل بجمودهم عام بعد عاما فالومعلى العليا 
الأئمةصائر عاليه لما محالثا كان ؤإن المدهب. ق به أوالمفتى المعتمد إنه الأأخرونت 
-الشاؤع.. عن صريح لنص ومحالما - الملة أهل من الراسختن والعلمإ■، المجتهدين، 

المذاهبعل ورجحوا الحكومت؛ن، ق هذا عن حرجوا قد أولاء وهاهم قال حتى 
والموافقهوالأيسر أنه بحجة الممدمين، العلمإء لأحد شادا قولأ حملتها ق الأربعة 

صغارابتزومحهم الأولياء يتحكم من ولمملحة العامة للمصلحة 
يريدونبإ لهزلأم اكازل أن وهي حيدا؛ نعيها أن أحمل ما مهمة إشارة وهنا 

العصرأومواكبة تارة، والمكان الزمان ؛تغثر الأحكام تغثر منهللق من الشريعة باسم 
ادفهوبالحقيقة ينتهي! لا الذي الأمر هدا ي ومطاولتهم أحرى، تارة والتهلور 
اموعالنا لأصه؛ هدم ومعول لروحه، وحنق لمبادئه، وحرق الإسلامي، للتشريع 

مبامالشاذة الأراء انتقاء ثم حوله، أوالدندنة الإحماع حجية هدم ؤلريق عن يبدأ 
مالعلْع وهكذا؛ موهومة ومقاصد مصالح من والمقاصد والمحة، المرنة الشريعة 

كأنفلمةبما سس إلزام والأمراء العل،اء من الأمر لأول بجون لا الشاذة الأراء أن 
منصمنتا اعرانا إلا يس لللامحف كلمه وهذا القانوق؛ التشريع باسم وأحكام 

صلاحيةبعدم الغربية الوصعية التشريعايتح لأصحاب الابجاهامحت،، هذه أدعياء 
عكسمنهم الواحد ولوادعى ومكان، زمان لكل الإسلامية وأنفلمتها الشريعة 

ذلك.

سواءصالة فاسدة فكرة الدين تهلوير مسألة أن حسان( محمد محمد )د. وذكر 
تال!ثم وصلالها، فسادها أسباب ذكر ثم أوالتشريعات، العاملأرتا أو كان؛الشعائر 

ا،ج٢،ص٥٢ى،اس١٣٤٢٥٢;١(محuن١لأر-رب



جؤج'جؤءبتو\سم ^ !٢٣١٢
وظيفته؛أفقده فقد بينة وكل عصر، كل ليلأءم يتطور أن بجب أنه زاهمم زعم ررفإذا 
أنبدل لها فينقاد باعوجاجها، ؤيعوج باصتقامتها يستقيم للحياة تبعا سيصبح لأن 

تطويرتدعوإل والتي التآؤيل، تعتمد التي الحركة ٠ لهده أن ذكر ثم ٠. يقودها 
ممرة،مذلاهر الغربية الحضارة يساير وبإ وا،لكان، الزمان ظروف، ينامس_، بإ الشريعة 

قانونتعديل إل والدعوة المرأة، تحرير مي يما إل الدعوى أبرزها كان ربإ 
ومساواةالطلاق، وتقييد الزوجايتح، تعدد بتقييد حا، يتصل فيإ الشخصية الأحوال 

الافتداءعل تقوم الشروءاتا هده أن الواضح ومن ايرايث،. ق بالرجل ا،لرأة 
وبأنهأفضل، بأنه اقتناعا الإسلامية، ؛الشريعة الافتداء محل ذلك، ؤإحلأل بالغربخ، 

معالتمشي أو الحضارة، بمايرة يزال~ ولا ~ يمي كان مما للحياة، ملائمة أكثر 
للأحوالفانويا بممر، ١  ٩٢٧منة التيابي المجلس عرض وقد العمر. روح 

فاجتمعتالعصر، روح يناسبا بإ مطالبة؛تعديله الصحف، فيه وحاصت، الشخصية 
محلسشكلها التي اللجنة مشرؤع فيه تنكر تييائا وأصدريتط الأزهر، علمإء من لحنة 

الغرض«لا؛.الرابلهدا

ةالتحيشر مصر(؛ ق الشخصية الأحوال بمقال)قانون رصا لرشيد ونحوي 

نامؤمرجاله وتحقبر الدين، مصادمة حوادمحثج من أحملتاه ما محمؤع ان ك٠ 
قصرحوا الذين الإلحاد دعاة و؛؛ن الدين، رجال الظن؛؛ن وسوء الخلفا، لمسافة 

ترفعالتي الحديدة التفرنج ثقافة ان بالسياسة جريدة ق نشرت عديدة مقالات 
ينبوعهاكان التي الإسلامية الثقافة عل ستقفي المصرية الحامحة مدرسة أركاتيا 
الأزهر.الحامع 

بمثرؤعالحكومة قامت، والإلحاد الإسلام بين والتصارع التنانع، هدا ثناء أق 
ثانيةزوج عل التزوج الملم عقد مغ عل• فيه نص الذي الشخصية الأحكام قانون 

للمذاهب،نحالفة أحرى أحكام وعل القاصي، إل ا فيهالأمر فوض بشروط إلا 
علماءجهور فأوجس السنة، أهل مدارس س وأمثاله الأزهر، ق تدرس التي الأربعة 

الوطية،)؛/؛آ-'ا-'؛آ•'؛(.الأنحائت ]ا(بمظر:



إليهابتت التي الطريق ق أوحهلوات حهلوة وعدوه منه، حيقة وغثرهم الأزهر 
الحكومةفيه بتها الذي الزوج؛ن من وكل ١^١٤ تحديدسن من التركية الحكومة 
عليقهمما وأخوف فيه، اتباعها بصدد هي الذي العايالة( )قانون وصع ومن اكرية، 

ل«ان،المن ا،لولف اكري الرلمان له وجعل قانوثا، الأحكام هوحعل منه 
ورسوله،الله هو له ^ Lj؛Jlكون عل لا هذا عل تنفيذه وبناء السالمين، وغير 

ّكتلماء علبتواقيع بمج أن يريد لمن كفاية الماصي بالتوصيح وأرجوأن 
سنتحديد قانون إصدار يريد من عل الحاصر وقتنا ق الإنكار عدم ق الهكومات 

بعضلالمعاصرة بالحكومات بمج بمن فكيف الحكومات تلك بشأن هذا الزواج!! 
الدوليةوالأنفاقيات الغربية الدول بعض لا حنوعهرغم الإمحلامية؟! الدول 

أصحالأن الإنكار أن العلم مع ا ؤإنكار؟ تحففل بلا الإسلامية للثريعة المخالفة 
وتونحسحوبنودها، الدولية الاتفاقيات بعض خهلر لوصوح الزمن هذا ي أوجب 

أمثالينكر كان وغيره، باز بن العزيز عبد الإمام الله رحم لها• والفكر العلم أهل 
الحكوماتوعل ، ٢٦١الإملأمة للشريعة المخالفة والمزرات ات الاتفاقيهذه 

الإماراتيةللمحكومة ؤإنكاره نصيحته ق كإ أفكارها؛ بحض تتبنى التي الإسلامية 
البكرالزواج منع فيه مما وكان الشخصية، الأحوال قانون إصدار أرادت حينإ 

انعكست،واليوم —، منه جزئيات الكتاب هذا ق أخذنا وقد — الزواج سن وتحديد 
علمإءأحد عل الفضلاء المشاخ أحد أنكر فقد ا ينكرا من عل ينكر فأصبح الصورة 

منإليه والداعين الزواج، محن تحديد قانون إنكاره يس_، العلمإء؛ كبار هيئة 
القضايالكثرة الأمر، بتعجل اسقد الفاصل الشيخ ولحل وكتابم، الصحفن 

حميعمن المألة رؤية عن أشغلته قد ومدارستها السعودي، بمجتمعنا المستجدة 

.١٥٣م(،اس٨٢،ج٢،ص١٣٤٥ر.مان))ا(محاوةالار، 
،٠ للمرأة مؤتمربك؛ن عن اتحذيرويان ت عنوان تحت (. ٢٠٣باز،)\اابن فناوى محمؤع ماوردل مثل )٢( 

التأسيوقرارايحلس العبياء، كبار هيئة قرار بثانه صدر ءوتد اليازت هذا ق ه بنمقال كعا وغيرها 
بأنهالا-كور المؤتمر إدانة القراران نقمن وفد واشتراكي، يرتاسي كلاهما الإسلامي، العالي لرابملة 

وتحويلللحرمات، وهتلث، للإباحٍة نثر من قيه لما ولرسوله.، ف ومحادة الإسلام لدين مناقض 
المذكوران•.القراران تضمنه ما آخر إل مقاثذته.... تتعين وأنه ببيمية قهلعان إل المجتمعات 



بتواس"حٌو;يؤ
قالشرهمة ا ومحاكمهارات الإمحكومة المنكرت الشيخ حجج من وكان زواياها، 

ُ.الزواجإر سن تحديد مثل؛ النكاح لسائل تقنينها 

أحوالهاوقانون الإمارات حكومة مع بيانه از بابن الإمام حتم با وأحتم 
المصحمن علميهم وجت، ما وأداء وعلا، حل اض بتقوى العلياء ألكر ٠ الشخصية! 

ؤتعال قال محالفته، من والتحذير لإتباعه، والدعرة الخق، سان الأمر؛ لولأة 
واؤءنوليه،ءلأمفيلأِثبم 

[.٣٣:٣]مح؛لآتاَولأ.صاأشس©4: 
علالمسالمين شمل وخمح به، والعمل وقبوله الحق، لقول جيعا ادثه وفقنا 

علاش وصل عليه، والقادر ذللث، ول إنه قيء؛ كل ل المطهر شرعه وتحكيم الهدى، 
وسالماآروصحبه ؤإله محمد نبينا 

يرىت الأ-محبرة كتيه أحد ق الفاصل الشيخ لأن المائع؛ الخلاف من أنه منه حلنا الفاصل، الشخ محانكار ( ١ ) 
لوحتى فه، حناعته نجب، ولا به، الناس إلزام للحاكم بجون ءولأ مرفوض، المانع غم الاختلاف أن 

معنايكون أن بالحاكم والأول • ٠ • - معصية ق طاعة لأما تستدعيه؛ العتادة الصالحة أن الحاكم ادعى 
غمالالأحتلأف ودالت الستطاعا. تدر به، العمل مغ وعل المانع، غم القول انتشار مغ عل للعلعام 
«.شرعا باطل لأنه تقليدا؛ ولا اجتهادا لا به، أفي إن به العمل ولا الفتوى، ل اءتءادْ مجوز لا الماثغ 

علصحيح الإحماع أن ءلوافرصنا تال; حبنا النهج؛ هذا بتصربمه حالف، ل— ظهر كا الشثخ" لكن 
منعمنه يلزم لا فهذا أيما. ذللث، عل الدلالة قعلعية الأدلة أن افرصنا ولو الصغبحة، تزوج جواز 

الأحوالتبدل مع خصوصا لمصالحه، غالبة مفاسد بسبيه تحققت إذا الأحوال بعض ق التزويج 
يرىذلك ومع محاغ، الغم الخلاف محن ذللثج أن يفرض الأن فهر والأتمهء. الملف زمن عن والأعراق 

النهجمحالف - يفلهرل كإ - وهذا الرأىإ هذا شذوذ رغم الأحوال بعض ق متعه من ماغ لا بأنه 
وهومنالحنين من أيصا البوالح تزؤج يمغ فرصه الراد القانون أن خاصة كتالإ؛ ق ارتضاه الذي 

العنت؛ه نفعل حثي إذا عليه محب فد فالزواج بديل فيه للشخص وليس لمن، بلا القطعي الإجاع 
وندللجنسين، نة معشرة الثامن وهو المن يعتمد بل اللؤخ، يعتمد لا بالقانون التحديد أن ومعلوم 

وراححة،غالية غم فيه الصالحة أن إذ الصالحة ناحيتي من القانون هذا لزوم عدم سييى~ فنا "" عرفنا
ومجنوأجنيما، واتفاقياما التحدة الأمم بممثلة خارجية حاجة من بل الجت»ع، حاجة من وليس 

المزإ7أذا الكاح دبحرم المفاح محح  ١٠٠اتفافياما 
أماكيف للمصلحة الزواج هذا تقييد يجوز أن بحجة الزواج منعت، الش العربية الدول أيفا تأملنا وقد 

أيصا.الحجة هده مجنهللق نحالف وهدا مؤقت، لا دائم مع جعلته 
داز،)؛/خآآا(.ابن فتاوى محمؤع )٢( 



لحءوجِغص:صامب ةسم-§ت 

 Uاه - لإبنقبوطا سب «ظققةJأدلةض - اوعيإ

tومطلبان توطئة وفيه  ٠٠

اليلؤغ.بعد الزولج محن تحديد بقانون الثلاثة الأعلام برأى حجة لا • مهمة توطئة 
ه!وغيومهذب، محقق مذم بلا برمة ابن الأول،؛ ا،اطاو_، 

النقل.صحة ق لثالث، ا~ 

الممل.صحة فرض -عل 

النملصحة عن الفلر بغض 7أا، أحتج التي الأدلة مع وقفة الثاف؛ الطلب 
فيها.عنه 

الثالؤثجالمحث* نتحة 



ح|ي؛;:ئ^^ل:صبفيزولجسماتواس محنلوم 
tمممة تؤطية *٠ 

البلؤغ.بعد الرواج سن تحديد قانون الثلاثة الأعلام برأي حجة لا 
يقولواب أبم والأصم، والتي شرمة ابن رأي دراسة ذ القي تل أؤكد 

النكاح،يبالؤغ حدوده بل الهليعي، البلؤخ بمد أوالفتى الفتاة زواج جواز بميم 
بالثاسةوالفتى سنوات، بتسع للفتاة أدنى كحد ذلك، أن العل،اء نال، كإ ومعلوم 

'عشر0ضة,

إلباسهمحاولا الثلؤغ، يعد الرواج محن تحديد وصع قانون فكل هذا؛ وعل 
الأعلام،لهؤلاء نهوظلم الثلاثة، هؤلاء رأي عل بالاعتاد يعتقد، كإ الشرعية ثوب 
والفاصحة؛الواصحة الصواب محانبة من وهدا يقولوه، لر ما تقويلهم تم حيث، 

يتمفكيف بعده، يس ولالبلؤخ قبل الصغار زواج متع ق مولأء رأي حينا 
تعنيهملمن العيون، عل اد الرمذر من للأّف، إوهدا هدا؟ ق برأييم الامتشهاد 

مييأوما الأسرة نفلمام ق الإسلامية كالدول الشحوب، لدى الإسلامية الشريحة 
بقانونيتشهد«أولأء حيث، ذللث،، من لأبعد الأمر تعدى ل الشخصية، بالأحوال، 

الزواجيمنع كمن الإسلام. فقهاء أحد به يقل ول؛ كله، الإسلامي بالفقه يوحد لا 
للفتاة!!.عثرة القانوزكالثامن الن قل مْللقا 

تاكخصية أحوالها ق العربية لالقوان؛ن تتبعه ق أبوزهرة محمد الشيخ يقول، 
بالنسبةالزواج أوأهلية البلؤغ جعل أنه نجد مثلا العراقي القانون *فلوأحدنا 

يقللأ الفقهاء من أحدا فان للفقه، نحالف وهدا سنة، عثرة هوثاق معا للجبين 
السادسةقبل زواج لا *أنه أيضات ستة®. عشرة ث،اق ببلؤخ يكون الفتاة بلمؤخ إن 

إنولايقال، كله. الإسلام فقه حالف مد يكون وبدللث، العراقي، القانون ق عشرة 
بمتبرونهؤلاء لأن الأصم، بكر وأي التي وعثان شرمة ابن رأي من مأخوذ ذلك 

بةوبالنسنة، عثرة اثنتا للءغ،بح ية بالنالأدنى وحده النكاح. ببلؤخ البلؤخ 
٠محسةاا همسرة محسن او عبمره خمسن حده إن يقولوا ولآ ّنوابى، تسع للصااغ\رة 

.٦٣)ا(نظر: 



جكثئزبمب ال^^ف:هدج|ت 
أرضبالزواج سن تحديد مانون فرض ق البعض به ينادي ما هذا وللأمف 

هذهيمثل عملت ممن وغرها ققة الأواليمن هوية الالعرئيه المملكه الحرمن 
الوأن بينهإ، الشاسع البون علمنا ونل الماصي، الثلاثة الأعلام رأى بحجة القوانين، 

ذلككان إذا فكيف أوثبوته؛ الرأي هذا صحة فرض عل وهذا بذلك، لم حجة 
التاليين.الطلبين ق سوريها لأسباب التحقيق عند أيضا ينتفي 



١^٥١^

وممذبملفق مدمب بلا  diA)A،Jtامن 

النئلأصحة في الشك - ١ 

هذاصاحب قرمة ابن أن ل الشك المدهق، والقارئ الحمق، الباحث محتاح 
الالرد سل ق كان رأيه نقل من أن خاصة المسألة، ق هه الفل لاضطراب الرأي، 

أعلامكتب ق ورد ما عل الاطلاع عند جليا يتضح ما وهذا ايقل• صحة عن الكشف، 
؛فمثلا المذاهب، 

تالصناع، )ابداغ ز الكاساق يقول، 
التيعثإن عن نحكى ثيء إلا الإنكاح، ولاية والخد للأب أن 3، حلاف ®لا 

راكزئيج؛؛ُ ولاية لما ليس ئالأ أما شرمة، وابن 
®الغنىٌ؛3، قيامة ابن يهول، 

شبرمةوابن قادة و طاوس و وعطاء العزيز همد بن وعمر الهن اروقال، 
وفال(بالغت،، إذا الخيار ولها الصغيرة تزؤج الأب لغثر حنيفة وأبو والأوزاعي 

بلغا،ارالخيارإذا فضا الأب همر المحنيين زوج إذا حنيفة أب همر هؤلاء 
الإخماع:نقل أن الارىا<بعد ارمحح ق حجر ابن يقول، 

وحكىتوطأ، لا فيمن منعه شرمة ابن عن حكى العلمحاوي أن إلا .. .® 
تبالغحتى الصغيرة البكر بنته يزيج لا الأب أن مْللما شيرمة ابن عن حزم ابن 

منكان ضن ست، ت، يتوهي عائشة النبي. تزويج أن وزعم وتأذن، 
٠.٠؛ حمانمه 

)آ()؟/ا،ص
)م)ا'/'ها(,



محمدد. وهو واحل؛ كتاب ق الكوق( شرمة )ابن الإمام فقه دون ومن يل 
لغيرهل ألت! معن حديثه عند الاصطراب هدا وحد ؛،  ٧١٨١١الخبار عبد رصا 

للاصهلراب.بالخاشية فأشار ؟. والصغير الصغيرة عل الإجبار ولاية الأب 

يرمة(،ثابن عن )محكي بقولهم النقل صعق ا،لاصية الأمثلة من نلاحفل 
للوطءتصلح لا بمن وتارة مهللقا، المغ بفتارة بالرأي والاختلاف والاصطراب 

ابنعن نأحدها الأراء فأي ا الصغارا أوغيره أبا الأولياء كل تزويج جواز وتارة فقعل، 
وهكذا،الأحر؛الثالث، الشخص عليه رد الأول بالرأي ما شخص فلوأحد ثيرمة؟! 

المزال:ؤيمى 

ونركوالاصهلراب، الثلث، ومهذب،محؤبه محقق غير مذهسا برأي نتعلث، 'لاذا 
أنخاصة الإجماع؟! فيه ونقل وغيرهم الأربعة الأنمة به ئال الذي الحقق الذم، 
أنأجل من ومهذب محقق غير يمذهب، نأخذ أن محميا أم يزيدهم، والسنة الكتاب 
الدوليةالاتفاقيات، غطاء محّتإ غربية وأرواح خارجية ^١^؛ مع الإسلام يتوافق 

الخالية!والنظات، 

شرمةابن عن القل ق الاصعلراب هذا ررومع الأشقرI •عمر د الشح يقول 
اءفقهأشهر من ابن؛خيت،- وقال ؛. تحقيق<ارغير من بمذهبه محزم أن محوز فلا 

منأن أعتقد ررإق ت — بحينه المصرية الديار فهومفتي عصره ل والحنفية الأزهر 
ص—احّ-اقال ولذللث، لها، المبسوط ق به نؤإن صحيحا الممل ذللث، يكون أن البعيد 

والحدللأب أي: لهإ؛ ليس قالأت أنهإ شبرمة وابن التي عثإن عن محكي البدائعت 
البياع•صاحب فقول يامى، امتدل بل الأية بتللث، لهإ ل يتل، ول؛ التزوج. ولاية 

كليةصنعاء، جامعة ق ذ وأمتا الشريعة قسم ورئيس بغداد، يجامعة الإٌلامية العلوم كلية ق أستاذ وهو )١( 
كماغيرّْ يغمه مقارئا فرمة ابن لفقه تدؤين أول الكتاب وطا الإسلامية. الان.راصا>تإ قم — الاداب 

لهان.العلمية/ امج، دار فيه. أشتر 
)آ(أحكامالزواج،صأ'ا؛ا





-—ِ.ءإءإ- - ,ءبمريس

^١٤٠ؤ ا
الشربزاؤسه ال: الئاف اياب  W

أ1'،سذءهرء1 أءص'ذتنحءا

يقولفمثلا ن؛ الق البلؤغ يكرهم عند دلك إل يشّرون إء العلس
:اللكّاق 

يعرفالحانية ول والإنزال، والإحيال بالاحتلأم يعرف الغلام ل ررالبالؤغ 
ا.بالن،ال فيعم ذلك من ثيء يوجد لر فإن والحبل، والاحتلام يالحيص 

وأنبلؤغ، أنه ق ،اء العالنحتلف فلم والحبل الحيض ررفاما القرطي! ويقول 
فقالوالسن الإنبات فأما الثلاث، ق واحتلموا حإ. تحب والأحكام الفرائص 

..،اُنحتلم. لر لمن بلمؤغ سة عشرة خمس وابنحنل: والشافعي الأوزاعي 
يشيرونفتجدهم وعلاماتها، البلؤغ أمارات عن الحديث عند قس هل.ا وعل 

عليها.المتفق العلامات توحد لر إذا إليه 
بلؤخعند شرمة، ابن بقول يستدل من عند مجهول الذهب، أن تحد ولذلك، 

كالاحتلأمفيه الإحملمع ورد مما السن، غجر أخرى بعلامة الصغيرة أو الصغير 
أصحاب،هتإ بخيبن العلامة أحرج وفد لن>للأه، تفصيلا يعالمون ولا والحيض، 

الزواج،تحديد قانون فيها مذكرة بتقديم قام عندما الحضري والشيخ بمصر الماوكرة 
حدامما لذللئه، تفمبميلأ يعلم لا بأنه فأجاب، ذللا،، حول الخضري الشخ سؤال وتم 

يبلغفيمن ثيرمة ابن لمذمس، تفصيلا تعلم لا كنت، ررإذا القولت يخبت، بن يالحلأمة 
فلاثبرمة، ابن عند معلوما البلؤغ حد يكن فلم المن، هذه قبل البلؤغ بعلامات 

١١٠ ّ به الأخذ نحون فلا عندنا، مجهولا مذهبه فيكون الصغر، حل يعلم 
قانونمسألة ل شرعي مستند يوجد لا أيضا النقل، صحة وفرض هذا، وعل 

بقانونالمطالمن عشر والبني الأصم أوحتى ثيرمة ابن حموص ل الزولج تحديد 

عمثنتي سه ولولكنت إله، أمواله سلم وجب اللؤخ ونت رثيه وسن امرأته، أواحل احتلم إذا 
وبنحل، ولر تحتلم ول! المسية تحض لر إذا وأما الحالتين. هاتين ل بالمن امحمار ولا تأمحر، يدون سة 

(.يتصرف.١iw-\TT/yoبلة_)محتلماكيولممحلاصمحكانبلوغهاحٍممباض...1. 
(.١٧١)ا(؛اواتعاكاتع)لأ/

.( o/ (،ir)اكرة،أ\/*اا- در١٥^، : طr١- امأن أحكام )٢( 
(.١٤٧-١٣٣/٢٠)انار محلة )•٢( 



£ؤ|إئأس سمس,تُس 
وتوابعهالنكاح نفلام نجعل أن اللائق من وليس بقولهم، احتجاجا الروإج تحديدّس 

الخربأنفلمة مع يتناسب لكي والترقيع محالآللتلفسق الملمة، يالأمرة ممثلة 
كانتإذا وكيف، ا شرعي؟ متتد بلا كان إذا فكيف ا الصيحة! باسم واتفاةيات٠م 

أيبونتشبث لنتعلق وإحماع؟ا وسنة كتاب من للمتص والمخالفة الشاذة الأهوال من 
ألاا بنفحرى الأمر. أول من الأمر تبممه لمن يفيد قد أنه منطلق من وهناك، هنا قول 

!الختالفين— طبةات< بيان ق حزم ابن قال كإ ~ نكون 
ماطلب إل التقوى؛ وقلة الدين، رقة تم بلغت، قوم وهم أحرى؛ ®وطبقة 

عالي،كل قول من رخصة كان ما يأحدون فهم قائل، كل قول ق أهواءه%إ وافق 
؛• ٠٠٠رسوله. وعن تعال اش عن النص أوجه ما طال؛ن غثر له، مقلدين 

بالسنالبلمؤغ مسألة ق الوضعي القانون أن يمال حينإ الأمر وكدللئ، 
هلحالأيقا فهدا للجبن، ستة عشرة الثامن ن يحنيفة أبو برأي أحذ سنة( ١ )٨ 

ناحتتتن•من وتليس 

اء،الفقهمن فر0 ولا حنيقة ش بقول يأخذ لر القانون لأن ®حهلآ؛ الأول؛ 
منمحننجيا محئتزوج نحتلم من يعامل الذي المرسى القانون عن هونسخة فالقانون 

اأتبمعل الفتياتر من وتلد ونحمل وتتزؤج تحتلم ومن قاصر، طفل أنه عل الشاب 
حنيفةأبو إليه ذمب، وأما عاما. عشر ثإنية بلؤغ قبل وذللث، قاصرة!، صغثرة طفلة 

اقيبتظهر لر إذا الخمر من عثرة الثامنة إل بلوغه يتأحر أن يمكن الولد أن فمراده 
ذاالئإ«آأ؛.قبل عليه الثلؤخ ءلأمات> 

المثالسبيل عل ونأحن. حنيفة، أي عن كتبهم ق الحنفية قال ما هذا نعم ئلت،• 
البلمؤغأمارامحتؤ ذكر أن يعد — ُتجتم\خه( اق) الكاسقال ث، حيالصناع؛ بداغ 

١^١^:أما أاًثوخدم،أِمماذكزنايثيالإلوغبام«م. >اءإِو الخروفة 
للقانونالوضعي القانون ا هن. تبتي وهي لباييدي( إبراهيم إليها)د. أشار التي 

(.٦٨الأحكام،)ه/ أصول ق الإحكام )١( 
.١٠٩ص حاشيت الثرعية، والأحكام الريويت الطريات، بين للطفل اكأدسة ااعقوداتا )٢( 
 )٢•(/U(١٧٢.)فاتدارامحإاس(.)





ءع|أبمم"س-"ء|■ 

ص:صبفيزولجمحاتواسء؛]  ١٤٨ث
ه،سءدءاهه H3i،-V- __ هضَ_ ■وس:؛.'،،■■،■ 

آت0يالأأتي

اهلعتنليوالإصهد  AA)XtMابن بما احتج التي الإدلة مناقشة 

النقلصحف الئظرعن بغض 

وهييعايثة ه الني لزواج الخموصة ادعاء مسالة عن ابقا أجبتا 
ذكرفقد المغثرة؛ زواج منع أصحاب أيضا إليه أشار ئا نشر ولكن صغ؛رة، 

تبه اّتدلوا مما يل ما ®السوط، ق الرخي 

^^غءن؛امتلإثئاةذصأولا: 
فائدة.لذا يكن لر اللؤخ قبل التزوج •ئوجاز الدلالة وجه ه• أمؤثم 

لخراب:ائ 
الزنع.خارج وهدا الحلم. أي اذكاخ( بمغوا ق)إذا اكوي - أ 

•٠^^١تاتمإؤ تعال ®فوله الأئمة—: من هووضره شرْ— ق القرطي فال 
وحالاللوغ، كولتحال:ؤواوصيممحهأى 

الكاح«اا؛.
حجة،الأية أيدْ الرواج من تحديد قانون لأصحاب فليس أحرمحات جهة ومن 

الأخرى،العلسمة باماراته يفلهر البلؤغ لأن مسن؛ بن التحديد يهللب ممن 
بعدإلا إليه لاثلجأ والسن بالإجاع، البلوغ ءلأس من مثلا والاحتلام فالحمى 

فتكونوالعاشرة عة بالتامتحيض قد مثلا الفتاة لأن الطبيعية؛ الأمحارايت، انتفاء 
مؤهلة.ميولوج، وللزواج مكلفة، 

اكمال أيى عن وروي نيد، وابن عباس وابن محامد تمسثر وهذا الكتب(. عالي دار )ط ، ٣( ٤ ه/ ر ( ١ أ 
الخميع.تول ل اظم ت يعني ه ألوي ثثو •ءلآلد١ ؤ الاوردى٠ تال وغثرهم• والدي؛ جيّ من وصعيد 

(.٤٥٣/١(،0فراiاوردي،٨٦٥/٣^تمش ابن ما/هبه(،)مستر يطر:)شراسري، 



اضسم

ونتيالؤغ أي مضاف، حذف عل التكاح اروبلؤخ ثرْت يتفعاشور ابن قال 
وليالوغوالأشى، للذم انما حالة من ا>وج عن وهوكناية التزوج، أي النكاح 

منالعرب عند المتعارف عل الكاح ببلؤخ الأية ق محها صر معروفة، علامات 
صلاحيةوبلؤغ بلوغه، الزواج الرجل ؤللب ومن اللؤخ، عند النت التكثويتزؤثج 

البلدأهل أمرحة اختلاف وبوالبرودة، الحرارة ل البلاد باختلاف قنتلمف الزواج 
القرآنأحاله فلذللثح الفراوي، والزاج الدموي والزاج والضعفخ، القوة ق الواحد 

نحلمتفإن الذم، بلؤخ من أمبق أنه البنت بلؤغ ل والغاوسا الكاح، أمد بلؤخ عل 
البلؤغأنمى عنه يتخلف، لا الذي بالسن يستدل الحمهورت فقال مفلتتها وقت، عن 

ندفاّه مأؤغ الهليميالناء قوة تكإل امعن عادة....أا،وصر 
انمت،ؤيدعوأوياء للتزوج يدعوالرجل الوقتإ ذلك ذواتم؛لأن إل اللؤخ 

يزوجونقد الناس بان يثكل فلا بمده، تأخر لا الذي التعارف فهوالبلؤخ لتزويجها، 
منتحجل ، لدللأن الأحوال، بعمى ق أيضا اءهم وأبنالبلؤغ، من قبل بناتهم 

أوالبنات،،؛الأبناء من يلوعا وليس عارصة، لأغراض الأولياء 
بخست،!ابن العلامة قال — ب 

منععل الأية بهذه يستدلون معه، ذر ومن شبرمة ابن أن البعد كل اريبعد 
لثحوذلفانية؛ لهذا يكن لر لوجاز إنه ؤيقولون! وتزويجها، والخضرة الخضر زواج 

تزؤيحمتع عل فيها دلالة ولا الخغار، اليتامى بأموال يتعلق لما سيقت، إنا الأية لأن 
طرقس آخر بهلريق ولا الإشارة، بهلريق ولا العبارة بملريق لا والخضرة، الخضر 

الدلألأت،ام.

)ا(اكميرواكور،)أ/هأ(.
ىبق)؛/'م(.)أآ(الرجع 

تفصل)٣( 
٢[،]التاء؛ ه تثام{أو؛خإمقأمه ؤ الماء؛ صور؛ أول ل تعال تال فتقول؛ ذلك بيان العالإ٠ كافة ئل 
فرصالة تركها إما الأموال؛ يإبماء واراد والأولياء، للأوصياء الخطاب نعلم فيإ •بميتا؛ القرون قال 

فهووالمغار الكبار فيثمل اللغوي؛ معنا، إما باليتامى؛ والراد بالفعل، الإيتاء ؤإما برء، لها متعرض 
بعديكون إنما بالفعل المال إيتاء لأن كان؛ ما باعتبار محاز ؤإما اللغة، أصل عل وارد ذلك ق حقيقة 



اشرون;،ذاساص'ص0ه]س:ه[تال 
إيتائها،شرط من نيإسق مااحل وممل اليتاعى، بأموال التعلقة الأحكام يقين بيان إل رجؤع 

يالأحشيات،التعالمة الحقوق بعض وبيان ~، الزواج أعتي — بالأنفس التعلقة الأحكام بيان إثر وكيفيته 
مووصرح للأولياء، عكرمة كلام ^؛٠ ك،ايدل إذالخطاب اصتطرادا؛ ائال حيث ومن النفس حيث من 

ذلك:بعد قائل من عز نال نم أموالهم• أموالكم؛ ومن التامى، المهاء؛ من اراد بأن جثم وابن 
لالما،:،-آالآية.i م:مثمممحمحص0 

الأمّربعد شرف وبيان إليهم اليتامى أمجوال تسليم وقت تمتن ل ثرؤع هذا إن الإسلام* شخ تال 
الأحكامبيان إل رجؤع هذا إن بوم' وتال صفهاء- أصحاحا كون عند عته والنهي ١لإ٠للأق، عل بإيتائها 
انوعل الأحبار، الابتلاءمعناه اشروزعلأن ^لماسلأشروع.و?اكانكوص اّرال المملقة 

وحنالأموال، صط إل الاهتداء ل احرالهم بتتيع التتاس مجن عندكم مجن واخثروا ١^'' مض 
مجاإل الاهتداء عل الأحبار ق اقتصر قد حث أبا أن عثر بحالهم. يليق با وجربوهم فيها، المحرف 

هذاالإمامان.علأن واتفق إل الأهتداء الأهتداء:هذا وزاد ذكر. 
اختلفاالتيسساة،مرأضا الآ>شهددالاتدلعلته)حيى( 

والثراءالبيع اثر ييأن ل لليتيم الوصي أو الول يإذن ذلك يكون حنيفة* أبو فقال الاحتبار لريق مل 
كيفيةعل يمرنه بأن بالحال يليق مجا حب عل يدونه يكون بل بذلك يكون لا الشافم• وقال مثلا. 
مباشرةق الإذن لأن وذلالث، الوصي؛ أو الول باشره الثراء أو اليع وقت جاء إذا حش والثراء، اليع 
الرشدؤإيناس البلؤغ بعد إلا يكون لا إليه المال ولغ للثتتم، المال لغ عل يتوقف مجثلأ والثراء اليع 

م'مالتؤحلذابخإ
سواءالبلؤغ، وحد الحلم بلغوا إذا حش " الفمرون عليه اتفق ما عل ~ معناه ٦[ تالتساءت رقأه أاَ؛خ 

الصغثر.إل بالفلر الاحتلام أو بالسن أو الصمرة، إل بالنظر بالسن أو والاحتلام، بالحض ذلك كان 
تالحقبة تال ؤإن الوؤدء، أوبمجعتى العقد، بمعص الأية ل النكاح لفغذ تكون أن ائس ذلك ل ؤيستوي 

قولهل الوطء يمعتى حاء وند العمد. ق حقيقة إنه ت والشافعية الوطء. ل حقيقة إنه 
أمآ[سالآة.فلأو-بم٧قولهلممحئمتابمآثطمئبم،0هسء: 

محمبملإدمم0هتىء:آ[
الدينق وصلاح ذلك، أوإل التصرف وحسن الأموال، صيط إل اعتداء تيتم أو احتم إن الأية، 

وللغايةللابتداء فحتى تأحير ءون بالاليلؤغ عفتا أموالهم اليتامى إل فادنموا الخلاف، مجن سبق ما عل 
)بالغوا(الثرط ونمل للابتلاء، غابة حف، شرطة، ا-[حالة ه]الماء: G وؤلذ١ثلماآلؤ٤غ 

الرشاد،وإيناس اليلؤغ، حد إل الوصول شرُين؛ عل معلما الأموال يقع فكان الثانية، الثرطية وجواب* 
بعمالحفي،ايتعلق ابتلاومم انأموربه ابتلاءاليتامى من الراد أن لاشلث، الفخرارازي؛ قال ولدللث، 

أني، فج٦[ ]افاء: ^١ تيم ؤلإن؛ادم الأمر: ذلك بمد تحال الذ نال يند المال، حفذل 
ذللا،الراد لريكن إن فإنه مصالحهم، صيط ق ٦[ ]الماء: ه وئدا0 تئأم ، ؛١٥^؛؛٠ الراد: يكون 

•بالبض نملمح، للمبمض محمح، وب النظم، تفكلث، 
لوبقال: حى البلؤخ، قيل والمعرة الصغر تزؤج مع عل فيها دلالة لا الأية أن تحلم *ذا علمت إذا 



ة ١٥١ٍقُة ةالمب ابساكال:سد

مسألةق ا علهوالرد ه آلقؤح كمإ ^١ ٦٥٠■ؤ آية حول شبهات مع قفة وه 
الصفرة:زواج 

خالفة؛وفرق منحرفة، انحاهات من ائج ن~ 
الأول;النموذج ؛أ؛-مح 

اليبأسأمرار من مر له ه ألوؤج لأم؟ ^١ ٦٤٠■ؤ • تعال بقوله التعبثر قالوا: 
يكنلر لو ؤإلأ للنكاح، ووقتا وزمما حدا هناك أن عل التنصيص وهو القرآف النصر 
لغفلةذكر دون فقهل ...ه حئ-إداثإمإءؤ الص: زكون أن أول لكان مقصودا ذلك، 

)الكاح(.
:الحوابأوء 

هذهعل كرد الأية ضر أوضح أن بعد ~ صري عارفخ الشيخ أحاب، 
—تالشبهة 

قولههل لهم' نقول للزواج من تحديد عل دليل الأية هده ق إن يقولون الذين 
أنلبيان جاءت أم—ا أم للحلم؟ سا حددت ه يكأدو نإدابظعآمحثلنل ؤ تعال 
البلؤخمرحلة إل الطفولة مرحلة من ال والانتقالبلؤخ علامات من علامة الحلم 

تدلألاموهو بالاجتهاد، استدلال فهو استدلالكم صحة فرصى وعل والتكليف. 

جازإذا الأية، هل.ا ق فائدة له تكون لا الذي الثيء هو وما فانية، لهاذ"ا يكن لر ايلؤغ نل التزؤج جاز 
دخٍءتا.ابن من انتهى اكرون. عليه أطق الل.ى معناها علت وقل. البالؤغ؟ نل التزؤج 

بالكبر بعد إلا شمراته تفلهر لا العقل وكون العقد، صحة يمغ ا يالأية ءوليس زهرة. أبو الشخ قال 
إلاتكون لا العقد شمرات أن مع محوز، فإنه الكبر بعد إلا يغل لا عقار كشراء األالية الولاية ثبوت يمغ 
ليتوافر ام وعونت، كل ق يتوافر لا الكفإء لأن المغر، ق ثابتة النكاح إل والحاجة الكبر، يعد 

ولدللئ،أحريء، مصالح ]وهناك يشته الصغير الملحة الاحتياط فكان الحلم، بلؤغ بعال ويفوت الصغر، 
.'١( ٩ ص الثخمية، الأحوال )ينثلر؛ الصغار...،. عل الولاية نوت عل الأمصار فقهاء اتفق 

حاوالتصرف الصغار أموال عل ولاية له هتا الول  ٠١٤آلوغخ إداقمأ ■ ٥٠ؤ تعال قوله ففي وبالتاسة: 
النكاحفعقل- مملحة، لهم فيه مما ذلك، كان إذا أول؛ بابج من التزؤيج ولاية فكل.لاث، مصلحتهم؛ به فيإ 

وأعظم.أعل؛الشأن 



جُةكأ'ةسمساتواس قآْتهت 
اجتهادلا لأته باطل؛ فهواستدلال ورالإحاع الصحابة وبفعل والسنة بالقرآن مردود 

الصءا؛.ومعرض 

**

اكمبجين•الرأة نحرير دعياء أ~ 

وجوبعل الأية؛ حذْ تونس ق الرأة تحرير أدعياء رموز أحد استشهد وقد 
انتظ-ارف*الواجب الاختيار ق حقها يفوت لأته الملؤخ بعد ما إل لزواجها الانتظار 
ومن،اء، العالعليه رد حتى ؛الشبهات؛ ملء هدا كتابه أصدر وقد ا. ؛الوغهااا١ 
ابنالمالح محمد ت الأعظم الجامع ق الأول الرنة من الحنفي المدرس صمتهم 

والسلعوالكفر الخطأ أوءرد الحداد®، امرأة عل ءالخداد عنوازت نحت، بكتاب مراد؛ 
بوقتهالعلمية النظارة أجازته وقد والمجتمع®، الشريعة ق امرأتنا كتاب حواها التي 
هذْت، وكانم، ١  ١٩٣ ه/  ١٣٥٠نة مس٢ ربيع ٤ بتاؤيخ عليه، اطلعت، أن بعد 

محمدعاشور، ابن الطاهر محمد بيرم، أحمد صح فيهات الفضلاء العلمإء من الإجازة 
فردالصغآرة؛ تزويج جواز انتقاده الكتاب ق مما وكان المالقي. صالح بثرم، الهلس_، 

قائلاالشيخ علميه 
تعال!قوله إل الحداد تناد اسق اتساعا والخرق عفؤا، المصاب ازداد ®وقد 

تزؤيجتأمحر دعواْ يؤيد ا مملث، ذلوجعل ه، ألوغخ بقتؤأ  ١٥٤٦٥٠■تماأوس( ةؤ 
بالتزوج؛ولا بالتزؤج. لها علاقة لا الذكورة الأية أن »ع البلمؤغ. بعد ما إل الصفرة 

قتعال قال أموالهم، يحتلمون ومتى الأيتام، س عليهم المول حق، ل واردة هي يإنا 

الدولية،الاتفاقيات ونار الإسلأء حراسة بض اشكر الزواج محاب: j وإجابتءا الشهة سْ تقلو )١( 
مووا1ؤلف محددا. محنا للتكاح يأن القول شبهة عتوازت تحت صيري، أخمد بن لعارف ، ٨٣صن 

لشورنالإيإن جامعة لريس النايبا وهو ، ١  ١٩٧ مواليد من الصيري. عيب ين أحمد ين عارفح 
وندالتواب،. بمجالس الإسلامية الشريعة أحكام منين لحنة وعضو فيها، التدريس هيتة وعضو الفرؤع، 

والشيخ-راني، انمّإسماعيل بن محمد ت العلامة القاصي رأسهم؛ عل عدة أفاصل عفاء يد عل درس 
اليمن؛علهأم مشر موفر ق كاملة ومثرته وغيرهم. الحميدي، اش عبد بن ءيدْ الدكتور؛ 

http://olamaa-yemen.ne_in/articles.as

,٢٨ص الاحتيار، نمل والجتمع، الشريحة ق امرأتنا كتابه؛ ينظر )٢( 



هبما؛آتدمئمفآيادأمحدكمؤالتاءت سورة 
^مؤممةةو1تيمحلإنلأ

^داألات،ي سهما دمى^ ق وداراآن ^^^^٥١ 
•40ميجلأبوأيقث(أمظا 

هذاوأين والتنصيتس، دااتصراح عليه تدل ما وهذا الأية، إليه سقت ما فهذا 
باباانرام ئن ولالبلؤغ. بعد البنت تزويج من مدعاْ عل دليل أما الحداد قول من 
يكونلا بالإ•هماع وهو ال١ل. لدفع توقيتا الكاح يذكر الاستدلال من مقصوده إل 
ذلكق فإ الإثارة؛ بطريق بل العبارة بصريح لا عليه دالا فيكون الرشد؛ عند إلا 

تحققهاوشرمحل الأية. ق الكناية ادعاء إل يزول ذلك إذ برشيد؛ رأية ولا بمصيب 
الللتوقيت يذكر ما أن عل هاهنا. وهومفقود والمفهوم، المنطوق بين اللزوم اطراد 

عندالمعلوم وليس يمجهول، حكم يوقت لا لئلا للعموم؛ معلوما يكون أن يد 
الإطلاق.عند اللمففل عليه يمحرف الذي الكاح أفراد من الكامل الفرد إلا العموم 

عليهالنبي عقد وقد الدخول، من فيه ويتمكن العقد، فيه يصح الذي الوقت، وهو 
بقولوناهيك، عمرها. من السابعة ق ذ؟هء؛آا عائثة ١^٠^٠ أم عل واللام الصلاة 

قه لليس موضع ق نفه حشر أن بعد الاجتهاد من الحداد فأين العمل. يزيد 
واقتدار؟!(<اا،.كفاءة 

كموذجالثالثؤ:اس 

تنة للمالمنكرين من لقرانيون ا~ 

غو(حق عل) ( ٥١٤١٢—١٣١٩الأعفلمي)الرحمن حبيس، الشيخ رد فقد 
ذكرث، ؛حيه( ١  ٣٥٣— ق)الهني. وذللئ، الحدبمث،®، أنكرت ءلماذا كتاب صاحب 

لرللنكاح البلؤخ ررشرط ت ؛؟sef ا وزقاقهعائشة لزواج تعرض ما بعد القرآف هذا 
لربل فحب، [، ٦ ]المساءت 4 ه ألؤ؛ح •حئ'لدابأرمحأ 4 القرآن نص من لمت قد يكن 

الحلوةبالنكاح أريد ؤإنإ للنكاح، البلؤخ توجب، يز مدق قانون أي يكن 

يير(.)يتصرف ١ ١ —٦  ١١٥الخداد، امرأة عل الحداد ( ١؛ 



؟ي صتيسمحاتواس ءو أ7ها 
هصسمخه, ....1_.. ءسسهلءسصك. 

شرطالبلؤغ لأن المرأة، جبغ حتى التكلمح يتعقد لا الإسلام وق والخءإع، الصحيحة 
.١١والمبول...الإيجاب 

الأعظسس:فأجاب 
^"٩^{ؤ القرآن نص من ثبت قال للنكاح شرطا البلمؤغ كون عن ت نوله أما 

وردتالتي الأية أن غو( فليعرف)حق فاسد، فهو ٦[، ههلالنساء: آأئغخ 
اليتيممحال، رعاية فيها ذكر وإن،ا وشروطه، للنكاح بيان فيها يكن لر السابقة، بالعبارة 

حيسث،صاروا فد آمم بوشمرتم النكاح، بلغوا إذا اليتامى أن ومفادْت وصيانته، 
إداحقن ؤ ^٠; ٠٣٥١القرآن نص ؤإليلث، إليهم، فادفعوها أموالهم، يمفظون 

ةةوأليامحلإ©هلاوساءثأا.
ا؟هنبته هومتاموما للتكاح؟ شرطا البالؤغ كون تفيد منها كلمة أية ل! فقل 

بثنوامن يمستنتج لكنه الأية ق التكاح حكم يكر يكن لر ؤإن ءلت،ت فإن 
خاصة،فرة ق له يتأهل ؤإنا ولادته، حين من للجعلع يصلح لا المرء أن ه الوقح 
النكاح.وقت بلغوا أي: ه، ئالؤثلآلذاكؤايغ لدلك، 

تعرضند القرآن يكن لر الخاص الوقت، ذلك، ولكن يستفاد، إنه أجل قلمت: 
مجنالخاص ن أوالالاحتلام، بداية أم الحيض، بدء أهو القرآن، يعين لر أي: له، 

فيهاتنجم الك، الفترة أو عشرة، الثامنة أوالستة عثرة ة الخامكالسنة الإنسان عمر 
ةالخامالسنة وتمتج يبدأ، لر أم والاحتلام الحيض بدأ سواء ١^١٤ قوة والمرأة لمرء اق 

لرالقرآن: ق التعيين هدا يكن إ فإذا تتم؟. ب أم عمرها مجن عثرة أوالثامنة عثر 
مواه.فيإ أقادتك، الأية ولا دعواك، تثبتؤ 

معارضةلألفيتها ا فيهلوتدبرت بل غو(: ادعاه)حق لما الأية تعارض 
وكانالحملع، لأهلمية خاصة سن تعال الله عند تعين قد لوكان أنه وهو لدعواك، 

فيإ- وسيلة أية هناك تكن لر إذا وخاصة المخصوص، السن ذلك، من أقل ق حراما 
فوضند تعال اط4 يكون أن فإما القرآن، سوى للبيان ~ متكروالحديث، ينعمه 
منعليها يمتهللعوا أن الماس وأمر ه، افه رمول، إل الخاصة الفترة تللاه تعيدن 

يتفطتواأن أولياءهما أو الزوجين خير قد يكون أن ؤإما وفعله، ه اض رسول، قول، 



للج_،إعموة نيهإ حدث قد بأن الحدية التطورات أو والعادة العرف طريق عن 
تحدث.لر أم وصلاحيته 
أيةق الكريم القرآن من يتحقق إ للجاع الخاص الن تحديد فإن كل؛ وعل 

الخصوصالمن واشتراط والاحتلام الحيض معنى بالبلؤغ شن لر أنه كإ صورة، 
ّكاحبنىالجاع•

قاموكاولك، أنفه. برغم الحديث بحجية الإقرار لزمه الأول الوجه احتار ؤإن 
إنلأنه المرأة( تاغ حتى الإسلام ل النكاح ينعقد التالية؛)لا حملته ل البحث بخلط 

حدوى.دون التكرار فلزم بعينه، الأول الأمر لكان الخلوة أيضا هنا الراد كان 
رحلفكل محتل، قول والقبول( للامحاب، شرط بأن)البلؤخ تعليله وكيلك 

يلالحقد، هوبمعنى الذي بالنكاح إليهإ نحتاج إنعا والمول، الإيجاب أن يعلم 
بالنكاحالراد كان ؤإن القبول، الإيجاب عن هوالتحب\ر العقد به يعنى الذي النكاح 
إيجابهمنه يراد الذي من والقبولاا، للايجاب شرط البلؤخ ررأن قلت،؛ ففيم العقد، 

يبلغوالر الذين نكاح ق تعرف أن للث، ينبغي الزوجتن، إيجاب قلم؛؛،؛ فان وقبوله؟ 
أولياء.كومم بصفة منهم ذللت، ؤيعتثر أوليازهما، والقبول الإيجاب يباشر إنإ الحلم، 

إنإالول ولكن صوابا، لكان وقبولهم الأولياء إيجاب هو الراد إنإ قلث،ت ولو 
الزوجينكون إذا يضر فلا وقبوله، لإيجابه يباغ لر الذي نكاح ؤيتعقد الباغ، يكون 

تبلغحتى النكاح يتعقن. لا الإملأم ارق تقول؛ أن للئ، جاز ، كيفإنه ثم غثر؛الغين، 
الرأة؟!((ءم.

;- ٠ ّ شبرمة ابن أدلة من البوط صاحيج ذكر التي الأدلة من ثانيا؛ 
فيهتتحقق لا فيإ حتى عليه، الول لحاجة هي إنإ الصغيرة عل الولاية ثبوت 

لأنالكاح، إل الصغيرة ق حاجة ولا كالشرعات، الولاية، تبت لا الحاجة 
النكاحوأن افيهإ. ينوالصغر النسل، وشرعا المهوة، قضاء طبعا النكاح مقصود 

.١  ٥٧— ١ ٥ ٥ ص الحديث، نصرة ( ١ ١ 



الزاؤيآال؛ربفيزداجالخغأّاتو١ل٠تات: القمل١^١، ^^٠ ٢١ُققْ 
ذلك،ا يلزمهأن لأحد يكون فلا البنيغ، يعد أحكامه الصغثرة وتلزم للعمر، يعقد 

بلوغها.بحد عليها لأحد ولاية لا إذا 

تلخواب ائ 

مده—،من المشهور عل مبني كلاهما غير، لا للحاجة تئستا الولاية إن را 
عليه،المول لعجز الولاية نشتا ؤإنا بلوغها، بعد المرأة عل ولاية لا وهوأنه الحنفية، 

مطلقا،الأنثى عل الولاية ث؛وتا الرا-أح أن نحفى ولا ونحوهما، أوجنون لصغر 
؛.مرة®؛ أم صغيرة 

همحولوحجتنا  ٠٠بقوله؛ أقوالهم من حكى ما عل الحفي السرحمى أجاب وقد 
العدةوسس، المغيرة عدة تحال اش بين [ ٤ ]الطلاق؛ ٥^١ مإم،دّمحس ؤ تعال؛ 
حوإلاؤ تعال؛ بقوله والمراد المغيرة، نكاح تمحور دليل وذلك هوالكاح شرعا 

وك-دللث،فيه، نص ضولأ عائشة حديث، ثم الاحتلام. ٦[ ]الماء! ه ه آؤ؛ح بأمحإ 
مدهيمع لر أصم كان الأصم أبوبكر ولكن ، الأنار...من ذكرنا ما سائر 

الذكورحق ق وصعا ٢، ل المصالح حملة من الكاح أن فيه والمعنى الأحاديث،، 
اء،الأكفبين إلا يتوفرذلك، لا ومقاصد أغراض عل وهويشتمل حميعا، والإناث، 
قللمول الولاية إبان، إل ة مامحالحاجة فكانت، وقت،؛ كل ق يتفق لا ء والكم، 

هداكان ولما مثله، يوجد ولا الكم(ء، ذلك، لفات، بلوغها انتفلر لو ولأنه صغرها؛ 
لثاتلمفتجعل العقد هذا مقاصد من هو ما إل الحاجة تتحقق للعمر يعشو الحقد 

للول((رم.الولاية لإنات، للحال كالمتحققة الحاجة 

الثالثاْلبحث نتيجة ** 

يعتمدمن وجود وعدم وتحقيقه، ثيرمة ابن مذهب، وتدؤين مذيسمإ عدم 
ؤيترلإله، المنوبؤ بذا يعتد لا المتهفج ١لاحثإ محعل بدققه، مذهبه لنقل علهم 

ا/ا'َ\"ا-«همأ(.را(الولأ,ةفيالكاح،) 
المالحة.حول الكلام حامحى مبحث ق ساق )٢( 

رمآ(ااووط،)؛/بحإ-س؛(.



"-ءءء■وءجسءأ؟■— -

__..أمحتممقسم:مبب سوس 
منأكثر بمتقاربة مضطربة نحدها مثلا، النقولة المألة إن حيث الحمقه؛ الذاهب 

الزواج؛محن تحديد قانون أصحاب، من المخاافان عند المعتمل فهو وللأمف قول،، 
مصادمةوهذا الزواج، محن تحديد قانون فرض j( وتوجههم طرحهم ْع لتوافق، 
الخوان.أدلة ق بثتا كإ الصحابة وعمل والإحماع والستة للكتاب 

ماذمس،لبهللأن يشرون الخوان أدلة لأحد يتهلرقوا أن بعد العناء تحد لذللئ، 
أبوءاولكن ت الرحى قال، ما ذللث، صمن ومن ، كلأهما أو الأصم أو شبمرمة ابن إليه 
وقول،،. ُ ا، الأحاديث، هاذه يسمع لر أصم كان — تعال الله رحمه — الأصم بكر 

٢.مردوداءار فكان ، الصحابة لإحم_اع محالما حرج قولهإ أن تبين رروبه ازات الكاٌ
الأصم«ربن كر وأيى فرمة ابن منع به ررفبطل ١^،؛ ابن وكذلك 

والسنةللكتاب ، محالفرودود م باطل مذمذ المذهثح هذا أن إل نصل 
صحإن ~ شرمة ابن ورأتم، الحل،اء. لذلك توصل كا ُه، العمل بجون فلا والإجلع 

الصحابةوعمل والإحماع والمنة الكتاب لمخالفته عال؛ زلة إلا كن م - عنه القل 
ولاجهة، من اعتإدها يصح لا العال؛ زلة ررأن الثامحلي! قال وقد عليهم؛ اممه رصوان 
ؤإلأزلة، عدت ولذللئ، للشرع، المخالفة عل موضوعة لأما وذلك له، تقليدا ما الأحذ 

الأنه كإ فيها، الزلل صاحبها إل ك، نولا الرتبة، هذه لها يجعل لر ما؛ معتدا فلوكانت، 
أوأحلمها، من ينتقص ولا ما، عليه يشغ أن ولا التقصر، إل صاحبها ينك، أن ينبغي 
الدينااأ؛ا.ق رتبته تقتفى ما حلاف، كله هذا فان بحتا، المخالفة عل الإقدام فيه يعتقد 

ءمحرع^بمستئد له لمي ١لرواج من نجديد بقانون المهلالتإ ان فيعلم هذا، وعل 
زونجمن النع بل صريح• محقث، دالجاعة المة أهل من عام )قول( دلا صحيح، 
الصحابةوعمل والإحملع والسئة للكتاب محالف، أوقبله، اليلؤغ بعد محواء الصغيرة 
العالين.رب لله والحمد أحمعين. عليهم اممه رصوان 

٢(.١ ٢ )إ/ -، المرفأن دار ط - السوط )١( 

)مثرحذحاسر،)م/بأآ(.
(.١٣٧-١٣٦/٥)٤(الواiUت)



والف~اتاكغ؛رات  ١٠٧١^:١^١، ، ٣١■ق\/هلإقو 

ائبمقأفيئ

يتسموصاجاس؛إوات

بضرإذما.الصغثرة البكر زواج شروط ت الأول الطلب 
الصغمِات.زواج حول نيران إشارات الثازإت المطالب 

بغهرإذنطنواج شؤوط 

صوايملبلا الأمر طالق لر المغيرات، زواج الحيف ١^٣^٤ أباح حينا 
مصالحتها،أحل من وأحثرآ أولا فالزواج الصغيرة، الزوجة حق ليحفظ وشروط؛ 

توهي ألا شروط، عدة العناء وصع لذللت، 
ايإذنبإلا ا تزويجهله فليس كان؛ فان ظاهرة، عداوة وبينها بينه يكون ألا ~ ١ 

وغيره.العار لخوف لوليته يمتاط الول لأن الظاهرة؛ غير بخلاف 

كفء.من يزوجها أن ٢- 

•مثلها بمهر يزوجها أن ٣" 
الثااال١نفد من الهر يكون أن ~ ٤ 

بالمهر.معرا الزوج يكون ألا ه~ 
؛.ذلائ،ر ونحو هرم، وشيخ كأعمى بمعاشرته تتضرر يمن يزوجها ألا — ٦ 

الكوضةالفقهية الوموئ ٢(، ٤ ٦ الخاج)؛/ مضي ٢(، ١ )U/ - الكب م ط: - المدع ثفر: :١( 
٢(.٥ 0إ الأربعة ادزاهب عل الفقه (، ٢٦٣أ/ )١ 



ESmC_يم:ي'ب1ز هءئق|ت 
هوما ومنها الإذن، شر الكاح لمحة معتبمر هو ما منها ُ الشروطُ وهازْ 

الأن الثروطت هدْ من إذما دون الكاح لصحة فالعم شل. الإقدام لحواز معم 
مومزايكون وأن كفئا، الزوج يكون وأن ءلاهرة، عداوة وليها وُين بينها يكون 
معتبرالشروؤل من ذلك، عدا وما حقها، بخسها قل، يكون لا حتى الصداق بحال 
إذنآاُ'،.دون الكاح عقد عل الإقدام لحواز 

انالصائر— بنفس — الاصٍت او؛روءل عل العل،اءأضاف بعض أن الثديي الحرص ومن بل )١( 
ولهاالراحي، عل الخج لكون يمغها ند الزوج فإن بالوغهأ،؛ بعد الحج)ومذا عليها وجب فد يكون لا 

ذمحها.براءة نمحيل ل غرض 
الكوتة)١الفقهة الوموعن )٢( 



رالف~اتانمغرات j الشرءتة الزار؛ة : الأول الفصل فنتج^'ُإفَ 
ءٌَءص ح َم 

المْلواكاف

والفتياتاكغدرإت نواج حول ذي)لت اشايإت 

الآدإيى«الإشاثمة  ٠٠
وهيزوجته عل الإنسان ريعقال( فقال والدخول، العقد بين بالكاح الفرق 

البالغات،النساء ْع محصل وهدا بل سين. يعد إلا عليها ( )يدخل لا لكن صغيرة؛ 
يدخلولا العمر، —يا  ٠٢زوجها عليها يعقد مثلا، ستة بالعنرين عمرها فتاة فتجد 
متفاوتة.وأسباب لفلروف أكثر، أو سنتين يعد إلا عليها 

يدخلألا البلؤخ، قبل المغيرة تزوج لمن العل،اء اشترؤله هوما هتا؛ المهم لكن 
ص،عل بدللئ، نحتلف التاء أن ومعلوم الو٠لء. تطيق أن بعد إلا زوجها عليها 

نواتّك، عائشة. عل عقد ه نبنا فمثلا وقدرتس؛ ومحثتهن حلقتهن 
امرأةاا.فهي سنتن تسع الحاؤية ؛لغت، ^١ ١١ت زمحقا عاتشة قالتخ وفد لتسع. بها ودخل 

بأايدخل لا ُقيل• ت يالمغثرة الدخول وقتا ل الهنديةاا اا؛الفتاوى ورد وقد 
المثاخوأكثر الرائق. بالبحر كدا نين، يتسع ؛لغت، إذا ١٠٠يدخل جخ-وقيلت لر ما 

سمينةضخمة كانت، إن للطاقة؛ العيرة ؤإنإ الباب؛ هدا ق بالسن لاعيرة أته عل 
١يدخل أن للزوج كان ذللثإ، من المرض عليها نحافظ ولا الرجال، تطيق  لرؤإن  ٠٠

الالمرض، عليها ونحاف، الحملع، تهليق لا مهزولة نحيفة كائتج ؤإن منين؛ تسع تباغ 
،.وهوالصحيح«رسنها؛ كر ؤإن -ها يدخل أن للزوج نحل 

خمسعليها أتى إذا زوجها إل تدفر المعروفة، العلبيعية ؛الأمارات تبالرلر ارؤإن 
نبذنإلاإذا إليه، فتيي للرجال تصالح المبلغ هدا يلغت، إذا المرأة لأن ستة؛ عشرة 

:ا()؛/آ-ا'؛(.ويظروتا:
٣(.• ٢- ٩ الثاىرخاية«،)T/ الفتاوى ء- 
ا٤  ٢٣عام الكويت، ل الشرعية، والحرث الإفتاء iطاع عن الصادرة الشرعية الفتارى محموعة ء— 



اافلأ-سالمالزوج،؛'/ عل ينمها لك;تلأثصل،لأيؤص إذا  oJUlأن بخلافه،ألارى 
*.أوالخءإعااُ لالوط•ء مطيقة تمر حتى بل الخإع، طايتها عدم ْع 

نيدمحمد الثارح قال بالزا. ع؛رة الا —(! ٠٥١٣ رن!٦ باشا ندرى محمد ونال 
بنيتهاللأمة ، الوحل؛ تطيق تسع بتت تكون أن الخاتن من ررلأنه ت ه(  ١٣٥٤ت )ت الأيياق 

يلزمررولأ وهكدارام. تطيقه، لا نحيفة وهي السن، هذا ق وأحرى الأمراض. كل من 
ولونال،وصغر. كمرض زواله، ؤيرجى بالكلية، الأمتمتاع يمغ ما مع تساليمها 
بل، الحالان، هدْ بمثل لازوج أهالها يسلمها ولا مسها، -سلم فلا أطأ لا الزوج: 

لدللث،.المانعة الأساب، انفاء مع نلم 
معبالمحكمة أتته فتاة عن ( ١٤٢٠ُتحت الهلتطاوي) عل القاصي تحدؤ>نا وقد 

الكان سنة، عشرة كان؛الثالث، عمرها ولأن الزواج، سن نحل.يد قانون بسيإ وليها 
ّنةعثرة ثلايثج اربنتؤ قال،: رآها؛ فحينإ سورية، شأن هو كإ القاصى موافقة من يد 

يمللر جنبها إؤ، وقمت، إذا غثرها عثرة ثلاُث، بشننج ورب، ا. وأعرض مني أطول، 
يرعونين لم. العنهلئ لن.للثج وحدأه؛ ن يالإدن المرة فليست كتفها، إل رامها 

منيل. سوهو البثر وهوأفضل الله، رسول، زواج عن فهم ولا علم بلا ؛يتكلمون 
هلرأوها؟ هل نانإ ّتع بتتؤ وهم، عائشة زواجه؛اليل>ة عن وءدل،، ؤ أنصف

الأنأحدثكم التي البنحؤ هذه مثل تكون أن يمكن ألا ها؟ ن. جشاهل.وا 
منطقتي؛ق المأذون؛ن من يعقدون من أحد ل ذكره ما هدا؛ ونحو ؛. حديثها؟®؛ 

منة!عثرة الثانية يتجاوز لر الفتاة عمر أن العلم مع الأم؛ هي الفتاة أن اعتقد حينإ 

بنالتا5ارحاسةاللعلامة من'اكارى وذللث، بالمهر، الطالة ق؛اب! للخماف القامي أدب ينفلر؛ )١( 
٣(.• ٢- ٩ الأنماري)ت:\\س)r/ العلاء 

.١ ١ ١ — ١ ١ • ، (— ٩٧• نجيم)ت: لأبن ~ الريب المتاوتم( يتغلر؛ )٢( 
اصصية)\/اأا(.الأحوال ق الشرب الأحلكم )٣( 

منهيقبل نلأ إلخ؛ .. تشفى أو تكبر حش عليها أصبر • قال أو ء مرصها أو لصغرها أجامعها ألا يقول؛ كأن، أي ( ٤ ر 
عندلث، وذل(٠ ١  ٨٧(، ١٤ ١٧جراح)^،؛ابن أجوبة عن )الإفصاح له،. نمها سلم فلا الكلام، مدا 

الكرص.مرعي  UfU>؛اسالب( )دلل سائل ترحم 
(.٣٤٤للمرداوي،)٨; الإنصاف (. ٢٤٣القغ،)\ا شرح j الدع بطر: )0( 

(.٣٧٨/٤)٦(ذكريlتءلالطkاوى)



القانية.الإشاية ** 

قكان إذا ، ما محتسب أوحتى أش~ أو كان ذكرا ~ المغثر أهل لأحد محق 
إتماميمغ أن أوكببمرة؛ كانت، صغثرة عليها صرر الفتاة حتى أو اكشرة، هذه زواج 

بتفإن يالوضع، القضاء أهل ليحكم للمهاء؛ الأمر رغ طريق عن الزواج هذا 
الضررأوإزالة بالمخ سواء المقام، يناسب بإ يتصرفون الزواج هذا من الفتاة صرر 

تسليمهايريد الأب يكون كان الصغيرة وصرر والخال• الحالة تقتضيه مما أوغثرذلك 
منكلمعة الول معها أوتحامل علميها، صرر وفيه للوطء يعد تملح لر ومي للزوج 

يضر.مما ذللنا غير أو مصالحتتها Jدللث٠ا يريد ولر واضحة، بقرائن والهلع الخثع باب 
أنمحوز فلا الصغيرة، نزويم يمتم معتبر مسبا قام *إذا الأساس من أنه خاصة 
ي

العقدرامحوز لها! فتوى ل السعودية العربية بالملكة الدائمة اللجنة وتقول 
اليي.تزوج لقمة ذللث،؛ ق لها المالحة رأي إذا خاصة أبيها، من المغيرة عل 

مطلئ-ا،التع دون ص تزوج له فليس الأب غير وأما التسع، دون وهي بعائشة 
ولاتأمر، تحتى الأيم تنكح اءلأ س! الخم، لقول بإذنبما، إلا فأكثر تسعا بلغ من ولا 

ؤإن٠. كتأ تارأن فال! إذتبما؟ س، وكيفاله1 يارمحول هالوا! نتأذزرا، حتى الكر تتيح 
ولرالخالقة، حصلت، إذا واا ؛ ا<.ر الشرعية الحاكم فمريم نللث، بعد نزلع حصل 

بالقوة،التضرر عن الضرر رغ ل سلمهلة الشرعي فللمقضاء الصغير، مصالحة ترغ 
أمثلهومجن ٠.  ٠٠ذللث، الأمر استدعى إذا وتضمينه الضرر، منه وير من وعقوبة 

حمالت،زمحاتر اك هنأن عودية، بالالعيسى محمد د. العدل وزير قاله ما ذللث، 
ممثلإذ الوزارة رصدتها الش وقائعها سياق ق مرفوضة حالأيتتح ُرهي لقاصرامت، 

ؤإمحسثادوليها، عن المغيرة ولاية بتنع نقمي فضائية أحكام وصدرمحتتخ متاجرة، 

.a٢٢٠١٢؟/T/ المغثرات، زواج حول مقال؛ ~، وهومشرفة ~ لم المموفر العمر، ناصر أ.د )١( 
يمحهل اللكة، وعقد أوأقل سنوات عشر مئتثنإل من عمرها بتتا خف، من حكم ما السؤال؛ )٢(وكان 

)فتاوىبالغته؟ إن النت، أخي، أن محوز الّي، الن ما و تريدء، لا أما يرن إذا ربعا انه عالما زواجه؟ 
(.٣٣٣الدانمة،)٣; اصة فتاوى ل الممة أوالخلاصة (، ١ ٢ -٤ ١  ٢٣/ ١ ٨ الدانمة، اللجة 

■٤ ص؟ الكر، الزواج المثري، -ا ءارلالي،اق؛ الشخ )٣( 



ج١  ٦٣َوؤ اك-اّب اا-زاددة : ١^^، الأب 

عدةحالات تحصل كإ امتئتاب حالات هده أن وأكد الكفاءة، لعدم لغيره الولاية 
•٠١٠٠يرى؛ول دي 

يعدبدارسته، — القرى بأم التدريس عضوهيئة — الثمراق صالح ذكر وقد 
بنتهتزيج للأب أن عل الأمصار وفقهاء والتا؛عين الصحابة إ'هماع صحة ذكر أن 

راولكنمستدركات يقول شرمة؛ ابن رأي وشذوذ البكر، — البلؤغ قبل الصغيرة" 
غيرمقصد له كان أو الإفساد، ؤإرادته الأب فساد أن تيقن فلو بالمصلحة، متومحل هدا 

وليلك،ذلك،، عل تقره لا الشريعة ومقاصد الشرع قواعد فان تزويجها؛ ق شرعى 
ر١١إهماله عند الصغير حق تحفظ التزوبج هدا مثل ق شروطا العلم أهل بعض ذكر 

مصلحتها،فيه ليس وبإ باحيارها، بل بغيررصاها مثلا حتماتزؤج الكثيرة وكدللث، 
ضها•الأ٠ريطر، ض صرر، فيه محا بل 

اممهيه يأذن لر ما تثرع يتم أن لا المشروعة، الطرق بتعالج أن الحاصل 
السنقبل زواج من الله أحله ما ويجرم ويجرم ليمنع الزواج؛ ّن تحديد كقانون 
القانونهدا أن خاصة أيضا، ثبه بأخريات فتيات فتتضرر المهلروح؛ القانوق 
الاتفاقياتطلبات هي كعا غير، لا الغربية التبعية ؤإنعا المجتمع؛ حاجة ليس منهللقه 
حاجةفلا حاجة فيه للمجتمع ليس ومادام الفكرية. وأذيالها وأجنيما الدولية 

تحديدبقانون الهلالثين عل لذا فرصه. ومسوغات ميررات يفقد حدا لأنه لوجوده؛ 
إصداربنيتها أن صز-صتنا التي العدل وزارة مثل الأمر، هدا عن العا.ول الزواج محن 
بسشأن ق التوجه هذا عن الرجؤع العدل ووزارة الهيئة عل ررفيجبا القانون، هذا 

ولابتحديد فيه الشريعة ترد لر مما المسلمون عليه مفى ما عل الأمر وترك الزواج، 
محائرق الشأن هو كإ الشرعية الحاكم قبل من يعالج مشكلات من يقع ما ثم تقييد، 

للحقتحإله امحيسيء من المجتمع بيكون أن الهلبيعي من أنه خاصة أ،. القفايا١١ 
تعلمالشريعة لذا أوعيره؛ الشرعي المستوى عل محواء غيره، أومع ه نقعل محواء 

١٠  ٠٧٨٣ العدد ، ١  ٤٣٣الأول ربح ٥ الحياة، جريدة )١( 
)أآ(الزواجابمكر،'؛أ.

البراك.العلامة بيان )آ(من 



ٍأؤوالخان سم\ت زواج j الشرمة الزاوة : الأول الفصل ؤءو ١  ٦٤ق 
منمثل الومحعية، لا الشريعة الحلول هدا لثل ووضعت هدا، مثل مسكون أن 

فميدالعكس! كان إذا الصيبة لكن الزواج؛ عن ابنته عضل ق كول يحقه يتعسف 
إوهمية؟ بحجج مسن من تحت بالزواج الفتيات حق تعضل أن الدولة 

القالئة,الإشاؤة  ٠٠

التعجيلق ظاهرة مملحة فر من البلؤغ قبل المسرة زواج عدم الأول 
منأنه إلا ائv ذلجواز ومع العالإء. بعض لدلك أثار وقد )العقد(، بزواجها 
كانإذا حامحة وتبعات، حقوق من عليها ذلك، يلزم لما بتزويجها الميث الأفضل 

تحبأم  I١٠ القديم ق الشافعي قال بالزواج. لها معتبمرة مملحة هناك ليس 
بالنكاحا يلزمهالإذن؛لأنه أهل من لتكون تبلغ؛ حتى يزوجها لا أن للأب 

حقوق١٠ُ

ل~ بالسعودية العلإء ار كبهيئة عضو — الخضر الكريم عبد د• العال؛ قال 
المسرةإذن طلبا عدم عن تحدث حينإ ، ٠٠الأحكام عمدة ارثرح ق دروسه أحد 
ُمالبكر، وامتثدان ظنوأ عائشة زواج عن الحديث، وكان تدرك، لا لأما اللؤخ قبل 

صنعهذا سن، ست، بنتا تزوج هدا، مثل تمغ الأنفلمة إن ت قاتل يقول اروقد قال! 
تسع،وهي؛شت، ما ولحل تن، ست، بنتؤ وهي عليها عقد الؤمن؛زا، بأم ه الشي 
ترجحل؛ إذا أمجا المملحة، ترجحستج إذا ميإ لا تستاذن، فلا لها رأي لا هدْ فمثل 

الذيالمبلغ تبغ حتى ترك هده مثل فواته نحشى شخص فوات نحش ولر المالحة 
فالأمربلغتؤ فإذا مؤقتا، إجبارا المسرة إجبار نحيز من منهم؛ نعم، المرأة، له تزوج 

.٠٠تستمر أن ولها ترقمي أن لها لها، 
وهوينمحم( ١  ٩٦٥زن؛ الخزائري الإبراهيمي البشثر محمد الشيح وذكر 

لن،تلإل الزواج عن الشابات من الكثرات يتعمللن لا لكي بالزواج بالتثكثر الشبان 
ويضيعوقوته، وحجته وأنهاره، إته ونالحياة، ربيع الحنسّين عل فيضح السن، 

البالفهلرة التملن الثداة عن تكلم ن»؛ وتمرالخمك،... الربيع ذللئ، نبات الأمة عل 

ا ٦٨/ ١ ٦ ) الهدب، شرح الجمؤع ( ١ ] 



!٦٥الشرب ة زاييال؛ الظزً، الباب ''ثقةمس ر-ؤ 
الاعتدالحد عن الخروج إل البساطة بم ااتؤدي بل الزواج تأخير بمشكلة عمون 

وخثرمعيب، شائن وهوتفرط البلؤغ، سن قبل أولادهم فيروحون تفرJaلا، 
ُ.الوسط®' الأمور 

أنن ثمولا ا بييدخل أن يتبغي فلا تن؛ سع دون كاك من ،؛أن إذن؛ 
الكفر،بلاد من بلد ق يعيش مسلم مثاله! لتزو•محها، معتثر سبب قام إذا إلا تزوج 
الأن وعنشى كفوآ، مسنا لبنته وجد وقد البلاد، تلك، ق أهل له وليس بنت عنده 

عليشترط وأن يزوجها، أن له محوز فهذا اليئة، تلك 3، الروج، هذا مثل له يتينر 
وهوللوطء، مهليفه تكون عندما أو كذا، مس بعد إلا -با، يدخل لا أن الزوج هذا 

؛.الشرط®' هدا بتحقيق إلا له، الصغثرة هذه تحل فلا معتثر، شرط 

أرادت،؛،إذا ومندوبه' مرغوبح زواجها ق فالتكثر وأوله اللهمغ يعاد الفتاة أما 
المعاصر.الزمن هذا ل خاصة وعوائد، فوائد من البكر الزواج ل لما لأفضليته؛ ذللث، 

بإقانون ويمنعها يعضلها ولا تريد، وهي لها الأكفاء خهلبة عند وليها يعضلها فلا 
لاإجنبن'ن،منة عشرة بالثامن الزواج من تحديد أو القاصرات زواج تقليم يمي 
حولا، عليهوالعنم، لها العضل من هذا لأن أوأقل؛ عثرة بالخامس مثلا وهي، 
أوالقانون.الولاية ملهلة مثللة نحت، حقوقها، من حق 

؛؛بمصر"' الإسلامية البحوث، محمع عضو الشكحة~ مصعلفي د. يقول 

(.٢٩٣)م)ا(آنارالإئمءماواكرالإيرض 
.٢٢• ١ ٢ م/ دأ/ الممرات، زواج حول مقال؛ -، ئثصرثت وص الملم— موتع العمر، ناصر أ.د )٢( 
.٩ وحفانة، صعادة المكر الإعلامي الزواج المايوق، ممال الشيخ ينظر• )٣، 

,٥٢والقانون، الفقه أخن الرأة صاعي، مصملفى د. لشخ ا~ 
.١  ٩٧الإعلام، ق البنات تربية إبراهيم، المعم عبد بوعانس أ~ 

.١٣١الإعلام، ق البنات تربية ؤ، الأمثل الأسلوبه رشاد، يوسم، 
ينلهركإ محلم؛ن باّم؛ن لكن واحدة النتيعة إن ث، حيا الأمر حميقة ق المعليحهن بض لا،رق، ر٤( 

التقييد.أر أوالتقن،ن أوالتحديد التتفليم باسم كان سواء الزواج من وهوالغ بالتماريح، 
حامعةالأدابؤ لكالية الأسبق والعمياد الإسلامية البحومح؛، وعفومحمع ممري، جامعي وأستاذ مفكر )ه( 

الأوقافبوزارة الإسلامية ث.تون لالالأعل المجلس ببالإسلام التعريف، لحنة ورتيس سس، عان 



فقسئئس'إوالفتات المسرات زواج j الشرعية الزاؤة : الأول القمل فقزد؛جُف 
ر..م 

أمرةينشئ أن عل قادرا ادام مالزواج للامان تبح الإسلامية ®الشريعة 
علالإنفاق عل القادر وضر له، لاعقل الذي الجنون ماعدا مسئولئاما ؤتحمل 

كانفإذا الناس؛ لأعراض صيانة  ١٠فليتزوج الباءه منكم استهلاع ®من س لقوله بيته 
إذاالفتاة وأيضا فليتزوج، زوجية حياة إنشاء عليه نادرا وكان الحلم باغ الشاب، 
لأنالسن، عن النفلر ينفس فالتتزؤج ا أصرتهثولية متحمل عل قادرة كانت 

طالماا يزوجهأن المن، أوول وللأب للزواج معينا منا تحدد لر الإسلامية الشريعة 
هيفيولأيته(اره.

بالسىالكفاءة استحبأي، الرام،ءةأ ،اأ'هالإسارة 

المضرةزواج يستحسن فلا مرغوب، أمر بينهعا والتقارب بالسن التوافق 
~مدا زماننا ق خاصة مثلا، أوأربعين منة خمسين فيكون؛ينهيا حدها بعمر بمن 
أوذلك، تحتم الفتاة مصلحة كانت، إن إلا — الإييان وصعق، الذلاهرة الفتن زمن 

هدا.ونحو ومناسبتها، البيئة عرف 

والانسجامالعواطف بمثلها فجوة هناك تحعل بالسن حدا الكبيرة والفجوة 
اختلافملاحفلة ومع اطلافه، عل ليس الأمر أن العلم مع الروحي؛ والسكن 
البيئات.

للمثلاثذن(البلمؤغ )من الشباب دواتر! ثلاُثج بين الزواج 3، العمر إن ولوقلنا 
الحميلفمن الخمسين...(؛ )من والشيخوخة للخمسين( الثلاثين )من والكهولة 

منتحد لذلك للألفة، أدعى فد.لائ، بدائرته، القريم، من الشخصن يتزوج أن 
البحربالحنفي نجيم ابن ثال، كيا كبيرأ شيخا الشابة تزوج ولا من؛(j،؛ العلياء 

قوله؛ص، عل الأصح عل للشاية كفئا ليس الشخ بأن الرويال قاله وما الرائق، 

وءاتالو"أحي■ ق عتا مل يا بالأزمرالشريف• الميحي الإملأس الخوار وعضولخنة اضرين، 
اكمحريفية.

مقال؛—، سعيد النعم عبد د. الإدارة محلس رئيس . الخرايل أفكار التحرير ريس — الدينا تصف محلة ( ١ ] 
الراي٠لتالمغثرات. زواج 

http://nisfeldunia.ahram
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مغء

الشخأن إل ذهبت فالثافعية النووي، قال كإ ذلك خلاف الصحيح أن العلم *ع 
للشاية.كفء 

كإلإن ولعمري صبية... يطالب الذي الشخ البله *وأبله الحوزي• ابن قال 
تكنلر ومتى الصغار(، النساء بنفي )فعلت الةائلت قال كإ بالصبا، يكون إنإ المتعة 

يندر؛لا والشخ الخملع كثرة أرادت ؛لغت، فإذاالأستمت؛ع، يكمل لر بالغة الصبية 
الحإع،بشهوته يغتر أن يبني، دلا سريعا• و،ملائ، مرادها، يبلغ لر ه نفعل حمل فإن 
عنهافانقلب معها فبات جاؤية اشترى شيخا رأينا وقد كالفجرالكاذب. شهوته فإن 
٠.الصبيةا٠ر اكخ يتزوج أن التعقيل *ومن القناع(ت وؤ،)كشاف . ا ميتا 

بابأمحمن ني الوالتقارب والرمة، المودة عل قائم الزواج أن ومعلوم 
الزواججواز لنا سن مما وهذا هوالأساس، الروحي اكوامح، أن العلم مع ذللث،، 

فقالفامحلمة وعمر.^ أبوبكر حهلب، قال أبيه عن بريدة بن اممه عبد شرعا.عن 
المصريالعال؛ قال . منه ا فزوجهعل ا فخهلبهصغارةاا. ررإنها ت ه اممه رمحول 

)؛(صالالخأ>،مآأأ.
 )٢( /v( ،)الرأة،أحكام ق من)القمل نملا ٤(، / الحنابلة)؛ نقه من التتهى( ق)شرح ومثله ٥

صنيكون أن والمورم الخالقّه بجن يتمل ومحا نيدان؛ الكريم ب د. مؤلفه تال، وفد (، ٣٥٧آ"/ 
.معها...المن ؤ، متقاربا يكون أن لرك زوجا الول يرتضيه اليتم، ارجل 

صتنوصعق ق)صحيح الألمان قال (. ٦٢)أ/ المن- 3، مثلها الرأة تزؤج باب التساش- سنن )٣( 
صالحين الرخمن عبد الشح يقول وأالفاتد0 الإسناد. صحح الس(ت طيعة بنفس وكد اثي، الن

الأطباءتأحد •ع ردوده أحد ق الحديث هدا حول يسيرّ بتصرف ~ قاتلا الديس 
بنافه عبد عن واقي، بن الهسن طريق من وغثره النسائي رواه هنا، له عمدة جعله الذي الحديث هذا 

فخطبهاصسغثرةاا، إما ١٠هو؛ اش، رسول فقال قاطمة، وعمر أبويكر، حطب تال؛ أبيه، عن بريئة، 
فزوجهامنه-عو، 
الأنرم؛قال بريدة، ين  ٠٥١عبد عن روايته حصوصا كلام وفيه واتي، بن الحسثن عل مجداره الحديث هدا 
ماأي؛ قال أخمدت بن اض عبد وقال يده. ونفض هي، ثيء أي أدري ما زيادة، أحاديثه ق احمدت الإمام قال 

حسينعنه روى الذي بريدة، ين افه عبد أي' قال وتال• بريئة' ابن عن • • واتي بن حين حديث أنكر 
أحمد(ذكر)الإمام االروذيت هزلا..وقال قيل من كأما يقولون، أيضا ؛نواقد،طأنكرئ،وأ؛واليب 

لهواني، بن حسان أحمد(إ )الإمام اش أبوعيد قال ا.اومولث وقال يداك. ليس فقالث واقي، بن حسين 
.Y٣٧٤/التهدبء و»مذيب ، ٢٧٢\إ أحمد« الإمام أقوال ،اموسوعة يطلرإئاكتر. أشياء 
بأمصاالرد علل فقد وتكاره، غرابة متته ق كلام، من سنده ق ما عل حسان به تفرد الذي الخير وهذا 



إمافاطمة لخطبة مهإ كل مدم U وعمر بكر لأي المي فقول الُدوىت مصطفى 
نتحمللا صغثرة وهي لفاطمة مدم متهإ كلأ أن أحدهما احتالن؛ محمل صيون 

لاحظالتبي يكون أن والناق منه. النبي فزوجها كثرت  ILعل لها مدم ثم الوطء 
عليته حامق ندى القال لك^نإ وعمر، يكر ايإ ويان بنها الكيثر الن فارق 

اءالفعليه تدل كما مهالة، بلا ذس عقب أي ه: عل( فوله)فخطبها ل ائي الن

يعدماعل خطبها نم للزواج صلح لا كاس إذ لصغرها ردهما إنه : JLajان إلا بعل، زوجت نم صني٥ 
لهذاذكر لا هذا ومع للزواج، قيه تصلح لا زمن ق وعمر الصديق بجهلبها أن يعد أنه مع فزوجه، يرن 

حلاقه؛— الحديث هذا ل الذكورين ~ وعر كعمر الصحابة؛ فعمل كل وعل الرواية• هذه عيرّ ق الخثر 
عليدل فهذا الصحابة، بقية ذلك عل وأقرهم تقدم، كإ صمرة ومي لعمر كلثوم أم بنته عل زوج إذ 
كإوليس لهسا، عموم فلا نعلمه، لا سبب لها خاصة حادثة أوأما أصل، له ليس أنه إما الحديث، هذا أن 

حتىمهجورا ؤيبقى الأتمة؟أ من بعدهم ومن الصحابة وينكبه تشريعا يكون فكيف، تثرع، أنه زعم 
قرنا.١ ٤ بعد الضى الطسج، الثريعة لعبياء بمديه 

إنهحدمث،؟ الثيء هدا لماذا بكرإ لأي ؤترفض الصغيرة عاتثة يأخذ ا عجبي ءليه[ت الردود ]أي توله أمجا 
•معينة حلروف ق إلا للصغيرة كبير لا الطام؛ للناس بكر أي خلال مجن يشرع كان 

وأنهيالصنيرة، الكبير تزوج إباحة عل جمهرن الحالياء وأن باطل، الكلام هذا أن تقدم السديست فأحاب، 
تلمواالذين هؤلاء امجثال مجن إلا نكير غير مجن اليوم إل الصحابة لدن من اللمز عمل هدا عل جرى 
يتأولونوأخذوا الستة، ق وصعم، متشابه من محدونه بإ هذا يوجهون وأخذوا الغرب، كفرة محن ذلك 

لهمامتقام ؤإن تحصر، أن من أكثر فالحوادث هيهات، وهيهات أهواءهم، لتوافق يبا ويعبثون النصوص 
إليها.لهم صبيل لا عشرات فيبقى حالات؛ أو حالة تأؤيل 
محوزلا لكن حن، الزوجين سن تقارب إن السديست تال الزوجين، بين يانمر للفجوة وبالمية أيضا 

هوالخط—آ،محيأ، بأنه وصفه ل خطا، بأنه ترره الذي القدار هذا ل الن ق التقارب عدم يوصف أن 
بينالزواج افه أباح وند يطلايا، يبين مجا فيهإ ز الدعوى؛ هذه يؤيد مجا السنة ولا الكتاب ق وليس 

ولهنه ٣ متة ونينب حفصة ه ١^، تزوج هدا*وتد يدعي، كا حد ذلك ق يأت ونا والنساء، الرجال 
،٥٧تحو وله سنة، ٢ ٠ نحو وعمرها ٥ منة الحارمث، بتتا حويرة وتزوج ، ٥٦وعمره منة ٢ ٠ لحو 

كلثومأم ينته قو زوج وكذا ٠ • • وغيرهن ، ٦ ٠ وهول سنة، ٢ ٠ نحو عمرها وكان ٧ سنة صفية وتزوج 
عمرتزوج تقديرءوكذا أتل عل منة ٢ ٠ مجن أكثر وبينها وبينه سنة، ٥ ٠ نحو عمره وكان عثإن سنة'؟م 

قمنة، ٤ ٦ نحو بيتهإ والفارق الهجرة، من ست سنة مولودة وهي عل.أ بتت كلثوم أم الخطاب بن 
أنأدعى ؤإن عليه• وأخمعوا وحديثا، تاديإ الملمن عمل جرى هدا وعل حصرها، يمكن لا حالات 

قالتقاربين بثن مها أكثر يآع فيقالت وتاغ، لذللت، وذكر الزوجين ب؛ر< فجوة أو خللا يستب باب هدا 

,٢٠١١؟يونيو ٤ الحمعة الإلكترونية، سبق صحيفة يئغلرت 



|لءءت-ء*

٤ ١٦٩,ئء! اس:صمب ٠٠٠٧١|:محةةُق 
ففيهمنه، فزوجها عل إل بالنظر ذاك بقي وما إليهإ، بالنظر الصغر لاحظ أته فعلم 

املذاك يترك قد نعم ا،لوالفة، إل أقرب لكوتبما مرعية أواكاربة المن ل االوافقة أن 
انتهىأعلم. تعال وافه ةء؛؛آا. عاتثة تزؤيج ق ك،ا منه هوأعل 

منهاق يوائمها ما أوالمن، للمرأة عنتار أن ~ أعلم تعال وافه ~ يظهر فالذي 
منالمعن بلغ شيحا تتزوج أن لها يكرم عمرها من عثرة اكاكة تبغ فتاة فمثلا 

قدالسن هدم من فلأن يكرم كونه أما جائزا، الزواج ذللن، أصل كان ؤإن عمرْ، 
ثبرهافقد به، ن التقد مع وخاصة الفتاة، هده ، يعفأن الغالب، ق يستطع لا 

اف.العففا بجلب ما فيه رؤيتها لعدم ال الفمن نهمع إل الرجل هذا بمثل زواجها 
الالرجل هذا مثل من المرأة زواج قبعل علل الأحيان بعض ق هناك تكون قد لكن 

المضرةزواج جواز عل حجر ان إحماع ذكر ثم ٠. متحتالأ تحعله بل فيه، كراهية 
لكبثر•اس 

الزاويةق العالم هذا فمكان ؤإلأ الإثارة بيل سعل ~ ية نفناحية ومن 
عنحديثه عند النفسي— الطب، متثار — آدم محمد حاتم د. يقول — الاجتإعية 

مؤيدبن المسألة ح—ذْ للاختلاف أشار أن يعد الزوجن، من العمري الفرق 
الحمري;الفارق تحديد ق ومعارض 

الانسجامومدى بيتهإ، الروحي التوافق مدى هو هنا، الكلام ل اوالعمدة 
وكانت،ذ؟قتيا خدثبة تزوج والني. العمر، حاجز مسسقهل لحفلتها والتفاعل؛ 

معهإيكون ما أّمعد وكان بكثير، تصغره وكانت، ذمحء؛؛آا عائثة وتزوج بكثير، تكيرْ 
لأ'،.كذلك وهما 

الإحتإربسوء معيوج كان إذا الولي اكامسةأ الإهاية ** 

تاذوأسالقاهرة الحقوق؛جامعة كلية وكيل ~ بك إبراهيم أحمد ت الشيخ يقول 
زواججواز عن م تكلأن يعد — والأزهر الأسبق؛ا-لحامحامحت، الإسلامية الشريحة 

(.٣٨٢اناء،)م/ لأحكام )ا(الخا.ع 
٢١٧سرص، اص المحن )٢( 



_ج'ث.همإثيعوالممات المغرات اكربفيذداج  ١٠٧١^إ الأيل الءصل ءؤ ١  ٧٠ؤ 
؛الخدرمل مشهورأ والابن والحد الأب من كل لكن إن ®وأما وانمغيرت الصمرة 

أقلالمهر أو كفء، غير من لكن إذا تزونحه يمح فلا وفقآ؛ ٠ •،؛1;<' الاختيار بسوء 
وكذا، الهالة هذه ل الول ل منتف الرأي كإل لأن فاحش؛ يغبن اكل مهر من 

الزواجصح المثل، مهر والهر كفتا الزوج ]لكن[ إذا ممن فيه؛ مدكوك الثنقة وفور 
الولايةيسليان لا والفسق الاختيار سوء أن عل يدل وهذا الصالحة. لوحود ولزم 

®أالقيود تلملئح الخد لصحة معها يشارمحل ولخن ولواجتمعا، الأب عن 
وففهإلمجومإ الاحتتار سوء عنهم العروق، من لكنا إذا الحرُ؛؛ أو *فالأب 

والصغير إكاح وللمول الختار؛ الدر صاحب قال للمغيرة، تزومحهإ يصح لا 
العرفإ ؤإن ، وفسقا محانة الاختيار محوء منهإ يعرف لر إن حدا أو أنا الصغيرة، 

أوذيأوفقير_ أوثرير فامحق من فزوجها سكرانا لوكان وكذا اتفاقا، النكاح يصح 

لربكنفإن العقد، مل الأخيار وء بمشهورا الأب يكون ان لابنته الأب تزؤج صحة من )١( 
اس■النعثد واشتهر؛* الاحيار ميء أنه بدس نحقق ؤإن صح، فامحق من ابنته زوج ثم بدك مشهورأ 

كانلأنه الثال؛ الزواج هذا يصح م دنبة حرفة أوذي أوشد شرير أو فاز محن أحرى بنتا فلوزوج 
سوءتحقق محرد انانع ولوكان نله، الاغ وجود لعدم الأول العقال بخلاف ناله. الاختيار سوء مثيورآ 
أوبغمفاحش ولويغض النكاح )ولزم تولهم أعي السألة تحقق اصتحاله لزم الاشتهار، بدون الأخبار 

رد)انقل—ر ;^ ^١١١٠بحب ولو اختيار محوء ه تفالمنح هازا لأن وهوال.ا ، ( أوحدا أبا الول إن كفء 
المحتار(.

موءبان تلازم ولا منه• امحم والمجانة نمر باب .من له قيل وما يمنع ما يبال لا الذي مو الماجن )٢( 
يكونونل• والمجون• القز من بريء ومو الأخيار محيء الول يكون فقد والقز• والمجانه الاختيار 

الوصفانأحد وجود فليس أولاده، شؤون ق والتثلر معامالته ق الاختيار محيء غم وهو متهتكا فامحقا 
همعا؛يرتفعان وفد أحدهما، وفدينفرد اتفاقا، واحد شخص ل بجتمعان قد بل الأخر؛ لوجود متلزمحأ 

المثل،مهر عن يتمص ولا كفاء غم تزويجه يصح فلا متهتكا فامحما كان أو الاختيار محيء الول كان فإن 
عنالمحتار رد ق ونقل الرافعي، وتقرير المحتار رد )انفلر حمعا الوصفان به قام لو بالأول الحكم وكل'ا 
ولماهرمذاإجاعأ. عقده مجوز لا أوليعه لمهه الاختيار محوء الأب من لوعرفا أنه المجمع شرح 

المثل.مهر الهر أولأآم ١^^^١ كون إل الالتفاف عدم منه القولِيخد 
١ ١٣٢ص حاشيته. هع والقانون الثريعة ق الثّخصّية الأحوال أحكام )٣( 

ماأهمها من أدلة لعدة الراجح؛ هو كإ شل للأب تثيت، الصغثره تزؤج ق الإجبار ولاية إل بالنسبة ( ٤ ) 
.أعلم تعال واش • قها عاتثة لاينته يق المللوهوتزويج البوية بالسنة ورد 



|^rUTاضزب اسمحاو:
ابنحاشية )انظر الفلتونة. شنقته تعارصه فلا اختياره، سوء لظهور دنيئة، جرفة 

عليهاءراُ.والفقه الهر عن العاجز به المراد أوشر ونولهت عابدين(. 
الشافعية،وبعض والمالكية الحنفية يرى محمل، بشكل للنكاح الفاسق وولأية 

يرونفهم وليته، نكاح عقد يل الفاسق أن الحنابلة، بعض رجحها أخمد عن ورواية 
الحنابلةعند أحمد الإمام عن المعتمدة والرواية الشافعية أما تفصيل. ولن.لائ، الحواز 

إليذهب الشافعية من كنثرا أن الحلم مع النكاح؛ ولاية من الفاسق مغ فهي 
بالضرورةذللثح معنلين ميمهم؛ من للمعتمد حلافآ الفناق ولاية بصحة الفتوى 

ذلك،جواز — أعلم وافه — والراجح الفناق. بكثرة البلوى وعموم والحاجة، 
.٢٢الحنفية'لدلك أشار كإ بوليته الول إصرار عدم شريطة 

بعض®يرى والعدالة الولاية عن حديثة عند عثتمان ابن الفقيه يقول 
يكونأن الأمانة الشرمحل ؤإنإ يشرمحل، ايست، العدالة أن — افه رحمهم ~ الأصحاب، 

انإنمن وكم هوالحق، وهدا كفء، غر لها يرصى وألا ابنته، عل وأميئا مرصا 
اويزوجهالدراهم فيأخذ الل.راهم، إلا تيمه لا لاينته بالشبة لكن الذلاهر ستقيم 

التنلابنته وخيانته وليا، يكون أن يملح لا الحقيقة ل فهن.ا >~»؛، tcولا الناس أفق 
أهمهدا موليته، عل موتمنآ الول يكون أن بد لا أنه المسألة هذه ل فالصواب، عدالته، 

ذلكحق ق الصالحة تحقيق فاعتثر ضره، لمصلحة يتصرف، لأنه وذللث، الشروؤل؛ 
اطه،عباد أفز من فاسقا نجده الأباء س وممر هو، إليه فهدا ودينه عدالته أما الخر، 

ؤيغتابالغش، بويعامل خان، اJ الؤيثري، لحيته، ومحلق ؤيزق، الخمر يشرب 
أيدآءفيها يفرمحل أن يمكن لا بنته لمصلحة بالشبة لكن الاس، ؤينم؛؛ن الماس، 

عنهم،العار دفع س عليه جبلوا لما أولثات٠م؛ المظر عل الحرص الساق أمر ®فغالب، 
ادف*تيقن لو لكن ٠• الشرعي^ الوانع من أقوى الطعي الوانع إل نل؛ ولدللث، 

بj الخفي )ا(الأض 
الإمحلاعي،،الفف ق وأحكامه ءالمسق ق صهيوق محمد بن سام ؛ أدلتها*ع المسالة صل،uj« وثمن )٢( 

(.٢٥٢-٢٣٩/٢ِالموjلأالولأيةباJكاح٠،)
ااثرحاسا)آ؛/ص.)٣( 

بالكاح)آ/آهآآ(.)؛(الولاية 



^^تت_ص_ت_ذس^همظء؛إذ|و

اJشرعقواعد فإن تزويجها، ق شرعي غثر مقصد له أولكن الإفساد ؤإرادته الأب 
ثلق شرومحلسا م العالأهل بعض ذكر وليلك، ذللا،، عل تقره لا الشريعة ومقاصد 

رءأ إهماله المغوعند حق تحفظ التزؤيج هذا 
٠٠

. ٤٧٣ص الجمد، داة ق الشاذة الأقوال ;١( 



اضواكاف

اد3اواجصى ؛، ٢٥

مئايثوا;دعة مدخل وفيه 

nMJi صؤامءأمستاةاخشس
٠٢١]

َصصمدخل حهى 

اليخاج.س تحديد لقانون الشيبمي الحكم الإول اْلمحث 
صحيحالنكاح ومل ؟إ القانون هذا ولاءة الشخص يلنم هل الداذيأ اءلب<حث 

؟إحالفه ْلى 

يليفيهاحد يكوه ثئاج في الذكاح وشمول اهااذوى معاقبة الدالثا اطبحث 
سنة iyiiSiكالئامى القانوني المن ص اقل 

اللحددالمن قبل الؤهأج يدع في مناسب حل القانون هل ال>ابع< اهلبحث 
١^١^١في 





-ذء--- - -_ سههس ه؛دص 

ا؛إ:-؛ومدخل 

الأمحرة.وحكام الأمرة أحكام ين الاصتدمار لامحتعإر/ ا 0
الشرعية.الأمره أحكام وتغريب الإسلامية الدول يعص كام ح0 
الحكومات.وأنفلمة الثورات ربح بين الثخمبمة لأحوال اه 

فيهوالتحديل. والإجبع، والستة الكتاب عليه دل الزواج من تحديد ررعدم 
١الهجري،، الراح القرن محدثات وهومن الأدلة، لتلك محالفة 

ه( ١٤٣١الثاق) بياته من الماد، المحن ءأا| العلامة 



مدخله ج؛ 

ولرالشريعة، ام أحكسعطلت ا،لسلمين ديار إل الأوريى المستعمر قدوم بعد 
منتنج لر هذه وحتى الشخصية، بالأحوال متعلقا منها كان ما إلا ذلك من يسلم 

الدينلبوس لست ؤإن مموحه، شوهاء جعلها مما والتهلوير، التحوير محاولات 
تلاميذمن الدين وتحديد الاجتهاد دعاة إل هدا ق يحول والفضل بدثاره، وتدثرت 
عبده؟!محمد مدرسة 

إلحي المن مكنتهم إدارية مناصب بلغوا التلاميد هؤلاء بعض أن ذلك 
قجديدة لقواذ١ن مشارع صورة ق أوتقديمه وتنفيذه، إليه يدعون ما بعض تطبيق 

الق—وان؛نهذه ومن والتنفيذ، التثرع الطة مبيده من إل وشوونبا الأسرة محال 
قدا ومحفلمه،، المرارث،ُ و والفقه، الطلاق، بأحكام الخاصة القوانين ومشاريعهات 

محمدالشيخ شكلها التي اللجنة ق عفويتهم بحكم المدرسة نالك، تلاميد مرره 
وهو~ عبده محمد الشيح تلاميذ أكر من وهذا — الغرض لهذا حميما ، المراعي؛ 

الا وأنوالمكان، الرمان يوافق أنه يدولكم ما المواد من ضعوا الالجنةت لتالكا القائل 
روضعتم! ما يطابق الإسلامية المذام، من بنص آتيكم أن بعدذلك يعوزق 

نفسبالأمر هذا يتكرر فهل إليه؛ آلمتا وما مصر واع تحكي سهلور مضى ما 
الموجههذا أمثال لأن عدة؛ إسلامية دول ق تكرر كإ ~ مثلا بالسعودية" الخهلوات 
يلوأمحإء اد أجمالة لست، فالمسألة وحشود؛ نفوذ وله؛الحكومات موجود، 

باسمأحرى، تارة والاJرلة تارة، والعلمنة تارة، العصرنة مقللة تحت، وأفكار، توجه 
قالملقي لمحاولمهم وذللث، الغربية؛ القوانين ركب، ومواكبه والمغيبمروالمثعية، المهلوير 

الزواج،سن وتفيد الزوجات،، تعدد وتقسي الهللاق، تقييد عام بشكل الأسرة وأحكام هلت،؛ )١( 
وغيرها.الرجل عن القوامة ورفر الخنس؛ن، بان بالإرث والساواة 

رجعأنه الراعي للشخ ؛لفظ مما إنه ءرللامانة بقولهت الندوات أحد ق زهرة أبو المري الثّخ نته قلت* ر؟( 
الزوجات،تعدد تقسي أرى كنت دموتت أن قيل وأعلن الزوجات[، تعدد تقييد تأي٠ الرأي هذا عن 

لواءمحلة ندوة الوصؤع. هدا من برئ وقد ربه إل ذهب فالرجل ٠ بالجتمعء يضر لأنه أراه لا والأن 
(.٥١٠صن زهرة، أبو الشيخ فتاوى حاشية )ينظر؛ . ٤٣٧ صن الإسلام، 

)للطرايي(،والفتوى الحث منهج يظر: )٣( 



!٠١٧٧'غءؤ اواباكاي:يبيب 
الغربير-الفكر ، juljdjالإسلامي الدين أحكام ( juالتشريعي، والأصهار النهجي، 
•زعموا" 

الأسرةتمي يتغيثراث، تهنالب التي التظإت ونالك الدولية والأتفاءيارت، 
تدمارالامالأستعإر/ هذا كل ثقافتها؛ و وبيئتها رويتها صوء عل وغيرها، المسالمة 
يالضغطوذلك الإسلامية؛ وأخلاقا وقيمنا لأنفلمتتا القانون بحجة عليتا الربي ،  ُ

اكحفظات،أورفع المعنوي الإجبار عثر والتطيق، بالتوقيع الإسلامية الدول عل 
اكحفظاتيعص نرع أن يألسنتتا، يتكلمون أناس بماول عندما العفلمى والمثكلة 

للموائع،والرصوخ العصر، مواكبة يبن ما واهية بحجج شرعآ، المحرمة البنود عن 
التدخلعند والعريية الإسلامية يالدول محصل فيإ واصح وهدا الدولية. والضغوط 

٠٢الشخصية(ل )الأحوال الأسرة يأحكام بالداخل— أحندما بمساعدة — الخارجي 

يستعبدونيعمرون، لا كنرمحون يصلحون، لا يفسدون الستع«رين لأن اسعإر؛ لا استدمار هوبالحقيقة )١( 
إلخ.أوحضاريه دينية لخصوصية احرام فلا تجررون، لا وبملون 

وأحمى~ الجتمعات عل والحقارية الثقافية ورويتها قوانينها بمرضى اليوم التحية الأمم وهيثة 
الاصتدمار.الأستعإر/ من بالحقيقة هو مثلا، الأصرة نظام ل كإ — الإسلامية الجتمعات 

معجمعل المستدرك ا ل الخراثي سسليإن الشخت )الأستعإر( اللفظة هده صواب لعدم أشار وتد 
ءالموجزق القفارى وناصر الفل ناصر الثيخثن س بكل واستشهد )س-أس اللففلية!، الماص 

تكلمحتما وذللت، فارس، أبو القادر عبد محمد والدكتور (، ٧٧)محي ٠، العاصرة والداهس، لأديان اق 
نصأن ارفالأول (ت رصبى٨١ ٠ صانعة وأسماء مصطلحاث، ق إسلامية ءانظرامت، ق المتحمره الدول عن 

فينظر.الأستمارأ. مكان الأستدمار يستتعمل وأن استمانية، لا استدمارية دولا 
•الأسرة أحكام اليوم؛ المص وهو وتوابعه• بمقدماته الكاح أحكام أي ت الشخصية الأحوال مصطلح )٢( 

فلاوالعربية، الإسلامية المفلومجة عل لحيل مصعللح لأنه الشخصية؛ الأحوال مصطلح مجن أفصل وهو 
والعربيةالإسلامية المنطقة إل وفد وتد إليها• والدحيلة الوافدة الصعللحات من هو بل فيها، له أصل 
فيهألفا مجن وأول نحلفاته• مجن المصهللمحات هده فمثل الحمى، أو المعنوي الأستمار آثار من سواء 

الأحوالل الشرعية ءالأحكام عنوازت نحت، ه(  ١٣٠٦)ت؛ باشا تدري محمد الإسلامي بالقطر 
أمثلةمن نيد أبو يكر العلامة وذكره ه• ١ ٢  ٩٨بتانح برلاق ل كانت، له طيعة وأول الشخصيهء، 
النكاحأحكام به يعص قانوق، اصطلاح اهو فقالت الإسلامية؛ الديار ل تعييرها تم الص الصطالحات، 

مجاكافة الموالم ل الشيؤع من اكتسب وتد الكثيرة، سؤاليه وله ثرعآ، مرفومحى اصمللاح وهو وتوابعها، 
.سيوعه٠ يقدر الماوئ من وله لغيرْ• كن يب 

انتقده.عيره العبياء مجن وكثير ( ٨٢محي اللفظية، الناهي معجم ، ١  ٨٧محس النوازل، فقه ريتظر؛ 



١^^سن ئ؛—دن اكاق: الفصل ي^زلآؤت 
امحملنءاومهإ الحبر وهو ايحد/شبم حبن محمد محمد د. يقول 

منا يمنعنلا ذلك فإن الدين؛ تطوير إل دعوا بالدين الظن إحان عل التحرج 
وخدمةبالمسالمان، الإصرار من عليه سهلوى ما حاب إل — نمها الفكرة أن تقرير 

كله،يالكتاب، يؤمن الذي ررإن ثم ر ا، صالة فاسدة فكرة الامتعإر— مصالح 
ولائئئواألثيثمننمثأنائم؟ كداصمل؛أل وأن ؤ وتعال؛ بحانه اض نول وفيه 

الا. ١  ٥٣_ام:الأنعوه] و»ئثمحاسهلأ من لكم كرذ 
لأنيناسبه؛ ما يحسب، يتأوله أن إل منهم كل يدعوة الدين عل الجتمعين عصا يثق 

حياتموأساليب وأعيادهم شعائرهم توحيد عن'لريق الناس يثن يولف إنا الدين 
الغربيةالحكومات أن ق المر هو وذلك والحنائي. الدف لتشريعهم ومعاملاتهم 

نيمةليت الشخصية الأحوال ةوانين ءتمسية إصلأمي(ت عتع )نحو كتابه ق ةطّ_ا صمد الأصتاد أمثال 
الإسلاميالفقه ميدان ق التسمية لتلك وحوي ءلأ دين(• كفاح ر كتابه ق الغرال والشيخ أيفا سليمة®• 

إدايغيروها أو شاءوا إذا يقوها حتى وحدهم، أصحاحا نحمى شخصية أحوالا ليست الأسرة فثراتع 
الإسلأبةاللجة استشهدت ومحي الفقهية•، كتبا و الشخصية شاءوا،ولأوحودصةمافنالأحوال 

^رهين١لأستشاهدينالاتنالأحوال توانئن عولة فيكتا:أا العالةسرأةوالكل 
الغرسية،اللغة عن مترحم الصطلح هدا ءيدوأن (ت ٩ "٩ ايفا)ص٨٩ ذكرته ومما والغزال، لب• 

أحوالاأو شخصثا شأتا ليست، فالأصرة الغربية، والثقافة العقلية عرفتها كإ التجزتة يعرف لا فالإسلام 
يتمدد،وعيرها يدأ، فيها الجتيع أساس لأما يصلحها؛ ما لها اممه شمع محمص شأن ولكنها شخصية 

وهويته®.عقيدته نحففل وما 
قالشرعية الأحتكام كتاب عل تحقيقهم بمقدمجة بمصر والاقتصادية الفقهية الدراسات وذكر)مركز 

يشتملفيإ قرنت الش الغربية القانونية التثلم داخل تبلور ®مصطلح إنه• ، ١ ص؛ الشخصية، الأحوال 
وقدبأمواله، التعلمة الأحكام وبين وشخصه، الإنسان بيات التعلقة الأحكام بان الدي القاتون عليه 
الأوربية®.القوانين من غيره إل منه انتقل ثم الإيطال، القانوف النغلام داخل اكفريث، هذا نشأ 

القصدعن زيغ كلعا الستقيم، الصراحل إل ورده الجتيع، إصلاح هي الدين وخليفة لأن فاسدة؛ إما ما أ( 
وخليفته؛فقدافقاوه بينة وكل عصر، كل يتطورليلائم أن بجب أنه راعم فإذازعم الشهوات* به وانحرفت 

يقرئها.أن ئرل لها فيتقاد ياعوحاحها، ؤيمج استقامتها ستقيم للحياة تبعا سيصبح لأن 
مجنمتزلة الشريعة أن يعتقد الذي لأن الكفر؛ إل ينتهي حا والتسليم اعتقادها فلأن صالة؛ فكرة إما وأما 
ماصلاحية ل شك يعتريه لا ثيء، عمله عن يعزب لا الذ"ي الحكيم العليم وهو وتعال، سبحانه ارثٌ عتل■ 

مكان.كل وو زمان كل ق - يه أعلم وهو - الإنسان لخير شرع 



1حمءءرء

امحق
المتعبدينحمل ق نفوذها أقتبجى وتستعمل نحتلها، التي البلاد عل قوانينها تقرصن 

وعلتشريعها وعل ئمافتها عل حملتهم تتهير لر فإن ا>ستهلاهمت،؛ إن دينها عل لها 
تفعلها ولكنهالمتعبدين، لصالح ذللث، تفعل لا أتيا الواضح فمن الإداؤية، نغلمها 

ا._ لصالحها 

الثريحةتهلوير إل تدعو والتي التاؤيل، عل تعتمد التي الحركة لهنْ كان وقد 
ربإكئثرة، اهرة مقلمالغربية الحضارة اير يوبإ والمكان، الزمان ، ٠لروفساب بإ 

الأحوال،قانون تعديل إل والدعوة المرأة، تحرير مي يما إل الدعوة أبرزها كان 
المرأةومساواة الطلاق، وتقييد الزوحات،، تعدد بتقييد يتصل«با، فيإ الشخصية 

ايرامث،.ق بالرحل 

الإسلام،أحكام بعفر بالأخذ ق الناس تشدد كدللث، مذلاهرها س وكان 
الدين،عناء من وجدوا وربا للزمان• مسايرة الأحر، سعفها الأحد ق وتساهلهم 

أمثالوصفوا وربا أهواءهم. يلأءم با يفتيهم من فيهم، أنقمهم يدخلون وممن 
الذينوصفوا وربا أوالتقدمية. أوالتحرر التفكير أوبمرونة الأفق عة بهزلأء 

للمشهواترتبعا يجعلونه ولا أحكامه، عن يتزحزحون لا اكون؛الشرع يتم
كدتيأضتت؛ت\ذخ هي وؤ ؤ والرحعية، والخمود ؛التزمت، والأهواء، 

0i يهئ رش 5^، 
اما[«؛'؛.لالؤمنون:

منأصبح بحينا الأسرة، نظام حول الدعاوي هذه بأمثال المادين وأمثال 
الأستحإربم ممنممر بالحقيقة هم جزئي، لا عام بشكل العريقة منهجهم خهلوحل 
تدمارية؛الأّ/ تحإرية الامأمورهم وتسهيل أفكارهم، بتثر يجدمهم لأنه وأهله، 

تعارالامأهل يه رحب والمجتمع® الشريعة ي ررامرأتنا وقته ل الها.اد كتايح فمثلا 

توقيهاالتي الدولة والامامات العوiة، باسم اكشريعي الامتدمار الأستعإر/ صل يطق ما وهل،ا )١( 
الدولةتلد ~ خاصة ~ والخمار>ة التشريعية للخحوص-ية مراعاة غير من الإسلامية المجتمعات 
المجتمع.وتنم اكولة، لشريعة محالفتها رغم نحففلماما اوترغ تتحفغل لا التي الإسلامية 

(.٦irnYT ١ الوس)Y/ الأنحاuت )٢( 



ققوةأ
الحديثالاستراق اهتإم ائل ومسارمن اق! مطبقد.مازن يمول فمثلا وأجنيته. 

والجمع،،الثريعة ق ا ارامرأتنالحداد الطاهر كتاب صل.ور عند أنه المسلمة بالمرآة 
الأحوالحول الفرنسي التقرير ذكر فقد ٢، والأّتثرامةل الأّتمارية الدوائر هللت 

حل.ي؛وه،أفكارا محوي الكتاب! هدا أن م ١  ٩٣ينايرل ق للجزائر والإدارية السياسية 
محلةبصدور ه نفالتقرير رحب كإ الملم. الشباب لدى خاصا ثعورا أوحد وقد 

الأستراقيهالدوائر اهتإم ولعل حمدى. الحميد عيد اسها التي مصر ق فور ال
أنزعم أنه إل يعود بورقسة الرئيس عهد ق كبيرا تكردنأ نال الذي الحداد بالهل-اهر 
حميعلأستكإل كافية تكن إ ه الرسول حياة لأن تكتمل؛ ب الإسلامية الشريعة 
ليسكان ؤإن الزواج، محن محدد قانون ببا طالب التي الأمور من وكان ؛• الأمورارأ 
الأن.المثار بالشكل 

قانحاهين عند نحده ما عادة التلفيقي؛ التغريبي التوجه ^ا حال؛ كل عل 
تحتونحوهما اللمرال، والاتحاه العصران، الاتحاه المحافنلة! الملمة المجتمعات 

ومحاولةوالعربية، الإسلامية البيئت؛ن ق اكناقضامحت، بين والتلفيق التغريب، مقللة 
الشريحةأحكام تغجر تتبع ومن والتيسير. التهلور منهللمق من بينهإ الحمع 

الدعاوىأن تمام_ا يعرف، الإسلامية؛ الوضعية؛الجتمعارث، للقوانين الإسلامية 
اللهأن زعمهم  ١١أمثال! واهية بحجج تمرر كانت١ الإسلامية للشعوب الخادعة 

أنوادعازهم حكمه، حالفت، لو تشاء التي الة_وانين تضع أن الأمة أعطى 
شريعةبالتوفيق؛،ن ومهنالبتهم الإسلامية، الشريعة تحالف، لا الوضعية القوانان 

البثر.وقواص الخالق 

Ji'ممن اتهم التثرقن عن حديته عند اليدان حيتكة الرحن عبد د٠ أثار وتد ٠ قلت ( ر١  isj  دراساتهممون
أهدافتحقيق بغية الامتعإرية وللل.وائر التشير. أهداف تحقيق بغية لل٠بئرين ووصياهم وصالحهم 
أصحابمهمتهم ب٠قتضا فهم الكنمي،  ١٧١٧١ق منتظمون قساوسة التثرةين من وكثثر الأّتمار، 

ثئونبالختمة والإدارية السياصية الل.وادر ق ببلداتهم موظفون منهم واحرون مهمات 
(١٢١ص الثلاثة، الكر )أحنحة أونحوذلك،اا. أومتثارين، باحثئن، بمنة الامتعإر، 

منالقرني التقرير ال٠درين: من كل ذكر وقد . ١ • -٨ ١ • الإّلامءي ومنظور العاصر الامتنراق، )٢( 
كتابه.من صفحته برقم الحاد واكناهر الانجليزية، باللغة لكن الأصل محدرْ 



٠٠٠  T ِب~•_> س ,"؟؛٦
الشربة الزاويالئاي: اياب ( :;'■ء 

*ب-؟ء

أ٠ثالتالمسالمين قو\ؤن تغيبر ق الماليييون اتبعها الش الخطوات غر هدا 
قالسافر وت—يحلهم والمالنيةأ الحضارة تناقض الإسلامية الشريعة أن الكفار ادعاء 
ؤإمحادلإلغائها، تمهيدا الشرعية المحاكم سلهلمان ؤإصعاف الإسلامية، الديار شئون 
علعملوا الذين الصلميسن إل الناصب ؤإسناد الوصعية، Jالموانين ؤإيراز 

الكافرةللدول جعلت التي الأجنبية الامتيازات وإءaلاء المين، الأثريعة تغبر 
((رالإسلامية الدول شئون ق سالaلادا 

نهنامهنحص فيإ خاصة السالم المجتمع عل غربية ةوانين فرض فعملية 
الف،عنوالحصانية، الدينية الناحية من له يصالة تمس لا وهي والاجتإعي، الديني 
يشتقإ إن أمة، كل قانون هوأن للقانون الأول ررالأصل لأن ه؛ نفالقانون أصول 
نشأتهايمثل إنه الماثل. وحاصرها الهلويل، ماصيها من قهلعة إنه إليها، ويرمع منها، 

ادينهؤيمثل ونظمها، ا آياتهؤيمنل وتقاليدها، ا أحلاقهؤيمشل وتهلورها، 
ا.ومعتقداتها«ل 

والإملأمةالعربية الدول عن الفاس علال المغري: الأمتاذ وذكر 
السعوديةالعربية الماإكة فجعل طوائف،، لثلايثح وقسمها قوانينها، استعمرت التي 

بالحاكمتحاكموا فقد ة، واحي. طائفة ق — للأهال بة بالوالغرب— واليمن 
وماالأحرى الهلوائم، اقي بعن تكالم نم الإسلامي. الفقه نتلق التي الشرعية 

وتغييرهماوألبانيا تركيا عن ٢ الودودىُ قاله ما وذكر بالقوامح،، اسعار من أصابها 
لأحكامالصريح وتحريفها ا. وفرنومويبرا إيهثالية، قوانن حب، لقوانيتها 

وأدحلتاتركية. ذ كا والإرُث، والطلاق بالكاح المتعلقة القطعية الواضحة القرآن 
تحرأتئد تكن لر افرة تعديلات الشخصية للأحوال المسلمين قانون عل حتى 
عثرأمرأ الزوجات تعدد أن مثل العالم٠ ق لمة مغير حكومة أي ولا مثلها عل 

Iالثح الخامالمة، القوان؛ن لا الإلهة الثريعة ت ق حولها الشبهات عل والرد والتس؛ن لتفصل تنظر؛١ )١( 
ءمرالأشقر،'أ'-ا<؛ا.

.٢ ٤ القانونة، وأوضاعنا الإسلام عودة، الهادر عبد والقانوق• المامي )٢( 
.١٣٨ص ومليه، الإّلأم ننلرية كتايه بحاشة تعليقه من الودودي: أبوالأعل )٣( 



ه- َ زداج ّنالد نحدبئان—ون اكانٍا: الفصل هقته-أ

®وهكذانصه! ما قال التسلسل هذا من الفامي انتهى أن وبعد التانتا• ل كا منرؤع 
لأنمقدس؛ ثيء وكأنه بلائها ل الامتعإر عمل والإسلاميه العرية الدول ورثت 

الإسلاميةالثريعة صلاحية عدم ق يعقدون تهم ■جعلتماؤية الامحالدعاية 
القومية®محاكمنا ق للاستمرار 

قإفساده وأول ادا، ما فيهويع—ثر إلا  ١٧٧٧ينزل تعإر الامكان ررفإ 
أودحيلة ياحرى الإسلامية الثريعة من المستمدة الأحكام هواستبدال التممرات 

٠.®٠ الحكم نظام علمتة آحر بمعنى 
(Mandcl)ماندل مرارات أدحلت أفريقية ق القرنية ®المستعمرات وق 

( Marie Andree)أنديية ماري الراهبة عمل من وهى م(، ١  ٩٣٩)ل بالخصوص 
إلزامأدحلت الش هي م(، ١ ٩ ٥ )١ جاكينوق وقرارات االقدس، القلب، رهبنة من 

توردمفإن ذلك، ومع الزواج، لمن الأدنى الحد ورفعت، الخطيث؛ن، بين الراصي 
بالأحواليتصل فيإ العرق بالقانون المستعمرات سكان بجكم أن بقبوله م(،  ١٩٤٦)

القراراتهده تدخل ولر إفريقية. ق التمنية العرفية الحقوق دوام أمن الشخصية، 
خضموق تقلال، الاسمن سنوات تلامحث، قبل أى م(، ١ ٩ ٥ )٩ ق إلا الحرائر إل 

®رفاعالية دون جعلها وهوما الحرب،، 

دارت،حيث، معها فتدور القوانثن، إصدار ق مصالحته إلا تهمه لا والمتعمر 
هومنيصدر أن فإما الأستعإر؛ تاؤيخ ق معلوم وهدا كانت،؛ ذريعة بأي وذللثح 
توجههانحدم لا موجودة كانت، أصلا أنفلمة تحذف أو جديدة، قوانين نمه 

المستعمر،البالي هذا ق موجودة أصلا أنفلمة عل المعمر يشدد أن ؤإما وأهدافها، 
Hosbaum) ورانجر هوسباوم يميه الأخير النؤع هذا ومثل هومصلحته، فالمهم 

et Ranger :) استمراريةتشكل التي المإرسات محمؤع ثرعنة ®أي التقاليد: ايتدلع
التشددمن نوعا وتدخل أومبتدعة، العهد قريبة تكون بيمنا مرجعيتها، المانحي 

لعلأل،را(؛نظر:طئعصاكربم 
١٠الصرلع، حلة عل الإسلام )٢(  ٠.
.٦ • ٦ - ٦ ٠ (،٥ Arlette Gautierالرأةوالاسغإو،آنتؤغوتيه)الأسود، اعاب، الأّتمار )٣( 



زبامبانِِىباممف:بِ ■0'^؛ 
السلطةعل الشرعية بإصفاء العمالية هده مح وتسائدة. الرونة كانت حيث 

منيقيدون ايتعمرين يعص تاركة المستعمر، اليلماو تقاليد ق بإدماحها الامتعإرية 
التدخلأن أيما تظهر كإ لطنهم. ممن بجزء ومحتففلون بل ومط، وضع 

ا،لإرس—ائت،بعض بمكافحة الرسمي تميره يدعيه مما تعقيدا أكثر كان الأستعإرى 
والزواجالأطفال(، وزواج (،  Sati)الساق الأرامل حر3، ت مثل بالتأكيد، مقبولة غر 

أوتمددورامحه، من ا لمعها زوجهاخ بالإحارتم( ة الأرملوزواج الفري، 
كانت،اما ذلك، التاثثر، وقليالة بطيثة اجليدان هذا ق اكدحلأ>ت، كانت، فقد الزوحات،. 

أكثرهيمنة عل الشرعية ؤإصفاء ا،لزعوم، الأخلاقي المستعمر تقوي، إظهار إل ترمي 
الأسنعإرأيام وذللئؤ ها®' نفأوربة ل، يعد مؤمنة تكن لآ نسائية، حرية تأم؛ن، من 

بالنحديد.هندوسية العادارتإ هذه وءال_ا للهند، الانجليزي 

بواسطةالمحية الأمم هشة طريق نهوعن اليوم الأمتيمار الأستعإر/ أما 
منأراد من والأسم١ ا، الحديد' العار ال3لام أو العو،لة باسم ومزتمراتما اتفاقياما 

التغرميبايمط عامة الجتهع بتغريسؤ يقوم أن الملمة بالدولة الرأي وأهل الحكام 
اس—تعإييةبقوانن الإسلامية التشريعايتؤ استبدال أو تغيثر خهلواته من كان العالإل، 

والخطواُتإمنها. جزء هو الزواج من تحديد وقانون الأسرة، ونظام أحكام ق غربية 
يريدا ملقبول المستعمر للثعب، الفئة التهيئة وهى! متصر، أي كعادة معروفة 

فكريا،إليه المتمية الشخمبامت، أو اللجان أو الأتحاهاء.تؤ وبعضي الإعلام، طريق عن 
لتحقيقهرلأء خلف التسر نم الأشكال، من شكل بأي شراءه يتعليعون أومن 

لإصدارهاالقراراُت، هذه يهلفج من وهم يالواجهة، البلد أهل ليكون الهلال_، 
•الزواج سن تحديد قانون لفرض بمجتمعنا الأن محمل ما وهال.ا كقوانن، 

٦.•  Y-T• ١ ، ( Arlette Gautierغرسه)آلم، والاسعإر، الرأة الأسود، الكاب الأسممإر ١( 
منوحمثمته العاصر'، العالي ررالنظام أو ابل.وداا العالي ٠لاJظام ;أبونيئ بكر العلاعة يمول، ٢( 

حديدصدأمموجه من غ—ربى اسماري نظام ؛ الدولية' ل؛'الوات العاملان القوى حلال 
دزضوالأحلاف،، الدين سلمح إل ;؛دن، ، الإسلامية' ءالأمة مهدمتها وق ا-بموب،، وديانه وحفارات 

دينالخلط؛؛ن لنغلرية والأحلاف،'؟)الإبطال الدين 3، حقارمم حموصات ق لهم والسعة الممليد 
(.٣١الإسلأموغ؛رْءنالأديان، 



التقدممظلة نحت — الإصلاحي المثرؤع باسم التغرسه الخطوة هده ومثل 
الحاكم؛باسم الغربية بالحضارة من نحه أومن السالم لالحاكم والتهلور— 

لعلمهمالشرؤع، هذا بأمثال الشرؤع للحكومة لتزين أرا، الغربية الرؤى ممن 
السياسيةوالقيادات المجتمع. لتغريب الوسائل أنمع من التشرع ل التغريب أن 

هوتنفيل.المسالمين بلاد ل الزعإء بعض دور رركان حيث هذا، كجرق دور لهها 
عنتهلثقها م فالمرا٥آ، رانصار هم انفسمو من ثها نائي الي الهدامة، الأفكار 

،. ١١١والنار الحديد بقوة الوصعية القوانين سن طريق 

عاليهالقوام هو ءلميه وأول مفللوم، معنى باعتباره القانون ررهذا أن العلم ،ع 
اديننمع تتفق لا إني—١ ا، لننثئ أن يصح لا قوان؛ن لنا يقعون إمم المقئين، من 

ا،علينوالفتنة بالشر إلا ولاتعود حاجتنا، ند مصالحنا،ولأ تحففل ولا وشريعتنا، 
إليناتتب التي، القوانئن هذا  ٧٢٠شمائنا طول ويا قوانيننا، لا الأستعإر قوانين إنها 
وتمكنت،عشر، التامحع القرن ق التغرم، مداخل أكر كان ررفالتثرع . س_ااا بلا 

الشريعةتراجع إل أدى ا ممالإسلامية؛ الدول احتراق  ٧٢٠الغربية الل.ول بواّهلته 
واطردالدولة، عن الدين فصل بدأ وكذا الغربية، القوانين لصالح الإسلامية 

المضاءابح ينومالك التغريبي، النفنام هيمن حتى الإسلامية الشريعة انحسار 
منشيئا يغيروا لر الإنجليز يين القرنأن والغريب، الحنائي، والتنغليم التجارة ونذلام 
ا. ١١١تغييرهااليوم الممون؛العلعانيمي ؤيريد الشخصية، الأحوال قوانين 

علفكرتهم، 3، التقى أو شابههم، ومن الحلمإنيون تركيز أن نفهم أن وبحب 
الإسلاميةالشريعة أحكام هيمتة من الشخصية( )الأحوال الأسرة أحكام سحب، 
الدينلفصل مباشر غير بطريق محاولة إلا هي ما المدنية، باسم الدولة قوانين لهيمنة 

حسث،الفرنسية؛ الثورة ق حصل هارا ومثل فيها. العليانية فكرة وترسيخ الدولة، عن 

.٢٨•والإسلام، الخاهلت ي؛ن الرأة )١( 
٠٣٥~يتصرف~، القانونه وأرصاعنا الإسلام )٢( 
أحي،عاصم ١لJكتورت المتثار العرم،(، وتميبح بالغرمإ الانبهار الأجانب،)دور وتقليد لمؤن ال)٣( 

.٤ ٤ الأساف،-، محكمة ريس - عجيلة 



"صء

_مر°ممة
ارتحويلتم الشال بيل مفعل ممثليه، وأنشطه الدين بتحجيم الثورة حكومة قامت 

نكاحمن الشخصية والأحوال والمستشفيات،، والخامعاتج، الدارس، عل الإشراف، 
المدنية اجتإعية أنظمة باعتبارها الكنية، س بدلا الدولة إل ونحوها وطلاق 

هوا مين للقمل المتضمنة الناس، عند العلعانية الفكرة عمق مما بالدين، لها علاقة 
ذلكبجد اليوم صحافتنا ق الاتحاهاتج لبعض يقرأ ومن ٢• أ ٠١هومدل ما وبين ديني، 

كثبرلعمور يستغل جر عن عيارة المرأة قضية لأن المرأة؛ قضايا ق خاصة ظاهئا، 
أوأحلاقه.بديته مواء والحيل المجتمع اد لإفالظالمة؛ والقرارات، الهادمة لأفكار اس 

المرأة،قضية نابليون ررامتغلأل تم فقد يدللثؤ، شاهد الامتدمار الامتعإر/ وتاريخ 
اءالمبعض برجاله من هووممر ثا فحبالمصرية، المرأة تحرير يدعوإل فاخذ 

~لئؤ ذلجراء من - بلاد الق وحصل بحفهن، س للزواج واحتالوا الساذجان،، 
يرالأم•وحلقي، اجتءاعي، فاد 

الأمرةبأحكام يالعسث، قاموا إسلامية دول حكام لبحفى ناذج فْع الأن أما 
الإصلاح،بامحم الغربية الكافرة للدول الشخصية الأحوال مع يتوافق لما الإسلامية 

نحالمابرمته الأمر كان لو حتى الأمر؛الغرب،، تيمه من لإرضاء قرباثا إلا وليست، 
تمنهم حاكم كل حول والإشارات، المإذج هذه ذْع الإسلامية، للشريعة 

\حوووسالأسؤة احكام وتميب، الإسلامية الدول بعض حكأم ** 

لحبيببورقيبة/توص:ا- 

أصدريانه صئح بورقيبة( الموتى)الحييبإ الرئيس المتعرب، العالعإل هدا 
امرتكبهيعاقك، جنحة المعدد ؤيعتبمر ، الزوجات، تعدد يمغ قانونا  ٢١٩٥٦نة سق 

/١ ٢ / ٢ يالأهرام)٠ له تصريح ق كإ دينارأ،  ٢٤٠مالية غرامة و سنة لمدة بالسجن 

,٩ ٥ باحارث، عدنان د. الفرسسة، الثورة ( ١ ) 
مدوالأخار، الراجم ق الاثار عجاب ينارخ منتهيا . ٩٥باحاريث،، عدنال د. القرنية، الثورة )٢( 

محمدالثورة، إل القرنية الحملة من الحدين، ممر تارخ و •  ٤٣٧—صا"مإ الح،رق،جآ، الرحمن 
موو،صلمال-هَال•



mm. m^
انمط_أعالتوسية الثخصية الأحوال قوانين أعلنت  ٣١٩٥٧ستة وق بل ١م(.  ٩٧٥

الأسرة.محال ق الإسلامية بالثريعة علاقتها 

سنةق حقق لدى الهالك)أبورقسة( عهد ®حام •' حالي أحمد الأستاذ يقول 
قالحداد الطاهر إليه يصبو كان U الدولة ق الأول المثول أصبح أن بعد م ١  ٩٥٦
ثمالشخصية، الأحوال قانون وإصدار0 وذك والمجتمع*، الشريعة ق ®امرأتنا كتابه 

اهرالعنكتاب مطالعة نفسى ق ®أتريتخ القائل! وهو محاربة• أشل• للحجاب محاربته 
ه،اللأي و، الحكم ي مقاللت، ت4 أن  Jbuيه قمته , عما ®أول ,؛ والقائا الهدايا٠ 
م.« الشخصية* الأحوال محلة إمحدار 

انونبقالمنُلقة والتموصى الإسلامية، الدينية المحاكم من الشرعية فحبتإ 
تعددإلغاء تم فقد الشخصية(؛ )الأحوال انون القلثه ذلشمله واكى العاتلة 

للزواج،معينة سن تحديد وتم القضائي، الطلاق حق للنساء وأعطي ، الروحاُت، 
أعطيوكن-لك سوءا، حد عل والزوج الزوجة من مشترك نول وجود وصرورة 

التحديهده وتبع الساسة. المناصب وتول الأدتحابي، التصويت حق للنساء 
منلأبعد لتادى بل الشرعية، المحاكم إلغاء الشخصية الأحوال بأحكام التمثل 

لأنهوهوالصوم! الإسلام ق الأساسية الأركان من واحد إلغاء حاول حيث هن-ا؛ 
بورقةأراد وحينا العاملينأأ لموم والإنتاج الوطني التطور يعرتل تطره 3، 

منفوحد الشعثه، عل لتمريرها السلاطين علمإء محن الأمر هل>ا ق شرعية واجهة 
الأحوالتغييره ق لئح ذلله حصل كا هذا، مشروعه ل حتى الشيوخ من يدعمه 

سامحاففلالرء ءلّْادام إنه• قالوا عندما يتحفظ الشيوخ دعمه؛عقض حيث الشخصية، 
ونحدواناروا، الدسن المادة معظم لكن الديانة بإمكان فإن دينه؛ عل 

رمصانُآ،.صيام عل الحث وواصلوا بورمه 

الشخالأول، الخطرة بواسطة؛ .  ٩٢صى با-حثين، محموعة العاصر، العربي الخطاب ق النساء ينظر؛ )١( 
سانحان

.١ ٤ —٢  ١٤٠لورانس،ب. بروس الأسطورة، تحطيم ينظر* ، ٢١



س|ثمحة'ةثمب زاُيالابتاصإ
أيىعن نال الرحانر، راغب د. الواصع مدم يأمتال التخصّصقن ومن 

رمحة:

أسإماامحالةمحلة الاستقلال من أشهرفقط يعدثلاثة الرجل القدأصدرهذا
تشكيلتعيد التي التشريعات يصدر بدأ ة ايجالهذه وق اكخصية،، الأحوال 
التشريعاتصدرت دا!وهكدا وأفبل القرنية، الرؤية وفق النوني المجتمع 
الزوجات،تحدد مغ قانون فصدر يورقيية، لحكم الأول الأيام مند للأسلأم المخالفة 

تزوجأنه عنه أشح رجل بست، الشرؤلة فيها داهمت، التي الهزلية القمة وحدست، 
اوؤين؛معتفركو0 عشيقتي! اما ت لهم قال الثانية زوجته مع وجدوه فلمإ ثانية، بامرأة 

أعليهيعاني، جريمة ثانية زوجة انحاذ بيتإ شخصية، حرية عشيقة انحاذ لأن 
إلالعودة من الزوج يمغ قانون أيما وصدر التستي، يبح قانون وصدر أ القانون! 

منالزوج يمع قانون وصدر غيره، زوج من محللاقها بعد ثلائا ءللقها التي مْللقته 
سمحبل اض، بالإجهللمرأة بورقيبة وسمح القضاء. من بإذن إلا زوجته محللاق 

عشرينإل الرجال زواج سن ورفع زوجها، استشارة دون نفسها نجهض أن للزوجة 
قالؤرح-ة نيويورك اتفاقية عل صادقت، تونس إن بل سنة،  ١٧إل واليئات سنة، 

رجلأي من تتزوج أن المرأة حق من بأن تقضي والتي ، ٢١٩٦٢ستة ديمتر ١ ٠ 
غجرمن تتزوج أن لمة المالتونسية للمرأة يمكن يم ومن للدين، اعتار دون 

وحدنتجالشخصية، الأحوال محلة ق تباعا القوانين هال.ه محورت لقد مسالم! 
النهجترب، الذي يورقبة ان غ،ر ج.وا، الودالجمع ق جدا كبرة اعراصامتج 

إليننلر ولر بالغة، وة وبقشاويدة، بل.موية الاعتراضات هذه واجه كاملا، القرني 
يرهلر بشكل الشعي، بمشاعر ولعي، الدولة، دين الإسلام يعتير النوني الدستور أن 

شراكق الشديد" ف، للأس— ية اكونالمرأة ووقعت، القرني! المحتل من الشمجؤ 
هاؤيةل الخوني المجتمع وانزلق وحشمتها، حجاحا من وحرجت وبورمة، ا فرن

بلادالورأت وقلوثس، بعقولهن فرنا إل الونيات من الكثير وانجهتج الإباحية، 
حكمه.وحسر عليه، الانقلاب، تم وقد ،. مطيرا®؛ ثرا 

اكال؛الراط عل الاصلأم(. )نصة للس-رحال الرسس الوقع الحجاب، عل الحرب وقصة ]ا(تونس 
http://www.islamstoiyxonVar^
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أفغانتان:اش/ أمان اللك —

الحافظة~ الإملامية والمجتمار_ات الاجتإعية يالأنظمة العث يكون حينإ 
أوللحاكم الإصلاحي الرنامج باسم كان ؤإن حتى أحزا، حطا — خاصة والقبلية 

يكونعندما والأدهى حكمه، ليخر عليه الثورة إشعال أسباب، من وسببا تحته؛ من 
بلبنفلا٠ها ليس الغربية الحضارة تبهجهم الدين الأشخاص بعض الحاكم بيتا من 

لشريعةمحالفة لوكانت حتى إلخ، وثقافتها الاجتإعية حياما موانين حتى 
بعقس~ المسوة حاصة ~ الأفراد هؤلاء أمثال الإسلامي؛ دستورهم 
فتتموانتاة؛ احتواه عالة، أو فكزا ٧>^، الوالية والحاعاُتح ايحرفة، الاتحاهات، 

ونثروتشجيع، تأييد بض ما لمهجهم، فكرية وزوبعة لم، إعلامية بيهرجة الحفاوة 
الضحاياعل الأمر فينهلل والصفاُت،؛ تفر؛الألقاب، مع وتلميع، لأقوالهم 

القبوهاء التمن ت، كانفإن هم؛ أنفؤيصدقون الدور، هذا ون فعالمساكن؛ 
وهكذاالعربية، دولتها فريدان بيى وهذه الخليجية، دولتها شعراوى هدى ؛قولهمت 

والمساواةالمرأة حول العروفة الدندنة لتبدأ ؛، ii^iالتسوية؛الحركات، رموز من 
إلخ.الزواج ومن والتعدي والحجاب، والإريثؤ والقوامة 

مياملم الللمجتمع والقوان،ن التريعايت، بعفر يتمدير الناداة لتثدا 
الأقواللتبدأ لثج، ذلإل وما الخصوصية لفارق ار اعتببلا والتقدم، الإصلاح 

مباسالإسلامية الجتمع بأحكام عبثية لأفعال بعضها ترحة ع بالتصرمحات، 
الأمرةأحكام نحص فيإ نحصل مثانإ والتنوير، والتهلوير والأنفتاح، الإصلاح 
منغرها مع يتاآحزا ملتكون إلخ؛ وتقنين منع من الشخصية( )الأحوال 
الجتمعات.وتقيم الثورات، وقيام الخلافات، لتشوي، الأصبايؤ؛ 

الأمر،لهذا نموذجا فتأحذ يشهد؛ذلك،؛ الإسلامية بالبلدان الحكام وتاؤخ 
تشعبه ع أفغانستان لحاكم خمحرة قمة لص 

معيقوم أن حينها[ أفغانستان لتؤ ]مالافه( )أمان الللئ، قرر  ١٩٢٧تة سق 
شتاءق أفغانستان فغادرا الأوربية؛ الدول بعفى ق رّمية برحلة الملكة)ثريا، زوجته 

حلاأينإ واستقبلا ابح، أمبضعة فيها وانفقا بمصر، محلريقهإ ق ومرا العام، هذا 



،٢

وألمابا،وانكلرا ا وفرنايطاليا وزارا أوريا إل سافرا ثم والحفاوة؛ الإكرام بمنتهى 
يا،رومإل نيا  111غادر ثم عليهإ، الهدايا ؤإغداق -يإ الاحتفاء ق الدول وتسابقت 
يمومكومعاهدةمقامه أثناء وعقدت استقبال، أعظم البلاشقة حلفازه واستقباله 

يمظاهرعقليا اهتإمآ رحلته اء أثنالله أمان وأبدى جديدة. تحاؤية روسية أفغانية 
ندر،بأعفلم بلائه لا منهاس الاقتبق نيته نحواله أثناء نحف ولر الغربية، الحفارة 
ولرمايستهلاع، باسع الغربية الحفارة ؤلريق إل ودفعها نحديدأفغانستان عل والعمل 

قلهإ وكان وتحريرها، الأفغانية اإلرأة تعليم عل العمل ل نيتها ثريا الملكة زوجته نحف 
تفيضح؛ن مجدحا الأوربية الصحف واستمرت ندكرها. مازلنا رنانة تصرمحات ذلك 

أمانعاد الإصلاحي. برنامحه وق وأقواله، وأعإله أحباره وق الشرقي الملك حالة رق 
وتأثرصداقة، معاهدة منهإ كل مع وعقد وفارس، تركيا زار أن بعد أفغانستان إل الله 
برنامحهتنفيد ق وقتا يضع ولر الأوربي،• التجديل• مظاهر من تركيا ق رأى بإ تأثر أيإ 

القومية.الحياة نواحي كل تناول كإ الحكم، نقلم تناول شاملا برنامحا وكان الإصلاح! 
الدينزعإء يضم اليتم؛ القديم الحكم محلى افه أمان ألغي فقد الحكم نقلم j، فأما 

الحديث،،الوزارة نظام وأدخل يالأنتخابج، يولفر كثيإ_، بمجلس القبائل ومناخ 
مةوالخل• المنفلمة العامة الضرائب، وفرض الل،ين، وزعإء الأثراف، سالءلات وألغى 

جرأةأشد الاجتإعية ازحية 3، افه ^ن وكان أفغاف. كل عل الإحثايية العسكرية 
أفغانتانمن نحلق أن العاجل التثرع بقوة يستهلح أنه له خيل وقل واندفاعا 
الحديث،.التمدن بمذلاهر تتمنع جديدة أمة الومعلى، العصور 

الذتم،الشم، ريح تفهم لا صور؛دة امرأة وهي الملكة)ثريا(، زوجه وكانتإ 
الاجتإعيةالقوانإن، س طائفة فاصدر بعتق، الطريق ذللئج ق تادفعه عرشه، إل رنمتح 

الزواج؛،سن ورفع الزوجات، تعدد ؤإلغاء وصقورها، المرأة تحرير إل ترى الحديدة 

أنورممد الريس زوجة السادات( أنرت)جٍهان حنإ السادات، عيد ق بمصر حصل كذلك و١ 
لها•قابلة ق النص بمول، ثح حيالشخصية؛ الأحوال نانون إصدار ل وذللثط زوجها، عل السادات 

القانونيموالعمل نهدا القانون، مدا لإصدار ت، ندحالبانني اااء،رذ، ت الشخصية الأحوال حول 
;ورابطهاالسابع، اليوم صحيفة فيه ^، X-<1الدك؛ الوحنو 

&510794=littp://www.youiTi7.corn/News.asp?NewsID



ءهتتتخسل1سمهغ،

للمرأةالعالية الإسلامية اللجتة رتيس تقول حيث مارك؛ حسني الخالوعت مصر رئيس زوجة ومثلها 
مصررئيس زوجة ة يرئامللمرأة، القومي الجالس أحذ ارفقد ت حلمي( كامجيليا )الهندسة والهلفل 

كلتحامل مع الدولية، الاتفاقيات نالك من المستمدة التعديلات إدخال مهمة عاتقه عل الخلؤع، 
منوعدد الشريف، بالأزهر البحوث جمع أعضاء أمثال التخصصون، العانإء أبداها الى الاعآراصات 

تورابهله الرسمي، الوقع والملفل*• والرأة الأسرة بشئون العنية الإسلامية المقلعات ومسثولي الفكرين، 
http://wwwJicwc^rg/lagna/iicwc/iicw^

لركزالمام الرئيس ~ ترأسه الذي الدراسات مركز باسم معود آل سارة د* أ• آيصا لذلك أصار وثمن 
الضاغهلةالخهات من أن أشارت حيث، ~ الإسلامية والدراسات للبحوت حلوي ين الحسن عبد الأمير 

الجالأت،يمختلف التعلمة والقوان؛ن للأنفلمة التغير بعمليات القيام أجل من الدول حكومات عل 
ولكنههوداخل، ما ومنها هوخارجي، ما فنها الشخصية، الأحوال يقوانان يتعلق فيعا الأختس وعل 

الرأةضة مؤتمر الداخلية الخهات من فذكرت . الخارجيةالخهات تلك من والعنوي المائي الدعم يستمد 
قاللاحفل ءومن تولها؛ ~ لوصوعنا والشاهد ~ ؛ذلك، وفصالث، وءارها، العربية المرأة ومنفلمة العربية 

التغيبرعجلة ينع ق العربية الدول بعض رؤساء لقرينات العادي غر النشاط ذللئ، الأمحرة السنوات 
براكبدعتا بجين حيث الشخصية، الأحوال مدونات الأخص وعل والأسرة، الرأة بشؤون يتعلق فيإ 
هذاتحقيق عل العاملة الخهات من وغرها المتحدة الأمم وهيئة الأمريكية• المتحدة الولايات قبل مجن 

القو١yنعل التعديلات من العديد إصدار ق الواضح أثره له تماكان ممكن. وقت أقصر ل اكغتثر 
الأسرةبالخاصة الإسلامية )التشريعات الشخصية،. الأحوال وقوانثن والأسرة بالرأة الخاصة 

(٤٨ص لإلغائها، الدولية الضغوط الإسلام رعاية صإنات 
لذلك،المحرفة؛ الانحاهات أصحاب من كانت، إذا ئاته، عن خهلورة يقل لا الحاكم يتات تأثر وكذلك، 

بقوةوذلك، الإسلامية، بالمحتممات نحريبية تغريبية مجشاريح لتمرير النساء هذه أمثال تستغل مجا كثرا 
واستغلالأزواجهن عل تأثثدمن بقوة أد القرار، محاض س أو بالحكم كانوا سواء آبائهن عل تأت؛رءن 

الحفاوةكيف، يجد اليوم؛ الإسلامية الساحة قرب( )عن تأمل ومن اكغريثةإ للمشارح مناصبهم 
يالصلحاتالنوة هرلأء أمثال ؤإظهار لهن، السلم بالمجتمع المادلج أو الغري الإعلام ل والتقدير 
لم،الملمجتمعها الماقص الفكري انتإتها لأفكار تدعو منهن الواحدة لأن محتمعاتس؛ ق الرانيان 

مهليةإلا هي وما الظالم؛ المجتمع ل المر للفكر كنموذج يإعلامهم فتصدر الغري؛ المجتمع هع والمفق 
خاصة~ لمة المالمرأة أن وهي الغربية؛ بالعقول سائقة مرسومة صور وترسيخ لتصوير الأمر؛ ^ ١٠٢

وعلوشأماابحقوقها تتمتع فهي العربية؛ الكافرة المرأة عكس مضطهدة، - العربية 
الأفكارواستراد الإسلامية، يمجتمعامن المشبوهة المؤتمرات لإقامة وسيلة النساء هذه أمثال وتكون بل 

مشاركةأو تبني مجن ذلك، ونحو الإسلامية، المجتمعات عل ؤإسقاطها والمجتمع، للشريعة المخالفة 
ذلك،.اشابه ث وما الحكومية غر الشبوهة الطإت 

طاعةوالدول المسلك، يمد ما ®وأكثر تيمية؛ ابن الإسلام شخ قول عليها ينطبق النساء هذه وأمثال 
ولواقوم يفلح ُرلن ■ اش. رسول قال قال؛ ءه بكرة أي عن ( ٥٠٩٦)الخاري صح؛ح وف النساء، 



زاودةاكربالابباك1بي:

كإلمصطفى فعل ما نحو عل الأوربية والشاب القبعة بلس الأفغانيين ؤإلزام 
معاهدها.ز لعالموا والفتيات الشباب من بعوثا أوريا إل وأرمل بالترك، 

يصدقيكاد ولا وروعة دهشة ق الانقلاب هدا يشهد الأفغاق الشعب وكان 
نحرجولم البداوة، فيها تغلب قديمة أمة أفغانستان وق الإجراءات، تبده اكصود أنه 

ورسوخ،هيبة أيإ فيها والاجتاعية الدينية وللتقاليد الومعلى، القرون عامر من بعد 
لهذامخ2له ونار الصاعقة، وير الأفغال الشعب ق الحريئة السياسة هده فوقعت 

حقلة المحاولتلمك والقبائل الدين زعإء وقابل القرون، تقاليد عل الاجتراء 
صراممرى حتى قلائل أشهر ممض ولر والمقاومة، الإنكار بمنتهى القديم ّلهلاتبمم 

تحاولمهللقة سالهلة أية وتحهليم لدورة أبدا الناهب الضتنرم الشعب ذلك إل اكورة 
ولاتماما، تتضح لم وعوامل لأسباب برجة الثورة نشبت يرصى. لا ما عل إرغامه 

قهاما عاملا كان الإصلاحي برنامحه تهلبيق ق اش( )أمان المالكا تطرف أن ييبج 
ت3؛لاعاسوقد وشخصه. عرشه عل حهلرأ وكانتؤ يالثورة، اف( )أمان فوجئ نشوثيا. 

ولكنالموقف،، سيد أنه لحفلة مدى واعتقد بدء، ذى بادئ الثوار تترم أن اممه( )أمان 
العاصمةعل الثوار وزحف، الحيس، إل الثورة وامتدت بسرعة تفانمت، الحوادث 

متنعل كابول من الأجانبح وفر قندهار، إل وأسرته يزوجه الملك، فثعشه الأفغانية، 
بإلغاءالثورة بمدئ أن عبثا النه( )أمان وحاول الهند، من أرسلت، يريء؛لانية طيارات 
هبحرمالاحتفافل ق أمل كل فقد أنه رأى إ فل أصدرها، التي الحديدة القوانين 

مواجهةعل بجرؤ ولم اممه(، )عناية الأكبر لأحيه العرش عن نزل الهنانه، وس
الثائرالزعييم ولحل بنفسه، ناجيا وفر الخهلر العرش ذللا، بدوره فغادر الحوادث، 

محتة)أوائل، وق اممه(. )حبسبج باسم العرش عل وترع ظافرأ، كابول القا( )باسه 
وجعرتنازله. فاسترد عاد المحو هدا عل الحواديث، تهلور اممه( )أمان رأى لما ( ١  ٩٩٢

تاانتهعديدة محارك خصومه وبين بينه ووقعتا كابول، إل المسمر وحاول فلوله 
٢١٩٢٩سنة مايو ق وأسرته زوجه ممر وفر أحثرآ، اليدان من فانسحمب، -أزيمته، 

ابنالشخ نال اءار. التأطاعت، ح_ين الرحال ارهالكت )ه/هة(ت أيصا أحمد وروى امرأهء. أمرهم 
معوالرححادا السماء، طاعة إلا هم لهم ليس الأن نامحى ك ها الله الس؛حان هدات عل رحه صق 

(.٢٧٥المم، الصراط اقضاء )ثرح الرحال. ونامي الماء 



m ئإب إ, ٍ ,غهُئ ل ال—زواج ن ١—غد•—د ُاز—ون نر: الظ المصل

الحوادثمحرى يرقب برومه، واستقر طريدأ، متفيآ أوربا إل جاز ثم الند، طريق عن 
لميأن إل جديد، بحادث أفناستان اصهلرست، كلمإ صوته ؤسمع فغاسثان، أق 

عرشهُفقد أن بعد حنقه 

Iباكستان خان/ أيوب والحاكم الهند، أكرغول/ لس، ا- 
الفكر®أنر كتابه ق يخش( حبنا إلهمح، حائم رد* الباكتال الشخ يقول 

بالفكرالتاثرين عن ٠، الهندية المارة ثيه ق الملم المجتمع انحراف ق الغربي 
القانوق!السن نحت، التي الأنكحة لعقود ومنعهم الغربي، 

علالتضييق الهندية الملمة الدولة ق مرة لأول اينول( أكثر ) المللئ، ®حاول 
منالفتى فمنع اكحين، الثنمحن فيه عين تشريعا فأصدر الزواج، من النؤع هدا 

تشريحهأن غبر عشرة، الثالثة إبيغ حتى والفتاة عثرة، السادسة حتى النكاح 
شؤعح-ين  ٢١٩٢٩عام حتى الملييعية محار-و-ا إل الأمور وعادت بلمحده، طوي 

الهثدىالفتى عل فحرموا ، أحرى مرة الهنود نكاح محن فيه حددوا قانوثا الإنجليز 
الأمةأن بيد عثرة، الرابحة تباغ حتى الهندية والفتاة عثرة، الثامنة سير حتى الزواج 

تدخلاواعتثرته ٢، الغاشم؛ التفرع هدا متثكرة متر العلمإء حعية يميادة لمة الم
•الشخصة وقواننهم الدينية لمان الممحسون ل مكسوفا 

الحاكميد عل باكنثان ق أحبرا الله مع عل البين التعدي وجاء 
لمهودة رم  ٢١٩٦١عام يريعه محلس أقر عندما حان( رايوب، العكري 

خالفاتنصوصها ومحمالت، الإسلامية، الشخصية الأحوال قوانذنر 3وانين( عائل 
الثانيةائة الموحمت، والمراث...، الزوجات وتعدد العللاق ق عديدة، شرعية 
ءام_اعثر ؛السادسة والزوجة عترعاما، ؛الثامنة النكاح عند الزواج محن عثرة 

اشعبد ين محمد ، ~ م( ١  ٣٨٨ؤالتوقت باشا الزيات حن أخمد أصدرها الر4 ~ الرسالة محلة تتغلرت ( ١ ) 
.٣٤الخز، هات 

هذ0أمثال يدغ ودورهم والاستنكار، يالإنكار العلمإ، دور التشريعي الغزو هدا بمثل يظهر وهنا )٢( 
ممنالتلفيمة اهج الن؛أصحاي.، مثالنر عثر الجتمعة. والصيحات الإسلامية، للثريعة الخالقة القوا؛ان 
الشرعي.العلم باسم اكشريعي اكوير يلمون 



سذهع

الشرعيةة زاويال: اكاق الباب 

أودون، فإ شهر سمجن الخالق وعاقست، ٣[، و' ١ ٠ ص ^_1_، عائل تمسالم 
اقتفىإذا العقوبتين بين الحمع ويمكن ، روبية ألف إل تمل قد مالية غرامة 
الشرحمن السادسة المادة نصت بل ، ٣[ وا ١ ١ ص قوانين، عائل تمس-لم الأمر 

أومديداقضاء أو نستا يالماصر متصلا أو أوأما والدا القاصر زوج ررمن أن عل 
استحقاهله لتإيقاقه من يتمكن لر أو بإجرائه، سمح أو الزواج هدا نجاز إق 

[.٣١محي قوانثن عائل لم ]مأ  ١١العقوبة 
والفتاة،للفتى النكاح سن برفع الشؤع مملحة المشرعون أها.ر وهن،ا 

شكولا مشروعة، غير محلرق من الوطر وقفاء الفحشاء، حفي طرف من وساندوا 
والملحة، ...الزوجين لكلا الخنمي البلؤغ مرحلة ْع يتفق قلمإ التحديد هدا أن 

الفتىوأولياء البالؤخ، مرحلة منذ بالزواج السإح تستوجبان والأخلاقية الشرعية 
هدهمثل تحكم التي هي والأعراف المصالح إذ وبالزمان، بالمصلحة أدرى والفتاة 

منععل ادر قوغير منهلقي، غجر اب البمن.ا ق التشرع وتدحل الأمور، 
؛.١١١١التلاعب...

التيالنكاح قضايا ق المرأة نمرة إل يتجه أن الأجدر؛الث.رع كان أنه ذكر ثم 
اللأينية،وواجباتبا حقوقها عن فضلا انيتها إنتنكر بل الثؤع، إل بملة تمت لا 
ند،الادات معنلء القران بالبنت زواج هي! وعناؤينها بالتفصيل ذكرها نم 

التقاليدوبعفى زوجات، أرع من أكثر حرمهم ق محمعوا أن السند أثرياء واعتياد 
أواليمن، أخا تنكح أن ا يلزمهزوجها عنها المتول الزوجة أن ترى التي الموروثة 

أقاربه!أحد 

قضاياعن يتغافلون الغري بالفكر المتاترين هؤلاء أمثال أن نحفى ولا قالت،1 
قض.اياها؛لأنق بالباطل الحق أويلبسون المرأة، نحمى فيإ خاصة الحقيقية محتمعهم 

مفضوحأمرهم ؤإلأ السذج، عنان نيفه وانكشف، عواره، بان لوحده كان إذا الباطل 
الناس.عامة س الخيرة وأشل والفكر العلم أهل عند 

'آ.)ا(أ،آا-ا'



ء َصإسَسم أئلو|و1 
،الآتاتورك7رى:ك- 

طالخطل عمي- اتورك( آنإل كصطفى ضآ)مأيذا وه
اتركيق أصدر الذي الملسي— والتشر الغري تدمارى الامتعإرى/ الام

الدينية،والمدارس الشرعية والحاكم الإسلامية الخلافة إلغاء الشيaلانية بحكومته 
شرعاوحكومته ه لتفأفتى احر جانب ومن الحجاب، ننع عل أنمرة نساء وأجثر 

الإملأمشيوخ آخر (، ١ )^٣٧٣ صرى مصهلفى الشيح ذكر ك،ا ~ وقانونا 
الحواجزبإزالة حكومته أمرمحت، وقد والماء، الرجال احتلاط العثإنية~ بالخلافة 

المراكبائر وموالسفن الرامات وق اء، والمالرجال مناعي ؛ن الة؛الفاص
فتهكمالمواب؛ بعمى ذلك عن وسأل منه، الماس فاستاء فأنيالتؤ؛ والينإت،؛ 

صحية®.فانية التاتر رغ ي لاحظت الحكومة ®إن قائلات الحواب ق الداحلية ونير 
نحاطمسإوهو (  ١٣٧٣لنت،!ر صرى مصهلفى الشيخ قاله هوما هنا، اكاهد وموضع 

أحلهوقد ... الأزواج تعدد عن الماهي مشروعهم يكفكم أل؛ ®ئ»ا المصريتزت من كل 
وبناتأساء زواج عن الماهي ومشروعهم إ، ورباع؟ وثلاث ْشى عل كتابه ل افه 

هذهأنر المصرية حكومتكم اهتمت، حتى عشرة أوثإل عشرة مع من أقل ثن 
امريعتنوكانت السملح، إل التوقان عنلء الشييية سوء تتصمن التي اليثة السنة 

عدذلالث،((لأ،.فرصا أصله ق المنون المكاح نحمل الحمية 
بشانفإذا بلادْ؛ حكومة قوانن من المصرية الحكومة الشيخ نحذر فهنا 

(الإسلامية الشريعة )تطبيق وطن السعودية، الغالية الرشيدة؛مملكتنا حكومتنا 
وأجندماالغربية الدولية الاتفاقيات به تنادى الذي الزواج من تحدياو قانون مع 

منتحديد أن م يعلبحص الأن خاصة أ الموحيد؟ بلاد ق لمملبيقه بالداحل؛ 
المثرؤعمن حظوة إلا فهولبى لآلاته، ولكن لذاته مقصودأ ليس الزواج 

اكوهنا هنا قرائنهوشاهد ا تارعنهتتبع ومن وآلاته، حملواته ق المغريبى 
ذلل؛،.علم 

ومومحققحلمي، طمنى د أ. وندأماه والأمة، والخلافة الدين من العمة متكرى لكيرعل ا( 
.١٨٠ص (١ الإسلامية الخلافة إلغاء وراء الخفية )الأسرار الكتتاب هاوا حول دراسة وصاحب، 



متى،أساليب عنه وتحويلهم والإسلام المسالمين بين الحيلولة ق وارللأستعإر 
القوانينمكانه نحلوا أن لم ؤيزين بالإسلام، لمين المالحكام يغري أنه منها 

وماوالتقدم، والقوة الدنية إل حم متولي القوانين هده أن لهم ؤيوسوس الوصعية، 
حذانام ومواء ٠. والدمار®* اد والموالتحالل، الضعف عل إلا الوافر ل تودي 
الملم.بالمجتمع أوأحندما نفها، أوالدولة المتعمرة، الدولة اات، موّالدور 

لنلست، القوانين هدم أمثال وأن ، ٥^، الملمين حكام يعي أن أحل فإ 
قوانينفتغيير منهجه؛ والعلمإنية نلته، الغري، جعل لن بل الإسلامية الشريعة يطبق 

منوثمرة استعإرآغربيآ، إلا لست، الثخمية— الأحوال — وتوابعه الكاح أحكام 
يذكرالتود.تإآ حمرمحمد المصري السح فهذا أوفك^ا، دولة المستعمر احتلال يإر 

الأحانس،لاحتلال المرة الثمرامحتج من كان رروقد ممر! استعمرمحته ح؛نإ صراحة 
الخنايارتج،أحكام نبذ عل حمالونا أن وتقاليدنا؛ لعقاممنا الفلم وغزوهم لبلادنا، 
الأسرة،بجانم، تتعلق أحكام بضعة سوى مرعنا من لما يثق ولر المدنيايت،، وأحكام 
سريعةمن الضثيالة البقية هذه التزام عل صرأ يهليقوا إ هذا وْع المرأة. وعإدها 

اليبهمبآمالمرأة يغرون وأحاووا الحانكج، نحوهذا وجهتهم فولوا ٠، الإسلام* 
هذاق يرددون وأخذوا ا. عنه^ ٠٧١بحجة المغرصة الملتوية وءلرثهم الخداعة، 

؛.الإسلام®* ق المرأة مكانة عن مكذويه وصورأ واهيه، سبها السبيل 
الالتغيبراُتؤ هذا كثيرأمن أن خاصة ومحكومين، حكاما بذللقخ نرصى فكيف، 

المحيةالأمم باليوم الممثلة المستعمر، أمر من بل المجتمع حاجة من تنهللق 
محمن.رأي. ا عتهتكلم الش الحضاؤية يالممفية أسبه هذا ومثل الدولية. باتفاقياحا 

المرحلةهي المرحلة هذه أن وذكر اكغريب،(، ووسائل )الأستعإر فمل! ق أمنون( 
يصبحعندما  ١٠! — والكونية العولمة المرزوقي/ يعرب، أيير عن — فال ثم الأخيرة؛ 

.١٣٦القانونة، الإسلامواوصامحا _؛، النادر صو )١(القاصيوالقانوق: 
الأمرأمائة هدا أن منه اعتقادا القضّية، ط، ل أوتننازل السة، أحن ممن المر يعلمه أن ئبسا ما رهاوا )٢( 

رويتهم؛وشلور أمرهم، يكتمل أن إلا يرصيهم ولا بعصا، بعضها تحر الأمور، هذه مثل ل غاكازلأُت، 
البداية.مناو أوالتنازل الرصوخ يعدم وذللث، الفكرية، الواجهة من سيل لا لل.ا 

٢.• ٢ وثر؛عأت، عقيدة الإسلام )٣( 



ِسم__حوغهقثثت|ت__ 
يكونواأن الوحيد همهم يصح بحيث الأعل، الثال عن ميدهم ق محيون التابعون 

يمكنوهوما عنه، يمينهم ما كل بنمي إلا مثله يصبحوا لن بآمم الاعتقاد مع مثله، 
وتاوضوألحم لغتهم من مخرون الحضاري؛ الانتحار عليه: نطلق أن 

النخبحل عل غالتا أصح الذي وهدا الحضارية، إبادمم يعني وهوٌا وقيمهم، 
قالصارخ اقص التنهذا يزيلوا أن الحكام ررفعل / الإّلاميءر العالم ق الحاكمة 
لأحكامه،تحميدهم وين الله، عند من وسريعة عقيدة بالإسلام إيإنهم ين حياتيم 

وأنفلمةلمذاهب واسمرادهم وآدابه، لتوحيهاته ؤإغمالهم لحدود0، وتعطيلهم 
مؤمنون...أتيم يزعمون ذلك بعد تم عنه، بديلا اك، وهنا هنمن وقوانن 

أنمي[<<. ٥٠المائدْ:] ؤ
ملمن،أناسا ومحكمون الإسلام، أوؤنان ق يعيشون أمم تناسو أم الحكام هؤلاء 
معتقداتيم،عن حياتيم أنفلمة لأق وأن لعقيدتيم، وفما محكموا أن قوم كل حق ومن 

الشريحةإطار ق الدول ل ثيء كل يوصع وأن وتقاليدهم، وأخلاقهم، وقيمهم، 
٠. ١١٠..ومبادئهاأهدافها، حدمة وق الإسلامية، 

مراحعةبضرورة وبقوة تميع الإسلامية الهيئات غالب نجد لذالك 
نحصما - خاصة — الدولية الاتفاقيات من المشثقة قوانينها الإسلامية الحكومات 

عالميةإسلامية هيئات  ١٠حول بالكتاب خاصا مهللتا وصحت، وقد الأسرة. نظام 
•٠ الدوليةاا والطفل المرأة اتفاقيات ق الفلر الإسلامية الحكومات تعيد بان توصى 

الحكوماتوائظمة الشات يييح بين الشخصية الأحؤإل  ٠٠
رئيسذكرته ما وهو محاصر، بنموذج — تقريتا — مضى ما تجمع أن نستهلح 

التي— السابقة الأنظمة )رتيئت، تقول! حسث، والطفل؛ للمرأة العالية الإسلامية اللجنة 

.٢ • مفلوربن، ب؛ن العولة بواطة: ٢(. ٠ — ١ ٩ )ص ٤ عدد التجديد، محالة )١( 
الصحوةالقرصاوي، د. أيما ل.لك لأشار وقد  ٠٣٣عصر، كل ق الإسلامية الشريعة تهليق وجوب )٢( 

والتطرف.الخحود بين الإسلامية 
)الراويةق ودلك ...(، الشرعية الهيئات رأى )مبحمثا من السادس( رااطالب ق التوصيات نمى ينظر• )٣( 

الكتاب.هذا من الإنسانية..( 



الشربنن زاوبال: الئاف الباب 

العقودحلال ~ وحدة افه من بمقل بقوة وأسقهلتها العربية الشعوب عاليها ثارت 
تعديلاتإل ا ترحمتهجرى والتي والهلفل، الأممية الأجندة الأمحرة، الثلاثة 

لالأخص وبالأ-محيرة، العقود ق بلادنا ق التشريعية المنظومة عل إقحامها تم عدة 
الممعن بعد حط ق ير انما واصحا كان والى المخمه، الأحوال قوادان محال 

الإسلامي.الأصيلة،لجتمحنا 
الدوليةالاتفاقيات أحهلر من ~ اتفاقية عل مباشرة التوقح عقب ذلك وبدأ 

أشكالكافة عل القضاء وهي)راتفاقية - للممراة اكحدة الأمم هيئة عن صدرت الي 
وانضمتم، ١  ٩٧٩عام صدرت والتي (،،، CEDAW)سداو الرأة صد التمييز 

بسلاحالتهديد ا منهعدة، ضغوط نحت والإملامية، العربية الدول ا إليه
اعنهنشأ والتي الخالج حرب نالت التي السياسية الضغوط ومنها المساعدات، 

ْسسالهلاسيفا الاتفاقيات اك تلموباتت المشئومة. الاتفاقية لتلك الخليج دول انضإم 
المجتمعاتق والأخلاقي القيمى الفساد لنشر حطرا ومدخلا الشعوب، رقاب عل 

العربية.

١اْلخاصرموذحا اْلصري اهلجتمع ٠٠
ذلكأوجه أخطر من أن نرى المثال- سيل عل - المصري المجتمع ففي 

حيثالأخبره، الثلاثة العقود ق المصرية التشريعية البنية عل طرأ هوما الفساد، 
وتلاحقبل التشريعات، تغيبر من متلاحقا سيلا القانونية الساحة شهدت 

الشخصية،الأحوال قوانبن محال ق وبالأخص الواحد، التشريع عل التعديلات 
عاتقهعل المخلؤع، ممر رئيس زوجة برئامة للمرأة، القومي المجلس أخن. فقد 

كلنحاهل مع الدولية، الاتفاقيات لئج تلمن المتمدة التعديلات إدخال مهمة 
بالأزهرالبحوث محمع أعضاء أمثال المتخصصون، الحلمإء أبداها الش الاعتراضات 

الأسرةبثئون المعنية الإسلامية المنظإت ومسئول المفكرين، من وعدد الشريف، 
الاتفاقياتإدماج والهلفولة، للأمومة القومي المجلس تول والهلفلاكإ والمرأة 

٠٢ ٠ ٧ لعام المصري الطفل قانون صمن الملة ذات والوثائق بالطفل المعنية الدولية 
جديرررعانر وثيقة طالثت، إذ الخهلورة، شديد أمر وهو منه. الأول المائة ق وذلك، 



الدولية،الطفل حقوق اتفاقية لتطييق وميامايتف آليات، وثيقة باعتبارها ~ بالأطفالاا 
الخديدسالقانون ا عاليهنص التي ٠ الصلة ذات، ررالويائق صمن مشمولة وهي 

تشتملوالتي الأعإر، كل من الأفراد لكل الإنجابية الصحة حدمات، توم بضرورة 
تللئ،وتوم الحمل، منع ومسائل تخدام امعل واالراهقين الأطفال تدرس_، عل 

فيه،اإلرء_ود_، غير الحمل من لالتخالءس كوسيلة الإحهاصى ؤإباحة لم، الوسائل 
الهلفلاا.صد العنف، ررمنع مسمى تحت، نحوالأطفال التربوية الأياء ّلهلة وتقييد 

وبخاصةالشعّب، طوائف، نحتلم، من الشديد بالرقص يواجه كله ذللث، وكان 
 ،jالرقصلث، ذلثْع يتم كان الحقبة، تللث، ق العادة جرت كإ ولكن منهم، القاذوذيت

كلتمرير م يالشملإ_،، ى محلق بالموافقة الحساهزة الوطني الحزنم، أغاليية عير 
علبل فحسب،، المصري المجتمع عل ليس داحا حهلتا ذللث، شكل وقد التعديلات. 

انمريالعالي ق الريادية ممر لماكانة لث، وذلبأصرها؛ والإسلامية العريية الأمة 
الأسرةيتهدد وهوما محاورة، دول ق مماثلة تعديلات بحده تتا؛عت، إذ والإملامي، 

احققتهالتي الرائعة الكاسي، من يعد المجالس، تللث، مقومحل أن ونرى بالضياع. 
تمالتي المشبوهة القوانإن حزمة وفرز غربلة لإعادة وفرصة العري، الربيع ثورات 

لميادئواضحة مخالفات ق والهلفل، بالمرأة المعنية الدولية للأتفاقيات وفما تحاويلها 
،.١١١١والإسلامية اللول"الحريية معقلي دساتير إليها تحتك»ا التي الإسلامية الشريعة 

اتكتااب١من رموز القلفل، قانون مثرؤع انتقاد و تفاعل عل الأمثلة ومن 
أم؛التالحروفين، المصرين 

لتيمثرقانون عنوازت تحت،  ١١والواغ التاؤيخ ين ار كتابه ق الرجاى راغب، . د— 
الأسرة:

الإسلاميالمنهج نحتلهل ألا عل الحرص تمام حريصا ه اه رسول كان 
وهوقيامها، مقومات أههي الأمة تفقئ. لا حتى الوضعية، الأرضية المناهج من بغثره 

الإسلاميةاللجتة الرسست الوير الجتمعات، إفساد ق السائقة الأنظمة دور حلمي، كاميليا لهندسة ا (
الرادهلتوالطفل، للمرأة العالية 

httpr/ZmvwJicwc^rgAagna/iic^^



هث:افه لقول تحقيئ-ا وذلك والمة، القرآن عل ومبادئها تشريعها ق الاعتاد 

الأمةقيامة ي الفيصل هي الفضية هدْ كات التايخ مر وعل لزمر:'؟[. ا] 
الأمةونحي إلا والعزة الهوض فرات من فرة هناك فليس أوسقوطها، الإسلامية 

النريعةبنود من واحاو بند ل تفرمحل أن وتأبى ا، نبيهومحنة يقرآما متمسكة 
لكثثوا ماوئا فيها ونحي إلا الضعف، فرات من فرة أيقا هناك وليس الحكيمة. 

منا تهاش أنزل ما الفكر؛ةوانين ورجال والحكام المشرعون يأق حتى الدين، أمر 
الأيامهذه ق نحن وها العالين. ربح أنزل الذي الحكم الشرع وتبمجرون سلطان، 

غثراك، وهنهتا من بقوانين الأمة فيها تتورد الأمة، حياة من عصيبة بقرة نمر 
علستعود الش الوخيمة بالأيار عابثين وغير الإسلامية، الشريحة بمخالفة مثالين 

وأخطرهاالقوانين، هذه آخر ومن التورية، القوانين هاوه تطبيق جراء المسلمين 
محروق،هو بإ الزواج سن تحديد قانون فيه انتقد مما وكان ا الحديد! الهلفل قانون 

ذإلئ،أا؛.وغير الإسلامية للثريحة نحالفة من 
الأحداُث،عل عيية الارالممالأت كتابه: ق العظيم عيد محيي وكذللث، 

فكانعثرة، اكامنة محن قبل الزناة عقوبة وعدم الزواج مغ عنوان: تحتإ ١ العصرية 
فاؤغتحكم فهذا عمرها، من عشرة الثامنة الفتاة تبيخ حتى الزواج مغ ررأما فيه• مما 

وهيعائشة المزمنين أم من النبي تزوج فقد وواقع، ومصادمة واسع، وتحر 
علوالخدان الأمهات وواير مكبر، محن ق للزوج مستعدة والمرأة السن، هذا دون 

يعوقها)لأعملالن.ى ومن الزواج؟؟ من يمنعها الذي فمن الكفؤ أتاها فإذا ذللثؤ، 
الزواجبتتحقق والصيحة يمغ( سرع لا ذللث، وقبل واقع ولا خبرة ولا فكرة ولا 

إجراءنحون ولا يالمصالحة، متومحل الحاكم وتصرف، بمنعه، هي إنإ والضرة والمفسدة 
٥^٥١^٢ ثم أ'ةلق تع_ال: _ال ة\ذنوب. ماءلي_4 وفق الع—ال 

المشرؤع.^ا ق القانون هذا غبر انتقد وقل ؛. لاولة:'؟آاارا] 

الإمحلأم،تمة ت عاليه نرف يالزى الوقع ل نثر كذلك ر٦! ينغلر• )١( 
• fY- 'A/l/YT



امواجسديدص 

واسإب!اوجه لخلة يجونإ لإ المحواج سى تمديد قانون  ٠٠

أولا:
أمارةالن نجعل ولر للزواج، منا تحدد لر التي الإملامية الشرسة مصادمته 

عليها.الجمع البلؤغ أمارات انميمت، إذا أحيرة؛ علامة حعك بل ^؛؛؛ LUأول 
:بفقرت،ن هذا عن وأتحاJاث، 

٠المحداح سك حول أ" 
ولرللزواج، محددآ سآ قريب من ولا يعيد من لا الإسلامية الشريعة تحدد لر 
الخموصهذا ق اده عبعل تشريعا العليم، والخبير الحكيم، الخالق يشؤع 

وةانوJاوصما، تشريعا يضع أن إلا الخهول، العجول المخلوق ياي لكن بالنصوص؛ 
سوىمالحة، وصرورة راجحة، مصالحة غير من هذا وفوق جنه؛ بتي عل إلزاميا 
الإسلامية.الشريعة ق الربانية الحكمة عن لاهية، نفوس و واهية، حجج 

وعملالضلمعي والإحملمع والسنة بالكتاب، المغيرة زواج ثبت ففد 
مطاوّ_اوالبكر الطبيعي فالزواج ا القانوق؟ السن نحت، ؛الفتاة فكيم، الصحابة 

عنتردعه قانونية بحواجز وممالمحته، حقه من نمنعه لا ومحتاجه يريده فمن فُلرى، 
أوكان ذكرا له الزواج ير بتييعانيه لما جذري بمحل اعيه نأن فبدل فهلرته، أمواج 
نستخدموالتهلي.._،، الفهلرة؛التوعية هان.ه مع الأمثل بالتعامل وساعده أنش؛ 

يقرهلا مما وهدا الحرام، مهاللئ، ونير الحلال، اللئ، مفتمر والتخريب،، الكبت، 
نقل.ولا عقل 

أرادتعندما الإمارات، لحكومة رسالته ي ١( ٤ ٢ ٠ ت: باز) ابن الإمام قال 
قلا مع،ن بحد يقيد ب الزواج ذأ ®السن الشخصية: أحوالها ق الرواج من تحديد 



الزواجعل الحث فيهإ لأن ذلك؛ عل يدلان والسنة والكتاب الصغر، ق ولا الكثر 
ذكرناهامما الأدلة ببعض ئ»إِاستشهال ا. معينة،،؛ بن تقييد دون من فيه والترغيب 

ولالصغر، ي يتزوجون كانوا ® الصحابة أن »ك،ا قال،: أن إل الخوان، دلة أق 
ولاورسوله، الله شرعه ما غثر يشميع أن لأحد فليس معينة؛ محن تحديد دون الكبر 

ظالمفقد لئ، ذلحلاف رأى ومن الكفاية، فيه لأن ورمحوله؛ افه شرعه ما يغبر أن 
الناس!من الصنف، لهدا ذاما ^؛١ افه قال( وقد اممه، به يأذن إ ما للناس ومحممع ه نف

[،٢١شورى: ]البأظدلأ0ه ث! ا مض 
عليه.متقق فهورد،ا منه ليس ما هدا أمرنا ق أحدث( ®من ه: وقال، 

عابفقد كنالفها، ما وحد إذا الإسلامية الشريعة س الأحد دعوى يكفي ولا 
دبسترإألكننس،أنتفينون ؤ بحانه: سفال، حيس، اليهود عل ذللث، وعلا حل الله 

ختك،فيآلحيوءأذيآمم^هم،سث،د'ؤثهتطملي 
ُ.((أ [  ٨٥]البقرة وماأقهقنليطاسلون.ه التدا>-، أقد ٢لإينمةلأونإق، 

والتحديدوالإحماع، والسنة، الكتاب، عليه دل، الزواج من تحديد ®عدم إذن: 
؛•الجري؛؛ُ عثر الرابع القرن محدثات من وهو الأدلة، لتللئ، محالفة فيه 

ممليقكاست، إذا ®فالمغبره للزوبج، محن ضوئه عل نحدد لكي يالن مرة دلا بل 

ممنالعاصرين العاياء من ذلك أكد لن النإذج يعص انثلر للفائدة ولكن والمشهور، العروق، من ومذا )١( 
:درّها

(،ه ١ ٤  ٢٨)السلمن امت، وممارّالفقهاء اجتهادامت، ين المسالمة المرأة القسي، مروان ئ- لشيم ا0 
٨٩"

(.٧٥؛م(،)T/  ٤٢٨وأدك)الإسلامي الفقه j الوجيز الزحل، دوب ا. لشيخ اه 
(.٣٨٢)T/ ،،(، ١٤٢)٩ انء لأحكام جامع العدوى، مسلمفى لعالم ا0 
بمارخابمهانه(، ولا الزواج من لبدء الإسلام ق نحديل. الأول،)لا سانه العباد، المحن عبد لعلامة اه 

 /y /٠٩٦الفتيامتح، تزوج مغ تقتن حكم أو العنكبوتية، الشبكة ، ١  ٠٤٣ ه
.٥ ٥ الأمرة، نقه ق العاصرة الراز بر- الالفقه وغبرهما، المليار افه عبئ د أ؟ الطلق، اش عبد د ه

باز)؛/آأأ(.ان )أ(ءسوعنتاوى 
بحارج؛الزواج(، من تحديد الإسلام منع حول، أخرى الشاق؛)كلمة ييانه من العباد، العلامة )٣( 

١ّ • ٤ الفت؛اُت،، زواج تقتئن حكم أو العنكبوتية، الشبكة ، ١٤٣١/٢/١٥



محمدقال كإ  ١١السن عبرة ولا بتلمها، أياها يأمر للرجال، صالحة وصارت الوطء، 
عبرةلا بخصوص ١( ٣ ٥ ٤ الأيياق)ت نيد محمد القارح قال ١(. ٣ ٠ ٦ باشا)ت قدرى 

الأمراض.كل من بنيتها للأمة الوط؛، ممليق نع يشت، تكون أن الخائن من ررلأنه بالمس؛ 
يكفي؛ومصالحه النكاح عرفت، إذا رربل تطيقه،،ُ لا نحيفة وهي المن، هذا ق وأحرى 

قدو الحيض، يأتيها قد غالما ( jwتسع عند فالمت، متن؛ بتسع حددوا العلعاء بعض لأن 
حقوقؤيعرس يقرأف بدأذ الأن اء فالمهدا، ا وقتنق مسإ لا المكاح، مصالح تعرف 

شبههاأو نة حمعثز اثنتا ل_ا ولوكان ا،لرأة وصارت عليه، يجب وٌا له يجب وٌا الزوج' 
تبالغلر ولكنها جيدة، معرفه الأمور هدم تعرف امرأة أن يدر فإذا الذكاح، مصالح تعرف 

ُ.بأس،ار فلا فأذت واستأذنت، 
الإّلاميةالمحولث، محمع ق الفقهية )اللجنة قالمه ما ياحتمار— — نقول إذزت 

لاتوافقالمادة ارهذْ فأجابوا! الزواج؛ محن تحديد قانون مادة عليهم عرصتا حينإ بمصر( 
اش«م.نحيرالكاحضهوا

البلوغ،حول ~ يا 

ررالبلؤغلأن يستقيم؛ لا )السن( اللمؤغ بعلامة القانون هذا ريهل مسألة أما 
بمجردحكمه البلؤغ أحذ علاماته ظهرت فمتى الهليعية، علاماته بفلهور يعتمر 

منبالذكر؛ والاحتلام بالأنثى، الحيض فمثلا ااُ؛ا، معينة بسن المقيد دون ظهورها 

أماتؤيتظر . ١٦٥—  ١٦٤الشرح،مع الثخمسة لأحوال ١ ق الشرعية لأحلكم ١ )١( 
-<٣(.٢٩وءالفتاوىالثات1رخان؛ة«)T/ (، ٦١٠١ )ا/ افدين" »الفت1وى 

كانافه— يرحمه — الشيخ أن العالم ْع (. ٢٨١— ٢٨٠عثيم؛ن،)٦/ لاين البخاري صحح شرح ينظرت )٢( 
تاذن".وتبغ حتى ابنته تزؤيج من الأب يمع أن الحاصر الوقت ل الانضياحلية الناحية ٠ من أنه يرى 

قانونلأصحاب حجة فلا سنوات؛ سع بتت بجواززواج وهويرى اللؤخ' ئل يقعد أته هنا ؤيلاحظ 
—.كامل بم.طال_، محاق ما — الشخ برأي الزواج سن تحديد 

لثروعالشرعية الرزية النقدية، الرزى والطفل(، للرأة الإمحلأمة العالية ل)الأجنة ارسي الوقع )•٢( 
الرابهل:الصري، الهلفل قانون تعديلات 

http://iicwc.org/lagna/iicwc/iicwc.php?M^
الحل٠رالالعتادة. البلؤغ صن مائة إل وصل مش حكثا بالعا الشخص امحر علاماته ظهور تأحر فإذا )٤( 

٨(.١ ٦ )أ/ —، الدق والقّانون الإسلامية الشريعة أمتاذ — الزرقا ممعلفى الشيح العام®، الفقهي 



إكقتجابباص:سايب شائن 
وغثرها؛مي انعدامها عط إلا إليه بمجأ ملأ ن الU عليها، المجمع الأuرات 

البالؤخمن صهل ما حكومة ستهليع لا الاحرت والأمر إ الأصل؟ هو يكون فكيف 
العال،اءجعل ما وهدا فروقات! من يينهإ وما والماص البيئات، لاختلاف أوتحديده؛ 

الحصافةعدم من تحد لذا بيتاتهم؛ لاختلاف حد اخر ق يعفهم ْع نحتالفون 
اليداوأو الطفل كحقوق الدولية الاتفاقيات بعض تملمه ما تزيل محاولة والياهة 

الييئهمن اسمت انيسا رغم العربية؛ الييثه عل هتاأ~ تها اليعمى ومهلالبة ل ب~ 
يهيالبفكيف، البيثتان؛ الاختلاف؛؛ن مراعاة هداجورلعدم أن ولاملئ، الغربية، 
اختلاف،رغم للجس،ن؟! محنة عشرة للثامن والبلؤغ الزواج، من بتأمحر أمثالهم 

تبلغفمد ا؛ مناخهلتأتثر باكزا فيها البلؤغ يتم مثلا الحربية بالحزيرة فبيثتتا البيتان! 
محتوات؛التسع يقاريت، فيإ صعقها تتفلر القانون نحعلمها حق فباي الفتاة؛التاسعة؛ 

السنوات؟!هده أحد ق الرواج أرادت إذا اق والإنالإسلامي حقها من ليمنعها 
حمااالغرابة يثثر أمر وهدا 

الق—وان؛نبعض أن الغرست، ®ومن (ت  ١٣٨٤السباعي)ت! ممهلفى د. هال، حتى 
يبيحالذي القانون لبلوغها الفتاة ق ا،لهللوية السن بجعل القرني، كالقانون الأجنبية 
وعاداتباارئة، الببلاد المن ا فرنان بم العلهدا»ع عثرة؛ هوالخامسة زواجها 

إلعندنا الزواج من فرفع الاجتاعية، ا وأخلاقنعاداتا، عن نحتلف الاجتإعية 
وفيهالأحرى، الأجنثية القوانتن بعض تقاليد إلا له، مبمرر لا غريسؤ أمر عثرة السابعة 

٠.العامةاا٠ وأخلاقها الأمة شريحة تقره لا ما التأمحر -بدا للفتنة الفتيات تعريض من 
الفتاةأمر ول لوخثي حتى السن هدا قبل الزواج توثيق، مغ الظلم ®ٌن لذا 

^٢٠٣٢ؤ القرآنية الأية نص بمرعي واحك، ذللث، أن هع الحنتؤ، ق الوقؤع من عليها 
يقيدأن الإسلام، ديتها دولة ق قانون لأي محوز ولا [، ٣٢تالنورت ألآيسظ.ه 

الانحرافيمنع هوالذي الحلال، هذا كان إذا وبخاصة الخلال،، أويجرم الواجب،، 
٠.العفافج...ارؤيضمن 

x^yi-\yTاكب،)\/الأحوال، شرح )١( 
الرابط*الجديد، الطفل نانون مشرؤع حول )ممر(، الريسية الشرعية الخمسة هيثة عالعام بيان )٢( 

http://www.iicwc.org/lagna/iicwc/iic



زواجالّن نحدبد ون قانالئاق: القمل ئُة؛ ٢ ٠  ٤٥'
أسلمتهامحاولة بل الاتفاقات؛ يتلك الاحتجاج حد إل يقف الأمر وليت 
الأمم العلم مع والبلؤغ، الزواج من تحديد ق فرمة ابن بمدهب ؛الاحتجاج 

فيإحمل فقد بالبارحة؛ اليوم أشبه فإ أ صحته فرصن عل الذهب هذا يهلبقون 
بخيتبن محمد ت بق الأسالمصرية الديار مفتي زمانه، علامة ْع ذلك، مثل مضغ 

بعدفقال الزواج؛ من تحديد قانون إصدار البعفى أراد حينإ (؛ ١٣٥٤)ت! المهليعي 
علميهم:رد أن 

العملمحوز صحح مذهب المذهب وأن ذكروا، عمن القن، صحة سلمنا  ١٠
المذهب،حذا يعملوا لر مقاله ؤ، الخضري الشخ والأستاذ المذكرة أصحاب لكن يه 

بنبكر ا وأبوعثإن شرمة ابن لأن وذلك المسالمين؛ علمإء مذاهب من بغيره ولا 
قبلوالمغيرة، المغير تزؤيج ل عنهم النقل صحة فرض عل حالفوا إنا الأصم 

قاطبةادسالمان علمإء من يوحد ولا بالسن، ولا ولا؛الاحتلام بالحيص لا بلموغيإ 
العلمإءمن الإحملمع بل ن، يالإلا يكون لا والصغيرة المغير بلؤخ بأن يقولت من 

أوالحيص أوببالحيل إما الصغيرة ؤ، البلؤخ أن عل قاتم هذا يومنا إل وحلما سلما 
اعتبارإل يمار لا وأنه أوالسن، الاحتلام أو بالإحثال إما الصغير وق ؛الاحتلام، 

الالإحبوانعدم المغيرة، ق والاحتلام والحيض الحبل انعدم إلاإذا بالسن اللؤخ 
بلغتفقد أوالصغيرة، المغير ق ذكر مما ثؤغء وحد إذا وأما المغير، ق والاحتلام 

فكانالسلمين، وصارامكلفن؛إح-لمع الحلم بلؤغ حال أي• هوالنكاح؛ وبغ هي 
كإلللؤغ أمارة - أصهل أنه ودعويغ بالسن كونه 3، والمغيرة الصغير بلمؤغ حصر 

رسولومنة اف لكتاب محالف الخضري الشخ الأستاذ مقال ون، المذكرة، ق حاء 
بالغامتى والصبية الصبي أن عل قائم والإجاع دال فالقرآن لم؛ز،، الوإجاع افه 

ا،بلوغهونت رميدة وكانت أوحبلت أواحتلمت الصبية حاضت بأن الحلم، 
الصبيوكنلاائ، سنين، تسع بنت ولوكانت تاحير، بدون إليها أموالها تسليم وحب 

ولوإليه، أمواله تسليم وحب البلؤغ وقت رمده وتبين امرأته، أوأحبل احتلم إذا 
إذاوأما الحالتين. هاتين ق بالسن اعتتبار ولا تاحثر، بدون سنة عثر دش سنه كانت، 

بلوغهاكان امرأته ولرمحبل الصي محتلم ولر تحبل، وب تحتلم ول( الصية ض حتإ 
عنرواية وهى ومحمد يوسما وأيى الشافعي عند محنة عشر خمس وهو بالسن، حينثذ 



والمبيةالمسي أن الفاشية العادة أن كإ الخفية، عد الفتوى وعلها حنيفة، أي 
الأعغلمالإمام عن وشاع محها. يتأخران ولا الدة هده ق وثمراته للزواج يصالحان 

ستة.عشرة سح وللعبية عثرة، ثإن ليصصر السن أن 
اعتبارعن بالإخماع، متأحر له وحدا للبلهمغ أمارة السن فاعتبار حال كل وعل 

لفرق لا عدمهإ، محي إلا إليه يمار فلا له، وأمارة للبالؤغ حدا والاحتلام الحيض 
قالمذاهب اختلاف عل بإذنه وليه أويزوجه نفه، الإنسان يزوج أن بتن ذللئ، 

ذللث،ارتفصيل 
القطعيالإجماع هلخالفته داذئاا 

الخلاف،فيها يسوغ لا التي القطية المائل من أنما بجد أدلتها ق »الاظر 
منالمعارض عن الخال المحح الدليل عل مداره القيياُت، بداترة ؤإلحامها 
والقطعمنانع، غر من فيها الإخماع انعقاد إل إضافة النبوية، والمنة الكريم الكتاب 

قطعوحث الإحماع: عن حديثه معرض ق ^١^ تيمية ابن قال الخالق،. بانتفاء 
قطعي«ءم.ظلإحماع المخالف، بانتفاء 

ومعاقةمعتز، ن بوتحديده الزواج منع أن يرون اليإني؛ن العلمإء أن تحد لدا 
ررتحريمالمالية؛ والغرامة بالجن المن هذا قبل بالزواج أوابنته ابنه يعف، أن أراد من 

وهذاوالتابعون، والصحابة الني. فعله لفعل وتحريم كتابه، ل تعال افه أحله لما 
والإخماعوالسنة الكتاب من الثابتة القطعية للادلة شرعا؛ يجوز لا عظيم مزكر 

الشرعيةالمرابهل وفق المسن هذا قبل الزواج جواز عل اكالة الصحابة، وعمل 
٢•الضررلأ منع تكفل التي 

—القانوق المن قبل — الفتاة أو المغثرة ق كان سواء تهلعتا والإحاع ئالت; 

اكاق)أ/ه'اا(.رحبآ؛'*؛؛م،س )ا(محالةالار، 
•٧٢المري، عارف الشيخ الكر، الزواج يتظر• )٢( 

۴٢٠١'٢أ/"ا/ -،موتعوناءلحقوقالرأة،ت-ارخت ٠١٤٣١عاق(عام  ١٤٠)٣(منيانءاو،اءالمن)
التال•الرابط عل الزواج،، محن تحديد حوتا المن عالكاء عنوان؛)بيان تحتج 

http://www.wafa.com.sa/cc)ntents/233





^^ستت1ءتج

ه...والأخذ
نةوالالكتاب لخالقه ممه العصية فيه أن كإ يستورد الذي الزواج محن بتحديد 

واحتلاؤلهنالنساء سفور من ■ضرْ ولا هو لا الغربي\ن يكفي لا أيضآ فهو والإج؛ع، 
عنكنمى تق ؤ بقول! عنه اش أمحر واحد ثيء إلا يكفيهم ولا ذلك، وغير يالرجال، 

بمدئنس؛ولهأصخونأيش هدىأقي ئوإى رث'أدمئعيلإ آليرد 
^،آأ٠دئئدى٢م ٧ ؤ هث: اف قال وقد ه ثنآمحثقثنآمب0ئؤدألآاله 

>تاذاثدآمإلأأظبمُا'.وقال: 
لحاهمشابت ممن الاختصاصي أهل عل فيها اعتمدت لخهلورتها؛ الفقرة وهده 

اللجانوبعض العلم، بزا ؤإمامه وتاليثا، ودراسة وتعالي^، علتا العقيدة، علم ؤ، 
وبنودها.الدولية بالأتفاهيات الختصة 

لماوالتي وم3مرإمما، الدولية ا1لآدفاقيات ص كل الخئيي القانوي، مصدرهذا رإبظأ 
سواءحصوصبتغا تياعي فلم الفواج، سمح، ئمدمحد ^٥١^^، حض وابمادها امدافما 

ُحضارتذائهافتنا اُ بهسا اُ مدبمنا 

التيوأحندما الدولية الاتفاقيات هو الزواج، محن تحديد دعوة فمصدر 
.اويالكوالوثائق والمنفلعات الوممرات بتاللثإ التحدة الأمم هيئة أوتغذبما تديرها، 

الانحلاليةالأفكار من نابعا شادا ®فكزا إلا ليست، بالحقيقة وهي وغيرها؛ ويكغ( 
قالسائدة ادئ والبالقيم عل والقفاء الأسرة، امحنتتصال تستهدف، التي الغربية 

الدولبعض ات حكوممن تحاوبا نجال. وللأمحف والإمحلامية، العربية محتمعاتنا 
القيممحرم ولا للثعوب، الفعالية الإرادة مع يتناق الاتفاقيات، طْ مع الإسلامية 
اؤعتمن الأن نثهده وما ورفضها. لها التصدي من يدلأ لها، والثقافية الأخلاقية 

عللالتصا.يق عمل تطثيق هوإلا ما بالأسرة الخاصة والتثريعات القوانين عيير تق 
منمحمومة ائق الوثالئه تالتتخان.م افدفج هدا إل وللوصول الاتفاقيات. تللئ، 

.١٠٤الفتيات، زواج تقنتن أوحكم العباد)الثان(، العلامة بيان من )١( 



ت;ءءبمءا

DiJC'سمصييين'سم وقأئتن 
آلياتخلال من إلا الحقيقي مقصودها يتضح لا التي ا،لطاءلة المعللحات 

اكطبيق«اا؛.

منشرعية ولحان ءالإء والموتمرات؛ والأنفامحيات الوثاتق هذه انتقد وقد 
يالإخماع؛قرروا فقد بالسعودية العناء كبار محيتة اكال ّبيل عل احد محتلفة، أماكن 

والتنميةللكان الدول الؤتمر عمل ]برنامج الوثيقة هذه إليه دعت ما ررأن 
ولحيحللاّلأم محالف الإباحية، والأتداف والإجراءات، المادئ من ،ا ؛القاهرة١٢
والأخلاقالسليمة وللفطر واللام، الصلاة عليهم الرمل ما جاءت التي الشرائع 

وضلال®.وكفر القويمة، 

وجاعاتوأفرادا وشعوبا حكومات السالم؛ن عل ءمحب أيضا! وقالت، 
الرذيلة.ونشر الأخلاق وفوصى للإباحية، دعوة أي وجه ل واحادا صما الوقوف 

وقه نفق اش يتقي أن اسامين ا>لأمور من يئا ساش ولاه من كل عل ويجب 
الشرأبواب ء-نهم د يوأن الطهر، الإسلامي بومهم.ظهمآ وأن رعيته، 

نحكموأن عليهم، لث، ذلمن ثيء جر ق سبا يكون لا وأن والفتنة، والفساد 
يسبير،آش ييد ءؤ يحانه! مالله يقول الحمع وند.كر ٌؤومحهم• جح ق افه مرمة 

هه عة ظّئ وآه عوم وبجث> ملهظم ثن آقبمى ثس ذم 
شملوييمدأنييى عثهكم يزب، ليند؟أن راق؛" ؤ وقوله! [ ٢٦النساء!ورة س] 

مثؤ وبقوله! [. ٢٧الماء!]سورة ه عثلمأ. م؛ة ممياوأ ق آلشةن؟تي 
ا.«ه[((ر]ااائدة:ه ه بجيمزا محم ■ةثا آم محل لمس يمن؛؟»، 

رايطهاتإسلأب(، متثلمة  ١٠٠من )أكثر الإسلامية ائتلاف بيان من )١( 
http://www.muslim_org/News_De

منله واتحدت شرعسا، ايحرمة الخشية العلأقلت باب فتح إل الدعوة الهيثة؛ بيان ق كإ فيها تما وكان )٢( 
محنممي بداثل القاتونة)ؤإتاحت السن نل تزوج من ومعانة المم، الزواج من الضد الازت الوسائل 

س(يافياصلارابع،ط\اآ،واسلادكر،سمل-منيهمص الزواج 
,١ ١ ومطلأ\ ءقرة)ج(، ٧، مدأ\ السادس، 

رايالدوية الأتفامات زاوية ي وتدأزد^، . ٣٨٨- ٣٨٣ص ، ٤٢العددالأسلاب، الممُث، محلة )٣( 
فتنغلر.عالية، ومتفلعات إسلامية، لخاف 



ج0ُئظز اكاف:تياتي جثق''ئةقل 
الشريعةبكلية العليا الدراسات أمتاذ ~ الخثلأن تركي بن معد د• السح قال 

محددونحيث الغربية، البلاد ق هوواير كإ للزواج من محييي ءإن ؛ بالرياض" 
البلدانبعض عنهم ذلك ونقلت عاما، ١ ٨ عن الزوج؛ن من يقل بألا الرواج من 

نوانتنهي للزواج من نحدد التي القوان؛ن أن إل مشترا شرعا، محوز لا العربية، 
غربيةأجندة تنفيذ من نؤع وء ،.  ١١١الإسلامية الشريعة أحكام ْع تتناقض وصعية 

الرحمةظاهرها وأن خثرا، ا بنتريد لا التي الغريية، النوية المن3لإت إليها تدعو 
٠.ال٠دابا١ر وباطنها 

تهللقهاخبيثة، وآراء ماكرة أفكار إلا هي ما الزواج من تحديد إل اافالدpوة 
ايرهاسؤإن ؛.  ١١١الإسلامية الشريعة ق الزواج مشرؤع اتحاه والمكر، الحقد أبواق 

تمامحالف، ومحعي تثريع لأي قيمة ارفلا يالقضية. جهل أو نية حن عن بعضهم 
،.٤١١١محرمحا شرعيا 

يلتزمأن بحانه ساض دين ق محوز لا  ٠٠أنه تاما ءل،أ يعلم أن يتبغي، هذا وعل 
عنالفلر بغض اطه، لئ>رع محالفته مع الإنسان وضحه وضعي، قانون بأي لمون الم

،.البثرياار القانون واضع 
خامسا،

النصراقتعإر الأسركائز من أن بين وند ١ ؟  ١١الغنيإزت د. العلامة قال 
شتىطرق ذللثج ق لكون ؤي،، المسلمانر نل تقليل ل الحثيث، العي واليهودي 

وناءمولع القصابة* ايمحد قناة عل ؤيعرض الثرعية، الفتاوى الهتم الكال( )الخراب برنا*ج من ، ١ ر 
http://www_axom.sa/news/540الراط: افلوآة، لحقوق 

تت~لاين أون إملأم ٠^^ شمس(، ع؛ن بمحقوق الاصلامية الثريعة نم )ريس شاكر فواد محمد د. )٢( 
ممري(.سيد)صحي حمال تقريرت الرواج(، سن تحديد للحاكم محق عنوان؛)هل تحت - مدارك 

الرابط:الإسلامية(. سألونك حسامعفانة)شكة الشخد. مو؛غ )٣، 
http://www.yasaloonak.net/2008-10-03-12-2ia6/2
23-10-I9-0J.html

—نت لابن• أون إسلام موتع بأسوط(، الدين أصول لكلية السابق عمترة)انميد الرحمن *عبد د )٤( 
مصرى(.ميل)صحفي حمال تقرير: الزواج(، سن تحديد للحاكم محق عنوازت)هل تحت س مدارك 

(. ١٧٣)مسا/ك، رالففلتني(، حسامءفانة الشخد. )٥( 
بهصرحت لما أشبر لكن الكتاب؛ هذا ق عدة نواح مجن ذلك أبت حيث للعلامة؛ ثافية نظرة وهده )٦( 



ونفسِاسنانوتتجلإًث 
ماإ ورب الحمل، مغ وسائل وبذل الرأة، بمناصرة ومرة الحؤع من مرة؛التخوف 

زواجمن مرض ا علينحرجوا حتى بذلك، يكتفوا ولر ذلك. وغثر العقم يورثا 
لأحلذلك، وكل خالقوا، أن منذ البثر عاليه ما نحالم، هذا أن يع عشرة ؛الثامنة ١^١؛ 
بن—ثروأخلاقهم دينهم اد ؤإمبلائهم ثروات ونهب السلمين عل سيهلرتر-م دوام 

ماليتعثر المسلم\ن؛ بلاد ق وصنائعهم تلامذتهم وسلهلوا ؛حملاتهم فقاموا الرديلة، 
اللهكتاب، دل وقد محله، الكفر قانون ؤإحلأل المساومين، عالياء عاليه وأجع افه شرعه 
نحدثولر الصغيرة، البنت، زواج جواز عل المسامين ءالإء إحاع و رموله وسنة 

فيهنحدث أنه منهم أحد بال عل نحطر كان ولا الأمة، عياء ب؛ن حلاف، لك، ذق 
ثماشيئا يغير أن لأحد نحون ولا مبطل فهو ذلك، ل حالف، من نقول لذلك، حلاف،. 

منكائنا لثإ، ةلعل أويناع قوله إل يتثلر نحونأن لا أنه كإ ورسوله. افه مرعه 
لبنمن الخريج لداعي من وذللشا افه، أحله لما ونحريم الله شرعه لما تغيير لأنه كان؛ 

٠١حافظ حير وهو شرأ تبم يريد ممن الساومين نحمي واف لشرعه، ومصادمة اف 
أوللبن_ين المبكر الزواج منع إل دعو، اللهدف ررنحقيق القانون فهذا 
وهوالإسلام، مريعة ل الكاج من الأعظم للمقصود ممالة دعوة البنات؛وهي 

والمؤمناتالمومين أمراف ول—ا الفرج، ونحص؛ن الثمر، بغض الحرام عن الإعفافح 

الحملعنوازت تحتج الرمحمي، يموتعها لها بتقرير ~ التحية الأمم لهيثة التابعة — العالية الصحة مقلمة 
تقالت ثم بمشروتما؛ للأفضل تقدمت نفسها وتعتثر للمراسن. 

وقالسكابي، النمو ععدلأت كيبمر ثكل نحفضن أن يمكن الراهشن ولادة تأمحر أن الدراسات أظهرت 
الراعقان•صحة تحسئن إل يالإصافة والاجتاهمة، الأتتصادية الفرائد من ذلك 
أوالعقدين ق واياطق الباليان معظم ق مالحوظ بشكل ا،لراضن من الإنجاب معدلات انخفضت وتد 

معدلاتوكيلك اليالدان، من العديد ل الازدياد ق آحد الأول الزواج عند العمر ■همث الاصية؛ الثلاثة 
مستوياتوارتفعت اكروج؛ن• ومر ا'كروجين مراء حد عل االراهةان بين الحمل مغ وصائل استخدام 

انخفاضيبن ويق ارباط محناك أن ومجعالوم انمل؛ فرص وتوسع الباليان، مجعفلم ق للسان اكيم 
اارايختالبكر. والإنجاب التعاليم متويات 

http:/Avww.who.in_iemal_c
n/index.html

والمشاركالهرم، رأس من النسل لتقليل تستخدم التي الوسائل من النإذج بعضن هدْ ترى وكا قلت• 
صيأقكإ — النسل تحديد ق الباطلة مالثوس بنفلرية اترها عنفي ولا يالثرؤع القوى 

الكتاب(.يملاحق البيان )يتفلر الزواج سن تحديد قانون عن له بيان من آ )١ 



منالأيامى وهوإنكاح ذلك، محقق أمربإ وقد فروحهم، وحفظ أبصارهم، بغض 
[.٣٢تحال:ؤةمحإصظ...0ه]اسمر: 

فليترؤجالياء، منكم امتظع من الشباب معشر يا  ٠١ه! وقال له، زؤج لا من كل ٢ والأيمر 
عاليه.متفق ا، وحاء له فانه بالصوم فعليه يتخ ل! ومن للفرج وأحصن ليمر أغص فإنه 

فعلاث للإنثامل اه فمعنالذكور وهم حهلادا كان ؤإن الخديث، وهذا 
قما ولتحصل النبوية، الوصية حذْ عملا الرواج إل سايروا أن والبنات، البج، 

بابالأمحأعظم من البكر الزواج منع أن وليعلم الشرعية• المصالح من الكاح 
الغرائزإثارة بأساب زخر الذي العصر هذا ق ميإ ولا الفواحش، ق للموقؤع 
تحصيلاالنكاح؛ ق بالارغسِا الكاملة الشريعة جاءت ولهذا الشهوات. ؤإلهاب 
منالمبكر الزواج أو المحغثرات تزؤيج ق يذكر وما تركه. لفاسد ودرءآ لمصالخه 
يعالجلا الشرعية بالطرق يعالج أن بجب الأولياء؛ يعص من ًللم أو وأصرار مفاسد 

ا-هيرتفع ولا والسالوك، العقيدة ق ادا وفمحررا اعفلم هي وضعية قوانين بمن 
إلللتوصل القوافن عل محتالون الأغراض أصحاب فان المحدور• الضرر 

محسمأن ق التوجه هذا عن الرحؤع العدل ووزارة الهيئة عل فيجب، ١ أغراضهم 
ولابتحديد فيه الشريعة ترد لر تما لمون المعلميه مفى ما عل الأمر وترك الزواج، 

محائرق هوالشأن كإ الشرعية الحاكم قبل من يعالج مشكلات من يع ما يم تقييل•، 
فهوتقنينالشارع، رحصه شيقا يقنن أن أوأحد نذلام لأي محوز ررلأ لأنه • القضايا؛؛ 

الماستوعية مرده والأحن بالأفضل الماس ربهل ألة ومللشريعة، خالف 
((ر؛؛,فقط 

اللغة.أهل باتفاق أويرم، صغره أويأ، بكرألكنت زوج' بلا الرأة أكا الأيم• )١( 
الأن تبن أن يعد القانون، مرهله ١ الذي التقييد لهدا يلغ رأينا ق يكن ٢ السباعي• مصطفى د• قال )٢( 

منيبلغن حش الأنتذلار عل الفت؛اُت، أولياء لأحبار سيل ولا منه، ليفلتا واسعة الخيالة وأن به، يعمل 
١( ٢٣/ ١ الثخمية، الأحوال نانون )مرح العامة،. الملحة من ذللث، وليس عثرة، السابعة 

سابق(.الراك،)مربع العلامة بيان )٣(يتثلر؛ 
الأمرةتناة عبر بالفتاوى بمنم برنامج ق الطرفي مروزق، بن العزيز ب■ ادءا-'ث، الشيخ كلام من )٤( 

قابق مباحث، وهر .  http://www.wafa.coin.sa/news/540المرأة.لحقوق وفاء مونع الفضائية. 
منمحرج لآ ما نحرج ل التتحجيل مثل: مؤلفات و محاصرات عل.ه وله الإملامية، الشزون وزارة 

بعضعلل عل والكلام المحيحض عل داود أي منن زوائ• الغليل• إرواء 3، والأناد الأحايين، 



■ثهةأؤ؟ أ ءت ك
tلخلاصة ائ 

أفجهة لأي بجون ررلأ لأنه شرعا، محرم إلزامي كقانون الزواج من تشريع 
ؤإنإوترحمها، إذما عل فعلها تعلق أن أو حلاقه، فعل من تحرم أوأن الماج تحرم 
الماجأفراد من بفرد الإلزام المن المأمر لول يجوز أته عل الشرعية الأدلة دلت 

محموصايكون وأن الناس، لكل عاما يكون لا أن نرحل كذلك منه أوالمغ مؤقتا، 
أوالماج، تحريم للدولة يجوز *فلا ،. العلما،أ أهل ذكرها صوابهل وفق معينة بحال 

قالإلزام أو بالمغ، التيحل لها يجوز ؤإنإ عام، كتشريع بإذما تقييده، أو فعله، إيجاب 
،. ١١١ذلك من شرعي مقصد تحقيق ا حيفمحصوصة حالات، وق الماج، أفراد بعض 

تتبنىأوتشريعية تنفيذية حهة أي أو لم مأي عل يجرم أنه يوكدون العناء ررإن لذا 
والسنةالكتاب ؤيحارض الإسلامية الشريحة يجالم، آحر تنيخا وأي هذا 

القيامومحكومن حكاما اء، رحالأونالإسلام أبناء فحل الأمة. إحماع ونحالم، 
عثرةالثامنة من قل الزواج منع تقنتن مثرؤع ورفض الشريحة حراسة ق بواجبهم 
قانونمن فان بامحلل؛ ق وسعي ضررسيال> ارتوجه لأنه، إقرارْاار عدم عل والعمل 

لدلالة، نحالفالكب،؛رات، أوزواج لزواجهن سنا ويميل الصغثرات، تزؤج من يمغ 
، ١١عليهم الله رمحوان الصحابة عهد من الملمون عليه أجع ولما نة والالكتاب 

فمنوالمجتمع. الفرد عل وأحهلاره وأبعادْ وآثاره، لأصراره أيضا رشيد وهوضر 
العثاد!العلامة قاله ما القانون لجذا المحاذير 

المخهلوبة.عل الخاطئ، ء ، الكف*تفويت، " "١ 

ومنالإمسلأم. نواقتحى بتوصح الإعلام . ء النما حجة صفة ق الطويل جابر حديث شرح حديثه* 
Iالتال الرابط عل العلمة وسرته ترخمته وتوحد الليثراب. القلية وكتاب ، الاختلاط كتيهت أواخر 

^http://shamela.ws/index.php/autho

العاصرةالنوازل وغيره(، ال،الإء كبار هيثة عفوء الطلق د أ. العناء)منهم من لثلة ( ١١السر)ج الفقه )١( 
.٥ ٦ ص الأسرة، قه فل 

سبق.)\(الرجع 
الفتيات،تزويج مغ تقنن )حكم م ١٤٣١الأحر ١ربح صنعاء، عالما(،  ١٤٠)اليمن علماء بيان )٣(ينغلر• 

الراك.العلامة )؛(بيان 



ihk:: سأأ
النرؤع،فر الممسي هذا من اللأمة عل والتحايل الكذب ق للومع التعريض — ٢ 

استخراجعل ا أهالهفعمل تها، مسأصعاف منه فتاة حطب رجلا أن بالغي وقد 
مننه.وأتحت تزوجها وفد واحد، عقد سوى المن ق بينها فيها يكن ب لها يءلانة 

إنينال! ولا اف، حه ومسلما وتضيقأ الهللاق سورة آية ق اف أطلقه لما تقييدأ فيه أن ٣" 
ذلك،مثل واحدة زوجة من بأكثر الزواج فإن ماح؛ أمر ق تنظيم التقييد ذلك مثل 

أوأوالثالثة بالثابة الزواج من أويمغ ذلك من يمغ تنظيا بمدر أن لأحد وليس 
تنظطزعموه با ينادون الدين ْع وليس افّ ّلرع عل اعراصا ذلك ل لأن الرابعة؛ 

وانتهن،التوفيق محالفها لر الصقرانؤ زواج من شاذة حالأين، بعض وجود إلا 
زواجمن المع إل ذريعة تتخذ فلا قليل، بالمشران، الزواج أن مع يالهللاق 

المحازاراتا،رغثر نكاح ل بكثرة يوجد النكاح فشل فإن الصخرات، 
المكاحصحة شروط من فليس صحح، القانول الممن قبل الزواج أن وليعلم 

أوالتقليم هازا بإصدار مقامه قام أومن العام الأمر ول فنهي الونحعي، الشرط هدا 
لأبيهالولد ؤينب زوجها، المرأة فرث العقد؛ صحة من يمغ لا أوالمغ التقييد 

كفملذلك، غبر قيل ؤإن وآثاره. المكاح أحكام من ذللئ، وغر المكاح، هن.ا من 
كيف،ث، حياللمن، التناقض يقع فهنا والعكس، والأحكام الأتار عن العقد صحة 
االحقد؟ صحة وتبطل آثاره أوتثثت، العقدوتنكرآثاره؟! صحة تثبت، 

بالفتاةصرر فيه الحكومة، من العقد بيذا الاعرافج عدم أن كيف ترى وهتا 
المط—المحنمن كل يدعيه ما يناقض وهدا زوجها؛ عل حقوقها من حما أرادت إذا 

االمرأة حقوق حفظ ق القانون بيذا 

للمحاذيرالممحبميل كاملة مهلالثا أقرئت أش العلم •ع سابق(. )مريع العباد للعلامة الأول، البيان ( ١ت 
القانونك،اّيأق.لهلّاوالأبعاد 



أثةثآقايى

اصثمو؟أهلداروماضداسئططا 

؟١ساتص ضدالتكاح وهل 

اضرصوان الصحابة وعمل والإحماع والستة، بالكتاب صحح الزواج أن يإ 
أرادفإذا الخلال؛ تحريم هومن القانوق الن تحت عام بتنرح الزواج فمغ عليهم، 
قانون)تحديدأعامه وقف لكن القانوق؛ السن تحت الخنين من ما شخص الزواج 

والإحاع- الإسلامية الشرسة لخالفته القانون؛ لهذا حرمة فلا الزواج( من 
بالمجتمعاتذلك لغالت يقينا البالغين من السن هذا تحت من أن ~ خاصة القطعى— 
العربية.

الزواجمن تحديد ءإن (ت  ٤١٣٥ )ت! المطيعى بخيت ابن العلامة يقول 
ندبالذي الحلال، تحريم يقتفي المحيلة السن هذه قبل عقيم مباشرة عن والنهى 

بإحاعمعصية الأمرين وكلأ المؤكدة، السنة أوتحريم إليه، الناس وحض إليه 
إذاالصبية أن عل متفقة كلمها المرملين سيد ومنة الملمين إحماع بل المسلمين، 

نحالفلا شرعا، بالعا منهإ كل كان / كانت، أمارة بأي الحلم بغ إذا والصبي بلغت،، 
٠.العالءاء<اُ من أحد واجه زل 

يزمنإلاآذ أن'كرة، آحب، ننهأ الزء عل وااطاء_ه الئ«ع، ا> ت ئال ه السن، وعن 
أ.®أ ولاطاعه قلاش،غ قإذآمزبتنهته بتنهتؤ، 

منرخطثر حليل أصل الحديث، اهذا معلما! شاكر أحمد القاصى،! المحدث قال 
علالقوانين، من، قانون ولاق الثراتع، س شريعة ق حاء أنه نعلم لا الحكم، أصول 

ابق•)١(مرجع 
(.٤٨٦٩وسالم)٧(، ١ ٤ الخاري)٤ رأ(أ-؛محه 



اكأنيإابرثامب§ق:أغهتإ 
دينهالمحكوم عل ومحفظ الحاكم، سلطة محدد الذي المحدد، الدقيق السلم الوصع هدا 

هذهمن الإسلام يوافق يإ محكم حنن عذر نقسه ق له يكون قد والحاكم وعزته 
يناقبإ نحكم حئن أما قيمة• لهذا نحعل لا قيق  Jillالتحقيق كان ؤإن اكوانين، 
علفإنه ا، منهالدلائل عليه تدل ومما السنة، أو الكتاب، ق عليه نص مما الإسلام، 

واجثاعليه أن يرى الش القوان؛ن بمعصية أمر قد الحدين،؛ هدا ق يدخل ممن  ٧٥٥٠٠١١
ومنةالله كتايذ خالف أن المعمية! من هوأشد بإ بل بمعصية، أمرته يهليعها أن 

علكان ما الوزر من عليه كان وأءلاع سجع فان ؤناعق؛ ولا سمع فلا ، رسوله 
٠.((ُ سواء كْثاإه وكان القوانين، هلأه وصع اللءي أمره 

الصغيرةتزؤيج متع الزواج سن —د تحديقانون سن من العفي يريد رروما 
الالماح الأمر ل الطاعة وحومحب، لأن الطاعة؛ وحوب، ياب، من ليس وهدا مهللماس، 

والإباحةاح، مبيالصغيرة الزواج فالتشرع. بابإ من وهلءا شرعا؛ تحريمه يقتفي 
القضاياتهييل، بين فرق اك وهننحون، لا عام بحكم المباح وتقييد شرعؤب، حكم 

ا،فيهليحاكم يحل لا ظلكاياُت، العام؛ الحكم وص ١^^١ فيها نحكم ام الحزئية 
نحونفلا حراما. اح المبيجعل أن للحاكم يجوز ولا النص، دون من مشرعا صار ؤإلأ 
ذلك،لأن البعض؛ من الخاطئة المإرسايت، يعص وحول بحجة الصغثرايت، زواج مغ 

فيهكنرت زمن ي ميا لا للزواج، هم أنفتاقت ممن الناس بقتة عل الضرر إيقاع 
يمثله،؛؛يزال لا ~ هومعلوم كا ~ والضرر والشهوايت،، الغريااّت، 

الحدين،فمي الثميع، يوافق بإ مقيدة ؤإنإ مطالقة ليست، الء؛لاءة أن خاصة 
احالمبفيدوا فإذا المنئوذج؛؛.١١ الطاعهِفي إئإ اممه، منصنة طاعهِفي ررلأ عليه المتفق 
محنىعن لخروجه الهناعق فيه تحب، لا فهذا موهومة لمصلحة أو خاصة لرغبة 

كإ— تحل،ياوه ق وراححة معتبرة مصلحة لا الزواج سن تحدياي قانون و ُ ا، ، العروق
علمناإذا فكيف، جهة؛ من ه،نا المعاصر. بالومتح خاصة — الكتاب، ه،لا ق وصحت، 

ا٥ ١ ، ١ ٤ ٥ ، الحاهلية حكم • ٤  ٦٦٨رقم ٣، ٠ ٦ ٣" ٠ ١ ص يس٩ر~،ج٦، يتصرف ~ )الند( عل تعليقه ل ( ١ ر 
.٨٦الصيري، عارف اليإل؛ الشثح البكر، الز.واج ينظر* ( ٢ر 

.٥٤٨منها، الإسلام رموص حقيقة ينفلر؛ )٣( 



ديفلا لذا سي؛ العنه نفعل حثي إذا واجب الشخص عل يكون قد الرواج أن 
ايحرمات،فعل هولة ومالشهوات، ؤإثارة الفتن زمن وق بمخالفته. النكاح 
ا1لرحلة•؛ذه شهواتم لثوران الفواحش يمتزلق للوقؤع عرصة والشابة الشاب 

التيالقوانين كبعض ليس القانون هذا أن خاصة إليها. الوصول وسهولة ، العمرية 
سوىبديل له ليس القانوق المن نحت الشاب أن تعلم أن فيكفي ■عليها؛ يقاس قد 

بق—وانتنيقاس فكيف المشرؤع. الخلال الزواج س وللثابة له لمنعهم الممنؤع؛ الحرام 
الممنؤع؟!القانون من مثرؤع بديل فيها للثخءس 

أوالقانون، مثؤع موافقة المكاح عقد صحة شرومحل من ليس أنه أيقا وليعلم 
القاصي.إذن أوحتى معينة، منا الزوحن بلؤغ 

المولعل يقدم الخاص فالول الأمر؛ هذا ق الإمام من أول أيقا والأب 
منابنته الأب تزؤيج اب ب— البخاري صحيح شرحه عند ابن؛هلال قال العام، 
أفضله المبي وكان ولما، كان ؤإن الإمام أن الباب هذا ررمعنى —ث الإمام 

أنعل ذلك، دل إياها، وأنكحه الختلماب، بن عمر أبيها إل حفمة وخطب الأولياء، 
؛.إحماعا،٠ وهذا له، ول لا من ول الساإء؛لان وأن الإمام، س أول الأب 

منفهو ومقصودها الشريحة حكم يصاد قانون رركل الراكت العلامة قال 
تحريمهومن المكاح سن وتحدياو المحغار تزؤج متع فان الله؛ أنزل ما بغتر الحكم 

بمخالفته«رم.المكاح يفد ولا محالفته، وتحوز القانون، لهدا حرمة فلا إذآ الحلال، 
بحيلةذلك ولوكان الرسمية، بالصورة العقد تحري أن اّتهلمت، فإن ار 
فيهيكن ب إن مية الرّالإجراءات عن بحيدأ العقد لك، جاز ئستهلح لر ؤإن فافعل، 
شروؤلوهي ٠ ا؛ شروط ة مختتوفر أن عل الفتاة، هذه عل ولا ^،، ١۶مضرة 

المعروفة.المكاح 

سابق(.اليراك)مربع العلامة بان )٢( 
;م(.الرا؛هل. ١٤٢•صفر  ١٦الفقيه،)اممه عبد د. إتراف تحت، ؤس،(، ق)إسلام الفتوى مركز )■٢( 

http://www.islamweb.net/ver2/fa_ShowFa



الطالوب،بالشكل الأمور ثر تلور إذ ذلك، من أكثر الأمر يتعدى بل 
أثاروقئ اائ،، ذلله لحان الرشوة يدفع إلا ذلك يتم ولر له، الكاح عقد وبإحراء 

(وجواب موال الإملأم ر إصرافه تحت، الذي بموقعه المنجد محمد الشطح لذلك 
منه١ ٦ عمرها فتاة من الرواج هذا مل لإتمام الرموة دخ حكم عن صئل حينإ 

حكمفإ الرشوة يقبل والقاصي ستة، ١ ٨ محدد والقانون ّنة، ٢٧عمره وهوشاب 
محته،من زواج وجواز الزواج، ٌن محييي جواز عدم الإجابة بينت وقد ا دفعها؟ 

7 "؛"؛؛قال• المعروف، الحكم أوضح أن وبعد  ،j تالزواج صن محدد قانون سن أن اذا
الولاستغلال من الفتاة حماية الدولة أرادة ؤإذا محناعته. تلزم فلا ٧^٤، محالف أمر 
المرأةرصا مسألة ق العلمإء قول من بالراجح فلتعمل ترغم،، لا بمن وتزويجها لها، 

رضاها؛ثرمحل الفتاة، هذه من زواحالث، ق حرج لا تقدم، ما عل وبناء •••• البكر 
دفعيجوز لأنه لث،؛ ذلحاز للقانحي، مال بدفع إلا ذاالث٠ يكن لر ؤإذا وليها، ورضا 

علحراما حينئذ وتكون حا، إلا حقه إل الوصول من الإنسان يتمكن ر إذا الرشوة 
أحلمن وذلك، الرشاوى، أنولع من حديدا باتا راليفتح / العهلي،ا؛ دو الأحذ 

الأننعاق ونحن ثر، يالعليس أمر وهذا أوغثرها، تسنين شهادات، استصدار 
٠؛الرشوة انتشار 

المنمحت، ممن وهم البالغ الشاب أو البالغة الفتاة هذه تزوجت، لو حتى بل 
متقوضفحكمه أوإلغائه؛ زواجهإ بإبطال الحاكم وقفى (، ستة ١ )٨ القانول 

القاعدةلأن الحاكم؛ حكم -ا_ا د_نقص التي الأربعة الأمور أحد وهذا ومردود، 
حالف،إذا متقوض الحاكم حكم ٠ أن والأصولية الفقهية القواعد المشاركة؛؛ن 

أنحاصة نحالفته. تؤ حرمقهلعية، شرعية حجة ١لإحماع كان ولما ،، ®أ الإحماع 

٠ ٠١٧٧٢٨ الفتوى؛ رقم الرواج، صن تحديد النكاح؛ أحكام الأسرة؛ فقه وجواب، صوال الإسلام )١( 
عنل،ائs وذلدمصر~ الشعب بمجلس الدينية اللجتة عضو ~ عسكر السيل، ت الشيح ذلك عل نبه وتد )٢( 

الرحنعبد ت تحقيق ، ١٤٣١الأول خمادى ١ ١ الأحد، الستشار، موهغ ينظرت الق،انون. هدا عن حديثه 
تالتال الرايهل عل مصراعيه، عل الماد باب يفتح معيتة بس الزواج سن تحديد التقرير• عنوان ، هاشم 

http;//www.alni()slshar.com

والأشبا0للوتأشري^إ، المسالك ؤإيماح والشرر، الحكام، وآتيصرة لاامراق، الفروق ق القاعدة هن،0 )٣( 
(.y٦٨٦/ وممليقاما، الفقه أصول )تواعد ل كإ الحكام، وممن نجيم، لاين والنظائر 



جُقِءإ>ء:ئزداج ّ-نالنحدبد تاذ-ون ^،: ٥١؛ ٣١ؤء ٢ ١  ٨٥
سائعاالخلاف لكن مواء العناء ؛ juخلاف وبلا القهلعي، بالاحميع جائر زواجهكا 
ذلك.ل حلاف فلا ومعتبمر؛ اع أوغير ومعتيرا 

ابنمن الخلاف لث، ذلبحجة قاتوئا ين أن للحاكم يجوز لا أنه العلم ْع 
~والإحميع والمنة للكتاب فهومصادم وشاذ؛ ساع، غير حلاف لأته مثلا؛ شبمرمة 
البالغاتللفيات الأمر تعدى إذا يكيف فعلا-؛ الرأي هذا تحقق فرض ض وهذا 
.ءلا■ءته تحب لا أنه شاكر فلا عام؛ يتشرع القانوق المن تحت 

•[ ١٠تمورْالئووى•  ٩٥يإقآمفي رثا ؤ ينال؛ هال، 
[.٥٩النثاء:]موزه ه دأؤممح؛. إلأم سوسدوء ق، مرغم مإن ؤ ومال* 

إلافيها يمكم لا الأمة بين الثازكة ®فالأمور تيمية: ابن الإسلام شخ قال 
ولاشخ ولا أمبر ولا ؛ iuبقول الماس يزم أن ح لمس والمنة، الكتاب 

افهأباحه تما الناس متع ~ تيمية لأبن والكلام — للحاكم ليس و® ٠.  ١٠مالك، 
.؛  ١٠ر.وليها. الرأة يزوج أن يمنع أن مثل ه ورموله 

بلءكرياته:فال حينعا (، ١٤٢٠— ١٣٢٧الطنطاوي) عل القاصى وًدق 
عقدأيق المد مت، الصديقة عل واللام الصلاة عليه اف رسول عقد ®أيكون 

بنتوهي عليها عقد واللام الصلاة عليه لأنه الأحق، القانون هال.ا بموحيح فاسدأ 
وأحطبفيه أكسب ولسال بقلمي ايون القهذا عل حملت ولطالما سنن، سح 

٠.منهءار خالخ الحديد القانون فصدر الله وفق حتى وأحاصر، 
ومحج.االدوله، الامانام، ميعا اكوامن هذه بمل مك يتمن عرب، وت
الشرعي،العلم يامم يتحل.ث من يساندهم؛ذللث، حينإ والأءجِت< الوضعية؛ بالقوانن 
الناس؛طاعنتهم،ليلزموا وتوابعها؛ الكاح أحكام ق التشريعات هلأْ أمثال ليصدروا 

الزواجومنع الزوجات، تعدد مغ هذه: ومن بالمجتمع، تحتهم من حى الأمر ولاة من 

)ا(مهاجاوة،)ه/؟م؛(.
،١ ٦ ٤ )ه/ الفتاوى، محمؤع عل المستدرك )٢( 
 y(M(٨٨.)



ميامالمثاؤع هده بامثال قتجدهم ونحوها، لالجنسين منة عشرة الثامن محن نحت 
~الإمحلامية الدول مثاؤيع أحد ق فمثلا ا الزمحات! هده أمثال محزون لا العلم• 

ا،لوادتمن نمه ما مصر— 

هداعقد يتول أن لأحد ولا يأحرى، زواجه يعقد أن لتزوج يجوز لا الأولى! 
الخ....يجله أو الزواج 

إلخ.. التحري.. بعل إلا متزوج بزواج القاصى يأذن لا الثانية! 
الخ.زوجية... دعوى القضاء أمام الإنكار عند سمع لا الثالثة: 

اءالتآيات عن تكالم أن يعد — ( ١٣٥٤)ت! ا،لهليعي يخيت ابن العلامة فرد 
ماأن بيان بأجل ُتب؛ن يقوله• المثرؤع، هذا وأصحاب الواد، هده عل ٥(— —٩  ٥٨)

يتبعهمأن وأرادوا عصوا، المثرؤع هدا واضعي وأن معمية، الثلأيث، الواد ق قالوه 
فإذااش، دول من أربابا يتخذوهم وأن ذللث،، ق اكرية الأمة وجع الأمور، ولاة 
حاءكإ موه؛ حث اف، أحل ما حرموا ؤإذا لهم، تبعا أحلوا اممه حرم ما هزلأء أحل 

أعكذوالمحثايئمؤ يقرأ! اف. رمول ْع سحاتم بن عدي عن ؛الخدين، 
إثااممه زمول، يا يملئ،؛ محال! ٣[. ١ ]التوبة! ه دوات>آش. من اييتابأ ورجنهم 

خرم!فما ويجلوو محئموثه، اف أعل ما محرموذ ®أليس ث—ال(! يعبدهم؟ لسنا 
الثرمحي،حديث، لمظ هدا عةادبلمااّ اريدللث، محال! بل، محلتح! مال،! قن1نمتوئث؟ء 

و4ثئووقحلديه، الخ-نام لكم يجلوذ كائوا ارأثل ه؛ الثى ممال، الخايي•' دواية دِفي 
عنانحرفوا إذا ٠ لذا ارمحللك مال،! بل، ملئ،! مال،! ك>تشمو*ا< الخلأو علبجم 
الإسلامعن أجنبية لقلم وتقليدا أوامحتضعاما محادا ؤلريقه عن وحادوا اممه، كتاب 

لهم«أآا.فلاءلاءة 

)بتصرف(. ٣٧والطلاق، الزواج ٌشروع عن الإغلاق رغ ( ١ ) 
سإحةموسوعة إل! أشسأر وقد . ٤ ١ يسبر"، يتصرف عصر— كل ق الإسلامية الشرعية تهلييق وجوب )٢( 

٠( ٥ ٥ ٥ / ٢ ) عرجون، محمد للدكتور سلام إلا 



زواجالمن نحدبمد ئ؛-ون الثاف الفصل ^ "٢٥;ه
عأدء

ا1تئُقلق

3واجوكوبياحدطريهلي وفهودالتقاح «عإشةأاثماذؤن 

عثرةساأسء،؛تيهاثمثاض القأذوذي ائس ض اقل 

بإلحاقتقوم ما عادة الزواج؛ من لتحديد القانون فرض الحكومة أرادت إذا 
التعزيريةات العقوب^^؛٤ الشهود؛ حتى أو لاعقي)الاذون( الكاتب عل الضرر 
شرعي.موجب ضر من ذلك أن العلم مع عليهم؛ 

فإليكمعاصر؛ كمثال جليا هذا لوجدنا نموذجا؛ المصرية الحكومة فلوأحدنا 
هوتكإ الحر 

حكمصدور بعد الماذونية، ق العاملين اجتاحت والغضب لحوف ا من ارحالة 
—ان( عفالزمان همات)قمر بالعربية؛ زفتي مركز مأذوق من اثتين صد الغربية محاكم 
قبل~،حانوت كفر قرية ماذون — الأموي( افه حمد و) دهشورة—، قرية مأذون 
الأول؛للماذون وكفالة الشغل، مع عامين لمدة بالحس حكم ضدهما صدر الأذين 

بتعديلمهل—البدن الحكمة حول الأهال نجمع جب، الأف خمة والثاف• جب، ألف 
أنوأكدوا اللائحة، نص لتأديبيآؤلبقا ومحاكمتهإ المأذونين، حبس وعدم القانون، 

وشيؤعالقانون عل الالتفاف حلال من القاصرات، تزؤج يمغ لا الماذونثن حبس 

لشئونمحلوخ بمحكمه الشرعي المأذون — إساعيل( أعلن)إسلام جانبه ومن 
حالةاك هنوأن لهم، نقابة لإنشاء الحمهورية— توى معل الماذونين وممثل الأسرة 

محالفةجنائيا محاسبتهإ واعتير نفتى، لمآذوق حديث، مما الماذونين، لدى الاستياء من 
أنإل مشوا إداريا، المخالفات عل اب العقمحعل الذي الماذونية تنفليم لقانون 

المائةنص حب التشرع— مصدر هي الش الإسلامية الشريعة محالفون لا المآذونين 
تععليهمالمأذونين بلائحة سابقة مادة هناك إن وقال؛ المصري—، الدستور من الثانية 



ك ٢٢١س الأباص:صالشمة 
■ق'م;سهمء■-'ذء ___. 

النايةالناطق ق _ا -أؤيعمل للعروس، ُالمشاهدة النظر عل بناء القران عقد حق 
للمواليد.فد يوحد لا حيث مطروح وعرب والبدو سيناء ت مثل 

كبيربشكل المرق الزولج حالات تضاعفتر الحديد القانون ثب بإنه وقال 
يئسيلا الذي الخرق القد نحرم لا الذي الوت ق المنومة، نسبة ارماع س_، 
الخاصةالحقوق هولضإن المقود توثيق وأن فمهل، التسسس، ؤشت، الزوجة حقوق 

الحالات.هذه لثل القانون يتمديل وطالس، سنة، ١ ٨ من لأقل والأولاد يالزولج 
قوهو الحمهورية مستوى عل عرق زواج عقد ألف  ١٥٠من أكثر هناك أن وأكل. 
الزوجة.حقوق  Xaوهو مهلردة، زيادة 

عنفكشف، ا— ماذونيحبر التي حانون كفر قرية من — طه( )محمن. أما 
بالقريةب؛امم سمِوإج ميواصترن الأهال أن مؤكل.ا القانون، عل للألتفاف، طريقة 
الأب،يلجأ حيث بالقانون، الدولة حددته الذي الزواج سن بلوغهن لح؛ن عرتا؛ 

وعندالمرق، الخقل. مع والمنازل اجل. بالمالزواج إعلان ؤيتم ابنته، لستر ، ^١٧
حقوقها.لضإن رسمتا محراتبا عقل. يتم الزواج ن لالبنت، وصول 

رفضهإفأكدا حانوت- قرية أهال عنتر(-من شوقي و) الهدي( )عنتر أما 
الأسرتين.طال_ا نحت، ذللئ، يفعلون لأتم الفتيات؛ يزوجون الذين الأذونان لحبس 

لءهوالأن — حالما الحثوس الأسود اش حمد ١^٠ الآذون نجل — عل ، كشفبينإ 
أحد ١٢٠وغرر سنة، ١ ٦ عمرها كان فتاة هناك أن الواقعة مسث، وأن سنة، ^١ ٠ عمره 

هدامن ا لتزونحهالأب، اصهلر ا حملهوحماية ولحإيتها منه، وحملت، الأشخاصى 
الرسمية®.المقود ق يزور ه بأنتكوه اثالأشخاص يعص لكن الشخص، 

الخثرأُانتهك، 

٢٠أكتوبر ٢ ٩ عادل، هند الغربية/ الماع، اليوم صحيفة )١(  يانونالمأذون؛زت )شيخ عنوان! نحت ، ٠٩
الخ؛ر!رابط العرفية(، العقود وي،ش«>ع للدستور نحالف الرواج محن نحديد 

http://www.youm7xo_ews.asp?Newsro^

وتحارالسرقات جراثم ْع نمجد القاصرات، تروج مغ يامم جريمة الشابة أو الشاب تزوم فاصح 
يالنزبات اكرية بالصحف أما مروج، صبط مارق، صبط مثل! الضبط، عمليات ق مثلا الخيرات 



؛صفذهوننمدسِسئن\سمص: ك0ت 

النقض،بوهومحامي لعان( المصعلفى )محمد المصري الحامي صرح بل 
تحت،الزواج لهذا لمنعه iاذوتا الأمر لويتم حتى تتم، الزيجات هذه أن تحديث، وعندما 

كنثرْمشاكل له الزواج محن تحديد ررقانون ت فيقول محسة عشرة الثامن محن 
عندفمثلا الشرعية؛ الماحية من العقد صحة مع قانوق إثيايت، بلا لأنه بالعمل؛ تاتينا 

تتقدمأن الزوجة سهلح فلا ذللث،؛ ونحو العللاق أو الزوجية الخلأفامحت، حدوُث، 
~المرأة حقوق صد وهذا للقضاع(، اللجوء )حق يمي وهوما للممحكمة، بدعوى 
٠. ٠٠أخرى فئة حاب، عل فئة وراعى أحرى، مساوئ له القانون هذا أن — خاصة 
المسألة.بيذْ المرأة حقوق أدعياء زيفإ سن وهذا 

محليات،بن ما آخر، بقانون مرتبهل. قانون كل أن الوضعية القوان؛ن مشكلة 
فمثلانية. الأنوالمقاييس بل الإسلامية، الشريعة ميزان ق أكثر وممهلادتإ أكثر 
بالجتمع_ارت،اوتها أحنا وتتلقفهالمتحدة، الأمم هيئة ا تبثهالمي القو١ذين هذْ 

تأخذهابل ودراية، تحففل بلا — اللجان أو الاتحاهاُت، من محواء — الإسلامية 
يمحرؤعتقدمت، مثلا اليمن ففي وشرها؛ بخرُا وقشرها، بلمها ومرها، بحلوها 

الوزراء،محلمس محلريق عن للمرأة( الومحلنية )اللجنة الشخصية للأحوال تعديل 
الأحكامتقنن ولحنة الموابج محلى عل والأحنبية الحلية اانذلإ٠لإته صغهل مع 

أحكاما محالفتهلوضوح ؛الإح_اع رفضتهابدورها والي الإسلامية، الشرعية 

اوينكعنالمرين المحق، من الن،اذج ؤإللئ، أ؛ ا لنكاح! ءقادْ بتهمة أنكحة مأذون مجل ذاتنا الأخرْ 
يالجتْع

٢(. ٠١١اكتوير ١ الأمؤع )جريدة بالشرب، مزورة بثهادات قاصرات بتات يزوج أذون م~ 
٢(. ٠١١سمبمر ٣ ٠ الماع اليوم رصحيفة بالشرب، واحد يوم ل قاصرات ٦ زوج مأذون بس ح~ 
٢(،٠ ١ ١ اكتوبر ١ الوفد )جريدة نجم، يدل-ارب القاصرات يزوج مأذون بط ص~ 

عقرديقيم الدي الرسمي" الأنكحة" ،لآذون و١لإنادتإ والتوبة والغمرة السلأمةأ العفوو اض نسأل ت قلت 
يبنيعقد من مات ا الخنمزإ من الشباب للمتزوحتن بالعقد يقوم لماذا والشابات. للشباب التكاح 
باق.إلا قوة ولا حول ولا المسدينا! بلاد ق المجرمتن من بالخلال المملمن من رأسين 

موجودةوالحلقة ، ٠٣٢ ١ ١ ا/ ١ / م١١ومشاكله(، )حكمه الزواج سن تحديد حلمهة؛ الرحمة، قناة ينفلرت )١( 
العنوان.حذا )باليوتيوب( 



زيييب__'ل'بممإِ وقئقه,___ 
علالقرحة الخالقة للمواد اوديل؛اا،أئ ذكرت لكها الإسلأمة؛ الشرعية 

الادة)ها(:

أوأنشى،كان ذكرا عمره من عثرة الثامنة يتم لر الذي الطفل تزؤج ثبوز لا ~ أ 
القاصي.يقرها للطفل مصلحة ذلك، ق يكن لر ما 

ألف،مائة عل تزيل لا بغرامه أو أشهر، ستة عن تزيد لا مدة بالحس يعاقب ~ ب 
أنوهويعلم به، فرصي الزواج عقد سلطة القانون حوله نخص كل ؤيال، 
الادة.هذه من الفقرة)أ( ق الحيدة السن يتم لر طرفيه أحد 

ضنعل تزيد لا أوبغرامه أشهر، ستة عن تزيد لا مدة بالحبس يعاقب — ج 
ل؛العقد طرق أحد أن وهويعلم عليه، شهد أو العقد أبرم من كل ؤيال، ألف 

الادة.هل.ْ من الفقرة)أ( ق الحيدة السن يتم 
علهجوم من ويسمعونه يشاهدونه ما مع اليمن، ■( 'SUكبار من كان فإ 

نالك،يبيان بادروا أن إلا مشبوهة، ولحان منظإت من ذللاج، ونحو البكر الزواج 
هؤلاءمن وكان المغثرات، وزواج الكر الزواج وحكم الشرعية، الخالقات 

عبدت العلامة والشخ العمراق، إعيل إمبن محمل. العلامة! القاصي العلإء1 
العلامة!والشخ الوياو، عباس بن حمود العلامة! والشخ الزنداق، عزيز الجيد 

وغثرهمالصور عل بن محمد العلامة! والشيخ الديلمي، لطف بن ءبل.الوهاب 
كثر.

الادة)ها(:ر\(

إليه؛تزف ولا ثها، الدخول من له العمود يمكن ولا صحح، ء كم، من للصغيرة الخد أو الأب عقد أ~ 
يالوافقةالخيار غلها يلنته فإذا صة؛ عشرة خمس عمرها ولونحاوز للوطء صالحة تكون أن يعد إلا 

مصالحة.لشرت إلا العقد يصح ولا والمح، 
الصعثرةزف إذا بالغرامت أو أشهر، ثلائة عل تريد ولا شهر، عن تقل لا مدة بالحبس الول يعاتب ب~ 

وطأإذا ذاما، بالعقوبة الزوج ؤيعامب، إلوءلء، صلاحها قيل -|1 الدخول من مكنه أو الزوج إل 
الضرر.حسب عل الأرش أو بالدية عليها الجتي بحق الإحلال دون صلاحها تبل الزوجة 

الصغار.حقوق يكفل جيد، احراز من حوته وما المائة، هده دقة صهري عارف الثمح أوصح وقد 



ء؛قهس"سسميسس 
وموصعوال—صغثرة؛ المحشر زواج منح ق الشرعية الخالقات فدكروا 

المقرح—ةالمائة نص عاليهم أوح بإ والكاتب الشهود مضارة اروأما منهات الشاهد 
ولاؤ تعال؛ اش لقول محالف فهو بالحبس؛ والتعزير المائي، التعرير من 

والسنةالكتاب بشهادة اح مبلفعل وتحريم [، ٢٨٢]القرةت ولاشهيد.ه 
والإحاعءا"/

مشرؤعأصحاب عل ردم عند ( ١٣٥٤)ت المهليص بخت ابن العلامة قال 
مشرؤعأصحاب عل ينعلثق وهوما ~ المصري القعلر ل الروجالتا تعدد وتقنين مغ 

التعذيرحق الأمر لول أن من العبارة مجدر ق ذكروه ما ®إن الرواج"• سن تحديد 
ومنبامحلل، ق اسعميتف حق كلمة فهي حد؛ عليها العقوبة ق يرد لر معمية كل عل 

يعاقبمعصية القاصي إذن بغتر باحرى الرواج عقال إل يقول• أن شرعا يمكنه الذي 
التيالقرب من قربة فهو تقدم ما الكاح حكم أن علمت، وقد الأمر، ول علميها 
قإليه اسندوا ما ورد وصح وقد . ٠١حنة نية مع أتاها إذا الإنسان علميها يثاب 

المالبأحل التعذير ارمعنى ليقولت المالية؛ التحذير؛الغرامة حكم حول الحنفي مذهبهم 
المالأولثيت، ه لفالحاكم يأحذه أن لا إليه، الحاكم يعيده ثم لينزحر مدة يأحده أن 
شرعي.بت، أحد؛غثر مال أحذ المسلمين من لأحد محوز لا إذ الظلمة؛ يتوهمه كإ 

ندأنك عل محص، حطا الشروع أرباب قاله ي المالية يالغرامة اكعزير فإٍلملاق 
٠.®١ بذلك يقش لا أن وغثرها )الثزيبلألتة( عبارة من علمت 

:قالوام؛ ١  ١٤٣ عام ق عالما( ١ ٤ اليمن)٠ لحلماء بيانآحر وق 
أوابنه يعفا أن أراد من ومحاقثة معين، ن بوتحديده الزواج مغ ®إن 

الذينبه يهنالبا والذي المالية، والغرامة جن بالالممن، هذا قبل بالزواج ابنته 
تحريمهو .. . المتشرةية الخنالإثارة وسائل ظل ق الزواج من تحديد يريدون 

وهذاواكابعون، والصحابة فعله. لفعل وتحريم كتابه، ق تعال اض أحله لما 

الكر،الزواج ق كامل، العبياء وسال، كاملة، والقصة القضية، هذْ عع اليمني الشأن بخصوص ينظر )١( 
ص؛ري.عارف اليإقت للشتخ ٧، ٠ " ٦٢

لإغلأق(،آب-؛يرا )رفع والممصيل_مس ر[آ(للأّتزادة 



1,اقثئةست_ 
والإحماعة والالكتاب من الئايمة الضلمية للأدلة شرعا؛ يجوز لا عفليم مكر 

الضوابطوفق السن، هدا قبل الزواج جواز عل الدالة الصحابة، وعمل 
عنالخدين، سياق ق الفقهاء إليه أشار والذي الضرر، مغ تكفل التي الشرعية 

الإحماع«رأ/

الواصيع،ثه—ذم لاهتعامهم المرأة؛ لحقوق وفاء موقع - منها نأخذ رممة؛ ومواسي صحف عدة ذكرته ( ١ ت 
http://www.wafax0rn.sa/c0ntents/233الرابط.: علدقها. وحرصهم 

.١٠٧،الفتيات زواج مغ منتن حكم أو 



إع|ج؛,;جؤزواج تجنسصال

ا؛بمقآوئ

؟أالنفلأم م السن قبل القواج ردع م حل القانؤى هل 

إس—لأميةدول ل القانون هدا وعاينوا عاشروا ممن والخ؛رة الرأي أهل يقول 
منالفتيات حمل لحالات الأرقام لأن الكافرة؛ الدول عن أتكلم لن - محاورة 

بالحلليس التقييد هذا أن - كلمة ألف عن تغني ذلك وغثر والإجهاض العاشرة 
لشيؤعفهوسب ~ للثريعة محالفته عن الفلر بغض ~ المديد والرأي الرشيد 

امالقنعل والتحايل مثلا، الم-لاد شهادة رضياع والكذب مشروعة، الخر الزيجات 
نالمن أير أحرى بفتاة الفتاة بإبدال أوالتجاور رالثمثن( الممن وتض\ر يهولة 
العلاقاتلشيؤع ومسا بل ُ، الزواجر هذا لإيجاز الرشوة تقبل بات وفتح ؛، وهكذاُ 

والاغتمابوالإجهاض واللقياء ا الزنانتثار آثارها من والتي مشروعة، غير 
أوهن أنفلعفاف الزواج اللأقيئد0 للفتيات وظالم ذللث،. وغير والأمراض 

علعنفح وهذا ورحمة، شققة بلا أمامها العنيف القانون هذا لتجد أحرى، لمصالح 
أنا، عليهيتكئون التي الدولية الاتفاقيات ءج_، ومن هذا؟! من هم فأين المرأة، 

االمرأة! عل العف من المن هذا تحت، الزواج تصف، 
أوبالشرح الشخصية الأحوال قوانين تأملوا من أقوال من ناذج ولمأحذ 

ق؛الداترمتالقانون هذا مثل تغيير وعاصروا التأليفح، 

فتاةمن تزوحستا ت نمه ما الفوران صالح الشخ اليبء كيار عضوهيئق فتاوى ل ورد ما مثل وذلك ( ١ ) 
سنها،لصغر نظزا عليها ل يكتب أن الآذون رفض الفتاة، هذْ عل الكتابة وعند عاما، عثر ثلاثة عمرها 
الشيخفتاوى من )التقى الزواج؟ هذا حكم فإ ، صنا منها أكثر لأما ا،لتوفاْ؛ شقيقتها اسم عل ل لكتب 
(.١  ٦٦/ ١ الفوران، صالح 

الستثشسأله وجواب( سؤال )الإسلام بموقيه النجد محمد الشيح وصلت التي الفتاوى أحد ل فمثلا )٢( 
٨١ للزواج القانوي والسن صنة، همشرة يالسادصة وزوجته شاب وهو زواجه، لإتمام الرشوة للمع يحكم 

١(. ٠٧٧٢٨ الفتوى( رقم الزواج• سن تحديد حكم أحكام ت الأسرة فقه الفتوى؛ أ)تنفلر سة! 



(؛ ٤١٣٨ ت الورى)ت الجاعى مصطفى د• يقول 
الأنه بين أن بعد القانون، اشرؤله الذي التقييد لهدا يلغ رأينا ق يكن ُلم 

علالفتياين، أولياء لإحسار مسيل ولا منه، للتفالت، واّعق الخيالة وأن يه، يعمل 
غالبا...العامة المصلحة من ذللئ، وليس عشرة، السابعة محن يبلغن حش الأنتذلار 

بعضتقليد إلا له، مبرر لا غريب أمر عشرة السابحة إل عندنا الزواج محن قرير 
تفرملا ما التأحثر نبيا للفتنة الفتيات! تعريض من وفيه الأحرى، الأجبية القوانثن 

الذيالاحتياط هذا من »فالفائدة أيضا: وقال العاْةاا. وأحلاقها الأمة شرمة 
للتغلب،محبيل ولا الفتاة.. أولياء تبا يقوم التي، الحيل هذه بمثل منتفية القانون توحاه 
التاس،،لعل فرصه القانون يستطع لا محييي إلا؛احتياط عليها 

أنفيجمب، العامة، الأحلاقية المصلحة مع يتفق لا القانون ررهذا أيضا: وقال 
متىأدرى؛المصالحة وأولياوهما والفتاة والقش الخني، البلؤخ منذ بالزواج يسمح 
قالقانون وتدحل ذللئ،، بعد سنوات أم؛انتذلار البلؤغ أهوبمجرد الزواج، ق تكون 

الخنميالبلؤغ بمجرد بالزواج بالسإح البابا فح أن يعد له، معنى لا الموضع هذا 
القاصيكان الزواج! محتمل أوالفتاة الفتاة حم بأن القاصي اةتناع ؤلريق عن ولكن 

.أولياؤهماا،، منهإأومن والفتاة الفتى مملحة عل أغير 
زواجؤ، الراغبون فالآ؛اء الموصؤع، هذا ل القاصي لتدحل فانية أحد لر أل عل 

القانوناحتياط يفد ما الخيل من يلتمسون القانوق الزواج مس بلوغهم قبل بنامم 
الكبرى،الفتاة شقيقة مندوبه أو القاصي عل يعرصوا أن الحيل هذه أهم ومن لذللئ،، 
زواجها،يراد التي هى ا أنبغل ا حاراتبمأوإحدى قرياتما أوأحد عميا، أوبنت 
المشاكل؟ا«ُمهذْ ي القاصي ولمَندخل التدخل؟! هذا فائدة القاصي...فا فيوافق 

إلمنة  ١٣من محوريا j، الزواج من رفع طرح تم حينا الخال وبالوقت بل 
مح٠ا٠الشح الدكتور انتقال منة. ١ ^١ إل محسنة ١ ٥ من الشاب وكذللئح للفتاة محنة ١ ٥ 

أشارحيث،  ٠١نت، دارالعربية. كا محوؤيا— ق الل.ين علمام أبرز أحد الشامي" صهيب، 

٠١٢٤صبتصرف—، — الشخصية الأحوال، تانون رح )١(ث 
.٥ ١ — ٥ ٠ ص والقانون، الفقه ب؛ن الرأة ٢( )



صلاّفإبخمبمَسم1ث!تؤت 
ولاالمضاء، عن يعيدا وتحصل بالقانون، تلتزم لا عديدة زواج حالات راوجود إل 

الفتاة،،.تك؛ر أن يعد إلا رمحميا التسجيل يتم 
الحانس،ق ستبقى إقرارها تم ؤإذا تنفليمية، القضية ارهده أيضا! وقال 

يتزوجأن ان للأتأحاز الإسلام وعي، قضية القضية لأن الحمل؛ وليس الشكل 
ررالقضيةأن وأوضح • ٠٠أحرى إل منهلقة من نحتلفح أمر وهدا البلؤخ سن مع 

الالإنسان عند والقابلية انوق، القالمص من أكثر الثقافية التوعية إل بحاحة 
الأمرتحديد يرك كان وعندما وأسرته، الإنسان يوعى وإنإ قانونية يإدة تتحدد 

قالتسجيل محصل نم الرسمي التسجيل طاق خارج زمحات تتم كانت، للقاضي 
نموصإل ررالLلجوء أن معتقدا العمرا،، يالفت، تكبر أن يحد لاحقة مرحالة 
السنضمن تزوج ررمن وأضاف محيا،. ضر الاحتإعية الحركة لانضبامحل قانونية 
مملحةهناك كانت، إذا تنظيم وحول يمنع لا كإ أشرع اليمتعه لا المحدد 

أناعتي قنررو ال! قثم للشرمة،،. متجاوزا يكون لا ا فعلهومن احتإعية، 
اكوعية؛إل اللجوء والأفضل واجتإعيا قانونيا محي ضر الحانب، هدا إل الدخول 

إذاخاصة— — الزواج يتم ما وىلبا محدد، الذي المن إل ينتفلر لن الإنسان لأن 
،.لاحقة،،١ مرحلة ق المجيل ويرك قرابة، هناك كانت، 

تدوينبمة مقرر - (  ٤١٣٩ - الغربي)ا*مأما الفاّي وئالالأّتاذعلال 
يالمحيييكان ارإذا —! الشخصية الأحوال عن كتاب، وله الإسلامي؛الغرب، الفقه 

مقدموالمفسدة المضرة ودرء أسد، أضرارأ مراعاته ق البالغة ق فان تنكر، لا مصالح 
ثرءاا،لآ،.المصلحة حلبا عل 

لدكتورالقرؤي؛ن عل-اء من ~ معجون ابن محمد الأخر الغربا ويقول 
؛الذاهب،!اء الفقهرأي ذكر أن يعد يقول — المجال هدا ق ألفذ وممن بالحقوق 

إلبمل ب ولو ، ١^١^٠ غثر تزويج عل، أجعوا الفقهاء أن لما سنن، يق ما كل ررومع 

http://arado-world.Org/2/22/article/85ثظر: )١( 
ءمنرؤعكتاب بواسطة: . ١٢٢ص الفامحي، علال للأستاذ الثسخص؛ةاا الأحوال مل.ونة شرح ااالتمرس_، )٢( 

.٤ ٦ ص العمراق، الرحمن عبد د• ٠، بالغرب اليسارية التسوية الحركة 



_س'بممإسميبققءص 
مسؤوليةآلة بمالدولة لدى القانون وصع محبب برر أن يعد قال ثم معينةا٠. من 

هذاأن »إلأ قال: نم والحضن. الأم صحة عل نحا> له المكر الحمل وأن الأمحرة، 
التيالعيوب يعفى عل فهوينهلوي تححد، لا مصالحة من فيه ما رغم التحديد 

اوما، الزنق للوقؤع الشباب يعرض قد السن هادا قبل الزواج مغ أن ل تتمثل 
العصرهذا ل خصوصا واجتإعية، ية ونفجسيمة وأمراض أحهلار من محرم 

الإسلامأن ومعلوم المادين. حح ق والنساء الرحال يٍن الاختلاط فيه كثر الذي 
أنالبال عن يغيب لا أن محب أنه كإ منه. المجتمع تطهثر عل ويحمل الزنا، محارب 
المشارالسن قبل منها، الحارة وخصوصا المغرب، مناطق من ممر ق محمل اللمؤخ 

المحددةالسن قبل الماؤلق _، مثل ق الزواج ومغ طويلة، امل.ة الل.ونة ل إليها 
٠٠ ١٠جسيمة أخهلار إل ى ويود ءديالة، مشاكل يثير لل.ونة اق 

محننحاويد ق الحنبن ين بالمساواة قانون اعلأن يحل. فقهل المغرب قلمت: 
إليه؛المثار انوق القالسن تحت، هم من زواج ارضر عاما؛ عشر بالثامنة الزواج 

قالمدونة فثالتر والتي والقامجرامحت،، القاصرين زواج نسبة ق ررارتفاع بلغ حبن، 
ألف٣ ٠ مقابل ٢ ٠ ٠ ٩ عام ة حالألف  ٣٣جيل نتم حيث ا منهالحد 

٠٢٠عام  والتضامن:والأسرة الاجتإعية التنمية وزيرة به صرحّت، ما وهلءا .  ٠٨
حمحيةنثلممته بعد(، نواتا م.محت، الأسرة، )مدونة حول لقاء ق الصقل،، نزهة 

أوصصتإفقد للمرأة؛ الوطني اليوم بمناسبة العلمية بالعاصمة سائس( )قاس 
٢ oTjألف  ٣٣مقابل ٢ ٠ ٠ ٨ عام تزويجها نم قاصر  ٦٨٥وألف، ٣ ٠ الوزيرة،»أن 

٢٠عام قاصر  الحهودمضاعفة أجل من الخمح تساءل الأرقام هلءه أن معتبرة ، ٠٩
الطفل((بحقوق الهوض محال ق المثذولة 

(.٥٣/ الشحمة،)١ الأحوال عدونة ونق الإصلأمة الشريعة ق الأسرة أحلكم ممايه؛ من )١( 
. http://ar.wikipedia.org/wikiالحرةالومومة )٢(ؤيكٍديا، 

التال:الرابط بمثلر ٢، • ١ • أمموبر  ١٢الثلاثاء مرس، )٣( 
http://hespress.coii^perrnalink/24136.htrnl



إ؛عؤعئجؤاالشلاك1بلمسمنسسَس '1قوممل 
تمضى مما نلحفل  ٠٠

يريدهاالتي العمالسة الناحمة من فائدة له وليس القانون، هذا جدوى عدم 
أثريعلم العلوية بوء الآ"؛م البعض أما الهلامية، بالحجج متاترآ نية، بحسن بعضهم 

وهو— الصري أبوزهرة محمد الثسخ قال فهوكإ الفكرية، الناحية من القانون هدا 
وتبديلتغيبر أول عن تحديثا حينا ~ مصر ق الشخصية الأحوال قانون شراح من 
بدأتأنه الشخصية؛ الأحوال انون قق 

منتج كانإذا الزوجية دعوى نح لا أنه ومضمونها فقط، اثتتن مادت؛ن ُفي 
تحوزلا وأنه سنة، عشرة ثان( عن تقل الزوج وص ستة، عثرة ستا عن تقل الزوجة 
الزوجتنتكن->، ٣ ماض زمن إل أمني زواج عل الصادقة ولا زواج، عقد ماثرة 

ؤإنالقانون لت، ذلوإjا ا. الزواج من تحديد قانون فرض أتم( ت الحيوية السن ده هص 
مبناه،ق ارصغير آخر! كتاب، وق ؛اءا،, نتائجه ق الأثر هوبعيد م>ناْ j( موجزأ كان 
.٠٢١®معناه ق الأثر بعيد 

^،٠٣٠١١الترقح بتغييرامتج تبعته حبث، بتتائجه الأثر بعيد فهو وصدق 
معليتوافق بل للدليل إتاعا ليس( الأربعة الذام، خارج من الذمي، دالتلفيمحا 

هذاتشرع أن تريد التي المسالمة الدولة تحد ^٧^ دولية. واتفاقيات غربية نظم 
إضفاءق أصحابه الدين،رمحتهد وهم التلفيقي؛ النهج لأصحابا تلجآ القانون؛ 
الدين،و؛از( بينها التوفيق ومحاولة ألغربية، الحضارة مذلاهر من ممر عل الشرعية 

لمفهوميعهم وتومال.ساإمان، تاريخ مكونايت، عل الأحيان من كم ؤ، معتمدين 
هارأسوعل الضالة، الفرق مقالأرتv و الشاذة الأراء ليشمل الإسلامي؛ الرامحثه 
تقدمالتي الاتحاهات الفئة طْ ؤيمثل المنهج. لهدا رصيدا تراثها يعد التي المعتزلة 

ومح^ك،التشرح، ميل.ان j( النقل عل مقدما مصدرا العقل وتحعل النقل،، سم، العقل( 

.١ ٥ ص الشخصأن، )١(الأحوال 
)أ(طمالأمةصاص،ص؛آ.



بدعوتهتأثر الذي عبده محمد الشيخ الانحاه هدا رواد أبرز ومن الصوصى، ق
٠•بعضاكأضيُ 

،منهجا لم ثر التيمنهج جعل ممن نحيهم ا،لعاصر بوقتنا ٢^٠ وأمثال 
مواءمتى، مذاهب من الرخص نتع لدرجة مهللبا، الأنوال من الأسر ونتع 
اومهجورة شاذة كانت ولو حتى ا؛ خارجهأو الأربعة ا،لذاهب داخل كانت 

منالتالفيقي ءالانحاه أصحاب من وهناك بل صوره، بأكمل الذهبي التلفيق ليكون 
ثمالحديثة، والمدام.، والفالفات الأديان دراصة )بمعنى الأنتقاتية القلقة انتهج 

صلاحيةبعدم الملففن هؤلاء من إحاثا وذللئج منها(، ب، مناسهو ما اختيار 
قيتنامى بدأ وقد الحياة. ق الكلية لا الحزئية ؛صلاحيتها أو الإسلامية، الأحكام 

منالدين اقتلاع عل القدرة بعدم الحديث، الامتعإر قناعق بعد الإسلامي العالم 
محلريقعن الحيلة إل لحأ حيث، ، العكرية القوة عصر انتهاء وبعد السلمإن، حياة 

مثج()ّيقول والغرب، الشرق من ؛قوانين الإسلامية والدساتر الإسلام تلفيق 
المالع_ق تروج لا والعلعانية التحررية اران ا(; الحديث، العمر ق ررالإسلأم تابه كق 

بشكلالتلفيق امتد حال كل عل مقبولأ«. إسلاما ثنا نفغرت، إذا إلا الإسلام 
البلدانمن كشر ق القواتن إل التلفيق امتداد — منها ما ~ متى لمواؤلن عام 

*الغربية الإسلام؛الحضارة وتلفيق العربية، 
تن يالالتفاوت، الاختيار؛__._، يقيد قانون عن زهرة أبو محمد الشخ يقول 

يمنعلا القانون ن س لأن نفعه، من أكثر صرره يكون قد القانون من أن أترى 
فإذاالعرق، الزواج إذن يمغ لا فهو الزواج صحة يمح لا كان ؤإذا الزواج، صحة 
والشاؤعتوثيق، غثر من زوجية علاقة ينشئا أن اّت3لاءا التوثيق، عن الموثق امتع 

وثقإذا فيإ الضرر من أمد هو ما عليها الضرر من ذللئج وق بصحتها، يحرفج 
بق،نب الإسلام ق بدعة المغ هذا ١^^ ®ؤإن القانون! هذا عن قال ثم الزواج®• 

.٢٠اياصرة، الفكرة الاتجاهات j الاعتزال مج )١( 
الدءوْتم ريس ~ شهوان معيد رائد د. . ٠٦٧ الإّلأمي،'آآآ— الفكر ق والتجديد الأصالة )؛(ينفلر; 

الطشة.حاععة الدين/ واصول 



٢٣٢
ستثس

زواجالسن نحيبي رن تاناكال; الفصل 
ج

ءمضذ

علأمثلة فضرب ؛. ،،ُ ثابات.. من شيوخ وهم تزوجوا الصحابة من كثيرين ؤإن 
وأهاضبالإجابة.ذلك 

إذن:

منالمناير لا للمفاط هووسيلة بل يفيد، لا والتجربة العقل واغ من القانون 
المقاصد.ناحية 

٠٠٠٠

ليسثاب من محر الماء من لكثثر المن وكبير ت تلت . ٤ ٥ ٠ ّ ٤ ٤ ٩ أبوزهرة، محمد المخ فتاوى (
بنمحمد د. يقول هنّا وق ومتولتها. الزوجية للحياة تقدير ولا دين، ولا أحلاق، فلا للفتاة، ء يكف، 
الغيرالأزواج الشباب من نماذج ذم ح~،ا ( ٢٢٣" الزواج،؟ ل الرأة كتابه)حقوق، ل عنان عمر 
كهذا،شاب من أقفل المن كبير أن ريب ولا شلث، بلا أقفل؟ الرحلين افاي الزوجية. بالحياة مال 
وعل.ْممرا، يعيش لا وفد المن ممر هدا إن قائل. نال وربجا أوأكثر، عانا خمسع، ابن المجثر كان ولو 

إننقول؛ ولكنا لهم، عائل دون ييفون وهي، أولادها فإن عنها، مامتؤ ثم أولادا منه أنجبت، ربيا الفتاة 
وشباتا،صغارا الموتى من وكم الرجل، ُنا ولريمت، وغيرها الثّابة هاذْ فلرب،اماتت، اض، بيد الأمار 

همعفان ين عثيان المصهلفى. زوج ولقد شئون. حلقه ؤ، وفه وعجزة، وشيتا كبارا أحياء من وكم 
أناض. رمول ابسي يفر فلم قبله، ماتتا نم متهما، أكثر عثان وكان متا، منه أصغر وكانتا ابنتيه 

الأفضلمن فانه ولذللث، حافلبذللمثف؛ •والتناؤخ معروفة[ أحركا شواهد ذم ]نم المن بكبير تزوجتا 
منحوما ها، نفعل الفرصة تفوت، فلا وال.ين، الملاح ق الكفؤ الخاءل_، إليها تقدم إذا فتاة لكل 

ن..؟».كرال



اشلاك\ك

مباحثوثلاثة مميل، وفيه 

هجصنمميد حنكي 

الآحم>؛ُالةانُات، اْلئاح تقييد للأمام قاعدة ٠ الأول اهليمث 

للأمام.اهلباح تقييد >ول حمخمإء اشايإت الداذ-ي» اْلهحث 

.واطقاصد الثقأج سن تحديد ٥^٥ ٠ الدالث اْلمحث 





:سممي  ٠٠

والسنةبالكتاب جائز والفتيات الصقران زواج أن سابقة مباحث ق علمنا 
أوبمنع تحريمه، ل الاجتهاد محوز فلا حله، ي النص ورد أنه و؛،ا القهلعي، والإحاع 

الءس(ا.مورد للاجتهادق الأملخ لأنه غأرْ؛ 
والأعمدةكالكتب، المقروءة ائل الومحق الأخبرة بالأزمنة انتثر وفل 

أوبحاجة محواء محرعية لقواعد استخدامهم والثةفين الكتاب يعفن من الصحفية 
المنكراتبعض استبيحت ا أتبملدرجة ا، مكاتبأوبغير ا يمكانبحاجة، بغبمر 

المقاصد،يامحم ونارة المفاسال بدرء تارة القواعد، هده مظالة نحت والمحفلورات 
القواعدبعض بحجة ، الصحابةوعمل و١لإحماع والسنة الكتاب فخالفوا 

اتالانحاهفاستخدمتها نصد، ضر أو بقصد م، أوعلبجهل محواء الشرعية 
والفرال-ينالطايثن من كل أصح بل مشارم، حمح عل والفرق والخماعات 

مقالأتم! ١٢يزخرفون ممن شاهم- ومن - عام بشكل التغريب وأهل 
ررلأوقاعدة اف،((أا؛، همع ٣ المصالحة ارحيث قاعدة الشرعية: القواعد تلك ومن 

وضريا.المحظورات، نح ءالفرورات وقاعدة ، ٠ الزمان بتغر الأحكام تغير ينكر 
الزيتونة:محلة ل عل( يقول،)بابن 

يبدمما القواعد من إل إذ دلالته، القواعد هذه امحتعإل ل التوافق اولهدا 
دوناس_تعمالت إذا هدا \دثوآ.( م بامح\نثوذأ يعطل ما ومنها الدين، بامحم الدين 

لنزمناظر؛ ص يتحدث دم النم ابن نقلها وند ممل، بن الوفاء لأي وص النم لابن بعضهم سها ا ١ ل 
قالعلياء ااختلاف عنوان نحت العالزا رب من االوءع؛ن ءإعلأم كتابه ق الغقهاء ويعص عقل ابن 

ايالةمدم حول الشاق والخراب الكاق التوصح أراد ومن ■ إ إله؟ تنب فكيما ٠ بالسامة العمل 
اراتعةردود أصاف وقئ الخرامي، مليئان للشيخ أجوبتها؛، •ع عصرانية الئسهات لكتاب فالرمع 

هذا.لآ"مينحول 
الفقهاءوصعها وقد العدلية، الأحكام محلة قررما ل الملف، أنوال مجن مستمدة لمت قاعدة وهي )٢، 

التمرصن.عنها صكتت ممحلحف أو عرف مصدرها ل شرعي، نمى إل ماشرة تستند لا التي للأحكام 
شبهاتوكتاب , ٦  ٦١٣—٠ ٥ ص الحوال، هرنع للدكتور الفقه أصول ق التجدد محاولات مجثاsت ®يتنلر 

٠٠٥٧ص الخراثي، مالييان للشخ أجوبتها •ع عصراتية 



ءا الشرب الموائد سة شرب محالفات : الثالث القمل فتى
__^^^^_ذ،|هصسفل،أِ _____ 

.ءء—ء
الآ..ت:

بأدلةمضبوطة سة مرعيمنهجية وفق واصعوها حررها التق وقيودها صوابطها 
تحريربالقواعد العناية نمام ومن . . ٠ الخلل يعتريها لا قطعية كلية وقواعد شرعية 

شهدأوبحكم شرعي بأصل ونحل المحوص، تعطل لا حتى ومولها صوابملها 
مدا.يومنا إل الصحابة لدن من عليه الرأي استقر أوبإ^محاع قطعا أو ظنا به النص 
فيتاحوالقواعاو، الضوابط بخلومن له حلاق لا من بعض يقلى كا الأمر فليس 

يمف((؛ا؛.لا بإ يعرف لا من ويارف الدين، هذا حمى 

القاعادة، موضوعنا يم نيا تخدامها امبعضهم أساء التي القواعد ومن 
عرشعتهامن وندتحدث متناؤإلزاما١١، تقييدالماح عصريا،اللإمام الشهورة 
آثاررأوا لما الإسلامي، عالتا  ٤١٠بشتى؛ومحالها ضوابطها بغير اسخدامها بخْلورة 

محرمصار الثبوت، تطعي صرح صحح بنتس أبح ما أن حتى امتخدامها، سوء 
المخالفةوالتثريعات القوانن يامجدار وأحكامه افه حدود عل ويتعدى الحجة، برذْ 

كتونى،الإسلامية الالول أحد ق مثلا حصل كإ غطائها، نحت الإسلامية للشريعة 
لهموكيفا القاعادة، هده بحجة الزوجات، تعدد من يمغ قانوثا أصدرت حينا 
اهن. يمتح أن هنا وغإرْ للحاكم يجوز فلا والدلالة الثبوت قهلعي وهوبنصي ذللث، 

القاءاJة.هالْ تطبيق سوء عل واحد مثال وهذا عام، بتشرح المباح 
الأفرادمستوى عل الإسلامية المجتمعات مفكري غاو_، ا عهذكتث، 

والحاعاتالانحاهات أعيان بعض أن حتى تداركه، يمكن ما ليتداركوا ٢؛ والمراكزأ 

ينظرتالزيتونة. محالة الياح، مييل. ققه )١( 
http:/Avww.azeytouna.netAJsulAJsul002.ht^

النقهيةتالجا*ع وتدارس الد<راسات ومراكز الأفراد من مواء ثأا محل.ث فممن )٢( 
حاليذلدٍو الرأي( عن )اكبير كتاب هاماته إمفمن الإصلامية، للل.رامحات التأصيل ركز م~ 

لايألة ط، عن محدث وكلاهما السلمي، بوالوحيم للدكتور الفرالة( وكتاب)حميمة الثمراق، 
الكتاب.طياُت 

علوالتتييه ،الة الهده توصح محلتهم، ق كإ ونقاشاته ند.واته ق الإصلاعي الفقه جمع هذا و~ 
حولة مل.احالق كلاهما الدين، محييي عل والدكتور ايالوس د.عل الثهخ عند كإ صوابطها 

ال.أألاوثيقة٠^^٢ ل ماواحلة ل محمودفاسم ويوٌمج اكروعق، والوصائل العمالة ل ءالضاربامثف 
وضرمم.الإّلأءي، المجلس من 



صراطهاؤيوصحون الأمرأ لهدا يتنبهون بدووا هذا، ق الثيء _ uoالتساهلة 
رأواسا لالخاصة؛ مواقعهم وعل بل الفتاو، أو بالتصرمحات سواء أقوالهم ق وأبعادها 

الخالقةالوصمة القوادين تمرير مع المريب، والاستخدام العجيب التساهل هذا 
القاعدة.هذه راية تحت ثرعا 

اهلمثانوالك 

حقهر الأعسر لرل \ذرع اعطا0 الذي ( ®ljقوله• ل كيا بتنييهه القرصاوي يوصف الدكتور ذلك ك~ 
أنلا اياس، أوليعص الأحوال، أويعص الأوقات بعض ق راجحة كالحة الباحات بعض تقيد 

وهوتمال، اش حق من هو الذي بالتحريم أشيه المؤيد الطلق الغ لأن مؤيدا؛ مطالثا عاما منعا يمتعها 
ه.ه وثاواين أعقدرا ؤ الذين آلكتاب أض عر القرTن أتكره الذى 

ا٠تقيده ق الدولة سل2لان ومدى الحق ٠ كتابه ق الدريتي فتحى الدكتور وكذلك ٣[. ١ لالتو؛ةت 
صفحتهل ( به الإلزام أو المإح تقيد يملك رمن صغير مبحث ل الشرف شاكر محمد الشيح يضا أ— 

الفواتدصيد يموتع الخاصة 
www.m-islam.netالإسلام: منار موقع عل نشر كامل بحث ق الطيار محمد بن اه عبد أ.د وكذك 

وغرهم- ٠٠٠الأم ول سلطة حدود عنوان تحت، 



االشرب القواعد شربسة نحالفات : القملازلث ل ^٣٦،^ 

واثقانهزالأحمرالباح دس قامدةللإمام 
Iمدخل ** 

وممامنوط الثءث_ة عل الإمام أصرف ئاعدْت الملم أهل ترر 
كلامهطيات ق ٠ الفقهية القواعد ررث٠رح صاحب نقاله ما القاعدة هده من ستثتى 

محكران،يكن ب إذا أوالخد الأب أن من الول، باب من وغثرهما، والدر الدرر *عن 
وبغبنكفء غثر من والصغ؛رة للصغثر تزومحه ينفد الاحتيار سوء معلوما يكن ول؛ 

فاحش«ُا/

الشريعة،أحكام نحالفة كعدم الأنفلمة من عند صوابهل وللمصلحة أيما 
ممسيةالنذلام إحدامحث، وعدم لها، محاط التي من أفضل لمصلحة النفلام تفويت، وعدم 

الضمحاطئأوىر٠نهار٢،.ساويةلنماJحة 

بهالإلزام أو المساح تقييد لهلة ملم المالأمر لول أن الحبياء بعض وذكر 
الوجوه،يعفى من التثرع يشايه به أوالإلزام الباح تقييد كان ُفل،ا عامة• لمصلحة 

إعطاءإل ذللئ، يفضي كيلا عليها؛ والمحاففلة إتباعها ينبغي التي الضوابمل معرفة لزم 
أوالمنع فا حقه من انهللأفا الثرع أحل ما فيحرم تعال، اش لخر التشرح حق 

أنينبغي الماح فإن الإلزام؛ ؤ، حقه من انهللأفا \ذثو؛أ يوجبه لر ما ويوجّ_، التقييد، 
إنح_1بأمر يه يؤمر ولا أويقيد، عنه ينهى لا — تعال ~ اش ثرعه ك،ا مباحا يظل 

للزام«م•

١.٣ ٠ ص الزرتا، محمد الشخ بن احد للشح الننهيث القواعد شرح )١( 
.-٢٥ ٤ ٢ (، ١  ٤٣٣الأول حادي صفر/ ، ١ عودين)الخددآ الالفقهية الحممة محلة تفصيلها: بمئلر )٢( 
تفصيلغينفلر به،، آوالإلزام الياح تقنيي يمللثه رمن بعنوان صغير مبحث الشريف، شاكر محمل• الشخ )٣( 

التال؛الرابمل عل الفوائد( بموقع)صيد الخاصة صفحم السالة، 
http://vv_U.saaid.net/Doat/alsharef/50.htm



^٣٩٦٢'إز ءز هة''أ|ت 
ادائرتهق الماح تقييد ألة مق الأمر ول تمرق يكون أن محب لذلك 

الصرنحة.وصرابهلها الصحيحة 

ذكرْما ^٤؛ ٠١١\لإه\ التي الخالات وفق للمباح الإمام تقييد صراط ومن 
تالقاعدة هده فقه حول كلامه عند ياسإن( )عل 

منالفرد يمغ أن فقمل له بل المباح جض يمغ أن للإمام ليس الأول؛ الضابط 
وتمال؛سبحانه اطة وأقره الشرعي بالدليل نت الإباحة حش أن ذلك، المباح. أفراد 

ثاصمآضُآذمحجع ؤ
يمإاأممهدث0ه.

وللفقهاءفجائز. مهص، ولوثت معينة، حالة ق المباح أفراد من الفرد مغ وأما 
الفرد،ذلك، حرم صارا كان إذا المباح الأمر أفراد من فرد اركل مفادها: قاعدة دا هي 

مر•من اممه رمول أن روي هوما القاعدة هده ودليل مياحا،،. الأمر وظل 
راحوافلإ بئرها، من اس النتقى واسالح، صقوم ثمود منازل وهي بالحجر، 

تتوصوواولا شيثآ، مائها من تثربوا لألا ه؛ اممه رسول قال العشية( ق )استراحوا 
ولاسيئا، منه تأكلوا ولا الإبل، فاعلمفوه عجنتموه عجين من كان وما للصلاة، منه 

رسولفحرم هشام( لابن )المرة  ٠١له. صاحستا ومعه إلا اللميالة منكم أحل. نحرحن 
العام..ليل يالاومباحا فقلل الماء حض وأما يعينه، صار لأنه الحجر بتر ماء ه اش 

الأحرين،صرر إل يودى المباحة الأشياء من ء بثي التصرف كان إن وكيلك 
رسولحرم فقد ذاتها، القاءل.ة بنمي أيضا الحالة هد.0 ق حراما يكون الثيء هذا فإن 
إليودي منه الماس بعمى نرب لأن يأتيه، حش المشقق، وادي ماء هوشرب الثه 

صررالأحرين-
يامتهبفيه الممزق حق ام للإمجعل تما الباح يكون أن الثاف؛ الضابط 

الخيس،بالمتعلقة كالتمزون -ها الخاصة الدولة بشؤون متعلقا يكون كأن واجتهاده، 
المرافقكتنفليم أو محصوصة، وأعإل معينة بأوقات انمولة موفلفي أوكإلزام 
اللمفيمعتنة ووسائل أساليب أوكتحديد والغنائم، الفيء مثل من العامة والأموال 
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أنمنها كثيرة هدا عل والأدلة وتونيعها. الزكاة كجمع واجبات من Jالادولة أنيط ما 
حمالبن أبيض أقهلعه الذي اللمح منجم واستر-ح القيع، حمى اللام عليه الشي 
علحنان أموال وولع العامة، الملكية فهومن العد الماء بمنزلة أنه له ني( بعدما 

أذيعسعة المتاء العلمريق بجعل وأمر الأنصار، واستثنى ئلوبمم والمؤلفة الهاجرين 
للأماموما المياح تقييد طيعة تحدد التي التصرفات من ذلالث، وغير فيها، المر لتنفليم 

فيه.الاجتهاد 

يتعلقاح الببتقييد للأمام الثاؤع إذن أف يا يبى ذكره سلف ما قاف وعليه 
الماسبحص يظى كعا بمطلي، وليس قنموصة وأحوال نحصوص بمجال 

الرعيةمن الامتثال وجوبا حول وجزر، مد ؛؛ن بحرها ق العلمإء واحتلم، 
أقوالعدة عل الأص ول من الباح هذا لقد وعدمه، 

http://w_\azeytouna.netAJsul/Usul. ١٤٣٢القعدة ذو ٢ )بمحرف(،١ الزيتونة بلة ر١( 
الأنوال؛احتمارت)٢( 

الاضالالدعية عل بجب فإنه فعله، عن أوثس بفعاله أمر بأن الياح، فيد إذا الأمر ول أن الأول،ت القول 
أق؛زاءل*ياأآ.؛أ، ؤ تمال؛ قوله وثمااستدلوابه لا. أم ممالحة للمام ش؛اوْ ق أن صواءؤبب ممللتا، 

[٥٩]اس: صصآلآشمة0ه. 
الأمثال،الرعية عل محب، لا فإنه فعله، عن أوتص يفعله أمر بأن الماح ني،و الأمرإذا ول أن اكاي؛ القول 
تين-هأئمحأفيمجمزحرم م ؤ تعال؛ توله به استاولوا ومما لا. أم مملحة عل وميه أمره اشتمل مّواء 

[.:٢٣الأءراف ل م،؛؟ذلبج،ةأويه 
التقيدهذا ل مسدْ مرك—ان فعله عن تس أو يفعله أعر بأن الباح تيد إذا الأمر ول أن ١^١^،؛ القول 

متوالهاأق١٠أفيث ؛آج، ؤ توله يه استدلوا ومما الخالة. سه ق طاعته نحب فإما الرعية، مصالحة 
•بالعروق( >لن،االءل١ءة قولههو؛ مع [ ٠٩س؛ ا] 

قوكان بمباح أمر فإذا عنه، تهمر أو بمباح أمجر إذا ما ي؛ن للماح، الأمر ول تقتد ل يفرق الراح* القول 
فإنمحرم، إل وسيلة —اح الم لكن إذا إلا حيتثد،  ٤٧٥فانه الإدايية التتفليإت من ككثتر مصلحة به أمر0 

أمررالسياسةق والحدث والطلاق التعدد عثل مياح أمر عن ثس إذا أما الغايات. حكم لها الوصائل 
للنهيمالب الخاهمي، والنهي الفردي النهي ين هتا فتفرق ذلك، وغثر ممة أماكن ق والسكنى 

جازتلمصالحة لا لشهوة النهي لكن إذ أما للمصلحة، الإمام توحي رش إذا فته، العناعي نحب الفردي 
الفهدا متفلمة، ءامةوفوات؛ن تعميإت يصدر كأن *بماعيا النهي لكن إذا وأما باطتا• لا ظاهرا الهتاعت 

مابه استدل ومما ومنعه. الحلال تحريم من ذلك ل لما افه، لث/ع الحالف التثرع بمثابة لأنه فيه،  ٤٧٥
الأرح(.الأهوال )انتهت الكتاييات. زواج عن الصحابة بمص مى أنه مجن عمره عن اشتهر 



لآإ،2أاساسمس2; هس 
;- السلم؛ن اعال،اء العالي الاتحاد أم؛ن - داغي القره عل د• أ• يقول 

الخهلورةمن لها الحقيقة ق [ الماح تقييد ق الأمر ول سلهلة ل المسالة ®وهدم 
كبإل مثلا رحمت فحينإ الإثللاق، -؛ذا اليوم عالمنا ق خاصة العفليم، الثيء 

أممنجد القيم(، ابن و تيمية ابن الإسلام وشخ قراق بن )سليإن أمثالت المحققين 
لولنحون لا فهذا إباحته عل اذهمح دل مباح هناك نالوات الماح، من نوعتن بتن قرنوا 
منعالدول بعض أن وحتى والطلاق، التعدد مثل يقيئه، أن ولا يمنعه أن الأمر 

ماأما الطة؛ حمعلمإء قال والذي الأمر، ول ململة من هذا أن بحجة التعدد 
شرعي.بنص مباح لأته يجوز؛ لا هذا بأن المحققون عليه نمى 

ميأومايالعام الأمرهوالمباح ول بسلمعلة نحونتقييده الذي المباح أما 
اضرسول وكدللئ، كتابه، ق اش أحل ®ما مليإن حديث، ذكره وهوالذي د)العفو( 

المنطقةهده ٠ عنوا( فهو عنه مكت وما حرام، فهو الله حرمه وما حلال، فهو نته سق 
بابمن فيها يصدر وأن يمع أن الأمر لول تبور العفو متهلقة تسمى التي الواسعة 
.موهومة(( مصالأحة ولسست معبرة مصلحة اك هنكان إدا الشرعية السياسة 
الباح!تقييد باب من هو لنقول العفو دائرة ل ليس الرواج سن تحديد وقانون 

بلالمصالحة، باسم افه أحل ما وتمحرم الله، حرم ما محلل الكثثر بات وللأسف 
أحكممن أعلم وكاتم القْلعي، النصي عل المصلحة تقدم القضايا من ممر وق 

مخ~ رث،؛ّآي'م١( صري) مصعلفى يتحدث فمثلا والمفاسد. بالصالح الحاكمين 

أدلاباصيل.ع الأنوال _، ذم ُكد .  ١٧٨- ١  ٦٧ص النمراو، خالي. د. الراى، ص التمر ثطر: 
وكانالماح ما.را إذا الأمر أول طاعة وجوب وقدرجح الناتشة، مع ل القاتالن وأبرز تول كل 

للشيخالأم أول طاعة الرابع؛ للقول أيضا ؤيفلر ضرء. رجحه كإ ال<تمِْ الشرعية الهالحة متنيهم 
.YU-Yn_،__

ماالعملة عل المضاربات ل )مداحلة الإملأس. الوتمر عن الصادرة الإمحلأس المنهي الجمع محالة ١( ]
أرادحيتإ والتعل.د، الماح تقيياد ألأ ممافشة عناو الغزال محمد الشخ أشار هاوا ولتل وآثارها(، هيتها 

فقل.•• يقيل. مباح كل ليس الغزال؛ فرد اياح، نقييد للحاكم أن بحجة الزواجات تعدد تقييد البعفص 
وقو١نين)الإملأم • للمجتمعات.■ ترك لد<ي العفوا باب وهومن عنه ١لث١ارع مكّنا إذا المباح يقيل 

(.١١الشخصية، الأحوال 



ه-فن1ثةاصلاممك:نحاسضببامسابا ه وقآ 
قدمواالغربي، والممليد التجديد باسم الناس ص فئة عن ~ العثإنية للدولة الإسلام 
تارةورسوله اف حرم ما وحللوا الأمر، أول ء!ريق عن تارة النص عل اكالحة 

ذلك:حهلورة مستآ فيقول إ المصالحة •نمناء نحت، هدا وكل ومحكدا، أحرى 
منولوكانوا العصريون فيها يرغب مصالحة يتضمن عمرنا ق تحديد فكل ٠١

الشرقمن القوى الغرب تقاليد إل ير_دف الذي التجديد سيإ لا الدين، علمإء 
ترجيحإليه يودى مما فهدا الزوجات؛ وتعدد الفور مالي ق كإ الضعيف، 

لتصرفاتتابعة بل ثاضة، له ادئ مبلا الإسلام فيجعل نص، العل المصلحة 
شرعهاالتي الأحكام من حكم أي إلغاء ثاء من يستخدمه عصر... كل ق الخاكم؛ن 

لمينالبان الفصل ق بيل موهل.ه ه.. نفالإسلام يلغي أن إل الإسلام، ق اض 
تكثف،عقلية بهلريقة الرام؛ن أناضل يرموممبالحمود، الذي والمجددين ^١٧ ١^١٥

٠٠المصاإحة«أ من يظهرونه مما أعثلم ممدة من م؛اروءهم يستره عإ 
—للشريعة •محالمة أوامر عل العلعام بعض وهوموافقة يدكر، يالثيء والثيء 

يكونلا محتهد، بعانر ليس الذي الأمر ول ®إن الزرتا مصطفى الشخ قال ك،ا 
وموافقتهم.بالشريعة م العالأهل مشورة بعد صدرت إذا إلا شرعي وزن لأوامره 

نحضحونممن تحصل قد م العالأهل موافقة أن ومي أحرى مشاكله تبرز هنا وها 
أوطلبا للحاكم يردوا أن يتجاسرون ولا أورهبة، رغبة ويإثلومم هم أنفللحكام 
هدهتآحذ وقد علم• ذوى لوكانوا حتى الواذقتهم قيمة لا فهؤلاء أمرا• له يعصوا 

شرعاالهمة المناصيا بعص لالأمر أولوا يع—ين أن وهى أحرى صورة الشكلة 
حوياالخاكم أمر بيأتمرون أومن الثريعة، ق راّخين  ۶١٢١۶ليسوا من ، كالإفتاء 
هؤلاءأمثال عن ا وقرأنالحصر هذا ل وسمعنا أعيننا، بآم شاهدنا فقد وءلمعاب 

ُ.الرسمي؛ن...ااُ المفتبن 

فيهايتم السعودية، العربية الملكة عل الحديدة المساتل من مسألة وهناك 
ألاوجديد، قديم بين هذه ق سبقتنا الإسلامية الدول غالب لأن الإعلامي؛ الحيل 

(.٢٨٥والعالم،)ا/والعالم العقل مؤنق )١( 
ااعام،)ا/اأآ-أأأ(.الفقهي )آ<ادلحل 



لليلحة؛ؤإلزاما متعآ الياح تقييد للأمام أن بحجة الزواج من تحديد مسألة وهي 
سبنق الرأة حول أخرى قضايا مع تكالست ات الطلبهده مثل أن ومعلوم 
الأسرةنظام وعل ّسقتنا، التي العربية غير أخرى خليجية دول وْع متقاربة، 

معمتلازمة وتغييرات، وتبديلات تعديلات مع عام، بشكل الشخصية( )الأحوال 
هيئةمقللة تحمى الدولية الاتفاقيات عير وذللث، المرأة، شئون ق حاصة عدة قضايا 
تحففل()بلا ا تقريراتبمتقول ما عل العاملين من وهنالث هنا وأذيالها المتحدة، الأمم 
بعضأوشخصيات ائية والممويه التوالحركات المئفلإت بحض من مواء 

المساحتقييد بحجة الزواج من تحديد قانون فرض صحة فإ الفكرية. الاتحاهات 
؟!والواع السرع ميزان ل للأمام 



1ِعضكتهفء1 

ج؛جبمأ

للإماماْلباح تقييد وقاعدة اليواج سمح، تحديد قانؤمح،  ٠٠

لعدةللحاكم، المياح تقييد بحجة تقييده أو منعه أو الزواج سن تحديد بجون لا 
وأساب!أوجه 

أوفحأوتمنن تحدد ب الكرام، وصحابته س، الرسول، ؤإقرار وقول فمل أولا؛ 
الثامنتحت الفتيامت، انتشاررولج رهمم ممن• من أوتحت مقتن ن بالردإج 
أعلمنا فلعليه؛ اكان معل الأمر فيبقى برمامم، والصغ؛رات عشرة 

إن،االأرض أهل ل الضلال، أصل أزرر ومعلوم منهم• والصلحة بالشريعة 
بجرمفكيف ،• أا؛ يجرمه لر ما أوتحريم اش، يشرعه لر دين إما هن"ين• من نشأ 

والصشرات؟!الفتيات زولج ق بالش/ع اش أحله ما بالغ 
الصحيح،بالحدث كيا لتع ا •بموبني لت، عائشة ترؤج فالرسول، 

هوالسي كانت البعثة إن حيث الثريم،؛ بيته وآل( ه الني بتات زواج وكدللث، 
سس،كلثوم وأم ورقية زينس، من كل سن فيكون هوثابت،، ك،ا ستة عمره؛الأربعين 

وهي" نينب أن فدر لو إذ منهن، للكبركا ~ -قلعا عاما عثر أربعة من أقل 
الني.زواج من فمهل واحد عام بعد دت ول— ات البنمن الكبرى 

منواحد غبر لدللثط أثار ك،ا عاما. عشر أربعة من أمحل عمرها كان ذآقهءا بخديجة 
الرسول،.وفحل وغيره، حاتلر ملأ إبراهيم حليل د. المحدث مثل العلم أهل 

إحماعهمونقل بل ، الصحابة عمل — معنا مر كعا — أيقا تم فقد حجة، ؤإقراره 
وهذا.

تحديدقانون( مسألة عن له كامل بيان ؤ، الشنقيهلي( عل، محمد )د. الشيخ يقول 
للالجتهالمساح من.ا كان ررإدا —؛ منه ناحذ ~ للحاكم المباح تقييد بحجة الزواج سن 
فإنعليهم، اممه رخوان الكرام وصحابته ه البي عهد ق موجودا كان فيه، 

عتهالكرام صحايته وسكوت له، تقييده وعدم المباح ذللث، عن الٌم، سكوت 
الكوق،الإحماع منزلة 3، نمر عصورها، ق عنه الأمة ملف وسكوت بعده، من 

)أ/ا"؟الا(ءموعذاوىاينتج 



ولهورس اش مئاقة من ذلك ق لما كان، من كائتا محلوق لأي عليه الخروج يجوز فلا 
غثيشييبجع لدآلهدئ ما؟5؛ بمي دثاغرألرسولمن دش ؤ آعالت ئال والومنئن، 

[<،.١١٥اء:]الن.ه وؤ ما همؤء ألتكن 
ولانصا التحديد عل تدل آية التكريم القرآن ق يرد ل؛ كان ®فإدا تاوت أن إل 

ماالتقريرية ولا الفعلية ولا القولية السنة ق يرد ولر بعيد، محن ولا قريب من تأؤيلأ 
مجدثهما أته أفرى الفضلة؛ القرون ق الأمة ااغا >ا،فعل ومجن التحديد، عل يدل( 
اللف،من بعده ومن الرسول، عل فاتتا للأمة مصالحة والتغريب الحداثة دعاة 

الرؤيمات.من الحاصرة القتام وأدركها 
رخمةالبي.، عهد j( عليه كان ما عل يبقى الأمر أن عل دليل ذلل؛، فإن 

الأمرةبالقرآن الواردة الآياتا ولعموم أيضا وخلروفهم، لمالحهم ومراعاة بالناس 
للعمرذكرا الشروط هل«ْ ق نجد ولر ثروط بخمسة إلا تقييم لر نهي بالنكاح، 
ؤإذانصا(، نحالف، لر ا ممحكمة و)العادة والعادة، للحرف ذلك، ترك بل وتحديده، 

عندإليها ؤيرجع التخاصم، عند -ا ءريقضى تكون)محكمة( فإما الحادة حرت، 
الاختلاف.

ومحنتهورسوله وكتابه فه تكون أن انع التنعند الأمة مرجعية ق والأصل 
العادةفأصبحت، ضلالة, عل نحتمع لا لأما عصورها؛ من عصر أي ل الأمة ؤإحماع 

كلهذللنا 3، نجد ولر التخاصم. عند إليه يرجع الذي الشرعي النص بمنزلة الحكمة 
إنثم أهم،• أم كان ذكرا الزوجتن م، لأي الرواج ْر، تحديد جواز  iJعليه يعتمد ما 

نصبغير أوتقييده الماج فتحريم اض؛امتثاله، منهايعبد كل الخمسة، الشرعية الأ-صكام 
١ه ؤ؛لس.رمبخثأمأفيصةاو،ء... اظه: فول، عموم ق داحل شرعي 

الثرع؟له مجدد ل؛ أمر تحديد ق ئءل قول، بمل .. هدابعد فهل [. yy]الأعراف: 
٠٠اا،أ الاجتهاد.٠ هذا كمثل حجة تكون حتى الملحة الضرورة ولا العرف ولا 

يىللقابمامحاأف4>؛تي ُتن ؤ تعال،؛ نال، حيث رأسها، عل يل الحياة نية من النساء أن معلوم ١( )
؛وئدصس....0هتالآماف:؛ا[.

ملاحقه.ق لكملا الكتاب حدا الخاص يياته ينظر'. )٢( 



ةني-ؤا ١^ اضاس س شرب محالفات : اك1لث ، ٣١^^٥؛ ٢ ٤ ٦ ؤ
لأن، الشريعة تغيير هومن بل بثيء الشربمة من لس الزواج من تحديد • ثانيا 

إنهئالنا إذا ~ يالنص الثابت اياح هومن كان ايا القانوق المن تحت الرواج 
أويوجه*يقيدْ أن لأحد فلابمح "• ابح من 
أوفتقسدْ بالنص ثابتا الماح كان ®فإذا الشريف؛ شاكر بن محمد الشيخ يقول 

أنلأحد محز لر نصا إباحته عل والمنة الكتاب نص ما لأن للشريعة؛ تغيبمر به الإلزام 
تعال؛اف شرعه لما ومتافضة ورموله، فه ومشاقة محالة ذلك ق لأن أويوحبه؛ يقيده 

مسنوتحديد وتعال. بحانه مسوحده فه التشريع بأن النصوص ذللث، عل دلت، كإ 
فعله،لأحد يسوغ لا الذي العام التشرع قبيل من يعد لذا بالنص. الماج من الزواج 

الأنه فالأصل المن؛ هال.ْ إل الوصول قيل منه يمغ للزواج؛جثث معينة من تحديد 
ولوالزواج، حاز الأمر هذا القيام؛ت؛عارتخ أمكن فمتى للزواج؛ محددة من يوجد 

بضرورةارتبامحل غر من عامة بصورة معينة يسن الزواج فتقييد صغيرة، من ق كان 
،.«ر لأحد.. يسوغ لا الذي التشريع ق داحلأ يجعله ملجئة حاجة أو 

وتمنعتحرم التي القوانئن من البعض يريد حيث التنريع؛ باب ءمن وهدا 
قالطاعة وجوب لأن الأ؛لاءة؛ وجوب باب من ليس وطا مهللفا، المغيرة تزؤيج 

٢.شرعااُ تحريمه لايقتفي الأمرالماج 
الحكممن الزواج( من تحديد )قانون يجعل من الربانيئن العلياء من نجد لذلك 

وصحت،ك،ا ~ به افه يأذن لر ما بوتشرع اظه، أحلمه ما وتحريم الأ4، أنزل ما بغم 
مادقا~.

بإعنده من دثرع ،فلا اض رسول وستة الله، بش/يع محكم السلم لحاكم او 
ءإثهترثود=ق!وأ أم ؤ تعال لقوله الخلق، لا للخالق التشرع لأن اطه؛ به يأذن لر 

[.٢١]الشورى:  40محناتمثأدنبجآلأ
أنزلبغيرمجا للحكم تدفعهم التي الأسباب من وممثليه الملم الحاكم وليحن.ر 

الغرببقوانين ة الممثلأوالتبعية أوالحزبية، الدولية، الضغومحل لئ، كتلاطه؛ 

المواتي.صيد موقع ق الخاصة صفحته الشريف. شاكر محمد الشيح ( ١) 
.٨٥اكبري، عارف، الشيخ البكر، الرواج )٢( 



؛نالمعرص—وكثرة ومسوتمراتيم، الكفار واراء ورغباتيم، الناُس وأهواء واتفاقياتهم، 
الحاكميقول وأحكم، أعلم قافه الخاهلية، وحكم اطه حكم بين هشتان وتكتلاتمم، 

آنوآندريم أثوآءئم أردأقم يتآ كمحرسأم -أوآي ؤ ت التنزيل بمحكم بر الخب
يإن،؛تادزثؤم أنمحيأرسممن ليدآس ئة 

هه بجهوف لتؤي يزآش تنس وس تئون قسموة.١^؟^آمجث ->، تى٢٥
]الائدة:؟؛-«ه[.

الحاكمالله حكم عن ح_رج من عل تعال ررينكر ت يشره ممر ابن يقول 
والأهواءالأراء من سواه ما إل وعدل شر كل عن الناهي حثر، كل عل المشتمل 

أهلكان كإ اممه، شريعة من مستند بلا الرحال وصعها التي والاصطلاحات، 
وأهوائهم،ارائهم بيضعوما ممسا والحهالأت، الضلالات من به محكمون الحاهلية 

الذيحنكيزخان، مالكهم عن الأ-حوذه الملكية السياسات من التتار به محكم وكا 
شرائععن ها اقتبقد أحكام من محمؤع كتايح عن وهوعبارة الساق؛ لهم وضع 
منأحدها الأحكام من ممر وفيها الإسلامية، والملة والنصرانية اليهودية من شتى، 

وسنةالله بكتاب، الحكم عل يقدموما متبعا، شرعا بنيه ق فصارت وهواه، نفلره محرد 
اللهحكم إل يرجع حتى ه، قتالمحمث، كافر فهو منهم ذللث، فعل ومن رسوله 

٠.ممر«ُ ولا قليل ق سواه محكم فلا ه ورسوله 
الأيةعن ~ بالسعودية العلمإء كبار هيئة عضو — النونان صالح الشيح وقال 

حكممحالف، حكم فكل افه، أنزل ما بغر هوالحكم الحاهلية حكم أن >رأىت الماضية; 
أوستيدستورآ، أو ، أو^lLoLقانونا، ولوسمي وقت، أي ي الحاهلمية حكم فإئه اممه 

 ،،^,U الحاهلإة«رُحكم فانه
بالأنفاقياتبأوامرها المتحدة الأمم هيئة من الزواج سن محييي وقانون 

محنبأي الزواج فالخاهلمية. حكم هومن السفاح وتحيز النكاح تحرم التكب الدولية 
أوتحديدوقمع، تقييد بلا الإسلامية يالثريحة ورسوله افص أباحه هومما كان 

: ١٣٨التوحد،)Y/ محاب يشرح الضد )آ(بمنة 



؛ا الترصة اضاء،ل بحجن ب ث- نحالفات : الخاك القمل ?٦ ٢  ٤٢!
هميثئ'ث،لهحء،|هء __س _ ِ ___ __ سهِ- م،،س__سُه 

فليسبالنص نت مما هو طلاع والصغيرات الفتيات فزواج وريع. وعيد أو ومع، 
فالعام، بوجه ؤيقيده يمنعه أو محدده، أو محرمه، أو يوجبه، أن نابه من أو للحاكم 

أنمثل ورموله. اش أباحه مما الناس مغ للحاكم ®ليس تيمية! ابن الإسلام شخ 
٠.ار وليها... المرأة يزوج أن يمنع 

صرورةغبر من للحاكم المباح تقييد بحجة أيضا التحديل. هدا كان إذا فكيف، 
سوى~ الكتاب، تهدا مرصع س باكثر ذلالثإ ناقتنا كإ ~ راجحة ومصلحة ملحة 
التيالشرعية المخالفات عل محتوى ام الغربية، الدولية الاتفاقيات أوامر تمميد 

،.الإنسانيةأ والفعلمرة الدين مع تمعلا.م 
ولااش، يتقوا أن الزواج من بتحديد الون ينالدين هؤلاء عل ®محبإ لذا 

هلحق والتسرع ، .١؛! فه فالحكم افه. به يأذن لر شيئا يشرعوا أو شرعه، محالفوا 
بقوله!عليه اطه حمثؤ وقد الزواج أحكام ذلك ومن غيره. فيه يشاركه لا سبحانه 

معشر»با ١^٠ وئال 
*رلالقرج...،ا وأحصن للبصر أغص فإنه فلميتزؤج الباءة منكم ا'سطاع من الشباب، 

(١٠ ٦ ٤ )ه/ الفتاوى، محمؤع عل الستدرك ( ١ ) 
محمماتل والأحلأيي الاجإعي التوجيه مصادر وازدواجية ، التثرع ازدواجية ءإن وشلمت )٢( 

حالةy، والثقايية الاجتإعية الهوية وبحل ديتهم، عن ايالم؛ن ؤيفتن اف، سل عن بمد ثما السالمان، 
مرابيةحالمات عن عبارة ايحتمع أل كإ السبيل،. فيفالون والنور الضياء الناس نحرم معتمة، تلبيس 

منهابأي إحلال ئراطة،وأى مي والأخلاقية والأصاديةوالسياسية والاجاعية الثقاقية مزالبتى 
افلرجعيةوتوحيد الإصلاح ي سثمولمت الالنفلرة يوجس، وهدا الأخرى• والض الحلقات ي حت، يوثر 

الديالإلهي التتزيل عل وتأبها • الني هىْ لكل التثريب 
السالخان،محتمعات عن اإعلإنية والنثريعان القوان؛ن ؤإتصاء [ ٤٢ت فصلت ] ه /ي\ مة 

للتمتعولخرأة الحرية ؤإتاحة الإنسانية، والكرامة للحقوق الصادق التطبيقي الأنموذج البثرية ؤإعهياء 
الدراسة،مقاعد ق سواء وقيمها، بدينها الملتزمة المرأة عل نحن كل ؤإزالة لها، وتكريمها الشريعة، بعدل 

(.٤ ٢ — ٤ ١ الإسلام، ق وواجياما المرأة حقوق روثتقة  ٠٠٠عقيمة. أمرة تكوين ل الرب عند أو 
عنوان:تحت والمال المسألة، -رذْ ثار الذي يالإعلأم الكتاب عل يرد له مقال ل النونان، صالح العلامة )٣( 

،١٣الأربعاء النثر: تاريخ لخينيات، موقع إحماعأ. ائغ مكفء من البلؤخ دون الص-نيه تزويج 
.٠٠١٤٣٢يولواا"آم/ 



عشراكامئا من أمل - الفتيات زواج فإغ محرم(رُ الإباحة قاعدة)رافع ثالثا: 
محادراححة ومصالحة صروره ضر من — ذلك من أوقريب قالوا كإ عاما 

يالكتابالثابتة للإياحة راغ فإتعه ْباح> أنه قلنا إذا الزواج لأن رموله؛ وف 
]معملاحفلةمابالحاشية[.الزولجخئ،آثم. فاغهدا والسنةدالإجيع، 

المتوردة،الموان؛ن من وضرها الزوجات تعدد مغ أيضا هذا ق ؤيدخذ 
مشرعاه نفأقام قد والقانون الفلام ^ا أمثال اوواصع الأمرة، حول والخالمة 

عناشهك«ُآُب
فيه®أن مضاره: عن حديثه عند الزواج محن تحال.يال حول العيال العلامة يقول 

مثلإن يقال: ولا افه، عه ومحلما وتضييقا الهللاق سورة آية ق اممه أءلالقه لما تقييدأ 
لثج،ذلمثل واحدة زوجة من أكثر بالزواج فإن مباح، أمر ل تنظيم التقييد ذللث، 

أوالثالثة أو بالثانية الزواج من يمغ أو ذللث، من يمغ تنقليا بمدر أن لأحد وليس 
اش«م.شرع عل اعتراضا ذللث، ل لأن الرابعة؛ 

المصريالثعّت، محلى أمام ألقاها كلمة ق محمود( الحليم عبد الشخ)د. قال 
منحةوجعله الله أباحه ما تقييد ررإن الشخصية: الأحوال قانون مثرؤع بخصوص 

الورنرأحمد بن صدني محمد الل.كتور الث.خ يقول ١(.  ٥٧/ المروق)١ صاحب حا قال مذْ )١( 
موّ—وءةوصاحب بالقمم الشريعة وأصول الدين لكبة ق مّارلث أمحتاذ الغزي(— )أبوالحارث 

اعن. فإن يرسها؛ ما ^؛٠١ طرا تم ما، أمر ق وحدت إذا الإباحة رأن ثرحها: ل يتول — المته؛ة القواعد 
شالحكم لأن الثميع؛ خصوصيات من الحلال نحريم لكن وئا السائقة. للإباحة محرما يعتثر الطارئ 
يعتبرإم،ا صراحة؛ وأباح اف احل ما نحرم نظام اكا فإن حلقه؛ من لأحد ولا لضره، لا وتعال بحانه 

صاحبمقام ه نفأنام لأنه ومنع؛ اش حزم ما محل نفلام كل وكيلك اض، حدود متعلويا لكفرا ننلا٠ا 
ال~ ٌؤتتا ال—اح ببها منع راجحة ثرعتة مصلحة أووحل- محتهل.أ، الياح ماغ إلاإذالكن التشريع؛ 
لكنؤإن فهومأجور. الاجتهاد لشروط حائز شرعي محتهد من صحيحا اجتهادأ لكن فإن - دانا ممرا 
ماذدرُ•ءثرثرءي،سمآشما نظاما حاض شرعي محتهد أو شرعي، جتهد ءيّدرءيسمء؛د اجتهادأ 

نصيبمثل الأنثى ومعطي الزواحات، تعدد مانع صمها; من ذلك، عل امثالة صرت نم ( ٣٨٣)ه/ 
ورسوله.اف محالة من وعذا اليراث؛ من الذكر 

ابق•ايالرجع ينظر؛ )٢( 
مابق(•امرجع الأول بجانه من )٣( 



٣٧ أالشرعية القواعد سة شرعة محالفات ; الثالث الفصل 
ii_L محغهانمحده،أء 

للقرآنمحالف ذلك وفوق والتحايل، ويالضيق Jالأهتإم الناس يشعر للمسدان؛ 
وراءمياق والأنالانجرار يعدم الجالس هدا الشيخ ويدعوا والإحماعاا. والسنة 
ولاالمسالم، صمير من إلا العللاق عل قيود لا ررإنه فيقول! بالإسلام تنحرف أهواء 

المسلم؛؛صمثر من إلا اكعدد عل قيود 
لماتقييد لأنه الزواج؛ ومحن القاصي، عند والهللاق الزوجات، لتعدد تقييد فلا 

بالنص.افه أباحه 

قالمشهور اصي الق(-  ١٣٩٩- ١٣٠)٧ شاكر أحمد المحدُن، العلامة يقول 
والمصرانيةبعقولها الإفرنجية الثلمة تلك عن — بمصر الشرعية الحاكم ق حيته 

بعصوببالألفاخل، يتلاعبون ذهبوا راثم بوقته! الزوجات تعدد أنكروا ممن بعاهلفتها 
يمصيميد أن الأمر لول وأن (إ )مباحا الزوجات تعدد فسموا الأصولية، القواعنم 

صالونكله مدا ق أبم يعلمون وهم ا. للمصلحة القيود من يرى بإ الباحات 
الدقيق؛العالمي بالعتي )المثاح( لفغل عليه يهللق مما الزوجات تعدد كان ف،ا مضلون، 

رسولفيه قال الذي وهو أوتحريمه، تحليله نص يرد لر الذي منه، المكون أي! 
فهوعفو(1،عنه، محكت وما حرام، فهو حرم؛ وما فهوحلال، افه؛ أحل أرما ه افه 
أصلهاالتي الأمر، بصيغة إحلاله جاء بل تحليله، عل صراحة نص القرآن إذ بل 

التحليلإل الوجوب من الأمر فيها انصرف ؤإنا ه لةئأ ما»لاب ٤^٢؟ ؤ للوجوب! 
كلمةمعنى بكل حلال أنه الشن— علم ~ يحلون هم ثم ه محر مامماب ؤ بقوله• 

البي.عهد منذ فته، شلئ، لا الذي الواضح التواتر وبالعمل القرآن، بنص )حلال( 
•؛ يمرون؛؛؛ قوم ولكنهم اليوم، إل وأصحابه 

وتقييدكمغ بالحقيقة هو القانوق السن قبل الزواج ومغ الزواج محن وتحديد 
بالمعنى)المباح( لنقل عليه يعللق والصغثرات الفتيات زواج كان فا الزوجاُّتإ، تعدد 

وصحكا تحريمه أو بتحليله نهش يرد إ الدي عنه، المكون أي* الدقيق؛ العلمي 

١.٣ — ٣ ٠ الروحان. تعدد عن وقلن قالوا )١( 
الضر.وعمدة حق، كالمة امثال; الأحرى، الشيح كب 3، أبما ويوجد • ٢٤٥الخاملة، حكم )٢( 



ِه'أءآ
اسن؛س

1ءبمءِ—زءأء

٠٤٢٥١^٥ ةالشرمة 1نياوبمابباكاف:

علأيفا ينطبق ذلك لوجدنا يالأية، الشخ به امتثهد ما مثلا ولوأ-محدنا العلامة، 
أدلةق ذللث، أوصحنا كإ والكبيرامحت، المغثرامحت، تشمل الماء لفظة لأن الأتا، م

الغالبزواج ل يشكلث، من اك هنلميس القليل أوكآثل مستقل. بشكل الخوان 
أطفال،الوصحي انون القبنظر هؤلاء لكن حله، عل القطعي فالإحماع والبالنة؛ 

كاملة!منة ١ ٨ يتم لر منهإ الواحد مادام صغار قصر، 
الم.ساإمين؛محاطتا الزوحايت، تعدد مغ عن حديثه مكملا شاكر( )أحد يقول 

نبذهتخفوا فتءاJديه، وأتب_اع أتباعه، ثندعنكم ولا الأبلمان، يتجرينكم لا  ١١
أنيريدون الذي المريح الكفر وحذا فيكم، يل.يحوها أن يريدون التي الفاحشة 
يوهموكم،أن يريدون كإ منعه، أو مباح تقييد مسألة المسالة ءاليست، فيه، يوقحوكم 

ن>ىالالمشريع وعل إسلامكم، عل أتصرون الميدة; صميم ق مسألة هي ؤإنإ 
باطهوالعياذ — عنهإ تعرضون أم كله؟ شأنكم ق بطاعته، وأمركم إليكم، اممه أنزله 

علالأمر هذه ؟ ورموله افه لخهل وتتعرصوا الكفر، حماة ق تردوا ف— 
يتوؤعلا — الزوجالت، تعدد منح إل يدعونكم الذي — القوم هؤلاء إن حقيقته. 
مثهور،معروف، وأمرهم والأحيان، العشيقات( من الخم العدد انحاذ عن أكثرهم 

ثموالكتم،، المحق، ل وقاذوراته مبادله، إذاعة من يستحي لا يعضهم ن إل 
حتنالله إن والملمن. بالإسلام ويزري والدين، الشريعة ق الاجتهاد علم يرح 
علالباقية مريعته ق أحله — القرآن ق المرح يالص — الزوجات تعدد أحل 

فلمسيكون، وما كان ما يعلم مبحانه" ~ وهو عصر، كل و زمان كل ق الدهر، 
يكونفيإ سيقع ما ولا العصر، هذا ق الأحدامحث، من وح ما هؤ( علمه عن يعزب 

يزعمكإ ~ الزمان بتغير يتغير مما الحكم هذا ولوكان القادمة، لعصور اق 
•ه ول رمسنة ق أو ه كتابق لثط ذلعل لمص ~ افدامون الملحدون 

شءيلإ ثأس  ٧٥رماي،^ألثثتنم( ق C ذز ؤأقت دينهئر آس قآقيزى ئؤ 
الكهنوت،من وبرئ الرهبانية، من برئ والإسلام [ ١٦تالحجراتت ه ٠ علسر 

ولا، رمحوله سة أوق كتابه ق افه أحكمه حكإ ينخ أن أحد يملكؤ فلا 
لئ،ذليمللثه لا اممه، حرمه شيئا محل أن ولا اممه، أحله شيئا محرم أن أحن. يملك( 
بإجبعسواء الأمة، حمهور ذللث، يمللث، لا ل وزير، ولا أمير ولا ملك(، ولا حليفة 



لهاالشرعية القواعد بحجة شرعية ءُالذات • اك١اث الخمل ٢ 'وغازْ 

معواامحوالطاعة. والمع اش، لحكم الخضؤع حمينا عليهم الواجب بأكثرية، أم 
ساعئ\ء>،1 هيدأيدكتظم وإدُةؤاواإتتاا ؤ الن،>ملت سورة ق اش قول 

تلت<:ترثآصُ

أومنعه، أو الزوجات تعدد نحريم حاول من كل أن فتعالمن ألا ا ٥ ٩ ت ]يونس 
،.الكالب،اراش عل يفتري فإنإ السنة، ق ولا الكتاب ي ترد لر بقيود تقييده 

القاعدةمده تهلبيق محوء من وهدا الزواج، من تحديد قانون ْع الحال وكدللثؤ 
زواجمتع أو محددة، محن تحت، الزواج منع عل مواء المباح، تقييد ق الماضية 
تقييدفقه  ١٠مقاله ق يامحبن( أيثا)عل القاعدة تهلبيق وء لأثار وقد التعدد. 
قال!حين، المباح*؛ 

وهومثالالقاعدة، لهده والتهليق الفقه محوء فيه ينجل مثال إل هنا نتعرمحى 
منأكثر بالزواج مغ قانون النونية الدولة سنت، حيث، واحدة. من بأكثر الزواج 
اكؤيرهذ،ا أ0 إلا الباح؛،، تقييد اللإمام بقوله القانون هدا بعضهم لها وبرر واحدة، 

وهرتنؤ؛اذكمأماتثاب يقول: ه اممه لأذ وذللث، الصحة، من له أساس ولا باطل 
4صذؤثآهألأمحوأ0 

قهلعيالثبوت قطعي بنْس واحدة س بأكثر الزواج أباح قد ذالثارع ٣-!* تالنساءت 
اش.أحل ما وحزم المص، عطل ؤإلأ المتاح، هذا يمغ أن للأمام محوز فلا الدلالة، 

تتعلقهي إنإ ورعايته، الإمام تقدير لمجال تحضع لا مسألة الزواج فمألة 
هداق التدخل للأمام ا أجزنولو بواجده. اكتفى ثاء ؤإن عدد شاء إن بالفرد، 
يقول:ه فاض الفردية. الثوون من ذلك، غبر ق التدخل له لأجزنا الشأن، 

]الأئدة:س[،ه >
آخر؟علميه ؤيمغ الأكل من بمؤع فيلزمه الفرد شأن ل يتدحل أن للأمام بموز فهل 

للفرد.الشأن هدا وترك بدللث،، للأمام يأذن لر اف لأ0 باتفاق؛ محوز لا مما هذا إن 

النسر.وعمدة حق، كلمة أعثاوت الأحرى، الشخ كب ؤ، أيما يئوجد . ٢ ٥ ~١ ١ ٤ ٩ الخاملة، كم ح( 



أننااْ فمعنالغ، بالماح يميد أن للأمام أجزنا إذا أنتا الأحر والأمر أمر، هذا 
الإماميمنع أن لوأجزنا أننا هذا، من والعنى بالإلزام. يقيده أن أيضا له أجزنا 

الغ.بملل الإلزام بملل ياذا أحد، به يقول لا وهوتاْلل يه، يلزم أن لأجزنا التعدد، 
يالمثاهدفيامحلل صرر، عنه سج قد التعدد أذ من الناس بعض يقوله ما وأما 
يتعددنفر وهل والفاحشة، ا الزنإل يودي التع إذ الحال، واغ من المحسوس 
الحليلأُت،؟تعدد ونمغ الخايلأ١ت،، 

مظالعلميه يترتب واحاوْ س بأكثر الزواج أل س بعضهم يدعيه ما وكذلك، 
الفلربغض العدل، لأل باطل؛ فهو الزمن، هذا ق حصوصا العدل لانعدام للمرأة 

أوبأكثربواحدة الزواج ق مهللوب اشتراطه، أوعدم الزواج ق اشتراطه قضية عن 
أصلاالزواج مخ له لحان الحيل، انعدام بعلة التعدد مخ للأمام جاز ولو واحدة، من 

أنلا الفللم، ذلك، يمنع أن فلملامام معش زواج ق الفللمم ست، إذإ ثم وهوبايلل، 
مهللقا.الزواج يمع 

نالقالتات محء؛آا عائشة عن براء. منه والثميع باطل، القانون هذا فإذ لذلك 
متفقفهورذ®. منه ليس ما هذا أمرتا ق أحدُث، راس ت ه الرسول 

إنإراجحة، مصالحة هناك كان إذا طاعته ووجوب، للحاكم، المياح تشيد رابعا؛ 
لأالخاصة.العامة هوبالأمور 

منليس ررالنكاح (ت  ٤١٣٥ )ين،! المعليعي بخست، ابن المصري العلامة قال 
المقتفيوجود عند أوفرض واجب أو الأصل بحّيا سنة هوإما بل المباح، نؤع 

الأمرق هي عامة، لمملحق بمياح أمر إذا الأمر ول ءلا'عة وجوب وقاعدة لن.للأخ. 
للاتقاءالصحراء إل بالخروج أمر إذا كإ ٠ الAامةر فيه يشترك الذي العام بالمباح 

فيإءل)الأشباه( شرحه ق عود الأبو نقل الأمثلة. س وءّ^رها الرمل، به مثل كإ 

http://www.azeytouna.net/Usul/Usul002^.. ١  ٤٣٢القعدة ذو ٢ ١ الزيتونة، محلة )١( 
تقييدأن الشاطئ اااويرى افسدينااات يبن الثقافية الوحدة ءدمتور كتابه ق الغزال محمد الشيخ يقول )٢( 

بالإباحةنص هناك كان إذا أما عنه، الشاؤع سكتا مما أي )العفو(، دائرة من كان إذا فيه؛ لاثيء اظلباح 
دقيق،.نظر وهدا اش. أحل ما نحرم لا حتى ما، لقيد مكان فلا 



مباحأنه فرض فعل النكاح وأما ت محصيصه محوز القضاء )الأشباه(! قول عل كتبه 
الخاصة؛أمور ل الأمر لول مدخل ولا العامة، أمور من لا الخاصة أمور فهومن 
علمبنتا لطان الفعل كان ارإذا عليه: اطه هبة وشرح الأشباه ي قال لما وذلك 

أمرهينفذ لر — الخاصة أمور ق له مدخل لا إذ — العامة بأمور يتعلق فيإ الصالحة 
قالكاح أن فيه شك لا ومما ينفذ«. لر خالفه فان الشرع، أمره وافق إذا إلا شرعا؛ 

أوواحده ا يتزوجهومن الزوج بمثعلمى فهو ماح إنه قلنا: إن الأربع مرانه كل 
أمرهفيه ينفذ فلا فيه؛ الأمر لول مدخل فلا ذللئ،، ق يكز من لغير حق ولا أكثر 
ائهملأبنية النامن التحديد عل الأقدر هم والأمرة ءفالأهل تييه.. ولا 

هذهمثل ل التدخل العام الأمر لول يس ولوأحوالهم، ظروفهم بحبا 
الأمور«ر؟ا.

ررفقاعدةبحيته~: دمشق بجامعة دكتور — عتر( الدين يقول)نور هذا وحول 
نصبالثابتة لا العامة حان، بالبا خاصة اح المبلتقييد الشرعية السياسة استعإل 
شرعاالمقرر ررومن قال[: ]حتى الأفراد((. حقوق أيضا تتناول لا كإ خاص، 

التعديمقابل وحدُت، إن شرعية؛ مياسة ولا مرسلة، بمصلحة عيره لا أنه ؛الإحماع 
موئلإل إذن التفات، فلا أوإحبع، حديث، أو قرآن نص مصادمة أو الحق، عل 

حقعل تعدي الزواج من تحديد وقانون ٢•  ١٠٠الاستدلال من الشكل حذا الغالهلن 
الإحماع.و والسنة للقرآن ومصادم ووليها، بالزواج الفتاة 

عامبحكم المباح وتقييد شرعي، حكم والإباحة مباح، يالصغيره رروالزواج 
ينوبالحاكم ا فيهمحكم التي الخزئية، القضايا تقييد بين فرق وهناك محوز، لا 

..٦٤الإغلاق،رفع )١(ينظر؛ 
الرحمنعّاّ تحقيق التشار، موع يمصر~، الشعي، بمجلس الدسة اللجتة عفر ~ عكر السيد الشح )٢( 

حمالي١ ١ الأحل. مصراعيه(، عل ال الفباب يمح ممن، ين الزواج ٌن عنوان؛)تحديد محتا هاشم، 
الأول؛"؛ة؛ملأءلالرابْلالتافي:

http://www.aIniostshar.com

.١٥٦ص الخلال،، أبغض )مآ(بءلر؛ 



؛،هنتدجةاكربابباائافلال_زاويإ أق 

ولااف، دون من مشرعا صار وإلا فيها، للحام يحل لا فالكليات العام، الحكم 
انوقالقن التحتر ُالغة بفتاْ بالك فإ ؛. ُ حراما١٠ المباح يجعل أن للحاكم يجوز 

الموهومإ
وكل\ذثوذآ.< منمي عن يحيد صار، قانون الزواج• ّن تحديد ررقانون أن غثر هذا 

تحديدأوالحاكم الأمر ول حق من ليس أنه إل مشرا فيه، حر لا السمئ أباحه عإ ابتعاد 
قترتبط — أوصحنا كإ — وهي مدنية، وليت وشرعية فقهية فالمسألة الزواج، سن 

المكر؛الزواج عل ماحي هناك كانت ؤإذا الشرعي، التكليف معاير ببلؤخ الأولط المقام 
يسهلالقانون أن لأسيإ قانون، بسن وليس والإرشاد، عليها؛التوعية التغلب فيمكن 

قالكإ .  ٠٠حفرة آثار من ذلك عن يرتب عإ فضلا عاليه، والتحايل يه التلاعب 
أ.آباد—ُ بإسلام العالية الإسلامية الحامعة مستشار — ال العأحمد د. 

وقدأيصا؛ إمحللاقها عل ليس بالباح الإمام تصرف أن إل إثارة يعهلينا وهذا 
ررومنت يقول حبشا ؛ ٠٠المباح تقييد ررفقه بعنوان له مقالة ق عل بن ياسن ذلك، عل نبه 

احمبفكل أوالإلزام، بالمغ المباح تقييل أمر ويجتهد فيها يقدر أن للأمام التي الأمور 
هذاأذ إلا فيه. تهليعه أن الأمة عل وحب، الشؤون رعاية والتزمه الإمام اختاره 

فيهالتصزفه حق للأمام جعل فيإ فقط هو بل مباح كل ق مطلما ليس الماح 
وغبرالعام والهلريق اتؤ بالموسالمتعلقة الإدارية كالتتذليءات، واجتهاده، بسياسته 

أوتقييدها له بمق ولا فيها للأمام يحل فلا يالماس التعلقة الأحكام بقية أما ذلك، 
حق\دثوع أعطاه مما ولمت، صلاحيته، حاوود صمن داخلة ليستا لأما تعهليلها؛ 
أوالشاي، دون القهوة يثرب الفرد يلزم أن للأمام يجق فلا أوالمفلر، فيها اكصزفخ 

ُ.ذلك،ااُ غثر أو علانة دون فلانة بزواج 

٥.٨ الصثري، عارف الشخ البكر، الزواج ( ١ ) 
ادالفياب يفتح معين بن لزواج ١ ّن رنجديد • عنوان تحثا • هاسم الرحمن عبد تحقيق • الستشار موفر ( ٢ ) 

اكال:الرايط ،،.>، ١٤٣١الأول، جادتم، ١ ١ الأحو مراب(. مض 
http://vmw.almostsharco_eb/Subject^^

=18&Cat_Id=l

http://www.azeytouna.net/lJsuyUsؤ ١  ٤٣١٢القعدة ذو  ١٢الزبمونة،١ )٣(محالة 



ا\مس\مب ت محالفات النملاكاك: ^^ ^؟٥٢ 
قرةق حاصة— — العنت ه نفعل ئنشى لن واجبا يكون ئد الرواج • حاما 

نقميللحاكم يجوز فهل الحيل، القانول الن يصل لوإ حتى الراهقة، 
الخلال؟!وتحريم الواجب 

طيعةنحالف مما هذا I فأقول ه؛ لحكم فلا المادر من هدا ق1ولت قال ؤإن 
والنفسيالعمأف، والرغبة التوقدة الشهوة حيث والبلؤخ، الراهقة قرة ق الخنين 

القنواتالثهواق؛الانفتاح عصر هدا يعصرنا خاصة للسكينة، وحاجتها المضهلرية 
معحتى النتشرة يالتقنيات عليها الهصول وسهولة بغالبه، والإعلام بل الفضائحية، 

باتحتى العصر، حذا ودواعيه الزنا أسباب، تيسرت وللأمف ل والصغار. الأمحلفال 
يتملا وراما واجّت،، ا الزنترك أن ومعلوم هدا؛ ق الوقؤع ه نفعل نحثى الإنسان 
فهوواجبُ•به إلا الواجب 

١١الهدىغتار محمد د. الشخ يقول  بثرطيكون إنإ للمباح الحاكم ^^٠ ١
شرعية،ة بقاعاو الاصعلدام وعدم الإصرار، وعدم الراجحة، الصالحة وجه تحري 

ولوكانالفاحشة، ق الوقؤع نحشى من عل مرعا واجبا يكون قد الرواج بأن وذلك 
وفرةالحلال؟ بحرم أو الواجب،، يقيد أن للحاكم يمكن فهل عثر، الثامنة قبل 

للمغرياتفيها الثبابذ يتعرض الشرعي— البلؤغ ّن من تبدأ والتي ~ الراهنة 
قالوقؤع من الخشية فيها تكثر التي القرة فهي الخشية، والثيران الخارجية، 

الحاجاتمن الكاح إل الحاجة لأن ، ٧١٧القاصي؛ بحكم تعليقها يجوز ولا الحنتؤ، 
بحكمفتعليقها الذاتية؛ الشخص حاجة إلا يمابتل تنضبط. لا والتي الغريزية 
الحنفجاأ}شديديأباه حرج فيه القاصي 

اليومففناة عدة؛ لأّياب، الخشية والإثارة البلؤخ من تقدم هذا، زماننا وق 
العصرهدا قبل غالبا بالعرفة اؤيه تأوما العشرين فتاة تعرفه لا ما تعرف الصغثرة 

الأمرةمثاق وتشح يمراجعة نامت التمي العابء هيثة وعضو الثرعية، الخمعية رئيس محو والشيخ ( ١ ر 
بمصر.الإسلامية البحوث محع وعضو الملمة، 

قانونتعديلات لمشرؤع الشرعية الرؤية عنواذت نحت والألفل، للمرآة الإسلامية العالية اللجنة موع )٢( 
الرابمل:اكري.ثطلر: الطفل 

iicwc.org/lagna/iicwc/i؛//http



أود

،هن،تذهع

م:*
ء غ٢  ٥٧الشرب زايية الالثان; البات 

صغثراتقيام يزوجون تحدهم ذلك ومع والتعليم، الإعلامي الانفتاح بمسب 
اوقتنراق يقول.' معنا— مر مثلا—كإ ءثس،مين بن العلامة تحد لدلك، الأزمنة. بتالك، 
عليه،محب وما له، محب وما الزوج، حقوق ؤيحرفن يقرأل بدأل النساء هدا 

فدرفإن الكاح، مصالح تعرف أوشهها سه عثر اثنتا لها ولوكان المرأة وصارت، 
فلافأذنت، تؤذنت، وامستبالغ ب ا ولكنهحيدة، معرفة الأمور هدم تعرف امرأة أن 

أس«•
هداق صغبمرة محن ق ولوكانت، اء الثوعي حول عثتم؛ن بن كلام يؤيد ومما 

منأبلغ فتاة ا ارأن: قالت،حيث، عاما، عثر السادسة محن ق فتاة سألته ما الزمن؛ 
الولكنني جد، ممؤذن وهو ملتزم، شاب لخهلبتي تقدم وقد ستة، ١ ٦ الحمر 
آثمةا أنفهل نحْلني؛ أن قل من وأكرهه بل أحمه، لا لأنتي منه؛ الزواج ق أرغب، 

•محترا اش جزاكم ا أفتوندينه؟ يرصى من صمن ق وهويدخل ورفقه، له دي رق 
إثملا شخص؛ من الزواج ترغبين لا كنت، إذا الفوزازت صالح الشخ فأجاب 
الارتياحمع الصالح الزواج اختيار عل مبناه الزواج لأن مجالخا؛ ولوكان علياكه، 
السائلةاة الفتعقل كبر بحجم كبير نرى كإ السؤال وهدا ،. إليه...؛٠١ النفي 

دينها•عل المحمود وحرصها ووعيها، 

حميععل عامة بصورة الزواج محن تقنين يجوز ارلأ أنه نجد مضى ما ويعد 
ذللا،ق ولما المحدد، السن بلؤغ قبل الناس بعض حق ق واجبا يصير قد لأنه الماس؛ 

لعبادها،اتعال افه ماأباحه عل لاعتداء اس 
العمريةبالاحتهادات، للحاكم المباح تقييد ق محج أن لأحد ليس ; سائسا

أصحابيصوره ما عل ليس فاجتهاداته الزواج؛ سن تحديد عل بقياسها 
الصيحةأوتقديم الشرعي، المص محالفة من المحرفة، والفرق الاتحاهات، 

الحديث،وميأق المصوص. دائرة وق له، موافقة هي بل ذلك،؛ وغير عليه، 
خاص.مهللسا ق عنها 

١(.٥ ٦ الفوران،،)"؛/ صالح فتاوى من التقى )١( 
ّابق(الص،)مرجع ■ماواف د. إثراف،: تحت، الفتوى مركز )٢( 



ج0ثقة
عللانمقي العامة والولاية العامارم الولاية من أقوى الخاصة الولاة ابعا: 

المانولالن نحت الفتاة)الأب( ؤل زوبج يقف فكيف ٠، الخاصة' الولاة 
االحق؟ وهوصاحب القاصي أومواممة الحاكم، قانون موافقة عل ستة( ١ )٨ 
البحرينءتق الشخصية الأحوال قوانين ®عولة كتايه ق الحمد عادل د. يقول 

المختصةالشرعية الحكمة بإذن إلا المغثرة ابنته تزيج من الأب القانون ®مغ 
العامة«.الولاية من أقوى الخاصة ®الولاية الفقهية: للقاعدة محالف، 

لأنالعامة؛ الولاية من أقوى الخاصة الولاة أن - الزرقا ىل كا - ومعناها 
اءبنالسيوطي قال ممكنا. أي وامتلأكا، اثثرأ أقوى كان اشتراكا أنل كان ما كل 

٠.وأهليتهااُ الخاص الول وجود ْع القاصي يتصرف، ®لا عليهات 
®إنالزرثا: عن نمه ما القاعدة هده تهليقامحت، ق الزحيل( محمال قال)أد. 

®وممستتد٠. ءمالها<' بعد إلا الول وحوي مع الصغار تزؤيج يمللئح لا القاصى 
قظاهر وهو له؛؛. ول لا من ول ®السلهلان ه: الّكا قول القاعدة هذْ ل الفقهاء 

تزؤيجق الول صلاحية تلغى فكيف الأقرب، الول بعد تأق السلهلان ولاية أن 

 j١٥٤(،الأثباْوالظاترللموطي، ٣٥٤الفضةللزركثي)آ/القواس )ا(اكور.
 j،المحن أل ٠ ■نجلا' عى ذم الإمام" مى اسث الأب رديج باب ~ ابءادؤا صمح )■؛؟ M وغلئروجها

نز.سع اْ عناألكنت أثيا وأسى هام. ن\نء.قال ءسع ست، وهى بيا، مأبز، ثختن، بت ينتؤ 
تقفيلا العاة الولاة ان الترحة هدم ل )^، il>أراد الأب: هدا عل ثرحه j ابن العلامة تال، 
الولايةمع عامة ولاية ولا حاصة، ولاية له والأب، ماهة، ولاية له الإمام لأن الخاصة؛ الولاية عل 

(.٦٢٧٥! الخاري، صحح )نرح أيضا•. ضره ق يكون النكاح ل يكون وهذايا الخاصة، 
)■آ(يطر:صمآا.

نحاويدّنالةاضلوواممةضالكاحيافي)تانون )ذتر.عءام(بمزمهاإذن الولوابت٠ تالت:وإلزام 
أمورل إلا للقاضي ولائلجآ القاضي، لا الفتاة ول الأصل إن ■حيث، الشرعية؛ للتموص نحالفح ، الزواج( 

هوعيه.ما عل الأم أوءيرء،مفى يقاضي ليد يلأ لاينته الول زواج النصوص أياحث، أيما معينة. 
ئواى)، النفس عل الولاية أن وذكر (. ٤٨٩>ا/ الأربعة، ادنام، j و-ط؛قاتما الفقهية ر؛(القواس 
ؤإنالأب،، اب، الخد ثم الأب،، ولاية مثل والقس! ا،لال، ق ررقرية إ-اا؛ ونال، والفعفح، القوة يان مرام، 

(.٤  ٨٦/ ١ ) أموالهم•. ق والتمرن، ومداواتم، المس،، هن؟ا عل الصغار تزويج يملكان نإم،ا علا. 
الث.ارتة.يجامعه الإسلامية والدراائت، الشريعة لكية عمي؛. هر! والزحيلب 



1متذغع

وجمسءء

٢٥٩ص الشرب ة زاويال; اكال الماس 
ةقمحعذ.ءأ-^٥٥ ...!___ 

لغيرهيلجأ ولا الفتاه، ول فالأصل ُ. ااُ ! ؟ منه أبعد وهو للقاصي ونعش الصغيرة، 
أوبقاضي قيد بلا الخز هذا للول المحوص أباحة وقد محصوصة، حالات ق إلا 

إطلاقه.عل الأم فيض ضرْ، 

منعق العمل جادواه فعدم للحاكم؛ الماح تقييد بحجة بجوازه ولوفرصنا ثامنات 
أحدى،الوسيلة هده غير اقناذ ل ظاهر سب القانول، السن تحت، الرمحان 

أنلا يقولون؛ كإ صرنا فيها أن بمال التي ؛المائل ذللث، وغير كالتوعية 
خاصة،الفتاة عل صررا الضرر فتزيد أوالضرر، الصالحة باسم نحتج 

مثلافكيف، صرر. بلا يزال فالضرر ب٠ئلها١، يزال لا ررالضرر تقول! والقاعدة 
الزواج!تحاج كثيرة فئة بضرر فتة صرر يعالج 
كإ~ انون القهدا ست، التي الإسلامية الدول نحارب، من ذللث، ؤيتفح 

الهرقكالزواج تضر؛الفتاة وخيمة لأثار أدى بل ~ متقلة فقرة ل ذلك، وصحت، 
هداوآثار الزمحة، هذه الزؤج لوأنكر الفتاة منه تتضرر قد مما وغيرها، والري 

وقدوهكذا. الزواج، سن تحديد قانون بحجة رسمتا يوثق ب لأنه كالأبناء؛ الزواج 
التعدية.الكتاب، زوايا ق الهلالم_ا بعض لها أفردت 

لخلاصة،ائ 

ابهبوهومن عنه، الشاؤع سكت، إذا الياح فقديقيد يقيد، مياح كل ررليس 
بعد— لذا يقيد؛ الذب، الباح من ليس الزولح وسن للمجتمعاتءارم ترك العفوالذي 

أوتحديدتقن؛ن قانون إصدار بالدولة أوجهة نثلام لأي محوز لا أنه نجد مامضى- 
ولاوالتع لا؛التقييد أوغيره، للحاكم الباح تقييد بحجة عام كتنرع الزواج من 

ؤيتآكدالماصية، الأساي، مع افه به يأذن ب بإ التشريع بمثابة لأنه والإلزام؛ الإمحاي، 
يمنعلا وهذا هوالواقع؛ كإ ملحة وضرورة راجحة مصلحة غير من كان إذا ذللث، 

نييهعند الخلمابررقه؛بم بن عمر فعل كإ الباح أفراد لبعض أوالإلزام التدخل من 

.١٢٣صى عولت الحمد، عائل د. ( ١ ) 
•١ ١ الغزال، محمد الشخ الشخسمة، الأحوال وقوان؛ن الإسلام )٢( 



االثرب القواعد بحجة شرب محالفات : الثالث النمل وع  ٢٦٠ ة
هاستءهنء1ذه سهر--___ قسدسمخء1 

حمامةبمورة وليس راجحة، لصلحة الت، يالكتابيالزواج من الصحابة لبعفى 
القرةالمصالحة لغبر الزواج هدا كان إذا والمغ التدخل لم لكن ؛؛ عام؛ يتثرع 

—،الزيجات هده لأمثال والشرومحل بالضوايهل سائما لذلك، أشرت وقد — للصغثرة 
عشرةالثامن محن تحت، للمالغات تعدى بل \ذتقؤوا، هذا ق الصغرة عل الأمر وليت 
شرعيمطالب الزواج ق ررالتكثر أن الإسلامية الحكومات تعي أن أحمل فإ سنة، 
الفردعل مفاسد، ودرء وفوائد، مصالح من فيه لما ا، ومحلتاء؛ واجبا كونه عن قفلا 

عرض~يعد يقول أن المساغ لطفي محمد د. بالسخ حدا تما الأمر وهذا والمجتمع؛ 
ورجالالعالم، رجال بأيدي العلاج وسيلة رءإن الزواج تاخثر مشكلات يعفى 

وسائلبكل والألمة، بالأقلام إليها فليع المكر. الزواج هي الوسيلة هذه الحكم، 
البعضأن العجسس، لكن اتاار إمكانمن نملح بإ أمحبا-؛ا ولمر الإعلام، 

سنةعثرة التاسع محن تحت، تمن المكر الزواج هال.ا لحرقلمة والحكم العلم أهل يدعوا 
الزواج!!محن تحديد وهو ألا مباشرة، قانونية عقثة وصع طريق عن الحنسان؛ من 

الفقهسالسالتهم من حديد لهم كتاب، ق الأجلاء الياء من الرأي هدا يوافق من وجدت أش ش والحمد )١( 
ياءوعضوالعالكبار عضوهيئة ~ دعبدالطلق أ. ت وهم الأمره،ا فقه ق العاصرة ارالنوازل، اليسرحول، 

أنجهة الأيجوزلأي تمافالوات فكان محمدالوصي، ود. الليار، وأ.دعبداض للإفتاء—، الوائ»ة اللجة 
الشرعيةالأدلة دلت، وإن،ا وترحمها، إذما عل فعالها تعلق أوأن حلاقه، فعل من تحرم أوأن الماح تحرم 
يكونلا أن ثرط كذلك، منه الغ أو موقثا، الباح أفراد من بفرد الإلزام السلمثن أمر لول بجور أنه عل 

أيصاتوقالوا الحلم^. أهل ذكرها محراثمهل وفق معينة يحال محموصا يكون وأن الناس، لكل عاتا 
التيحللها مجوز ؤإنيا عام، كتثرع باذتبا تقييده، أو فعاله، إيجاب أو الياح، تحريم للدولة بجوز ارفلا 

لث،،ذلمن قرعي مقمد تحقيق 7ردف، تحموصة حالأيت، ول الباح، أفراد بعض ل الإلزام أو بايع، 
الثرعيبالدليل بت ومتى وربمم، الماد حالمح، من حكم الإباحة لأن ياما؛ بق ام وبالضوابط 

قالتدخل وللمانحي والإطلاق. العموم وجه عل به أوالإلزام الغ، لخلوق فليي الفعل، إباحة 
—٧٥(.٥ )٦ مناستاء. يراه ما ويمغي غرمناما، مايراه فيمخ فيهاإثكال، يع الش الحالات 

الزواج،صن تأحير بالل،ينة، مابثا— — الإسلامية بالحامعة الدعرة قم رئيس نوات~ آل، الرب همد د■ ( ٢) 
٤٠٩.

٥٠ -٥ ٥ ٤ الية، الأسرة ق نثلرات، )٣( 



كح^قستتء^
|وثق|فايى

حمراءح>وصدابحيماشارات 

الإشارإت>من مطالب وإدي،هة مدحل وفي)، 

الوصمةالفوانئن بتمرير ُةهبم الخطاب ابن احتهادات استغلال مدخل! 
موذجده>مع اهلؤاح وهمد ه الخطاب محمربن الآوليى> الإسالة ** 

الكتابيات.واج ز٠ 
واحد.يلففل الثلاث لاق ط0 

انريد؟ الذي ُالعمر الزواج تحديدسن ماو.أ لانقبل ،ناذا الثانية! الإثارة 
الزواج؟!محن وتحديد الهلبي الفحص بين الماج تقييد الثالثة! الإشارة 
ااارس>الة؟ اكبمالح من الزواج محن تحديد قانون هل الرابعة! الإثارة 



ي'ا'ءظئا الشرب القواعد بحجة شرب محالفات : الثاك الفصل و،ئإلدةق^ِ 
امدخل  ٠٠

الوضعيةالقوان؛ن بتمرير الخهيابهء ابن احتهادات استغلال 
الفقهيةسواء الشرعية القواعد مع التعامل عند الدقة، عدم أو الخالهل يتم حينإ 

أوالمسألة نمور ق الكساق البحث عدم إما الدافع أن حينها تعلم أوالأصولية، 
المعمد،والتضاليل المدليس ؤإما قصد، غثر من الصواب، أومحانبة أوالحهل التقاليد 

وذللث،الشريعة، حالفت، لو حتى مكانها، غر ق شرعية اتل ومقضايا إدراج محتم 
الوضعيةالقوان،ن بعمى كتمرير أحرى لثاؤع استغلالها محتم إ اجلباح تقنيي بند نحت، 

الإسلامية.الشريعة نحالف، مما والعربية 

ومنعتقييد كجواز المجتمع عل عام تثرع فرض البعض أراد حينإ فمثلا 
تقييدبجملة الث، متوغرها؛ الهللاق أوتقييد النسل، أونحدياو الزوحامحت،، تعدد 
وتشرعللحلال، تحريم إلا ليس وهوبالحقيقة ا،لص1لحةا منهللق من للمحاكم الماج 

به.اض يأذن لر بإ 
الفرقأصحابؤ استغلها ا مأشد من للحاكم( الماج )تقييد الحملة وهدم 
الاستدلاليتم عندما حاصة الوضعية، القوان^ن بعض بتمرير المحرفة والاتحاهامحتج 

خالفه عمر أن بحجة الماج، تقييد ق ه الخطاب، بن لعمر اجتهادية بقضايا 
المصلحةإ!عليها وقدم القهلعية النصوص 

عربي(وهورئيس ~ بورنية الحيب بلائه أمر وول الحاكم اجتهاد : فمثلا 

بحجةالتراُث، ق الأش بالذكر مساواة جواز إل الوصول بقصد [ ١ ١ ]الماء: 
لولالشريعة منحته حما باعتباره ا،لباح بتقييد الشرعية السياسة عل القاتمة الصيحة 
رأيه.شناعة العناء وقدردعليه الأمجراآ؛ب 

المعاصرينالخمانيان استغلال عنوان: تحت، اوي القرضيوسما ئ. يقول 
الممن المحاصرين بعض استغل اروقد هع: ، ١^٧٢بن عمر الخليفة لاحتهاداُت، 

،٢ ص"؛! الملحن، ضوابط• عن حديثه عند الثر كتابه،امقاصد ق الأيوب أيمن الثال، عذا ذكر ( ١١ 
.٨١ص العاصر، الاجماد ممابه ق الشّهة عدم عل رد امضاوي الشخ أن وذكر 



W ٢٦٣ةت> 3اوبنالنرب الابتاكاف:مح::-بمءء^;
هص_ءهمذء . هههِ هصئ'ههها 

هذاالعلمإس من قدرها، حق ولا الشرعية، النصوص يوقرون 
كلحطيرة مقولة عل ورائه من ليصلوا أمثاله، امتغلوا كإ العمري، الاجتهاد 

تعارضفإذا الدنيوية، المصالح بسب القطعية النصوص تعهليل جواز وهي• الخْلر، 
هفاروق الفعمر أن وزعموا المصلحة• وقدمتا النصي، حمد والمصالحة القهلعى النعي 

وناقشها.يدللمثؤ أمثلة صرب، يم . تة،، الهده الم\ن للممن هوالذي 
حابطأص يصوره ما عل ليس الأمر، حقيقة ق ه الخطاب، بن عمر واجهاداُت، 

أوالشرعي نص النحالفة من - وهناك هنا شذ ممن دعلمثؤ - المنحرفة الانحاهات، 
النصوصفهم ق اجتهاد قاما له؛ موافقة هي بل ذللث،؛ وغير علميه المصلحة تقديم 

أوا، وتوزيعهائم الغنحكم 3، اده اجتهق كإ علميها الخروج لا 7با، العمل وكيفية 
المزلف—ةق كإ اط المنتحقيق أو بالواحد، الخإعة قتل ق كإ ووجودها العلة بحكم 

نصلالت، ومبينثنمصات نجد السنة ففي للتخصيص، قابل عام أونص قلو7ام، 
منهذا وغير الجاعة، عام السارق بمد قطع عدم ق عمر اجتهاد ق كإ الأية 

اجتهاداته.

عنالوطي د• يقول ودائرته؛ الشرعي النص عن نحرج لا بمقتها فهي 
نهسخالف عمر أن اليوم يدعون الذين عمدة ررهي االاصيةت الخمس السائل 
معتعارصت، إذا الصالحة أن عل يذللمثؤ ليتيلوا للمصلحة، منه ترجيحا الكتاب، 

عليلا دلإلا ت، ليائل المهذه أن ت؛ين وقل، عليه، ترجيحها ق بأس فلا النص 
اللمن بدو قد للنص، اللقيقة المراعاة ولكن والستة؛ ؛اوكتاي، ه ممسكه ة ثاو 
الأولاد؛اُتخ أمهبيع بمنع بمج ض هذا ومثل ؛• لها؛ر مخالفة أما فهمه ق لليه دقة 

فقط،ؤإلأ للأمة، رآه منه رأيا كان إنإ الأولاد، أمهاات، بح ررمنحه أن الحقيقة لكن 
أببن عل عزم ولهذا ، ef؛، الصديق حلافة ومدة ه، الله رسول حياة ق بص 

الفق٠، وعمر هو عليه اتفق رايا كان الح ءل•م إن وقال• بيعهن، عل لهي طالبط 
اإلينأحب الخإعة ل عمر ورأي رأيلمثط المؤمنين، أمير رريا السلإقت عبيدة قاضيه له 

.١٩١ص الشرعية، ر١(الماسة 
الحن،.ينفس الإحاياُت، تفصل ؤيتظر ، ١٧٥ص الملحة، صوابمل )٢( 



أالشرب القوس ب رب : الثالث الفصل 
هعص،ل،حمهأا " ِ ءمحَت_____ ةف،فتءظه 

فلوكانالخلاف؛،؛ أكره فإنر تقضون، كنتم كا اراففوا فقاوت وحدك،،، رأيلث، من 
ولرعمر، ورأي رأيه إل ذلك، يقفا لر سعهن بتحريم ه اش رسول من نص عندْ 

•• ٠١٠٠بمس؛أن رأيت "إف ت يقل 
باجتهاداتهيعارض لر الأمر؛ حقيقة ق ه الخطاب، فابن مضى ما عل وبناء 

حآكتا.يعارض أو مصا، 
عندالحل الواضح من فجده العمرة؛ الأحتهادارؤت، هذه استغلال كيفية أما 
حركةأصحاب، أوحتى والخليجية العربية أواللمرالية شايعهم، ومن مثلا الطانيتن 
الأخرى!الأتحاهارتإ من هدا بعض ق بمنهجهم التقى ومن عام، بشكل التغريب 

والاستغلالءلاهر الانحراف، هذا أن نجد وشحناه؛ العلمانية -حهلابج لوتاملتا فمثلا 
بعضؤاؤك واصح، 

ينصعلر وارعمر ،. مستئثرر، موقفوهو القرآن، من ايتئن مفعول أبهلل ارعمر 
قثابتة شرائع عمر غير ارلقد ،. رالرقة،، وحد قلوتيم، المؤلفة سهم ق للاياُت، 
،أوقفراعمر ،. رقلو-يم،، الؤلفة وسهم الرقة وحد الخمر حد مثل والستة القران 
ا.الثرعاار لمقاصد اتثاعا قلوسيم ١^١!^ حصة عمر ألغى ،. ثابتة؛ بتصوصى العمل 

كثثررخ،.وغيرها النهجىاا٧ُ/ الحقل بنور عملا ذلك، عمر فعل ررلقد 

.١ ٩ الحكمة، الطرق القيم، ابن ( ر١ 
العريب.الرريثن الارك؛ين أبرز من وهر ، VUالقرآق(،'_؛،)النص تربتي طيي، )٢( 
.٢٦٥، صء العقل(، والمملق والتأويل الضر بض )ااقرآj( حلوق، أنور )٣( 

أنهعنأ العياق. الاتحاْ أصحاب، وهوس • ٢٧ص الثريعة(، تيق إل( الدعوْ )حول أحمدأين حين ( ر٤ 
أحمدأمين.والورخت الكاب، ابن 

.)0(القمي)رب،الزuن(،ص٧٣٢ 
.٢٠٥ص الشريعة(، تطيق إل الدعوة أمتن)حول أحمد حين )٦( 
الممري؛نالعالءانيذن وهومن قوية، نرج د. وأكثر سبق ما مثل وتال . ٢٧١ص الثانية، العالية انثلرت )٧( 

١م(. ٩٩٢المرية/ الهيثة )ط. ٥ ٠ - ٤ ٥ الغابة(، )الحقيقة يمحابه وذلك، العاصرين، 
)جامعةاللعان إدريس د.أحمد الكريم، والقرآن العل،انيون ينثلر؛ وللاصتزادة )٨( 

ذكلالحل،اق الخطاب شح نقد أكثر، وتفصيل أحرى، أمثلة ففيه ؟"؛. orدمشق(، 
حد,



الشربة زاويال: الئاف الباب ءأ-وت;هد 
&ضقممع،

عنوان)أفعالتحت للخطاب دقيق تتبع بعد "" الطعان أحمد د. يقول 
المغرض(—!والتوظيف هه الخهلاب بن عمر الو٠نين أمير 

يوظفالنهج( — الصالحة — مه)القاصد تحدثنا الذي السياق مثل ررق 
الحاكمةت هي الصالح أو القاصد بان لالقول >ةهبم عمر سيدنا احتهادات العالعانيون 

إذاأوبملل يوقف أو وعدما، وجودا معها يدور النص وأن القرآف، النص عل 
القضاياق عمر من صدرت التي الحريئة الاحتهادات وأن بينهإ، تعارض حمل 

هملؤإيقافه الرماية، عام الرقة لحد إيقافه مثل ذللث،، عل دليل أبلغ المستجدة 
ا.*أ ثلاثا واحد محلى ق الثلأيث، الطلاق ؤإمضائه قلو-يم، الولفة 

عل— العلمإق الخطاب طريقة عن كثيرأ يبتعد لا العقلاق الاتحاه وللأمف 
١-يتشهد حيث الخطاب، بن عمر احتهادات ْع التحامل عند يينهإ—، تفاوت  ٢
معلكن يتفاوتون بدللثإ أمم العلم ْع الشرعي! النصي عل الصلحة بتقديم الثعفى 
علالتعارصى، عند الشرعي المحي عل الصلحة تقديم عل الحملة ق اتفاق رروحود 

المستوىق بعضهم من بدلك، تصريح وجود مع التهلبيقي، المستوى ق الأقل 
مقابلق الشريعة ومقاصد المصلحة، بقضية الكبير الاحتفاء إل إضافة الفلري، 

ماعل وتقديمها نصومجهإ، وتعفليم والسنة، بالكتاب الاعتصام إل الدعوة ضعفا 
.((١٠سواها 

بثيابالمميز من العلعانية اردعاة الإسلامية بالجتمحات هناك أن حاصة 
ؤيعمللواوبل الشريعة، من لينالوا منه؛ يتسللون بابا التيسير من جعلوا العصرنة، 

يكونأن التيسير من أن يرون فالعفانيون الثابتة؛ القهلعية المحوص من كثيرا 
محكمأن الإسلام حق من وليس ~ العلعانية أى - هي حقها من للمجتمع )التثريع 

قيمولا والعتقدات المفاهيم تبقى ألا من)التيسير أن ؤيرون ومحرم(، ومحلل ويشرع 

ص^■؛.الكريم، والقرآن )ا(الخل،ان؛ون 
ؤينثلر. ١ ٩ صزأ العتيص، سعد د. الشرعي، النص من العاصر الإسلامي العملاق الاتحاه موقف )٢( 

يالصلمحة(.الشرعي النم، رمعارصة البحث بنفس تفصيله 



ة٠ جُو;ث ا الثرب اماءا- بحجة شرب الثالث;نحاشات ١^،  ٢٦٦تإ 
والفوائدا، الربات متهأمور بويمثلون العصر، تواكب، أن من بد لا بل حالها( عل 

قهلعالمرأة، ، حجا٠٢المرأة، شهادة الرجل، مثرايئ، نصف، المرأة مثرامث، وكون البنكية، 
ا.ءار ونحوها السارق، يد 

يموذجين.مع اْلعاح، ؤتفييد عمرين الآوليى« الإقالة 

معينةبموانم، اح المببتقييد للأمام، الزواج من تحديد محيز ستدل، ما دائأ 
تحديدمسألة عن بالقياس البعد كل بعيدة أحرى مواقف، أو هه، الخء؛لامحبإ بن لعمر 
الشأن،•بدا الأمثلة تكفر بمابخ من استخدامها يتم ولكن للحاكم، الزواج من 

تمسلا الأمثلة لوكانت، حتى الزواج؛ من بموصؤع قهلعية نصية أدلة وكأنبما 
العمرية.للاجتهاداتر العجيبة الأنتقائية والأعجبخ بصالة، الموصؤع 

الأمرة،_اق نهلق التي من لموضوعنا بأقرسها أمثلة سأصري.، حال، كل وعل 
هتي،الخط—ائب، بن عمر حول للحاكم المباح تقييد عن الحديث، عند -يا يستشهد تما 

أنبيقرون الهلرفئن أن مع عام، بتشريع المجتمع عل الزواج من نقيتي عل وتنزيله 
العامة؛للمصلحة كاسن، فيها قيد الش والمسائل الحواديثإ هذه ي الخهلامبإ بن عمر 
المصلحةتحدم —ث، يحيحارحها، أو المحوص داخل الاجتهاد هل الاحتلال، لكن 
العمريةالاجتهادايتج من نموذج،ن احريتط وقد وتفعيلمه، النص ياوائرة أم النص عل 

هذهأما —، المدحل ق المثحن، -يدا مبق فيإ أشررت، وقد — الأمرة تمس التي 
الثلاث،.طلاق وقضمة الكتابيايتؤ، زواج ^؛،• ٠٠الاجتهادايت، 

Iالكتابياُتح ولج زئ 
أولا:

فذللثطمثلا؛ الأولاد أمهاُنتخ بح أومغ الكتابياُتإ تزوج مغ هي عمر رركون 
أئمةمن إمام وعمر الإمامة، تصرمحا؛مقتفى وليس الفتوى، بمقتضى منه ، تصرف

دللثجمن منع وقد الصحابة. من الفتثوى علم لم انتهى الذين الستة ومن الفثوى، 

٨.العاصر،١ التي—ير منهج ]١( 



"؟۴٢٦٧ ةاكرب زاويالاساكاف:ق*ئ:!:أآةةأٌ 
هصثذغم-ه vW-. صر- قصلآ.ساس،اء 

وهيالرحمة، مده ق التوسع أن رأى فقد الأمور؛ مآلأت ل ونظرا للدريعة، مدا 
علالأولاد ونثأة الكفار، موالاة ومنهات ا،لفامد، من لكثثر أدى الكتابيات؛ تزوج 

أدىفقد الأولاد؛ أمهات بيع وكيلك الله. رحمه مالك كرهه ولذا أمحهاتم، دين 
الثرعا حرمهكلها الفاسد وهذه وولدها، الأم بين التفرقة إل ذلك، ق توسعهم 
بالص.

اتصوق بالنص، مقاميمحرمة من عمرإنإهومغ فعمل إذن• 
٠.وصححهُ الحاكم أحرجه وولدها* الأم يفرق؛؛ن أن ه الله رسول 

:ثابا

هذالكن الكتابيات؛ زواج ه الخطاب، ابن الخليفة مد العامة المالحة باسم 
جعلما وهدا الحادثة؛ هذه أدلة من يظهر كإ عاما تشريعا لا فرئيا كان التقييد 
ماحعن نس إذا الأمر ول طاعة راوجوب، يقول: الطريقي العزيز همد أ-د• الشخ 

أنهمن عمر عن اشتهر بإ الأمة؛ مصلحة النهي هذا ق متوحأ ولكن محرديآ، ثهيا 
النرفتمحمد الشخ أيما وقاله ٠ الكتايياتء زواج عن الصحاية بعض تيى 

ميلعل ولكن أواكحربم منه المع بثل عل ليس الأمر لهذا ه عمر *وتقييد 
اركبمن أحد ذللا، ق لوحالفه ؤإلأ القدوة أهل حق ق والأول الأفضل اختيار 

الخالفة«م.عل يعاقبه لر الصحابة 
القدوة؛مكان ق هم ممن الصحابة بعض أمر له الخطاب، بن عمر إن حيث، 

احأبما هي عمر نحرم لر ولهن>ا الزانيات، غير العفيفان أى الناس، -بم يقتدي لا لكي 
حرام،أنبا أتزعم إليه؛ فكتب، مميلها، ُخل بيهودية: تزوج عندما لحذيفة: قال ك،ا الله 

منهن*.ات الومتعاطوا أن أحاف، ولكني حرام، أتبما أزعم لا فقال: مميلها؟ قاحل 
كإصحابته لبعض حاص بل عاما تشريعا ليس يظهر فهوكإ صحح.، إمناد وهذا 

طلحة.و حاليفة مع 

سير(ربتصرف . ٨٦الصبمري، عارف الشيخ!٧^! الكر، الرواج )١، 
ر؟(طاءةأوفيالأم،صا"^

الفوائد.صيد موع ق الشريف محمد الشيخ صفحت و4، الإلزام أو الباح نقيتي يملك *ن مقال )٣( 



أالثرعية القواعد بحجة شرعية محالفات ت الثالث الفصل ٢ ٦ م؛ن٨ 
.■،هِ لءمء هدء1،3

وحديقةلطلحة عمر ذكره ارؤإنإ ضرْ؛ ق ٣( ١ ٠ )ت! اممري الإمام قال 
ذلك،ق الناس بيإ يقتدي أن من حدارا والنصرانية، اليهودية نكاح عليهم الله رحمة 

أبوحدثتا كإت بخليتهإ. فأمرهما المعاق، س ذلك لغير أو لمإت، المل فيزهدوا 
تزوجثقيق عن حرام، بن الصلمت حدثتا قال، إدؤيس ابن حدثتا قال، كريب 
فأحلحرام أما رُأتر'ءم إليه• فكتسمإ سييلمهاه أرحل عمرت إليه فكتم، حولية، حديقة 

٠•مّهنُُر ايث، المومتعاطوا أن أحاف، ولكن حرام، أما أزعم رالأ فقال! مسيلهأ؟،، 
ه،ارفعمر المسألةت هده حول له مقال ي الحزمي( )محمد اليإق الثخ يقول 

تى\ل:ؤنلأص\قوله اولأول استند فقد الإطلاق؛ عل الماج يقيد ل؛ 
ؤ»أأهْكئتعالت قال فقد عواهنه؛ عل مهللئا ليس الآكتابيات، وزواج 

يعاقبهول؛ حديقة يهللق لر هدا ومع المحصنات فاشترط ه. أونوا 
بمصيتساهل أن حشية يمنعه ولر الكتابيات، من الزواج كره فعمر ولهدا عمر، 

حتىمنهن، الزواج حل القرآن به قيد الدي ~ العفاف، ~ الإحصان شرط ق الناس 
ا،وقوعهقبل تمنح أن ينبغي مفسدة وتللث، والومسات، الفاجرات زواج يتعاطوا 

إلاافه عبيد ين طلحة عل يعزم عمر جعل ما ه نفهدا ولعل الذراع. د بعملا 
فقيالرزاق• عبد مصنف—، ق كإ حول، عقلتم بنتا وكانتا تزوجها، كتابية امرأة طلق 
؛.الطلأق«أعل أجيره طلحة حالة وق الطلاق، عل محيره لر حذيفة حالة 

عمر؛يعاتبه ولر ، حذيفة؛ يطلق لر عندما اليإق الشخ كلام ضوء وعل 
يتزوجمن عل وضعي بقانون العقوبة ليفرض ه عمر بفحل يستدل من تستغرب، 

المكاح؛عقد الذي المأذون أو الشاهد أو الزوج كان سواء القانوق، السن محت، 
أالاحتجاج حذا لهم لا عليهم الرؤية" هذه وفق دليلهم" ليكون 

()(.٣٦٦/٤)١
http://marebpress.net/articles.php?idا5= 14)٢( 

أملتمفإذا حلابة، الأعاحم اء نق ولكن ... فه•' والذي لخن.يفة، وكتابه عمر عن نحكى ما لالءائد0ت )٣( 
بمفلرصعم،. إساده وهذا نءلاإقهاّ - اشت أي - ١^ حديقة: فقال نسائكم، عل غينكم علهن 

(.٢٥٢الطري،a/تارخ )غمقا 



سِ
لاميالإّحقه من الفرد هذا الحاكم مغ حينإ الزواج هذا أن الآحرت والأمر 

الثامنمن تحت هم من زواج مغ عكس الأحر؛ البديل له كان بالزواج، والفملري 
الزواجلهذا محتاج أنه رغم أوثابة شابا كان سواء له بديل فلا لالجنسان، سنة عشرة 
الزواجسن تحديد أن والأعجب بل ، إلخ حاصة أومصالحة فطرية حاحة من سواء 
العنت!نقمه عل حثي لو حتى الفتاة أو الفتى أمام يقفا 

وهومنالزواج، سن تحديد قانون عمل عل عمره فعل يقاس لا إذن؛ 
عام.نشرح لا أفراد عل لكنه ،؛ ١ والعامة الراجحة لل٠ماإحة للحاكم الماج تسئ 

بعضمع عمر فعل عكس الزواج أراد إذا بديل القانوق السن تحت لن وليس 
ظاهرة>ه عمر الحليفة عمل ق المصلحة أن وأكرر ءليهم~. الله رضوان الصحابة— 
أكشرد الفاسأن ْع الزواج من تحديد عل المسألة هذه ينزل من عكس ،، وراححة١ 

مهنالماق تحينتا وند ملجثة، صرورة ولا راجحة؛ مصالحة فلا لصالح، اس 
الكتابج.هذا ق والمفاسد الصالح عن خاصة 

)السياسةق القرمحاوي د.يوصف مثل؛ النص، نحالمة عدم هع التقييد هدا مصالح اليعض ذكر ^١^٠! )١( 
د.يقول لها. نزجع ( ٢٥ص؟ التشريع، ق عمر رمنهج ق بالتاجي محمد د. و ٢(، ٠ ٨ ص الشرعية، 

حال.الدلالة تعلمي بتص ثبت حك، يغير إ عمر أن امم،اياتإءوانماك رواج ألة ٌل القرصاوي 
أنخثي وعمر [• ٥ ]الاتدة؛ ه ٥ قتأهأ ثن أو؛بي ادزأ ٢^؛< يى ؤاقتتث ؤ قوله ق غالص 

أنت آخرا أمرأ حثي كا الحصنان. غير منهن ؤيتروجوا القرآن ق الذكور الإحصان شرط ق يتهاونوا 
ادوكالا-مين، لبنات فتنة، أى فتنة ذلك وق السلمات؛ عن ؤيعزفوا الكتابيات، من الرواج ق يتإدوا 

منللمصلحة التقييد هدا ومثل اياح(• ل)لتقيد التدخل هو الخطاب بن عمر موقف، وهنا صرئهن. 
هذاومثل الماس، لعامة أصرة يعتيرون كبار ولصحابه ومعلل، مؤقتا تقييد وهو المسالم، أمر ول حق 

يعصق المدح منعه مثل عمر، فقه ق نظائر ولهدا الرعية. سياسة ق إليه يلجأ آن العادل للأمام يشرع 
العامء.بقية الناس لعامة اللحم ليتوافر الأمبؤع، أيام 

حانونعيمهن الملمات الماء كاد همات ممدنتن حصول عل مبني عمر مي ُإن الملماق؛ يقول )٢( 
قال:حن اللمثن أولاد أحلاق عل الكتابيات وتأثثر ساذكم*. عل علينكم علمهن أقبلتم *فادا قال؛ 

•الكريول الملام عيد د. قال (. ٢١٤ص المحراب، )شهيد منهن®. المومات تعاطوا أن أحاف ْرولكن 
لماءاد كالأولاد. وفساد الأنساب اختلاط مجن علميه يترتب وما الومسات نكاح المقاعدت رانوجز 

كانإذا زوجها دين عل بل أولادها، دين عل الكناية اثثر والفساد. الانحراف إل يزول قد مما الملممن 
ونقلالمجس من الملم والمجتمع الملمة، الدولة نحا0 مفاسد س محصل مجا يال»يته. الألمزام صعيف 

٢١الأولويات، )فقه الكفارء بلاد إل المعلومات  بواسطته.الملمساق واقتباس (. ٠



ي.ؤهلإ آ اكرءا< \ب بحجة شرعة محالفات : الثالث القمل ^٧^^^ 
النكاح؛١!قضايا ق الأمر ول ملطة راحدود كتابه ق الطيار اممه عبد د. أ. قال 

الصالحتقدير عل ياء الكتابية، من الزواج تقييد الأمر لول فيجوز ذللث، رروعل 
اجتهادمحل وهذا ، عمر وابن الخهلاب، بن عمر رأى واستناداإل والمفاسد، 

منالزواج عل المتربتن الضرر دفع أو المصلحة، بإ حلحيث، من الأمر لول 
نصاللوجود اممه ه أحالحكم تحريم الأمر لول بمق لا لكن الكتابية• 
؛؛ؤةلعامألتيومأأيجبطمحتعال! قوله ق الزواج هدا الواردبتحليل الشرعي 

ل4 0 يلإ' تن ١^؛-؛، أيزأ أٌآ بث وا؟قمكئ ألقكي، ين وألممحس و،عاةلإحوثم 
ولحق أما ٢. تقسدها،ل له لكن حله، عل وحلمها الأمة سلف ولإحماع المائدة؛٥[، 

قنص الوجود لعدم التحديد عدم رر...الأول فقال! الزواج من تحديد ق الأمر 
فلاووليها، والمرأة الرجل موافقة عل بناء تتم اجتإعية علاقة الزواج لكون ذللث،، 
لوبحيث التاء، عل الكشرة الضار من عليه يترتب لما المن تحديد ق التدخل يجوز 

حددهالذي ن للوصلت إذا إلا تتزوج أن بلغت لن عائقا ذلك كان السن تحديد تم 
ولاصرر ارلأ ه! المثي لقول فيه، التدخل أحد يتهلح لا محال أمر وهذا الأمر، ول 

صررءم.

بالمسلم!الكتابية زواج عن حديثه عند ملتوت(، )محمد المصري المخ يقول 
لألمزميائا؛ متعا أومنعه الإسلامي، التشرح ق ا-اءكم هدا تقييد عل العمل ررإن 

للمفتتاة،الزواج مس تحديد من تشريعه ؤيرجون المسلمان، بحض به ينادي تما وأوجبه 
كلمة!من يفهمون لا اللمثوفيإ والحديث الطلاق، وتقييد الزوجات، تعدد وتقييد 

اءأبنمن كشيث U ينشْل التي النادرة الياءات من ذلك إل وما الطاعة(، )بيت 
؛.الفلالمةااُ الغرب مدنية وراء مترا الملْين 

الزواجمن تحديد قانون ق اح المببتقييد ينادي من يعص تحد والأعجبإ 
المنعبرفع يطالبا من ه نفهو مثلا، الكتابيات بزواج ه الخهلاُب، ابن تقييد بحجة 

.٤ ٢ ص والقاصد، الأضرار ذكر ان يعد هذا قال )١( 

>_rUrثاكوُت،، محمد ناوي )٣( 



منفيه وما ية بالنكالكتابيات أجنبيان من الزواج مغ )بند( عن 
المسألة.حدْ ومنهجه رزيته بحب واصح تناقض وطا أ مقامي 

لتتامينفلرأ أنه ~ اة الحيصحيفة عن نقلا ~ البداح عبدالعزيز د. ذكر وقئ 
أحدة دراسإعادة ق الشورى محلى ثممع فقد أجنثيات، من التعن؛ن زواج ظاهرة 
الهللبةمغ عل يتمى الذي وهوالبند الخارج، من الزواج لائحة تتضمنها التي البنود 

البتعشبنمن عدد اكتشاف تم لأنه الغ؛ هذا لإزالة الزواج؛أجنبيان، من المبتعثئن 
انتهائهمبعد وأولادهم زوجامم إحضار يستهليعوا ل؛ ولكنهم بأجنبيات،، متزوج؛ن 

قالسعودية الأمر لرعاية الخيؤية الحمعية إدارة عضومحلى حدر وقد الدراسة. من 
لهالزواج هدا ومثل أجنبيات. من المواطتين زواج ظاهرة محاطر تنامي من الخارج، 

ُ.والسياسية؛ والاجتإعية الدينية وخاطره آثاره، 

الثلاث:طلاق ضية قئ 

باض:تعينا مفأقول وجوه، عدة من المسألة هده ماتتاول 
أولا:

منهوكل اهد، للمكموضسع مسألتنا مم وما اقوال؛ عدة المسألة ده هق 
والشاق:الخمهور. قول وهو الثلاث بلففل ثلاثا الهللاق وقؤع المائلمن: القولبن 
طلقةيقع الطلاق هدا ثلاثا، الطلاق لمقل أوتكرار واحد بالمقل الثلاث طلاق 
الاجتهاديةائل الممن المسألة فهده العمرة؛ أدلته منها قول ولكل رجحية. واحدة 

الزواجمغ الذي الزواج من تحديد قانون عكس ماح؛ فيها والخلاف ا؛ الخلافية؛ 

.٥٩— ٥ ٥ ص اليداح. العزيز عيد د. الأيتعامث، ينفلر؛ وآثاره، الزواج هذا بخصوص )١( 
اللهفانإغانث ٢(،  ٢٦المعاد)0/ زاد (، ٤٦٢العناء)٢; اختلاف هصر ٢، ٤ 0 الفقهاء/ اخلأف يمملر: )٢( 

عودةمحيابالالعلم،اء ار كثهينة ويحث، (. ٣٦٣)\<إ- دارالحرفة ط: - اuرى ضح ٥(، ١ ٠ )؛/ 
١ ٤٢٦يسعيان  ٢٢واحد.)١١١^ بلمفغل الثلاث، الطلاق الة مصوان: نحث، متنلمر فيها، اختلفوا 
الرابملأوعل المتلمثوعت، العل،اء كبار هيئة بحوئ، من الأول، بالخزء وذللث، ٢(، • • ٥ سمر ٢ ٦ الموافق 
اكال:

http://www.islamtoday.net/bohooth/_h



ؤ:ِز حعؤي آ الخرب س ^ محالفات : الثالث الفصل ق:آآتجيرز 
أوالصغار؛السالغين من كانوا مواء للجنمن سة عثرة الثامن سن تحت لن 

أويلزميمغ أن ثبوز فلا مابما—؛ وصحت ك،ا — ساع غبمر هنا فالاختلاف 
الماس.^١.

المسألة:و صحيح فلاإحماع الإحماع، يجود سألة ما أ~ 
يلقطثلائا الهللاق إيقاع يرى ممن وهو — ( ٢٨٥ حجر)ت؛ ابن الخاففل يقول 

أنمحففل ولا ذلك، عل عمر عهد ق انعقد الذي للاحميع الملاث ارؤإيقاع واحد-: 
ؤإنناسخ، وجود عل إحماعهم دل وقد منها، واحدة ق خالفه عمر عهد ق أحدا 
بعدفالمخالف عمر؛ عهد ل لخمتعهم ظهر حتى ذللثا، قل بعضهم عن خفي كان 
بعدالاختلاف أحديث، من ار اعتبعدم عل والخمهور له، منابذ الإ•ءJاع هذا 

الأتفاق«را،.

—:واحدة الثلأيث، وئؤع يرى وهوممن (— ١٧٥ محت،: القيم) ابن الحافظ قال 
ولاذلائإ رد أحد الصديق عهد ق يعرفإ لا لأنه منكم؛ الإحماع بدعوى أحق ررفنحن 
،عمرخلافة نصم، من يدعيه ممن أظهر جانبنا من فهو إجيع كان فإن خالفه، 
قدذامصنفاتمم ق العلم أهل وذكره قامحا، فيها الاختلاف يزل لر فإنه جرا، وهلم 

واحدة.الملأيثؤ أن واختاروا وأصحابه، داود، ذللثح: ق الخلاف ذكر وحديئا.فممن 
ررنمذيبؤكتاب، وق العياءا،، ا١اختلأفإ كتابه ق الهلحاوى الخلاف: حكى وممن 

وحكاهالقرآن،،، أحكام ١١كتاب، ق الرازي بكر وأبو الأثار[، معاق مرح ]أي الأيارا، 
حجةوحكى شبره، ق المزرج وحكاه ا، المحل ق ] حزم ابن وحكاه النذر، ابن 

الماروني،نمر بن محمد وحكاه العناء، خلاق؛؛ن مسألة وهى قال: محم القولذن، 
عددحتى غبرهم ذكر ثم ؛• رراثلماا.ّ.ااأكتاب، ق المازري المأحرين من وحكاه 

ساكا!عينإلخرم•

(.٣٦٥)؟/— ايمحرفة دار ط؛ )ا(ئحالارى~ 
)\ابم0ب\0{.اللهفان إغائة )آ(يظر: 

يعدالمسألة هذه حول ( ٤٨٨)ص الإسلامي الفقة ق الإخميع موسوعة كتاب صاحب قال ^١^٠! )٣( 
...٠.المسألة ق كبير حلاف لوجود لزمته، ثلاثا ؤللمق من أن عل الإجيع تحقق ارعدم تحقيقهات 



؛rYvr؟س:سمحس■ 
سءاس M_  ٥١٠٠, ,. ِ _ „ __ ده س هص 

ثانا:

الشرعيللحكم تعيثوا ليس هع الخط—اب بن عمر إلزام أن الطرفان يتفق 
أوتعطيلالص، عل الصيحة تقديم بمحجة حالفه! أنه البعض يقلن كإ لا الثابت، 
•دلك سابه ما أو مرعي، مستند غير من الحاكم راها لمصلحة الشرعي الحكم 

دم~ الأول المريمحا فأما الخطاب؛ بن عمر لفعل توجيههم توصح بقي لكن 
ه:عمر قل فوجه رأىالخمهور- 

بايألةالحكم تنثر لا الناس، عادة غثر ت~ 
أمرل استعجلوا قد الناس ءإن ٠ الباجي)تتةم\؛(ت الوليد أبو القاصي قال 

اسالنأن الحديث ومعنى عاليهم،. فامما٥ إ عليهم فلوأمضيناه أناة، فيه لم كانت، 
هذاصحة عل ؤيدل تهلليقايتج؛ ثلاث الأن إيقاعهم بدل واحدة طلقة يوقعون كانوا 

فأنكر؛ ٠١اة أنفيه لهم كانت، أمر ق استعجلوا قد الناس اران قال! عمر أن التأؤيل 
حالهملث، ذلفلوكان أناة، فيه لهم كانت، أمر استعجال الطلاق ق أحدثوا أن عليهم 

أمرل استعجلوا أمم عليهم عاب ولا قاله، ما ه المبي زس ق الإسلام ول أق 
غيرمن اس عيابن عن روي ما التاؤيل هدا صحة عل ؤيدل أناة. فيه لهم كانت، 
١٠محتمعة...أوقعها لمن الثلاث الهللاق بلزوم أفتى أنه طريق 

الطيرىالكيا معناه ذكر هوالذي الباحى اوله ،اما (! ١٦٧ تر! ) القرطبي قال 
هذاواحدة طلقة يهللقون كانوا إمم أي الحديث،؛ علمإ• عن القرآن[ أحكام ق ] 

قيهللقون كانوا ؤإنإ طلقة، قرء كل ق يهللقون كانوا ما أي ثلائا؛ يعللقون الذي 
أبومحمدعبدالوه-ابتالقاصي وقال العل.ة. وتنقضي تسن أن إل واحدة العدة حميع 
إية-اعمن عمر أيام أكثروا ثم واحدة، طلقة عل يقتصرون كانوا الناس أن معناه 

عمرأيام ق الماس إن الراوي! بقول الأشبه هو وهذا القاصي! قال الملاث. 
حكمها١١رألزمهم معناه! عليهم، فعجل الملاث استعجلوا 

اكش)؛/أ(.)\(يظر: 
)؛/اآ'-ما■(.ضرالنرطص )آ(يطر: 



,جقِمح-ي-ها الثرب اماءاا- ب رب محالخات إ الخاك النمل ^^ ٢٧ ٤٥
ق،اء العلفاحتلف اس عببن حديث ؛اوأمأ )تتآ"م\آ"(ت النووي قال 

ءلالق،أنت لهات قال إذا الأمر أول ق كان أنه معناه أن فالأصح وتاؤيله؛ جوابه 
ةلخالطالقة؛ بونؤع ثمحكم استثنايا ولا ينوتأكيدا ولر طالق، أنت طالق، أنت، 

كان٣ التأكيد، هوإرادة الذي الناو_، عل فحمل باولك،، الأمت؛ئاف إرادتم 
إرادةمنهم وعلمي، الصيغة، ذه ح اس النتعإل اموكثر هي  jJtS■من زق 

إلالسابق بالعالم، عملا ثلاث، العل الإطلاق عند حلم، -بما، الاستئناف، 
طلقةكان الأول الزمن ق العتاد أن المراد وقيل: العصر. ذلك ي منها الفهم 

هدافعل عمر؛ فنفيه دفعة؛ الثلاث يوقعون عمر زمن ل الناس وصار واحدة، 
واحدة®ألة مق حكم تغ،ر عن لا الناس عادة اختلاف عن إخبارا يكون 

لحمحخملا ثلاثا الناس عل أمضاها الصورة طْ ل أنه عمرفعله افالدي 
المطلقلفظ عل اعتادا الطلاق، بأم الماس تساهل لما المأسيس، عل الأّظ 

*.للمثاحءُ تقييدا لا ه نق
الحديث،أشبه؛ظاهر ا ارأتبمالاصيين! المفؤين عل معلما د.البوطى قال 

الثلاثوئؤع بعدم اّئلون إليه ذهب الذي التاؤيل س فيه، التد٠يز^ عند ولفعله، 
الصحابة،ان.ه_إ وماب، الثأحاديثه بقية مع النجم أنه عل فضلا واحد، بلففل 

وعدموالسنة بالكتابؤ لث، اكممن هئه عمر عليه كان الذي الحق ْع والمتفق 
مغعل يدل ما فيه ليس اش كتائبه إن ت والخلاصة الأحوال. س بحال علميها الخرؤج 

الكفرةاه. رمول وأحاديث، — عمر فعل كا — واحد بلمففل الملاث وقؤع 
فرصعل اس عبابن حديث، أما واحل. بلففل الملاث لوح مؤكدة المحيحة، 

فرضعل وهو والمنة؛ الكتاُبج ق ما يناقض وجه عل يؤول أن بجون فلا صحته 
بحدفال وقد  ٠٠®٠ اش رمول أومنة للقرآن هغ عمر محالفة يتضمن لا صحته 

عمرقضاء أن عل والمنة، الكتايبج س الدليل لمتج افقلّ ووضحهات الأدلة ماق أن 

٧(.١ ؛/ )• الراث— إحياء دار ط؛ — لم مصحيح شرح )١( 
.٨٧المكر، الزواج الصيري، عارف الياي الشيخ )٢( 
. ١٧-١  ٠١٧ الصالحة، صراط يطر: )٣( 



الكتابمن >أ]\ح\ أو نصا نحالف ما فيه ليس ثلائا؛ واحد يلفظ ثلائا الطلاق  ٤٣^
والسة«ُ'،.

بإعمر نعل فوجهوا رجب~ واحدة تع الثلاث حللاق ~ الئاق الفريق أما 
ل•

صرهمن -اجتهاد 
فدهٌ عمر من اجتهاد رهدا تيمية)تتحآآي(ت ابن الإسلام شيخ قال 

أكشرواقد الناس - ه -عمر رأى *لما لأنه ؛ ٠٢١ا الصحابة من غارْ فيه نازعه 
رأىيعقوبة؛ إلا ذلك عن ينتهون ولا الثلاث، جع من عليهم الله حرمه مما 

عنديفعل الذي العارض التعزير نؤع من إما يفعلوها؛ لئلا بالزامها عقوبتهم 
أنرروإما ،. زاوارروقد بنرحل مشروطا كان واحدة جعلها أن ظنا وإما الحاجة. 

يوقعونهلا الملمون كان لما كانت الرخصة أن لاعتقاده لازما؛ شرعا رآه يكون 
إلأثليلأ«ل؛؛.

وقدوغبره، ا (١ للهفان ق)إغاثة كإ القيم ابن الإمام تلميده وتبعه؛دللث، 
وأنواستدلال. ونوصح بيان، و رد ب؛ن ما لشيخه تبعا بكتبه بقوة الرأي لهذا انتصر 

هوهذاعمر عهد س أوثلاث وستتئن ه والصديق ه اليي عمر ق الأصل 
بالطلاق.الرأي 

صنمحييي بقانون وربهله الفرشن، من عمر فعل توجيه صوء عل لنتيجة اه 
الرواج•

)\(بظر:يا"؛و.اذلها.

آ.٣٦٦•^)'١إتيمية لأبن المائل )٢(جا*ع 
(.٢٨٣اكاوىالكمى،)م/)٣(يطر: 

(.Y0i/n،_ui)؛(الرجع 
)ه())/؛يه(.
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الأول؛المريق نظر لجهة ن م~ 
القررالحكم وهو عليهم، الثلاث حكم تنفيد من أكثر ه عمر يفعل لر 

ندرةأو الطلاق ق الثلاث استعإل لعدم قبل من تنفيذه يفلهر لر ؤإنإ له، شرعا 
الطلاقوقؤع ثبوت \ذثو؛أ ق ئات ثلائا الثلاث وقؤع ل الشرعي استعإله.ذالحكم 

تعإلاممن أكثروا عمر زمن ي الناس أن ل والاحتلأف، واحدة؛ بصيغة واحدة 
فأعلننادرا؛ أوكان قبل س الصيغة هده امتعإل يكن لر بيتا ئلأيا، الهللاق صيغة 
ؤإنالثلاث بهللقاته الهللاق هدا إمضاء وهو له، اكرر الشرعي حكمه تنفيد عمر 

واحدربلفظ جاءت 

الما وهذا شرعا، مقرر الأصل س أنه يرون فهم ترى كا مشكلة لا فهتا 
يرادما عكس الحوار بثابت، الشرعي فالحكم الزواج، من تحديد قانون ق ينطبق 

iLعل العادة وجرت للن، التحديد أو المنع أو بالتقييد  JS ،، ثابتةومشروعيته
أيلثط يملولا عليهم، الله رضوان الصحابة وعمل والإح—؛٤ والسنة بالكتاب، 
عشرةالثاس صن تحت، لمن عام بتشريع الزواج يمع أن كان من كائنا ما، شخص 

الزيادةعن بالنهي عمر هم فحينا المهور؛ تحديد مسألة مقل مثلها مإن• للجتمنة 
ابنيقول للحق. وهوالرجلمع ذللث،، عن فرجع الصواب، له تبان بالمنع؛ والعقوبة 

بأزواجهه النبي فحله ما عل الصداق قدر ق الزيادة س يمنعهم أن راهم ت تيمية 
فحلجاور من ياااف_ا وأن عليه، يزدادون لا لهم لازما شرعا فعله ويجعل وبناته، 

فلالهم، افه أباحه مما لث، ذلأن له حز المال، بيت ق الزيادة بجعل ه المح، 
ا.ءاليهاال ولايعاقبون منه يمنعون 

نفىمن للحق يرجع أن عمر)ه، بفعل محتجا القانون بيدا هم من فعل 
اداتالاجتهق غيرها من بالقياس أول المسألة فهذه به، يجاججنا الذي المنطلق 

لتغييره،( يمكن لا دارا لازما شرعا الّمح،. شرقه ما أزرر يبمم العمرية• 

(.UA/Aالرأة))؛(بمظر: 
لأبنسة)؛/؛م.سائل ال)■ا(حا«ع 

)"؛(الريع



جو2خاسص:صمب عأ'جةت, 
الثال:الفريق نظر وجهة من ما أ- 

تالأول ١^٢؛،' 
اتفاق،محل لث، وذلالتأديب. هو فالتعزير العارض؛ التعزير باب من كان إن 

أنالمدام،، من التعزير تعريفامتج استعرض عندما نيد( أبو العلامة)بكر قال 
المولعين(ق)إعلام الظر عند أيصا القيم لابن وهوتعريف ~ عليه النفق التعريف، 

ولاا فيهحد لا محصية كل ق .ّإ ارالتأديهوت التحزير أن — الحكمية( الطرق و) 
كفارة«اا،.

الالمثرؤع، بوحهه الزواج عقد الشرعية! الناحية من أقول ذللث، عل وبناء 
JLوقصد نكح ®من بل الأمر، ول عليها ليعاقب جريمة، ولا معصية،  j ،افجإعف^؛

جزتهق والنذلائرا٠ ءالأسياه ق السيوطي قال طاعة، نكاحه كان الولا>، وتكثير ه، نف
الولدتحصيل أو الإعفاف أو المة إقامة به قصد إذا والوْدء الكاح وكدللث، الأول: 

عقوبةبالقياس ينطبق فلا وقريى عيادة الزواج هذا فمثل ٠• الأمةا،ُ وتكثير الصالح 
سنتحديد قانون عل العارض التعزير من إنه قالوات بإ هي الخطاب بن عمر 

هذانجاوز من عل العقوبة ودض السن، هذا مل الرواج مغ عند الرواج، 
القانوزا!

الثال:الوجه 

قموصوعنا عل ا وانهلباقها علاقتنهفظاهرعدم الأحرى التوجيهارت٠ أما 
تحتالصغيرة إن تنزلا قالتا لو حتى يل القانوق؛ السن تحت، والفتاة المحغثرة زواج 
احتلولوفرصتا ~، مثلا ءث؛م؛ن ابن رأى ك،ا ~ ذللث، عليها ينهلبق سنوات، التسع 
هدايتعلبق لا : عمر بفعل قيامهم منثهللق من فأقول مثلا؛ الصغيرة مصلحة مرط 

البلؤغأوقبلقبل المحغثرايت، بنامم بتزويج لر)يتتابحوا( عصرنا ق الناس لأن هتا؛ 
اهن. لنوحيهادت، لثضهلر عمر؛ عهله ل يالثلأيث، بالعللاق )تتايعوا( كإ التاسعة، من 

.٤٦٢ابنالقيم، راكدزيرات<عند الحوود )١(ينغلر؛ 
. ١٨٢الكرى، الخص الكلية الفقهية القوس )٢( 



قهأ الثرب ١ماءار' ب شرب ءذالمات إ الثالث ؛٣، ٢٧٨

وعلما؛ شرط احتلال من غره أو عام سريع العارض باكعزير عمر لفعل الفريق 
الأمرين.ُين فثتان حال كل 
ca ،الملامة

معماس أوغبره، الاجتهاد حذا سواء عمر فحل نياس أن نطم هذا وعل 
لهيشهد ما وهذا بل كانت، سن بأي ابنته تزؤج من الول مغ عل يتملق لا الفارق، 

ابنتلميذه وتبعه العارض... للتعزير عمر فعل وجه الذي ه، نفتيميه ابن كلام 
افهأباحه ثما اس النمنع للحاكم ررليس ت يقول تيمية ابن الإسلام فشيخ القيم؛ 

وليهاالمرأة يزوج أن يمغ أن مثل ورسوله. 
أوكان ذكرا للشخص الإسلام كفله التي الأفراد حقوق من حق فالزواج 

محقفلا محنة؛ عثرة الثامن سن محت، ممن واليالغامحت، اJالغين ق حاصة— — أنثى 
المباحدائرة من ليس وهذا عام؛ بتشرع الكاح ق القطعي حقهإ من منعهإ للحاكم 

حقوقهامن الناس ليمنع والحرام؛ الحلال حكمه؛ين ببيان النصوص ترد لر التي 
يمقاممحمى لا كا احتاجه، لن الرواج تاحثر مفاسد نحفى ولا الحجة؛ هذه باسم 

المفاسددرء أن! ومعلوم — حاصة مهلال_، ق ذلك وصحت كا — وآثاره القانون 
بجلبعنايته من أشد المفاسد بدرء \ذثوح عناية لأن المصالح؛ حلب عل مقدم 

المصالح.
هوبالحقيقةمنها؛ نموذج كل أن العمرية الاجتهاداهمتؤ ز فالتتيجة ويعد، 

نصللنملميل بلا وظروفه، حيثياته له لأن ٠؛ الفكرة١ حين، من الوتيرة هذه عل 
الثامنمن محت لمن للزواج الحاكم مغ عل تنهلثق فلا للمصلحة. تقديم أو 

ذن.للجنسنة عشرة 

١(. ٦٤)>،/ النتاوى، محمؤع عل )١(ايتاورك 
ماوتوضح تمالج أومّاحثاحاصة، يمصول الخطاب ين عمر اجتهادات عن تكلمت كب عناك للفاتدْت )٢( 

التربالسامة الخالص، الدين لنور )٣( الترب القاصد __»؛؛_، المالحة ضوابمل مثل إليه، تطرفنا 
الدق.لحم،. الفاروق عمر نقه ق  vl١نaلراياكاجي، لحمد النتريع ل الخهلاب بن عمر منهج للمرصاوي، 

لادمموروالملاحة البات أصالة ض الشرعي الحكم القطان. لأحمد الدبم والقرآن اسايون 
وغيرها.الكربرل. اللام ي دب الإسلامية. الشريعة مقاصد خللأل ل الأولويات نقه زهير. ب.الخليل 



الث_رءباا_زاري_بم :
:ءءتحء؛أء

٢٧٩

دءوأخدسرأا

هوالعمرية، الاحتهادات من الحجة هده بمثل يستدل من بعض أن توص؛ح 
ئنبمتفاوتة بدرجات وذلك أحرى؛ ائل مل العمري الطالق هدا يناقض نمه 
بعضفمع بعضها؛ ومنها حميعها، عليها تنهلبق من فمنها الفكرية؛ الانحاهات هده 

مثلا!السعودي بمجتنمعنا نعيشها التي المحاصرة النإذج 
تالدرائع مد قاعدة : ولا أ— 

شانمن أويقلل يرى لا الخهلماب، بن عمر اجتهادات يرددون الدين من كمر 
مبنيه نفهو يكون قد الدي بالاجتهاد محتجون أنهم رغم الدراغ(؛ قاعدة)مد 

ؤإمفاءالكتابيات زواج بالنموذحزت تناولناه ما لما مثال وأقرب القاعدة. ه هال عل 
الأستاذأن يالمشريع( عمر ل)منهج ورد حيث واحد. يلفظ الثلاث طلاق 

المانحىكتابه ق بلتاجى محمد ود. لء(، المجتهالفقيه كتابه)عمر ق المهوري 
تأملومن ٠• أ والمصلحة الن.راغ سد بمبدأ عمر لعمل مثال المموذجين أن وغرهما، 

نفسومن الدراغ، د مقاعدة من أيضا يقول أن اّتهلاع القانون وأيحاد اثار 
نقول!أن تهلع نمنهللقهم 

أنعلمنا إذا خاصة الماضية. عمر اجتهّادات ق كإ القانون إمحاز من أول الغ 
اليراع؛مد محت بل الشرعية الضرورة حقيقة محت يدخل لا منحه أو المباح تقييد 
!الشرعية(ُ الضرورة )حقيقة كتابه ق الحيزاق محمد د. يقول 

والحرثالدراسات •ركز ومدر العلوم، دار كلة الإسلأمة الترمة نم هوربى . ٤ • • ص )١( 
والكويتعودية بالجامعات يعدة الشرعية العلوم تدريس تول أنه علما الماهرة. يجامعة الإسلامية 

يالتشريع®،عمر ®منهج كتابه ل كاملة سيرته تنفلرت إلخ• بالقاهرة الأمريكية والخامعة ومصر والإمارات 
٠٤٨٦

الميم،لابن اللهفان ؤإغاثة الوقعن ؤإعلأم تيمية، لأبن الكثرى للفتاوى بالنظر أشار وقد  ٠٦٧ص )٣( 
للفتوحي.النير الكوكب وشرح 



^ةتهمبباماء،لامبا__ «ارآَءو؟" أ'
ذهصءهط،؛__ . أا'سسهءص- 

الضرورةحقيقة تحت تدخل لا ومتعه ال-اح بتحريم الشرعي الحكم اانحالفة 
كانإذا الماح الفعل وهوأن الذراع، سد باب تحت ذلك، يدخل ؤإنإ الشرعية، 

قلكونها الحرم؛ ا -هيقصد لر ؤإن الدريعة، هده تجرم فالثارع محرم إل ذريعة 
محنتحديد ل المسألة هده ق الذراع د بالقول( رر أن وليعلم إليه®• مفضية الغالس، 
إلالصغيران أمر جعل الشاؤع لأن لايمح؛ الصغيران[ زواج ومغ الزواج 

دبفيه يقال، لا أمانته؛ إل المكلم، بحانه ساممه وكل محوف، أمر وكل أوليائهن، 
ؤالعربي(تاا ابن يقول( الول،. أمانة موكولارل الأمر جعل والشائع الذرائع، 
الكلم،سبحانه اممه وكل محوفه أمر وكل [ ٢٢٠القرة; ] بزألنيج.ه ألمفؤسد 

مؤتمنان،النساء الله جعل كإ منه، فيمنع به محفلور إل يتذؤع إنه فيه; لايقال( أمانته إل 
من(به ويربط الأحكام، من ذللث، ي قولهن عل يرتجا ما عفلمم ْع فروجهن(، ءل 

٢.يكزين«ُ أن حاز ؤإن والأنساب، والحرمة الحل 
تعالافه لأن المسألة؛ هده ق به يقال( لا الذريعة محي أن واضح دليل فهذا 

ؤإناء، للأبنالمصلحة وحب الشفقة من فيهم لما الأياء أمانة إل موكولا الأمر جعل 
٢.أ ونحوه(( المال( جلبا مثل الخاصة مصالحه إل يتدؤع؛ذلك، بعمهم كان 

الحسن;بين الاختلاط مغ ابا; ن~ 
الكاحومغ الزواج محن تحديد بفرض تهلال_، تمن الفكرية الاتحاهات بعض 

ممنأتهم العالم مع الحنسن! ين يالاختلاحل تهلاو_، من نفسها هي أنها تحد قبله؛ 
الأخ؛نلأءلمحارب هومن ه نففعمر العمرية؛ الاجتهادات المسالة هذه ق يرددون 

الحرمللاختلاؤل أن المعلوم من لأته تهن؛ الخلوة أو العامة الأماكن ن، الحنسن بن 
والمجتمع.الفرد مستوى عل الأيارالخعليرة من الكثير 

ينعمر سخصية ق الواردة الرؤيات ق نقدية اردرامحاتؤ كتاب صاحب، قال( 
وانتشارالفتنة، باب أسإزالة بعثوان; مهلل_، تحت، الأدائية((، وسياسته الختلماب 

الكب(م دار )_ (. ٦٥القرآن)T/ لأحكام الجامع j القرطي ص )١(ممل 
٠٨٨ص المكر. الزواج الصرتم(، ٠ ءارنالءاذات الشخ )٢( 



يمحارية>ةهبم قيامي عل محتمعة تدل آثار عمر.٥ عن رويت وقد ..•  ٠٠الرذيلة؛ 
والماء.الرحال ب؛ن الاختلاط 

فصرتهميتوصوون، اء، والمالرجال عليها حياصا أش أنه ظ؛بم عنه روي 
.حياصآ، والماء حياصآ للرجال ءاجعل الخوض؛ لصاحب نال نم ااكرة، 

فضربهمعهن رجلا فرأى الماء، مع الرحال يهلوف أن م ه؛ أنه وروي 
الدينالمغيبات عل اكحول من هع تحديره عل ؤيدل هع عمر عن روي ومما • بانمرةا٠ 

٠.أوداوعيها،ار الفاحشة وقؤع مفلنة ْبن الاختلأء ذك ق الخهادلما ل أزواجهن غاب 
وغيرها.

ِفييالنشاء ل ١^^١ اح_تلأءل ينثع أف علمنه نجب الآمي_ وئ أف ذلملث،ث ومي 
الخال.زش زالئزج، ١^١!،، 
محعوؤي \لذؤغ إل مدم أف للإمام أرى ءنه~؛ ورنحي افه رِمث ~ مالك هال، 

اثخالمه ٠١دأثا الئ1اغ إل محلمز ١^ المناة 1لأمحك زأرى ، ^ص 
أزىلا يإو عنده؛ ممد من يتهم ولا المعود، عل لا ١^؛، ، ١^^ وا-قادم 

بلالئ،بمنا،انتهىب
فتنةبمدى وكت »iU ه؛ ثاو ظثة، ثه زاكنة ذك، ض ننئول و\لإةن{؛ 

وقوالنناء* الزجال اباعدوا آحر حديث وق الثناء،. مى الئحال عل اصز 
الءريقا.حاثات العن لالثت١ء؛ دال أثه آحز؛ حديث، 

الئحال،طريهم، الثيِفي من الثناء ه ايئاب بن عمر محمح؛ن أبثي مخ ومذ 
•دلك بمتديلأِو، أل دوالأمر معل اكوب- دالاحتلأب:إمِل 

يال،قد ّ ٠ المنجد الآخرةِق عشاء ينهي اصانتج)آ>وو\ؤأ إدا الراْ يمخ وُ 
حزجن،انتئ.زلإاالثنطال،.ارالزأ٠إدا الثل^؛ 

لا(يظر:)أ/ا/آا،-ا<'اا<(.



االثرب القواصد بحجة فرصة نحاس الثالث: النمل ؤججت 
ومروثر، ج م أصل احتلاه؟ من اشاء ممن أة ريب زلا 

العامةأموي ئساد أنتانم، من امة ك، العامة، العمويايت، يزول أنثاُب أعظم مذ 
انتابمن وهز زالريا، المزاحس لإكثزة نتب بالنناء الزجال زاحتلاط زاغاصة، 

فيهمزئشت موتى، الثعايا احتلط زلما اضبملة. زالطزاين العام، الموُب 
ؤاكئهق، ثبموذ ؤاج1 في:زمَ ماُث، ئوف، ١^١ اشُض أزنو الخاحثه: 
مميز___، الزثا، كثزة العام! ١^١^، أنتاين، اعغلم التقاسم.ثمذ كسب، ي مشهورة 

زلزئأأزتاءُئمخاُت، ؤائثي:تةإ اختلأطهن>خال، اشاءمذ 
٠١ ^iiJ^ JU ، ثئءأشد ل٤انوا - الدين مز - ؤالئمم الدثا ماد مذ

٢.غلاكها((؛ الله أذو مزية ق الزنا ظهز ررإدا ; ه منعود بذ افه عتد ليلق،.قال 
الزينة!وإبداء التمج من النساء مغ اث؛ ث— 

منالمساء منح عل حرصه عل محتمعة تدل أثار ت.بم عمر عن رويت ررفقد 
•الفتنة.rOتقع لا ض محارمهن، لغثر نينتهن إبداء 

وعليهاحرجت، نيرا، لها يقال هد وقاص أيى بن عد لحميلة حائية أن روي 
عمرفتناوله ليمنمحه سعد وجاء بالدرة، عمر عليها فشد الريح، فكشفتها قميتس 

فحما,، اقتص ال: ق٠ ة، الدر عم ماوله ه، عم , عايدع، سعد قده، ة، الد) 
غثرئسالروايا>ت،َوذم محه«لم 

١^٠;ابن الأن، قال 
محئلأُت،،^^1^، ض مذ ص ئغ الأمر[ وق ]أي ء زتحنؤ 

ؤالثئافى،الناس؛ئة كاواب ةارثاُت،، لكتات جا اش؟كن الناب مذ زنئثهن 
زئرأى نإف دلك،• مذ الزجال زمئع الطئدادت،، ِفي الزجال، ■حدين، مذ زمئعهذ 

يمدؤوحو0، بحم يتاها ~ ؤحزجتv ؤJزيثت، نحملتح إدا — ١،^^ عل يميد أف الأمر 
عبشالماة.ؤلةأل عموبتهن مذأذثى ^١ زأصايثؤ، اكمهاء بنص ذللئ، ق نحص 

.٢٣٩-٢٣V)١(يظر:
(.T^y-r\'• مدية،)٢; ات درا،)آ(بمظر: 



الئثاءإ٠-رار بل مثجمله، ^١ سيإ ولا منزثا، من ١-^^ اكثزت ^١ اأزأ0 
^سنأضتاينلآمحضذ;ك.

الاه!عند يال أقه الكحالأ عض بن محثد الأ-ئمفي ت ■جامعه ق ا-قلأو( وئال 
ثطسئإدا ١^١٥ راس ت ه اللمي امحن وهمن بؤ، صح محاوت اأرأْ؟ ح الثوء الرجل أرى 

عشاءسهد أذ بخورا أصابغ إدا الزاة راته®.واريمثع يهل سها بن وحزجغ 
انثثزiهااثطالاا١،.خزين ^١ ه»اأنأة ١^٠ انجد".قدئال الآخنةِفي 

:متعهاأو مصادرما عن فضلا وإلأفها، المضلة الكتب نحريق ت ابعا ر~ 
الكفر...،أو ؛البيع سواء المنحرفة الكتب عن الحظر يرغ الانحاه هدا مهلمالبة 

وعدمالشأن، بهيا الحرية بفتح والطالبة بمجتمعنا، الدول الكتاب، معرنحى ق كالتي 
صدهميقفون الدين المشاخ وانتقاد الأمر، ول حولها ممن المثولة الحهة من ممادرما 

بنوعمر ه الكريم ولا رر،بين الذي للموقف، القيم ابن أثار وقد الأمر؛ ذا هق 
الشرعية(:السياسة ق الحكمية ق)الملرق فيقول، ه، الخهلابإ 

لأحمد:يلت، \لمثوؤوا: واثلأفها.داو الضلة المحسا محريق ق صناو ٠^٠ 
م.: ماJ أزب؟ أف ئزى زديئه، أناة فيه كثا;ا انقننُت، 

ئزاسةزأسة ١^، من \ي كثاتا محن ند وند>رزأىائئ. 
فيه«.ه٦لما٥ التنور إل عنز به ذهن، حش . ١^٠ وحة فتمعز للئزآن، 

قما يعارص \ر ال،كئ_إ مى بعده صنفن ما . الئى رأى لو ظانآ 
\ح1بنل المLظة س ندة أف زالمنئوئ: ناشٌاكا0. زالثغ؟ المنآن 

اللهووالمعازفج،آلات إيلاف مذ بدؤاك أوئ، وهى ولءدامها، إيلامها نجب والدعة 
صقاذلا كنا فيها، صناف ولا صررهذْ، مذ صررهاأعفآم مإف الحمر، آنية ؤإ؛لأف 

_-\n.الحكمة، الطرق، )ا(؛نظر: 
.Yro-TVVيطر: )٢( 



I،ص اسلاهك:نحاىتمبساببا 1?ا/آًُألآٌ 
■همح؛قثظ _ِ___ِ . _ِ_ سمحِِ^_

.ء!ءُ-ء1

اادانية<الإشاية ** 

نريد؟!الذي يالعمر الرواج من تحديد مبدأ نقبل لا لماذا 
يتلكالزواج سن تحديد عل أونتحففل نرفض أن بدل ت قائل ينول قد 

بكنبرأصغر بسن نحدد0 يحث رؤيتنا؛ عل لكن تحديده نقبل الدولة، الاتفاقيات، 
أسنة(؟  ١٨)طالبوه الذي من 

ؤءفافوابج:

لمن!الأساس من التحديد مبدأ نرفض 
اشريعتنت، كانؤإن للزواج، معينا سنا تحدد لر الإسلامية الشريعة الأول! 

ملاحفلةمح وشرومحل يفوايهل لكن لالمغيرات٠ الزواج أحازت، قد يءلبيعتها 
المانوق؟!المن تحت، البالغات، ؛الفتيات،/ فكيم، والدخول، العقد ين الفرق 

وتحرمالفاح تبيح التي الأتفاقياتؤ تللئج من القتام لمصلحة أحرص وشريعتنا 
الكاحاا

وجدأ، صغارْ لوبن حتى الزواج محن تحديد عل الموافقة مبدأ أن الثازت 
لكإ سنة( ١ ٨ ) يتجاوز لر من الخلفل أن ترى التي الدولية الاتفاقيات، عن نحتلف 

مثلمإيحد، فيإ أعل لحمر لرفعه ومحاولة حهلوه إلا هو ما الهلفل(، اتفاقية)حقوق 
زواجعن عنتلف، وهذا البكر، الزواج أيضا يجرمون لأتبمم ؟سنة(؛ يتونى)٠ حصل 

القادمة،المن؛الرات، لرغ خهلوة إلا ليس التحفثل، مع فالتوقح ان؛ق، الأطفال 
إسلاميةمواء أحرى دول مع حمل كإ المن أورفع التحفغل هذا لإزالة والضغعل 

فهمات،، التوحههذه مثل أوأصحاب، هم سواء طويل هدا ق ومسهم كافره. أو 
الوولةس يهللم، عشرة، بالثانية مثلا التحديد تم فإن الزمني، التدراج عل يعمدون 

لطالباتمل حتى العمر، ب، حعل ؛التدريج وهكذاعاما، عثر للرائحة رفعة 
هذاوالشاياتح، للشبابج عاما والعثرين الحادية ثم سنة عثرة ثان الأول الاتفاقية 

سنتأخر بموجة ممر الإسلامية، صمتها ومن العالية الجتمعات، أن العلم مع 
ذلكؤ!عل أمثلة ولضرب، الزواج. 



اه(: ٤٣٢أسانيا)عام 
بانياأمحإن ت قالت اخن( بيري الأسانية)لالصحة وزيرة إن الخير يقول 

رغما أوروبل الأدنى وهو عاما، ١ ٤ عند للزواج القانونية السن عل ستحاففل 
قرالأتنوي الونيرة• وأصافت عاما، ١ ٦ إل برفعه طالبت دولية مقلعات توصيات 

الأمرهذا )...( الزواج من بشأن للق.وانين تعديل أي عل الإقا.ام الحال الوقت 
الهلفولةحماية حمعيات أن عل ا■٠٣^، )يومددت ١ يرئامحناه أهداف صمن ليس 

منيكون أن بتوصى كثيرة؛ ومفلعات الأممالمتحد.ة، اتفاقية أن إل تثير؛انتذلام رر 
١ءاما(ا ١ ٤ اال.لأمن ١ ٦ إل يرير وأن متجانسا، الزواج 

حمايةيشأن حديد قانون من حانا تنوي الأسبانية الحكومة أن وأوصءمحت، 
حولتوصيات أن مصيفه عائلات،،، ررصمن فقراء قصر باستقبال مح يالهلفولة 

منبانيا أسارأن وأص_افتات القامات. من النؤع هدا ق تهلرح؛انتفلام الزّواج ٌس 
لمنثلعاتوهومعلاو_ا الحد، هدا إل متدن الزواج من حيث المنهلقة ق القليلة الدول 

منليس هدا لكن القمر؛ حماية حول مناقشات هناك كان كلعا العلفولة، حماية 
الزواجسن حددت بالقارنة . الصعيد،، هدا عل واضحة أكون أن أريد أهدافنا، 

؛.عامال١ ٨ بعمر الأوربية الدول من الكثير 
تال.ا نهول

سنيرفع حديد قانون عن أءلن.ت، الحاصر بالوقت، ( )هولندا وكللائ، 
منلأقل زواج بعقود تعترف لا وأتبما عاما، ١ ٥ من بدلا عاما ١ ٨ إل الزواج 

مواطنييشمل القرار هل.ا أن أعلنت، يناك،ا للجنثة بالتالأع،ار هذْ 
لأعراقطبث-ا )هولدا( ي يتزوجون كانوا الدن إليها، والمهاجرين )هولندا( 

؛.٢١بلائهم 

هر. ١٤٣٢الأول ربح ٢ بت، الاليامة)الكويتية(، صحيفة ب. ف أ ~ مدريي. )١( 
نيفلر:-(؛ ٥١٤٣١الشر رعام وانجليزي عري ر ممل. )٢( 

http://www.aluJcah.net/World_Musli



االشرمة اماس بحجة نرب محالفات : الثالث الممل ئيرهِ ٢ ^^٦٨ 
الأكثرالحكومية الإجراءات من الزيد الحالية الأونة ق )هولندا( وتشهد 

صدنعما أكثر بإجراءات الأخذ الوير من أنه أعلنت حيث السالمين؛ نحا0 تشددا 
-ا-دهالقاصرات أن ومعلوم ا. الزواج؛ عل ارالفتيات ؤإجباصرات القزواج 

أ!سة عثرة التاسع تحت البالغات الفتيات هن الاتفاقات 
لعولمةقوية لمحاولات الدول تلك ق الإسلامية الحاليات تتعرض زاك وما 

ا،لسلمينيبعض لقاته بعد الأوغندي الرلمان هرر مثلاث الخ؛ر ففي الإسلامية؛ ليمها 
الأعرافالحكومة" مع تنانع محل تعتر التي ~ الأسرية القضايا من عدد لمناقشة 
مرةبالزواج للرحل الماج قبل الأول الزوجة موافقة ثريهلة الزوجات، يتعدد 

الحاليةمع الرلمان أعفاء يحث فقد مونيتورار ارذي لصحيفة وطئا أخرى. 
حسكللفتيات، الزواج من رفر مثل! الأسرية القضايا من آحر عددا الإسلامية 
يكونأن "أومورو® محافظة ممثل أولأنياْاا اريعقوي، الرلمانية؛رئاسة اللجنة اهرحت، 

رمحهالذي وهوالأمر عاما، عشر هوئ،انية الفتيات لزولح به المسمؤح الأدنى العمر 
الصعيدوعل بلوغها. ظ الفتاة زولج أحقية عل مزكيين الإسلامية، الحالية أعضاء 

المشرعونرقص وقد المهور، إلغاء اقراح رفضن الأوغندي الرلمان أعضاء قرر ه نف
ثمةأن يالذكر الحدير ومن إشاته. لصعوبة * الزوجي ارالاغتمابإ بْنهوم الإقرار 

القيميالمموذج فرض ئول ® القيمية ءالعولمة مسمى تحت، متعددة غربية محاولات 
خاصة.الإسلامية الأقليات ذات البلاد وق عامة العانر أنحاء حميع ق الغربي 

تيميةأجندة غربيا— والممولة — ٠ المدق المجتمع ارمنظإت _ يالمسإة سسوللمنثلمإت 
®المرأة ارحقوق منها عديدة، شعارات تحت، الأمور من عدد إل مدق وأخلاقية، 

للمراهقينالحني النشاط بحق مي يما ومنح البكر، الزواج تحريم مثل: 
؛•الخثرأانتهى الزوجات تعدد وتحريم والمراهقات، 

تفيتظر م(؛  ١٤٣١الثر )عام وانجاليزي 'ءربي مصدر ( ١ ر 
http;//www.aIukah.net/World_M

~ابريل " ٠١ه ١ ٤ ٢ ٦ — صفر ٢ ١ — الزواج، من ويرفع التعدد يعيق قانون أوغندا؛ لها، أخبار ٢( ر
٢٠ صحم،(.— الإسلام رومفكرة ، ٠٥



،أسكطهر'ءا-ذء .ِ ِ سغَ أعس_سدءأ 

تدول عدة فئاخذ لمة المالمربية الدول متوى عل ما أ— 

سنة١ ٥ إل سة ١ ٣ من ل)سوريا( الزواج سن رقع تم الحاصر لوقت اق 
بعضأو رية المالحركات وتهنالب . سنة ١ ٧ إل سنة ١ ٥ من الثبات أما للفتاة، 

المساواةالمدحوصة الحجة باسم لالجن\ن عثرة للثامن لرفعة الحقوفن الماسهلين 
٠.ءثرةُ للثامن للجنسين الزواج سن رفع تم والأردن الحنين. بين 

منالمصري)الرلمان( الشعب محلى ق الإسلاميين من نواب بمصر حذر ك،ا 
أحكاممع عاما ١ ٨ إل ١ ٦ من للفتيات الزواج سن يرغ قانون مثرؤع تصادم 

إحالمهقبل الإسلامية المحويث، ومحمع المفتي عل بعرضه البين معنالشريعة، 
لكلاالزواج سن بتحديد وأحندترا الاتفاقيات أصحات أراد ما تم وقد للرلانُ 
لمة( ١٢٦رقم)انون قمن ة الخامادة المنصت، حيث، عثرة يالمامنة الحنين 
٣٢٠ uدةالمدنية الأحوال شاءن ل م ١  ٤٩٩ لمنة ١(  ٤٣رقم)القانون إل تضاف، ، ٠٨
منيبلغ لر لن زوج عقد توثيق يجوز لألا كالمال؛ نمها مكرر( ٣ برقم)١ جديدة 

أنبعد حمل الذي الضغعل بعاو وذللث، كامالة'ا. ميلادية سنة عثرة ثإق ذن الحن
إليه،نظرها عند المصرية الحكومة تقرير الْلفل لحقوق الدولية اللجنة اعترصمتا 

إلمحتاج حاصى محال الزواج سن أن اللمجتة رروتحتير ت الخصوصي ثبدا قالت، حيث، 
بينالفوارق ذللت، ق بإ العلفل، حقوق اتفاقية مع متمشلما يكون حتى قانوف إصلاح 

الإu٠ث،الذكور لن الأدنى الحد 

أصدرفقد ّنة؛ ١ ٨ وللثاب سنة ١ ٥ للفتاة الزواج سن الحرين رفعت ك،ا 
رقمالوزاري القرار حرا مؤ حليفة( آل عل ن حالي )الشيخ البحرينيت الميل وزير 

٣٢٠لسنة ٤ ٥  الصادقةولا الزواج عقد إجراء محوز *لا أنه عل ينص الذي ، ٠٧
ثمةيكن ل؛ ما الخقد، وقت سنة ١ ٨ الزوج وسن سنة ١ ٥ الزوجة سن يكن ب ما عليه 

http://ar.ado-worId.Org/2/22/anicle/85)١(يطر: 
.٨٤٤٢اس ٢ • •٢ بائر  ١٨٠ ٤ ٢ ٢ شوال ٢ ٤ الثلاثاء الأوط، الشرق صحنة )آ(ثظر: 

http://islamtoday.net/nawafeth/anshow-2ا-53اhtm.64يظر:)٣( 
.١٦٤صى مصر، ق الشخصية الأحوال قواك، عولة يطر: )٤( 



االشرمة القواعد بحجة شرعية ئغالفات : الثالث القمل قصيدلأة 
علالحالة هذه ل الحصول ؤيشترط السن هذه من أتل هم لمن الزواج تثرر صرورة 

البحريننحوالتزام خطوة الزواج سن رغ قرار ؤبمتثر المختصهء. المحكمة من إذن 
(١ )٦ المادة من )٢( الفقرة تنمى والش ١  ٩٩٨عام وقيتها التي *سيداوُ ياتفاقية 

الإجراءاتحمح وتتخذ 3انوق، أثر أي زواجه أو الهلفل لخهلوبة يكون ارلأ أته؛ عل 
جلتوبعل للزواج أدنى من لتحديد منها، التثريص ذلك ل با الضرورية 

تمفمد ، القرار أصحاب لم يلر ذلك ومع إلزامياٌ. أمرأ رممي مجل ق الزواج 
بحجة)ميداو( اتفاقية مطلق من عثرة يالثامن السن برغ متهم الهللب 
القانونأهل ءلالب حث البحريتي الدمتور منطلق ومن بل الخنسين. بين المساواة 

المواطنانبين التفريق عدم عل نهت التي البحريني، الدستور من ( ١ )٨ رقم بالمائة 
إاإ^نى يب ب

ستة.عشرة الثامن حتى الخنمين لكلا الزواج سن رفعت فقد المغرب ومثالها 
الصغوطامتبسب منة ١ ٧ إل ستة ١ ٥ من الزواج من تونس ورفعت أيضا 

•أّنة!!.الأن الزواج من وصل حتى ولحانم الاتفاقيات أصحاب من 
فوصلالملمة العربية الدول من أحواما عل مر ما عاليها مر الحرائر حتى بل 

الحنسانالكلا سنة ١ ٩ بالتيؤج المعروفة بعدالراحل الزواج صن 
تمم(  ١٩٦١محام)اق مثلاباكستان غجرالحربية الإسلامية الدول ومن 

انوقالقالسن رغ بموجها تم حيث الدينية، السالمة الحائلة ^١^؛ عل الصادقة 
واحدإل ستة عشر يإنية ومن للمرأة، عاما عشر ستة إل عاما عشر أربعة من للزواج 
غجرها.وهناك لالرحال«اأا،. عاما عشرين 

أبريلمثلال فالمن الموضوع، حذا ولحاخا الدولة الاتفاقيات أثر ولانحفى 
٠عام  الرابعالدوري التقرير حول الإنسان بحقوق المعنية اللجنة فيها تقول ، ٣٢ ٠٤

،٠٣٢ * ٥ أيولثو ١ ل المعقودة ، ٢٢ ٩٨حلستها ق اءتما.ت والتي المن، من القدم 
محيزالشخمية الأحوال قانون أن القلق ُْع (؛ ٢١)بالبند ورد؛التوصيات فقد 

•٢١٢لورنس،(تحطيمالأمهلورة،بردسب• 



التين الدون للفتيات، الكر الزواج واستمرار ، عاما ١ ٥ محن ق الأؤلفال زواج 
نالترفع أن الطرف الدولة عل ينبغي وأنه .... الأحيان بعض ق القانون محددها 

لكنمحدد فالقانون ؛. ...،،ر الفعلية العارمة ق  ١٢-التقيد تكفل وأن ، للزواج الدنيا 
رفعه!اللجنة تطلّ؟، 

تقاومدول وبقيت، فقهل؛ كن،اذج فهده الإسلامية، العربية الدول من وغيرها 
اليمن)كرفعالدوكن بيات؛ن وجزر مد بتن فهي الزواج، سن تحديد خاصة المد هدا 

هداحول الشديد الفكري العراك ث، حي(، للن )كتحديد والسعودية السن( 
علامحتزم حينعا الرلمان، أمام المفلاهرات نحرج أن بالتمن الأمر وصل بل الموضع، 

الفتياتفيه تتزوج اليمني العرف أن ومعلوم للفتاة. عشرة ابحة للمالزواج ّن رفع 
القانوني.السن هدا قبل 

منمحواء ات المطالبلأصحاب، الهلويل للمنفس واضح نموذج مقى وما 
كالحركاتالحرفة التيارات من الدول -؛يا أحنالتر_م أو الاتفاقيات أصحابؤ 
هوللجنسان منة عشرة التحديدللثامن إن حيث، لها؛ التابعة والمائية السوية 
علالموافقة وهي الدطة، للخطوة ظلدهابإ ذللث، محصل ب وإن الأول. الخطوة 

الدول؛بحض ق كإ عثرة الثانية أو عشرة بالمالمة كان لو حتى الحاليد( )مبدأ 
عنعبارة رفعه كان لو حتى الزواج محن برفع الهiالمة تم مضى، كإ حطوة لأما 
ث،بيحفتإ قل الموضع ^ا من الحساسية أن حينها ومعلوم سنتين، أو سنة 

اميةحتماما وتلاست، ذمت، أن بعد الأخيرة الخطوة اق تنم المهلمع، 
زمنمتد محروقة الطريقة وهده الزواج. محن برع بالطالبة ووحشته الموضع، 

ترفعالتي القوانين بعمس راأصل.رت أنها نجد للهند تارمحية بنظرة فمثلا بعيد؛ 
قٌنة عشرة المتي وإل م(، ١  ٨٦)٠ ق م—نوات عثر إل الأدنى الزواج محن 

منالعديد ارت أنوفد م(، ١  ٩٣)١ ق سة عثرة أربع وإل م(، ١  ٨٩)١ 
وكانالحالات. ّ_إ يحالمقرير ينبغي بأنه العام الحاكم فأوصح المفلاهرات، 

.١١٦ص بالمن، الثخصية الأحوال، ثوانئن عولت المن: كال، (تقلوبالمة 



جإ الشرعية القواعد شرعية!حجة خالفات ؛ الثالث الفصل أءرأ ٢ ٩ ٠  ٦٠
K__:_S H3؛i»vِ . . هسم.__س.سع:ِءةيء 

اأمر منة® عنره ت إل يرنع أن بيطالبن م(  ١٩٢٨)مند ا،لرأة أنصار 
خاصةطويلة، زمنية لمرة نحتاج فلا خصوصا— العرسة الإسلامية— محتمعاتنا 

عصرق يريدون ا ملالتغير يأق ثم قليلة سنوات عن عبارة بل الحقبة، ذه هق 
اكحدة.الأمم هيئة 

لرفعلها، متابعة لحاما للأتفاقيات أن إل أمر الفقرة هذْ أحتم أن وقبل 
التيالقضايا بأهم توصيحية )مدكرة ق جليا ذللث، ؤيتضح ذللث،، وغير التحفذلات 

الوطنية،القوانين عل وتداعياتبا والهلفل، يالمرأة الخاصة الدولية الاتفاقيات تتناولها 
رصدتم وقد الإسلام®(، ق الأسرة ٠اميثاق ق متمنلة للأسرة الإسلامية والرؤية 

تحت،حاء مثالألما ونأخذ لقيمتتها؛ لها فثرمع فيها والرامن الشواهد ®ع الأمر هذا 
عل CEDAWاليداوولحنة  CSWازأة مركز لحنة مجن المواصل الإلحاح عنوان: 

تحفظاما؛لرغ الحكومات 
الأمملحان أن الاتفاقية نالثؤ عل توقيعها أناء ي الحكومات بال نحطر لر 
الموقيع،اء أئنق وصعوها التي تحفذل١نمم يرغ م3لالبتهم عل تحرؤ ، سوفالمحدة 

والالتزامتحفذلاتمم، لرغ اللجان تللث، من عليهم تمارس الدولية الضغوط هي وها 
الدينيةللمرجعيات ثديي تحامل j الاتفاقيات، س الكامل بالخلميق الكل 

والمساءلةللمتابعة نموذج وهذا الع_الم. يلاد نحتلف ل السائدة المختلفة والثقافية 
monitoring  الرابحةة الحلل ممر من المقدم التقرير ميداوحول لحنة قبل س

٠فثراير ٢ يناير~  ١٥)والعشرين  ممرترفع لكي الاتفاقية، تطبيق حول ( ٣٢ ٠١
اللجنةلث، تلأوصت، حيث، الإسلامية، الدول باقي وبالمل الاتفاقية، عن تحفظاتما 

محايل؛مصر 

و)الفقرة،٢ ١ ٦ رقم المواد عل ممر تحفظات ّاص_، بضرورة اللجنة وصت، أ0 
٢(سالأدة٩.

سر(بمرق .) ٦٠٣(، Arlette Gautierغوسه)ألبته والاسعإر، ازأ، الأموي، اعاب الاسعإر )١( 



٢٠لعام ١ رقم القانون مراجعة عل المصرية الحكومة حث ه ٠ الخلع()قانون ٠ 
٠.' المرأة صد القانون يتضمنه مال تمييز أي عل للقضاء 

قانونيةحقويا يعهلى لا إنه حيث الخنمية؛ قانون مراجعة عل الحكومة ث حه 

الحق.هذا عل الرحل محمل محنا أجني، من تتزوج التي اليدة لأبناء 
نصهاتيقول التي المصري الدستور من ١ ١ والادْ يتعلق ما كل صياغة عادة إ0 

-انحوأمرترا واجباتهب—؛ن التوفيق من المرأة تمكين عل الدولة 
وربةكأم للمرأة الأمامي الدور ترمخ أما يبدو حيث العمل، ل وواجباتها 

الدورنحمل ا لأنهأوتعديلها؛ الفقرة تلك بالغاء مصر مهلالبة )أي منزل 
علالمضاء يحد حين ق الأسرة، ورعاية الأمومة هو للمرأة الأساسي 

محورناهدئا الأسرية بواجباتها والقيام والأمومة المرأة بين الفعلمري التلازم 
سيداو(.لاتفاقية 

المتعلقةوالأفكار المفاهيم بتغيير ءلالسث، حيث الأعلام! وسائل ق المرأة ورة صه 
الزوجةصورة من المراة صورة تغر إل إمارة رق ومسئولياتها المرأة يدور 
الحاملة(.والرأة الأعإل سيدة صورة إل والأم 

يتمالتي الحهود عن المعلومات من مزيد إل القادم ممر تقرير ق اللجنة تاج حم٠ 
ونيرقرار عن معلومات وكاولك الإناث، ختان ءلاهرة عل للقضاء بدلها 

بحظره.الحاص الصحة 

السن )تحت، المبكر الزواج ءلاهرْ ومغ الزواج، بن التعلق القانون عديل ت0 
سنة(. ١٨

الزوجاتبتحدي المتعلقة المإرمة لمغ تدابير تتخذ أن عل الحكومه اللجنة ث، حته 
١.٢ العامة والتوصية الاتفاقية لأحكام وفما 

تعيدأن رفضت  ١٣١إلا تانون لإقرارها المرية الحكومة عل نتاثها من الرغم عل الدولية فاللجتة ( ١ ت 
صدها.مائ تمييز هدا أن واعتثرت لها، قدمه ^( ٠٨١١المهر الخلؤع للرجل ١لزوجه 





ح1ثق1'بتمأم'س _
الةوئةأالإيأية  ٠٠

الرواجسن وتحدد الطي الفحص ين ابح تقييد 
منتحديد للإمام محوز فيريد بالواقع، البعض بمج حيتإ العجب أعجب من 

القانون؟!مدا ا،لاع فإ النكاح، بعقد الطي الفحص قيد لأته الزواج؛ 
أولا.وهدا ١^٤؛ عل حجة ليس الواقع بداية وأئول؛ 

محاليدع لا مما حائز بالإخماع تحديده الطي الفحص إن قال نن : ثانيا
فمثلا٠. ُ والتحريم الخوان تن بفيها الاختلاف ومعروف نازلة، فهي لمخالفته؟! 

نصه!ما النازلة، هدا حول الإسلامي العالم لرابهلة التاح الفقهي الجمع من صدر 
شروطها،وضع الحكيم الثاؤع تول التي العقود من الكاح عقد إن ®أولا! 

كالإلزام١^^٤، به ماحاء عل للزيادة الباب وفتح •••، الشرعية آثارها علميها ورتب 
حائز.غير أمر الزواج قبل الهلبية بالفحوصى 
ياهميةالوعي بنشر الإسلامية والمؤسسات الحكومات المجلس يوصي ثانيات 
الفحوصاتنالك وتيسير ا، إجرائهعل والتثجح الزواج، قيل الهلبية الفحوص 
أنم الحالمع ا. ال-اّررينُأأ لأصحاحا إلا تفشى لا سرية، وجعلها فيها، اللمراضن 

الحالات.بكل الكاح عقد صحة يبْلمل لا الطي الفحص عدم 
البديلهناك الخلي، الفحمي ثب يلبعفهإ الزوجثن تناسي، عدم عند ثالثا؛ 

انتطاربل بديل فلا معينة، لن الوصول حتى الزواج مغ عكس منهإ، واحد لكل 
تن،الحنمن للزواج المحتاج بالشخص ؤيضر المصلحة ْع يتعارض مما طويل، 

سى) عنوان تحت مقارنة، فقهية ابحامحث، كتاب، ل تحد.ه الأنوال، بالرجح السالة تفصيل للفاى.ةت )١( 
وهرالطالق. محمد بن اش عبد الدكتورت للأستاذ يينهإ( فيإ الزواج من طيا التواشن غير مغ جواز 
العودين.العربية بالملكة للإفتاء الدائمة اللجة وعضو العياء، كبار هيثة عضو 

اسرنم:أا</ب/لأ.بواطة:بجدة،مار اكابعسممةانيمالإملأس صعاسالإ-لأم محلة )٢( 
جائز،غير الإلزام أن يرون أينا الكتاب هذا .وأصحاب ١ "٩٨  ١٨٨(، العاصرة الملبية النوازل اليسرر 

الوسى.د.محمد -، ٠٣١كبار هئة عضو - المللق اه عبد أ.د الطإر، الله عبد أ.د : وهم 



^٤^ا الرب ست إ اسلاّك قئئتة'ت 
لكبل الزواج، من يمنعك لا العلي فالفحص صرار. ولا صرر لا ت أنه ومعلوم 

حتىالزواج من هويمتعك الممسي بحجة الزواج سن تحديد عكس خيارآخر؛ 
اللزواج القانوق السن هدا ثتخعلى 

انونبقواكحققة، اهرة الغنالمملحة ذي العلي الفحص بين شتان رابتات 
بحن،~؛من أكثر ق وصحنا كإ أوحقيقية— راححة مصالحة بلا الزواج من تحديد 

الما وطا بالملحهء. متومحل الإمام ®تصرف أن كإ؛القاء_دة المعلوم من لأنه 
الزواج.من تحديد بقانون يتحقق 

٠نإ اخيوئ 

الزواجسن تحديل. بمسألة العلي الفحمي مسألة تقاس أن الصواب محانبة من 
بينهإ.الكبير للأ-ختلأف 



نالن_رباا_زاوبم:
;،عّذ،■

ال)إبعق>الإساية ** 

أالرملة؟ الصلحة من الزولج من تحدبي قانون ل هه 
دينهمحفظ من لنماد نفع فيه ثيء رركل هي• المرملة الملحة أن علمنا إذا 

أووالأعت_ار اهد ثJl ،^Jيكون أن دون وأموالهم، لهم ونوعقولهم ونفوسهم 
أمصلحة(( مطلق ذكون أن ودون الشاؤع، من الإلغاء 

تكونكأن وشروطه؛ صوابهله له  ١٢-والعمل فيها، ا المختلمفالأدلة من وهي 
خاصة،لا عامة وتكون والامتقراء، يالبحث، وتشتت، موهومة، لا حقيقية مملحة 

الأموربغير  L-J-العمل ويكون أوإحملع، أومنة كتاب من نما تعارض لا وأن 
منها.أعقلم أو لها مساوية أومفسدة مصلحة تعارض لا وأن أوالعقدية...، التعبدية 

والأيتدلعالأهواء أهل يدحله بابا لة الرمالصالحة تكون لا لكي هدا وكل 
م.عام بثاكل والانحراف، 

منالزواج من تحديد قانون عل ينطبق لا هدا أن تحل• مبق؛ ما كل علمتا إذا 
الأدلةلأن ملغاة؛ مملحة ار الاعتبحيمث، من أما خاصة الرملة، الصلحة باب 

تحت،والفتيات، الصغ؛رات، زواج جواز عل قامتا ~ سابقا وصءصتا كإ ~ والقاصد 
كلهوهدا وأبحاده. آثار0 بمقامي الزواج من تحديد قانون عكس القانوق السن 

وصوابهلها.بشروطها الرملة والمصلحة عام بشكل الصلحة مع يتعارض 
عنله فتوى ق ( ١٣٩٨;القاصي)ت،ابن الشاذلي محمد التونسي العلامة يذكر 

مرعيةات، محالفمن الجلة هذه فيه وقعح، ما تونس؛ ق الشخصية الأحوال، محلة 
الغنالبلغثر الزواج ومغ الزوجات،، تعدد ومغ الحاكم، عند الهللاق تقييد مثل; 

منانع الاعتبار مطلما، أمهر ثلاثة الحامل غر الهللقة وعدة الزواج، محن بتحديد 

الدكتور؛للأستاذ الشامل يفلر؛ والغزال• والرازمح، ندامة وابن ى الأمد تعرض بين جع فيه التحرق هزا )١( 
(.٧٧٣الملة.)؛/ادكربم؛عد 

قتفصي،لها ينظر للفاثدة ( ٢ ) 
يعدها.٥و٠ا ٠ ٢ صى محمد بالأدلة، وعلاقتها الإملامية الثريعة قاصد م~ 
بعدها.وما  ٢٤٩الأيوي، أيمن باكيحة، النص نحصيص ق الثريعة قاصد م~ 



سك:نحاسضببامساباأ؟ه'آَءأ 
إمىس-طمءاو.. ..ءمحِس. 1ةس:س;ضء 

وكانوالموروث، الوارث من الدين لاختلاف التعرض يتم ول؛ فقعد القتل الإرث 
ررولأقائلات عليها فعؤج ؤإصدارها؛ لإقرارها المرملة المصالحة الح؛ج صمن من 

الشريعةحدود تغيير إل يودي ذلك لأن بالص؛ المحارصة المرملة يالمصلحة 
فإنعليه؛ هومنصوص كإ العرى وتقصي؛ الدين رابْلة فتنحل الأحوال، بتغثر 

والسنةبالكتاب عرف التي الشريعة مقاصد حففل إل راجعة المرملة الصالحة 
التيالغربية الصالح من وكانت ذلك، إل ترمع لا كانت إذا فالمصلحة والإحماع، 

هوكإ برأيه ضع فقط ا إليهصار من باطلة، فهي الشريحة؛ تصرفات تلائي؛ لا 
عليه((متصوصن 

عندبالمصلحة،؛ النص نحصيص ق الشريعة ارمقاصد كتاب صاحب ذكر وقد 
ومساواةالزواج، من وتأحثر الحجاب، رامغ اللغاةث الصالحة أمثلة عن حديثه 
عنحديثه عند أيصا وذكر ا والمساواة؛؛' الحيل بدعوى المثراث ق الذكر مع الأنثى 

العملعل يرتب ررألأ ت السابع يالفابعل المرسلة بالمصلحة النص نحصيص صوابهن 
الأمثلةمن فذكر ، ا؛ لها اؤية مأو منها أهم مصلحة أوتفويتآ منها أءذل٠؛ مفسدة -يا 

فيهلما عشرة الثامنة من من أكثر إل الزواج من تاحثر ق المصلحة ارادعاع ! ذللت، عل 
والحسميالحقل اشو اكتال من فيها ولما والتحصيل، التحلي»إ فرصة توفثر من 

الأموصحة حياة عل حهلورة من المكر الزواج ي ولما والمحرق، والنصي والعامحلفي 
فندهاوفد عليبأ، يرد أن من أصعق ودعاوى شبهات وهذه الأؤلفال، تقبل وم

ينتميلا من عليها رد بل والومحلن، والشعب الدين مصلحة عل الغيويين من كثثر 
المصلحةهذه أن أبين أن أردت ؤإنإ موضوعنا"، ليس وهذا — الدين هذا إل 

والفتياتالشباب معاناة منها! وأصرار، مقامي إل تودي صعقها عن فضلا الموهمة 
للفاحشة،وانتشار انحراف من ذلك عل يترتب وما الحنسية، الشهوة صغهل من 
منذلك يرافق وما واقتصادية، وتريوية وعائلية احتاعية نحاطر من إليه تودي وما 

تأحثرلأن ل؟ الموهو الزواج مقاصد من مقصدا تبمدم وما نفسية، ومشاكل عقد 

الفتاوىْلة: بوام-٢. ١ ص ،؛، ١  ٩٥٦الحم صفر ٢( ق)١ ٤(، عدد)٩ الاسقلأل، )١( 
(.٠٨٩ )t/ الهجري، عشر الراح القرن ل التونسية 
)مآ(ص؛ه.



وكثرةالمل زال وما الأمة، إصعاف إل يودي وهدا النسل، من سماال الزواج 
يعتيمما للباطل ومدافعة جهاد تبقى؛_( أن الأمة وشأن الأمم، قوة أسباب من القوم 

منالشباب معشر يا بقوله؛ ه النبي إليه دعا الذي النسل مقصد ْع تواصلها 
إلمبطنة دعوة الزواج سن تأخر إل فالدعوة إدا . ...٠١فليتزوج الباءة منكم امتهللع 

لهذْوتروج تشر التي الحهات معرفة ل ولعل الخلقية، القيم من والتحلل الإباحية 
ات،الخهوهي وكيانيا، الأسرة نظام صرب مدق ماكرة مؤامرة عل يدل ما الفكرة 
٠. ١١١الخنسين لكلا والحرية والأنفتاح الاختلاط تدعوإل التي نفسها 

مملحةملغاة، مملحة إلا ليس المصلحة، باسم الزواج ٌن تحديد فقانون 
بالإحملمعمرعا ارالمهرر أن غجر وهذا منافعه، من أعفلم ومقامي٠ حقيقية، لا موهومة 

علالتعاوي مقابل ت( وجال إن مرعية؛ سياسة ولا مرسلة، بمصلحة عجرة لا أنه 
المغالهلنموئل إل إذن التفايت، فلا ، أوإجلمع أوحديثا قرآن نص أوممادمة الحق، 

سنتحل.يد بقانون مرعية سياسة ولا مصلحة، فلا . الأستل.لألاا من الشكل حذا 
الرداج•

تشمللا — عطوة العال عبد يقول كإ ~ الشرعية السياسة إن حبثا 
ثابتاحاك،ا تقرر التي الفقهية الأحكام من لاعتثارها بالصوص، الثابتة الأحكام 

والأمكنةوالأزمنة الذلروفا بتفر تتبدل ولا تتغجر لا داثمة، مريحة أنه عل 
ظنيةأو قطعية الأحكام هذه عل النصوص دلالة كانت، سواء والجتمعايت،، 

اوالزنا الربوأحكام الختلف، العبادايث، كأحكام المجتهدين أنفنار فيها ، نحتلف
الشخصيةوالأحوال الواربث،، وأحكام الرزق، من الهليبامحت، وحل والقتل 
القانونالسن محتا والفتاة وشروطها— بضوابطها — الصغجرة وزواج ،• أ وعجرها 

يإمالشرعية، اليامة تشمله فلا بالنموصس، الثابتة الأحكام من الزواج ن ل
العملشروط ذكر وقد . أحرى جهة من أيصا حا العمل شروط مع تنهلبق لا أما 

.١٥٦ص عر، الا-ين نور د• الحلال، أبغض )٢( 
العهسدل الرعجة الساّة نم رسى ع^ترة العال همد لأسخ ، الرعية المساسه إل ففر* )٣( 

.٥٥— حينه ق للقضاء العال 



الترب؛س شرب محالفات : الثاك الفصل ل ءؤ ٢ هإة؟ 
عثدالمخ حينه، ق يالقضاء العال للمعهد الرعية المياسة محم رئس بميا 

أحكاممع متفثا يكون أن الأول المرحل ! — بإمحاز فأذكرها ~ عهلوة العال 
ألاوالشرط العامة. أو الكلية أصولها من أصل عل معتمدا أو المريعة 

وللناس دائمة عامة شريعة مت المي المفصيلية الأدلة من دليلا الحكم نحالف 
والمجتمعات.والأماكن والأزمان الأحوال كل 

٠تإ د0اواخه

بذنهل ومأبا أى الاعتدال، حدود ق كانت، إدا إلا تتحق لا المياسة هده 
عننحرج وحينئذ ظالمة، ماJمومة كانت لأحدهما مالت، إذا لأما والإفراط؛ التفربمل 

كلوعل ا. أ ا أمثلتهمع المروط هده المخ فصل وقد المرعية؟ المياسة نهلاق 
بالسياسةيدخل لا أنه يإ م، الزواج سن ^.bJ قانون ق ينطبق لا هدا كل حال 

الأساس.من المرعية 

• U-Uالثرب،١ السامة ادوخلإل : يفلر ( ١ر 



والقاصدامواج شبدض قانهد 

تمطالب وثلاثة تمهيد ونيه 

مهبدن4 

الأول:*اسب 

السعودي.بالجتهع ا،لوهومة الصلحة 
الئاو:*الهللب 

الأحر.بالقانون الفتاة مصلحة ق ؤإحابات تساؤلات 
الثالث:*امملب 

القانوق.السن قبل الفتيات زواج ق العامة اكاصد 



حأوء" س^بس;م,ّبا
تمههد< ٠٠

بشكلوالقاصد المفاسد، ودرء الصالح جلب العامة الشريعة مقاصد من 
المال.والعرض، النسل العقل، القس، الدين، الخمسI الكاليامحت، حققي ق تتجه عام 
ماوكل فهومصالحة، الخمسة الأصول هذه حفغل يتضمن ما ءفكل ١^١^،؛ الإمام ئال 

Iءا مصلؤة ودفعها دة فهومقة الخمالأصول هذه يهون، 
وأهواءالقوس، لتثهي إمحللافها عل مروكة ليسست، المصلحة أن ومعلوم 

وصوابهلحصائص للمصلحة بل المجالات؛ ومحراء الرؤؤس، وفلقات الحقول، 
الإملاميهءاالثريعة ق المصالحة ءصوايط كتابه ق اليوطي الشيخ ذكر وقل تحكمها؛ 

عدمالشارع، مقاصد ق اراندراجها باحتصارت وهي لها، شرعية صوابط خمس 
تفويتهاعدم للقياس، محارصتها عدم للسنة، معارصتها عدم ، للكتاب، محارصتها 

منها،٠.أهم مصالحة 
أوأوالكاتبين أوالمثمفن الين المتحمن بعض اليردده لما ننته أن محب، لذا 
محققلر ممن للعلم بين المنتبعض أوحتى المتحرقة والاتحاهات الماهج أصحاب 

بحقيقتهاا، ممملحة بوجود وهناك، هنا المجالات محراء أوبعض ائل المبعمى 
التأملعند لأما الصحح؛ الإخماع أو أوالسنة الكتاب، من مواء شرعيا نصا تناقض 

اضوصدق ومزعومة، موهومة مصلحة إلا ليمتؤ النصفج والتممحيص العالمي، 
الشرعية،المموص مع تتعارض لا الحقيقية فالمصالح ه. تعال؛ 

ولاالاقتصاد، علمإء بحض به ال لوقحتى ا للربمصالحة فلا عليها؛ تقدم ولا 
لحملأكل مصلحة ولا المتحالين، بعض به لوقال حتى الزوجات تحدد لمغ مهالحة 
والبنت،الابن ب؛ر، المرايثح بتسوية مصالحة ولا الأطباء، بعض يه لوقال حتى الخزير 

الخمربإباحة مصلحة ولا المتغربين، بعض به نال لو حتى مهللمق— شكل ب— 
منلث، ذلوغبر القانوق، المسن تبل الزواج ومخ وتقييد العللاق وتقييد والمناء 

قال.س به لوقال حتى المصلحة وصوابهن المموص، تعارض مما المزعومة المصالح 

)ا(المنىفيَامل،)؛/باأ(.



ئثء1 . z
المالحيعمى يتوهم ممن هؤلاء أمثال عن القرصاوي د.يوسف يقول 

الغربي؛(الفكر )عييد به ينادي ما كل راوهكذا للنموصريت معارخة بالحقيقة وهي 
تعودمعتبمرة مملحة أية التحقيق عند فيه ليس الشريعة تعارصه مما اليوم 
بحكممصالح، نحيلوها أوهام هي إنإ معادهم؛ أو معاشهم ق بالخن الناس عل 

امنهج، اللئ، ذلنيج الغرب أن ولولا له• الفكرية وعبوديتهم بالغرب، تأثرهم 
هدهبعض من موقفه الغرب غبمر ولو يقولوه. أن ببالهم حهلر ولا قالوه، ما قالوا 

سه~يتبعون فإنإ موقفهم. تغيثر إل يكونون ما أسع هؤلاء لرأيت، القضايا 
لدحلوه،صت، جحر لولحلوا حتى بدرنع، وذراعا شرا، شبرا — وعملا فكرا 

كءاأنبأالعمومه«لا،.

cJLأن يعد وذلك . ٢٦٦صى الشرعية، السياسة ( ١ ]  d بموصوعيةالدعاة الصالح هذه إل نظر فمن  ١١؛
التياش حدود إيقاف ل حقيقة مصالحة توحد فلا الإطلاق. عل حقيقية مصالح بجدها إ ؤإنصاف، 

اكصوصىا حرمتهالتي الخلاعة إباحة ق حقيقية مصالحة توحد ولا ... القطعية. الصوصن أوجيتها 
والخمرالبغاء ؤإباحة الزكاة وتعهليل الزوحات وتعدد كالربا هذا مثل كشرة أمثلة وصرب الشرءيةاا. 

طبيعةمراعساة مع الزواج سن محييي بجواز أفش القرصاوي الشخ أن العلم وْع هذا وغيرها• والربا 
امجبرنفمي . http://www.alwatanye.net/61339.htm^جريدة الخر ذكرت وتد الجمعان؛ 

موص—ؤعق تفتاء اسعل أجاب ، ٢٠١٠أبريل ٤ الأحد يمثإ الذي ابزيرة، قناة عل والحياة( )الشريعة 
التشرع ٥١١١القرصاوىت يوسم، الدكتور فقال الصغيرة، زواج سن محييي بشأن اليمن ق الدائر الخلاف 

منأحدثوا ما يقدر أئضية اس للتومحدمث، والحاد، العاش ق العيال مصالح لتحقيق حاء الإسلامي 
الزواجمجنع ق ه الخياب بن عمر فعل كإ الماح تقييد نحون حقيقية مصالحة وجود حالة وق فجور، 

وتقليلالقبلية الجتمعات بعض تراعى أن أرى ولهدا مهنا، أمنا الفتاة تعليم أصبح وتد الكتابيات، من 
للاجتهادء٠قابل وهوأمر الفتاة، لتتعلم سنة ١ ٦ إل ّنة  ١٨من السن 
أنهت الإثارة باب من سأحس_، ولكن منهللقاته، نفس مجن الدكتور رأي يناقض مهلليا لهذا أفردت ئلتح; 

أنعل كلامه الدكتور بني أحرى جهة من لكن كمدحل، وهدا الص، مورد ل للاجتهاد ماغ الأ 
عندليس أنه علمتا إذا لفاصلنا؛ يسلم لا هذا لكن الأهم، ليصبح الزواج عل فقدمه مجهم، أمجر التعليم 

تنتهيحش والأسامي الهم التعليم وثانيا• الصلحة، باب من للزواج الأولية تكون فقد أهم، اء التكل 
التعليمبان أصلا تعارض لا أنه ذللثه من والأهم العلعاء. بعض لذلك أثار كعا مثلا الابتدائية من 

والإحم-اعوالسنة للكتاب محالم، القانون هدا وأمحرآت الدراسات بعض أثبتته مجا وهدا ~ والزواج 
منطلقمن بل الفتاة ومصلحة الجتمع، حاجة من متطلقة لبست، وحقيقته الكتاب، ّأدا بيا كإ والقاصد 

فهذامسألتنا، عل الكتابيات بزواج الدكتور استدلال أما وأهدافها. الدولية للأتفاقيات الغربية التبعية 



االثرب القواعد بحجن نرب محالفات : الثالث النصل 
صقكه،ل1هسضه1سّس

تعاملهمبحرية نمقي الماس مصالحة أن مفكر توهم رافإذا د.الوءلي1 قال 
مافهي المصالحة حقيقة أما تعال، اممه وكلام وهمه J؛j، إلا ليس فالمعارض يالربا، 
المصلحةأن باحث، توهم ؤإذا ، .. • الربا ياب، إغلاق ضرورة من اممه كتاب، به محي 
توهمهما ومحرد تعال الله كلام هوj؛j( إنإ فاكعارض الزوجات،، تعدد مغ إل داعية 
ياباحةتعال افه حكم ق كامنة فهي الماحث، ذلك، عنها يفتش الش المصلحة أما هو، 

*.جرارا؛ وهلم •• المحدد 
أنلولا مثلا، الزواج محن تحديد أن نجد الماصة الهلور تأمل وعند 

وأحصالمو٥، وءلقالوه لما ، ذلك، ءلالس1، الغربية والمظإت الدولية الاتفاقيات 
ممنوغبرهم، المرأة تحرير وحركات الخامس، الهلابور من ياكاحل الأجندة بالذكر 

تحتاجهأو العلمي العتي بارزة بظاهرة ليس أنه والدليل -هم؛ أوانخيع ثا-اهم 
الصالحة.

الفكريالعراك أصح أن بعد المسالة هده عن بعد فيإ استفتوا ممن دءالث٠ 
يمنعقانون إصدار ق المصلحة زعم من كدللئ، توهجه. يقمة المالة هده حول 

مايماوصحتها التي باب الأممن ضرما مع عام تشرع لا أفراد عل تشرع لأنه معها سشم لا 
بموطنها.
ذكرواه~ ريهو والذي ~ ال«ين االعإء العالي للاتحاد دي1ن آخر ق القرصاوي الشخ والناب 

،انحالفتما أن ( الرأة صد العتق ) لوثيقة انتهائهم ل ه( ١  ٤٣٤الآ■حر ربيع ١ ٥ يتاؤخ ) الحديد باليان 
منمنة ١ ٨ صن تحت الفتاة زواج أن ترى الوثيقة إن حيث سنة*• ١ ٨ إل الزواج سن رم الإلهي الثميع 

للأتحاد-قمابم(الرمس بالوغ الهاز الرأةازطر صد 
المرانينأو العادية، للخثرات يصح لا أيصات البوطي د. الشيخ يقول  ٠١٢٩ص ، الصيحة صوابط ( ١ ) 

إيهبجح ما عل الاعتياد يجوز خلا تنسيقها• أو العيال مصالح بفهم وحدها تستقل أن والتجريثية العقلية 
شرهونحمف الخالق من تبمدب الجت»ع مرافق ل الحنسن بن الجمع أن من مثلي، والربية النفس عياء 
لكانتذلك صح لو إذ دالتآ ثم أح-رى أمثلة توصرب تحقيقها■ يتبص مصلحة فهو الجنحي، اليل 

الدينعن فمع المصالحة أن صح وئا الشخصية وتجاربهم وأفكارهم الناس يخثرات محكومة السريعة 
وتجاربهمالناس حبرات نتاج يعرض أن إذن بد لا وحويا. عليه متوقفة بل صبطا به محكومة فهي 

قالمحكم هو وكان ا، -أأحد اتفاق بيتها كان ^ن الثابتة، وأحكامها الشريعة نصوص عل وعلومهم 
إهمالوحب الثابت. الشرعي النص يعاكس مصلمحة الاس رآه ما كان بأن تعارض بيتها كان ؤإن ذلك• 
يتصرف(.٨، ٠ - ٧٩)ص بدلك[. فصل ]نم الصيحة. تلك 



نجأآجأ
كلاموبين بينه هتا فالتعارض الصالحة، توهم قد فهذا القانوزا، السن قبل الزواج 

يدولوقتاله مفاسده، يتجاهلون وكيف بل والإحماع• وصحابته رسوله وفعل الله 
الانون القهدا بأن التهلبيق بعد الشخصية الأحوال قوانن حبمراء صئح فقد أحرى؛ 

هذاحول أقوالهم ذكرت وقد العامة، المصلحة ولا بل الأخلاقية المصلحة تقدم 
خاصىمحايق،يمهللب 

فلاالشريعة؛ خصائص من أما الأمر ق ما اركل فالقاصد، حال؛ كل وعل 
هلوالقواعد، والك0ت الأصول ل الأوائل كب، هي فها تحليلا، ولا تحرء، تملك، 

؛.المقاصد؟!®* حذه صجيجا الدنيا ملئت، 

المقاصد؛ح نتوافق مما هي عشرة، الثامنة محن تحت، الفتيات زواج التنا موف 
باللاطفإ — المعرة زواج عن المرخي قال يالإحماع. شرعا حائز الزواج هذا لأن 

وهوحيعا، والإنات، الذكور حق ق وصتا الصالح حملة من المكاح ررإن بالفتاة~! 
كلق يتفق لا ء والكف، الأكفاء، ين بإلا تتوفر لا ومقاصد أغراض عل يشتمل 
بلوغهالوانتثلر لأنه صغرها؛ ق للول الولاية إثبايتن، إل ماسة الحاجة فكانت، وقت،، 
إلالحاجة بتحقق للعمر يحقد العقد هذا كان ولما مثله، يوجد ول؛ ء الكف، ذللئ، لفات 

الولايةيانات الحال ق كالمتحققة الحاجة تللث، فتجعل العقد، هدا مقاصد من هو ما 

يريدالأه»المن الموال يبقى لكن سياق؛ ك،ا أحرى مصالح هناك أن نحفى ولا 
له!أقول والمصلحة، الشريعة بحجة القانون هذا فرض 

تحديدبقانون وقمتا جذا الماس لإلزام الحقيقية المصلحة وق ؟! المصلحة أين 
؟إالزواج سن 

تاريخحداد، جواد هيئم اللمراليةا، محنراء الإملامحيون يكون )حينإ عتوان! نحت الشبكة، من مقال ر١( 
اكثر:)أ؛/ل/ل"آأام(.

)آ(الرط،)إ/س(.
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٥٦١ ٠٠ ^^t

عل)التمرف تقول! والقاعدة العامة. لال<صلحة لالحاكم الماح تقييد يجوز 
٨١ من اكتإل حتى الزواج يمع قانون من بأس لا لدا بالمصلحة(؛ متوط الرعية 

الشخصية(.)الأحوال الأسرة ق منة 
مننحديل. مسألة ق ترددوما التي المصلحة فأين حيلا؛ال.لك، سالمنا قلمت! 

الدوليةللأتفاقيات الامزامية والضرورة الغربية، الهيمنة ترون كنتم إن إلا الزواج؟ 
عولمةلتجارب حقلا ليس المجتمع لأن آخر! سيء فهذا والضرورة، الملحة من 

قيماب حعل التنازلأُت، لتللث، فداء أوكبش والشاذة، المنحرفة والمرأة الأسرة، 
ماالأمم والأمر الإسلامية. الشريعة مقللة تحت( وأخلاقه وثقافته لم المالمجتمع 
اوأخرى؟ قضية كل ق ترددوما التي الشرعية المصلحة ضوابهل 

عبدالعزيزد. الأمير ذكر فمثلا للمميؤة؛ ضوايهل من لأبن. الأنفلمة سن وق 
هد.هللمضاء" العال ؛المعهي. الرعية آسة القم ق الممعاعد الأستاذ ~ معود ال 

بإيجاز~ التالية الضوابعل فدكر الصلحة؛ باسم سنه الراد الضوابهل 
الشريعة.لأحكام ومواده الفلام موضؤع محالفة عدم ~ ١ 
لها.يجتاط التي من أفضل لمصلحة الفلام تفويت، ءا.م ~ ٢ 

٠منها أوأكثر لها يمتاط التي للمصلحة اؤية مل.ة مفالنفنام إحداث( عدم ؛؟س 
يرددهاالش الماضية القاعدة ضوء عل الأفراصى بلغة ( ايره رمنتكلم دعونا 

بةتكم التال! السؤال أل لنالامتقراء؛ منهج متهللق وس الواير؛ عل البعض 

-٢ه.٤ السعودية(٢ الفقهية الخمعية محالة ق تنصيالها فلر يا 



ْآ؟لإةاكرب زاديال-الإباكااء،ؤءق 
الغالسآ الإجابة سجد منة؟! عثرة الثامن محن تحت والفتيات المغثرات زواج 
كثترةأو إما،_ حاكن؛ عن نحرج 

قليلةئ قيل إن الأول: الحال 
الوقتهذا و ولماذا تن؟! ولممحس إذن؟! الضجيج هذا لمِلك قلت: 

يتلكالحجة لتسقط تندكم، لا الشريعة بامحم -با يعلق التي القاعدة حتى ا بالذات؟ 
٢.،،أ الشريعة.. وهوسأن النادر عل وتقديمه الغالي، اعتبار ررالأصل لأن القاعدة؛ 
ا.له«؛ حكم لا والنادر بالغالب، رافالع^رة للشاغ: انمرة أن أيضا ومعلوم 

انبالعيي؛ الكريم عبد بن محمل بالسعودية العدل ونير صرح؛ذللئ، وثل 
يالإعلأمله وحوار لقاء من أكنر ق ورددها اهرة، محنليست، الصغثرات زواج 

تزؤيجمحن تحدد أن ا لايمكنهوزارته ®أن قال: فقد . (ه 
ظاهرة،يشكل لا المملكة ق الصغثرات ءزواج وقال: الكاح*. عقد ق القاصرات 

إذاتقديرية الهلة حمهذا ق الأنكحة لماذون أن أوصح وقد أحهلآا،. فقد هذا يعتقد ومن 
الشرعيبواجيه اصهللاعا عنه يمتع فإنه مريبة، قرائن تشوبه الصغثرة عقد أن رأى 
ليسالقاصرات زواج أن عل العدل وزارة ®شددت وقد • الظام عليه يمليه وبإ 

والنثرالإعلام مدير قال هذا وحول . ٤  ٠١٦٠لدالموثقة الإحصاءات ءلاهرة؛ءص_، 
تصللا الوزارة رصد ؛«>__، لأتبمافناهرة ®ليسمن، العليار: إبراهيم العدل زارة ول 

ونيرأوصحه ما ومدا لدينا، الموثقة الزواج إحصاءات وفق البتة المستوى لهذا 
العيسى«رْ*.محمد د. العدل 

ورىالبمجلس والعرايضس الإنسان حقوق لحنة يس رئاعت؛ر ، وكذلل
ؤيمكنظاهرة، ت، وليمشكلة تمثل القاصرات زواج قضية الثدي، إبراهيم د. 

لامافي)أ/أ>؛(.)ا(اموق 
.١٧٥ص الهادى، صد لأبن الأحكام ق الكم، الكتِ، عن الأيهام ذوى مش  ٢٢)

. http://www.wafa.coin.sa/news/722يطر: )٣( 
. ١٧٨٣اليد• ١،  ٤٣٣الأول ربح ٥ الوافق البت، الختاة، جريدة >؛(ثطر: 

١http://sabq.org/lgafde^١^: ، ١  ٤٣٢ذوالخجأ ١ ٥ سق، وصحيفة 
١الربع يطرن )٠(  الحياة.جريدة عن بق  ١١



الإنسانحقوق حمعية رئيس المحطاز(~ مفلح د. وقال ٠. اطارهار صمن معالحتها 
انحاذتقتفي الحاجة ارإن يقوله! يؤكد إنه إلا الزواج سن بتحديد رأيه رغم ~ الوطنية 

المجتمعببل فل، بالسعودية ليس عددهااارآُ, قلة من الرغم عل القرار هذا مثل 
انحسارق الزواج عل القادرات وغبمر القاصرات ارزواج إن حيث كله، الحليجي 

أمثالحول المفتعلة الضجة لهده داعي لا الأساس من أنه لتعلم زمن• منذ ' كبثرءاُ 
الاتفاقاتة داو و, أيعادها ْ أهدافها الملمة ة الأس لمة ء» ، س؛< نحات، ال هذه 

الدوليه'وأجدما.
الالخاشة ~ التجاوزات إن حول مشكلة هناك لمست، أ-حرىت ناحية ومن 

التوعيةبان ما الثروعة بالهلريفة نحل الزنحات، هذه ق وحدت إن الصالة— 
منكنثر ق أحرى نحاوزان أي مثل مثلها الدولة، ات موٌوما؛،ن والتوجيه 

ونحوها.الأسرة نهناق ق القضايا 

كثثرةالنسة ولوقيل الثانيةت الحال 

الظالماترغمتللث، الوقت، هدا حش تظهر لر التي الإحصائية هي أين قاJتإ: 
وهداالمسعودي؟! ا محتمعنبخصوص والأتفاقيات المظإت صوت مع التوافقة 

العلمي.المهج أبجديات نحالفؤ 
كي—فالأن(، نحصل لر ا وهو)مثرة وكبكثثرة بة المأن فلوفرصتا 

قبلالزواج أن فبإ الأحرى؛ القواعد وتتجاهلمون الماضية؟! يالقاعدة تتمسكون 
يدة فكيف، والفطرة؛ مع الموافقة والعادة العرف من المحدد، الممن هذا 

التنانع.عند للفصل هنا المرجع وهي محكمة(؟! )العادة تقول الكلية والقاعدة 

٢٠ ٠ ١ ١ / ١ / ١ جده• ~ الدين نجم سرين الوطن، صحيفة يتغلر' ( ١ر 
http^/www.alwatanxom._atio_

١٠  ٢٣الاثنتن الزواج، سن تحديد قضية ق التفلر تأجيل الأوسط، الشرق جريدة )٢( 
التعاونمحلس دول محتمعات ل الزوجية والشكلأت القضايا يعنوازت ه(  ١٤٢٤)شاملة تحليلية دراصة )٣( 

الخلجم،بم1ه.



ن:£ققج.21 
اهورفع٠: في»الوافقات الشاطئ كإقال القاعدة هذه المقصودمن أن خاصة 
وماجعلؤ تعال؛ قال مصالحهم، وتحقيق عليهم، وافر الناس، عن الحرج 

عاداتبمراعاة يتحقى الحرج ورفع ء،  ٨٧تالحجته . من ءي^فيآلتأيا 
قالعادات ار اعتبيقتمي المصالح اعتبار وكذلك الصالحة، وأعرافهم الناس 

محقلا السن هذا يبلغ لر ومن إلزاميا، التحديد هذا ®وكون • الشرعية، الأحكام 
علتضييقا أيضا ؤيعد الإسلامية، للشريعة محالفة يعد شك، بلا فهذا الزواج، لهإ 

منهجق كإ العلمي للمنهج ومتاقض بل ا. سلطان،ُ س -ها اش أنزل ما الناس 
—إمإعيل أبو صلاح حازم الحامي! الأستاذ لذللث، أشار وقد مثلا؛ الامتقراء 

زمحاتاك هنأن ~ كمثال مصر ل الامتقراء ضوء عل القانون لهذا منانثة يعد 
جداولنده تلا للمقانون مشروعا نرى ®عندما ليقولت المن؛ هذا تحت، كشرة 

الالبثر، من جدا ضخمة جهرة محالف القانون أن ذللئ، معنى الأستقراء، 
والعلاقاتالمإرسات يعملون ممن البشر، س غبمرهم حتى بل فقهل، المسلمان 
وتقعيدتقت،ن هوإلا ا مالزواج أن نلنات إذا لذا سنة؛ ١ ٨ من قبل الحنية 

معنىيبقى الحتية(، العلاقة ألة ممشروعة، صورة ق وضعها )أي وتشرح، 
لتأخيرشرمحل محرد هو وإنإ الثرإ ق موجودا ليس شرطا يشرمحل القانون أن هذا 

للمنهجخلافإ نرى كإ وهذا المشروعية، عدم تبكير ثبوت هع المشروعية، 
العالي،م.

التضييقمن هذا لأن التيسير؛ أدعياء ، iUJbيطال-إ حينإ البتن والتناقص بل 
يرأوالتع

.٢٤٧ص سر(، ءث،ان محمد د. الكلمة)للأساذ القواعد بواسطة: )١( 
يتاؤخئثر العاصر(، والرأي الشرعية ب؛ن للزواج الأمثل رالن مقال،ت الطلق، يؤمن، بن اللك، عبد د. )٢( 

العالةالأملأمة اللجة اساعا,، و ملام م حان للأستاذ الثخمة.. ال< الأح، انس ذ مقل.ة : ظ )٣( 
الرابط:واممل، للمرأة 

938=icwc.php?id/؛http://www.iicwc.org/lagna/iicwc



).ءج—-PP ٠٣'" " " " " |ءص  عس|ي؛ياماسبأ |£.جو 
منتحديد ءإن ت الشريف" الأزهر عل،اء أحد البوٌني~ محمود الشخ يقول 

ادرينالقات والفتيللشباب ات إعنه وفيالواسع، هوتضييق زواج لل
النا،رمسألة عن الفلر بغض الزواج عل 

اسالنعادات مع يمهلدم — الحكم عن الننلر بغض " التحديد هذا فمثل 
عدم—ا فيه الأصل اوالعادات الشوشرة. ومحدث الفتتة ليثير الصالحة وأعرافهم 

اشث/ع مما والهي الأمر لأن وذلك؛ ورسوله، اش حفلرْ ما إلا منه محظر فلا الحظر، 
*ُا محفلور؟ أنه عليه نحكم كيف عنه؛ منهي أنه العادات من يثبت لر فا تعال، 

الثاغزواج ل ؤيتأكد يالمغثرة، الحواز ل القطعي الإج؛ع من الأمر كان إذا فكيف 
بتشريعالحق ذللئ، من منعهم لأحد وليس شرعي، كحكم كان سن أي ق والمالغة 
ئم؟ا

!؟ التحديد بردْ الحل يكون هل عالية ية بنصررأ هناك أن أيضا ولوفرصتا 
—لمة الموغبر بل ~ اورة المج— لمة المالعربية الدول ي ينجح ب بالحقيقة وهوالذي 

حلبمما ذللث، وغثر والحدلع والتحايل التنن ي؛ن ما سابقا، وصحنا كا نخبهم بشهادة 
} ١٠بمثله يزال لا ®الضرر تقول! أيضا والقاعدة والمجتمع، الفرد عل عكسية آثارأ 
الشقةلم م_ا محلمما فانوق، ار ؤإحثإلزامي بعحكم الماس إكراه أن العلوم ومن 

وتحقيقاد، العبعن الحرج رفع وهو الأصل اق ينمما وهذا والكلفة، والحرج 
والمص.والعرض والسل الدين كحفغل الفروؤيات عل والحاففلة مصالحهم، 

بتاريخحلقة ق اإن( سممهلفى )محمد بالقض المصري المحامي يقول 
منمنءللما قانونية، وحهة وس الزواج سن تحديد قانون حول  ٢٦'١ ١ إ ١ ١ إ 

نالا ممفكان ~ فيه المرأة حق هضم أثبت الذي ~ القانون ^ا مع العملية طيعته 
فمنفانوق، ات إنببلا الزواج إتمام فمثلا بالعمل، تاتيتا متعددة مشاكل ®له عته! 

ءت_وانتحت . ٢ • ١ • — نؤسر — — ذوالقعدْ ٢ ٧ ت خخ لها" أجمار ~ لاين ادن لها )١( 
والشباب.للفتيات الرواج سن تحديد يرفضون عناء 
(.١١٢/٤كاوىاهمى،اينس)):أ(؛نذلر: 

(.٤١او~كى)ا/ والطائرلأبن )■؟(الأشاْ 



زءظقققة|1ِ1 
فلاإلح؛ أوالطلاق الزوجة الخلافات محي لكن صحح؛ فالزواج الشرعة الماحة 

صدوهدا للقضاء( اللجوء وهو)حق للمحكمة بدعوى تقدم أن الزوجة تتهلح 
للزواجتحتاج ممن أحرى؛ فئة عل فئة ومراعاة التستين، كيلك المرأة. حقوق 

الحاميهذا كلامه لينهي وصرها١٠. ١ وأعرافهم.. اس النطيعة مع ؤيتوافق 
الثامنةلن رفعه يعله حاصة القانون؛ هدا مراجعة بمصر التشريعي المجلس ي٠.هلالبة 

٢٢٠عام لالجن.ين عشرة  ٠٨

منلا الاحرون منه بدأ حيث من فئة؛الجت،ع؛الuJاية تصر لماذا أعلم لا لكن 
للمسادئالمقتة ؛التبعية العمياء الطاعة أو ا الأعمى؟ هوالهوى هل ا انتهوا؟ حيث 

ؤبمم.يعمي تما والحب والانبهار فالإعجاب عجب ولا ا الغربية؟ 

الولايةمده امتغلوا ممن سيثة بالصحف ظهرت حالات هناك لكن ة؛ل ؤإن 
إلوما الإعلام بما وصج صغثرة، دهي كفؤ غثر من أبوها زوجها التي كفلأنة 
ذلك؟ا

بالغالبالعبرة  ١٠أيفا! ، ٠٠يمثله يزال لا الضرر  ١٠القاعدة؛ قالت كإ نقول 
الفتياتمن فكم اuةية، الأحرى اكة ننس لا فثة عالجا فان له«؛ حكم لا واكادر 

القليلة فئة أن بحجة والقانون القانون؟! بحجة ذللث، نرفض فهل للزواج، تحتاج 
هذامثل أن م العالْع ا موليته؟ مع كالول المهللوب بالشكل المثرؤع حقها ممارس 
منأيضا نالك، الزمحات نمغ أيضا فهل القانوق، المن هذا تعدى من ْع محصل 
علوذللئ؛، آخر، وضررهم؛^ajI الأفراد بعض حطأ نعالج فلا ا الحجة؟ ^٥ منهللق 

طريقعن كافراي تعالج بل بضرر؛ يزال لا فالضرر عام؛ بتثرع المجتمع متوى 
يتحمل ١٠تقول؛ الفقهية والقاعدة التوله، الدولة مرّات س وصرها القضاء 
بشكلالقانون تثريع ضرر نحفى ولا ؛. ٢١العامااالصزر دهع لأجل افاص؛ الصرر 

سيآق—.كإ — وأفراده المجتمع عل وآلأيار الأبعاد متوى عل عام 

سنتحديد ) شرعية، نحالفة الزواج سن تحديد ت الخالقة موصؤع )اكرية(، الرحمة نتاة ينفلرت ( ١) 
ومشاكله(.حكمه الزواج 

.٧٤تجم، لابن والطائر الأشباه )٢( 



أزند "كة،: ا الرب ١^ بحجي شرب نحالفات : الئاك النمل .لآ.ا'*اأءلآ"*ً 
--،ذههاهسسء_ __ ءس سسسه 

كوحبةونحوها، الاحتإعية الثاكل يذكر الإعلام طبيعة أن الآحرت والوجه 
عيمإذا بد لا المشكلة لأن وذللث، إلخ، مفخخة لقضية وميالة أو دممة، إعلامية 

لكنللإعلأم؛ فتمل القضايا هذه بمثل متم لحنة أو بهة محل أن حا، أصحاتبا 
س؟اواملأشبىار،أولحان؟!هل

زواجهم،بجاح لخبرومم الزوج أوبأق الزوجة، نأو أن هؤلاء أمثال، يريد 
المشاكلبعض ففلهور لذا أ صحفهم! نماؤين العريض ليكتيومم)بالبند( 

هذْكل الأعفلم السواد أن أو وانتشاره، شيوعه يعني لا الشان هذا ل الاحتإعية 
دقيق.غير ومنهجه فاسد القيارس هذا لأن فاشلة؛ الزمحاهمت، 

الاحتإعيةالقضايا ق الإعلام غال_إ— — طبيعة من أن نعي أن بد لا لذا 
علوالنادر الإمحابيات،، عل لبيات والالأبيض، عل الأموي الخانم، إبراز وغيرها، 
الإعلامية.الأهداف لخدمة وذلالث، الشائع؛ 

العواتقسس« سواء محتاجه لن الزواج من تأخير عن الناتج الأخلاق، وماد 
بابؤأمؤمن القانوق؛ مسن الكتشرح القانونية وأخيرا أوالعتؤية أوالحية المائية 
والأمراضواللقطاء الزنا وانتثار والأبتران كالعاكات، بالجمع الفناهر مض 
معخاصة الراهقة، من ق الشهوة ملهلة نحت، وذللث، الهلاق١ هذا ق ذلا1ئ، وغير 

الوانعونححغإ أشكاله، بجميع التفسخ الإعلام مثل ؤيوحجها يدعمها ما وجود 
كح—ال،القمعي، القانون هذا مع للزواج( المحتاجة الفتاة) حال ليكون الاJيتي؛ 

مباشرغر بطريق هنا لكن إكراها، الزنا عل ئكره حين الخاهل العصر ق الإماء 
هئمأعصقألت0والهيقول: 

الدولتلك هذا، ومثل السبإّ بخصوص لا اللفغل بعموم والحيرة ]الورت'ُآ'ُآ[ّ 
يستءنيإ إذا الرحل أن فمعلوم الزوجات؛ تحدد أومنمت، نيين التي الإسلامية 

معنويامواء له ومحتاجة مقوللزواج التي تللث، لكن لزوجته؛ سيحول هذا له ومحمل 
أوظروفها أولها ختنابما، فل ممن هي كثانية بالزواج ترصي من وغالتا أوحستا؛ 

حولنقاش هذا لكن القانون؛ يسبب تزق لن اكثر,!ر من هذا أن سيعقد العقلاء من أحدا أن أعتقد لا ا 
للتحدير.والتجرية الأستقراء منطالق من الأسباب 



فأينالحرام؛ عل فسنا تضطر وقد ؟! حقها من ممغ كيف المهم، يدلك؛ ترغب 
أ!المرأة حقوق باسم يه يقام هدا كل أن والمصسة ا حقها؟ عن المرأة حقوق أدعياء 

الأحوالكاب صاحب المغري الفا-ي علال الأساذ ومعلوم-كاقال 
منمقصد كل اس وأمعامة مصلحة كل مقياس الأخلاق ءامكارم ان — الشخصية 

الفرديناله الذي الغ محرد يعني لا الإسلام ق المصلحة مفهوم الإسلام... مقاصن. 
فهالكالأخلاق؛ وقواعد الدين لأس مناقضا ولوكان ما، عمل من أوالخإعة 

أمميمصلحة سيل ق تما ؤيصحي الإسلامي التفلر يلقيها فيها شلث، لا مصالح 
،١الدين،،ُ التييريل.ها الأنفلمه عل المجتمع لقيام منها؛ بد لا وأهم 

الورى)تت؛ح'؟ا(تالسباعي مصهلفى الشيح ئ. وقدذكرناسابقاقول 
منذالزواج بيسءح أن فيجب، العامة، الأخلاقية المصالحة مع يتفق لا القانون اهدا 

أهوالزواج، ق تكون متى أدرى؛المحلحة وأوليازهما والفتاة والقش الحتمي، البلؤغ 
معنىلا الموصؤع هدا ق القانون خل وتل. ذللث،، بعد سنوا١٠؛؛، أم؛انتفلار البلؤغ بمجرد 

له«ؤ

المصالحة ®كل ت والملحة الثؤع مقاصاد حول الغزال حامد أبو قال وقد 
الممسالحمن ت، وكانوالإ'هماع، والسنة الكتاب من فهم مقصود حفغل إل تر-؛ع 

فقعلا إليهار صومن معلرحة ة ياطالفهي \}ثوعلأ تمرقا١!، تلائم لا التي الغريية 
.الأمر هدا حول المقاصد تفصيل وسيأق ؛. ّّرعُ' 

مييجهماله عنلث، ذلإل وما الناس أوبعص المزدلج الإعلام ضجة مسألة أما 
نالنحتت، بالغة فتاة زواج تمرجة عنل- حمجل كإ فردية، بحالأيتؤ معينة، لأهالأاف 
منالأكبر، المجهر نحت، وتوضع وتوضح فتدبج يالن، ير رحل س القانوف 
إاالزواج سن تحديد قانون بفرض المaلالبة مع ليتوافق الإعلامية، البالغة حركايتج 

آلإبراهيم ن محمد الشخ1 قال الأمر، بحقيقة شي؛لا الحق س يغني لا كله الأمر همهذا 
؛بحينه حودية الالحربية بالمملكة العام وهوالمفني ( — ه ١  ٣٨٩)منت،؛ تيحنفه سخ 

.١  ٩٣ومكارمها، الإمحلامية الشريعة مقاصد )١( 
)أا(اسس،)ا/«م؛(.



ؤا الثرب ي ب رمة ش محالفات : الثالث القمل ^^ ^٢١٦
حق،من الناس صج وكم الشرعية، الأحكام ثيا تنثر ولا إليها يلتفت، لا ®الضجة 

•متهء  ٢٠٦٢ممامن يكرمحوا ولر منه، يمجوا لر الشمس من أظهر بطلانه باطل وكم 
وضوابطبشروط والالتزام الإنحابية، الثقافة ونشر الدينية بالتوعية الحل ت إذن 

مصالحنتخيل أن لا ضرار(. ولا ضرر )فلا والفلاح، الكفاية ففيها بالنكاح الولاية 
عليهم،للتضييق فمعي بقانون الناس ؤإلرام الغرب لإرضاء وموهومة مزعومة 
مئه»ا.الحق ولأصحاب لهم، الشقة وجلي، 

الفتاوىمن فمثلا أوالحإعية؛ الفردية مواء العلياء قرارات ق واضح وهدا 
لئ،ذلومع ، — المغيرات زواج ا فيهيكثر والتي — الهند بدولة حصل ما الحياعية 

بلأوالتقييد أوالتحديل. الغ بنراره%ا يتجرأ (ل؛ بالهند الإسلامي الفقه )ءد»ع 
،النكاح هذا لزم برصاها الصغيرة نكاح الحد أو الأب باشر ُإذا • بقولهم أشاروا 

تقالوا بل القاصي؛،. بقماء التفريق طلب لها محق فإنه الزواج؛ ^ا كرهت، ؤإن 
اهن. إل تهلمئن لر إذا مت، البنأن إلا صحيح؛ والحد الأب غير باشره الذي ررالنكاح 
فكفل،. القاصي*؛ إل أمرها رع إل حاجة دون البلؤخ عند القح لها حق النكاح 

وأحثرا.أولا لمميحتها الزواج لأن الحالتين؛ بكلتي المغيرة حق 
النفوق ممن الأزواج ْثل فثلهم وحلاف، نزلع الزوجئن بئن حصل 

فمثلاهذا. ق وأباطيل لقوانين داعي فلا حلولها؛ وطريقة حلأءاتر.ءا، ق المزعوم القانوق 
(١ )٣٣ رقم لفتوى السؤال! ق كإ مفادها عودية بالالدائمة للجتة استفتاء ق جاء 

حمليوم ستة، عثرة اثتا عمرها فتاة تزؤج سنة، عشرون عمره سخصا بأن *أفيدك٠إ 
ذللئ،.عن إفادتنا نرجو قصد. بدون محامعها ولا أمه محامع لها! مال نزلع بينهإ 

الإبرامم ين محمل. الشيح ورسائل فتاوى من الفقهية والفوائد والضرايهل والقواعد الأصولية القواع،و )١( 

القراروهدا . ١ ٥ ص؛ ١(—، ١ u؛)y/ رقم قرار — معاصرة فقهية فتاوى بالهند، الإسلامي الفقه ضع )٢( 
،.وند١٩٩٩/a  ١٤١٩-٢^الحجة ذي ٢ بض؟ الفترة j عثرة الحادية الفقهية الدوة من هو بالن 

لششالعصرية العلوم وح؛راء والفمهاء العالإء من وخمسين ماتتثن حوال الندوة هده صمت 
تمي)محمد افلفتي الشح صإحة حضرها كإ والبحشان، الدينية ومعايرلها وجامعاما الهند ولايات 
سوؤيا.س الرحيل مصهلفى وهبة د. الشخ وصمإحة ياكستان، عن العمال( 
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E3  '•أمهمحامع إنه النزاع بينها حمل حينا لزوجته الزوج قول إن ج
علمحرم وزور، القول من منكر وهو ظهارا، يعتم نمد- بدون محامعها- ولا 

يذبهرمائىتن يم ممهمين افيي ؤ تعال؛ اض لقول يه، يتكلم أن لم الم
قأورلُث>آمح نقعإ آلمي ين شمع دممحن ولئأم ولأز4؛ن أش إب محئهتّ إن محتير 

.<بء  ءصور 

رقبةبعتق يمسها أن قبل يكفر أن عليه وحب امرأته؛ إل يعود أن أراد ؤإذا 
لقولمكينا؛ س؛ن ٢^١، يستني لر فان شهرين فصيام نحد ل؛ فإن مزمنة، 

صفمحنص١fءتيضابجينمقؤ ه، مصثلأومحساظقجم0 
محمدا نبينعل اش وصل التوفيق، وباق طإنيتكسأهه• ؤمت1ئ؛^١٢ يثاثادن 

وملم،اُوصحبه وآله 
نحت،التي الزوجة مع القانونى، المن فوق ممن أتت، هده المشكالة أن نجد فهتا 

بالتوعيةالأمر وانتهى ا، فيهقاس—تفتوا مشكلة بينها وحمل انوق، القالمسن 
ليسلكن مشكلأ>ت،، بينهم تمر وأن يد لا كبارا، أم صغارا فالأزواج والإرشاد؛ 

والعقل،الخم^ا التاهل يل والقمل، الرسمي هوالمب المن 

وتعقيد،تقييد إل نحتاج لا ألة~ المبيذه الإسلأمي~ التثرع ق والأمر 
زواجبوقته تنتثر وكانت، صغثرة، تزوج الذي ه المي بوفاة كمل فالإسلام 

امالنفلماء أنا يحديد يم لتش نحتام فلا محدد، أ4 يمنم أ4 شد 1 ٠ ات،؛ المغه 

س/الخربيالخديد!

تحديدالة مق القاعدة هانْ أن علمته إذا فكيف، القواعد، متوى عل هدا 
نآّتحدد لر بالحقيقة الشريعة والإحماع؛لأن والستة الكتامحب، تصادم الزواج من 

علرالتصرف، الذكورة والقاعدة الإسلامي. وأحازته؛تشريعها أصلا، للزواج 
منوغثرهما، الدر و الدرر ق ما القاعدة هده محن اليستثنى بالمصالحة(، متومحل الرعية 

٢(.٢ ٥ Y/ (،)• ١ )٣٣ رنم ترى العودين، والإناء- العالمة للحوث اوائمة اللجة ( ١ت 
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الأخياربسوء معلوما يكن ول؛ مكران، يكن ل؛ إذا الخد أو الأب أن من الول، باب 
؛•ذاحسا'روبغبن غيركفإء من والصغيرة للصغير تزويجه ينفذ 

علالتصرف حول)ماعدة المانعة رسالته و الغامدي ناصر د أ. ذكر وقد 
نحترالمندرجة الطسقية والفرؤع الفقهية المائل من أن بالملحة(، متوط الرعية 

أنوالشورى( الأمة لجالس للأمام)ولا يجوز رالأ ٣-: ٠ رق؛ ؛الفقرة - القاعدة 
لمصلحةمنافية لأم—ا الأمة؛ وإحماع والسنة للقرآن الخالقة الوضعية القوان؛ن يى 
٠.المفسدة؛ار ودرء المصلحة تحقيق به متوط والإمام ودينها، الأمة 

وضعيقانون الزواج من تحديد قانون أن الشرعية الزاؤية ل علمنا وقد 
يته؛فكيف ءليه.إ~. الله رضوان — الصحابة وعمل والإجلمع والستة للكتاب محالف 
امملكتني مثلا والمصسة الإسلامية؟! الشريعة بم؛ بلمي و ثرظ يجوز لا بجا الطالية 
محالسأو أولجان وزارات من الق—وان؛ن هذه بأمثال الهلالبة حرجت، إذا الجيبة 
للمثمئنحالفة أنهلمة لتن مرعي علم أهل إليها ؤينتمي بالحكومة، حاصة موري 

الشريحةمخالفة عدم أساس من عليه قامت ما ، نحالفهذا أن رغم كان، سبب لأي 
محلسافتتاح ق العزيز عبد ١،^؛—^، الإمام يقول هذا مثل وق الإسلامية. 

اأحكامنأمحاس أن تعلمون اوإنك»إ هدت  ١٣٤٩الأول ريح ^١ ق كمثال الشورى 
ؤإنرارنظام، كل من ق أحرار الداثرة تللث، ق وأني؛ الإسلامي، هوالشؤع ونظمنا 
للشريعة، مخالفيكون ألا شرط عل بلاد، اللصالح موافقا ترونه، الذي العمل 

الضرركل والضرر لأحد. مفيدآ يكون لا الش/ع نحالف الذي العمل الإملأمية؛لأن 
لكلمهمة الة رسوهده ٠ ءآ محمسي نبينا به جاء اللم.ي اس الأسغير عل 
الدولة.ات، موس

١٠٣ ٠ صى الزرتا، محمد الشيح ين أخمد الشخ الفقهية، القواعد نرح ( ١ ) 
ينمحمد بن ناصر د أ. هو والولف ايحكمة. العالمية البحوث محللة من الرمالة هده أن علعأ .  ٥٨صى )٢( 

بكليةالشرعية والسياسة المواريث وأستاذ الإسلامية والدراسات الشريعة كلية وكيل الغامدي• مشري 
لالشثر عثإن محمل د. هدا لثل وأشار المكرمة. بمكة القرى أم جامعة ~ والأنظمة القضائية الدراسات 

المايقة.الرسالة مزلف اسادأضلكلآم سقاتاّية(،
محابخاراتمنساللكية)ا/به(.ت: امالقرى، )٣( 



٤٥٥

فيهوالمصلحة بل وصوابطها، الصالحة مع يتصادم الزواج من تحديد فقانون 
ملغاة.مصطلحة 

تأحرى( نائج رْع المجتمع حاجة من لاينطبق لقانون موذج ن* 
وعندماالقوانين، هده لثل بالطالبة ونواحا صراحا الدنيا البعض يملأ ما داؤا 

الأصلا الناس أن نجد والإحصائيات، بالدراسات الواغ أرض عل الأمر يحث 
المصلحةناحية من لا القانون هذا لثل حاجة لا ورالتالي منهم، القلة إلا تعمله، 

للع_المالمرسومة تيهلهلاته أوتنفيد الأعمى، والتقليد الغربية للتبعية ؤإنإ والضرورة، 
الأحمر.القانون هدا أيعاد ق ~ ميأق كإ ~ أم 

الصورة.توصيل ل لكفى كفلهل؛ن واحد نمولمج عل الكلام هذا ولوطبقنا 
منمن لأقل الفتيات زواج حول الفدءليني عفانة( الدكتور)حام الشيح ذكر 

قالشرعية الحاكم إحدى ق الزواج عقود مجلات حلال من عاما عشر مجعة 
حلالمن ة الورامبإجراء الباحشن أحد قام حين، هلينية. الملالدن إحدى 

التال!حسب، وكانن، م ١  ٩٩٩عام حلال الشرعية الحكمة زواج عقود مجلات 
الشرعية.الحكمة ق إجراؤها تم زواج عقد ئلاثإئة عل الدراسة عمل تم — ١ 
افيهالزوجة عمر كان زواج حالة ومتين تسعا أن الدراسة حلال من تب؛ن — ٢ 

عاما. ١٧من من أقل 
تسعالرقم من عاما عثر تة م فوق زواجهن عقود إجراء تم اللواق الفتتات ٣- 

حالة.وثلاقن سبعا بلغ ومتين 

بلغعاما عثر ة محسن فوق لهن زواج عقود إجراء تم اللواق الفتيات — ٤ 
التالية;التائج فلهرت الدراسة حلال ومن حالة. وثلانن اثنتئن 

الزواجحالات من ./ ١ ٠ اوي نعاما عشر ستة من لأقل الزواج بة ن~ أ 
فقهلّ

عنتزيد ؤإنإ للرجال عاما عثر سعة من أقل زواج حالة أي يمحن 
بكثم.ذللث، 



إجؤم1;_مؤسامامحابا 
المحكمةق زواجهن عقود إجراء تم اللواق الفتيات من العظمى الغالبية ~ ج 

نستطيعقانتا وعليه القرى. من هن عاما عثر متة عن أعإرهن وتقل 
الزولجمن تأمحر حول المرأة مراكز تطلقه الذي العال الصراخ أن القول 
سجلاتوالإحصاءق البحث حلال من العلمية الناحية من دلع له ليس 

السنعن أعإرهن تقل فقط العقود من ُالمائة عشرة أن حيث من الحكمة 
أوالمحق إل تقل المبة هذْ أن إل بالإضافة المرام تاك قبل من المقترح 

إنبل العملية، الماجية من الزواج يض لا العقد إجراء أن عرفا إذا أكثر 
لذللئ،الحقد. كتابة تاؤخ من أوأكثر عام بعد إلا تتم لا ربإ الزواج عملية 

تهللقهاحبيثة وآراء مام؛ أفكار إلا هي ما الدعوة هده أن القول نستطيع 
الإسلامية.الشريعة ل الرواج مشرؤع انحاه والمكر الحقد أبواق 

عشرةالثامنة ئبل الزولج محثلر قانون لايجوزشرعامن إنه أقول• وختامافإق 
منالكتاب حنبات ق أحرى أمثلة وهناك ٢. ل كشره مقامي من ذلك عل يترتسر لما 

تنفيذؤإنإ المجتمع، حاجة من نابعة ليست، تها والمهيالبة التريحات، هذه مثل أن 
الدولية.كالأتفاقيات خارجية لسياسة 

رؤي-تهممتْللق من ~ هم أين التشريعات؛ هذه أمثال لأناع الموال ويبقى 
الزواجمن تحديد مسألة ق الوضعية القواذ١ن تشرع ومحاولة وحماسهم ودوافعهم 

إحصائيانفيها صدر وكلاهما الطلاق، بة نأوتزايد العنومة مشكلة ن ع~ 
ألةمنحفى ولا مثلا، عودية البالدولة كا ياوولها رسمية مؤسسات من معتمدة 

تهللهما تهلبيق يعدوموى لا الأمر أن أم أ إليها؟ المجتمع وحاجة فيها المصلحة 
العمياء؟!التبعية منهللق من الغربية الاتفاقيات 

الأولهوالمألة وتوابعه النكاح أحكام من الرواج من تحديد قانون وليس 
مثلهمئلها وحاجة، راجحة غيرمصلحة من هولأم— أمثال —  ١٠٠ي3لالمؤ التي 

ويةوالمائية النالحركات من الخ، الهللاق تقييد أو الزوجات تعدد بتقييد الaلالبة 

عفانة؛حام للشخ الشخهى الوغ من اكاسطيني الجتمع عن الدراسة مصدر ( ١ ] 
www.yasaloonak.net.
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الأفرادمتوى عل مناصبها الشخصيات يعفى أواستغلال الخإعات توى م عل 
افلوتأملتالشأن، هدا ق عبرة التاؤخ ففي ذلك• إل وما المطالبة هل،ْ بأهمية للأيهام 

هذاق العجاب العجب لرأينا مثلا كمصر محنْع ق الاص؛تين القضيتين من كلأ 
الشأن.

تعددتةساو فكرة المرأة( )تحرير كتابه ق أمين قامم بدر  ٢١٨٩٩عام ففي 
عامق العكس يرى كان أن يعل الخصبة، ممر أرض ق الطلاق وتقييد الزوحامحتا 

محمديقول التراب، تحت، بقيت الثموبل لها يكتب فلم )المصريون(. كتايه ل م ١  ٤٨٩
غزتعندما ليايها، الخوالصالح وحد إذ ففلهرت، الزمان واتاها ®حتى أبوزهرة؛ 

المانعالغذاء حدا محتلفة عناصر ونفدت كاملا، غزنا المصرية الأمرة الأوربية الأفكار 
ففيولبومه، مفلهره يكن لر إن كنسي، أصل من حملته ق المستمد والطلاق التعدد من 

نة،سموعشرين ة نحوخمقاسم عهد عن الخوالصالح تأحير ولكن وأرومته، متبعه 
لهالأه.الخونتيجة كان أحدامحث،، فيها وحدثت، 

التنفيذلها يكتب، لر لكن م ١ ٩ ٢ ٦ عام ق عبلءه محمد تلاميد من الفكرة عادت 
عامق الاجتإعية الشئون وزارة من الفكرة هذه أحرى مرة فعادت والتحقق. 
الجاح،له يكتب، فلم الاقتراح، هذا طوي ذاك ح؛ن الوزارة رئيس لكن ؛ ٣١٩٤٣

المراعي؛مصطفى محمد I بحينه الأزهر الخاْع شيخ بفتوى مرصعة كائحإ أخا رغم 
بعد.فيإ الرأي هذا عن ترامع أنه العلم مع 

كانإذا ومكان، ان زمكل ق الأمور هذه مثل ل المثاخ يحض واستغلال 
دقيق،وياحث حميفح، قارئ عل نحفى لا حقيقة وهذه لفتوى، محتاج الهدف، 
مرةالفكرة فعادت الاحتإعية الوزارة ة رئاستغيرت زمن وبعد فطن• وعامي 
فتوىغير حديدة بحجة المرة هذه لكن ؛ ٣١٩٤٥عام الوزارة نفس من أحرى 

الزوجاتتعدد ببه سالمتشردين سبل أن وهوت ألا اجتاعي منْللق من بل الشح، 
والطلاق!

. ١٣ص النسل، وتنظم الأسرة تقلم ت١( 



وزء;
علمنيا يكن لر الكلام أن ذلك يعد من تسن ررثم أبوزهرة! محمد يقول 

الوضع،ق إحماء أي الكلام هدا عن الشئون وزارة عند يكن لر بل ممن، إحصاء 
أوا، الروحان؛ تعدد رسه ليس التشرد أن بينت ذلك بحد من والإحماءات 

غبرمن الأولياء ؤإهمال القس، عل الول عل الرقابة صعق سبه إنإ اظلاقء^، 
ممدين.كانوا إذا يردعهم عقاب ولا مهملن، كانوا إذا العناية إل يدفعهم داغ أي 
علانحهوا يريدون ما سج لا لأما والأحدايث،؛ التشرد فكرة واحتفت ذلك تسن ولما 

ا.؛،؛ ...علميها التزؤج ومرارة المرأة، حقوق 

بعدمن تقمر ت أحن. تل. يته نفإن والقرى، الل.ن ق ه نفتالهاء من يقل أخد قو التعاJد أن نقرر إننا ( ١ ) 
سمه.ا.7يدلضذكالإضالأمحراللى

أيتكونون لا مصر ق اء التمن أرع بين بحمعون الذين أن الإحماء يبمازا ثبت فإنه ، ١٩٦٠منة صاور 
لأربعة اء نثلاث بين يمعون والذين .١ ٤ الأن التعدد ية نتكون وبذلك ./ ١ أي الألف، ق نية 
./.١ . ٤ الأن التعدد ية نتكون وبدلك ,/ ١ أي ألف، كل ل ١ ٠ اثنين بين بجبمعون والذين ألف• كل 

يكونأن إلا موجب لا إنه الصالح، طفنا يمنعه لر أمرا فيه نيتيع قانونيا تعدطل توجب ية النهده فهل 
هو^ا أمرتنا، تنظيم ق الكنية التفلم نانحل أن اص الأميكون أن ؤإلأ اكللق، ا،لغ ل بالفرنجة التشبه 
يإلا الزوجات تعدد نمى مشكلة توجد لا إذن؛ صنه؟ نكت ومل نرفاه؟ فهل بتا، يراد الذي الأمر 

أحكامه،إتباع عن بالأمتئاع يعروادينا، ونحاولواأن الكنسية، النفلم يقلدواأن يريدون الذين رؤوس 
ملطان.من  ١٢•افه أنزل ما أحكام ولت>اع 

قالثيهة هده عن كاملة إجابة أفرد وند (، ٥ ٦ ~ ٥ رص٥ إلخ الرأة مملحة حول إجابته ناع تم 
فتنفلر.الأسرة تنظيم كتابه؛ من يعلءها وما ٥ ١ ص 

بلالطلاق، من يكون لا الأحJاث وكثرة التشرد إن الإحماء، ينافيه فأمر الخللاق عل التشرد ترتب )٢( 
ولد،يكون لا حيث، يكثر الهللاق أن يثبت؛الإحماء إنإ النفس. عل الول عل الرتابة صعق من يكون 
الن، حيالطلاق أن أبت قد الأخر الإحماء ؤإن الأولاد، كثر كايا يتمائل بل الولد، حين، ؤيقل 
إحماءأيدينا وبين الهللاق، وناع من لأ.إ' ٠ من أكثر نمته تبلغ عددا الئللاق من ستغرق قط ولد يكون 
أيإءق_اب، قيل تكون العللاق وقاتع من هنم\/■ أن منه لما ذب؛ن الأولاد. عدد مع الهللاق لأحوال يفيق 
وصلإذا حتى A./" دائرة ق تدرنحيا مبط ية النؤإن واحد. ولد إعقابح ./'بعد ١ ما أن منه وسين ولل•• 

عاتقذاته فالولد آلاف. أوعشرة الألف، ق بة التإن بل مثوية، ية نتوجد لا أولاد ستة إل العل.د 
إجابةأفرد وقد . ٦٦ص انتهى .... والهللاق. التشرد علاقة؛؛ن لا أنه يت؛ن و؛ن.للث، منه. مانع للهللاق 

الأسرة.تتثليم كتابه؛ من بعدها وما  ٦٥ص ق الثبهة هدْ عن كاملة 
الأٌرة،آمآّتنظم )٣( 



ءءرء— !٠٠٠ 

لوهوالثورة ألا المحرى، بالجتمع حدث مع عادت يم الفكرة هذه فرحلت 
.١٩٥٢يوليو-^ ٢٣

والتاصبوالأسخاصن )ثورة(، الأحداث تغلأل امكيف نلاحظ وهنا 
بالجتمماتنملا محصل ما وهذا اجتإعية(، )وزارة الحكومة مومات )شخ(، 

الأمراالأمرعندأول بممه لن ضغط كوسائل لتكون ساماوالأن؛ الإسلامية 
دراسةدرسست، أن يعد الظنون اركان أبوزهرة! عنها رةول، الأفكار هذه وأمثال، 

ت،دفنأتيسا يفلهر ولكن أحرى• مرة الحياة إل تعود ألا صلاحها عدم وتبتن عميقة، 
فدالحم حيوية أن ؤيفلن أمدآ، الحم ل تكن التي الحراثيم كبعض حياة، وفيها 

العوارضمن أولعارض الحيوية، فيه تضعف وقت ل تظهر نيا ؤإذا عليها، تغلت 
٠. ٠٠القوى من تفهم، الش 

٢١٩ ٥٣محنة آخر ق ®وتقدموا الفكرةت هذه عن حديثه يكمل نم 
ألمت،التشرح امحلق منإل تتجه أن قبل الرة هذه ق ولكن لذلك،، يمنروعات 

ليسأنه وتي؛ن اللءقيق، الإحصاء صوء عل حديد من الفكرة درست، كبثرة لحنة 
اركبَح لمد حتى إليه، الدواعي تثبتا ب الذي التشرع هذا مثل إل داع ثمة 

حتىمشكلة تعد أن يمكن لا الروحان تعدد مسألة أن الاجتماعية الشئون وزارة 
•■•،الاحتياعي للتهلور تبعا فشيئا سيئا تقل لأنبا له؛ يف، حتى داء ولا تعالج، 

بعضمن الفكرة انبعثت، بل السليمة، الاحت،اعية الأراء من الفكرة تثثعنؤ ولر 
انعقدالذي القومي الاتحاد مؤتمر ق دراسة موضع وكانت، اتئة؛ النالحعاعات 

ائيةوالتالاحتماعية اللجان ق المجتمعون فيه اقش وتن، ٢١٩٦٠نة حمق 
فقدالمناقشات، هذه ق مشهود مقام الناصر عبد حمال للرتيس وكان والتشريعية، 

ؤإذاوالإرشاد. للتوجيه تترك وأتيا ودينية، اجتماعية ائل مهذه أن وي؛ن فيها، اشترك 
'.٢١((مقاره من أكشر تكون مفاسده لأن بقانون؛ يكون لا علاجها فان عيبا؛ كانت، 
الإسلامية.محنمعاتيم ق الرؤساء من كشر يفهمه أن محب، ما وهذا 

• ٢٥)١(ارجعالسابق، 
• ٢٧السابق، )آ(الر-ح 

(٢)



:ج.ؤعؤِة;;ا الترب اصس بحجي شرب نحالخات الثالث: الفصل جتإؤءإ 
إذاحاجتها، وعدم نيفها، تكثف القوان،ن هذه لثل الحقيقة والدراسة المهم، 

ْعالحاصل هو كإ معينة، أيدلوجيا من تنهللق لا ومحلصة، صائغة شخصيات تينتها 
بشكلالتغرم، لحركة المنتمية الانحاهات وشخصيات والتسوية، ائية النالحركات 

بشكلتدربجا يتأحر الزواج فن الزواج، سن تحديد قانون مثل مثله وهدا عام، 
نحتؤممن البلمؤغ بعل أما البالؤخ، قبل الزواج ينعدم ؤيكاد مشكلة، أصبح حتى عام، 

والفلرفحالاجتإعي التهلور فسة(، م١ ات)٨ الذي؛الاتفاقيانون القالسن 
مصالحةمن أته العالم مع عام. بشكل الزواج ٌبن لتأحر بغاله أدى ••• الاقتصادي 

وأفراده.المجتمع عل لمايه البكر؛ يمي وما الهلبيص للزواج الدعوة المجتمع 
صنعكه)تأخر من يعان بدأ بل منه، المجتمع بمال لا بثيء يطالج، فكيف 

دوريأق ا وهنالمجتمع. بمخي بزمن مقارنة العنومة(؟!، مشكلة وظهور الرواج 
حينافمثلا ورويتهم؛ مثرمم وقوة وحكمتهم والأمراء، العلماء من الأمر أول 

بنيتهابالسعودية، ان الأنحقوق ءلرحت_ه ما بالسعودية الحلماء من رموز فرض 
انون،القا هن. حرمة عل لم بثيانات العناء صرح به؛ والمهلالية الزواج ٌبن تحديد 

يمعلمرقةلا والإرشاد والتوعية وبالتوجيه تعالج؛نهلاقها وحدت إذا الأحطاء وأن 
تعدىمن مع تحمل الأنؤهناء هذه مثل أن حاصة الماس، عل والمضييق القانون 

منافعه.من أكثر مضاره أن الأحر والأمر الزواج، ق القانوف السن 
منوأنصارها بالسعودية المائية الحركة تهنالبه ما مع الشهد هذا يتكرر فهل 

هذابتحقيق الأهداف، بعض ق توافقوا من أو الاتحاه هذا شاكلة عل من أو الكتاب 
السيداو؟!واتفاقية الطفل كحقوق الدولية الاتفاقية عل القانون؛الاتكاء 

الزوجاتوتعاود الهللاق تقييد مسألة *وحرجت حاويثه; أبوزهرة ويواًل 
مصرق هبطت بة المأن وخصوصا الغثر، الدقيق الاجتاعي المفكثر نهلماق من 

بحدالأسرة يمل الذي الطلاق ية نوأن الأئة، ق .١ ٥ من أقل إل للتعدي بالمة 
الذينمصرإلا ز التقييد بب—ذا ينادي لا أصح وقد المائة. ق ٢ يصل لا تكويتها 

الأسرةاء بنم مل إل ولوأدى عندهم، ثيء كل ل الغ تقليد يربدون 
المقييدذلك ل لأن المرأه؛ مصيحة ولا اجتإعية، مصلحة إل لايدفعهم الإسلامية، 



—٣؛■«أء مء |مابم> ٣■ - ء*• 

حلأتق_ _ابمصسميت_س_ له 
لكنهميرهم، عند يمنع ما ايلمن عند يمنع أن يدفعهم ؤإنإ نيا، مؤكدا صررا 

الكريمالمران لحكم وحضعنا ئلدتاهم فهلا كنيستهم، لحكم ؛نضمون الغريين 
فيهيفكر الذي الوقت ول يعد• من الصالح السالم، عمله وما الشريفة الشؤية والسنة 

حتىا،لعوج، وتقويم المفاسد الزوحات؛لإصلأح تعدد باب فح أوربا ل المصلحون 
ةالكنينظم يقلدون الدين محاول الوقت هذا ق الانجليز، الأساقفة كبثر به نائي 

منغبر ا مكل ق وحففلتها دعمتها الي ممررا"أا عن الإسلامية الأسرة يفتنوا أن 
ُ.اا'وقرون ّنين 

منوملوا بحفارنمم، اسهروا فالذين الغربتن، تقليد الفرس مربط■ وهنا 
تغربيلا وقواننهم، نفلريامم فتايت، عل وتغذى خصيامم، يواقتدوا قافتهم، 

اك،هنالثوية الحركات من تنهل بغالبها مثلا عندنا ائية النفالحركات ذللئج، متهم 
النوية.الحركات من وغيرها ولمرالية راديكالية حركة ين تفريق بلا 

ؤإنإلها، المجتمع حاجة عدم رغم بما الهلالبة تم قوانن عل الأمثلة ومن أيصا 
الحركةأو الفكري أوالاتحاه الحزب فكر من أوانهللاقا غربية املاءات وراء انصياعا 
علإعلامي—ا تضخيمها ليتم ونحوها، المثبوهة المنظإت أوحش انية والثالثوية 
الزواج،من كتأحير ا عنهالتغامحي يتم لكن أهم، احتإعية مشكلات حاب 

يل!ما منها والطلاق...، 

بحمرهوذللث، الللاق تقييد موضع عن قاطرحي مى د. تذكر مثلا لبنان ل ه 
الصادرةالأرقام بعض قراءة إن ب ر فشله التجارب أثبتت الذي القاصى بيد 

القانون،مدا الجنمع حاجة من لمس وأني والأرقام، بالأدلة مدا عل أبقا رد رقد . ٢٧سابق، الريع )١( 
الإسلامت كتابه ل التومت، ثمحمد فه، عكسي لتشرع تحتاج قد يل اكحك، الأم من به وأنا،لهيالية 

الشخصية.الأحوال وقانون الإسلام كتابه؛ ق النزال محمد وكدلاثه وشريعة. عقيدة 
الزواجعن تنثر التي الإحماءاُت، فإن الواقع ناحية امن قالت،: حبإ قاطرحي ئص دّ وصدنت، 
الجد محيلة سبة واحدة من بأكثر التزوجض بة نأن عل تدل والإصلامية العريية البلاد ل والهللاق 

وراءهاتقف، والتي االرافنة، الإعلامية الضجة يهتوحبح لا الرقم وهدا بالألمه، الواحد تّالح تكاد 
٣(١ ٩ - ٣  ١٨لمان، ق المرية )الحركة وأهدانها•٠ يتوحهاما مشئومة حهاشح 

١٣٢١لبنان، ق النوبة الحركة التونسي، الجتمع من ذلك، إئامحتح بالأرقام (يتفلر أ) 



يققِماز-يائالثرحمة! القواعد بحجة شرعية محالفات : الئاك النمل ءة  ٣٢؟'و
تتجاوزلا الزواج بإرادة الطلاق وقؤع نسبة أن لنا تسن الاJناjية ايحاكم عن 
A/'ونقى الحالات، من /■ Anفشتها والإبراء ايخالعة أئ الحالات، من ه./' 
تتوجبألا قائلة• لتعلق القاصي. بموجب التفريق فيها يتم الحالات من 

الجتمعلواقع وملامتها الدعوات هنْ حقيقة ق الغلر إعادة الأرقام ءذ0 

المرأةملتقى ة رتي~ صراحة بكل الرءبى( القعاد تذكر)ماليمن من وه 
اث\تلوبرامج مثاؤيع معظم ءان لهات لقاء ق فتقول والتاJريب— للدراسات 
برامجليت فهي الرسمي، بالهناع تتمز المرأة Jوون تعنى التي الخمعيامحت 

ؤإنإمتواصلة، وأنثعلة استراتيجيه أهداف لها حقيقية احتياجات عن تنع 
قتساهم ما وممرأ المول، أسواق احتياج بحب ومستوردة مكررة تكون 
بج—نءورترتبهل أن دون الخارج ل أو محليا الآ"ٌُرين ات ومياٌأهداف تحقيق 

الاحتيتاجعن تجع لا مستوردة برامحها ءان وتفيق! بل اءا(. الئحاجيات 
أوأجنبيا ممولأ الأحر هذا كان مواء الأحر أجندة لتحقيق تأق وغنإ المحل، 

أنذكرت الأن فهي *• ٠ ؛؛ • • كالحكومة معينة لصالح حفيا أومحركا محليا ممولأ 
المجتمع.حاجة من منaلالقة ليمت مشاريعهم 

مأتيا،من والتفخيم الشرف، جرانم مثل! الحرائم، بعض عل لتركيز ا 0
معيتنال إنإ المرأة؛ منها تعاق التي ، العنفقضايا أكبمر من أتيا عل وتصويرها 

٢١٩٩٥بن ما الفترة ل عنه الصادرة الإحصاءات دلت الذي اللبناق الواقع 
الساتر)مغيزل ان لبنل الشرف لحرائم واحدة صحية وجود عل  ٢١٩و٨٩ 

هذاأن إلا الإحصاءات هذْ ضالة رغم وعل (. ٠٢٢ ٠ ١ وحزة ، ٢١٩٩٩

"؛.YY-rY؛)ا(الخركتاووةقلمان، 
jناثعلة هي الوقت سمى وسعاد م. Y • • ٤ آ/ إ/ ٨- Y/ ٩ ل ، ٤ ٤ عددأ السيامي، الشاعاو محلة )٢( 

المستوياتكانة عل اليعشة، الراة وتحرير حقوق عن الاJغاع مهمة ءامها عل )أحدت الحقونة القضايا 
عالمةمنئلومة ظل ق مكان كل ق الرأة حقوق عولمة إل الدعوم ومهمة والدولية، والإتلممية المحلية 

حدعل ا( فقط ان ؤإنإنسان أما من أكثر ثيء إل تستند لا الرأة حقوق أن هناعة عن وري سانية، إن
الجالة.تعبثر 



عدجأص; 
إللبنان ق الشرف لخراثم كبثر ازدياد وجود يستنتجون ايحاللن يعفى بجعل 
إلالمرأة صد العنف لمحاربة اللمنانية بالحمعية دح مما القلق، إل تبعث، درجة 

،.١١٢٠٢٠ ٠١وار عقد 
الأمرةبنظام الخاصة القوانين هده الطالبة؛أمثال، أن مض،ت مما ونخلهس 

منهامملمحة لا ونحوها، الزوجايت، وتعدد الطلاق وتقييد الزواج من تقييد كقانون 
القدةحذو غربية. تبعية إنإ شرعية، صرورة ولا اجتإعية، حاجة ولا حقيقية، 
القانونلهدا حاجة فلا هن.ا عل وبناء لا• أم الغرب أهالءاف هندم كانت، سواء بالقدة، 
يانونولكل حاجتها، ومد الخإعة خدمة هي عامة القوانين اروظيفة لأن! وفرصه 

اختلفت،ومهإ تقنينه، إل والدافع إمحاده، ق بب، الهي يودبما وظيفة حدة، عل 
محصللر ما وهذا ، عادها(( ؤإمحالخإعة لخدمة حميعا تهدف فإما القواذين أنولع 

اتالإجابعن النغلر بغض جاستإ~ من رد أيصا هدا وق الزواج. من محييي بقانون 
لولأتاحت، الضرورة لكن مشرؤع الصغار تزؤيج ررإن يقووت من عل الأحرى"، 

عامةكانت، مواء الضرورة منزلة تنزل( ررالحاجة القاعدة! إل استنادا المباح تقييد الأمر 
ذللث،3، لما بالنص الباحة الأمور من الزواج من محييي أن يعني وهذه • ٠٠خاصة أو 

أ.العامة،اأ أوالحاجة إليه الملجئة الضرورة من 

النرةفيوان،ه1أ.)ا(الخرىن
.٢ ١ القانونيث، وأوصاعنا الإسلام عودة، القادر عبد والقانوق )؟(القانحي 

١.٧ الزواج، من تحديد ضوء ق المغار )"ا(زواج 



ذ٥٥٥^٠٥٥ِ ِ , ت امحدده 

الإحمرإلقانؤيى الفتاة مصلحة حول ؤإحابات تساؤلات 

الأولالدساؤل  ٠٠

نالحيث زواجها؛ عل مقدم الفتاة تعليم إك،ال مصالحة قائل• يقول ئد 
الادوJةأالاتفاقيات ك،ا لدك وضع القانوو 
٠دخل مئ 

التيالاتفاقيات وهونالك ومق3؛له، والاستشهاد القول هدا عن الطر ينفى 
منإليه، يقرب ما وكل سبله وتوفر السماح، وتحلل القانوق السن قبل الكاح نجرم 

أوالمكر الزواج أمام العوائق وتضع الحمل منح ومسائل ونوزم ختلهل نعلتم 
الحملمنح حبوب وتوزيع الحسية يالتوعية الزنا أمام الطرق وتسهل الهلبيعي 
—الحشية الشهوة تفريغ ؤلريق لها أمنوا وقد ذلك، وغير للدكور والواقي للأناث 

علاعدوها يلكي الحرام؛ بمسلك، ~ الفهلرة بداح ونفسثا فكريا يئغلها قد الذي 
حرصاهدا وليس ، ورذيلة وزنا بدعارة بل وفضيلة ونل زواج بلا تعليمها إكال 

حوليأق~ مكإ اكسل— وتحديد الحموية تقليل محلرق من لأنه وإن،ا لتعليمها 
تتحضرلا التي التشريعات هده أمثال قبس الشأن؛ نبيا الدولية الاتفاقيات 

تثريعاما.عند الإنسان وفهلرة الإسلام تعاليم 
مننابعة وهي الدولية، الاتفاقيات من هو العير هذا مشا أن نعلم أن فيجب، 

الغربيةذالفساة الغربية، بالبينة الفتاة عن نحتلف لمة المالفتاة وبيئة الغربية، بيئتها 
عرعاما،أوالسادسة ر عالأامنة بعد اقتصاديا ونتنقل الحنية، بالحرية تتمح 

التحالمىمستواها عل يومحر كله وهدا والدما، مسئولية ومن عاليا اليي*ت من فتخؤج 
والمالالعيش لقمة عن لكمثج والقي والاحت،اعى الاقتصادي لامتقلالها 
مقللةتحت الغربية افتهم لفا زوجهحش أو خليلها من نفقة لا وعادة والكن، 

الثولية،من وهروبه للخليل بالثة ية الحنالحرية حتى أو الحنسين بان المساواة 



"""~كمو -  - ---- ---- -ِ

ح الشربزايية ال: الئاي ازب 

ا.طفلهرعاية أوحتى مكنها وراتب عشها لقمة لتوفر التعاليم تترك الفتاة نحد لذا 
)عامالغربية الدرامات أح.. فمثلا ذلك؛ إل يشير ما الغربية الدراسات ق نحد لذا 

يستغرقالأمامي التعليم يكون ما عادة ا وفرنأمريكا ارق نمه! ما فيها م( ١  ٩٩٨
تعليمهنيكملن لر اللاق الفتيات من X/ ٠ أن الدراسة فوجدت سنوات، عشر 

علحملن اللاق هماتس ْن •/' ١ ٠ من بأئل مقارنة عثرة• الثامن قل تزوجن 
٠.أفضل«أ تعليم 

 Uفهيأوالامتقلالية، الخشية الحرية بتلك تممع لا عادة فهي الملمة لفتاة ا
لووحتى تزوج، أن إل عليها يصرفون من وهم والدتها وبيت والدتها يكف تعيش 

لتنتبهأبنائها، بتربية بالمشاركة راحتها بتوفير ياعدوما فأهلها الرواج بعد أنجبت 
الثالثةفوق هن ممن للمحال—إت محصل هذا أن لا.رجة بل وتعاليمها، لدراستها 

هذهضل نفكيف وأعرافه. لم المالمجتمع طبيعة من وهاوا وغيرهن، والعشرين 
بالحقيقةهزا ليكون تمان، المحتلفة الملمة البيئة عل الغربية البيئة عل الثنية الحجة 

فاصد.قيامن امن الأسمن 
بينالمواعدة طبيعته من الذي ~ الغربير المجتمع ذللئ، من الشاهد ^ا ونأخذ 

اقوميثرايهل بلا ية الحنوالمعاشرة او( فرنبوي يمي) بإ والمحداقة الحنين 
)كريستينا(!تقول  ١١— والحشرة الواحد تعاشر وفد الصغر، منذ وذلك، للزواج، 

حينلكنه صديقها، من بتوأم حامل الأن عمرها من عشرة السابعة ق صديقتي 
أتيسايعني مما بهأ علاقة عل كانت احر رجل أبناء أتهم مدعيا هجرها، عرف؛حم-لها 

متقبلار انيوربإ إ أب دون وسيعيشان وحدها، الهلفلين تربية أعباء ستتحمل 
تواصلأن ا يمكنهفكيف أطفال، أو طفل مسؤولية تتحمل حين تماما الفتاة 

عنمسئولة ذاته الوقت ق وهي والمال، الحهد من كثيرا يتهللب الذي تعليمها؟ 
أحرىوأحيانا كافية، غير تبقى أحيائا لها الحكومة اءلأة ومأوأكثر، طفل نفقات 
الملءرس—ة،لترك فتض>.هلر ة، طفلعل المزوليات بين التوفيق صعوبة ومع كثيرة، 

الأمريآكيةالمزكومة موقع وأشار ا. طفلهلتتآكفل؛مصاريف، عمل عن وتيء،ىث، 

شر(مات )آلانقت معهدت ، ١ الخنسيأن،ح وحانهن الصغثرات البنات إنجاب حول درامة ( ١ ] 



•ءؤتلإ؛ةقها الشرب القوايد بسن شرب نحالخات : الثالث القمل سس  ٣٢■^٢ 
أوزانم،وانخفاض الراهقات، للأمهات الواليد وخيات معدل ارميع إل للإحصاء 

العامةرارا؛.الثانوية شهادة عل الحصول ق محفلوظات غير أنين كإ 
بلااء ورمحكلفة، بلا طبيعة الأشياء هدم يوفر الذي المسلم المجنمع عكس 

فهوينمذكرته الذي الشاهد أما صغيرة. بعمر ولوكانت زواجها بعد لبناته نلفه، 
بيئاتنا،عل بيثامم إسقاط محاولة لذا لبيتنا، تماما الختاكة الغربية البيثة عن 

قأوعقبة ة، الدراسعن مشغلة الزواج أن ألة افمشديد؛ ومحاوز كثير ظلم 
ءلالدليل ؤنقيم يكذب، فالوايع البض؛ بما يتذرع كحجة الرواج، طريمح، 

منالعلم لطلاب الملائم الدرامي الجو ميئة ل هام عامل فالزواج بطلاما، 
والتأملاتالعابثة، والتخيلأت الهواجس، من فكرهم ملامة ق الجنين، 

الهابطة(اام

اجيد،<اْلدخل وبعد  03

ملالطبي د المكر الزواج ويتن أوإكاله التعلم ب؛ز، بتاتا تعارض لا 
الإحساس؛المتوليةيعطى لأنه التفوق؛ أسباب من الرواج بل القانول، المن 

والولهوالاستقرار، العاطفي، والإشباع الروحي، والكن ية، النالراحة ،ع 
بالإنسانتعمق، الي والخواطر الشواغل من والذهن الخاطر وصماء والرحمة، 

الزمنهذا ق ~ خاصة — الإنسانية الفطرة يداني المراهةة~ س الأعار هذه بمثل 
لينعكسالفرد لمصالحة يرحع كله وهذا وتحميله، وهمه تركيزه فيجتمع المفتح؛ 
التفكيرا فيهيقوى والشباب المراهقة فرة أن يإ ممحتمعه، عل نجاحه 

هوة.ال

أمريكال المرأة حرية عن وسمى وامرافات، ومشامحوات )أنوال . ١٢٧ص الحرين، مجون ق نساء ( ١ر 
أاسالإن،(ل ناصر منيرة وهر الشاهدات( ويعفى الغربيات النماء نحكيها عاعة، والغرب خاصة 
)أمريكةنوات معدة لروحها رفقة الأمريكية التحية الولايات ق للعيس انتقل1\ سعودية كاتبة وهي 

stats.gov.wwwxhildمن هي كا استشهدت الي الإحصائية أن علمأ النوى(. 
الرواجينظر؛ بجا..ه، عباسالعزيز اللك بجامعة الإسلامية الدرامات أستاذ ~ علوان اه عبد الري؛ )٢( 

.٦ -٤ ٦٣الإسلام، صوء عل معايها وءلرق 



ةكربزاويالابتاكاف:

المائةمن نوعا تفرز الإنسان لدى الحنية الغريزة تتحرك ارعتدما الطب! وق 
؛.الصاق®؛ التفكبمر عل قادرأ يعود فلا وتحيره، دماغه إل الدم ق تتسرب التي 

عنمحيتا — القسي والعلاج القس علم ق دكتوراه ~ ؤياض معد د« يقول 
مدافلمس العلمي؛ التحصيل عن يشغل الكر الزواج إن يقال أن ررأما الشبهة؛ هذه 

ذكرناها،التي ا،لزايا يه تحصل الزواج أن دام ما لأنه العكس؛ الصحح بل بمسلم 
الطالبيساعد مما فهذا العين؛ وقرة الضمثر، وراحة والطمأنينة، الكون ومنها! 

عليساعده فهدا القلق، من فكره وصفا ضميره، ارتاح إذا لأنه التحصيل؛ عل 
منيريد ما وبين بينه محول المدى هو بالحقيقة فإنه الزواج؛ عدم أما التحصيل. 
التحصيلمن يتمكن لا الضمير، مضهلرب الفكر مشوش لأن العلي؛ التحصيل 
عليسهل تما هدا فان متامتا؛ الزواج هذا وصار اممه ير إذا الكر فالزواج الطمي• 
أحدويمول بل ؛. ر  ٠١يعوقه أنه يتصور كإ لا العلمي، التحصيل ق السير الطالب 

علبل الزواج؟ من مانع العلم طلس، أو السن صغر أن قال ررمن التشارين! 
يكون١^٢، الزواج ثم شرعي• ب،اغ إلا تأحثرْ من أفضل الكر الزواج العكس، 

٠.الحلم...ااُ طلم، ق ان للأنعويا 
واخذالثيء؛ هذا ق نفس العلم وأهل الشرعي العلم أهل يتلاقى ما وغالتأ 

هذاعل ردا بحينه— المنكة مفتي ~ إبرامتم ابن وهو• العلم، أهل من واحد نموذج 
الدرامي؛نشاطه من محي قد الزواج بأن الولد تحلل أرأما فتاؤيه• أحد ق الإشكال 
كمثلوليس لذهنه، المشتتة الأفكار كثيرمن تتابه االراهقة من ق الشباب أن فالملاحفل 

قالفتيات وهموم الشباب داخل ومن . ٤ النفسية® الأحوال هذه لل علاج الزواج 
مننفس— العلمإء بمفهوم — بالمراهقة من تحدأن حتى ذلك، صا-ق علم الواقع 

لمي.العمر الأسرة.د. ض ق الشرب الآلات اعتبار بحث بواسطة: كاينل• ألكس من الطّا نول )١( 
.٨٥ص السعودية، الفقهية الخمعية محلة 

.٤ ٢ اليأس، سن إل الشباب س انمر متتمف، أزمة ينظر: )٢( 
•٥ ١ اليوم(، الإسلام إصد.ارات من أسرية هموم ل استشارات )كتاب والحب سبابنا )٣( 
ماذجلصرن صرا٥• (، ٢٦٢الفتوى)٤ رنم الم، الزواج النكاح/ كتاب، إبرامم، بن ودّانل فتاوى )٤( 

سياق.كعا لعلعاءآحرين لذا 



التفكيرسبب ا،لداكرة عند والسرحان والتهويس التشتيت فكرْ يمر ما غالبا الختسمن، 
أواراهق مدا كان ومواء هدا، ق الحل يبغي الرأي لأهل فيدهب والحض، باله—، 

٠.واحدة١ الإنسان ٠^٩؛، لأن سان فالأمر غربية، أم شرقية بيئة من ا،لراهقة 
ققيمة ة دراماك فهنوالزواج؛ التعليم مرصع ل الدراسات متوى وعل 

عنوان!نحت، اجتإعية فقهية دراسة عن عبارة قيم، كتاب 
مشاركتاذ وهوأم~ نيدي الالكريم عبد بن فهد د. والدراسة( رالزواج 

رائعأفق بوالدراسة الزواج ائل مناقش ~، بالرياض الشريعة كلية ق الفقه يقم 
ثمة( دراسبلا )زواج الأول؛ ذكر؛المحث، فمثلا متناهية، وملامة حاذق، وعمق 

اوئه.وممحامده يدكر ثم زواج( بلا اكاق)دراسة فالميحثا لثياته. ومإمحابياته يدكر 
بيتهاالحمع ل يتحقق ما يدكر ثم والدراسة( الزواج )الجمع؛؛ن اكالث، فالميحمتإ 

أنه!مضى ما كل من ليتلمخص فواته، يظن وما 
واستغلاله،الوقت، تنفليم أحن إذا الدراسة، سبيل ق الزواج من عوائق "لا 

ا،فيهالبؤخ وعل الدراسة، عل ممن محر الزواج بل سواهما، مما اكجرد وحصل 
وتقريروالجاعة، للمفرد وفلاح إصلاح هدا وق العلمية، الدرحامحت، أعل وتحقيق 

،٠٠]المائدة؛٢[ ٥^ .... ألإ٠٢ عز ءؤوةماوما تعال؛ لقوله 
بممر—أالشعب محلمس عفو — بن لعل الأستاذ! التربوي الخير ويقول 

اتعليمهتكال امق الفتاة رغست، فإذا الممليم، ق الرغبة 0ع يتعارض لا *الزواج 
يضمنلا سنة ١ ٨ إل الزواج تأمحر أن عن قفلا متزوحة، كانت، ؤإن حتى تعلمتؤ، 

اكعاليم،ارالفتاة استكال بالضرورة 

وغريية؛عربية تمحتالنتثن، بيثت؛ن ق الشأن هدا ل والراهقات الراهقتن أمثلة مثلا يتفلر ( ١ ) 
(.Yr-YY/ ١٨) ٧(، )؛"Y• رقم نوى عودية، بالالدانمة اللجة اوي ك- 
الثانويةالرحلة قيان إحدى اعترفت •لقد ب: مما وكان ٧. ١ فثت1ين، شميل الراهق، تفكتر مراي أ~ 

ق•أناأفكر الثانوية: بالرحلة ض وقال برفيقها•. الممكثر وقتهاق من بالثة عان نحوتباماقضت 
الفيديو•.ألعاب ألب، لا أنتي ءلالا ثوان، نلأيث، كل الفتيات؛ 

 )Y"( ء؛اوتحقيق الأسرية(، التنمية ومركز بالسعودية الترقية بالنْلقة البر لخميعة )التابع النشار موقع
١١ الأحد ممراعيه(، عل الفساد باب يفتح مع؛ن بن الزواج صن عنوان؛)تحديد تحت، هاشم، الرحمن 



أولالزواج أن فمعلوم بينهإ الخمع تستطع ب مثلا الفتاة أن فرصتا لو ولكن 
لتوافقالزواج تقدم البلؤغ بعد فالفتاة وبعده، البلؤخ قبل الفتاة بين يفرق لكن لها، 

إلاودنياها؛ دينها أمور لتتعلم الرواج من أول الدراسة البلؤغ وقبل معها، مقاصده 
المرحلة.هده ق الدراسة عل الزواج تقدم أن تحتاج فناهرة مصلحة هناك كان إذا 

علالزواج تقديم رجح أن الاستثناء—بعد سيل عل نيدي— الد. قال 
للزواجالاستعداد لأن البلؤغ؛ مرحلة قبل فيإ الزواج عل تقدم ارالدراسة الدراسة! 

لرالعمر من مرحلة وتلك البلؤخ، بحد يكون إنإ إليه والتوى فيه والرغبة حقيقة، 
منق وبخاصة لها، صالحة ة مرحالهده فإن الدراسة؛ بخلاف بعد، وقتها يأت 

السنقبل النكاح برك ة الدرامإكإل قصد أن نعلم لذا يعاءه<اأ وما التمييز، 
التعليم؛بالإكإل أو والدراسة الزواج بين تعارض لا حيث وهمي؛ مقصد القانول 

تزويجعل الحرص أجل® فإ . البكرا؛ الزواج مع تتعارض لا راقالدرامة 

اس:الراط عل . ٠١٤٣١الأول حائي 
http://www.almoslshar.coin

)ا(الزواجواووراسة،'ماء
قالمسالمة للأّرة اوزبوة المزولأ -، المثارك الأسلاب الترية أصول أساذ - الزمراق اش محي د. )٢( 

.Ayالمعاصرة، التحديات مواجهة 
أمثال؛والفكر، العلم أهل من الكم وأثارئان.ا)٣( 

م(.:)ت الحجري محمي. الغربيت لعلامة ا— 
الالقيان كتابه)تعليم ل الحجوي محماو المغرية: بالدولة الإسلامية للمعلوم الوزيري وهوالمستشار 

إذاالحجاب،، أوان نل الأيتدار التعليم عل تحمل أن ]الفتاة ايمكن يقول: حين، ٦(، ص٩ الرأة، سفور 
وهيإلا أوالعاشرة عمرها من التاسعة الستة تكمل فلا ست،ن، أوست، خمس بنتا وهي المدرسة أدخلتا 

حقنفى لكل إذ الت داحل ~ ساءيت، إن ~ تعلمها وتكمل الحجاب،، يدل ذللثج فعند لذللثؤ، محصلة 
الن؛لأناويهءمدبذا قلنا ؤإنا ممكن، إلأنمى الفاظة ائكة وسمية طيحيفيلج،امال، 

الزواجمهلينة تكون سن تسع تا نبتمخز، نح بنتا وهي بما ولحل بع، بنتا ومي عل 
للولأدةاا.والتهيؤ الشهوة دواعي فيها وتحرى 

الزواجعن الفتاة نتأخر أن ينبغي اولأ ٤(: ٢ -٢ ٤ ٢ ١ Y/ ٠ مترعة، ومقالات ^ع'داُوى قال فقد 
ؤيغقىوخلقه دينه وبمغل الشاب،، يتزوج أن الإمكان ففي ذللته، من شيتثا يمنع لا فالزواج للدراسة؛ 

ؤإنالزواج بالدار فينبغي الكفؤء، لها اش ير إذا الفتاة وهكاوا اكراّةا ق يتمر هدا ومع بصره، 



هضذهم،1-ح عهِ- قؤسسطء 

المدارنالواجس، يمغ• لا ذلك كل ~ العليا الدراسات ق أو الثاتؤية ق كاك سواء — الدراسة ق كانت 
فلاثسئا الدراسة من قلعت ولو ذللث،، من تمخ لا والدراسة الكفء، حعلب إذا الزواج عل والموافقة 

مداق سيإ ولا كثير_ه، مصالح فيه والزواج فانية. والباقي ديتها، يه تعرف ما تتعلم أن الهم بأس، 
المدارفتاة كل وعل شاب كل عل فالواجب، الشاب، وعل الفتاة عل الضرر من تأمحره ق ولما العصر؛ 
ءالكم، الخاهلم، نير إذا يالرواج 

كانوند الدروس، همل واجالكر؛لأكو>ئر (:Mاكي ٢٢٢/٢١أيفافي)وقال 
همليعينه فالزواج ويتزوجون، ويتعلمون يدرسون هدا، يومنا إل ه النهم، عهد ٌن الصالح اللف 

يسببيل ة، الدرامعن يعطاله ولا الدراسة، عن يصده ولا الخثر عل يمنه قدرة، عنده كان إذا الحر، 
لهفالصيحة الزواج، له سر فإذا عليه، افه حرم عا وكفه صميرْ، وراحة نفه، وحلمأتينة يصره، غص 

الباءةمنكم استهلاع من الشباب، معتر ءيا س؛ الني يعمل؛قول، وأن ذلك، ق افه يتقي وأن بمزيج، أن 
الخدين،،.لLلفرجا وأحصن للبصر أغص فاته فلمثتزوج، 

(:١٤٢١)ت: قق،امح عبمئن بن المعودي لعلامة ا -
يدلكأيصا يه بمج أن الأول فكان الزولج؛ ٌس نحديل سألة ق موضوعنا ق البعضن يه احتج الذي وهو 
الزواجعن تمتغ لا أن ينصحها تقريبا( عثرة الثانية الأيتداتية)من بعد الفتاة أن فهويقرر رؤيتهم؛ وفق 

البلدعل—إء نصا)فتاوى قال تما وكان الفتاوى؛ بأحد وذللث، وليها• أو منها سواء الدراسة إكال بمحجة 
ممنالزواج والدها أو الفتاة رففس وهي منتثرة عادة هناك التال: الموال مثل حينإ ( ٣٩٠محي الحرام، 
حكمفإ سنوات، لعدة تدرس أن لأجل حتى أو ابامص أو الثانوي تعليمها تكمل أن لأجل ؛اتجها؛ 

المخفآحاب زواج؟ يدون أوأكثر الثلاثتن سن الفتيات بعص باغ فربإ يفعله؟ لن نصيحتكم وما ذللثج 
أن

ذأنكأصهاا.وحلمه دينه ترضون س أتاكم ءإذا قال الني. فإن هو؛ الني أٌر حلاف أنه ذلك حكم 
للفرج®.وأحصن للبصر أغص فإنه فلتتزوج الباءة منكم استهلاع س الشباب معشر اريا ه وقال 

الماء،أولياء من االمالمين، إحواق به أنصح فالذي الزواج؛ لصاغ تفؤيت الزواج عن الأٌتت؛ع دل، 
تشرطأن المرأة وبإمكان التدريس، أو انمراسة تكميل أجل س الزواج من يمتنعن ألا التاء، وأحواق 

دامت،ما متتن، أو سنة لمدة مدرسة، تبقى وكدلاثح دراستها، ننتهي حش الدراسة ل نمى أن الريج عل 
بهلما لمس تما ~ الحامعية العلوم ل ترش المرأة كون أن عل به• بأس لا وهذا بأولادها، مشغولة غير 

القراءةتمرق وصارت الأيتدابة، المرحلة أبت، إذا المرأة أن أراه قاليي نثلر• إل بمتاج أمر ~ حاجة 
فانوشرحها، النبي. أحادبث، وقراءة وتمحر0، اش كتاب قراءة ل العلم حدا تني بحيث، والكتابة، 

دراستهق يكن إ إذا أشبهه؛ وما الهلم، كعلم منها؛ للناس بد لا لعلوم ترقى أن إلا اللهم كاف؛ ذلكآ 
وغار0®.احتلاط س محذور، ثيء 

بنالمشخ حينه: ق للسعودية العام الفتي يقول ممتن؛ بعمر مجعتن حد له ليس للفتاة والعلم قلتان 
إذاالدراسة همن تكفا ومتى حد له وهل البنات، تعلثم عن سئل حيتا ،؛  ١٣٨٩شيح)آل إبراهيم 

صتستفيد الفتاة دامت، فإ انتهائها، ق ولا ابتدائها ق حد للدراسة أليس فأحاب: عمرها؟ س كم بلغت، 
الة الدرامكانت، ؤإذا الدراسة، مواصلتها س ماغ فلا مفسدة أي عليه يرسبج ولا نافعا، علما دراستها 



أنيجب بل الزواج، هذا إعاقة ق ّسا الدراسة تكون لا وأن مكره، محن ق الفتيات 
فرفضتمبكرة محن ق حطبت إذا الفتاة لأن الزوجية؛ عادة للسمتا الدراسة تكون 
قبب حمالتعاليم إكإل ويعد الخهلوبة بين ما اكنثرات فان التعاليم؛ إكإل بحجة 

مها((الزواج عن الثبات من كثثر عزوف 
الأمور،أولياء يعص  ١٠حيين الالزواج أمرار ل الٌراقي السند بثتنة تقول 

الفتاةعل صرر هذا وق ا،لبكر، الزواج أمام عقبة الدراسة يجعلون الفتيات ويعفى 
بحجةاب اخنردت إذا ا أنبمكإ ~ ؤلويلة يم التعالمدة لأن ذلك ايجتيع، وعل 

يفضلونلا يعضهم لأن الخهلاب؛ عنها يعرض قد يل الزواج، ق نتأحر فقد الدراسة 
اكهنأن كإ التعليمي، التوى ق منه أقل يفضالها متهم يعقا أن كإ الخامعية، 

يتعاونأن أحمل فا • والعمل* الدراسة الزوجات مواصالة ق يانعون لا آحر بعنا 
المستقبلية.وحاجاما الفهلرية حاجاما تلبية ق ابنتته •ع الأمر ول 

الأسرةحاصة بعضها، مع والزواج التعليم بشأن متم الإسلامية والأسر 
أوزوجها أهل عند كانت، سواء ذللث،، إكال عل الفتاة تساعد فهي منها، السعودية 

بلهومثاهد، كا ذللث، عل مايتعاونون غالبا والزوجة الزمحج فأهل الخامحى، بينتها 
نحرجالتي ا وييثتهالغريية الرؤية عكي هومثاهد~، كا — أيناء معها لوكان حتى 

يععللهامما نفسها عل وتعتمي اقتصاديا لتستقل سة عثرة الثامن من الفتاة 
المبكرالزواج أن وهي الإشارة، هذه الدولية يالأتفاقيات نجد لدلك، دراسئا؛ تعليمئا/ 

قريبةتكون الفتاة لأن ذللث،؛ عكس يالحقيقة العاصرة بيتتتا لكن الفتاة، تعليم يعهلل 
أيامق ة والدراسللمداكرة الذهن ليصفى هذا؛ ق معها فيتعاونون ا أهالهمحن 

بالسعوديةالعلياء كثار عضوهيئة — الفوزان صالح الشخ يقول وغيرها، الامتحانات 
العلميالتحصيل عن يشغل البكر الزواج يقال• أن ®أما البكر! الزواج فواتي ول ح~ 

ورساتله:فاؤه منها•. متعها ح~د تعض ومتكا وتثرجآ أحلأنها، ق وانحلالا دبمها ق نقصا إلا تزي،دعا 

.٥٧٨وخارجها، عودة الالميت الملكأ داخل العرل الزواج الطالق، الللث، مد د. )١( 
)أآ(صما*ا.



^ةس؟>آةا الثرعغ القواس بحجت شرب نحالخات : الثالث النمل ؛^؟^ ٣٣٢ ة
ء=تثسوأوهثسؤ- هنحِ همحعسسه 

تحصلالزواج أن دام ما لأنه العكس، المححح بل بمسالم، هدا فليس الدراسة؛ وعن 
ممافهذا العان وقرة الضمثر وراحة والهلمأنسة، الكون ومنها ذكرناها التي اجلزايا به 

فهذاالقلق من فكره وصفا صمثرْ ارتاح إذا لأنه التحصيل، عل الطالب يساعد 
ماوبان بينه محول هوالذي الحقيقة ق فإنه الزواج عدم أما التحصيل، عل يساعده 

...ا،.الضمثر مضهلرب الفكر مشوش لأته العلمي؛ التحصيل من يريد 
العثإنية-الدولة ق للإسلام شيخ آخر - صرى مصعلفى الشيخ ويقول 

الق—وانإنهذه مثل ة بدايايش عوهوممن بمصر، تقراره اسيعد يذكر 
الشخصية(الأحوال يمي )أوما السالمة الأسرة فقه ق الأّتدمارية الامتعإرية/ 

عليعقن ررمما I فيقول وعثرها؛ الزواج سن وتحديد الزوجات تعدد مغ كتقييد 
بلؤغيحد ما إل الكاح ؤإرحاء الزواج سن بتحديل الكاح تصعيب عدم التعفف 
السنواتهذه يمضون والفتيات الفتيات لناوأن يضمن ومن سذن، سعض الحنسإن 
دورق وكومم وتعفف؟! تبتل ق دمائهم وغليان ثباحم لريعان المصادفة الهلويلة 

يعاملوهمأن ق لأبائهم معذرة يعد لا عنه زواجهم يشغلهم أن بد لا الذي التعلم 
أنفهم؛لهم معذرة يعد ولا الحنية، حاجاتهم به يقضون عإ والتغاصي بالتسامح 

يمكنهلا ذووتعلم ق أنه بحجة الفسق ق لأحد يؤذن ولا مكلفون، بالغون لأمم 
قالوئؤع نفسه عل نحالف من كل عل الزواج يفرض الإسلام وقانون الزواج، 
يتدبرواأن المسلان واجب ؤإنإ التعلم، مميل ق لأحد فيه الوقؤع سح ولا الفسق، 

الوالفطرة المتعلمين، عفة عل للمحافغلة الزواج ْع التعلم تأليف، طريق ليكتشفوا 
الالغرييين أن ا رأينلكنا بالعهلمالة...؛ يمضي الشباب غالواء دور تحعل أن تحوز 

كانإذا بإ الوا يبلا أتهمه ق ا فكرنوما فقلدناهم، سيامهم، عنفوان ق يتزوجون 
منالاجتإعية الإسلام آداب تقبلها لا طرق ق الحنسية حاجاتهم يقضون شبانهم 
قوقلدناهم لث،، ذلق ا فكرنوربإ المحبة! ومبادلتهن ومحاصزتهن الفتيات، محالطة 

ءدمالمأالأة(ارُ

:ا(ملفياارأة،ْأا'-آ-إ؛.



حُق'لم'ءظT زاباضب اليبالس:إ كئقق_ 
أنالمربين عل ءإن بالتربية متخمص — ياحارث عدنان د. المربى يقول 

أمورمن ثيء يوجلها أن يمكن لا إشباعها• إل والحاجة الخنية، الميول أن اا•ركوا 
—يتم أن بد لا )اللماء فإن والوعي؛ والثقافة التعليم من الفتاه بلغت مهإ الحياة، 
مهإاللمماء، لهدا اثنان ءلريقان إلا هناك وليس والمرأة، الرجل ب؛ن ~ الفهلرة بحكم 

صورةأية ق غيرمثرؤع لقاء ؤإما زواج، صورة ل مثرؤع لقاء إما ت محوره تعل>درت، 
المدركةالعقلية القوى عدها صعمت الخنسيةت الإثارة حملت، فإذا الصور(، من 

لمأبومالخليل التابعي يقول الكروe، ذللئ، ماء - من وحصل الأمور، لعواقب 
معشريا ٠ الحفرة! الحتمية القضية هذه إل ومشرأ قومه، نامجحا الخولأف 
أنهواعلموا عدة، له فاعدوا عارم، أمر اشغل فإن ؤإماءكم، نساءكم زوجوا حولان 

ولاالمح، يقبل فلا العارمة، الإثارة نحت، إدراكه صعق يعي *، أذن لمعقل ليس 
■عثه سٌتر 

الحميعيدفع المفاهيم لهذه الخصوص عل والفتاة العموم ق المرين إدراك إن 
منالمجتمع حماية ، تهدفبلمه، مهيل كوالحي الكاح، طلمتإ ل نحوالحدية 

الزواجفإن حميدة؛ كاثتج مهإ أوفكرة عمل، أو تعليم، صده يقف فلا الانحرافامتج، 
يستخدمهاالتي العارمة الرغبة ودوافع الشهوة، غوائل من الحصين هوالحصن 

«رموالانحراف، الخلقي للفساد الثيْلان 
مثل:الموصؤع، هذا ق أحرى إثاراُتؤ وهناك 

علأومقدمة بحينها، تعليمها أكثرمن بزواجها مصلحتها تكون قد لفتاة اه 
مصلحتهاومن اكوسهلة، أو الابتدائية المرحلة من انتهت، تكون كأن تعليمها، 

االحليم! بحجة ستمغ فهل الونتج، هذا ل زواجها أمركان لأي 
بابأمحهومن أشريت، كإ بل تعليمها، مواصلة أمام عثرة يقف، لا لزواج اه 

زوجتهالزوج يم، أن نحشون أومي الأهل كان ؤإن هومشاهل•، ك،ا نجاحها 
هذاتثترؤل أن الفتاة حق فمن قوامته، بحكم ودراستها تعليمها بمواصلة 

ياحارث(عدنان )د• ت له الرسمي الرتع الخلقية، الانحرافات من ايحتمع حماية ق الرواج دور مقاوت ( ١أ 



حقوقهامن كحق أرادت ما لها ليتم صحح، وهوشرط النكاح عقد ق الحق 
اشآرطت،ءإذا ت العلوم من لأنه حا الوفاء الزواج عل محب والتي المشروطة، 

ذلكفقبل ة، الدراسمن أو التدريس، من ا يمنعهألا حاطبها عل المرأة 
منا يمتعهأن له وليس صحيح، فهوشرط المذكور؛ الشرط عل وتزوجها 

مابه يوافق أن الشروط أحق ®إن ه! الني لقول حا؛ الدخول بعد ذللئ، 
اءتثإن الخيار ا منعها،فلمهفإن صحته، عل متفق الفرؤج®• به استحللتم 

الشرءياا١الحاكم من الفسخ طلت شاءت ؤإن معه، بقين، 
الأمر،هذا ق لزوجته الممتن نعم يكون الأزواج من مموا أن الحلم مع 

الدعوةم قرئيس ~ نواب آل الرب عبد د• يقول المالية• والنفقة النفسية، بالتهيئة 
الإسلاميةالشريعة ق ماثل الا->ع العلاج أن رروالحق ~ت بالمدينة الإسلامية يالحامعة 

لزارُاولا ة، للدرامأبدا عائها ليس الإسلام نفلر ق فالزواج العملية، وتهلبيقاما 
ليسالزواج أن ذكر ئم أ شجوما® عل والصير العتن هي بل الحياة شئون من 

وتوازناستقرار بين ما تماما العكس عل بل أوالشاب الفتاة دراسة أم عائما 
الرواج•عّد والثابرة للعمل ودوا؛ع للزوجة، 

بالحمرريهله مع الزواج أم الدراسة تقديم مسالة ق ~ سبق فيإ محصلت، قد و"~ 
أ.دالشيخ به سئل ما البلؤخ بعد للفتاة الشأن هذا ق يفيد ومما وبعده، البلمؤخ قبل 

الزؤام؟أم ة الدراسمواصلة أول فأحإ حهلثت،؛ جامعية فتاة حول عفانة حسام 
فاجابأن:

وقداستدراكه يماكن والتعليم يفوت قد والزواج التعليم عل مقدم ررالزواج 
قولهالحدث ق ورد كفؤ.فقد حتلماب لها تقدم إذا الفتاة تزؤيج عل لإسلام اث  حثا

السين.شة اليل.،ات الالزواج ءأمرار لفة مؤ ذكرت وقد (. ١٥٩)ّا/ إسلامية، فتاوى عثتمتن، بن العلامة )١( 
يقفلا البكر الزواج أن يهولون الخامعات من السعوديين والأكادميثن القفاة من محموعة العراقي، 

١(.١ -٢ ١ • ق)ا■ فيتفلر اللّراّي. التقبل طريق ل يمة 
إذاالفقر لا للش ب الزواج أن وذكر الفقر، حول الشباب عام عل ورذ ٢.  ٩٨الزواج، ّن ■اجر )٢( 

النفس.إعفاف والقصد صالحة النية كاك 



___سم:ضب ;
تكستفعلوه إلا فأنكحوه وخلقه دينه ترصون من أتاكم ررإذا والسلأمت الصلاة عليه 

حديمسال روي وقد حن• حديٍسا وهو الترمذي رواه كبره وهمساد الأرصن ل فتنه 
إذاوابمازة أتت إذا الصلاة لا'ؤ-محرما: نخث عل »ا قال: M الرسول أن آخر 

هيوالأيم! غريب. حن وقال الرمدى رواه كفوأ،،. وحدت إذا والأيم حضرت 

خاصةللمرأة، وهوالأصلح والتعلم الدراسة عل مقدم الرواج أن يظهر وببمذا 
والزواجالحياة. محالات من وغثرْ التعليم محال ل المساد فيه كثر الذي الزمان ذا هق 

يكونوفد ية، الأماما ووفليفتها، طيعتهمع جام وانالمرأة، عل محانقلة فيه 
تعليمهاالمرأة واٍلت، إذا وخاصة الزواج، عدم أسباي، من سببا التعلم ق الاستمرار 

فالأفضلمنها، الزواج ي الرغة وتقل السن، حا تتقدم حينئذ لأما عليا؛ مراحل إل 
الفتاةارفتجد المصر، حذا الفتاة ومراهقة يلؤغ ولتقدم ل *. رار تتزوج أن الفتاة لهذه 

الفتاةوميل هل.ا كل لأحقها، الفتيان نفلرات وابتدأت أنوثتها، ٥^>^، وقد ها نف
سنواتاك هنولكن الخنس، ق تفكيرها ارة إمل يبدان الأخر للجنس الغريزي 
فلا٠. ااُ الموضع هذا ق التفكير ناحل إل تضهلرها التي المعيشة أوخلروفح الدراسة 

وفهلرما.ان للأنالخلقية التركيية ننس لا أن المائل هذه بأمثال بد 
الأكفاءالخهلا>ءت، اللاقيردن الفتيات عن ( ١٤٣٠)ت. جيمين بن الشيح يقون 

الاعتذاريجوز الأ فاجابه• هذا؛ ل الاباء أحد استفتاه حين الدراسة، إكإل بحجة لهن 
فكثيرآفاته، له ض هوالواقع، ك،ا الزواج، بعد الواصلة الإئكان ففي بالدراسة، 

لتقدمعنها عزفوا بل الشباب، من تريده من لها يتقدم لر اكمج يعد الهلمالبات من 
الن...«ُ'''.
—اش حففله بالعودية الحلعاء كبار عضوهيئة ~ الفوران صالح الشخ ومثله 

اء؛الأكفلخطاب لها وتقدم الزواج، صن ق بنات لها امرأة من عن سئل حين 

(.٣٩٧)ا(ذاوىطلوك،)أ/
االزواج،مه مرحلة ل المرأة متاعب تجيب، محمد الدين عز )؟(الوكتور 

)م(نتاوىينمرين،غ؛.



.و^لآآأ;;:الشرب! القواعد بحذ نرب محالفات : الثالث الفصل ءء|'
ه:ادىطأ'ه. . . .■قسطهغصس--__ِ. 

للفتاة،التعليم بضرورة منها إيإثا تعليمهن يكملن سوف يناما أن بحجة فرفضهم 
مصيةهي وهل هدا؟ علمها حكم فا لزوجهن؛ موف التعليم من انتهائهن وبعد 

إذاالفتاة أن الواجب لأن العمل؛ هذا ي محكة »هي الشيخ: فاحاب محلئة؟ أم 
وأيقاالفساد. من عاليها حشية بتزومحها يبادر أن الزواج، إل بحاجة وكاستت، بلغت، 

منها:مصالح فيه التزويج 
الصالحة.الذرية طلب فيه ثانيا: وعفتها. صيانتها أولا: 
وصيانتها.عليها وقيامه لها الزوج كفالة فيه ثالثا: 

الزواجبه يفوت لا م؛كئل، هوأمر محانا ضروري، أمرغثر فهو التعليم وأما 
بأنالأمرين، ي؛ن تحع أن يمكن أنه ْع الكثرة، والنافع العفليمة، المصالح فيه الذي 

دراسها.تواصل وأن تتزوج، 
فيهتفويته لأن الزواج؛ تقدم أن فيجسر الدراسة، ْع الزولج تعارض إذا أما 

كانإذا ا هن. ضرر، كبر عليه يرتب لا فانه التعليم؛ تفوت بخلاف بالغة، أضرار 
غبراليوم الدول عل الغالب، هو ك،ا التعليم كان إذا أف وشرعئاب محا التعليم 

مواءفيه تنتفلم للمرأة محوز لا فهدا محتشم، غر وتعليم محتلهل تعليم أنه الملتزمة، 
الأ،.الحرام إل بجرها هدا لأن أوغرمتزوحة؛ متزوجة كانتا 

المتنبمواء ~ لدللئ، ذهبوا ذكرت ممن والفكر الحلم أهل من غرهم وهناك 
أنأجل من الزواج سن تحدد أن دولتا، من يريد لمن تعجيا ؤإنلثا ~، الحاشية أو 

مدهمملحة أن تحد أنلئ، رغم الزواج عل ليقدمه ضرورة، اليوم أصبح التعليم 
الفتاةحق ؤيتجاهلون كان، بسر لأي التعليم من أكر بالزواج أوالفتى الفتاه 

عقوق!وهي الحقوق يامم لئ، ونحوذلفهلرمعا دوافع يسبا بالزواج والفتى 
الأبناءأابمصلحة الأولياء من أعلم الغربية الاتفاقية أوهذْ القائل هدا فأصح 

الدراسةأن - أواتفاقية كان فردا القائل هدا - لفه يجعل لر الأحر: والأمر 
الأسبابمن الزواج يكون قد بل تعارض، بينهكا يكون أن بالشرط ليس والزواج 

:١ -٨٥ ١  ٥٧الفوران،)r/ صالح الشخ فتاوى من التقى 



هبمةاش هدى لكن لهإ• والفلاح والكفاح النجاح ليكون يينهإ؛ بالتوفيق الرئيسية 
محتمعهوحاجات وغاياته، دينه أحكام يتجاهل بعض الت، جعالاكحدة الأمم 

القراراتهذه ا_ين يوفق أن أحل من الحميدة؛ وماليده وطنه وعادات وأفراده، 
■حالفت،لو حتى الت3لاع، وفدر الطرق، بشتى الإسلامية، والشريعة الأممية 

ايتعان.واض ها! نفالشريعة 
وءواخهنإ،

إوالشوق؟ ة والدراسالعلم مع يتعارضر الزولج إن نقول أن نستطع كيف 
بمموذج؛ن•أكتفي التاججة، يالنيايج حانل الإسلامي ونارها 

أباومعلوم العلوم، من العديد جعت، الك، وهي ذمح؛؛؛ عائشة الفقيهة العالمة 
بالتاسعة.ه الني 7اا وبش يالسادصة تزوجت، 

مثلانالسعودية ففي المعاصر الإسلامي تارنحنا ق أما 
وهوبالثانيةررتزوج حيث (؛ ١٢٠٦)ت؛ الوهاب، عبد بن محمد المجدد الإمام 

الحي؛بواقعنا ذلائإ وتشاهد نرى ونحن ٢. الأ بالومه يعيد وذلك عمره، من عثرة 
مثلا.سنة( ١ "٨  ١٥)الثانوية بنات مع كإ ومشاهد محسوس بامر نزايد فلا 

(.٧٣/ )١ الثخصة الوماب همد ين محمد الإمام رسائل ( ١ت 



ة.ء ا الثرب القواس بحب شرب نحالفات : الثالث الفصل س  ٣٣٨ثِ 
;م،ؤهذهءض-— ____ ه'س:.دس'ء 

الئاني!التساؤل  ٠٠

الدراسة!يؤخرهأ\عن قد القرة ه •هل الحمل قال ؤإن 

أقول:فئ 

-اومؤتمراترالدولية الاتفاقيات من نابعة الشبهة هدم أصل الأودت الوجه 
فالأمرةوالإم—لامية؛ الغربية اJيثت^ن بين وشتان الغربية. البيئة عل بناء ومنذلءاترا، 
مولودهارعاية ق نحدمها حولها ومن فاهالها حالت، ابنتهم أن فرصنا لو الإسلامية 

خصوصا.والعربية الإسلامية، بالبيئة العرفية الساليان من وهدا وتنثئته، 

بحويثامعهد ق البحوشج كبرمحلل — هومو( تقول)تائيا الغرب بأما 
أمرهن،من برعاية محفلين لا فيها ءالنساء بواسنهلن~ث الأوّهل الشرق ميامات 

١١هن.٠ بأنفمهجرهن لمواحهة يركن بل أطفالهن، بتنشئة يقمن عندما 
الحملمعناه -ها، الدخول أو الرواج عقد محرد أن شرطا ليس الئاق؛ الوجه 

أي~ الحني التموج من بلوغها عند الفتاة لدى الإخصاب أنء خاصة للفتاة؛ 
المبكرة من ق تتزوج التي الفتاة أن غالزا محدث ولكنه الحيض—، بدء عنلء 

لمنحثانوية إجراءات انحاذ عدم من بالرغم الأول الثلاث السنوات ق نحصب 
نموجوعدم ءنل.ها، الهلمثية الورة الام انتفنلعدم راجع ذلك ومسبح الحمل؛ 

العاشرةصن ل للحمل مؤهلة الفتاة تكون الحالات وبعض المييض، ق تماما البؤيفات 
منحدث هوآخر يعتبر ارالحيض لأن ٠؛  ٠١١تراه حيض أول بعد عشرة أوالثانية 

تروجت،،إذا الإنجاب عل ادرة قأنثى الفتاة تصبح حينئذ البلمؤغ، فرة أطوار 
٠تقريبا،، عثرة أوالثانية عثرة الحادية من يبدأق الحنفي وظهور 

.١٣١عودية، الق الرأة عودية، الق الرأة عن الغرية ممادر عقالهات )١( 
الطييةالعلوم ق )دكتوراه سروفاحورى وهوللدكتور؛ ير~،ها*. ببتصرف الخمل— تنظيم )٢( 

والتعميم(.والتوليد اتئة النالخراحة ق واختمهاصي 
اءالنامراخى أخصائية تاذ، الأمفريال للدكتورة وهو . ٢ ٠ صن يار~، يتصرف والراهقة" البلؤخ )٣( 

■.والتوليال



باسفلا أوتنظيمه؛ الحمل مغ ل مصلحة ذثوج؛وآ لكن إذا الثالث؛ الوجه 
هوحقفتراته تنظيم أو الحمل، رامنع لأن زواحهإ؛ من يمنع لا وهدا بمنعه، 

لماطبقا فيه، يتحين اللذان وهما يقررانه، الالذان فهإ معا، للزوحين شخمي 
ذررإذا،. أ  ١١عنه ؤيرصى الشرع يقره أرا المصالحة هده دامت ما مملحتهإ، تقتفيه 

إلا معهوتضهلر ، عادية ولادة تلد لا المرأة ككون محققة، لضرورة الحمل مغ كان 
يراهالمصالحة ما لمترة تأمحره كان أو الولد، لإخراج جراحية عمالية إجراء 

الأحاديث،ق جاء بإ عملا أوناخره الحمل مغ من حينئذ ماغ لا فانه الزوجان؛ 
الصحيحة...ارأ

مقابلمثلا سنة حر نتأ أن صبمر فلا حملت، أو الحمل أراديت، ؤإن الراح! الوجه 
الفطرية،رغبتها وإشباع العاطفي، واستقرارها الروحي، وصكنها النقية، راحتها 

الكاسبة الأخر بفهي الزواج، مقاصد من ذللث، ونحو الهلبيعية أمومتها وعاطفة 
وحفظهالنسل بقاء أن نحفى ولا وأخوا، أولا مصالحتها ق يصسبا هدا وكل حاسرة، 

يقول(والكإليامحت،. الحاجيات( من غيرها عل والمقدمة الهلالو؛ة الضروريات من 
الزواجبالمدار فينبغي ،ء، الكفلها اض ير إذا ارالفتاة (! ١٤٢٠)ت! باز ابن الإمام 

الذللث، كل — العليا الدراسات ق أو الثانوية ق كانت، سواء — الدراسة ق كانت، ؤإن 
تمنحلا والدرامه الكفذء، حنب إذا الزواج عل والموافقة الدار 3\ف\جب يمح. 

ا،ديتهبه تعرف( ما تتعلم أن الهم بأس. فلا ثبتا الدراسة من قهلُتإ ولو ذللئ،، من 
منتأخره ق ولما العمر؛ هذا ق سيإ ولا كثيرة، مصالح فيه والزواج فائدة. والباقي 
المل.ارفتاة كل وعل ذلمابج كل عل فالواجس( الشاب،، وعل الفتاة عل الضرر 

«م.للمرأة الكفء الخاطب نير إذا بالزواج 

)الخزءالإسلامي الفقه محمع محلة تقليمه، أو الفسل تحديد ل الإسلامي الفقه محع رأى بيان من ( ١ ) 
الخامس(.

٤(.٠ ٠ الداثمة،)V/ اللجنة فتاوى ل القيمة الخلاصة بالسعودية، الداتمة اللجنة )٢( 
)٣(مح٠رعضاوىوطالأت

الرابعةسن ق وهي تزوجت م(، ١ ٩ ٠ )ت!؟ اإتٍمورية عائشة المعروفة؛ والأدبية الشاعرة وبالتاسثة 
وتعليمهادرامتها تانفت امثم والأولاد. البيت برعاية وانشغلت ، ٢١٨٥٤ستة وذلك عاما، عثر 



االمحلالثاك:ِ

**الساؤلالئاوث.

البليغبل تتضرربرداجها لأب بالزداج؛ للفتاة مصلحت لا ث قائل مول وقد 
ءظ>الحءاع؟ا

تهلقحتى عليها يدخل فلا والدخول، العقد ب؛ن نفرق أن نحب ءأةولت 
والضوابعليالشرومحل >ءامآ ذلك أوصحنا وقد ذلك،، تبل عليها يدخل أن لا الوءلء، 
أولا.وهدا الزيجات. هاوْ لأمثال 

الثالثةبلغت حسا توحيده ابنتها بماعدة لاحمة فترة ق والعروض والصرف النحو لعلوم ؛^ ٨١
لهنثمن الطيلاؤية؛ وسبه الأزهرية فامحلمة مصرتن محسدتان بماعدة و الييت. محزون لتتول عشرة، 

أخمدأحيها تعليم عائشة ونولت والدتبما، من والفارسية التركية اليلخن أمشت، كإ العلوم.  oJlaبمثل إلمام 
صاروتد ءلرض، عرف حتى والتعاليم بالتربية فتعهدته _1_(، ميلاده بعد تول ند والدها وكان تيمور، 

الشعركتابة التيمورية عائشة وقداصتطاعت ؛ lUlل الأدبية الهضة رواد من واحدا ذااكا بعد 
اصهلحبهاقد كان الدي زوجها وفاة بعد القاعرة ق الأخرة ايامها وعاشت والفارسية، والتركية بالعربية 

العصرق الربان أفضل من تعد قصائد عدة ق رثتها شابة، وهي ابنتها ماتت وعندما امحطسول، إل 
عدداوالويد الأداب جريدة ق عائشة تثرت الهلرازا. ءحلية باسم ديوان ل سعرها *م وتد الحديث، 

واكهوضالرأة أحوال نمن إل الدعوة ل أسبق وكانت أمثن، قاصم آراء فيها عارضت المقالات مجن 
ءؤلفاتماف٠يكاكال:ابدية.أما uحثة الاجاعية المهالة ^لملفيمحال ومهدت امتن، قاصم من حا 

إنشاشأسلوبه القوس، لتهديب قصمي فيه عري، وهوكتاب ت والأنمالء الأقوال ق الأحوال ءنتائج 
.١  ٨٨٨سنة طبعه تم وقد 

إلالرجال فته دعت الأدب، ق صفحة ١ ٦ تتضمن الحربية، باللغة رسالة وهي الأمور®• ؤ، التأمل امرآة 
والتكريم،ارمحابة من نحوارأة راجمهم ق تفريط دون ارأة محل والقواعة ارمحامة محن بمحقهم الأحد 

.١  ٨٩٣سنة قيل طبعه تم وقد 
القاهرة.ل طبعه تم وقد العربية، أشعارها لمجهوعت ديوان وهو العلرازء• راحلمية 

-اقالتهالتي الأبيات بعفس عل وهوتٌتوي التركية، أسعارها هوديوان عصمت®؛ أوءديوان شكوفة 
فقدتها.التي توحيده أبنتها ق الشاعرة 

ينظرن
حاتم.ميرنت د. تقديم والأفعال، الأهوال ق الأحوال نتاتج كتابها شل«عة •~ 
اكال;ارايط محل مصرية. وشخمسان، محلأم أ- 

http://www.sis.gov.egA^R/figures/arabic/h_
رؤيكيييديا(.الحرة الموسرعة —



EiLaCJ , محيس
قبلالفتاة لت الثكالة لأن الأمامحي؛ ا،لوصوع حادة عن حيدة هده ثانيات 

لذلك، ٧٧٥مؤ البلؤغ بعد الفتاة أن ومعلوم للبلؤغ، لا للن يشر فالقانون البلؤغ، 
صالهارتحتاجسادلأضإذا

قصدأوغير يقصد عنلط حينا البعض يتوهم كا محلبيعية، وصحتها سوية، فتاة كانتا 
الأمر،مدا عن الحديث، عند التمويه فيتم وبعده؛ البالؤغ قبل الحاع أصرار بئن 
عثرةأوالرابح عثرة الحامي كبنت البلؤخ بحد عليها تنطبق الأصرار هده بأن 

خوس بمأم آلا ؤ تعال؛ قال لها، بملح با فهوأعلم زواجها الله أجاز ولما ستة• 
مؤهلةغال1وا ا نحعلهالمعروفة بالعلامات الفتاة فبلمؤغ ه. ر؛اوأشثاآثهد 

لذاهع؛التاسعة؛ يعاتثة يحوله عند ذلك، عل شاهد حير ه نبينا وفعل لذللمثؤ، 
المزعومة.الحجة هده شعار نحت، حقها من نمنعها فلا الزواج أرادلت، فإن 
٠الإشاية بمد، ، jJ_tمذا واختم  ٠٠

بلمصلحتها يريد لا الذي الول سبا الفتاة لمصالحة ليس القانون هذا 
الول؛*LJفكر ميتغثر كاملة، ستة  ١٨الزواج؛من حددنا إذا فهل قلتا؛ مصلحته، 

بعدنمه هو السن هذا قبل مصلحتها يريا لا فالذي أ المحدد؟ السن هذا من يوم 
المن؟!هذا 

يوحرهابل جذورها، من المشكلة هذه يعالج لا بالحقيقة القانون هذا إذن؛ 
الم،يزوحها؛ميزوجها أن يريد من ؤإلأ القانون؟؛ أوحافج احرم لن هذا فقمل؛ 

يكتبنم المحدد السن بمل حتى نكاح عقد بلا يكون أن لواصهلر حتى ؤلريقة، 
إليها؛الكتاب،.أشرت متعددة والخلرق حدد، العقدكمتزوحين 





ع|جج|ابايب اساص:
منيضعها وهو ؛. متعينا«ُ تحصيلها فكان ممدة، يعارضها لا محفة مصالحة 
رتبةق أي؛ حاجي، ار ت المصالح رتب عن حديثه عند قال حيث الحاجية؛ الصالحة 
٠١.فواته.. حيفة الكفء تقييد لحاجة الصغثرة تزويج عل الول ليط كتالحاجة، 

المالحهي• الحاجية ررالمصلحة النمالة1 عبدالكريم أ.د الأصول الشخ يقول 
المؤمنمحي لكن واستمرارها، الحياة، علميها تتوقف، لا التي والتصرفات، والأعإل 

لث،تلمبدون تتحقق اة الحيأن أي! ا، تركهإذا اة الحيق ومشقة وعزا، ضيما 
الضيقورغ التوسعة، إل الناس لحاجة شرعتا فهي الضيق، مع ولكن الحاجيات، 

١^٠^٠ابنته يزوج أن فقط— — للأب أذن الثارع أن الخاصة! أمثلته ومن والحرج. 
هذابدون الحياة استمرار يمكن حبثإ ضروريا؛ ليس فهذا إذما• بدون الكماء من 

لاقتناءذلك؛ إل أحتيج قد ولكنه مهللمما، زواجها بدون بل الكفء، من الزواج 
ينفع بحصوله محصل لأنه فواته؛ من حويا الكف_إء؛ هذا لتحصيل الصالح 

ُ.انمرارر بعض بفواته ومحمل المستقبل، 
ذكرحيث، الدليل؛ لوجود الحاجية لا المقرة المالح من هدا أن ؤيفلهر 

مؤلفهعل استدراكه الروضة(( محتصر  ١١شرحه عند الشثري سعد الأصول الشيخ 
فواته؛حيفة الكماء تقييد لحاجة الصغيرة تزؤيج عل الول تالي3ل وضعه عند 

هذاق الولاية باثبات الدليل جاء قد لأنه المعتبرة؛ الصالح ق هو المثال ررهدا بقوله! 
وهي(اليي. من، ه بكر أبو زوجها حيث عائشة. تزؤيج حديث، ي كإ 

ا.صغيرة((؛ 

؛والأمرالثاق!

قليلةكانتط ؤإن متفعة عل محتوي أنه ~ قلنا إن — الزواج سن محييي قانون 

٢(.١ ٦ م ) ٧(، ١ الطوق)ت:ا■ الوين نجم الروضة، خمر شرح )١( 
الأبق،)مأ(الر-بم، 

(.UU<\-UUA/Y))٣(الشامل، 
؛- بممرف، الشثري تالر يا - اكم؛ واكلحة . ٧( ٥ ٥ / اناظر،)Y روضة نحمر شرح )٤( 

(٧٥٢بالصأوالماس.)Y/ كان بالامارمول الشرع لها شهو الص اضلحة هي 



إج1ءإأُةس:نحاسضببمسبا قساتس 
داستالرملا الأمور بعض بالغرض هفح_صول نفعه؛ من أكثر محرم أن إلا جدا، 

علراجحة مفسدة فيه يكون قد الفعل ذللث، فإن مباحا؛ الغرض كان ؤإن إباحته، 
وتقاليلها؛المفاسد ونمليل وتكميلها، الصالح بتحصيل جاءت والشريعة مصلحته. 

محصلفد والظلم والفواحش واليسر والخمر الشرك من المعحرمات فجميع ؤإلأ 
القهتيسي مصالحها، عل راجحة مفاسدها كانتؤ لما لكن ومقاصد؛ مجناغ حا لصاحبه 
تكونقد الأموال ؤإنفاق والخهاد كالعبادات الأمور من كثبمرأ أن كإ عنها، ورسوله 
مح،أصل فهذا الشارع. به أمر الته مقعل راجحة مصلحته كانت، لما لكن مضرة؛ 
أدإبجابه يقتفي شرعي بدليل إلا أومستحبا واجبا الثيء يكون أن بجون ولا اعتارْ 

التحريم،يقتمي شرعي بدليل إلا يجوز لا الشيء تحريم وكدللث، '• لأ استحبابه 
الحلال.تحريم ل داحل كان إذا حاصة 

القانول،الن محت، والفتيات الصغيران رواج ق القاصد عن محمل وبكل 
النار!محلة ق ا رصرشيد الشخ أمإه أوك،ا ~ صدفي توفيق محمد الدكتور يقول 

الشهيرالكاتب، العالم، الهلسب، 

كالفقر،بالزواج التعجيل عل الناس تحمل ما كث؛را أسباب،، بعض ®وهناك 
اويمهj الونؤع من وحفظها وكفاكها، وتربيتها الثنتؤ بشتون يقوم من أوفقد 
البلاد،؛احتلأف، نحتلف، الثلؤغ سن أن ءالمتإ ؤإذا ~ قال أن إل ~ والعار، الدنس 

بلالسن، اددْ الإسلامية الثريحة تحديد عدم ق السبب، للث، تبين أهالها، وأحوال 
كأنللاس، اكعة من ذك j لما الأطفال، عل العقد فع ول؛ الإطاقة، اشزطت، 

بيتها،إل أوالانتساب، أوجاهها، ينت،، بإل الأنتفيع ه لتفيقمن أن ثخص يريد 
تربيتهاان ؤإحعليها، الفتة ل كالرغبة آحر غرض له يكون أو نحوذك، أو 

رصارشيد الشخ قال وبالمناسبة أقار-باااأ،. من والعين الأهل لفقدها أو لحإلها، 
الفضلاءمن كثير مألما ®وقد الزواج! من تحديد قانون بتثريع رأيه طلب، حينإ 

(.٢ ٦ ٥ / ١ ) سب، لأبن الفتاوى محمؤع ( ١ ) 
من١ ٨ الجلد صدقي، توفيز ممال للدكتور إسلامية طية علب محاصرات الكائنات، متن دروس  ٢٢ر

مها(أوفيا>ءالأولس)دروسصاستصآأا(.



الملحةمن به قصد وما الراجحة، المفاسد من فيه ما أهم لهم فبينا فيه، رأينا عن 
ا.أ  ١٠المرجوحة 

حالتقدير عدم ومن فيه، ما المفاسد من ذلك ررول العمرت ناصر د أ. قال 
أولياوصوتطنم الثغبة، هى أنفق جاشت، وقد التس، هذه دون اللواق الفتياُت، 

وتحمينهذ؛الرواج؛؛ر^•لإعفافهى، 
المصالح:من حملة نذكر اك؛يه؛ن ومد 

الفتاةمصلية مه تخفى لإ فيما خاصة الكف،ء، تفويت عدم اولأأ 

ئحئا الكاح كان إذا الكاح؛ ي البكر عل الأب أص رامحوز الشافعي: يقول 
رجلزوج ولو • • • • عليها صررا أو لها نقصا كان إذا يجوز ولا • عليها نقص غثر أو 

علميهالئإ ذلول يجر، ل؛ اء، غركفالعبد الكاح؛لأن يجز ب أولغيره له عبدا ابنته 
ازوجهولو نقصا، علميها ذللث، ل يجز؛لأن لر كماء غر زوجها ولو بضرورة. نقص 
لوا لأنهعلميها؛ يجز ر محبوب غر او محبوبا حميا أو محنونا أو أوأبرصا أجذما كفوأ 

كفوأزوجها ولو الأدواء. هذه من ;؛ ١٠١؛هي ءل،<.تا إذا الخيار لها كان بالغآ، كانث، 
تبلغ؛حتى وبينها بينه يفرق أن له يكن لر الأدواء، هذه من داء له عرض ثم صحيحا 

ثمالأدواء، بعض به لرجل علميها الذكاح عمد ولو )قال( الخيار. فلمها ؛لغمت، فإذا 
لأنلئؤ؛ ذللها يكن نر معه، المقام فاحتارمت، بلوغها عند أو تبلغ أن قبل عنه ذهب، 
٢.وحا((' مفكان العقد أصل 

المعرة؛تزويج عل الول لميهل تالحاجية: الضرورياءت، من أن ومعلوم 
فالحنبل، البغدادي المزمن رعيي قال كإ الفواُت،، حشية أو خيفة ء ، الكفلتحميل 

الجك.ه\،جا،ص"اا•.المار، ر\(محاوة 
.٢٢■ ١ ٢ /م/ YAالصغراُت،، زواج حول، —، وهومشرفة — اللم )٢(موير 



ء:قهسمصك:ء>محسماّمبا ؤآزء 
العت؛رة،المالح من المغ،؛رة تزؤيج عل الول وتسليط بل ٠. الأصول،اُ ارقواعد 
ذلك؟!عن لأملأهمية ئ، أحرى مصالح محاك ك1ن إذا فكيف 

يكونمقيد الأب من الصغيرة تزؤيج جواز عل الإحلع أن نحد وليلك 
المسالةالأفعال عل أثلة اللام عبد ين العز الإمام صرب وقد كفنا. لها المتقدم 

إحصارا؛ منهفذكر مفامدهما؛ عل مصالحهإ رجحان من والمفاسد المصالح عل 
لمااغر، الأصالأبكار حق ز حاز لكته الرق؛ن، أحد لأنه مفسدة، الكاح عل النساء 

الأوقاط'؛.حميع ل الأكفاء حصول تفق لا إذ الأكفاء، تحصيل إل المادرة من فيه 
الفغر،انيا، ي* 

لأيا عليهيصرف من هناك وليس فقيرة تكون كان ت جوانب عدة من وذللث، 
تمهلرلا لكي المعر، غير الكفإء وجود عند الزواج مصالحتها فمن كان، محبب 

اُت،الجتمميعفى ضغوط وجود مع خاصة مشروعة، غير يهلرق التكسب أو للتثرد 
الداغمع اك، وهنهنا أوصوبحاما بالمدرسة زميلأما أوالفتاة الصغيرة توايب، بأن 

لتوفيرالشباب يعص لمخاطة فتضعلر الاحتياجات؛ يعص لتلبية المراهقة عند الذاق 
المثوهذا يالهاؤية، يمطها أو كرامتها يفقدها أخرى ؤلريقة أو العلملبات، هذه مثل 

الفقر،مسألة لأهمية لذا الشيُ؛؛. الفقر أو المطإق؛م، الفقر من الفقر كان مواء واحد، 
-البلمؤغ فبل الصبية وهي مثلا- اليتيمة زواج جواز بعدم نولهم رغم المالكية نحد 

إذابجنونه هذا ومع إذنا-ااا• ؤيمخ ونستأمر، تبلغ حتى يجوز ررلأ يقولوزت حيث 
وضعوها.التي الامتثناءات من فهذا منفى، ولا لها مال لا فقيرة كانت، 

ماء_اومه ثرح ي الموزان، ائذ عبئ لاش؛حت وص . ص■؛٤٣الأصول، إل،واعد الوصول سر (يتنلر؛ ١ر 
الخنل.ااسادي الأصول 

(.٨٤)؛/ الأنام، مصالح ق الأحكام ثوايد )٢( 
الإنسان.وصح؛ن لماء الضرورة الخاحان، لفة الكاق الأدنى الحال نحمل >، القدرة يدم وص )٣( 

عودية،آ'ُا(.الالعريية المملكة النساءل الفقرض )مشكلة 
اشن يعد القليل الدحل صاحب ولكن الكفاية، حد تحقيق أي حاجاته، من الفرد تمكن عدم هو )٤( 

ال٠ايق،٣٣(.لالر"أع الدحول• ق التفاوت يعكس وهدا الكمر، الدخل لذي بالنبة 



مء^ ب ازىالئاف: >ر.<*مي''
تطحيلا معدمآ مثلا وليها يكون كأن قفرة، أمرة من تكون قد أيضا 

وماديا،معتويآ -؛ا معريتكفل ضر ء لكف، فيزوجها كان، سبب لأي عليها الإنفاق 
الأمرةعل القائم لوكان الخال وكدللئ، -با. الإصرار وعدم يمميحتها يم، مما 

ايمنيهلها، كفاء من ابنتهم فرواج ذللث،، ضر أو مهللقة أو أرملة كانت، سواء امرأة 
ولأهلها.لها كثثر خير وفيه عدها، ؤيالنامن عن 

عاجزأو فقير عائلها أمرة ق ينشأ الذي ارالهلفل أو الفتاة أو الفتى أن خاصة 
محياالذي والصحي والتعليمي المعيثي المستوى تدق معناه فهذا الحمل، عن حديا 

عنالعجز أن خاصة ،. أ بالخر كفرد الإنتاجية قدراته عل متقبلا ينعكن مما فيه، 
الفشرة((ءمالأمر ق الأءر بالغ له يكون ثلأ للأًلفال الأماسية الاحتياجات، بمية 

متنردةالفتاة تكون كان لها، المقاصد درء من عام بشكل هي الصالح وهدم 
ودعارة،محرمي من كالخنسي أشكاله بجمح للاستغلال عرصة فتكون بالهلرقاتح 

دينهاعل خهلرأ يشكل مما لثج؛ ذلوغير والحصابات الخيرات، نحار امتغلأل أو 
فمثلاأوغربي(، عربنا محتمع ل سواء منثورة، هذا j( والتقارير وعرصها، وحياما 

مصر—تق الأمل قرية حمعية عام مديرة ~ البدري عبلة الدكتورة تقول 
العمريةفئاما تتراوح حالة ٣ ٠ ٠ عن يقل لا U الأول الأشهر ق واّتقبلما »... 

هؤلاءا منهتماق التي الشكلأت، طيعة لاختلاف، ونظرا سنة، ولأ١ سنوات، ي؛ز،مأ 
إلبعضهن إعادة ق فنالتا بعل. لتسكينهن، مركز فح أشهر أربعة بعد تم فقد الفتيات،، 
كماتقبالهن. اسالأخرى الومحات، ورمحن الاجتعاعية، الأخصائية بمعرفة أسرهن 
علالترددات، الفتيات، ُين من صغيراتؤ أمهات، وجود وهي خهلثرة ظاهرة اكتشفنا 
قللاغتصابؤ تعرضن سة،وقد ١ وه  ١٣ما؛،^(تتراوح العمرية وفئامن الركن، 
قالشوارع ءصا؛ات، قادة من اقتصاديا الكيار،أواستغلالهن الصبية أيدي عل ١^١^٤ 

نفيةمشكلات، من يعانن الصغثرات، الأمهات، ^ه أن وأصافت، ... الدعارة. أتمال 

)ا(الرجعانض،ا■"؛.
. ٥٨يسير—، يتصرف السابق— )مآ(الر-ءع 



ائكاتمببُاساب إ مُؤءو ,^٨٤ 
خضعنولذلك الشاؤع، ق والأشكال الصور بجمع انتهاكهن نتيجة واصهلرابات، 

لتأهلشي«.
هذامل تعريب ونتنكر ناننا بامب من لم، معرييغ بمجتيع مالأ صريت، 

تل، عندهم الثاع الأمر من هدا لأن غريٍإ؛ بمجتمع الثال أصرب ولر الأمر، 
كفناهرةاجتإعهم، وعلعاء وتقاريرهم، مفلعاتبم ولكن أومحكم، هذا أقول من أنا 

الاجتاععناء قال كط ان؛الإعدادية طاليوهن اسرات الفتيات بغاء 
فره،أو بالدعارة سواء بالصخيرات وا،لتاحرة العصابات مسألة أما الأمريكيون، 

العذراءالصغرة ءالفتاة فمثلا اليونسيف، مقلمة تةارير تقرأ أن إلا عليك ليس 
التقريرأسإها أوكإ الأبيض، الرقيق نجارة لتعود يوروار آلاف بثإنية تباع 

فالإحمائياتهذا ق أطيل ولن أورباٌ* ي ذهبا تبيض التي الحرية ررالدجاجة 
والتجارةأوبيعهن وتشردهن، المغرات حمل ق سواء بذلكر، تتطق والأرقام 

المواجعمن ذللثا إل وما الإعلام، و كا الوجوه من وجه بأي امتغلالهن أو بس، 
خاص-.بحمث، ق ّيأق إ ك— 

تبيحالتي الا.ولية ات والأتفاقيالإنسان حقوق دعاوي وراء اق ننفلا 
—أدلياري( )دال الأمريكية حذرت الجال هذا ففي النكاح، ومحرم السفاح 

الهلءامةالا.ءوات وراء الانزلاق من المسالمين — الصغثرات الأمهات حمعية رئيسة 
وجاءواالأمريكي، المجتمع دمروا ررلقد قائلةت اكحدة الأمم منظمة لها تروج التي 
ودورهاالمرأة ويدمروا يدمروها، حتى الإسلامية للمجتمعات باأفكاريرم الأن 

فيها«لا،.

الابتزازقضايا الأحبمرة بالفأرة فيه كثرت السعودي محتمحنا أحرى جهة ومن 
لهمهل نأن بدل فكيف أكر. بشكل الفتاة عل لكنها الخنسين؛ ي؛ن ملمتا يثكل 
ررعشرون(! ١٣٤٦٤)بعا..دها الخزيرة جريدة تقول العراقيل؟! فم نفع الزواج 

حلالا بلادنق الابتزاز من الفتيات حماية حمعية سجلتها للفتيات ابتزاز حالة ألف 

. ١٣٣ص والفامم، القيم تغيّ معركة ل الأمة ( ١أ 



1ا[ف|ثقةالأباد1ف:مبابِِ_ 
الظاهرةلهذه العلاج عن يبحثن فتسات من اتصال ألف ومائة فقط! أشهر ستة 

الأبتزازءارا/ظاهرة الغريبة 

أوالغامرة، بدافع يإرادما بالبداية تكون فقد متعددة، الفتاة لدى والأرأمثاءّ_إ 
الوانعصعق، الأول بالمقام نحفى ولا إلح. أوالفقر للمإل، أوالخاحة الشهوة، 
التواصلهولة ومالحرام، وتسهيله للمغرائز ؤإثارته الإعلامي التفسخ ثم الديني، 
بتقنياته.

داخلهدا؛ مثل عن وصيانتها وحمايتها الفقر من الفتاة فانتثال حال كل وعل 
الناحيةمن أهم المعروفة.وأبمإ الضروريات من وهي والعرض النفي فظ حي 

تتزوجأن تريد القانوق السن قبل فقيرة فتاة كمصالحة؛ العقلية أوحتى الشرعية 
الأعإردائرة كثيرة)ق عمرية مرحلة وبيته بينها رجل من لو حتى ها نفلتر 

االقانونية؟ العثرة بحجة بآثارها الفقرتلتهمها لأفاعي أوندجها لها(، ء وكف المقبولة 
التيالمثالية عن بعيدآ الواقع، جوهر من لأنه الخيارين؛ هده ين الأمر وجعالتا 

الأرض•عل لا بالهواء محتمع من أومنهللقا تهلبيقا، لا تنظثرأ البعض >را يتشدق 
غنيمن تتزوج أن الحاجة اصهلرتها امرأة أن اير_، ت أبوزهرة الشخ يقول 

لصرر فأي صغيرة، يتزوج أن إل الأا-مة، إل الحاجة اصطرته الكير والغني كبر، 
المحثلور،ارتكاب إل تضطر ئد إما ئائلت يقول ئد .• المغ؟ ل مصلحة وأي ا هل-ا؟ 

قانونانتقدنا ولللانج زوجها. ظل ق منها للحرام عرصة أكثر فقرها ق إما فنقول: 
ؤإنالمصري. الإقليم ق مثله ائراح عل مطلقا نوافق ولا ظهوره، إبان ق سوريا 
وهمتزوجوا الصحابة من كث؛رين ؤإن بق، تز الإسلام ق بدعة الغ هذا اقراح 
علبتت كلثوم أم تزوج ُه وعمر صغيرة؛ تزوج فابوبكر شابانا، من شيوخ 

له•ابنا له يكون بأن يمح المن ق عل و؛؛ز، بيته الفارق أن ْع فه، طالبا أي بن 
فدتكون أن حثي إنه حتى فتاة وهي هرم، شخ وهو نائلة تزوج هه وعثإن 

منالكهول نساؤهم محتا قوم من إق بقولها: هي فعاحلته هذا، من امتغرت 

والفاقة.ادي ايوالعوز النقر الأساب: عن ذكر وقد العناعي، يوسف الاتزان، مماب مقدمة من )١( 
القانول-السن تحت لفتيات محصصا وذكر 



١!ب بحجة شرب التالث:محالخات الفصل 
قسة

إنرك يما مني نحدى أن وعسى بكهل؛ ولت شيخ وكلني لها• فقال الرجال• 
وبانبينه نحاجز لكنت أما ا لزوجهخلاصها ؤإ تكريمها من بالغ ولقد اممه. شاء 

ءنه((رندود وهي أصابعها فهلعت لقد حتى ليقتلوه، اينيين 
منأن الزمحاُت، هذه حول ات الدراسبعض ق قرأت مما الأنم والأمر 

هرم~لرجل الفتاة بتزويج الول يقوم بحيث هذا؛ الأمر يتعدى بل الفقر، أساحا 
لمصلحتهمابما— وصحت، كإ الزيجات هذه أمثال ق الضوابط مع يتوافق لا وهذا 

سنتحديد بقانون الaلالبين من وأعجعب، للمإل. والحاجة الفقر ؛___، مصالحتهالا 
ليعالحواالزواج!! سن بمدد قانون بإصدار التجاوزات هذه أمثال بحجة الزواج 

الحجة،هذه يردد ممن هنا حقيقة الحلاج يريد فمن المرض، أصل لا العرض 
بعضالعند الحقيقي الهدف، لكن الفقر، معالحة وهو ألا المرض أصل فلميعالج 

منالأحمر بالقانون العلاج فحتى ؤإلأ العلاج؛ لا الاتحاه و الحزب، أدلحة تهلبيق 
بتزويجهاقام الظام، عل يتحايل لر إن الول إذ فائالْ؛ بكم ليس الفاعلية ناحية 
الالمرض أصل معالحة من بد لا لذا وهكذا؛ القانونيا السن يعد النذلام برصى 

ماومحاهلره الفقر مساوئ من أن ٠ ؛دراسساممر ذكرواالباحشن من وممر العرض، 
علومخاؤلر العقيدة، عل أثر وله وبيئية، وصحية واجتإعية اقتصادية مشاكل ؛،ن 

والتنمية،والإنتاج والومحلن، والمجتمع والأسرة الفرد عل يل والأخلاق، السلوك 
والمروالابدخ.

قفمثلا المشكلة، تفحال اسعل اعد يالقانون هذا اصدار المشاهد لكن 
بهاش أذن ما بغثر التشرع من الزواج ٌن يل• تحل• قانون أن علمتا إذا الفقر، موضع 

القانونا هن. محار من ا وذكرنمابما—، ذكرتيم ممن — العقيدة ءلإء يذللثإ قال كإ 
باب،أسمن يكون سانون القفهذا لمحتاجيه. الزواج لمغ الفاحشة شيؤع الأحمر 

.٤٤٩صن أبوزهرة، محمل• الشيح )١(فتاوى 
)أ(أْثال:

الرابع.النمل مها: ؤيطلر الثوم، قام محمد  ٠٠٥(، ١ الفقر)مامآإ رامة د- 
والثاق.الأول الحن، فيها: يفلِ المالح، محمد أ١د٠ (، ١٤٢الفقر)ه معالخت ق الإسلام *نهج راسة د— 



عج_
الفاحثةكثيؤع ثاث ولأثرْ اش، أنزل ما بغتر كحكم أولا لذاته علاجه، لا ٠ الفقرأ 

نقصما بخص ءخمس ت ه اممه رسول قال قالت عباسابن فعن والانحراف. 
الفقرفيهم فشا إلا افه أنزل ما بغير حكموا وما عدوهم عليهم ّالءل إلا العهد قوم 

الموت...«ااء.إلافشافيهم الفاحشة فيهم ولاخلهرت 
التيالقوانئن هن.ْ أصحاب من ممر أمر عجيب ; أقول الفقرة -؛ذم وأحثرا 

احالمبالاختيار ق حتى وحرياتيم، حقوقهم وتقيد الناس، عل المشقة نحلب 
كانإذا والأعفلم وفقيه! أوبالتيسير وترديدها بالحرية تشاJقوا إذا والمصيبة بالزواج! 

الأعور!بالحل أشه ليكون محله، غير ل الحل 
.jJIj .]اد•الفس

وحافكذلك، والكان فتنة زمن الزمن يكون لكن جهات* عدة من وذلك 
فمنلأساب، ا من سببا لأي يانتها صاعل القدرة عدم أو الفساد، موليته عل 

تحدلذلكا ومعنويا. حسئا ؤيصوما، الفال من محميها لمن يزوجها أن مصلحيا 
قاستئتوا ابقا~، حمييتا كإ البلوغ~ قبل نكاحها محر ب ممن وص المالكية عند اليتيمة 

نمةعل شخصيا وقفتs وقد نحوه* أو زنا أو بفقر الفساد علميها حيف إدا أيضا هدا 
الأمرايت،عداد ق الأب، أن إذ محازأ، يتيمة وهي عمرها، من منة عثرة بالرابع فتاة 

أكثرخرجت الفتاة أن حسث، نمائها، حافوا أن يعد أهلها زوجها ومحرصه، لإعاقته 
بكاملفزوجوها الفطرية، غريزبا لإشبلع آخر، وساب ز شاب ْع مرة من 

نولحجل٠تا لكنني سنتين منذ الزواج أريد ت تقول كإ لأما رصاها؛ 
ه.تتقيده استحالة أعلم ذللثا؛لأق 

قالإسلام منهج ت كتابه ق الصالح أخمد بن محمد د أ. الاداة( )غير انموية الأساب من ذكره رمحي ( ١ر 
اللامعبد ئ. وهو واياين الفقراء نقه كتاب بصاحب أيصا واستشهد ~ قال 'حيث الفقر، معالخة 

لالموازين احتلال إل يقينا يودي لأنه للفقر؛ الياثر البب منير اض أنزل ما بغثر فالحكم الخرثي~ت 
والأغراض.للأهواء نحضع لأما الأحكام؛ ل التام الحياد وانعدام بالظلم الشهور ؤيشح المادين، خميع 

قأيما وذكره (. ٧٦٥)رنم والترهيب، الترغيب صحح ل — الألباق الشح تال كا ~ لنثرْ صحح )٢( 
(.٤٣٢ ٠ ) رنم الحامع صحح 



وةآ اكرء؛ة يحجغ ب حواافمل ^٦ ٠٥٣٥٢ ة
هس/ح\،أخ،أv.،® ______ أس-طمءسك_- 

الفتنعصر الهلامي، والانتفاخ الإعلامي، الانفتاح عمر ق أنتا ومعلوم 
مريعاتإلغ الفتاة باتت وقت، ق اللازم من فأصح الحرفة، والأفكار الفلاهرة 

وقداائ،. ذلأرادمحت، إن زواجها أمر هل يأن العديدة، الخارجية االوJراات، بسسسح 
ناقره،عدم ق للشلث، ييع لا بإ ا،لوصوع هذا ق الإعلام تأثير الكتامح-، ي وصحت، 

معحاصة الأفكار، وغرس الشهوات،، وتأجج والجريمة، اينس مسألة ل ودوره 
الش اللؤخ بتعجيل ودوره بل اينسي، النضج من القانون، السن نحت، الفتاه طبيعة 

تمننولا والتمنان، الزواج مغ يتم أن العجابج الرجسإ ومن ~، ميأق كإ ~ تبكر 
اإليهالوصول هولة ومالتقنيات، بشاشان، يمرضن ما مواء الإفساد شاشات 

تأجج، فكيفففائحيات. من فيه وما أوالتلفاز وايوالأت، العنكبوتية ؛الشبكات 
تمنعهمااقا؛اوة وبايهة — العمرية ا،لرحلمة هذه طبيعة مع خاصة ~ جهة من شهوامم 

بالحلال؟!أرادواتقربنها إذا 

حولالقصص بعض ذكر أن بعد الصقعبى— حالي الأمري المستشار يقول 
أعإرهنمن التاسعة جاوزن من وهن الصغ،رات هؤلاء عل يتثاكى من *أما -ت هذا 

لكم،رسعل لهؤلاء فأقول والمرأة؛ الرجل الزوجية؛؛ن العلاقات يدركن لا بأمن 
بخيلكمالمرأة عل أجلبتم تراكم أم غافلات، محصنات ليكن فتياتنا تركتم وهل 

ولاتذكر جهود ذللث، ي ولكم متليتها، ركبتم ؤإلأ إفساد وسيلة من فا ورجلكم، 
المقابلوق اد، الفنير أجريتم أنكم العقلاء عامة يدركها التي المعادلة إن تشكر. 

كثيرةوئاتعر عل وكمْلكر والمروءة، والهلهر العفاف، لأتبمار الأحر تلو السد نححلون 
عندهاتيقفلتح اسا فتياتنمن كثيرا أن وجدت الزهور عمر ق فتيات من تالقيتنها 
٠.المجتمعر®' إفساد عاتقها عل حملت، والتي النتنة، رسائلكم بثركة الغريزة 

قاجتاعية مشكلة هناك ليس أنه لبن( الأستاذ)عل التربوي الخبير ؤيوصح 
مشاعرناليب، ، فكيفالأسرة،ا يدمر را بأنه القانون هذا ؤيعبمف—، البكر، الزواج 

والموهلنادرين القذنب ا أومللزواج؟ الرسمي الهلريمح، أمامهم ونغلمح، الثباب 
له.ملائم متاخ ق يتم البكر الزواج أن علمتا إذا لاميا القانون؟ هذا أمام للزواج 

الاجتإصة.الراؤة ل ت •قتطفامت، ميأق الكتاب، لذا خاص بيان ن م( 



^^قمحو7سسةؤ
وأوضحمصراعيه، عل الماد باب بمح معينة بن الزواج نحديد أن إل أثار ثم 

ذلكءم.

أنوحب التزويج وليها من الرأة طلستق إذا والكشافت الرازي ضر ول 
®ووجوبهالفسترينت هذين ل ا معل معلقا نيدان الكريم همد د• قال يزوجها• 

ؤ؛أدكمإالنور لأية القرطي بضر استشهد أن بعد أيضا وقال الإمحراع'ا. يقتضي 
ذلككل والتعفف والملاح التر أن الواضح ®ومن ه؛ .... 

ذلك،ذكر وتد ٠• بااغٌُُ إذا الصبي وكدللث، بلت، إذا الفتاة تزؤج ق الامرنع يقتمي 
لها.صيانة الفتاة تزؤج ق الول إمحريع عنوان! نحت، الول واجبات ضمن 

العراقيلتوضع أن يدل ~ أرادت، إن ~ اة للفثالهلبيعي الزواج فتسهيل 
ذتجارهاالعضل، ، والعنفالقانوق التعسم، ياب، من وإنإ حق، وجه بغثر أمامها 
اأنهخاصة وتثحابا، الحرمة العامحلفية يالعلاقات الحرام درب سلوك عل قمرأ 

الإسلامية،للشريمة والمخالفة المشبوهة، الدولية والأتفاقيات القوانين وفق 
ياحنتثقيفها يتم لكن الزواج، لها محق ولا عشرعاما، الثامنة تحت، قاصرا يسمونيا 

لنوالواش الحمل مغ جوب بتونيع عمليا، الأمن الحض عل وتوعيتها نظريا، 
ماعل المستعان وافه الإحهاض...! ؤإباحة آمن تسهيل مع الذكور، من تعاشرْ 

حمتاالس بمجلالدثمنة اللجنة عضو ~ كر عل الالخ لهول يصمون. 
الثماب،تحمين من الإسلامي الشرع مقاصد مع يتصادم القانون هذا ®أن بمصر—ث 

الوقؤعمن عصمة الزواج أن ، المعروففمن الأخلاق، مساوئ ل الوقؤع عن تعيدا 
فإنهقليتنؤج اءة البمنكم تطاع اسمن الشبابح معشر ®يا ت ه لقوله لخهلآ، ال 

دونللشبامت، الباص، يفتح القانون هذا أن ويوضح االفرجااّ وأحصن للبصر أغمى 
جداشاع والإناُث، الذكور بين الاختلاهل أن خاصة والانحراف،، لالخهلأ ١ ٨ سن 

الأحد،الأسرية(، التنمية ومركز بالعودة الشرقية بالتهكة البر لخمعية النشار)التاع موخ وتفلرأ )١( 
يفتحمعينة ين الرواج سن تحديد القرير؛ عنوال، هاشم، الرحمن عيد تحقيم،* ، ١٤٣١الأول جادى ١ ١ 

http://www.almostshar.comالتال: الرابط عل ممراعيه، عل الفساد باب 
(.٣٥٧الراة،)^إأحكام j النمل )٢( 



آ1ُةكةءت كّا 
الشرعيةغر العلأ3ات تكون فشرعي إطار الشباب علامات محكم لر فإذا الأن، 

•٠١الديل* هي 
لنمها،وحفظا لدينها، حفظا إلا ليس الفتيات هده أمثال زواج أن وليعلم 

وكيفيةل، والنالعرض حفغل مثالا أحدنا فلو لمالها؛ وحففئا لعرصها، وحفظا 
المللخففل المكاح أن لوحدنا والعدم( )الوجود الخانبين من عليها المحافظة 

الحتى المل لحففل الزنا حد العدم ناحية من كيلك الوجود، ناحية من والعرض 
أوحد وكدللث، مقدماته. من لأما والخلوة؛ الاختلاط منع ومثله الأنساب قنتالخل 

بلوالعرض النل حففل ي عكسية لمتيجة }دو1 >.ممن، بس الزواج تقيد أو مع 
منأبضا منه. هوالهدف كا لمأحثره مسميا أويكون المل من يقلل لأته والمض؛ 

أوللزنا اللجوء فيتم القانوزا؛ الحد هدا بردعه الحنسان من العنت، نفه عل حثي 
كالإيدزلبية سوآئار ونفسية، عفوية لأمراض يودي مما ونحوذللت،؛ الاغتصاب 

بمجتمعالعرض وهتلث، المفس، لقتل والإجهاض اللقطاء انتشار ثم إلح، والزهري 
أهلمن كانت، طريقة أي بأوصررْ الزاق لقتل يودي قد مثلا عودية كالقبل 

خهلرالأمراض وانتشار الأعراض فهتلئ، ؛ مغتصبة أو برضاها كانت، سواء الضحية 
ؤيفتلثإيضر ما كل من وصيانته رعيته، حماية الراعي عل وواجب للمجتمع، محدق 

مدهمن انون القهلمءا فأين اشر. مباشرأوغبرمببعلريق المجتمع هذا ويفكلث، 
والمز؟!العرض وحفغل الفص كحففل الضروريات 

نحرمفانه والعدوان؛ والشر اد الفإل يقود كان إذا الأحمر القانون وهدا 
الحبرإل الشعوب لموجيه يوضع أنه القانون أصول امن لأن القانون؛ أصول 

إلالماس توجه الإسلامية، للبلاد نقلت، الش الأوربية القوانن ولكن والكمال، 
تحديدقانون عل ينطبق ما وهن.ا ٠. ،اُ ال..٠ الفإل الشعوب وتدفع والحا.وان، الشر 
والاجتماعية.والأخلاقية انمينية الماحية من والهللمج، المنشأ غريى الزواج، سن 

ت،جانبه! لنقول المصالحة، بحجة الأحمر القانون هذا بفرض ي3لالثإ من لJلالثؤ 

منمحييي التتريرت عنوان هاشم، الرحمن عبد نحقتق. ، ١٤٣١الأول جادك، ١ ١ الأحد، المتثار، موير ( ر١ 
littpU/www.almostsharcom:التال الراج عل ممراعيه، عل الماد باب، يفتح معية بن الزواج 

.٢٨القانونة، وأوضاعنا الإسلام عودة؛وقفج، الهادر عبد والقانوق: القاصي )٢( 



أواؤيه مده مفتلزْت امحإذا الصالحة ®لأن -؛يا؛ لك حجة فلا الصواب، 
يأمرلا الشرع لأن واحدا؛ فولا المصلحة الثا تلمعل يبي لا الحكم فإن راجحه 

منهنا الماد هذا . لهارا اؤية مأو منها، أير دة لف مزدية مملحة باسجلأب 
سياق—.كإ — أحرى حواسب، من اد بالمفكيف، حانسر 

والاستقرارالروحي، الكن مثل العامة الزواج مقاصد مبق، ما عل وينطق 
الكدربدل الإنجابية، والرغبة ية، الحنالغريزة وإس؛اع والرحمة، والمودة النفسي، 
.— بحثه وكل — والحرمان والاصهلراب والثناء 
iكت5وأإثهاؤبمقءنن ءانمءأيى-غأيى ؤهن ؤ الت التع

وكيلك،[ ٢١رومت ]اله. . ق، مد؟وئ>-مةإة يتتبم=ظم 
للتناملمثرؤع ررالكاح الشاطئ! قال والأخروية. الدنيوية الصالح عل التعاون 
الدنيويةالمصالح عل والتعاون والازدواج، الكن ءلل_، ؤيلميه الأول، بالقصد 

اء،المق المحاسن من اممه حلق ما إل والمفلر بالحلال الأستمتاع من والأخرؤية 
أوإخوانه،غبره، من أو ا، منهأولاده وعل علميه ا وقيامهالمرأة، بال والتجمل 
الشكرمن والازدياد العن، ونظر الفرج شهوة من المحفلور ل الوقؤع من والتحفغل 

شرعمن مقصود هذا فجمح ذللث،، أشبه وما العبد عل اممه من النعم بمزيد 
العقدب؛—ذا ®ويتعلق الزواج• عقد عن الرخي وقال ٠. اكاقاال بالقصد المكاح 

علميهن،ام والقيالمساء حففل لث، ذلمن والدنيوية، الدينية المالح من أنولع 
وأمةتعال، اض عباد تكشر ذلك، ومن الزنا، عن المفس صيانة ذللث، ومن والإنفاق، 

،١١ الرسول.. مباهاة وتحقيق ، الرسول 

لمزاللمل زيادة والأهم للأرض، ؤإعار اق، الإنللتؤع بقاء هذا وكل 
بنا لفتياننوالحاحياُت، الضرورياتا نحففل أن أحمل فا ؛ الّك، يه تباهي الذي 
لل؛،معل إجبارها بدل ودينها عرضها فحففل ورعاية؛ وحفغل وصيانة، حماية 

.٤٥٩)الشقي3ر(، الفقه أصول (طكرْ ١ ) 
X\TMr)آ(الوافمات،،)

)مادوط،)أ/هأم(.



_ج1خمح'ي-ةا الشرب : الثالث النمل .قذِهإتؤ>و 
معخاصة الانبطاح، لدرحة والانفتاح المدلهمة، والفتن العولمة عصر ل الحرام، 
والقروءالمرئي إنتاجه ق والثماق والتربوي الأخلاقي الخانب من الإعلام تقصير 

٠والسمؤع 
الأحيانبعض ففي والإغواء، التشرد بدل والإيواء بالاحتواء ها نفوحفظ 

نفللمهافلا مبكرة، بفترة الزواج الحل يكون المكان، أو البيئة أو الزمن بمب 
الصناعبداغ ق اق الكامحيقول الأحمر! القانون بحجة الهلبيص الزواج ونحرمها 

النوافلعل هوممحل لمقصود به يتوصل مبب إنه حيث المشرؤع( النكاح رصفة 
بالنفقةالهلاك عن ها نفلصيانة وأأس_ا الفاحشة، عن القس لصيانة ااسسء، لأنه! 

الك>ء_اا،.عن لعجزها واللباس والسكنى 

أوالاغتمابالزنا من تتتح التي الأمراض من بحإيتها لالفتاة القس وحمظ 
السوية.فهلمرما أمام الحواجز وضع نتيجة وذلك وآثارهما، 

عثرةالسادس أو عثرة الرابع بن كمن بلغن، لن وبقاؤه النسل وحفظ 
سيأقكإ ومعلوم ~ الم؛ن الملنسل وتكثيرها ، الودود الولود بزواج وذللث، سنة، 

نشأةمنذ السل ونحديل. الزواج ص تحديد بين الوثيق الارتثامحل — خاصة بفقرة 
والعدم.الوجود الناحيتين من وحاصرا عاليا القانون 

عندغالبا والزواج تربيتها؛ وحن وتثقيفها بتعليمها وراحته، عقالها وحفظ 
عدمعن الناشئة والخواطر الهواجس، ص ذهنها يصفي العنتإ، نفسها عل خافت، من 

نحرمهافلا أكير. ومسئولية صاف، ؛اوهن والعملية العلمية يرتيا مق لتبيع ذللق،؛ 
يتعارضان.لا أوالعمل والتعليم الزواج أن خاصة القانون، بحجة الرواج أرادت إن 

بالمجتمعالرأي أهل محاففل أن واليك، والعق-و، الديني، الْللق فمن مضى، وتما 
طريقعن وذللث، المفامحد، ودرء المالح جلبؤ من الْلي*ي، الزواج مقاصد عي، 

تينعكسأن لا الهلثيعي. الشرعي الزواج عن الحواجز ؤإبعاد القواعد، إرساء 
ياتفاقيا؛نماالمتحدة الأمم هيئة تمليه ما ؛تطبيق، غري، بي، كفرى منهللق من النتيجة 
الغربية،-اتبم وبيثوعاداتبم وفلسفتهم ديانتهم دافع من المتحررة، ومنفلعانما الغربية 

والحرب.الإسلامي واقعنا عن جذريا المختلفة 



جُةق؟ئةيتاٌني:ياباسمب جر4::;وطت آ:بم—؟إ
دفعمثل: أحرى، جهة من للضال نشر من فيه ما علمت إذا كيف هذا؛ وفوق 

لإتمامهذا وكل الخ، مشروعة الغير الزنحات وانتثار والكذب، والتحايل، الرشوة، 
أحقه لإتمام لم المالموامحلن، الإنسان، حقوق من حق 

للفطرةموافق فهورمض الزواج، سن تحديد قانون الإنسان يرفض حيتا 
الإنسان،وحاجة الفطنة مراعاة خاصية الشرعية، المقاصد خصائص من لأن أيضا؛ 
تشرعتشريعاما؛ ق الفطرة موافقتها عل يدل مما الإسلامية الشريعة يقينآأن ونعلم 

إلمل من المرأْ 3، وما المرأة، إل مز من الرجل فطرة 3، لما وذلك النكاح، 
الرجلءم

آؤأش ققخ ؛لأبا والأمكنة الأزمنة عير وتتحول تتغير لا فهلرة وهذ0 
ألمحامحنصآظاكا-د، 

فلابنشريعانه، الإملأم هومثئع الفطرة وخالق ٣[. ]الروم:٠ ه ٥ ينمن 
منالزولج سن تحديد قانون وئفرصن ٠شرع أن مانع لا مثلا؛ نقول أن يستقيم 
الفتوىتغير أصح يمعنى أو والزمان، القرائن يتغير الأحكام تغير ينكر )لا مهللق: 
السنتحت، لكنها الفتيا'ت، من ُالانت، لن خاصة ،، والأمكنة..('الأزمنة تغير بحسسؤ 

٤٠٦ص للمقاصد(، الفطرة حاصية البيومي)حرل للدكتور الإسلامية الثريعة مقاصد ت للفاندة (يتفلر )١ 
-٤٠٧.

مامعنى اوليس ز٠انهت ق الديارالمودية وهوشيح ظفو شيخ آل إبراهيم محمدبن العلامة يقول ( ٢) 
الأحكاممدارك معرفة من عدم أو تمسه، قل من حث ما الأحوال يتغثر الغتوى ني من الياء ذكره 

الدنيويةوأغراصهم البهيمية، الشهوانية إرادامم يلأنم ما بحب ذلك معش اذ ظنوا حيث وعللها؛ 
مهماإليها، منقادة لها تابعة التموصر١ ومحملون عليها، محامون محلهم ولهذا الويية. الخاطثة وتصوراتهم 

عواصعه|.عن ا3كلم لذوك! نيحرقون امجكنهم 
عليرد الشخ وكأن بالبارحة، الليلة أشيه وما مهمة، قضية الهذ0 الحوالت ممر د• الشخ فيعلق 

أنمعناه والكان، الرمان بتغير الفتوى تغتر أن نظرهم قفي الفتوى، تغتر مسألة الأيام هده ل أثاروا من 
فيغيرونيشاءون، كما البهيمية والأغراض الشهوانية، الإرادات هذه يحسب، ؤيمملث، يتجدد، الدين 
الوالممرص تتغير، لا الأحكام لكن ~ يقولون ي ~ تتغير فالفتوى نتغير... الفتوى ويقولون* الحكم 
تتغير،لا للأحكام مناطا وتعال سحاته اش ا حعلهالتي والحكم تتنتر، لا الشاؤع ومقاصد تتغير، 

ساكهنحكمة، اك هنمناطا، هناك أن نجد فإننا — الضرورة حالات ق كيا — الفتوى تغيرت إذا ولذللث، 
٠. i مقصودة. شرعية مصلحة هناك علة، 



ها اكرهمة القراعد بحجن ستئرب : الثالث النمل ؤوِ 
انية،الأنللفطرة الموافق الشرعي النص عل ميني هنا الزواج جواز لأن القانوف؛ 
ولاالمكان، لتدل ولا الزمان، لتدل معنى ؛—®لا والثايتة. المستمرة الشرعية والعوائد 

كلوعل مكان، كل وق زمان، كل ق أيدا فهوثابت، ست، ما وأن الأحوال، لتغير 
حالأو آخر مكان أو آخر، زمان ق حكمه عن يشله نص يأق حتى حال، 

هنا.يوحد لا ما وهدا ٠. أحرى®' 
المنميق النظر أحدنا إذا ®ونحن •' الشريعة،( ®مقاصد ق عاشور ابن يقول 

احرقهمن والخدر الفعلرة، حففل اير ييعدوأن لا نجده ... التشرح من العام 
وماوممتوعا، محدورأ الثؤع ق يعد فيها عظيم حرق إل أفقي ما ولعل واحتلالها، 

عنه،منهي فهو الأمرين ل ذلك، دون كان وما واجما، يعد كتاما حفنل إل أفقي 
الفطرة،مقتضيات، تحارصتؤ إذا ثم مباح. ها يمومالا الحملة، ق مهللوب، أو 

استقامةعل وأبقاها أولاها، ترجح إل يمار العمل ق بينهإ الخمع يكن ولر 
١٠٢٠®...النّهلرة

ماعلميها يفرض أن لا فهنرتيا، ْع يتوافق بإ حقوقها تاخد أن الفتاة حق ومن 
يناسهاما فتختار بيثتها؛ حسإ فتاة وكل وقامع، خاطئ بتثرع فهلرما ْع يتصادم 

الجتمعاتومايرة الجتمع، أولتمر أولثّهواتأم، أولآرائهما الناس، لأهواء الأمر خضع أماإذا 
الانلالث٠ ولجينا، والهالح الخكم هذْ عن ■؛موج ذلك فإن والكافرة؛ ١^^-؛ وايحتمعات، الخديثت، 

مداق ال الفبحا أن إلا عالينا ما ويفولت نتغير، الفتوى أن أحد يدعي أن إذن بحوز ولا فيه* حجة 
لردلااث، وبعد سنة، عثرين مثلا فنتتظر إباحته، يممبالون سوف فإثبمم بيتهم، انتثر ؛إذا ونتنرْ، المجتمع 
يوافقون.ذلك بعد ثم الماد، هدا تنر ق ونمل نجتهد إذن مواشن؛ الأكثر لكان الوصؤع عرضتا 

شرعيةوبأحكام بأصول مربلة المالة نقولت نحن بيتعا وأ٠ر١دهم٠ الناس رعية هو نظرهم ل المناط إذن 
(.-٣٨،٣٦٩٣^شرUاةمحاالقوبيص

علما، أمر ق الثابتة الة أو القرآن، مجن النص ورد ءإذا أيفات (،وقال ٥ )ه/ ٠، الإحكام قء حزم ابن )١( 
فيهالحكوم الثيء ذلكا انتقل أنه أحل من بملل؛ أو انتقل، قد الحكم ذلك أن ملع ادعى ثم ما، حكم 

ّأبييأن ذلك، أحل من الحكم انتقال مدعي فعل مكانه؛ لتدل أو زمانه، لتدل أو أحواله، بعض عن 
بهحاء فإن بملل؛ أو انتقل، ند الحكم ذلك أن عل ثابتة؛ اض. رسول عن ستة ةرآن،أو نص مجن بارهان 

٢()ه/ ذلكا...|. من ادعى فيإ مجلل فهو به؛ يأت لي ؤإن توله، صح 
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للشابذلك ومثل الأحمر، القانون بحجة تحرمها أن لا وأهلها، وليها بمشورة 
المستملح.

الزواجمن ررالمغ ! الصغراث، زواج تقنتن عن حديثه عند البراك العلامة قال 
زخرالذي العصر، هذا ق ميإ ولا الفواحش، ق للوقؤع الأسباب أعفلم من الكر 

قبالترغسج، الكاملة الشريعة حاءيت، ولهذا الشهواُتج. ؤإلهاب الغرائز، إثارة بأسباب 
أوالصغثرات نزؤج ق يذكر وما تركه، لمقامي ودرءأ لمصالحه تحصيلا النكاح 
يعالجأن يجب الأولياء؛ بعض من ظلم أو وأصرار، مفاسد من المبكر الزواج 
العقيال.ةق ادأ وفصررأ أعفلم هي وصعبة؛ ^١^!، بن يعالج الشرعية،لا بالهلرق 

الحن.ورااالضرر  ١٢-يرتقع ولا والسلوك، 
مصلحةفلا الغالب، يحس، هو إنإ المفسدة؛ أو المصلحة، إطلاق أن خاصة 

٠معلوم هو كإ محصة مفسدة ولا محضة 
السنتحت، الزواج مح أو أوتقييده الزواج من تحديد مسألة أن نجد لذللث، 

الدولق انون القهذا طبقوا م_ن حتى بل الثارع، مقاصد نحالف، القانوق، 
الأحوالخبراء ذلك، نقل كإ القانون هذا حدوى عدم واقعهم أست، الأخرى، 

قنإذج البعض لهم أفردلتخ وقد الدول، لثج تلق ارحوها ومالشخ—صية 
سابق(.)مهللبح 

وواقيا؟!نفلريا هذا اق وهوينلالم_صالحة ائون القهذا إن نقول ، فكيف
بلأخلاقية كمصلحة لا الفاسد، القانون هذا ق د والمفاسفالصالح 
وعندالأهواء، لا الساؤع متظور من المقاصد تقدير عند للمجتمع عامة كمصلمحة 

الأركانْن والمالأت الشارع لرأى والظر الراهنة؛ اسحظة لا اكاتحة للمآلأُت، الفلر 
فأينإقراره. عدم تؤيد وآثاره القانون وأبعاد والمفاسد، الصالح لتحديد الأمامية 

•أ القانون؟ هذا من الأفعال( مآلأت، قاعدة)مراعاة 

سائق()مرحع اليراك الثسخ بيان من ( ١ ّ 



اسمب ام ب رب نحالخات ؤو محس'_ا"بر 
الفتنة،ق الوقؤع الأجنبية،لظة بالرأة الخلوة حرم وتعال بحانه اش كان فإذا 

لواليمن الثلنة وهو؛iU محدده، قانوف من قل الرواج بجرم أو بجرم بمانون فكيف 
.وآثاره؟!أبعاده 

حولوشواهد أمثلة صرب أن بعد — الأدمى محتار بن الدين نور د. يقول 
الأفعالمالأت، مراعاة مكانة وجلاء بوصوح ررتبثن الأفحال~ت مالأت، مراعاة هاعدة 

عائلكل عل محس، إذ والامتحفبمار، ار بالاعتبوجدارتبا وحقيقتها الإنسانية 
ووزناوتعديلا صبهلآ العوام، تالالثؤ تقدير ق لأن الأمور؛ عواقب يقدر أن ورشيد 

وحدوده®الوحي وتهدي ومعياره الث.رع بميزان الأمور لتاللث، 
حلال)وسائلمن الزواج— من تحديد الأحمر— القائون أن حليا فيضح 

الوالأضرار المفاسد إل وسيلة والتجربة، العقل أو النصي طريق عن سواء القاصد( 
الغربية،التبعية أصحايبؤ عند الخمر نشوة له القانون فهن.ا والمناير، المصالح إل 

نبياتأثروا الذين من دعلثؤ — ات، المؤّأو الأفراد من سواء الإنسانية، والأهواء 
الطبيعةسبا الإعلام عل الأفاضل من جيدأ يفحموها أولر الضغهل بعل، 

—؛الخير فيهم نفلن ممن والأثار الأبعاد تصور لعدم أدى مما السريعة، الإعلامية 
وغيرهذن، للجنمنة عشرة بالثامن الزواج ّن بتحديد الإعصار بقوة فالمنادون 

واليلث،، الفاإهذا ق وضرها بالم٩رااثا والمساواة والطلاق، الزوجات، تعدد كتقييد 
بتصور— الفكرة تتضح وعندما ونيار؛ هوى ضانهل أو وانبهار تبعية )مكرة( ق إلا 

أنهإلا الأول الوهلة ق المناني بعض له أن وهب، السكرة؛ تذهكؤ والأثار— الأبعاد 
^٠^١^٣ؤ؛ل تعال؛ قال وقد منافعه، من أكثر مقاره التحقيق عند 

الزواج;سن تحل.يد #وقانون [. ٢١٩لالبقرة; ه. صوغ. ولةث4نآآءى؛رمن لأناعل 
الشريحةتوى م عل العثئ، ومن ٢. ®أ مرجوحة ومصلحته راجحة، مقاميه 

جامعةمن الفقه أصول ق دكتوراه معه توسى، وهو • ٦ ٠ صن وحجيتها، إباما طرق الشرعية القاصد ( ١ ر 
بمكة،العلمان )كلية بالسعودية الخامس والتيؤيس يتولى، والخءلاية الإمامة تول بتوس. الزيتونة 
منيالعديد ومتعاون باحث أنه علما الزيتونة(، )جامعة أيضا ونولن بالرياصن( الإمام وجامعة 

والحلية.الدولية والمؤتمرات يالإذاعة مشاركات وله الفقهية والهيئات البحثية ان الرم
.٦٣ص ، ٢،ج١ ٥ الجلد النار، محلة رصا، رشيد الشخ )٢( 



َص؟|اتبامبِ ساص:٥٠
■!'■هقطها؛ء_____ 

الشأنأهل اعتراف بمحاورة أخرى بدول بالتجربة ماثل قانون إصدار والنظام، 
فيها!!

يعدالوصؤع، هدا حول له دراسة ق حاطر ملأ إبراهيم حليل الحدث قال 
والإحماع،والسنة بالكتاب — اJالزين لغبمر — المكر الزواج ست ررلقد الأدلة؛ ذكر أن 

ارأ،.الشريعة مصالح عاليه ودلتا الفملرة، ومواءمة الأمة، وعمل الصحابة، وفعل 
ولهمقار فيه الزواج تأخر أن كإ مضار، وله مناير فيه أن ثالث، ررلا أيصا! وقال 

تماسلا مضاره بل مضاره، س بكثير أكثر هي البكر الزواج ل المنافع لكن منافع، 
أظنولا . منافعه. من بكثير أكير هي المتأحر الزواج ق الضار أن كإ منافعه، عند 

الفكر،وراحة اJين، الوسلامة اليمر، وغض المروج، تحمن أن يعتمد أحدا 
النمل..وتكثير الأولاد، ؤإنجاب ... والودة والسكن واستقرارها، القس، وهدوء 

أمضىأن بعد إلا هدا إل يهل لا لأنه ]أيهبما[.. التأحر الزواج ل يكون ذللث، كل 
الزواجق تقرينا" — كله هوحاصل بينإ واضطراب، ونكل. شقاء ق حياته س ئإ 

قالمانوق المن محت، ممن وهن أحص، بشكل الالغارتج هنا وقصل. . التقلأماا 
بحثتا.

فلامعتبرة مصالحة زواجها ل كان إذا الصغيرة أن إل نخلص حال؛ كل وعل 
قانونأويوضع مصالحتها، ؤلريق ق القانون يقف أن سغي فلا تزويجها، من بأس 

حالالنت، ررتزؤج لأن القانوق؛ المن تحت، البالغة وكازللiج ذلائ١، أحل من وضعي 
منونمها ا دينهعل والحافظة ل.، الفامدرء من عغليمة، مصالح فيه بلوغها 
الأرض«م؛عإرة عل انمل وكدللث، والهفواُت، الأخطاء ي الوقوع 

أنه— ايت، النلأي يإ مولا — البكر الزواج خصائص ررمن أن والخلاصة 
علذللئخ اعله يإذ الشباب، فورة وق أوق، بصورة النكاح مقاصد تحقيق إل أدعى 

الأموروهازْ المثرؤع، إطار ق والإءفافإ العاطفي، والاتزان النفسي، الاستقرار 

٠٠٧ اليكر، الرواج ومشروعية عائشة السيدة زواج ا ١ ) 
.٧٢الكر، الرواج ومشروب عاتشة السيدة زواج )٢( 
I ٤٨المحاصر، التربوي الوام ق منها الاستفادة ومدى ابوزى ابن عند الرأة تربية )٣( 



ح|جعي|اس؛نحاسضببمسمبا 1تجقت 
صوراستشرت إذ عصرنا، ق ا عليهالحرصى أرى التي النكاح مقاصد أهم من 

صورتقريب ق الإسلام أعداء وتفنن ودواعيها، وسايالها وتعدد والإغواء، الإغراء 
العراقيلوصعت، شه الوقت، وق وقلوحم، الشباب،، أذهان إل والفسق المجون 

الشباب،نمارة فتيم، جليلا، إسلاما مهللمتا كوته ْع الكر، الرواج تعيق التي 
؛•والإثمااُ المجون ل ونونه وفورته 

ماذا؟!أحل من هذا كل ذن; إ— 

سنتحديد المسألة فهده الأحمر؛ القانون هدا فائدة ينفي والعقل النقل لكن إذا 
الةرام— لها تصالح فهي الطالب،، بداية ق القيم ابن الإمام قال، ك،ا ~ الزواج 

الممدة،إل المصلحة وعن صدها، إل الرحمة وعن الحور، إل العدل( عن حرجتا 
• ٠٠فيها؛التأؤيل، أدحلت ؤإن الشريعة من فليست، الحبنط، إل الحكمة وعن 
كقازنووظيك وحود0 أحديات نحرم الأحمر اون ̂ —

الاتفاقياتعليها ويقدم الإسلامية، الشريعة نحالف، قانون كل ديدن وهدا 
والتناقفاتالشرعية المخالفات من فيها كان ؤإن الدولية، والموتمرات والمحاهدات 

امءاممرواصر.العقلية 

اوأهوائهالبشرية لهليعتها قاصرة عقول( من وهي كدللئ،؟! تكون لا كيف 
لداالربانية؛ الشريعة وقبلها الإنسانية الفهلرة — عتيد بإصرار ~ ومحالفتها النقية، 

لأحلهم،مرءستا من لحال، ياّبتها الإلهية الشراع هي القوان،ن ررأعل أن فليعلم 
الراجحة،أو الخالصة الصالح أساس عل ا لابتنائهالإسلام ثريعة وأعظمها 

ولاوالهوى، بالألأنية تعبأ لا فإنما الصالة، والعوائد الأمم أهواء عن ؤإعراصها 
علنبتتي ل حاص، أويلد خاصة، قبيلة مصالح عل تبنى لا ولأنما ال، الفبعوائد 

ر ١١سل...المواء إل وهديه وتقويمه المثري النؤع مصالح 

.١ ٧ الزواج، محن تآخثر نوابا آل، الرب همد د• ( ١ر 
١(. ٦٣واكوير،)أ/ التحرير ءاشور، ابن )٢( 



همس-س1ء. .س.—صد-..ب-ّ_.,س__كهلءموض__

نحتالجتمعات، إنانية ولا حموصية، ترثآ ا المتوردة القوانين وهذه 
الحديد.الغري العار/ والنظام الكونية، العولة ■غط\ء 

عليهميثق بل أقرائه، بميم ولا ايحتمع، حاجة من ينطلق لا القانون وهدا 
للحاكمشعار تحتإ والمشروعة الخيرة مصالحهم مع ؤيتصادم حق، وجه غير من 

لفرصه؛مشروعية ولا لوجوده، محؤخ لا القانونية الناحية من القانون فهدا الحق؛ 
كلفإن إليه، الحإعة حاجة من وشرعيته وجوده يستمد فانرن كل كان ءإذا لأنه! 

ادومأالحإعة، عاد إمعل نصوصه قيام من الحإعة لخدمة أهليته يستمد قانون 
خدمةهي القانون وظيفة كانت ؤإذا القانون. هذا من إل دعت، الش حاجتها 
عليها؛نحرج أو الوظيفة، هده نصوصه تحقق لا قانون كل فإن حاجتها، ومد الحإعة 

وجوده،مثررايتإ انون القّفمد ؤإذا مثروعيته، ومجوغامحتا وجوده، ميررامتح يفقد 
فالمانونمحرم. أن يستحق ولا يهيع، أن يصح لا باطل فهو مشروعيته ومحوغالتا 

عنالضرر تيسا ندخ ووسيلة لخدمتها، الحإعة أوجدما أداة إلا ليس قيقته حق 
أفرادها،عل الضرر نجلب أما أو الحإعة، نحدم لا الأداة هذه أن محن فإذا أفرادها؛ 

معناهامتعإلها لأن امتحإلها؛ أحد بمول لا وأن الفاسدة، الأداة هده تنبي أن فالمتعلق 
؛١أقرائها*؛ ومصالح يمنافعها، والتضحية إليها، والإساءة الحإعة، عل الخروج 

يواسعلةالعربية الإسلامية ا،لجتمعايت، عل وحلولها الغرب، مشكلأرؤت، فتمدير 
والاحتلافجالخمح..وصية مراعاة عدم ْع واتفاقياما، وموتمراما الا.ولية الأتفاقيا>ّتا 

ّرطاليس ما، قضية عن ما قانون عندهم أن ألة فماجلحفس. الخهلآ من البيثتين بين 
المالمبالمجتمع تطبيقه الراد انون القهدا كان إذا والمميبة مثله، عندنا يكون أن 

بإهم بأنفثم باض الثقة إل والأمراء العاناء من الأمر أول بمناج لذا إ شريعته بملفا 
لهم،الغربية الرؤى مهاخمة عند وذللث، كلها، الحياة شمل إسلامي منهج من محملون 

هذامثل وق الغربية. البغية حالفح لو حتى له، شرعية أرضية من إلا قرار لا لذا 
أويعمليؤخن> ثيء هناك وليس مشكلات،، عندنا *لبس تيلفؤ فهد المللث.، يقول 

الشرعية،الحاكم تتعرصه أن بعد إلا إجراء، أي فيه أويتخل. أويؤسس 

جدا(.بر ي)بتصرف , ٢ ٢—٢ ١ القانونية، وأوضاعنا الإيلام سلدج، عودة القادر عبد والقائونيت القاضي )١( 





ir

ه

ّصم 

الإسانمة١^^؛، 
فصلانؤفيه 

ؤإلفمات.ص الإسالااة ؟ اصدالأوو 

ماّرإج>الفتاة وحق الإساه حقوق الثاني؟ الفصل 

انمرالآخيرضسفي السلمعى انمطاط اسباب ص
ؤإحبثالآ«حاض اهد وموس مانهمههم، ئقؤ كلآ 

بد،الإأودى ائساى محلى الداء بتسلهدهذا لإ اليومية، الإفات 
ااخئ١ء.إش ساقما إلإ امة ؛it_ محلا 

ار؛مالآائشكيب الآْدر 
'١٤٢أص مدس تندم و»لاذا ت\خ\دوشوه رطادا 





القنزالاظ

امالأالإصبج|الأصد1تواممات

محشرؤءل 
ا ١٣٨٠? ]١١٨

للم|دكلأ،صحهظ حإؤ ئلك و،و1 اكتأ، دتثةِجوك اءلكي في البمير م، 
فيسدوح الدي هاأءكوعات دأاحر..~ اشاج سك اخذ اما يسبأن، 

عجلم؛الإكرسهءهاال»كهمطت الييإج مط سمل مإنيى [ سى ] ض 
مذا.ءهأرنا في الجنس ْلشكإة حل نجه لآذ*اتكممديذلك 

الجسيةأسلأكىسسكأابهأحءاتذاد. 





راندواسورئبيوص(خ4.

_الإمحل ١^•^، اليوم اكبرالآول« ** 

اليكر.الزوبج مغ حول نقاش لمة ح٠ 
سويسرا.حنق، قصرالأمم، (، IXالتاسعة)القاعة ; امان 

أكتوبرالأول/ رين تث١ ١ يوم من ٠ ٠ . ١ ٥ — ١ ٥ . ١ ٣ الساعة الرمان؛ 
٢٢٠١٢.)

٢٠١١؛(^ نو٥٠الشاق/ تثرين ١ ٧ ل اكحدة للأمم العامة الخمعية اعتمديت، 
عاممنكل أكتوبر الأول/ تثرين ١ ١ يوم ١^^، ( A/RES/66/170)القرار 

اليومموضع ليكون المكر الزواج مشع احتثر وقد للفتاة. الدول اليوم بوصفه 
لأفتاة.الأول الدول 

البلدانق عاط ١ ٨ من دون الفتيات من يزوجن اللاق نسبة X/ ٠ عل وتزيد 
منالمثكر والزواج عاما• ١ ٥ من دون يزوجن ممن •/" ١ ٥ حوال منهن النامية؛ 
المحةحصائل عل لبية مآنارا ومحلق المبكر الحمل تسك، التي الخْلر عوامل 

الفقر.وأمد التعليم مستوى تدق دورة يديم أنه عن ناهيلث، الإنجابية، 
كانللمة المحي الأمم وصندوق رالمفلمة( العالمية الصحة مثفلمة ومتقوم 

حلقةباسقافة للفتاة الأول الدول اليوم ل هولمدا مملكة لتمثيل الل،ائمة والبعثة 
حولالمدق المجتمع من وفئات المحية للأمم نابحة ووكالأت بلدان مع نقاش 

وتعانهظله محا الفتاة وصحة إتمامه ق تسهم التي والعوامل المبكر الزواج مومحؤع 
يمنعه.الكفيلة بل والالاحتإعية 



:Hمأء.الإّينالأستويىت ١^٧ ;ءو  ٣٧٠ ؟
- .. _.. _ ._r ______ _. ط1قأ،هظي

وصندوقهولندا لملكة الدائمة البعثة من كل النقاش حلقة ومحتتضيف 
والنفلمة.للكان التحية الأمم 

الديمقراطثةإثيوسا لخمهورأوة الدائمة البعثة مجن كل النقاش حلقة ومحمدعم 
التعبئةنغلاديش بلحمهورا_ة الدائمة والبعثة للدانمرك الدائمة والبحثة الاتحادية 

وصندوق( Girlsnotbrides)عرائس لا قيان وهشة الميحية الشابات رجعية 
بصحةالعنبة والشراكة للهلفولة التحدة الأمم وصندوق للكان التحدة الأمم 

والأءلفالاُوالولدان الأمهات 
الإمئةللطخولة اا3مرالخاض اكدرالئاني> *ه 

لدةالأمنة للهلفولة الي العالوتمر الرياض ل نورة الأييرة حامحة ®نثلمت 
وقد١،  ١٤٣٤; ١; الخمس يوم حتى ١  ١٤٣٣; ٢ / YUالاثنئن يوم من زام، أربعة 

ؤإنالمجتمع وتثقيف الهلمل بحقوق مهتبن وأكاديمين عنتسما المؤتمر ق محارك 
الشريعةمن تتلاءم لا التي البنود بعض عل التحفذلات بعض وحول هناك كان 

الع_ناءا شريعتنا عليهحرصت تربوية مهمة جوانب عن والإغفال الإسلامية، 
الينتمع يتلاءم جديد محيء ونحل—يهل تفصيل فالقرض الأحرى، للبتود والظر 
قاحشن والبالربوي؛ن ودور جانب فأين الحديثة، الدولية الاتفاقيات وْع الحيف 

ذلاك،؟«ءُ

اص:الرابط عل لأفتاة. الأول الدول الثوم انمران: اّك، الصحة مقلمة مونع )١( 
http://www. who. in_diacentre/events/rneetings/2012/girl_child_day_ html

ثلالخلمة. صحفا تابعتاخارْ ذكرت وكا ، ٢٢• ١ ٢ ا/ ٢ T/ • الثلاثاء ا،لراة، لحقوق وفاء ُونع )٢( 
أوله؛ق حاء حث (؛ ١  ٤٣٣الحجة ذوق  ٢٨)الثلاثاء الرياض صحفة 

علصادفت قاو عودية الالعربية الملتقة أن عداش بت عائلة الأمثرة اللكي المو صاحبة اوضحن 
عقود،مذ بدأ المالكة ق الكزة بالهلفولة الاعتإم لكن ، ٢١٩٩٥صبتمثر ١ ١ ؤ، الطفل حقوق امانبة 

التربوية،لانجالأت للاهلفال الهدمة الخدمات نؤع عل بناء الهلفولة، بشؤون انميه الحهات وتعددت 
تتناولالداحلية الأنفلمه صورت كإ الخاصة، بالفثات والخاية الببب الأجت،اء؛ت، اكوءويت، الصب، 

التثريعاتمع التوافق الأمامية؛الهلفل حقوق ؤيرعى بمس نانون ظام الماتة ونعلت الطفل شؤون 
المؤتمرافتاح حفل أص اء متنريفها حلال سموها كالمة جاءت الدولية. والأتفاقيات الإسلامية 

لدةعيدالرحمن بنتا نورة الأمثرة جامعة وتتثلمه واعد( تقبل م. آمنة. الكرة)حلفولة ^^ ١٥١١لخلي 



ءاهك:الزارةاسال؛ب 

بمصووصح وغثرها، الحلية صحفنا أحداثه عايشت التي الخثر آخر إل 
والحريةوالساواة كالخلمل الصطلحات وأحد التجاوزات بعض حتلورة 

عاليالمؤتمر هذا أن خاصة اليثبن، ب؛ن لاختلافها وتييبن؛ تفصيل بلا إلخ، 
عالميةمنظإت ويحضور وغثرها. الهلفل حقوق 'كاتفاقية عالية اتفاقيات بأرصيات 

منها.المسيوهة سيإ السأن، دا هل 

وعيدليل المؤتمر حذا إتامث ءإل وآوصحت يالترجس. الحامعية الدية الاحتمالات تامة ل ايام أريعة 
—اإليه يودي قد اش الخاحلو وعوامل الانعكاسات وطرح للهلفل، الكاملة الرعاية توم اهميه الجتمع 

دورالرحالة لهدو أل العلمإء أجع حيث الكرة، العلفولة بمرحلة الخاصة الفعالة الراّج توفتر عدم 
•التقرير إلآخر السلوكية'*. وتوحهاته الفرد مستقبل تحديد ق محوري 



ض|لأتناىتواس^١^ 

امموبمواميىالإسائاشأت 

تممهد** 

ائخلام)اممابي/امسم(اسس

و>.وثآأثم ^0^=^ آئم نو،٥ ومنهاح٦ ثتعه -جعنا^^٢ ^٤!، ؤ تع_الت نال 

ا.٤ ٨ لالاتدْت ه . ؛^^ ٥٥فه 

واضحاهدئا و_ات ا، حصوصٍ الملمة والأسرة عموما، الأسرة عولمة 
مؤتمرات،من الحكومات مع قرمه ما طريق عن المحالة الأمم لهيئة ومعلنا 

أجندةالاتفاقيات ولهذه حا، والإلزام علميها اكونع عبر دولية واتفاقيات 
بعضتتحفظ وقد تطبيقها، أمر عل والتجسس بالمرانة والحارج، بالداحل 

تدوي،ما مرعان بالضغوط لكن البنود؛ بعفى عل منها( الملمة الدول)خاصة 
الاتفاقياتهده أحندة وتنتشر عنها، الحدسث، سيأق معينة يعلمرق اكحفظات تللث، 

اكغريبية،والانحاهات حكومية، والغير الحكومية المظإت طريق عن بالدول 
ذلك،•ونحو الإنسان وحقوق 

حزءمنوهوبعمومه والإنسان، والهلفل المرأة رراستهال.اف، واضح ؤيبمرزيثكل 
المغريةالنيرة ذات ان الإنحقوق نداءات أعجثتهم ممن رهعل لها ينقاد احتإعية مزامرة 

ومنوالخلفل للمرأة إساءات فيها تحمل لحالات الأفعال ردود عل والقائمة عاطما، 
تمالإنان«ءاأ.

.٥٢جدا-، سر يممرف التهؤينوالتهويل- ض المي الفكر ق الوامء عاجس )١( 



جهقئ1آ ساهك:صالإس هعةقِآ 
إمحلاميةوعواصم بل محتلقة دول ل دولية ُّؤمات الاتفاقيات لذْ ؤبممل 

الفكرمن الأتفامات هذه انهللقت وقد وامطيول. والقاهرة بك؛ن ل حصل كإ 
تطقلا وهي الإسلامية، والشريعة الإنسانية الفهلرة نحالف ما بنوئها ومن الزربي، 

باالجتمع_اتفكيف وحضارته، خصوصيته محتْع إذلكل لها؛ قريبة مجتمعات عل 
االسامية؟ وحياتها الفاصلة وقيمها لله الخالص بدينها العريقة وحضارتها الملمة 

بجميعحفارة تتنخ أن الحضارات توى م عل الأشياء أقبح ومن 
الأدنىمن ذلك كان إذا والأمبح بل ُ، )العولمة(' يامم أحرى حضارة عل مكنوناما 

حصوصياتمتجاهلة للمشمولية، الخزتية للفضيلة، الرذيلة للربانية، البثرية للاعل، 
والمجتمعات.الحفارات تلك 

تفرضالش المتحدة، الأمم هيثة طريق عن الغربية الهيمنة إثر نحمل ما وهدا 
إنحيث وغيرها؛ العربية الإسلامية المجتمعات عل الغربية وتصوراتها قيمها 

مجتمعاتخميع بل الإسلامية المجتمعات شل منه المقصود ليس الغربي النموذج 
بقاليها.المجتمعات تلك وقوليت عدة، مستويات عل الغربي التموذج لفرض  ٢٤١٠١١

أي] المخهليات لهده امي الأمءالهدف امحنرحي! ئنهى د. تقول 
وطاال٠الم، عل الغربي الاجماعي النموذج فرض هو والمؤتمرات[ الاتفاقيات 

قالكإ - همام بشكل مي العاقة والخمارة ءاد_ت، حفارة والعولة ءو.لة، ا-بملياو العالي النظام ( ١; 
اتوثمارمونوجهات شم التزايد والقبول الإنماق، الثماق ءالتقارب ~ الحضارات صدام ق هنتتجتون 

(.٢٧ص الحديد، العالي والنظام الإسلام( الفكر ) العالي®. شعوت مل من مشترئ، ومؤسسات 
التيونوجهاته وأمدافه بدلالاته غريب مصطلح العولة يراسات؛ بمركز ممثلة معود آل مارة آ.د وتقول 

يلمدق إجراءات عل يقوم وهو اخص يصورة والأميكنه عام، بوجه الغربية الصالح لخدمة صيغت 
القطبثقانة لحان الدانية نقاغامسا مميش عل يعمل واحد، كيان ق ؤإذايتها الجتمعات، مميح 

التقنيةاتل بالومثقافة بترؤيح للضعيف، القوى اكتاح ولكن، الثقافة، عالية تعني لا وهي الواحد. 
نموذجهتعميم ما محع محاولة فهي وبالتال الهللوبة. الثقافية الأبعاد لتأصيل الحديثة )اكتكتولوجيا( 

الثقافية،والقيم الحضاؤية، الفهومات عل التأثير حلال من الأحرى الجتمعات علر والأحلاهم، الثماق 
صياغة) . معددة وتقثية وثقافية، وافتصادية، صياسية، يآليات المجتمعات هذه لأفراد الملوكية والأنإط 
(.٢٥ص العولة، ونحديات الأجيال 



ُجةقم;';;^إوالخان الإنابنضالأست الزا,ة الأول: النمل '؟٠٦ ٣٧٤؟
أه،هثئفس،- __ __ _ِ ■ص' هسنمءس 

تراعيلا النإذج وهدم والاقتصادي، اليامحى النموذج فرض ق للنجاح تكملة 
هيبل المجتمعات، يٍن الثمافة تباين أو العقيدْ اختلاف القانونية ثريعاتها تق 

وأشارتا، كلمهالالول( به تلتزم عل موحد حفاري نم3ل لفرض تسعى 
هانفالغربية المجتمعات داخل ات والومحالأفراد من كوا أن إل أيصا 

ادرةالموالتوصيات والأتفامات المؤتمرات هذْ يعارضى غثرها عن فضلا 
.٠١١منها(( 

أخمعالحالم بمهر مذما إلا ليمت، الخداعة العالمية أو الفتاكة العولمة وهده 
الغري.الفكر هو واحد ي، بقال

وميالعالية يعوم الغري، يناح ®خملمتإ الخندي! أنور الموسوعي الأستاذ يقول، 
اواسحمع ؤيرى والثل، العقائد وخلافات والأمم الأوؤلمان حقيقة ينكر مدمي، 

طيعيةفوارق هي الأمم بين الفوارق أن ينب ولا واحد، وفكر واحد مذهيا عل 
تتعددأن تقتفي والتي وتعال، ارك تبالحق فتتلمرها التي انية الأنالفهلرة من 

أنعل الإسلام حرص ولذللث، وسإتبا، مثار؟ها ق تتنؤع وأن البثرة المجتمعات 
•الأمم® عن تميزهم التي الخاصة ذاتيتهم لهم الملمون يكون 

حربتهورأس ~ ٢ مرنأُ أحادي تهلبي ٠ — حديد عار بنظام الرب بثر وثل 
إنتاجءإعادة ت بأنه اقري الوهامت، عبد د• عرفه وقد الأمريكية، المتحدة الولايات 

منفهوينطلق ثم ومن العثرين، القرن أواحر ل الإميمئالة العلمانية المعرفة الرؤية 
امحتعاليةمادة باعتباره والهلبيحة( )الإنسان بأسره العالم ترى مادية واحدية مرجعية 

.٢٣٦ص إملأمة(، اسة)رزة الأمم زب الرأة (ثظر: ا) 
)آ(سالمةالإ.سلأم)ا/أمد،(.

ؤإئيميةدولية نوى يوجل انه إلا العالي النظام قيادة موقع ل وجودها دّع التحدة الولايات أن يمعتى )٣( 
كالأحادية سه المعةت.وماهاان العاايوالأظ٠ةالإشية و>روالظام ا-محرىتثارك 

العلومم نمشارك أمتاي ~ اللحيدان عيداش ممره بأدلة واستدل ، Looseرخوة وإن،ا الءةأ'آ' محكمة 
الخديدا،العالي والقيام المسلمون ٠ فتتفلركتابه ذلك،. نشت سعرد~ جامعة ق السياسية 

ومةد أ، أيضا لدلك وأثار ومراحله. المالي الظام عن تارعنية إشارات الكتاب وق ٤( ٨ —  ٣٢)ص 
٨٠ ١ ص الغريية!، التحديات مواجهة ق الإصلامجي ُالعالم كتابهت ق الرحتل 



ZIIIS ياربسعتقء^^
الغرنج،الإنسان دفعت التي — والمستعمل والمستعمل — والآحر الأنا ثنائية إل تودي 

.واستهلاكه١٠ عله والهيمنة الحالم غزو إل 
ليكملالصر_محة، ا،لواجهة أملوب النظام هذا اختيار عدم أسباب وصح تم 

والهيمنةالمواحهة عن عجزه إشكالية محل لأن انحة >>فرصة الغرب راوحد ت قوله 
التيمخر،بدلأمن والتفكيك القمع، ُدلأمن الإغواء إل اللجوء طريق عن المرمحة 

تخداماسأهمها من خفية، جديدة آليات الأخر حاب عل الأنا يؤكد أن ؤإل 
ذلكمبيل وق والإرهاب. للقمع لكليات والحلية والثقافية السياسية النخي، 

اوراءهيكمن التي الرائعة الديباجات من محموعة الحديد الحالي الظام طرح 
مئا((ُمايتهإ إل ؤيودي والإنسان التار>خ ينكر واحدي مادي نموذج 

العاليالنظام فكرة عن ُ عميقة ة دراسبعد ~ النظام هدا وحقيقة 
الحددرم:

أما.ص ف U رطر (. ١٢٢ الثاملة،)Y/ والعل،اية الحزين العنايت )١( 
اليحرثمركز — الحديده العالي والظام والفاتيكان الالسوعية ت كتابه ق الكامل فيصل الباحث حا قام ( ٢) 

بتوثيقذلك عل شواهد وذكر ، ا -ي—يرتيط ما كل تعريف ْع —، الراض / البيان لجلة والدراسات 
السامةمشرؤع . الحديد. العالي التظام الكتاب؛ فقرات صمن ومن المانع• البحث لهذا فر-؛ع صرج. 

م.ظuم١٩٩١م-١٩٢٢سفيذإكسعام
أنمحب الحديد الدول الظام بقولهت جديد( دول )ظام إل الخارجية( العلاقات رمحلس دعا  ٢١٩٥٩
فيهبط ••• دول ظام •• والاقتصادي الاجت،اعي التغيير وق السلام ق ١لعالم طموحات مع يتجاوب 

•٣ ٠ ٦ ~ ٢ ٩ ٤ يتفلرت كثيرة. الشواهد هده ومثل )شيوعية(• اشتراكية نفسها الدول تسمية 
وتحقيقلخدمة التحية الأمم مقلمة رأسها وعل العالمية التفلعات تسخير يإمحازت ومعالمه سإته أبرز ومن )٣( 

تصرفاتعل الشرعية إصفاء أجل مجن أداة الأمن محلس اتحاذ يتم حيث الكيرى؛ الدول أغراض 
ظهوراليولية. القضايا ق Jمكيالن والكيل المعايير ازدواجية أيضا حلفائها. ويعص المتحدة الولايات 

اليهوديةالمسطرة والمنافسة• أسباب من وسبب القوى مصادر من كمصدر الاقتصادي العامل 
القرونالأربعة ق الدول ام اJفلشكي؛؛.، التي الحوادث معظم وراء اليهود كان حيث عل 

~٢  ٥٨ت الدولية العلاقات ق الفقهية المتحدات )يفلر؛ واللمين. للأسلأم المافر العداء المنصرمة, 
الحديد(.الدؤل النظام كتاب صاحب شانه أي عل معتمدا . ٢٥٩
يرجعأن الحديد، العالي بالفلام والمموعية اليهود علاقة مسألة ق التوصح أراد لن محا وأشير قلت: 

الحديد.العالي الظام ^سلرنمةا:الحديد. الخالي ^محكازوالظام إل: 



سينالأئبتواس؟٠٦ ؟؟٧٣ 
التملةالقومية بالحكومات يستدل أن إل ييدف عالي يوعي ومنرؤع ه٠ 
قاطلزعوم الهيكل من الفاتيكان ا بابمحكمها موحدة، يعالي4 باطنية عاطلية حكومة 

القدس،اُا،.

الدوليةالاتفاقيات ومنها ~ الوسائل بشتى جاهدأ الفلام هدا محاول فتئ وما 
والع—١!؛أعم، يثكل العالم عل والإنسان والكون لالحياة رؤيته يقرض أن — الأن 

كإالغربية للحضارة حهلر مصدر الإسلامية الحفارة لأن — أحص بصفة الإسلامي 
ففكره~، العالي -ام الفلبناء ؤإعادة الحفارات صرلع ل هنتنجتون نظرية هي 

عالميةحضارة فكرة ءان قال! حيث الماصي، كتابه ق هنتنجتون إليها أسار قد العالية 
أيديولوجيةهي أوالكونية فالعالمية الغربية، للحضارة متميز نتاج هي أوكونية 

فكرةماعدت العشرين القرن نهاية فيع الغربية، غثر الثقافات مواجهة ل الغرب 
تللث،الأحرى،وحاجة المجتمعات عل الغربية الثقافية الهيمنة تمّير ل عالمية حفارة 

٢.الغر؛يةاار ات والنسالمإرسات تقليد إل المجتمعات 

انبثقأيضا، الإنسان لحقوق العالمي والإعلان بل الحديد، العالمي النذلام فهذا 
بالحقيقةلكون الأحرى، الرؤى بخموصيات مال ضر غالبه، ق الغربية الرؤية من 

:(٣>؛.الحولمة١٣باسم عالي لا حديد( غربط )نظام أمام 

العالة(الخكومة و) الخدبد( العار )النظام مثل؛ صريح ص ما منها عدة اص،اء النرؤع مذا يرف )١، 
و)حدةو)العوالت( الحادث( العمر )حركة ُثلت للمثرؤع، صار ص ما ومنها الواحد(. العالر ورحكومة 
اuدس\وو\)ندكت، وزعتمها الفاتكان ق اسة الكاثولبجان ان الكيكرْ وثوق الأديان(. 

الثر-ؤعبناء ق الماهم؛ن ار كبأما روما. ق )حيزو( تهم سوكنياليسرءي؛ن لطان لالخاضع عترة( 
وآل)روكفلر( وآل ايالاJ( )روثتثأل من الأموال اب وأربالعليا الأورحات ومامحرز البابوية يفرمان 

الثمي(الإله مائة)بعل( عل ثائا العفي.؛)أي اليوعي؛،نئ الثرؤع كون أما وغبرهم. )مورحان( 
نيفي(عقيدة)ثبتاي لل قمرحعها بالمهاينة البعلية العقيدة علاقة،رن.0 وأما فيه. الحادث فمالت فقل. 

والفاتكانوية اليا. أوربيل فرانك( ونقالها)حاكوب اليوتمة( )حول أتباعها؛ عرف اكي القالية 
؛٢٧١ص الحاديال، الحار والغلام 

.١٤٣ص الحماران: مدام )٢( 
إنناواكال: الحال بلسان تقول إزاءها وينا ويريفون علتها يعمون الر الحقيآلة إن عإرة: محهد د. يقول )٣( 

~العولمة ام نفلم— الحد.يال( النري وعدا)التثلام (، حديد عار بإزاء)نظام ولتا جديد غرب نغلام بإزاء 



nPv وءءب:؟■

٤ ٣٧٧هث الإنسانيف الزاوية الثالث؛ اياب ؤمو0ق ?إ 

وعل؛؛، حكمهم عتبة وعل أصحا-يا؟! بدلك يقوم لا كيف 
هيعابد محمد كإيقول فالعو،لة ؛وتغريبه. العالم،ااأمركة ® بعدرؤيتهم 

بالياتالأمريكية التحدة هوالولايات يعينه بلدا نحمس حفاري تعميم عل العمل 
الهيمنةإرادة عن مباشرة بصورة تعثر أيديولوجيا أيصا وهي أجع، العالم بلدان عل 
لالمهاية إلا»مطة ليت الفرالية الديمقراطية ذهازْ وأمركته،آ'؛. الحالم عل 

وبالتالالبشر_ي، الحكم ام لتفنالنهائية والصورة انية، للإنالأيديولوجي التطور 
الهيمنة،توجه لتكرس المعاصرة العولمة فلقد،رجاءت ،. التاريح؛١١ تياية تمثل نهي 

الرأمإليةتقوية -يدق الحديدة، الفرالية إطار ق جديدة حفاؤية أنإطا وتقرض 

~اسإق الوصمي تنويره عمر مد ذالغرب~ ٠ قديم عالي لنظام وليس تار؛ني، غري لنظام امتداد هو 
غبرالعو١لم ومع يمض مع يعضها ~ دوله علامحات مرت قد ~ عشر والثامن عشر الساع لقرن؛ن ال 

القومة،الخروب محرحالة ثم الدينية، الحروب محرحالة والأدوار، والراحل الحالمات من يسلملة الغريية 
بانالغري، الحضاري النموذج داخل الاجتاعي الانشقاق مرحلة نم الأستعإرية، الحروب مرحلة نم 

بداالذي ~ العولمة ~ الحديد( اله_ربي )الفنام وأخيرامرحلة الرأسإلية، والليبمرالمة الشوعية الشمولية 
اللمراليةوحول الغرب وحدة ويه فيه عادت والدي الاشتراكي، ومعسكرها الشيوعية النفلومة بسقوط 

النإذجضال الغربية الحفارة قبضة — والنموذج الرححية ق الوحدة -بيه — وتوحدت الراصمالية، 
الإمحلامية.الحضارة مثل كونية، وصلاحيات عالية نزعة لها الش تلك منها وخاصة الأخرى الحضاؤية 

اللحظةهده وحتى التاريح، ذلك طوال ~ أننا حقيقة الوعي( )تزييف عليها يعس الم، الحقيقة هي تلك 
الخللوحول أن ذلك، أوحديد؛ نديم عالي( )نغنام بإزاء نا ول~ وحديد تديم ~ ^٠^ )نظام بإزاء 

عّالي،نفنام لوحود الفرصة يتح أن يمكن لا والحضارات والأمم الدول بين القوى موانئن ق الفاحش 
يفشيهالذي النحر عل ، ^١١١٣هذا ق الفاحش الخلل هى — ~والرْ والحتمية الوحيدة ثمرته ؤإنإ 

عالراتئادأوطان همل الخادلأ شاياى مع الغوية اشارات الخلل محيا نجد وكا )الطنام(، خاب- 
وتقديمافه، عيال بن حسان لولفه الخديد العالي والفلام الإسلامي الفكر كتاب مقدمة )مجن الإصلأم!. 

فنظر(.٩، ص عإرة، محمد د• 
الشالبيل معل فهذا واضحا، الكلمة هذه مضمون لوحدنا المتحدة الولايات روسأء أنوال تتبعنا لو )١( 

وحرياتان الإسءحقوق وق الم(. العأمركة ت)تدرنا يقول م  ١٨٩٨عام ق )ررزوفلت، الرئيس 
الأمريكية.والصالح الحديد العالي النظام حول الفكرة هذه يوصح ما الطعيات، هال د• الأساميهءو 

قلمامشلحسن أمركة أم عولمة اسمه: الحقيقة، هذه عن يتكلم كتاب هناك وللفاتده: ٩. ٠ ص فثفلر: 

.١٣٥)آ(الملةوادرب، 
٨.صن اليشر، وخاتم التاريح مائة فوكوياما، فرانسيس )٣( 
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علالعقد هذا ق عولة مصطلح استخدام حرى وقد مصالحها. وخدمة العالة 
3lJaj ) ،ّيامأتإل كلية نحول أنه من المفهوم هذا وأهمية حهلورة وتنح وامحع

والاقتصاديةئة واليامالثقافية المجالات كل ق ة ملمومعملية ؤإجراءات 
تتفاعلللقيم، هيكلا جوهرها ق تهلؤح عملية وأصحى والإعلامية، والاجتإعية 

نحتلفجر وقوتثبيته، قرصه عل الغرب ق والامتراتيجيات الانحاهات من كثير 
ونهلرماوهيكلها القيم لئ، تلتبني عل — لمين الوخاصة — المعمورة شعوب 

—الحديد العالمي الفلام هذا مهندمة — ة التحي. والولايات والحياة. والكون ان للأن
الحنوبعالمر محتمعات نحرق الحنيات، متعددة الشركات ودعم انية يمأخان.ت 

وتحديدا!الغربية والمعيشة اة الحيلأنإط  ١٦٢شحوونحمع الثالث،، أوالعال؛ 
الأمريكية«اا'.

سختهامنفرض ل.ورهاتحاول افأمريكايكمثال ولئأخدتحريرالمرأة 
النفلروبوالحربية. عودية الالمرأة عل تقرصها أن وتحاول المرأة، تحرير استراتيجيه 

الأمحلفالم ومعفل، ./' ٥ ٠ من أكثر أمريكا ق حالنا تبلغ الهللاق معدلات أن إل 
المرأةلتحرير ١^١٠^؛^، المموذج يلق5ا أن عجب فلا شرعي،؛ غثر زواج من يولدون 
—عامة بصورة والملمة — السعودية المرأة تحتقد هنا من الإسلامي. العال؛ ق الرقص 

ولكنعليها؛ أوالحكم حالتها عل بالشفقة الشعور الأمريكيين حق من ليس أنه 
واحترامها®وتقاليدها ثقافتها فهم عل العمل علمهم 

ابأحكامهلمة المالأنفلمة فج أوحن. تثال.ال أواستغيير بتم أن والأدهى 
وتوابعهالنكاح أحكام وصلوا حتى البائسة، الغرب قوانين يوافق ما إل الشرعية 

(Jaj ،الأحوال يسمى ما أو الأسرة ؛ )مشت،إن أو تعديلها أو تبديلها ليم؛ الشخصية

عكناصالغرب/ الإنساتية، والعلوم اآلأداب كلية ~ امزون محمد أد. . ٢ ١ ~ ٢ ٠ مظورين، بتن المحولة ( ١ ) 
عالمة،روى •• المحودية ل )المرأة السعودية؟ الرأة عن مثرهت ذهنية صورة الغرب محمل لاذا مقالت ( ٢) 

تغطيقللت واشمملن، ق نيون عرب صحيفة عكتب مديرة )أمريكا(، فيرحيرن بارمحرا وهي• (٠ ١ ٧ ٥ 
وطورامثؤحصوصا—، والعريية — الإسلامية يالثمافة مهتمة ؟عاما. ٥ طيلة الأوصعل الشرق أحداث 
والعسكريقنالمدنيين كثقيف الأمريكيان الرمحمية الخهات نيا سستعين الأوسهل. المرق ق الوصع 

(.١٧ص )يطر: الأصيك؛ينانيبينفياسماق. 



وءءت—ءءأء

ء ٣٧٩س الإناّة الزايين : اكاك اس 
اء'،هتسءع،1حمس - ت

الظامنحدم ا مموموتمرامم، اتم اتفاقيمع يتوافق الأ ٠—وحذف تجيرها، 
مثلو)أّاوة( )شرعة( محاولة عند والأعفلم بل بنظرهم، الحديد العالي( )الغرب؛؛(/ 

ونحوهاالاتهامات هذه أن يساعدها وما الإسلامية، للشريعة المخالفة القوانين هذه 
...؛الح والعنالصالح والكر، المعروف والبامحلل، الحق ؛؛ن الخلعل( )نظرية ررعل تعتمد 

العالمياالنظ_ام إطار وأستا مكيدة، أنكى ا— بحقيقته— النفلرية هذه لتكون 
الحديد(ارم

قالتهما لقرأ السيداو، كاتفاقية الاتفاقيات هذه لحان أحد املنا لو والعجس_ا 
معالمرأة حقوق حول رأيي-ا تصادم إذا أنه مرارا ميداو لحنة أكيلت، ارلقد )؛الفورث(ت 

علمناطالت، اللجنة إن ل الهلمريق. عن التنحي والثقافة الدين فعل والثقافة الدين 
فإنميداو للمجتة مقبولة تكون بعلرق القرآن ير نفبإعادة الإسلامية الدول إحدى 
الدولية،القانونية المعايير لفروض محتلمفة بتفامحثر تمح لا الحقيقية الحندر مساواة 
؛.٢١((المحلية والعادات والتقاليد الدينية الأحكام عل اعتإدا 

حولارالتمركز حسن، الغربية، الحضارة ابنة )اليداو( لأن طبيعي؛ حدا وهذا 
المتثر-ققال هذا وعن الآحر*لم، بشرعية والأعراف العددية ورقص الذات 

٣٢٠—١٩١٥]ون( ردون )مكميم الفرنسي—  حولالمركز تشجح ررإن [! ٠٤
الأنانحذت ا لكنهدائنا، موجودة كانت، الأور؛ي؛ن، ق طبيعية صفة هي الذات، 

مندالإم؛ريالية، ظل ق وخصوصا للأخرين.. الواضح الازدراء بتتم صبغة 
،.٤١عثر(( الاسأع القرن منتصف، 

حوللمركزها الأخرى الحضارات مع تفاعلية غير الغربية فالحضارة لذا 
لتكتفي؛ذلك، وليتها فمهل، نمها من أكثر تتوشي، لا حيث، ثادخر، ونفيها ذاما، 

كاروعفوهيئة اء، والإفنالعلمية لاJحوثا الدائمة عفواللجنة — أبونيد يكر د• العلامة (يتفلرت )١ 
٨.الفضيلة، حراسة العياء، 

(Balrnforth,k,ibid,p. 4)(Y ) :١٣٣ ص كرار، حدمحة د. بالغرب، الأمرة ياب بواسعلة .
والعولمةالإسلامية العالة كتابه ل فتنفلر، عإرة محمل الدكتور الغربية النزعة هدْ عن تكلم )مآ(وئد 

• ١٨صن الغرديةُأ، 
.ه٦ ، ٦٤ص غربية...، عيون ق )٤(الإسلام 



لصبغهوخصوصاته ش_ؤونه تتدخل بل وشأنه، تدعه وليتها الأخر، وثقي تلغي 
وقمعا.فرصا بصبغتها 

الحضاراتبين ما التفاعل ررإن يالقالقه—ت دكتوراه — عائل محمد د. يقول 
الحفارةأن إلا انية، الأنالحضارات قدم وقديمة معروفة حضاؤية تارثنية ظاهرة 
الحضارات،هدْ عليها القائمة الفكرية بالبني مرتعلة داخلية ذاتية ولعوامل الغربية 

والحلولوابتلاعه الأخر نفي نحو داثتإ ونعى الإمحابي، الفاعل عن عاجزة كانت، 
إنبل الفاعل، ترقص الي هي الأخرى والحماران الثعورآإ فالستا مكانه، 

عوباالترفضه إنإ الفاعل، هذا مثل عن العاجزة هي ذاتها، الغربية الحضارة 
الغربيةالحضارة من الوقف، فإن وذلك، وتلغى، تغسيا أن الأحرى والحضارات 

محاورأهم وش—،كل الحديث،، العري الفكر ق المصيرِية الأهمية هده اكثسب، الحديثة 
بينةوتحديدها الذات، حدود تلمس إل البداية ومنذ يحي كان الذي الفكر هذا 

ووضوح«؛ه.
مياسةأبعاد له الإقصائية، الرؤية هذه وليد الحديد الغري العالي/ والثلام 

ادالأبعلهذْ أن المعلوم فمن ؛ واحتاعية••• وثقافية تكنولوجية ومعرفية واقتصادية 
العولمةله تهدف، هوما تهمنا وما واجتإعية...، عقدية محالات عدة عل ومحاطر اثار 

الإسلامي.للع_الم الغري الظام لقيم وترؤيج نثر من الاجتإعي المجال ق الثقافية 
المجالق الثقافية العولمة هذه له تهدفخ ما عن اش—متحدثا عبد حان قال فقل 

راتغيبرنصه؛ ما الحديد،١ العالمي والمظام الإملاهي اءاككر كتابه الاجتإعي—ق 
الأمةشبابه بين الأعرابه ويحح الأسرية. والعلاقات الأسرة وقيمة الزواج مفهوم 
القيميةثقافته عن ومنعزلا غريبا نقه الشاي، محي الذي الحد إل والإسلامية العربية 

نموذجهعن نحتلف، وقيم سالوك أنإط العري ان الإناب، ؤإكالإسلامية. 
ؤ،الأهدافتلك، لحقيق تعمل الغربية الدولية الؤسسات أخن.ت ولقد الإسلامي. 

الأممباسم ليفرضها دولية، يميها ^١^، ل الغرب قيم منفلومة تقس فأخذت 
بالقاهرةوالخنمية السكان مؤتمر ق واضحآ ذلك، وظهر بأّره، العالم عل المتحدة 

١، ١ • ص الغرين، الخداثت ;ا(الأسالمويةلنكر 



٥ ٣٨١ِ اهك:صالإس اواب 

تريدهاحاؤك التي القيم ومن ساق[ كإ لوغثرها . ٣١٩٩٦عام ويكنز ، ٢١٩٩٤
،.١١((الأسرية الهياكل وتغيير الخض والتنمية! للكان الدول الوتمر ثيقة ول 

شرعية،وحدود قيود بلا والتمع ية الخنالإباحية تعني ياحتمار! والخنس 
يلزمما تخدام ياموذلك التناسل، والحرص الأمراصى من الخنمي الأمان يقيد بل 

الاقتراننمي الأسرية الهياكل تضر أما ... الحمل منع وحرب الذكري كالراقي 
وهي..٠؟ وغيرها المرآة مع واطرآة الن.كر مع كالاJكر الرواج غير متعددة بأسكال 

محالفةلوكانت، حتى الشخصية بحريته الشخعس يرغبها التي بالطريقة حني إثساع 
سالآحريرتجل لا للعولمة الاجتاعي الار أن ذلك، يعض ولا الإنانية. لالخطرة 

تحديل.قانون مثلا فهدا البعض. بعضها مع مرتجلة منظومة هي بل مثلا، كالحقالي 
آثاروله الاحتإعي المجال نحص الغربية، اتفاقياترم به ت3؛لالج التي الزواج سن 

أيما،العقدي بالخانت، مرتجل أنه تعلم أن ؤيكفي عدة، توياُت، معل حطثرة 
تغرباموليس افه، به يأذن لر بإ تشريع أنه بالعقيدة المختصّون الحلياء يرى حبثإ 

الثقاiارت،عل أساسا العولمة حطر رايتجل حيث ثمراما؛ من هدم أصلا فالحولمة ذللمثج 
يونالفرئ سيإ ولا وغيرهم، لمين الممن معارضوها أجع حين، والعقائد؛ 
وهذا. ٠٢١٠والقيم...والهوياُت، الأنت،اءات، كل تتلع أن لها يراد العولمة أن والألمان، 

،.٣١٠حضارما اول ؤيبالأمة روح يغير الأحتثية العناصر تأثير ٠ لأن بمتغربج ليس 
تحدثالتي العناصرالأجنبية هذه تثبه الأتفاقيامت، حذا الغربية القوانين من وكثير 

لتهلورها من يغير الأمة روح تغير أن ق عنوان! نحت، لوبون( )حومتاف عنها 
مراعاةبلا القابلة الأمة كيان ق فتنخر ١ الأمم(( تقدم #سر كتابه! ق وذللث، الحياة. 

عنحديثه عنله الفقهي المجمع أسار لن.للثا إلخ• والحصاؤية الدينية لحصوصيتها 
ميي#ما ذكر! حيثا الصارخ؛ وتحديه لخهلورته الحديد العالمي والنذلام العولمة 

ومحالاتتويات م عدة عل الخديد العالي النظام أبعاد لقراءة للكاب ير-؛ع ولالفاوادْت . ٤ ٩ ص (يفلر; ١ر 
.نالشذكرس.

•كبةالخمارات، وحوار الإملأم العبردى(، )الشخ الإسلامي العالر لرابملة اد.اءاو العام الأمتن )٢( 
٤.ااثاني،مابم الجلد مدالزيز، اللك 

الأمم،ص0•؛.مرتقدم )٣( 



غ:جؤ واك1ت الإسضالأ-فاذات الزارة : الأرل القمل ؛؛^^ ^٨٣
التيالعالمية، والوتمرات الدولية المنظإت عل يقوم الذي الحديد العالي 

كانيةوالوالاحتإعية والاقتصادية انربوية ايا القضلمختالف تتميى أخدن 
الماديةالحفارة مفاهيم لتعميم الك؛رى القوى مصالح عل محرصن ينظر والييتي4 
ا.. الإملامية ارحاللأمة تحدياصتمثل الصورة ثرذْ والعولمة العاصرة. الغريية 
صياغةإعادة عل ءالحمل توصياته! صمن من الإسلامي الفقهي المجمع فأوصى 
الدولتقلالية ام,زكي بط الحديد الدول والطام الإسلامي العال؛ ي؛ن العلاقة 

الإسلاميةالهوية عل المحاففلة -بدف وحصوصيتها، >اسيادترا واحترام الإملامية 
.٠١١((لثعو,يا 

بالقانونيرتبط ما الدولية الاتفاقيات هازه من البحث هدا ق وسندرس 
®الحواروأن سيإ مثلا؛ كالأمرة به يرتبهل لما إشارات ْع الرواج( سن )تحديد الأحر 

أنظمةوفق البشرية، الأسرة حماية ق يهموا أن لالمساإمان يتح الحضارات يٍن 
لمةالمالأسرة جعل مما قرنا، عثر أربعة 'ليلة صانتها التي الإسلام، ق الأسرة 

الأحرى،،الأديان أهل لدى الأمر أشكال عن متميزة متإسكة أمرة 

الحلبياسام بثان ١( ٤ )A/  ١٣٤رنم ثرار ١( ٤  ٢٣القعدة بجد،)ذو الإسلأي الفقه (ص«ع ا] 
ا<اا-ا٩(.Y/ > نقه يوامْلة: الإقلمه. والتمملأت والعولت 

.٤٩١؛'آ(الإ'سلأموحوارامحاراتص 



.)٢٠.

ع|ُتاح؟ءابماا؛اك:ماٍُ؛اس شت'آ-اهكِ 

أظئؤزت
(international convention)الدولية الإتهاقهات 

(treaty)اوالعامدة 

دع>هداأ ٠٠

صفةذو ثانوق ءاتفاق —ت القانون أستاذ عيسى— حنا الدكتور يقول 
منهالهدف أكثر، فإ العام الدول القانون أشخاص من مؤهلين شخصين ب؛ن رسمية 

اتفاق،هي ثيء كل قبل فالمعاهدة . ١١المتعاقدين يخن دولية والتزامايت، حقوق حلق 
عننمير التي المنفردة الإرادة فاعال ولدا أكثر، فإ ارادتتن القاء يستلزم والاتفاق 

إلالمعنية الدولة عمدته إذا حتى العاهدات، قبيل من اعتبارها يمكن لا ما دولة 
التحدةُآ؛.الأمم هيئة ق نجيله 

معاهدات،شكل عل التحدة الأمم هيئة من الاتفاقيات، هده مثل وتصدر 
أنلو.رحة ا، -بموالإلزام بتتفيدها وآليات، محلرق ولها والمنفلعاتف، الوتمرات، لها وتمام 

بلالاتفاقيات،، هذْ مع لتتوافق الومحلنية قوانينها من للتغيير الدول بعض تضعلر 
منالهلفل( حقوق أصثحت،)اتفاقية محونيا مثلا فهده الحاكما؛ ق -بما ؤيتحاكم 

الوطنيةالأحكام تهلبيق بعدم المدق القانون ينص أن والأدص بل الداخل، القانون 
باتفاقيةالاستشهاد يصح وبالكويت، الهلفل! حقوق اتفاقية مع تحارصت، ما إذا 

معالعربية. الإسلامية الول المن وغيرها الوطنية، اللء؛لات، لكل الهلفل حقوق 
والشريمةانية الإنالفهلرة محالفج ما ا فيهالطفل حقوق اتفاقية أن م العل

الإسلامية.

حقوقخاصة الدولة الأتفائيات، هذه لتتفيد الغري، من الحرص هذا كل لماذا 
المزعومة؟!الإثسازوالديمقراطية 

.٢٩٧ص صوامالخمارات، ]ا(يظرت 



ِصالإسيناسمبتواكات 

غباء،يستمستا ولا اليه، تولايتلون هراء، محرصى ولا عيثا، تارولا لا الغرب 
النظاممبشري وهوأحل أهلها، من شاهد وشهد أولأوأمحرا. مصالحه لخدمة بل 

تفوقهعل الحفاظ محاول صوف الغرب أن فهولايرى هنغتنون الحديد، العالي 
وحقوقالديمقرامحلية شعار محت، الاهتمادية باللمرالمة التمثلة قيمه وفرض 

كلقبل مصالحه هي التي الدول المجتمع مصالح عل الحفاظ وتبدف، الإنسان، 
~ه نفهنتجتنون وشهادة ~ وهيمنته، تفوقه عل للحفاظ الذريعة أما * ثيء® 
الهجرةوقفية العسكري. التفوق عل الحفاظ باحمحارث أمور ثلاثة ق فهي 

يةالبامايت، والومالقيم ®تنمية الإنازت حقوق ق هوقوله وما واللجوء، 
يفهمهاكإ ان الإنحقوق لاحترام الأحرى، المجتمحات، عل بالضغهل الغربية 

الغربي٠اا٠بالأسلوب الديمقرامحلية وتثني الغرب، 
منوغيرها الغربية الحفارة ب—ئن الإنس—ان حفوق مالة ق الخلاف أما 

حقوقبخصوص الثقافية النسبية مواجهة ق ®العالمية فهي• الغربية غثر الهفارامتإ 
منمراعاته يتم أن الغربية غير الدول تهلال_، ما هنا، هنتنجتون يقصد ا،. الإنسان 

حقوقتكون أن لا ودين، ثقافة من الأحرى والحضارامت، الدول حموصيات 
الاقتصاديةللحقوق المسية ®الأولوية أيضا المحض. الغري المنطلق من الإنسان 

وأ-حيرأ!والل.نيةاا. الياسية الحقوق مقابل الممية حق ذللثح ل بإ والاحتإعية 
الأقتماديةااآ'آأّبالعوناُت، يتعلق فيإ البامية ®الثرمحلية 

 )١(http://q8-law. blogspot. cotn'2009/09/blog-post 18. html
قراءةمؤلفه قام وقد وللفاتدءت . ١٠٣ص الحفارات، صراع أم التاؤخ مائة عل، لكمل حسان د. )٢( 

مندللأحدااث، التع ءإن ؤيمول! (. ارات الحفصراع اك-ارخ، رمابة الكتابان هذين ٌن كل ونقد 
قيإ صلا الغرم،، ق ية انيامالمادات أن هولة متنتج يهل.ا، يومنا حش هتتغتون كتام، صلور 

.١  ٢٣ص الياسة،. :فثلاما لتشد أداة الحضارات صدام مقولة ق وحدن، اقحدة، الولايات 
تللت،بخصوص لامية الإ-— يوية الاموالكنية الغرمة اليول يبن جوهرية خلافات هناك لكمح )٣( 

حقوقبآن بيانا وأصدرت بانجكوك ق الامحيوية اليوله اجتمعت، فيينا، مؤتمر من مهرين فقتل القضايا. 
والقامةوالدمية التارنحية والحلفيات والإثليمية القومية الخواص ••• إطار ال إليبما التنلر بجب، الإنسان 

قبالأداء الاتصالية ايُونات وبط وأن الدولة، ميادة عل اعتداء الإنسان حقوق مرانة وأن الختلغة•، 
لاJرجةمرا، وغثدها القفايا عد0 حول، الخلاف لكن التنمية. ق الحنر مع يتعارض الإنسان حفوق قضية 



إعويأ|ابباكك:همالة1لإثب 
فيإالأداء ألة مل الدول لهده الاقمحادية العونات ربهل عدم ت بذلك ؤيقصد 

لهذاالخصوصي التوافق لعالم الأداء عدم كان لو حتى الإنان، حقوق عنمى 
فلامكانهمام* بشكل والحصاؤية بل والثقافة الدسة الناحية من الجتمع 

للخصوصيههنا*

لا،كلالقة العالعانية الدولة به تكالمت ما ررومدا اإلسا؛رىت الوهاب عد د. يقول 
لغزوالخاؤج عل اندفعت ثم الغ_ربي، الداخل برشيد فقامت الأمر، بداية ق الغرب 

وثقافةوحديد(، )عار له يقال ام نذلظهر أن إل وتدؤيله، وحومك وترشيده العالم 
تمرقلا )دولية(، لها يقال الخنيايتؤ متعددة القارات عابرة وشركات )ءاال؛ة(، لها يقال 

أو)الاقممادي الطييمي ان الأنمع إلا التعامل نحيد ولا خصوصيات، أو قيم أية 
أبعادداخليةولا له خصوصية لا وحب استهلاكية إنتاجية هووحدة الدي الخنى( 

)وكرامتها(بل وشخميتها ميادما من كبر جزء عن تتنازل أن الدول عل وأن • • فيه،. 
الحارالفل-ام ق محركها لا والشعوب الدول إن )حبث، الاقتصادية المالح يل مل 

الشخصية(،أأ،.المصالح سوى الحديد 

هذال الاقتصادي للجانب ية الأمامالعلاقة وهي هنا مهمة لقطة وأشر 
المحاولاتمن ميالة هي العولمة ظاهرة *إن حيث، العفلمى الدول لمصلحة النظام 

أمأيديولوجية أم عمكرية هيمنة أكانت، وسواء الحانر، عل الهيمنة ليسهل- التارمحية 
)اتعميمبالحقيقة هي العولمة هذْ أن ومعلوم . محمررااُ هواقتم-ادي فالل-اني ثقافية، 

العالمعل الأمريكي، وبخاصة الفن— القوانين، الأخلاق، — الغربي الثقاق النموذج 
المتحدةالأمم هينة فان لثؤ ذلعل يقتصر لا والأمر الإعلام. وسائل طريق عن 

سنتقريناتشير لكلها لكنت )منا( مؤتمر عل السابق الأحبمر التحضيري الأحتءاع عن الصائرة الوثيقة أن 
(.٣ ١ ٠ ٣- ١ ٤ ص الخمارات، صدام )متجتون، اممر. أو ليلة من اعترافات إل الأتواس 
٢. ٤٧ص الشاملان، والُال،اتية الخربان )١(العل،انية 

الإّلأس)الفكر مماب j هذا حول راتع كلام رماك . ١ ص"ا\< الحضارات، صدام أم التارخ مايأ )٢( 
قلثح ذلوغير الإسلامية بالدول وعلاثها الأتمادية الأبعاد عن حديثه عند الخديد( العار والفلام 

.٤١-٣٤اكئام.هدا 



ةداكات الأ'شاتات ض الأنانية الزاوية : الأرل الفصل : ٣٨٦
ة.^S_m،! ٥٠٦..... اصِ 

،ومقاصد٠ ومراميه النموذج هذا تعميم حدمة ق أصبحا الدول التقي وصندوق 
التيالثقافة أوجه بمفس نحدم الدول البنك يمولها ثقافية مثاؤع من أمثلة ولدينا 

أنومعلوم . ٢١*أحادة ليت لأم—ا الأنموذج؛ لث، ذلمع تتعارض لا أو تتمنى 
للتجارة،العالمية والمنفلمة والتعمثر، للإنثاء الدول والبنلث، الدول، الممد صندوق 

النفل-اممنرؤع من حزء وهي الحديد، العالمي الاقتصادي النفلام الت، ممؤ من كلها 
الحديد.الغربي العالمي/ 

الأعلالمشرؤع تميم ما بتيق لادول، الاقتصادية العونامحت، ربهد والمثكلة 
الأمويروعهم فمثمثلا، الإنان كحقوق الحديد الغربي العالمي/ للئفلام 
الببجوأمب، برغيارة تالاتفاقيات، هده أمثال لتوقع الدول الضغهل يإرس 

الاقتصاديةالمعونات بتخ وتارة دولية، وعقويات يرهبب، وتارة دبلوماصية، 
ومكاJا.

المودى(تالإسلامي)الثسخ العالم رابهلة ق المساعد العام الأمين، يقول 
تقومالتي القوى أن وحدنا الإسلامي العانر رايهلة ل متابعتنا حلال ررومن 

والجالس،وافذلإت، المتحدة، الأمم هيئة من تنبثق أوالتي العولمة إدارة عل 
اكلهالإنسانية الحياة محالات ق العولمة مبادئ لمميح، مقللة عنها المشثقة واللجان 

دقائقمن لث، وغثرذلالفرد( ~ الدين ~ الثقافة ~ المجتمع — السياسة — )الاقتصاد 
الأرخى.هده عل الإنسان بحياة تتصل الى الأمور 

انيةالإنالهياة محالات لتنثليم ؤو\أنوا إيجاد عل العولمة ثوى وتعمل 
[:أمثلة ئ ذم وقد بإيجاز، أذدها ] حلال من يريدوما كا 

مؤتمراتالدولية.... التجارية والاتفاقيات الاقتمادية العولمة مؤتمرات 
والروحية.....الدينية الثقافات عولمة مؤتمرات الاحتإعية..... العولمة 

عضو، ييه ين الحفرظ الشيح بن الته عيل، الشيح معال الإسلام• ق الإنسان حقوق حول يعد عن وار ح( 
.١١الفقهي.ص الجمع 



الأممهيئة من تتخذ سوف العولة إل الداعية القوى أن عل يدل وهدا 
الحياة؛محالات تمحتلف ق الحديدة الدولية القوانين لإصدار ومفللة وسيلة المتحدة 

ادئالبمع متعارصة ولوكانت تفيدها، أجل من والأمم الشعوب عل لتعميمها 
ؤيتجلالشعوب. نالك( لل.ى المرعية والأعراف والعادات الروحية والثقافات الدينية 

الملمينمن معارضوها أحمع حيث( والعقائد الثقافات عل أساسا العولمة حهلر 
الأنتإءاتكل تبتلع أن لها يراد العولمة أن والألمان الفرنسيون سيإ ولا وغيرهم، 
الاجتإعيةوالقيم الثقافية والهويات الدينية الأنتإءات لهدم أويراد والقيم، والهويات 

أنمحيإ ما نمهل تقرر محددة، وآليات قنوات ذللث( يعد الشعوب لتواجه عيرها تمر أن 
منها((لميكون لا وما يكون 

ارات()بتمرفالحفوحوار الإسلام المودي(، الإسلامي)الشخ الدالم لرابملة الساءا- العام الأص '١( 
.٤ اكافى،'؟\< ايجالد المزين، همد الس، ُكب سر(، 



جوالختان الأمانات بئن الإنسانة الزاؤية : الأول الفصل 

1ص0اكايى

؟إالآمْ>اضدة بمهنة ممثلة الديلبة الإلهاقبات لق حض 

تٌغلثرعل قام منظم عمل وهو إلا ثابتة، بخطى جر يثيء ق يوحد لا 
إذافكيم، والأقوال. الأفعال هذه بمثل للمدفة مكان فلا واصح، وهدف حاذق 

واحدة؟!بمظومة سكيله يراد الذي العال؛ بعظمة كبثرا الهدف هذا كان 
تللث،من ومعاهداما الدولية الاتفاقيات تلمك عل ينطبق ما تماما وهذا 

اتوتوجهتيارات ا حرقتهوالتي اكحدة(لا' الأمه؛ ممثلة)جييئة الدولية، ا،لوتمرات 
وعقيدتماالمنحرفة الفكرية نفلرنما ضوء عل واحد بقالب العال؛ تصب أن تريد معية، 

الهيئة.هن.ه له وضعت الذي الأساس يناقض ما وهذا المحرفة. 
سمحموعة صياغة عل — بالقصرة ليسمن فترة— منذ المتحدة ارالأم،؛ باتت فقد 

فرصهنحاول واحد حفاري لنمهل للترؤيج جوهرها ق التي والمعاهدات الاتفاقيات 
محالمايعد الن.ي وهوالأمر حضاراته، وتباين شعوبه تنؤع عل العال؛ دول محتلم، عل 

والهويةالحضاري التنؤع عل الحفاظ وظائفها أهي؛ من إن إذ المحدة؛ الأب؛ لوظيفة 
الدين،اللغة، ااثقافةت مناحي كل تشمل التي الدينية واارجعيات الوطنية 

(١ ٢، )بند ق جاء )كإ واحد نمهل وفق كله♦؛ البشر قولة وليس الحاكمة، التشريعات 
المعونات،الإطار هذا ق تخل.م تكإ المحدة(، الأمح؛ ميثاق من الأول لفصل ال 

،٠الأتفاقيات،اُ تلك لقبول الفقيرة الدول عل للضغهل كومائل والعقوبات، 

صارتالحضاري، والتنؤع الود، جسور مد ق النجاة طوق تكون أن وبدل 
يعات،بالتشرموأفكارها نغلريانما، بقرص الأحرى الدول عل الضغعل معلرقة هي 

وحضارانم»؛.الدول لحصوصيات اعتتيار بلا الملزمة، والقوانجن 

 )١( :،bJ^ اوما٤ ٥ ص اووولية(، بالأنفاقنان الرأة )نقاط يقلومحاب انحدة، الأمم لهئت باب
هيتعلق وما وأحندتما و-ياتأا أجهزتما وعن عنها راع كلام ففته بعدها، 

للمرأةالعالة الإملامية اللجت_ة من؛ مقدمة ورئة للمرأة، الدولية الوثائق ق الواردة ااكّهلالحامت، )٢( 
الرسمي(•رالوغ والعلخل• 



I "
عربأحدهما ائي؛ن نم؛ن وامحالعنوان هذا بتوصح سأرتكز القام وتهدا 

يدعمها•ما ُع غربا، والأخر 
ياللجنةالأبحاث قم ومثول مياسة علوم باحث ~ محمود سيدة أ. تقول 
أنالمرين، لدى القلق ير بات الذي ءالأمر والطفل-: للمرأة العالة الإملأمة 

الخديدره،المالي ام اJفرمشري من البعض أيدي ز ؤشة أداة صارت الهيثة هذه 
(،Radical Feminists)الراديكالبماتل٣، والأنثؤيات والسكان؛'؛، الإنجاب، وأعداء 
المرأة،ايا تئإرثضوهواسالراح، الخواد جيما فركبوا مصالحهم اتققتج والدين 

تمثلالقانونية الرجعية الثف تلمأن بدعوى حديدة، كونية قانونية مرجعية ئوصعوا 
وهيواحدة، ثقانية إلاتصورات لاتعكس الأمر حقيقة بينإق انئا، إنثز 

بالفناء،مهددا ات وبالهاوية، حافة إل يسببها الغرب وصل والتي الغربتة، الثقافة 
الدمارمصرها فكان الفواحش، فيها شاعت، التي الأمم كل حال ذللث، ق حاله 

أنيأبى أنه إلا الإباحية، لثإ تلجراء ؤيلأت، من الغرب يعانيه ما ورغم والفناء• 
الثإتلملعولمة تميتة م محاولات ق وراءه، العالم نحر أن عل ؤيصر وحده، يغرق 

ومناهجهوأفكاره الغرب نيم أن أي التاؤخ، بنهاية أمموه ها الغري السيامي ١لخءلاب تيدول والتي )١( 
والثقافيةالسياسية الأنظمة وأن ري اليثالتاؤيح حالمات من الأحبمره الحلقة زعمهم— ق أصبحت— 

تولدهذا قرء وق الغربية، اهج النلهذه الأمثال إلا ماعاليها الغربية، غم والاجتماعية والاقتصادية 
النيامعل الأمامي الخطر يمثل الن-ى الإملأم صد الديمقراحلي الغرب صر١ع أي الحفارات( )صريع 
الحفاراتصرنع هيتتجتون، صمويل الشر• وحاتم التارخ ثباية فوكؤياما، فرانسيس انفلر؛ العالي. 

عام ٣١مكان من  ١y.A يمح أن التوقع من والذي الثالث العالم وكان التنادالكاي ( ٢> 
الإسلاميالم الدأن محس ولا الثرين، القرن من النبات من >،U/ المة هدْ كانت أن بعد ٢ • ١ • 

الخثدر،إل الساواه من الرأة تحرير الكريمتان، أمتن الثتي انظرت الثالث،. العام من كبيره مساحة يشكل 
•٢.؛•الكويت، القلم، يا 

والتيارات،الأفكار احتاعية.تعدده سيامية فكرية «ءيحركة : Feminism Radicalالراديكالية الأنثوية )٣( 
بتنالهليقة اواه الموصولأول الحنين بين الحلاقات بتي وتفر والثقاق الاجتاعي لكم؛د عى ن

العرفيةلكللقات تينا وتحليلاما وأهدافها نفلرياما ونحتلم، امزايجي، كهدف، ( Gendersالأنوغ)
تحريرحركات تانى، الكردمأمثن الثتى انئلرث الحركة هذه فكر حول التفاصيل من لزيد تتبتاها*. التي 

٠.٢ • ٤ القاهرة، القلم، دار الرأةمنالساواهإلالحدر، 



;عأوأؤمحي 
سجوهوت واضحا منها الهدف بات دولية مؤتمرات عبر وذلك وتمنينها، الإباحية 

الغربية،الجتمعية لوكيات والالقيم وتقنتن لعولمة دوليا الملزمة القوانين من ثبكة 
؛.١١بالأسرة؛،يتعلق فيإ وخاصة 

تيقنواممن الغربية، حتى بل فقط العربية النفلرة وليد ليس الماضي التصور هدا 
الأسرة،وهي النواة وخاصة والمجتمع الفرد عل الاتحاهات هد0 مثل خطورة 
عللتعمم الدولية الاتفاقيات بنود عل وتأثيرها الانحاهات هده مثل ودخول 

العولمة.ؤلريق عن والمجتمعات الشعوب( 

)بريغهاميجامعة والأستاذة الأمريكية المحامية — )كاترين؛المفورُث،( تقول 
تحديدودعاة المتطرفات، الأنثويان ®تلجأ 1 الأسرة— صوت منظمة ومديرة يونق(، 
لكل؛، ٢١للأسرة معادية جبهة يشكلون الدين الشواذ حقوق ونشهياء النسل، 

الأسرةتدعم التي الشعوب عل م إرادتهفرض خلالها من يمكن التي الوسائل 
بلعائلة، غير نقاش وطرق ديمقرامحلية، غير أماليس( يستخدمون إنهم الهلبيعية. 

مييا مأنشملة المتحدة الأمم ®تبني أيصات وقالت( . ٠١للخدلع يلجئوj( ما غالتا 
الأنشطةونتائج اختيارهم يتم المشاركين أن إلا العام، المال من ممولة المدق، بالمجتمع 

نظروجهة تمثل أنها عل المتحدة الأمم لوفود الأنشعلة هدْ نتائج وتقدم مسثما، تحدد 
للاستسلاما عليهوالضغهل الوفود هذه لعزل محاولة ق لث( وذلكله. المجتمع 

منالمعاJة )للأجندة 

http://www. iicwc. conVlagna/iicwc/iicwc. php?id=861 (١)

عنالفلر وبغض — لأنه بالثذوذ؛ الزواج سن تحديد بعدم االطال؛ز( من كلأ بمف من عل رد هذا ول، )٢( 
االشواذ حقوق نثطاء القانون -يدا ( jwالر لبثن liaJdفمن القانون؛ أرضية مع يتناقض ~ الشرعي الرد 

الوصم(.-يدا الأول هو بالتحديد ا(لهلاو_( يكون — المدعي نظر وجهة فن ِ لذا 
ععاقتاتياررابع آضلكنها ييرجر* بربجتا الأمريكية الاجتيؤع علم أستاذه لهدا أيضا أسارهمت( وقل )٣( 

قالأسرة اءة كفم لعل. الرؤج ومهمتها الحكومة بواسطة الد.عومة الوصاهمت( وهو• الماضية الثلاهمث( 
ثظر:لدللث،. البديل ص وأتيا لأفرادها الخدط^، توفتر 

73 .Berger,B,and,P,The War Over the Family,ibid,p .. والكلامانمرب ق *الأّرة بواسطة
٠.٣ ٤ ص ، الكتاُب، -ياوايوحد وترجته بنمه 



هجن
تهادرامق كرار( حدمحة )د. الشاهد هدا عل وعلقت وصحت وقد 

الوثائقإعداد ق السافر التدخل مولهات الغرب ق للأسرة القيمة التحليلية النقدية 
ومنهاللنقاش. المتاح الزمن مع تتفق لا بصورة وتضخيمها الوسائل، أبرز وهومن 

عادةالمغثرة الوفود غالبية تحد لا بحيثا متعددة صغثرة لمجموعات الحضور تونع 
أوجهمن ممترا تحمل غامقة لغة استخدام ومنها المجموعات. حح ل يمثلها من 

علالضغهل. بقمد الإقليمية المزتمرات ق التدخل أيقا ومنها الوثائق. ق المعال 
وغثرهاالاقتصادية الضغوؤل تستخدم وقد الأسرة. عل الحرب برنامج لتبتي الدول 

صلسْالأجمائتوبرامج بخطْل الالتزام عل لإحبارئ المامية الدول عل 
رؤعلمثالخادمة ت ١^^١ ممثل بفم الحكومات عل الضغط. يتم كإ والمرممرات. 

الرسمية.الوفود إل والكاني؛ن الأنثوية 
مؤتمرتوصيات تنفيد رلتابحة ٥ + القاهرة احتإعات ارق )باافّورث(ث تقول 

لمثلثنممة الأعفبماء الدول وفود من مقعدا أربعين من أكثر كان الراع( السكان 
غالبا~ خاصة مصلحة لها متظإت وهي (■ الأمرة رتقليم ؛٠نذلإت يمي ما 

الحتميةالحقوق بالخاصة المتهلرفة والأفكار اض الإجهإ؛احة دغ ل ~ تمويلية 
الدولمواطني رأي عن تعبمر لا الخاصة المصلحة صاحبة المتقنات هازه للأطفال. 

ممثلها*.يأتما تدعي التي 
الحلفهذا استغلال فهو خهلورة الأساليب هده أكثر أما خدمحة! د. تقول 

حقوقميثاق التحّدة الأمم أقرت فقط الإتان. حقوق لمفهوم للأسرة المعادي 
ونقافانما،ومعتقداتما الثعوب سيادة احترام عل يؤكد الن.ي م(،  ١٩٤)٨ الإنسان 

جاععةالفارنة الأديان ق دكتوراه ، ١٩٤٨ردان المواليد من بير، القي، الث.خ كرار حدثبة ومي ( ١ت 
الإسلامية.درمان ام جامعة ق الإسلامية الل.راّامت، م فة ورتيأستاذة . ١  ٩٨٦يامركة فيلادلفيا مميل 

المنسال،اء ءالهنة وعفو . ١  ٩٩٣- ١  ٩٩٤وداتية الللمرأة العام الانحام اسيى لجة ة رئي
-١  ٩٩٣العالي( المار الإسلامي )الاتحاد  ٠١لالداaت العلس الجلس مقررة ودان. بال

٢٠. ١٩٩٦ ٠ ١٢—٠ ٠ أعفاءومن باكستان, ومفره الماليامتؤ الرلاjيادت^ لانحاد وعفوموس . ٠٨
الرل١نالوطي الجلس بوثابة الخارجية؛ العلاقايتر / الاجتإعية الشؤون ٢ والتعليم الرئة بمن 

الغرب(.ل الأسرة كتابها ق للورت؛ن•)سمرتما 



ء1ةإ-؛-أ٣^١^ 
هذاتعرصى وقد الخصوصي. الإطار ا هن. ق الأبناء تنثئة ق الأسرة حق وعل 

ل.وفالشعوب، وحموصية حرية حدد بات بحيث، نطاقه لتوسع ول.رمحتا الفهوم 
ذؤيعةالإنسان حقوق لتتخذ التومح هذا ق مصالحة فا جهات هناك تكون 

والأخلاقللأسرة المعادي ، التحالفأن الثابت، من أنه إلا الالول. شؤون ق لالتل.حل 
ا،حمايتهينبغي التي الحقوق من أنبما عل ورواه مفاهيمه لإدراج الثغرة هذه استغل 
الإنس—انحقوق منظومة استه.دءتإ للأسرة المعادية الحصبة ررإن بالمفورت(؛ )تقول 
تحجيمعل القل.رة هو هؤلاء إليه يعي الذي والنفوذ للمنفوذ. المباسر الهلريق لكونها 

الإنسان،،.حقوق باسم وللمفارقة، الشعوب، غالبية حرية 
ااحتراقهفهو فكرها، عولمة محال ق الأنثوية الحركة حققته ما أحهلر أما 

مؤسس—ةلوحود كان فمد خاصة، التحاJة والأمم والاJولية الإقليمية لالمنذلإت 
قكبير دور المتحدة الأمم داخل - الأنثوية حلفاء - Popullationistsلوّكانيين 

استغلالق الاختراق ه_لاا خهلورة وتكمن الأنثوي. الفكر عولمة مشرؤع تهيل 
رقابةتحت، يتنفيل.ه الأعضاء الدول ؤإلرام الأنثوي المشرؤع تقنتن، 3، المتحدة الأمم 
اتفاقيةالمتحدة الأمم تبنت، م ١  ٩٧٩العام ففي الغرض. لهاوا استحال،ئتإ آليات 
المرأة،صاّ التمييز أشكال حمح إلغاء اتفاقية وهي الأنثوي المثرؤع طياتها ق تحمل 
علوتسهل تحرسها لحنة الاتفاقية وقوه سيداو. ( CEDAWئ) اخممارأ ، وتعرف
الحركةمنفلعات ذللث، ق تغلة موتهلثيقها لتوقيعها -ادول العل الضغهل متابعة 

ا.ولالمن عددأكبيرأ فإن وضعها، ق المشاركة عدم من وبالرغم عالميا. الأنثوية 
الإنان،لحقوق ااا.ولي للميثاق المرمحة بنودها لمخالفة الانتباه دون عليها وقعت، 
والأخلاق.ة والعفو والمرأة للأسرة الخطير لأستهوافها الانتباه ودون 

تومعهي للأسرة المضادة الحركة مهمة أمجثحت، لألقي بالفورتت تقول 
والمؤسساتللأّر تلقاليالأ حففلتح نحومحالات فاكثر أكثر الحالية الإنسان حقوق 
تحا.اُلأثإالأ>>سا هن. ؤ أعلاها إل أدناها من التشريعات وضع ق توثر التي الدينية 
الاتفاقياتفلجان عالمي. إحم_اع بلا يتم والدين الأسرة ق خل تتل؛ حددة لحقوق 
ا١وللالالرحؤع دون )أي الحقوق،،. ه هل؛ وحول عن فمهل تعلن بساطة وبكل 



لتقولالسيداو(. اتفامة السيهلرة)لحنة نحت تع التي اللجان هدم ومن الأعضاء(، 
لحنةق محدث ما راديكالية الأنشهلة أكثر أن تغرب الممن ارليس وا،لفورتت أيضا 

١يقصد ان( الإنأن)حقوق الغالبية تقارض فبينإ سيداو، اتفاقية  منحمايتنا  ٦٢
تماما.العكس تفعل سيداو أن نجد شؤوننا، ق وتتدحل تضهلهدنا التي الحكومات 

لتعديلالمناسبة التدابثر حمح تتخذ أن الحكومات تهلمالب صارمة لغة عل تحتوي إتيا 
علالقضاء تحقيق -بدف والمرأة الرحل لوك لوالثقافية الاجتإعية الأنإؤل 

أودونية فكرة عل القائمة الأحرى المإرسات وكل الحرفية والعادات التحيزات 
بالفورثترى كإ والمشكلة والمرأة،،. للرحل نمهلية أدوار عل أو الحنسن أحد تفوق 

يقرصهاحديدة مفاهيم من اللجنة تضيفه فيإ ولكن فقعل. الاتفاقية بنود ق ليست 
الإنان.حقوق باسم للأسرة المعارصن التحالف، 

قالت،كإ العلفل حقوق اتفاقية عل اليداوينهلبق اتفاقية عل ينهلبق وما 
عنالصادرة العمل برامج محتوى ق ينهلبق والحال أيضا كرار، حدمحة ود. بالمفورث 
الحركةأن لنجد ببكثزؤ المرأة ومؤتمر بالقاهرة السكان مؤتمر مثل دولية مؤتمرات 

العالميةنحو الانعللاق عبر حاصة الداحالية الأمريكية المعارضة تحاوزت الأنثوية 
الأمماختراق بأفكارها عولمة نحول حعلت، وهكذا الارتكاز ونقامحل الأفؤع يانشاء 

نحوتغيبرمصوبة محملها ق وهى ووثائقها. وح؛رائها لحانها عل يعلرة والالمتحدة 
قتشكيلها ؤإعادة المجتمعات هبر لتل. أساسية كخعلورة تدْبرها بل الأسرة مفهوم 

؛.ُ حديد انوي إنديني لا ^،١^، مائي ^^؛، نفلام 
ايثقافتهالملمة والمجتمعات الثالث،( العال؛ رئيى)دول ف كهل. يثمل وهذا 

وأنانيةيتغعلرس ارته وحقمحتمع كل خصوصية الأئعل بعرض صارين وقيمها، 
الشريعةمع الاتفاقيات تاللث، بنود بعض تتفق أن الع المستحيلات ومن لعل، وت

الأستشهاداتن,ْ هوأمثال بع بمراء الغرب،، ق االأأ،رة كرار خاومحة د. كتاب ق وأكثر ا هاو كل ( ١ّ 
منواالزيال المزيد خفيه للكتاب فيربع المرصؤع، هدا -م مما ذلك غير أم مفى— كإ ~ عليها والتعليق 

وما ٣١٩ص أكثر. ونوصيحات أحر شواهد 
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الاتفاقياتهذه لب أن نحفى ولا بينهإ• والملمة الرجعية لاختلاف الإسلامية 
المرأة.أو الهلفلمة مواء المرأة تحرير غقتاء تحت وجوهرها 

بموبالذي هم الهي المرأة ايا قفكانت ررؤإذا محمود؛ محيية أ. تقول 
بكلتنحر التي لاتفاقيات ا من محموعة لها أصدروا ثم ومن ~ المجتمعات لاحراق 

نفسأن ملاحفلة مع هم، الهذا رأس هو الهلفل فان ~ الفهلرة عن شاذ هو ما 
اتفاقياتق المهلروحة ا ذاتههى المرأة، اتفاقيات ق المعلروحة النوية الأجندة 
الدوليةوالوكالأت الأجهزة كافة ق ( Feminists)الأنثويان لتغلغل وذلك الهلفل، 

مجيلعل ومنها الاتفاقيات، تطيق ل الدول لمراقبة المتحدة؛ الأمم أنشأتما التي 
جلستهافجاءت الئلفل، عل حديثا ركزت التي  ٢١٠المرأة مركز لحنة الخصوص 

٢٠)مارس والخمرن الحادية  العنفأشكال كافة عل القفاء بعنوازت ( ٠٧
اّفلةالأش(اءى.صد والتميز 

خاصةتوصيات وتقديم اعداد ومحص والاجتاعي، الاقتصادي لامجلس معاون جهاز هي ( ١) 
الدولةوالأنفامات برامج الإعداد ثم ومن اليادين، كافة ق والمرأة الرجل ب؛ن التامة المساواة يتحقيق 
والإقليميالوحلتي المستوى عل للمرأة إنجازه تم مجا تقييم ْع تقدم لتحقيق اللازمة التدابير تنفيد ورصد 

لعرسة،الهمة دار المتحدة، الأمم إحلمار ل الإنسان حقوق خماية الزناق، أحمد محمد )عصام والعالي. 

 )٢(frjiJ ، ^^٣١ءل ١ ) ال''الأمحرة الأونة ل
و)الرجلالحديدة(، )المرأة إمحاد إل مدق والتي الأنثوية الحركات تنشد© ما لتكوين الميل لأنه أولأت 

علصغره منذ فيثب وشرمه وأكله لعيه مع القيم تلمك العلمفل دإرصاع إلا يتم لن وهدا الحديد( 
يمكنأنالأدوار كل بأن والإيإن سهإ، الفوارق كافة ؤإلخاء والأنثى، الذكر بتن التام افاوي 

يتثادلأما.حتى أو سكروالأش، 
نحتعلميها تتشتته المتنهدف القيم تهين تم ما إذا خاصة صعيفة، متكون الشأن هذا ق المقاومة أن ثانيا؛ 

أنستطيع الذي فمن وحمايتهم سعادتهم عل والعمل بالأطفال، الشفقة قبيل من انية إندعاوى 
ا.للأطفال! الرفاهة محقق ما يرقص 

التامةوالمص—هللمحات المفاهيم من بالعديد حافلة الدولية، الاتفاقيات من وغيرها الهلمفل حقوق واتفاقية 
الك،أهمزتأا،وهو-اإلا-نخلألالمثةاس صحيحا الثقافة من 

سابق()مر"؛ع  ٠٠الدولية.الاتفاقيات ق الطفل دراسة يفلرت المصطلح(. )بجغرافية يعرف 



ت;حأججأةئقأت;;;عبسس 
أن-بعد اممل( لحموق الدوليت الاتفاقية ق ل)نظرات انار عل د. فول 

الدينيةالموولية الإسلامية الشريعة ®وصت قائلات فعلق للعلفل؛ كُريفها أمار 
حتىالصبي ثلاثة! عن القلم رررفع ه؛ الض قال فقد ايلؤغ، ن بفرد لكل 

المنظإتقوانٍن لأن النقطة؛ هده إل تنتبه أن الإسلامية للدول بد ولا . محتلم...٠١
أعالمن وممبرْ وباطلا! لاغنا عاتا ١( سن)٨ قبل ه الزواج نجعل الدولية 

االزواج)زننطاق حارج الحسية للعلاقات مصراعيه عل الباب تفح بينإ الإكراه، 
إكراهءابدون كان طالما الإنان، حقوق من وتعتثرذلك ولواط( 

لووالدين، للفهلرة خالف وشذوذ حطر من تحتويه وما الاتفاقيات وهده 
ايلزمونأن لكن بشأتيم، أحرار وهم سيئا قلمنا لما وحضارمم، نفسها عل انهلوت 

مناف الربا حياتنمنهج لنترك الغربية، حضارتم من المثري حاتم منهج بإتاع 
أحطاريعي لم معن فماs موي عاقل يرتضيه لا ما فهدا الإسلامية، حفارتنا 

هدهارلوأن ءإرْت محمد د. يقول ومعان. أفكار من تحتويه وما الغربية الصبغة هده 
والداعينبها، والمؤمنات الومن؛ن عل وقفا كانت والمإرسات والفلفات الأفكار 

الأفكارهده لوأن بل . . اهتإم كثر منا استحقت لما الغرب ل إليها والداعيات 
قهوحقهم مدا إن ات لقلنالغربية، للحضارة مدهبا كانت الشاذة والفلسفات 

ا'.مكان أزمة حهنم ي وليس • • هوموليها وجهة ولكل • • الاختلاف وق الاختيار 
المإرمةق وصح المدى الفكري، الشدوذ -بذا الاهتام علمينا يفرض الذي لكن 

والرقنالملمان نحن — علنا مرصن مجهمنة، كحفارة الغرمب أن هو والهلبى، 
ؤيفحيعولهإ، عندما وذلك والقلمان، الأفكار هده الحنوب ءالم كل عل و— 

امتولتوالتي عليها.. يبعلر التي ~ دولية منذلء^ت وأعلام وشعارات أختام علميها 
هذاصياغة ل ونجحت ؤ. فيها المرأة لحنة عل الطرفة الغربية الأنثوية الحركة 

يداووثيقةالاتفاقية وحتى م ١ ٩ ٩ ٤ منة السكان مؤتمر منذ دولية( )وثائق الشذوذ 
المنظومةمن حزءا لوكي الوالشذوذ الفكري العوج هذا فغدا الطفل.. حقوق 

الأساءءلالأطنال،مه-؛ه.ا
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قنجح الذي التغريب نافذة ومن العاين. عل والعو،اة فرصها يراد الي الغربية 
ابلادنق التبشير بدأت غري، هو ما كل منها يسيل صنابير إل مثقفينا من نفر تحويل 

((را،.الإسلامية العربية - الشرقية المرية الحركة ق الفكري الشذوذ -بذا 

—بالعالر ا،لرأة تحرير وحركات الدولية الاتفاقيات بين الومحليدة والعلاقة 
علللضغط المخالصة الأجندة من التحرير فحركات — منها الإسلامي يبمنا وما 

نحتلفأهداما لها أن ومعلوم الدولية. والمرتمرات المعاهدات تلك لتنفيذ الحكومات 
الإسلامية.وثريعتتا مثادئنا ْع 

محددة،أهداف من تنهللق المؤتمرات هذه ررأن الطعيإت! هال د. يقول 
العالميالفلام وحراسة المتحدة الأمم وتتفلل؛مثللة واحدة، قة فلوتحكمها 

يامحيحمال2لان وٌإعلامية وحيران مالية، قدرات من يمتلكه ما بكل الحديد، 
اتثقافمح تعل تحمل ومبادئ، قيم من يريد ما يفرض أن عل قادر قاهرة، 

علالقائم الكبير الحيهل. ق صغيرا حزءأ لتصح الأحرى الشحوب، ارات وحف 
لهتدعى التي الفنام هذا يمثل أن دون العالية، باسم الثماق والإغراق الملعل 
والثقافي((ُى.الحضاري اق الإنالمشترك من شيئا العالية 

وهيالمتحدة؛ الأمم متثلمة أمحلرما المؤتمرات هذه و® الدولية الاتفاقيات إذن! 
كانت،ؤإن ا. أوربق ا وحليفانيالمتحنوة ات الولايلخهلطات التنفيذي الذريع 

العانرتحين محي! دعايتها وفق رفعها عل المتحدة الأمم دأبت، التي الشعارات 
ال.ههوإن بل ذJلث،، بخلافج الأمر حقيقة لكن والاحت،اعية، والتجانية الاقتصادية 

فكرياالمالر عل يطرة للالحديدة اللي؛رالية ستخدمها ووسيلة أداة المؤتمرات 
قالأحلاقية الحواس، تبعاد واسالاحتإعي، الملوك تأؤلير حلال من واقتصاديا 

.٢٣١((والاقتصادية الأيدلوحية مصالحها يحدم حاص منظور وذو، الاقتصادي، لوك ال

.٧٢- ٧ ١ ص والإمحلأم، الخرب بض الرأة تحرير )١( 
>ة.جا.،ة فيكوٌ-\ب/ الشارك الإملاص الث امحتاذ وم . ٣٢٧الإنمان، حقوق )٢( 
.٦٢— ٦ ١ •سظورين، بان الخولة أموزون، محمل. د. أ. )٣( 
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أجندةاللمة الجصات ق الدولية وا،لوتمرات الاتفاقيات هده بدرت وقد 
علدولها تواقيع لمثل استغلالها نحفى ولا نحقيقها، عل وتممب مشاريعها، تتاع 

تغلألوامرفعها، حاولت يعضها، عل متحفظة كانت، ؤإن الاتفاقيات، هذه يعص 
أوزلاتائل المهده ق الحق عن حادت التي الإسلامية الاتحاهات بعض آراء 

لكنبه؛ تقتنع لا لوكاستخ حتى هدفها نحدم طريقة كل واستخدام الحلمإء، يعص 
للغاية.كوسيلة ستخدمه 

لخلاصة(ائ 

قوانينتغيتر من أوغ؛رها أواليمن أوالأردن أوالغرب مصر 3، بجرى *وما 
الالتزاممن جزء هو بتغييرها؛ الهلالبة أو غيرها أو العقو؛ات أو الشخصية الأحوال( 
تعميناوليس الدولية، المؤتمرات ق الدول، هده علميها وهعمتث، التي الدولية ؛الأجندة 

الإنسان.لحقوق استجابة أو الدول( هذه لشعوب داحلمية، حاجة عن 

قوحقها قيد، بدون فر الق ا وحقهالتكاح، عقد فح ق المرأة فحق 
وعدموالهللأؤ( الإرُث، ق الرجل مع لماواتها مثارا ستخدم ل.ى الالمواطنة 
البيت،خارج)هناؤ( وصداقات علاقات ؤإقامة القوامة ورفض الول للمهلة الخضؤع 
أجتوةمن جزءا باعتاره مطروح ذلك كل ذللث،، وغير المبكر الزواج ومغ والعائلة 

يالدينالالتزام والإقرار؛الحديد، العالي الظام طاعة ل للتسليم؛الدحول، دولية 
المجالسيمي! ما العريية البلدان هذه ق تأسست، الإطار هذا ون( البديل• النموتم( 
الأياللوجيةهذه نبض ككيانات ونحوذللمثؤ للممراة، الوطنية واللجنة للمرأة، القومي 
الذيالنوى، التغريبي للفكر كانعكاس حجل، بلا وتدعوإليها الحديدة، التسوية 
ونظمهالإمحلامي الدين وكراهية الحميدة، الإملامية القيم محاربة إل يودى 

رالإر٠لأميا١أ المجتمع ق وقوانينه الاجتإعية، 

٤.-٩  ٤٨الدولة، الإّلأموالأتفامات حراسة بض اياهر :١(الزواج 
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ظه،ذئقههصسذءمِأ 

التحفظاتيفع ؤكيفية الإتفامهات توقيع 

الدولية،ات الاتفاقيبعض مع الإملامية الحرمة الدول توقع نحفى لا 
الخالقةالبنود بعض عل التحفظ_ات بعهمر وصع رغم عليها، الواضح وتأئرها 
المتابعةا يلمجاتهالدولية الضغوط مع أنه إلا انية، الأنوالفطرة الإسلامية للشريعة 
التحفظاتك—ثرمن رفع تم الدول؛ بنفس بالداخل الآمرة وأحندترا بالخاؤج، والمراقبة 

،•والغرب،....١ ومصر والأردن والخزائر تونس مع الحديث، بالعصر حصل كإ 
منثكل بأي رفعها محاولة يتم التحفظات أن ذالشكالة الحهلر؛ يكمن فهنا 
بعدموغثرها الإسلامية الدول ررأنعمل العلم ْع الأثإن! من ثمن وبأي الأشكال، 

قبغريمي، ليس المواثيق، ، JLf-عليها تحفظتا التي النول ٌع الحالة هلْ ي التزامها 
ولآوالكثثرة، الصغثرة الدول من كثير تحاهلتها قرارات من فكم الدول، المجتمع 

؛.٢١١،والعالية! المحلية ومصالحها سياستها مع لتعارصها بالا لها تلق 

والطفل،—ازأة يالخاصة الدولة الأتفامات قتاولها التي القفايا بامم نوضحية مذكرة وهناك )١( 
وقدالإملأم®، ل الأسرة ءمثاق ق متثلة للأمرة الإسلامية والرؤية الوطنية، القوانئن عل وتداعياما 

ونإذجاغملة، الفاللجان هي وما اكحفظايت،، ش رفر كيفية ثم الإسلامية ماذج؛اكحففلا>ت١ صريت 
المرأةاتفاقيايتح أخطر تتناولها التي القضايا أهم تتاولتؤ وقد عنها، التحففل رغ تم ادي القوانثن من 

الوطية.القوانئن عل وتداعياما المرأة)ّيداو(« صد التمييز أشكال، كافة عل القضاء الدولية»اتفاث؛ة 
التال:الرابط عل إله، فترجع ذك وغثر 

httpi/Ziicwc. orgZlagna/iicwc/iicwc. php?id=940
عنسألوك ، بأمركا— الشريعة فقهاء محمع عام وأمثن الدولية الخامعة رئيس الصاوي" صلاح د أ. )٢( 

كالمواثيقالاتفاقيات؛ هالْ عل والتومع ، الفلمأت هذ0 بمثل للانضإم يرى والشيح . ٢٨٧،الشريعة 
١الالتزام يمح ولكي ت ومنهللقابا— عوارها أن؛_ بعد ~ الإنسان لحقوق، الل.ولية  علوالتعاقد  ٠٠
قالنص بأومحتفى الشريعة(، ح لأيتعارض )بإ القيد هذا إليها ؛ يضافأن بحب الأخرك،، •ع أساسها 
فهوباطل.معها يتعارض التزام كل وأن هوالأصل، يالشريعة التزامها بأن الإسلامية، اللولا دستور 
يتعارضالتزام كل وأن أومحن،، دول، آخر م؛ثافا ياي التزامها من، أست، الإسلام بأحكام الالتزام فيكون 
الأكزامفهو؛الك«كطلر:معهدا



سأتحدثأنني وبإ كأتموذج، الزواج من تحديد بقانون مثالا صربت وقد 
السداولاتفاقية أتطرق أن بد لا اوس_عودية، العربية الملكة ق محتممى عن 

اعليهونمى الحبيبة ا مملكتن؛لأن ، المرأة(؛ صد التمييز أشكال حمع عل )القضاء 

تأمثال ونقدا توضيحا الأتفاهية هده عن تكلم من وهناك )١( 
علالمضاء اتفامة ق قراءة أيضا؛ ولها ماطرحي. مى د. إسلامية(، التحية)رؤية الأمم منظومة ل رأْ ا ~

الفواى..صيد وني ٠Jكعابصمحتها الرأة حول اليولية الوتمرايت، اليداو، ا،لرأة) صد التميز أشكال خميع 
الخزحاد عل الحق حاد الإسلامي، الفلور من المرأة صد التنميز أشكال عل القضاء تفاقية ا -

)الأزهر(.
للدعوةالعالي الإسلامي الجالس الرأة، صد التميز أشكال خمح عل القضاء لاتفاقية نقل.ية ؤية ر~ 

والإعانة)القاهرة(.
للمرأةالعالة الإسلامية اللجنة المرأة، صد التميز أشكال حيع عل القضاء لاتفاقية نقدية ؤية ر~ 

ورائعة.جامعة وهي والطفل، 
عبدعواطف ت للماحنة الرأة صال التميز أشكال جع عل القضاء اتفاقية من الإسلام وقف م~ 

افلرأة(.دراسات )مركز إيراهيم 
أشكالميع عل القضاء اتفاقية عل التحففنات إلغاء عل ي الأءار لها: الخمية العفاف عية مخ- 

الإنسانية،الرأة بحقوق عالما بياى الاتفاقية تعتثر بقولها: الاتفاقية هذه عزك وقد الرأة. ضد المز 
علتأكيدها ،ع االيادين، جح ق والرجل الرأة الطلقة؛؛j، المساواة تدعوإل مائة ثلاتثن من وتتكون 

الاجتاعيةحالتها عن الطر وبغض أسرة، ق كعضو وليس كفرد الرأة إل الطر يمعتى الفردية، مجّدأ 
—الأتفامة — سميه وما التمييز مفهوم ؤإلغاء أرملة، أو مهللمة أو متزوحة أو عزباء كانت مواء 

الثساذينأسر الشرعية لإعطاء الأسرة؛ هياكل تغيتر إل الدعوة ع االجنسين، النمطية بالأدوار 
المسالزواج نحكمه لا الذي الحر الألمماء أسر عل الشرعية ئوب، ؤإسياغ جنلما، والثاذات 
الرعايةبل موتوفر واجتتعاعلما، مياّتا المرآة، ارتمكبن يسمى ما عل الاتفاقية وتؤكد بالتقاليدي، 

المأمونةالحسة بومالرفاهية اكمثالة الغرب اكلور من الختسية الصحيةلها٠عالأركيزعلاكحة 
منعوسائل استخدام ونعمتم الإجهاض، ؤإباحة الحسية، الثقافة مناهج تدؤيس واعتإد للأفراد، 
الأتفاقي-ةعل ونمت، وقد الزواج• سن وتحديد والزواج الأسرة لقوان؛ن الاتفاقية تتعرض كإ الهمل، 
الدول.تللث، سجلتها اش التحفطات بعض عربية«ع دولة عشرة إحدى 

صدالثميّز أشكال جع عل القضاء اتفاقية ق الشرعي الرأي بالسردان، الإسلامي الفقه مجمع يان ي~ 
الفقهمجمع ورئيس التأصيل، لشثون الحمهوردة رئيس الإمام)مستشار عل أحمد د أ. الرأة)سيداو(، 

٢٠م/١٤٢٥^نىيالمودان،اددداكاك، م.٠٤
الحيدةالعارمان توضح الأسكوا ق الرأة لركز  ٣٢ ٠١١حديثة دراسة عل رد هدا وق مهم: تنبيه 

الحزيرةبجريدة _ا -أاستشهدت والتي الحربية، الباليان ق السيداو اتفاقية تنقيد ق الناجحة والتجارب 



ج§-ثمحك،؛ءالزامةلإّامض : الأول الفصل 

الخميس، ١٦١٩)العيية المساواة يميدأ العلانة نة أنعنوان؛ تحت شخ، ال حصة وعرصتها 
الوثيقةأن تيع لآ جهة أية أن رغم *••• حصة عن نقلا ~ الدراسة ذكرمت، حث (؛ ١  ٤٣٣الحجة و ذ٩ 

بالسيامةمرتيهل المرأة منه نحرم أو يمح ْا أن الوصعية هده وتدل الإسلامية، الشريعة ْع تتعارض 
سّاصيةاا.تماوصية كورقة بينهم ا،لرأة حقوق وتستعمل المجتمع، فئات بين القوى وبعلاقات 

الشر-يعةتعارض ب الاتفاقية إن قالت،! لأنيا فالكدب، والتلبيس؛ الكدب بين المقهلوعة هد0 حممت، قالت؛ 
لخانمن الإسلامية الشريعة بمخالفتها قال من عل أمثلة صرمت، وقد ذللث،، ما جهة تلع وز الإسلامية، 

علتحففلتج فهي السعودية، رأسها وعل الإسلامية الدول تحففنات الأحر والأمر "• مفى كا ~ وأفراد 
بالسعوديةالإنسان حقوق أحوال عن الأول التقرير ق) جاء حيث الإسلامية. الشريعة ح يتعارض ما 
المالكةتسجيل ملاحفلة •مح السعودية؛ وتحففل السيداو اتفاقية عن حديثها عند ( ٩٤ص ، ١٤٢٧/

علمحدد تحففل وكدللشر ، الاتفاقية ق الإسلامية الشريعة أحكام مع يتعارض مجا كل عل عام لتحفظ 

الافتراءعقن هدا التحفظات موصؤع عن الإسلامية الشريحة فتنحيه سياسية! وأمور ونوى، بالمجتمع 
والتلثس•

الرادالكلام مع هي أصافتج هل أعلم ولا شخ، آل حصة عن ~ذقلأ تولها الدراسة هذه ففائع ومن أينا 
تعم،ؤإن الحمل، قيد زال فإ اليمن ءأما الزواج• سن تحديد حول ~ ولدراصتها لها الرد لكن لا، أم 

لحقنمعهن الحنس ثمارسة نحفلر لكنه سن، أى ق بالزواج للفتيات يمح الفاليمن كفعلهم، تولهم نمبمبإ 
مليونالسمج والقول السخيف، الإجراء هذا حلمإ وصع لو الْلبيص ان الإنأن وأعتقد لذللث،®، ميئهن 
)انتهى(. ٠١الهلفل!!وحقوق سنااا؟اا ءأى همارة تتخيلوا أن ولكم حقه، يميه فلن تعجّتج علامة 
قلت،:

الحواراوالحقوق الاحترام لأدعياء وحوار وحموق احترام لغة من أجلها مجا إإ ساجة سخفح، أولا• 
اكلمنجعلتم طالما التي الحقيقة )وهن.ه الإسلام رأى فهن.ا اليمن! مع لا الإسلام مع مشكلتكم ثانيا؛ 

ساحأبففد ديتية*..(؛ هيئات أو إسلامية دول أو ات جهأو ات مجومطريق عن يكون بالإسلام 
بقزالفرق ملاحفلة ْع لكن المعترة، لمصيبمحتهن سن بأي الصضرات وحش الفتيات، زواج الإسلام 

ولاالحسئس( )تمارسسة ول-راء«سكم أسميتموه ما وهو نحاهلتموه، مجا وهذا والبناء)الدحول( العقد 
يعقدوتمتعه سة، ١ ٨ سن تحت، نكاح بلا الحتس ممارسة تيح اتفاقيتكم لأن بذلل؛،؛ عليكم تثرمس، 

فكيفإليكم، وردت المزجاة بضاعتكم افهذه ا ذلك؟ من أند وساجة سخافة هناك فهل ا الزواج؟ 
ونقيدحل أويمنعها، للفاحشة ابنته فعل عل الأمب يعترض حيتا والمصيبة بل أ منها؟ تتنصلون 
ءالإجراءقولكم؛ معنى حما تعلمون هل أمركم!؛ عجيب الأسرى؟!! العنف، دائرة ق اتفاقيتكم 
به؟!!تتشدقون ءالذى السمج والقول السخيف 



حؤجابياس ابساكالث:ِ ِ
٠)عام ٠ ااتحفظاتأ بعض مع  ٠ oJbJLقلتها؛J؛رغم آم(، ٠   J منبعثرها مقارنة

وآثارهاالشرعية، ات المخالفمن الكثثر فيها فالاتفاقية وكافرة، إسلامية دول 
منالحيية ا مملكتنتواجهه أيفاما نحفى ولا لب. ذي عل نحفى لا وأيعادها 

نفسمن تارة بتمثر، ممن ر عثالأدي أحداث بعد خاصة دولية صغو٠لات 
بالداحل.أحندما من وتارة الدول، 

حقوقحمعية ررأن ت بالسعودية،، التغريب ررحركة كتابه ق البداح د. ذكر وقل 
قضاياح التعامل ق لعملها مرجعا الاتفاقية هن.ه تعت؛ر عودية الق الرمحمية ان الإن

غجرات الحكومغثر ا هن. ان. الاسمحقوق هيئة رثيس تمر؛ح عل معتمدآ . المرأة 
معا تعاملهق الدولية ات الاتفاقي^٥ أمثال عل تعتهد الش بالسعودية الرسمية 

حقوقعن ولحنة ان، الاسملحقوق عودي الالرم مثل• الرأة، قضايا 
أولأ«أأأ.الإنسان حقوق وخمعية الإنسان، 

ينولهابعض عل التحففنات يإيداء وقعتها التي للدول الاتفاقية سمحمت وقد 
لموضوعهامناما يكون تحفغل أي إبراء نحون لا أنه عل منها، ( ٢٨)المائة عل بناء 

ولقلالدول. القانون ينال حسثا الدول من كثير عند إشكالا سب وهاوا وغرضها. 
حقوقاتفاقيات عل وضعت أحرى تحفظات أية فاقت التي التحفذلات كثرة سين 

إعلانحث، كإ المرأة، ضد التميز أشكال خمح عل القضاء لحنة لدى قلقا الإنسان، 
الاتفاقية،عل اكحففنات مراجعة متابعة ءل الوكورة اللجنة العمل وحملة )فيينا( 
أوالاتفاقية ف، وهل• غاية منها يناقضن ما خصوصا سحبها عل المنضمة الدول وحث 

عملامج وبرنإعلان دعا وكيلك الدولية. الاتفاقيات قانون مع تنال التي تللث، 
داخلنص وجود عدم إل التءحفذلات لإزالة الدعوة ل السبب ؤيعود الدول. ؛ك؛ن 

الاتفاقيةجوهر اقضى تنالتي التحففلمات لرفقي داخلية آلية السياداونحدد اتفاقية 

الأمانةهمل صادتت ار انفت الش العرية بالدول قاتمة اك>اوة، الأمم منظومة ق ا1لراة كتاب وق ( ١) 
الرزاق،مد لملاح الغرب( ل والراء الملمة الرأة ق )مقالات محاب وق . ٢٣ص؛ تحفاظاما. ،ع 

لحموقالعالي الإعلان مثل الاتفاقات يعص عل النرية ت ١^٥٥٧ من تماذج بعدما وما ٢ ١ ص 
السيدار.واتفاتية الإنسان 

النظإضهذه عن تعرمية يذة •ع . ٢٩٧ص يطرن ( ٢) 



!٤٠٢٠  Vةب"ة-أ صاسينالأظبموس ؟
هء٠ ءض ذ ٩ . . — - - سقخأ|ه|ص' 

هذهمن التخلص وجوب عل ليؤكد الاختياري الروتوكول جاء هنا من فها. وغر 
اكحففلات١ا،.

الأمملحنة تقرير يقول عليها، ١لفلالم والضغط السعودي التوى عل فمثلا 
فبمراير١ الإنان حقوق لمجلس اء)التاع النضد التمييز عل للقضاء المتحدة 

٠ الووليةالمرأة حقوق معاهدة عل الإسلامية يالشريعة العمل يهلغى ®ألا (• ٢٢ ٠٨
الأولويةئ الدولية العاهداُت، وأن ٢، ٠ ٠ ٠ عام الرياض ونمها التي )اليداو(، 

بعدالعولمة عصر ل الضغوطات وطاة واشتدت علت، ولقد المحلية،. الةوانين عل 
كانؤإن ومثالها— ضغط، كوسيلة أمثالها عن الحديث، فبدأ اليداو، اتفاقية نونع 

أيضا.العلفل حقوق اتفاقية أقل~ بصورة 
الأنموذجحول الأملأمي)انمودي( ٣ لرابملة المساعد العام الأمن فال 
السعودي.

مدعوةالسالمة الأمة لأن العولمة؛ هده أمثال إل بحاجة لسنا السلمان رانحن 
فيكم>رتركت، الشريف،; الحديث، ق كإ ه، رسوله وسنة تعال الله بكتاب لث، للتم

وسنتي،.الله كتاب أبدا، بعدي تضلوا لن يه تمسكتم إن ما 
يدعل الأول السعودية الدولة قيام مند السعودية البلاد عليه مارت ما وهذا 

العربيةالمالكة يس تأسبعد حول مآل الفيصل الرحمن همد بن العزيز عبل الملك 
تحصبنق السعودي الأنموذج عن الحديث، عل نحملنا وهذا تزال، ولا السعودية 

علالمحاففلة وق الإلحادية، والحملات الثقافية، العولمة محاطر من السلمين أجيال 
المة،ا"ؤالمالثخمة 

٢. ٠٦— ٢ • ٥ ص الرأةقمتظومتالأممالتحية، للفاتدة؛ )١(يتفر 
.٤٩٥يسير(، )يتصرف الحضارات وحوار لإسلام ١ ( ٢) 



لمعالتمفظاصنماذجمىالضغوط ٠٠

المماقةالدولية الاتفاقيات لتطبيق والفاغطة اضية الجهات أن سم بداية 
عبةثالمرأة، مركز لجنة أبرزها من ها؛ نفالتحية الأمم هيئة داخل حهات با،لرأة؛ 

اللجنةمنها اكحدة؛ الأمم لينة تابعة ات وجهاليداو. لجنة بالمرأة، النهوض 
الإنإئيالمتحدة الأمم امج برنيا)الإمحكوا(، آملغري والاحتإعية الاقتصادية 

(UNDP ،) يونيفم للمرأة الإن،ائى المتحدة الأمم صندوق(UNIFE ،)صندوق
العملمقلمة ا منهة: دوليات جه(. IJNFPA)للمكان. المتحدة الأمم 
للتربيةالمتحدة الأمم مقلمة (. WHO)الحالية الصحة مقلمة (. TLO)الدولية 

Amnesty) ة الدوليالعفو مقلمة (. UNSCO)اليوزكو ة والثمافوالحلم 
Intemational .) ووتش رايتس مؤمن مقلمة(Human Rights Watch .)،المالئ

الحكوماتويعفى الحالية(. التجارة مقلمة — الدول التقي صندوق — الدول 
الغربية؛

منوعدد ألمانيا. هولا.ا، فرنا، بريهتانيا، الأمريكية، المتحدة الولايات ومنها 
الغرييةُا،.الأنباء ووكالأت الإعلام، وسائل 

ايهّاتتعددت لقد ~؛ ات درامبمركز ممثلة — سعود آل ارة حمأ١د وتقول 
التغياربعمليات القيام أجل من الدول حاكومات عل ضغوطها ممارس التي 

بةّوانينيتعلق فيإ الأخص وعل المجالات ، بمختلفالمتعلقة والقوان؛ن للأيفلمة 
الدعميستمد ولكنه هوداخل ما ومنها خارجي هو ما قمتها الشخصية، الأحوال 

الخارجية.ايهات تللث، من والمعنوي المادي 

(•المرأة واتفامات مؤتمرات توصيات يطيق الل.ول لإلزام الخارجة )الضغوط الخارجي الإلزام بحث ( ١؛ 
ونثر-بالرياض• الرأة لدراسات مركز،احثات مدير الكريم. العد يزاد د. الحلمات أحد ق ئدمهإ وند 

'ام.تحتالراطاكافي:فيأا/؛/«ا-
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همو الزارةالإس اساكاك:لا أء 
»ص.__ ص- هكثطن،غء 

بإمحازتحدثت ثم أبعاد، برباعيه التغيير وآليات الضغط هدا إستراتيجيات عن أيصا 
تحديدأن واللاحظ حهلرها. وبيان بنودها، وأهم الدولية والأتفاقيات ا،لوتمرات عن 
مها•قوى بشكل حاصر المكر الزواج ومحاربة الرواج من 

الخاصةالتابعة للجان والراصد سعودية~ت أكاديمية — بيعى القمراء تقول 
الدوليحض عل الضغهل ة تمارمل الازدواجية مدى يلحفل )اليداو( باتفاقية 

-ينق الأسان! حقوق بانتهاك تتهمها حيث، —، المالكة ومنها ~ عليها الصادقة 
وغيرهاوأفغانستان والعراق قلطن ل الإنسان لحقوق الحقيقي الانتهاك تتجاهل 

عامحنيف ق قدمته الذي التحية الأمم هيئة تقرير أل عدا هدا السالمة! الدول من 
٢٢٠ وسوءالأمية، من عالية متويات وحول من تعاق حولية الالرأة أل ذكر  ٠٨

وتحاملالاحتإعية!، حياما مناحي معظم ق التمييز من ومعاناتها الصحية، الرعاية 
لديناالرأة إنجازات يبين الذي العام ذات ق المالكة قدمته الذي الوفوعي التقرير 

بشكلالاحتعاعية التنموية الحواس.، ق مشاركتها تقدم ومدى والصحة، لتعليم، اق 
آرتورك()ياكين الإنسان لحقوق - التحدة الأمم هيئة — مبحوثتهم إن بل عام، 

بهوأسالت عودية، الالرأة حققته الذي التقدم مدى لالمالكة نيارتها حتام ل أكدت 
واكعاإيمةJفيالجالأتالأحتءاءية، 

لروأمركا إمرائيل أل نعلم عندما صورها أوضح ل الازدواجية وتتجل 
تعدخاصة داخلية قوانين لديها وأف ثقافتها، نحالف، أنها بحجة الاتفاقية! عل تصادقا 
اليداو!ءا/اتفاقية وأفضل،ن أكمل 

*الودية الرأة رابع ميداوعل اتفاقية انعكاص عنوان؛ تحت لها مقال من ( ١] 



جخهجُهلداكات الاتفاقات ض انة الإنالزاية : الأيل النمل 

مثالا:العودة ولتكن الضغوطات، من فل؛أخذنإذج الأن ما أ* 
حارحةُاُ:غوط ض- 

مقلمةومي - ( Human Rights Watch)روم رايض هيومن منقلة 
قالرئسي ومقرها م، ١  ٩٧٨العام ق عملها يدأت الإنسان، بحقوق معنية عالية 

عدةممايا ق المرأة ممايا ق السعودية الدولة عل تضغط ~ بموقعهم كإ نيويورك 
مثل:

'امرامه»ء— 

٢٠عام ق صادر لها تقرير ل المقلمة تقول  النساءصد الشديد التمييز ارإن : ٠٥
للقضاءالدولية الاتفاقية به تقفي ما ْع صارخ تناقص ق السعودية، ق متواصل 

لالسعودية العربية المالكة إليها انضمت، والتي المرأة ضد التمييز أشكال حمح عل 

الحقومة،المطإت ومحرنة السعودية.. اطلرأة ت بعنوان له مقال مطخ ق عمرو( يقول)أحد ويالنامثية ( ١> 
Y زعفان. الهبمم الأمتاذ عل بالقضايا ومخنمدا  /U / • يقول:٢. • ١

بحضورنحفر أصبحت واش وحقوقها، السعودية افلواة عن الخديث نه ؤيتجدد إلا أٌيوع يمر كاد لا 
ينلنحش الدولية. الإنسان حقوق ومننل،ات الأوروبي، والاتحاد الأمريكي، الكونجرس موانئ عل دائم 

نالخميعالعالم. د مي. التي الدولة المحايا أحطر من أصحت، السعودية  ٧١قضية أن العادي ا،لتاع 
ومومحةالأمريكية الخارجية ووزارة الأمركي الكونجرس س المودية الرأة حقوق بشأن تلما اصح 

الإنسانحقوق هيئة ومحن واليونكو، ية القرنالرئامحة إل الخوالأمريكي للاح التابعة ارادء، 
المرئية.المرأة بشأن قلقه يدي الكل العربية، الإنسان حقرق هينة إل الدولية 

لنجدأنماتثثر سعودية الالمرأة نحاه رابس( تثيرها)هيومان اش الربة القضايا عل سريعة وبإطلألة 
أننا■ين ق حدها. ق وحقها بالرحال، واحتلأءلها السيارة، وثيادما محرم، دون سمرها إل معغلمها 

دولاك وهنعنها، تتزحزح أن دون لوامت، الدعارة قاتمة ق متقدمة مراكز يولأتعتل هناك أن نجد 
غيرالأْلفال هؤلاء يعانيه لما المجتمع، ق جوهرية مشكلة يشكل قيها العازباُت، الأمهات، انتشار أمح 

معدلاتل الارتملع من بمزيد وييدد المجتمع، عل سلبا ينعكس الن،ي الأب، لدور غياب، من الشرءي؛ن 
نلمن نجيدهن تم الغرب ل اهرأة ملامحن عة تمن أكتر وجرد جانمإ إل مستقيلا... والخريمة العنف، 

مرات*"هن ْ وان القاصرات، من كييرة أعداد بيتهن والدعارة، اليغا، أمور ق العالي ل اليغاء ماقيا 
حقوقءنذلإت١ دعوى ل ءتقد•ن١ القضايامكانا لث، ولاتلالار-ول تللئ، تحتل لا ذللث، ومع ذللث،.. عل 

التال؛الرابط عل المرأة(، لحقوق وفاء )موغ جهدها. عل وتستحوذ حزثما سر ولا المرأة، 
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ة٤ * الزاوينالإن_ابن : <-،١٥^، ٧١ ؤ
علالهجوم عن نحدثتر النقطة هده أن زعفان( ذكر)الهيثم . ٠٢' ٠ ٠ بتم؛ر م٧ 

اذلك إل وما والعارية الضيقة ا،للأبس لمها وعدم الإملامي الشرعي الحجاب 
اركوزي(ّالفرذى)نيكرلأ الرئيس من النظمة شذ6 طالبت ما رروكشرأ قال.' ثم 

وفدللممالكة نياراته أثناء السعودية اللطات مع ا،لرأة ملف لفتح خاصة بمنة 
رابضمؤمن تمرير صدور من برمتن قبل القاب عن ّاركوزي قاله ما رأينا 

وومالأخر«ص•
'آماماُ*ء— 

السعوديةالعربية المملكة ®عل الأحا.اثت عقوبة مسالة ق المتفلمة تقرير 
وأنعاما، ١ ٨ ال محن يتموا لر الذين الأحداث من الحاذح؛ن إعدام يءّآاء علمنا الممهد 

عامالمالكة ونمها الض للطفل، الأساسية الحقوق لاتفاقية ^١ انتهاكا لك ذق 
الأول،مادته من الهلفل حقوق باتفاقية الأعراف أبعاد أحن، يلاحخل وهنا م(.  ١٩٩٦

لبتالسعودية ررالحكومة االقولت حداهم مما عشرة. الثامن يبلح لر من العلفل يأن 
ان<ا.الإنحقوق اتفاقيات، ظل ل تبا التزمت، الش التعهالات احرام بشأن حائه 
*آم!امله*ء— 

العربيةالمالكة ووتش رايتس تدعوهيومن را لهات تقرير ق المنفلمة تقول 
عنالماجة الأسان حقوق لأنتهاكان للتصدي الفوري المحرك إل السعودية 
ولإذن ممللمح لا الحكومية الهيثات أن لضإن المرأة، عل الرحل ولاية محيامحات 

٠.الزواج أو الد.راسة أو الفر أو بالعمل الراسيات البالغات للماء للسإح الأمر 
•المرأة عل الرجل قوامة عل واصح هجوم فهنا 

المبكرالزونج عل الهجوم حول تقاؤيرها أحال. عل تعليقا زعفان الهيثم ذكر 
هيومنمنفلمة تحمر حيسا الفتاة بلغت، متى للزنا الرؤيح ْع المرأة ضد عنقا باعتباره 

اءالقفينبغي المراة حضي عنف.ا عر العانية محن تحت، الملمة الفتاة تزؤح^ أن رايتس 

Y الحموب، الظ،ات وعرت العودين.. الرأة :١(  /U / • اكال:الرايط عل الرأة، لحقوق وئء مونع ٢. • ١
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سءت

و٢؛ الزاريةالإن-اننضالأ-ثذاتوالفتات النملالأيل: 

الفتاةمغ أن رايتس هيومن ترى التناقض قمة عن يعبمر ومما الوقت ذات وق عليه، 
العفةتحارب فالمنفلمة وJالتالي صدها، عنفا الزنا صر غريننيا تشع أن من بلغت، متى 

امالعتقرير ق المقلمة تقول الصغثرات. الفتيات ا زنثر تيسسوتدعوإل المبكرة 
اتسا>اأية تبتت، هي ولا للزواج دنيا منا تحدد لر السعودية الحكومة "إن ت ٢ ٠ ٠ ٨ 

٩٦المادة عل المقلمة تشدد عديدة مواصع وق م<كرةاا من ق الزولج لكافحة شاملة 
ست،وأن تتحكم أن ق حقها للمرأة  ١١أن عل تتص والتي بكتن عمل منهاج من 

أوأومميير إكراه دون الحسية ا يحيابالمتصلة ائل المق ومسولية بحرية 
؛١١((عنف 

;٠٢٢ * ٩ ام ع— 

٢٠يونيو ٢ ٤ ق تقريرصادر  هلتفتقديمه وأسلوب للبه الرء اختيار  ١٠; ٠٩
قواردة الحقوق وهذه الخصوصية. ق والحق التمر حرية من يتجرأ لا حزء هو 

ؤإنالعرق، الدول انون القادئ مبيعكس الذي الإنسان لحقوق العار الإعلان 
هيمقبول غثر مظهرهم أن ترى الشرؤلة أن لمجرد وامامهم الأفراد عل القبض 

عنواللفاع الشواذ، حق حول الضغهل من وهذا الإنسان®. حرية صميم ق صربة 
وثقافتهالمجتمع دين عن الفلر بغض يتشبه؛النساء. ممن الثالث، الحنس من الرحال 
وعلاجها.الفئات هذه مثل ْع التعامل وكيفية 
-٢٠١٢٣١۶

ابالألعدورة ق السعودية المرأة لمشاركة تتجه السعودية أن الخبر ففي 
اسانحضورا تشهد  ٢٠١٢لدن نسخة بجعل ما تاربجها ق الأول للمرة الأولية 

احموصالأحثرة الأونة ق الحولية عل الضنوؤل تزايدت وقد الحالمّ دول لحمع 

(تالأداJأأ إل ت)قاصرات يعنوان أم ٠ ٠ ٨ ووتش( رايتس مثفلمة)هرمان تقرير أيضا السائق. الرجع )١( 
ولايةسامحات عن ازجة الإنسان؛ حقوق لأتتهاكات للتمدى الفوري التحرك إل الحكومة ردعو؛ 
التميزياJفلام هذا بموجب، العمل ثعلل وأن الدولية، يالتزاماما تفي أن عليها أن ك،ا المرام، عل الرجل 

ولإذن -طلب لا الحكومية الهينان أن لضان للإشراف؛ آلية يس أن المللمث، عل أيفاءمح، للغاية،. 
الرعايةأوتلقي أوالزواج، أوالدرامحة، الفر، أو بالعمل، الراشدات البالعات اء للتلاسإح الأمر 

عامة،,حدمة أية عل أوالحصول الصحية، 



IIllIEس ت قةقلأ1ت~ 
منظمةوآخرها الإنسان حقوق عن الدفاع ومتظإت الدولية الأولبية اللجتة من 

أنالحمعة أس من أول أعلنت التي نيويورك( ق ووص)مقرها راض هيومن 
الأولية.الألعاب ق للمشاركة امرأة الأرجح عل ترسل قد السعودية 

قامرأة بمشاركة عودية الإعلان رءأن ووتش رايتس هيومن وأوصحمت 
ا،لرأةصد للتمييز حد نحووصع انحابية حهلوة يعد الأول للمرة  ٢٠١٢لندن أولمبياد 

رقالق وونى رايتي مؤمن مديرة ~ ؤيتون ليا مارة وقالت الباليه. ذا هق 
قالوصع حقيقة من يغثر لا لندن العاب ق للمشاركة المرأة إرسال ارإن الأوسهل— 
الرياضيةءا.النشامحنات ق المشاركة من والناء الفتيات استبعاد يتم حيث السعودية 

عندماالدولية الأولمبية اللجتة إل بالنسبة للاحتفال الوقت ليس  ١١وتابمّن 
السعودية،،.الحكومية الدارس ق الفتيات عن الباو،نية الريية مغ سياسة تستمر 

دولةكل عل محتم أعوام قل قانوئا أصدرت الدولية الأولمبية اللجنة وكات 
ا.وراتالق ائية( نالأثل)كوتا عل واحدة ؤياصية إشراك لوائها نحت منضوية 
قرارلأتماذ السعودية عل الضغط استل.اد ومع الأولمثي. الميثاق ْع تماسثا الأولمبية 
شديدا بيانووتثى رايتي هيوس أصدرت الأولمبية، الألعاب ق المرأة بإشراك 
قوالمشاركة الرياضة ممارسة حرية المرأة منح عدم فيه انتقدت المانحي الشهر اللهجة 

الإنسان.حقوق مبادئ نحالف ذلك، أن محتبمرة الأولمبية، الألعاب 
السعوديةالمرأة بمشاركة أيقا الواضح دورها لها كان الحقوقية الظمة وهن.ه 

دورةسقت المح، بأحد رفعت حيث هّ؟ ١  ٤١٠٠٣/ y؟  ٠١٢لعام بالأولبياد 
منالأولمبي( تنتهك،)الميثاق زالت، U عودية الأن  ٠٢٢ ١ ٢ / الأولمبية الألعاب 

بشكلالفتيات مشاركة عل به؛المملكة المعمول الظام يفرضها التي القتود خلال 
الأولمبيةللجنة ا دعوتهوحا.دت ا.ن، لنأولمبياد ضمن المختلفة الألعاب ل عام 

المقلمةوهذه ؤ الرياضية الفعاليات ق الشاركة من نفوذها لأستخوام الدولية 
ررخْلواتعنوانه; الماضي( شباط )مرأير/ العام بنفس بتقرير أيصا سابئا أشارت 

منعدد تتضمن حولية،، الرياضة؛الممارسة حق س الماء وحرمان الشيهلان، 
ذكروقد إ! الملكة ق التعليم وزارة به تقوم الذي والتمييز الفللم تؤكد التي الوثائق 



'ةلخ:_وغ
عإ ي :ؤ والفتات الاتقائإت بض الإنسانة الراوية الأول؛ ١لفصل 

ه،سنظغه_______ , ِ _ _____

التمييز،ينهي لا بالأوليياد سعوديات )مشاركة تقرير وأكثر المعالومات هده أمثال 
فيظر.بالعربية( إن إن الى ل ،  ٠٢٠٢ ١ ٢ إبريل / نيسان ٢ ٢ الأحد 

وقد، اللجان إحدى مع الخارجي الضغط من فاذج إلا ليس مفى وما 
CSWالمرأة مركز لخة من المتواصل الضغط ق أحرى لحان مع آحز نموذجا صربتا 
قانونحول المثال وكان نحفذuما، لربع الحكومات عل  cedaw^jlJولحة؛
فينظر.الزواج محن تحديد 

هيئةأصدرته مما ا الأنرن_تأ ثكة ثعل التحية الأمم موير ق بإ وأختم 
قالمرأة أوصاع عن تقريرا المحدة الأمم ق الإنسان حقوق لمجلس التابعة الخراء 

خمىعل يثمل الذي القرير وحثا لأوصاعها، انتقادا تضمن حولي الالمجتمع 
حريةعن القيود ورفع الحرم، نظام إلغاء عل السعودية الحكومة فقرة وأربعتن 

والتعليم.والعمل السكن واختيار والهللاق الزواج ق المرأة 

تة داخليموط ص٠ 

واتحاماماالتغرييح كحركات المحرفة التيارات صغهل مثل الداخلية الضغوط 
العلمإل،والانحاه الحصراق، التنويري الاتحاه أصحاب بعض مثل• عام، بشكل 

الحركاتهي ركوبا أو منهللقا إما الاتحاهات هن.ه يترجم ما وعادة واللمرال، 
علش—اهد الأسرة أوأحكام نوان؛ن غجرت ة دولكل وتاؤخ والتسوية، اتئة الن

الدولية.الاتفاقيات عل الاعتإد عند خاصة ذلك، 

حودية،الق مية الرّالإنسان حقوق حمعية مثل الحلية اللجان مثل! أيضا 
الضغهلنحفى ولا سابقا—. ذللث، ذكرنا وفد — الإنسان... لحقوق السعودي والمركز 

المستفيل.ة.الحهات بعض من — أوالمرئي —المقروء الإعلامي 

العفوالدوليةمنظمة مرير عن ماد أيضا وقال  ٠٠٣ ٩ v_ ٠ _A السعودية، ق التغريب، حركة بوا'ّهلةت ( ١] 
إلم( ٢ • ٠ ٨ ٢، • ٠ ٧ ٢، • ٠ )٦ الأعوام j الخائرة ل المقلمة س أثارت أنما الشكة، عل 
الفعلية.والمإرمة القوانين ق التمييز تعاق زالت، لا المودية ق الرأة أن 



ElICZI
مثلاقهده لدولها، أو الوثرة الشأممبمسات، استغلال ت ومثل أيضا 

الأممأو الدولية المتفلإء«ت، مع خرتما واقع من الحلاهمة( )أميمة الدكتورة 
الذيدليل اة بقنالشاهد برنامج )ل الشهبمرة مداخلتها ق هاك كإ المتحدة 

حفرتأنم—ا ، ٢١١(العيدى محمد د. والشخ الإنسان لحقوق تمثلا استضاف 
بمرامومأو يثرون ق مواء عودية الالعربية الملكة باسم برلمان من أكثر 

منكامل ءالاحتإع  ١٤٢٩بثروت ق احتإعها عن قالت وضرها، 
لرفعالدول عل يضغهلون لمون وثات الرلمانييعلمون اء اليإل الألف 
ام،أيثلاثة مدة كان وهذا قانونية، غبر التحفظات الوا وق—ات، التحففل 

الؤإن قانونية ضر الدول تحففلات إن أن إقناعنا محاولون متوالية، داجتءاءاُتا 
وهداانتهى. ا؛ الدول... عل أونضغط نقنع وملون بالمال، يمولونا حتى بد 

أتىما بعض عل تحفظات عليها التي الدول عل الضغهل بكيفية واحل نموذج 
والمعاهدات.الاتفاقيات تيذه 

اللجيةرئيس — حلمي كامليا م. المواصح هده مثل ق الخبيرة ذللئ، وتؤكد 
الاتفاقياتمن العاJيد وتنفيذ نوقح مراحل رُعن والطفل" للمرأة العالمية الإسلامية 

هدهمثل أن فاوصحت، الإسلامي، الحالم تدمير أحل من صياغتها تمت، التي المشبوهة 
علوالعربية الإسلامية الدول توقيع الندابة ق نجد حيث مراحل؛ بعدة ير القوانن 

ثمتبدأعليها، التصديق مرحلة تاق ثم بنوئها، بعض عل التحمظ ْع الاتفاقيات هذه 
التحمفناتبرفع تنتهي والتي التحمظات، رفع أجل من الخارجية الضغوط من رحلة 

ضوءق بنوئها بتنفياو للدول تمح لاتفاقية ا أن بحجة الوقحة؛ الحربية الدول مل من 
لتغييرالة_وانينودعاوى مهلاو_، نجد التحفذلات رغ يعد ثم الداخلية، تشريعانما 

وأكدتعليها. الموقع الدولية الوثائق مع وتتْلابق تتوافق حتى الدامحلمية والتشريحات 
رفعتم حبنا والفتلرة؛ للشريعة ومغايرة مستفزة جاءت الخديد الهلفل قانون بنود أن 

المقابلوق العمر، هذا قبل الزواج عقد توثيق يجوز فلا عاما، ١ ٨ إل الزواج ّن 

http://www. youtube. co_atch?v=MRoqQwxMqqk : التال الرابط ا(يللر  ;



طث'ةبمةصاسينالأستواس و؛بماءبءءءا

الأم)الأمالراهقة وحق والإنجابية الخنية والمراهقات الفتيات بحقوق القانون نائي 
.٢١١٠الزوجية...إءلار خارج محلفلأ تحتضن التي أي العزباء(؛ 

العارمحاتتوصح الأمكوا ق ارأة لركز حديثة دراسة تثبته ما وهدا بل 
البلدانق يداو الاتفاقية تنفيذ ق الناجحة والتجارب — بنفلرها ~ الحيدة 

الحيدةالمإرسات ل قد كنموذج الغرب عن حديثها عند ذكرت حيث العربية؛ 
إصلاحموصؤع ق المغرب تحربة راتبمرز ذكرت؛ ممثلا يداو؛ الوثيقة لتْلبيق 

الرواجق الحقوق من بعدد بالتمع للمرآة سمح ما الشخصية، الأحوال قانون 
منظإتلضغومحل نتيجة الإنحابي اكنير هاوا أتى الأولاد، وحضانة والهللاق 
يومق الدراسة ^٠ نقلت ومن  ١٠٠تحديدا..ائية النوالمنظإت المدق، المجتمع 

اؤلرحهق التغريبي للانحاه المنتميات السعوديات الكاتبات أحد هي عرفة 
شكولا ~ حكومانس عل ضغعل كوسيلة الدول اء نمحرضة تقول فهي وفكرها 

يداوالنحالفة ا علمنوقد يداو~، الوقعت، ممن لأما السعودية صمتها من 
)افعلحصة; تقول أسسها، بعض والأهم بنوئها بعض ق الإسلامية لالنريعة 

علوالحكم المائة بنمي حقوقهن السياواومقارنة وثيقة عل الصادقة الدول اء ن
تععليلظل ق العامدة توقيع بقيمة حكومامن ومساءلة هن، يانفتحققها 

موادهاا٠ر٢٠.

بلوالإسلامية الحربية بالدول خاصة لبّتا التحفذلات أن إل بالحتام وأشر 
الاتفاقياتهده طبيعي؛لأن ثيء وهدا العديدة. ■تحقظ\م\لها الغربية الدول حتى 

أطروفق صيغت فقد والدينية...، الحمارية الأصوصيات مراعاة دون من صيغتا 
المرأةق )امقالات كتابهت ق الرزاق عبد صلاح د. ًلرح وقل وثقافته• الغرب الجتْع 

الدوليةالاتفاقيات عل الغربية التحفلمات من ناذج الغرب* ل والمرأة الحة الم
فينظر.اليداووضرها، واتفاقية الإنسان، لحقوق الحار الإعلان أمثال 

التاق:الرابط. انظر الطفل. قانون حول والخلخل للمراة العاية الإّلأب اللجة •زتمر )١( 
http://www. ikhwanonline. com/Article. asp?Ai1ID=36460&SeclD=230

.١٦١٩٤العدد ، ١٤"٣٣ الحجة ذو ٩ السعودية، / الحريرة جريدة الماواة، مدا العلامة أننة ٢( ر



ح٤ الأنسابالزائف : الثالث ;.، ٧١
هعقسءآلأه_^^^-اءهاس ِ .

السعودية!طى رالسيداو( ائراتفاقية الآول< النموذج  ٠٠

وقوةوالعرسة، الإملامية ان الجسمعل الاتفاقية هذه أثر عظم نحفى لا 
الحرمينبلاد هو ت؛منا ما لكن بنوئها؛ لتنفيذ والداخلية الخارجية الضغوطات تأثير 

وهناكهنا العربية المجتمعات لبعض أشرت أنني العلم ع م~ 
فيإعملها الوقحة الدولة لها ترسل متابعة، لحنة الاتفاقية لهد0 أن المعلوم فمن 

المائةنصت فقد عليها. والضغعل ملأحذلاترا اللجنة هده لتبدي الاتفاقية، بنود نحص 
العامللامين تقرير برير ، الأطرافالدول تتعهد أن عل اليداوت اتفاقية من ( ١ )٨ 

إنفاذأجل من وغيرها ؤإدارية وقضائية تشريعية تدابير من انحل.ته عإ المتحدة للأمم 
آخروتقرير الاتفاقية، عل التوقع من واحدة محنة غضون ق الاتفاقية هده أحكام 

ذلك.( CEDAW)اللجنة طلبت أوما سنوات أرع كل 
الأخيرةبالسنوات المسعودى المري المسلم المجتمع قضايا ق يلاحفل فم،ا 

بعثسبرة نزادت أخص، بشكل الاتفاقية هذه ادقة وممتوقيع ويعد خاصة، 
معحا، المتأثرة الشخصيات بعض طرح حدة وارتفعتا والحركات، الانحاهات 

كعاأ الاتفاقية هذه توقع لر )أمريكا( هؤلاء لبعض الوهم وصتم الحرية تمثال أن الحلم 
اتفاقيةبنود يطالبون؛مهلالّ_، ، للأسفوهؤلاء الهلفل! حقوق اتفاقية توغ ل؛ أتبما 

معينة،؛تحفظات ٢، * ٠ ٠ عام السعودية العربية المملكة عليها وقعتإ التي اليداو 
والحملالمعليم ت أمثال نحتلفة، يممادين وهذا يزال، لا ويعضها يحضها فتحقق 

لهذاأولية كمرطة للأطفال الأول الراحل اختلاط حتى أو الحنسين بين المختلط 
القياداتوتول للجنسبن، محنة ءثر_ة الزواج؛الثامن محن وتحا.يد المشرؤع، 

الشورىومحلس لتنتخس،، الانتخابات كدخولها ة يامبالالخاصة والناصب، 
أنميةحداث يا ات البنوؤياضة للميارة، المرأة لقيادة العنيفة والمهنالبة لتنتصب،، 

خاؤجلن اد الأولمبيبدخول كالموافقة أوغيرها القدم بكرة متم ائية نؤياصتة 
ح—ن.هجاء وقد — ذلك تفصيل معنا مر كإ — المبتعثات حوليان المن حولية ال

الألعار_اق النشهلة المشاركة فرص ق اوي ررالمزت / العامرة المائة ق الاتفاقية 
ؤإلغاءالمهلروحة. القضايا من وغيرها ومثلها؛الانتخاب البدنية،، والأر؛ية الرياضية 

حريةعن القيود ورفع كإ؛الفنادق، الكن أو الممر ق إلغائه مثل! الحرم نهلمام 



والف~اتينألأمابت ( ٣١ظ ,و*ث  ٤٤١ ت
وسكذ؛هل،

عندهوبالحقيقة القضايا هذه بمثل النصر أن والعجيب ذلك. وغثر مفى، كإ الرأة 
السعودية،(.الرأة أوارربيع ؛ ١ ١ عودية(( الا،لرأة ررعيد عودية! بالهؤلاء أمثال 

التكتاببعض فصار جزئى، أو كل بشكل مواء حصل ذكرنا ما يعص أن وبجا 
ليحملالعربية، الثورات ربح مع تفامتا العناؤين، هذه بمثل مقالامم يصدرون 

ju ) المرأةربيع عنوان! تحت له بمقال أحدهم يقول فمثلا بقة؛ مدلالات محلياته
ما؛ا،لقاليعص وكان أيصا— ^:١صنا .. السعودية 

علميةمحالات ق عودية الللمرأ؛ عادة إنجازات الحال العقد ))يجل 
تقريناالجالأت كل ق تزهر التي السعودية الرأة ريح إنه عدة، وثقافية وعملية 

وحقوقمكاسب عل السعودية المرأة حملت فمد ولافتة. واثقة وبخهلوات 
وإ.ءطائهاملم، بقرار وتوجت، الدبلومامى، المجال حالت، ود الأول، للمرة سيامية 
القادمة،البلدية ات الانتخابق التصويت، ق حقها ومنحها الياسية. حقوقها 
النائيةادات القيمن ١ ١ عبر الأن فيه تتواجد والدي الشورى، محلّري ويحول 

اءأثنالمساهمة إل إصافة الامتثارات، تئديم ق للمشاركة المجلس •_ تعين ي
منصباإل الوصول ا نجاحهبق وسالارلاني_ةا المؤتمرات بالخارجية المشاركات 

صندوقة لرئامعبيد ثريا الدكتورة حلال من اووولية المفل،ات إحدى ق الرئيس 
صلوالحنفا التمييز لإئيساء تمرة مدعوة صاحية وهي للمكان، المتحدة الأمم 
نائبةأول تعيين تم وأيفا الإنسان. لحقوق الكامل والاحترام والفتيات النساء 
مديرةوكدللث، والتعليم، التربية لونير نائبة ايز الفّنورة الأستاذة وهي لوزير، 

ؤيبمىنورة.... الأميرة لحامعة العميل هدى اووكتورة وهي الحامحات لإحدى 
بزيادةمصابات الفتيات ثلثي إن تقرير! ؤيقول هوالرياضة، حفنا الأقل المجال 
يانحامالأن يدح ما وهو ازدياد. ق بالسكر الإصابة حالات ؤإن والبدانة الوزن 
لهن.الرياصية المنشآت ونحهيز البنات تعليم مناهج ق قريبا المدرسية الرياضة إدحال 
حماعى،يشكل ائية النالرياضة تمارس ائية نفرق أوجدت الحل المستوى وعل 

العربمحلة وهي ~ ربالجلة( شال عودين، الالرأة عيد اليالوية.٠ والأنتخايات الشورى مثلان (ينذلر ا] 
.٢٠١١ستمبر،  ٢٧الثلاثاء، العتسى، بجاد بن اش عبد ~ ١  ٠٩٨ بلندن اسمست، الدولية، 

littpV/www. majalla. cotn/arb/2011/09/article55227095



ءت0ِ بم.محس ت اأةثقأت 
البطولةق حدث كإ اللاعب داخل من وتغهليتهن مرة لأول الإعلاميات دخول ك،ا 

ري_إكابتن السعودية والرياصية الإعلامية تعيش اليوم جدة. ق اليد لكرة الأسيوية 
لندناد لأوليالفلمة اللجنة ا اختارتبمفقد ذيها~، نشاركها خاصة فرحة عيداممه 
وذلكالأولمبية، الث-علة لحمل والمربي بل السعودي، الأنثوي الأنموذج لتكون 
٨٠صمن  ٠ الألعابق مرة لأول حاصرة تكون مالسعودية والمرأة ريامحى٠ ٠ 

نؤعأي من التمييز عدم هو للأولبيادء الأساسية *المبادئ وأحد القادمة، الأولمبية 
بتمرف,انتهى • المرأة* صد التمييز ذلك، *ؤيثمل 

الربيعأن أم ا إل-خ! وتربية وطسح يم تعلمن العقد هدا قبل إنجازاما وأين 
صحفناوبعض هؤلاء، مجن والعجببا معين؟! انحا0 4ع تتوافق معينة بقضايا محصور 

فتيات،عالمية إنجازات، حققت، إذا لغيرها، يكون التي الاحتفاء يخ١ك محتفى لا 
الناءوأخص الصور— بعض ق كإ الكامل الشرعي الحجاب ؛حجا-رن متقيدات، 

التظبات،-اا

نصبا—، خارجهأو السعودية من اتؤ— والكاتبالكتاب من غيره وهناك 
الالياراليالحس مع يتوافق بإ السعودية المرأة ربح حول كتب أوغيرها، الصحيفة 

العنوان،هذا نفس نحت، للخارج الأمر تعدى بل المرأة، حول القضايا وهذه 
فهاوه— التوجه ا هال لأصحاب العادة هي كإ — هناك ونثرها قضايانا وتصدير 

اشرةتالنالصحيفة أسسمته لها حوار ل سعود ال الله عبد اللك، بنت عائلة الأميرة 
ا،الرجال تمالكه ق ناعمة يورة ءبداغ1 الملالثc ابنة عائلة الأميرة السعودية المرأة *ربح 

لهدهمحتاج التي القضايا هي وما الفرنسية؛ *لوفيغاروا، صحيفة مع كان والحوار 
بينالاختلامحل مغ استمرار الأميرة تنكر تالتال! حول تدور بالحوار كإ هي الربع 

قادل التباحترامهم عل الحفافل للأفراد يمكن لا لماذا الأماكن، يعصى ق الحنين 
ياقمالأمر أن القول يمكن الحج، وق التثفيات،، ق الحال هو كإ العمل 

المرأةمنع مسألة نتجاوز أن أتمنى ، وتضيقاكحرش، صد قوانين وبومحع ياكل>ريج 

ينظرت~، الخزيرة صحيفة ل لكتب — اك-رامى ناصر ( ١ ؛ 
hup://www. al-jazirah. com/20120327/ar6d. htm



سالأول:صالإّيناسمسوس
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منكير عدد هتال وتصميما بيدي■ لس الأمر ان إلا لل«<يارارت قادة من عوديه ال
ومنعال،، أكثر أصبحن عوديامتؤ الأن حاصة للتتغير بحاجة با،لرأة خاصة ااقواjvن 
مناصب،يشغلن واللاق المويرايت، الشخصيات؛ هولاع تغفل أن الحكومة عل الصعب، 

رأبماحول موال وق القاصرات! كزواج والطفل ارأْ صد العتق، أحارب، مهمة. 
قيرجع النماب، ان عائلة تقول ارتدائه بشأن ا فرنق الدائر والحيل لقاب، اق 

النيالأماكن ق به مسموحا يكون أن يمكن لا أ ا الدين وليس التقاليد إل الأصل 
أمثٍةاا،.لإجراءات نحتاج 

المجتمعانحاه عكس ثر تالتي الانحاهات ذات الأقلام بعض ومازالت 
هذهأمثال السعودية الصحف، وخاصة يكثاباما؛الإعلام تمر المحاففل، السعودي 
رغمالملكة؛ وقعتها اليداوالتي اتفاقية بنود تطبيق بجب شعارت تحتتإ الهلاليات، 

ُالإسلامية الشريعة نحالف، ما عل الثحففل مع وقمت، المملمكة أن 

ورابي:٢، • ١ ٢ أ/ "Y/ \ى يطر: )١( 
c/articaldetailsl5392. html؛http://www. syrianmasah. net/arab

حول،النإذج بعض -، حور صممت ق نشر — له مقال ق الترعص محمود الفاضل: ذكرالكاتب، )٢( 
مثل:موضوعنا؛ نحص ما منها ونآحن- السعودية، يصحفتا الأقلام لبعض السيداو اتفاقية عل الاتكاء 

الومحلن:بصحيفة للعالآ( أمومتها الرأة تعيل. لتالوقت، بمقالها)حان إلياس فاحلمة الكاتية: تقول 
قالأمور لوضع العالر أنحاء همع ل الخكومات ممرمن طب السيامي العمل ل اراة مشاركة ٠اأصبءحت، 
اكحلبةالأمم حددتها التي اكة ل الثلائ،ن تبة لتحقيق السبل كل ببدل لتعهداتما وكنفيد نصابها... 

٢٠عام السياسسة؛،حلول ق افلرأة لتمثيل  مهامامناد الخارجية وزارة فيه قرون اJي ١لوهوالعام ، ٠٥
ياميالدورها تفعيل مراحل من ممرا( ءلالت١ أنها )بيد أول كمرحلة السعودية للمراة ؤإدايية ونلفية 

حتىالمملكة وقعتها التي الرأة)ميداو( ضد التمييز عدم وثيقة لتول تنفيدا القرار صغ ق ومشاركها 
ام. U٤٣٢/\إ القدُةاالأتنين الدول ممرمن قيل 

ت،ءوكانالرياض: بصحيفة ١^١^٥( والسعودية سان الإنبمقالها)حقوق القاسي هتون الكاتبة: وتقول 
الجتمعخنان جيع بتن ايقوقي الوعي ر نثمالة والهيثة الخمعية تتاولتها الش القضايا أهم من 

الوصول؛لومحاولة الف٠الياتاواكيوايت، ؤإقامة والتقايير الدراماهمت، حلال من واحنامهم وأعإرهم 
الحولية،الأنفلمة وناتق نشر حلال ومن ا. وخارجهالحامعاُتح أول المدارس ق مواء المجتمع 

لهاملزمة وتصح الدولة أنظمة ضمن بالتال تدخل والتي الملكة ءاايها ونعت، التي الدولية والأتفاهيايت، 
أشكالحيع عل القضاء اتفاقية انمصرى،و* التمييز أشكال -بميع عل لكضاء الدولية •الاتفاقية مثل: 

ام ٤٣٢الأحد!/ا/التميزضدالمراة، 



^عفدتت شكةآمان— نثرته — الممعودية الرأة عن السيداو لخنه تقرير وق 
اكاقكانون اير/ ين١ ٤ من المرأة صد التمييز عل يالقفساء المعنسة اللممة 

٢٠شباط فبمراير/ ١ حتى  منالمقدمة التقارير ق للتنلر للجنة الأرJع^ن الدورة  ٠٨
التمسزأشكال جيع عل القضاء اتفاقية من ( ١ )٨ المائة بموجسا الأطراف الدول 

الأينإل تقدم بان الاتفاقية ق الأطراف الدول تتعهد أن عل تنتس الش المرأة صد 
لإنقاذغيرها أو أوإداؤية قضائية أو تثر-يعية تدابير من انحدته عإ تقريرأ العام 

عكاظ؛بصحيفة المرأة( يداووحموق واتفاقية عادلة )الأعثرة يمقالها اليإن مثرة وتقول 
مريداعودية الالرأة لتمك؛ن عليها التوقيع يتم الش الدولية الاتفاقات دور أهمية عائلة الأمثرة تؤكد و٠ 

الخمعةالمرأهء صد التيسر أشكال ييكافحة المعنى )مسداو( كاتفاق وانملمام والازدهار المملور من 

المرأةالتمنع الخزي-رة؛ بصحيفة والعلمل( المرأة بلن السيارة )قيادة بمقالها افلقرن ممر الكاتيةت وتقول 
أشكالكافة مناهضة اتفاقية من مائتين أو مائة •ع يتعارض لا وهدا السيارة، قيادة من العاقلة الراشدة 

٣٢٠عام المملكة عليها وئعت الش المرآة، صد التمييز  ٠ الاتفاقية®مواد كل مع يتعارضر هو يل ، ٠
ه.١٤٣٢/٢•م الخميس 

منبد لا ٠ ت الوحلن بصحيفة نفسها( ولية الراشدة المرأة تكون لا )لماذا بمقالها زاهد أمل الكات٠ةت وتقول 
عنيتعد الذي ٠ ®البشري الفقهي الإرث ٌن ران ما عليه ران والذي المرأة عل الولاية مفهوم تحرير 
مجحنتناقض والول المحرم بالخاصة المعتمدة الأنثلمة أن عن خضلا ... الكرى ومقاصده الدين روح 

بتزؤيجالراشدة للمرأة يسمح لا لماذا وأشاءل المملكة، وقحتها الش الإنسان لخقوق العالية المواثيق 
ن١٤٣١/١١/١٥شها٠الت

اليومأزال لا ٠ ت نفسها( ولية الراشدة المرأة تكون لا لماذا )نعم.. الأول لمقالها المتمم الأحر بمقالها وتقول 
افكرمها التي المرأة عن الوصاية ترظع ومتى ••• نفها؟ تزؤج حق الراشدة المرأة تعطى لا لماذا أتساءل 
والتكاليفالخلق ق الرحل وبتن بيتها واوي الخياة، لشريك الاختيار حرية ومنحها والتمييز، بالمقل 

أصرةتكؤين من الأربعين اوزت قبعاقلة راشدة امرأة تحرم قانون أو عرف أي ل والعقاب؟إ والثواب 
الأحدوالررة؟!أاووطن المودة ا فيهظللها ^^حية 

م١٤٣٢/٢/١٩

المجتمعل المرأة قضايا تحام الخزبرة)التشدد بصحيفة بمقاله الحبيب عدالرحمن الكاتب؛ ؤيقول 
والتماليمالمحلية القوانين مجن ممرا أن رغم المرأة محي بالتمييز القضاة من ممر يرضى السعودي(؛)لماذا 

كافةعل للقضاء الدولية المواثيق عل العربية اليول حح توقع ورغم الحنمن، بثن تساوي الدينية 
ام ٠٤٣١\ر(الأثنين٨١/ اكمثيزمحيالمرأة؟ أشكال 

التال؛الرابهل يتفلر ، ٢٠١١"٣—٦ ^^ ١٩نشر المطالب؟، أحر السيارة قيادة هل حور، صحيفة الصدر؛ 
httpUZhooor. org/news405. html



صةاسيناستواكاتقنجت 
اللجنةُاُ.فيه تنظر لكي الصدئ؛ هدا ق محرز آخر تقدم أي وعن الاتفاقية أحكام 

٢٠^^^٢٠إل مناُا الأربعثن الدورة لماقل العامل الفريق واجتمع  ٠٧،
أعدها.التي والأمثلة ائل المقوائم عل الأمحلراف الدول وردود تقريره وعرض 
الحكومي،التقرير قراءة يعد ملاحفلة الفريق؛٢٣ تقدم فقد السعودية إل ويالمبة 

الحكومةامحدتبما التي المحددة الخهلوات ووصف المدايثرالمحددة يوصف وخصوصا 
المثالبيل سعل منها المختلفة، الجالأت، ق وتمكينها المرأة حقوق لكفالة السعودية 

بصمتهاالقادمة ات الانتخابق نحوكامل عل المشاركة عل السعودية المرأة قدرة 
لحموقمكافئة بحقوق ووفوده الشورى محلى ز المرأة أومشاركة ومرثحة، ناحية 

محلىق المرأة مشاركة لزيادة السعودية الحكومة ستخدمها التي والتدابثد الرجل؛ 
التدابيرلث، ذلق بإ انحل.ت، التي الملموسة المدابير وصم، كدلالi، ووفوده، الشورى 
قبإ المتؤيات، جح عل القرار صغ عملية ق المرأه مشاركة لزيادة المؤقتة؛ الخاصة 

والموصيتينالاتفاقية من المائة)٤( من للفقرة)١( وفقا القضائية، السلطة ذللث، 
العاْتين)مآ(و)هآ(سة.

سالمواد)١(و)٢(و)٣(
ثإحللالوحلمة والسسءروعادت، انمّتور ق الفاهم ؤإدماج التمسن عريف، تق 

علالتمييز وعدم الحنسبن بين الماواة مبدأ إدراج مدى إيضاح العامل الفريق 
تقديموًللثا عودية، الق للحكم الأساسي المظام ق نحديدآ الخنس نؤع أساس 

زمنيار إحنحدود ق انحاذها ينفلرق الئي أوتلملثط المتخذة، الختلموات عن معلومات 
للالتزاماتوفقا القانونية المجالات جيع عل المبدأ هدا جريان لكفالة ، ٧٣

للمملكةوالثاق الأول لالتقري-رين الخامع التقرير اللجتة ناقشت حديثا، المنتهية الأريع؛ن الدورة ل و( 
بوليفياودة-ارير لفرتا السائس الدوري والتقرير للبنان، الثالث الدوري والتقرير السعوده العربية 

ممثلوامحفر— أن عل الداحل الطام من ٥( ر١ الادْ ونص والؤيد. والغرب ولكسميوئ وبرروتدي 
ثلةالأمعن ومحيبوا الناقشات ق ؤيشركوا الدولة تلك تقرير فحصر عند اللجنة جلسات الهلرف الدولة 

مالتقريرء.التعالقة 

أبللما عامل فرينر ■بحتهع دورة• كل قبل ملاحظة  ٣٢يقدم السعودية لتقرير الدورة نل العامل الفريق 
التعلقةوالأمثلة بالسائل قائمة لإعداد المرأة؛ محي التميز عل بالقضاء العنية للجنة تابع الدورة 

قيه.نقاريرها مناقشة القررة الخلسات انعقاد قيل الأطراف الدول إل تقدم بالتقارير 



سظةءض _____ _ ص______ وقعممهزهصِص^دت,ت_- 

لإصلاحالة_وانين لاستعراض عملية أية أجريت هل وتساءل! الاتفاقية، بموجب 
العوديةالحكومة من الفريق طلب كذلك أوإلغائها. ا،لرأة ضد تميز التي الأحكام 

لتمييزالتعرض عند الانتصاف وصائل المرأة استخدام عن إحصائية معلومات تقديم 
أوالإجراءات وعن توفرها الرسمي التمرير ادعى الذي الخنس، نؤع أساس عل 

صمتأسباب عن الفريق وتساءل الادعاءات. تلك ق للفصل المحددة الأليات 
تحقيقلتعزيز وطنية عمل حهلة أية وجود أهمها محددة، محالات عن الهكومي التقرير 

مراقةمألة وعن بكين(، عمل ومنهاج أوإعلأj( الاتفاقية وفق الخسين، ين المساواة 
أوالقانوق ها وأمامالمرأة، بلباس المتعلقة السائدة القواعد وعن المارات النساء 

•الأس س ذلك غير 
اْلوقتقوالتدابيرالخاصق )٤( ْلادة اه 

للتعجيلأوحوافز يية نحمص تحديد عن الفريق سأل المحدد ذا هق 
والحياةية ياسالاة الحيق والمشاركة الحإلة، محالات ق ولأسيإ المساواة، بتحقيق 
اءالمبة ننيادة عل تعمل أما الحكومة رد وجاء القضائية. الململة ول العامة، 

وتدعمالتجارة غرفة ْع بالتعاون التجاري العمل محال ل رحص عل الحاصلان 
ا.وغيرهاالمنتجة الأسر مشروعات ق الماء 

ات،والانتخابالمورى محلى ق المرأة بمشاركة الأمر صدر  ٢٠١١عام وق 
خروجمثل معينة مفلاهر وكان السارة، قيادة حول المرة هذه النقاش واشتد 
إعلاميةهجمة ْع هن،ا، ق إلكترونية حملات وقيام أنقمهن وتصوير للقيادة فتيات 

الأسرةياحل العف ذلك ق بعا الجمعة البيانأت أنولع الفريق محلف بالعنف يتعلق فيها الرأة صد العنف !١( 
٢٠العام ق أن السعودية الحكومة اوضحت الطلب، عل وردا الحني. والحنق  وزارةأنثات  ٠٤
صدالعنف، ق يالحث، مكلفون اعضازها متهلقة  ١٣ق الاجمامة للمائة لحانا الاجت،اعتة الشئون 

اممبينة مية الرساءاُت، الإحموحاءيت، اللجنة. إل ارير تقوتقديم الشكاوى، ق والتحقيق المرأة، 
٢٠للعام الرأة ضد عنف حالة ٥ ٦ ٩ مجموعه  وفنا٢ ٠ ٠ -٧ ٢ ٠ ٠ ٦ للعام حالة هأ،و.ا■؛ -ا". ٠٥

النورةالمدينة ،  ١٣٦شر  ٠٢٣ المكرمة .اكة ، ١ ٦ ٤ نم ٦ ٠ الراض الترتيب،: عل لكن التالية لالبباuت٠ 
حزان، ١ ٣ نم ١ ٧ الضيم ، ٢ ٢ ثم ٢ ٥ عير ، ١ ثم ٣ ١ حاتل ،  ٥٧ثم ١ ٣ ٠ الشرفية اكلقة ، ٢ ٢ ثم ٤ ٤ 
التقرير.^ا من بمرق انتهى ٣. اك،الية اكلقة ٣، ثم ٧ الجوف ٧، ثم ٦ نجران ٤، تبوك ٣، م ث٦ 



'ةمح.ءأض|1لآهاماتوالقيان \ؤ\ولأ; الأول القصر, عوذ " ٤٢
لخ'ءوضك

مباشرهبرامج ق معينة ائية نشخصيات وخروج يل واصح، يثكل لها محطط 
عقبحتى قدي،آ، كان السابق الغ وأن ذلك!، يمنع بيان بخروج الحكومة بمطالبة 

انحلتهالذي القرار إذ بقوله؛ الأحداث عل الداحلية ونير نائب أحمد الأمثر 
الالسيارة قيادة من السعودية ا،لرأة يمنع الخاص  ١٩٩١عام المالكة ق السالهلات 

سارتا«رآ/انهييزال 

عنوان.تحت بيعى( الالسعودية)قمراء الأكاديمية كتبت الأمر هدا وحول 

عل~ المرأة صد التمييز أشكال كافة عل القضاء — اليداو اتفاقية انعكاس 
السعودية.الرأة واقع 

(،Agenda Setting Theory-اJة الأحن)تحدين. نثلرية اليداومن اتفاقية اسقت 
والتحاورا التفكيربهالعال؛ دول جع عل يتوجب الش الأولؤيات تحديد ق وتتلخص 

الغربارة حفأولؤيات قائمة من الاهت،ام ذات الموضوعات هذه تتتقل و؛التال حولها، 
وقيمها.ا، وأديانها، ثقافاتهاحتلأف عل الأحرى الشعوب لأولهميات عامة قائمة إل 

بعضحلال من الفلرية ه هن. ا -هتمث التي الراحل يعص انعكاس ملاحفلة ؤيمكن 
حيثيلءاو؛ الاتفاقية ينول عل الضوء لتلميهل تسعى الش السعودية الإعلامية التوافد 

كالتميزيومي، شبه بشكل الاتفاقية هاوه مصهللحات يعص حلالها من نقرأ أصبحنا 
اأيئسلمثؤ ذلومن إلخ، ؟ المرأة. وتمكين والمرأة، الرحل بين التامة والمساواة المرأة، صد 

~ا لأنهالشخصي؛ مسروعها واعتبارها الاتفاقية بنود تفعيل إل الكاتبات إحل.ى دعوة 
يعصمحاكة مل.ى متجاهلة وضعهاالإنساقا السعودية ستعيدللمرآة — رأيها يحس، 

يالثواذوالأء؛راذا والمرأة، الرحل بين الخروق كافة كالغاء الإسلامية! للشريعة بنودها 
تشكيلمراحل من الأول المرحلة تبدأ و؛دللث، المساواة! باب من الحقوق كافة ومنحهم؛ 

نؤيةالوتقاؤيرها اللءولية، ا اتفاقياتهوتفعيل المرأة، قضايا حول العام الدول الرأي 
عدمها!من ينولها لتهلميق المراقبة 

٢٠ُّآ/ ق نثر. (، ٢ / عودية)١ الالمرأة عن صيداو لحنة تقرير أمان، شبكة مكانه ق كاملا ينظر ( ١]  ٠٨،
التال:الرابط عل إس،اعتل. غلام فريدة 

http://www. amanjordan. org/a-news/wmview. php?ArtIE)=19291&page=2



المالكةومنها ~ الاتفاقية هده عل الدول بقية تصديق بعد لاحقة مراحل وق 
علضغط كوسيالة واّمتخدامها تيسها، حلال من ا،رأة قضايا تدؤيل تم ي~ 

أوأواجتإعية، دينية، لأسابج الغربية، الحضارة نموذج ترفض التي الدول 
تبالسعودية للمرأة قضية من كم المتابع؛ن، عل نحفى ولا أخلاقية، أو اقتصادية، 
الأولا شرارتبمكانت، ، الأسفومع دولية، حقوقية منذلإتا فيها وتدحلت، تدؤيلها، 

يآحرأو بشكل ساهم حيث، عليتا! المحسوبؤ السعودى إعلامنا وسائل بعضي صر 
نحالفتهاتدؤيلها بعد وسنن الأحيان، من كمر ق للممداقية تفتقد وقائع ثر نق 

ائلالوسهذه وليت، هن! أنفالقضايا صاحبات، ان لسسوعل الحقيقي للوالح 
قوالهنية الحقيقة وتتحري له، تنتم-، الذي الوؤلن اسم عل نحاففل الإعلامية 

.٢١١ليته؟!تبع هل ولكن نشرها، قبل القضايا لتللئ، متابعتها 
نثرتهفيإ بيعي( الالتربوية)قمراء الباحثة ه هل. رصدته ما أيضا والأجل 

لهاثمقال ق فتقول بالسعودية المرأة بقيادة الخاصة الثورة حول الإعلام وسائل 
التيالغربية الأسهلورة يلك، تكريس نحاول بلل.نا أبناء بعض رأينا أننا نن حق 

إلإصافه الغريب،، ق السعودية المرأة صورة عن أءلأ0 هوسو( )تانيا -٦١ استشهدت، 
لحقوقمهنالثة ق تتمثل القضية هل ولكن للسيارة!، قيادتها ق المرأة لحقوق حصره 

ابقةسلثوران، واتداد كشر، لث، ذلمن هوأكبر لما ستار أما أم فقمحل؟!، المرأة 
ائلوستناقلته ما الشأن هدا ق وأذكر حنين(؟!. أمننا)كثورة تال.د أن عبثا حاولت، 
أنبتقو ؤيكيلميكى، موير ٌّر?ءا أمريكية دبلوماّّية لترقتات ظهور ٌن الإعلام 

السعوديةالحكومة عل ص_غوءلا مارست، ق. أوباما باراك الأمثركي الرئيس إدارة 
ابأنهالسعودية العربية الملكة ووصمتؤ السيارة، بقيادة السعودية للمرأة للمإح 

عوديةالالتاشهلة إل سجن،؛ ررأكبر عبارة بت، ون*،^، ١١ق للنساء سجن رءأير 
ا!-هاتصال عل الرياض ق الأميركيون بلومامئون الل. كان التي الحويدر وجيهة 

)الحزيرةنتإ،هآ/ا*/\مأة\،،و(.

السعودية.ارأة واق ميداوعل اتفاقية انعكاس والثّكةت بعنوان لها مقال، من ( ١، 



دالفتانالأماذات بتن الإن-اذة الزاوية : الأول الغصل ^؛؛٦  ٤٢٢٥
ِ___بس.-،ذههئءصله_ _ت_ هم:_ءغ-هءض.- 

يا/رحب،يونيوالوافق ( ١٧يوم)أف الإيرانية ؛( ILjJ)؛قناة وقدصرحت 
لطةالسمن عودية الالرأة لتحرير يوم بأنه ووصمته مقيل يوما يوافق 

قنثرت فقد نايمز( )نيويورك صحيفة أما م(.  ١٤٣٢اُ/ الوهاُيةأ)اآ/ 
للمرأةمتامحبة لحظة تعد العربي العال؛ نجاح التي التغيترات ت القضية عن لها تغهلية 
حركةلإخماد رمة بتحركت السعودية الحكومة ولكن ائرة! الثزمام لأحد 

قالأنتفاضات من توحاة محملة قيادة بحق يطالبن اء نعن مهدها ق الاحتجاج 
قيادةعل المفروض والحظر الحديدة، بالحريات تهنالب المحري العال؛ أنحاء محتلم، 
الغربيةالهجمة وجه ق صامدة تزال لا الحت5ومة أو عل علامة هو للسيارات النساء 

التواصلثبكة إدارة حجبت وقد (. ٠٣٢ ١ ١ مايو/ /  ٢٣حولية!)الالتقاليد عل 
قامتالتي أمحوق؛؛، أي ما حقوق.. ررأي حملة صفحة بوك( الاحتإعي)الفيس 

للسيارة،المرأة لقيادة رفضهن معلمات المحوديات المثقفات من محموعة عليها 
الصفحة!.شين ند من يوم أول ق وذللئ، العام، النقل ثبكة بإنشاء ومهلاJات 

منقلة)هيومنأما (. ٣٢٠١١/مايو/ ٢٦الالكترونية، سبق )صحيفة 
مؤكدةيونيو، ١ ٧ ق للسيارات الماء قيادة صد القرار أدانن، فقد ووتش( رايتي 

اتقاقيةمن ٢( المائة) يإ حمولا انمولي، القانون يموحّسؤ عودية الالتزامات يتتهلئ، أنه 
عوديةالالحربية الملكة صادقت، المى المرأة)محبداو(، صد التميز مثلاهر كافة إلغاء 

بيناواة بالمسالدول تلزم الاتفاقية من ٤( —  ١٥المادة)وأف م!، ٢ ٠ ٠ ٠ ام عق 
الأثخاصس!بحركة الممل بالقانون يتعلق فيإ الحقوق ذات ق والمرأة الرحل 
٣٢٠/ مايو )آلإ/  اعتقلمتؤبعنوان! تبرأ صحيفة)الإندينت،( نثرت (.وقد ١١
المحودياتاء المأف مؤكدة القيادة، حظر لقانون ■تحد-ا[ بعد سعودية امرأة 

٣٢٠و/ د>^القيا'دةفواحملأتضغطضاي!)لمآ/  ١١ .)
وقالالشريف،، منال عن الإفراج عل حثت، فقد العفوانمولية( أما)منفلمة 

العفومقلمة ق أفريقيا وشإل هل الأومالشرق برنامج مدير ~ محإرت مالكوم 
نوعينبسسبإ الشديد التمييز حولية الالعربية الملكة ق المساء ررتواجه انمولية 

المفروضةالقيود من جانبا يعد الميارة قيادتس عل المفروض والحفلر الاجتاعى!، 
نحييإل اللجوء سوى المائيان الماشطات أمام خيار يبى ول؛ تنقلهن، حرية عل 
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الاخبايةالوكالات من عدد إل بالإضافة هذا ((. ٠٠٢ ١ ١ / >ر / ٢ القيود«!.)٤ 
بى)ي رس(، ب كوكالة)فرانس القضية، لتغهلية واسعة مساحة أفردت التي العالية 
الكفر،وغيرها الأمريكية(، االوم١رغ شبكة )، إن إن محي برمحي(، أمحومحتد مي(،) 

احب،الممالوقت، هذا ل ~ للسِيارة المرأة بقيادة المطالبات هذه أ0 عل يدل( مما 
الداخل،من الفتنة لإسعال( هومحاولة إنإ — المنهلقة ق حولنا السياسية ايث، للأحد 

اتيالمطالبحدعوا الدين وعل الومحلن، صف، ق انشمان( لإحداُث، عبثية ومحاولة 
منانهللأفا الوقت،، هذا ق رفضها إل ادروا يبأن يارة ليسسالمرأة بقيادة الخاصة 

ومنابرهمعيرمقالأتبم، مرارا، يالوحلنية تعنوا أمم لاميإ الكبرى، الوحلنية المصلحة 
إثباتومت، فهذا يرغبون•، من عل لها حمرية صكوكآ ووزعوا المتعددة، الإعلامية 
ذأينهم،؟إأألوطبهم، 

)تقلق نتمثل الرئيسة الشكلة بل للسارة، ا،لرأة تائه ق ليت فالقضية أخرى، زاؤية من نظرنا ولو ( ١ت 
ذكلأتومحل للمرأة، آما بمد الخل هذا هل ولكن! الشكلة، ظك مطروح حل وييادما الرأة(، 

إلأذتوصلت اهات بساىءال
مادةإذ وقاك ية، تقيامراض يصبن منهن ^7( ٠ ور الأربمن، مل برمن منهن •/'،  ٥٨)

٣٢٠/يناير / ٣ عكافل، صحيفة العمر، تقصر الرأة معها)صيانة تنتاب ولا تليق لا ا،لراة  ولو(، ٠٨
القيادة،نتيجة مم؛رة مشكلات لديهم ظهرت وتكوينا، ثقافة، لنا الأقرب وهي الخليج دول إل انتقالنا 
قأجريت ة درامذلك ومن رعيين، الث_فر والأبناء الأّري، والتفكك الطلاق، رأسها وعل 

لشعورنتيجة وذلك (، د/ إل)٠ للسيارة ا،لرأة قيادة يعد ارتفعت، الطلاق نسية أذ عل أكدت الإيجارات 
المراةقيادة اكبحي، كإل الأمرة)الأسشاري خطرلعوالة نمط وهدا الرجل، إل حاجتها يعدم الرأة 

منارتفعت، ففد السعودية ل لدينا الخلاق نسبة إل وبالفلر تحليلية"(، دراسة " السعودية"ق للسيارة 
وبحببل ئد؛عد؟أ لر العودية والرأة هدا -، ٠١٤٢٨عام ( TO.7)إل ام،  ٤٢٢عام )ا،ا7( 

حوادثق وفيات ية نأعل تسجيل ق وعاليا عربيا الأول الدولة فالحودية الإحصاءات، بعض 
وقدأكده(، ١  a٤٣٢/ ا ١ الاقتصادية، )صحيقة العالية الصحة تقريرمتفلمة بحسي، وذلك الخرق، 

أذمفيقا الرورية، للحوادث نتيجة شخصا ١ ٧ يوميا تفقد الم٠الكة آذ للمرور العامة الإدارة تقرير 
٠بنسة)الهار وك تقع الحوادث معظم  ٠٤  x_ وأطؤح(. ٠٣٢ ١ ٠ ؛/ ; ٢٧الأتتصادة، )صحيفة

ائروييةالحوادث عل حدد ضحايا نضيف أن التعلق من هل آعلاض الأرقام لغة يعد تساؤل هتا 
خوسالأةتصاديةإل إضافة دام؟ا الحلووالأكثر تتجاهل لدينا؟إ،ولاذا 

(،ه ١  ٠٤٣ ٦! ؛/ الرياض، أمريكا)صحيفة ق العام النقل كدراسة الدراسات من عدد أنتنها التي 
ومجن(، ٦؟ ٠ * اA اA ا٦ )الهال أبوظبي ق القل أشارلهامديردائرة التي السويسرية والدراسة 

المحدود،الدخل ذوي وخدمجة الرويية، الحوادث أعداد وتقليل الروري، الازدحام تقليل القوانين تللث، 
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وميامةدينية ناحية هن عدة ايا قفبين العلاقة مبق مما ونلاحظ قلت؛ 
المرأةقيادة مثلاق الشابكة الهلاJات مر فإ قضية، لكل حقيقة وأبعاد واحتإعية، 

معخلطة المرأة وعمل الزولج، من وتحديد الحسن، بين والأخلاط للسيارة، 
امت،والأنتخابالشورى محلى المرأة ويحول( الحلان(، بإيص)تأنيث، الرحال، 

القضايا.•يدم اليداومثلا لاتفاقية الرئيسية والعلاقة إغ، 

ومن.. سهلحيتهالا بعادها الأموربأ نرى أن أجل ما هنا، قوله ما كل 
وكأنوالحاJالا الحصام محي وغيرها الاتفاقية هده عل يستد أن الكي الضحلث، 

ااقرآن؟ سودهاأيانج 

الاتفاقية؛هذه أمثال، من فيه محاور مقال، ق عيدؤ، المحمد د. يقول 
مهاسمتتد بينإ صراحة إليها الاستناد ُعل، اللاحم الحامي يصر كيف، رأيتم راوقد 

محوااة دنهي وما دولية.. اتفاقيامت، عل وقعت، المالكة إن فتقول صمنا إليها قتيحي 
المرأةلحإية أمركا بتيحل تطالبها كلتتون هيلارتم، إل وردت التوقيعات آلاف، أن تزعم 

منوؤية الالمرأة لحإية لرتندحل التي اكحدة الولايات حقوقها. وإءعلائها السعودية 
منالأمركية المرأة لهإية ولرتتدحل الإصلاح إل بشار بدعوة واكتفت، موريا ؤ، القتل 

الإفريقيةالمرأة لحإية حل ى. ولر الساق من الهندية الرأة لحإية تتدحل ولر الاغتصامحج 
ولرتندحلالإنجاب، ق الميتية المرأة حق لحإية تتدحل ولر الاستعباد مجن والأمازونية 

لبىق ية القرنالمرأة حق لحإية أطفالهاولرتتدحل تربية 3، اليابانية الرأة حمح، لحاية 
المرأةتقود لكي تتدخل الث، ذلوْع اكحدة، الولايات فيه تتدخل لر ذللث، كل الهجاب،، 

الولدوحق الحياة حق من أمرك—ا ءنلْ هوأعفلم الدؤ، المفقود الحق هذا ما السيارة. 
القودارا،.خلفه الحلوّى حق إنه الرق،، من الانعتاق، وحق التريية وحق 

صوان:تحت . ٠١أ/ ٢; ٦ بمارخ القال، كتب الممل. j الأتاحة ووادة المش، اكالوُث، وتملل 
-لحيات،.موير . ٢٠١١مايو ، ٢٩الأحد يونيو. ١ ٧ ثودّة ل تراءة إ أحي، مر؛، لا أعمق رؤية 

لحبمات،.موع الأسامته. لهن.ه الميداو اماؤ، من عودية التتحبؤ ل( 



اكْفظاصويفع الطفل حقوق ايفاقية الثاني* النموذج ٠٠
اتفاقيةعن نتحدث وهتا الميداووأثرها، اتفاقية حول الماصية بالفقرة تحدثت 

عوديةالالحبيبة ودولتنا عموما، والإسلام \ذماوا بااعالم لارتباطهإ الهلفل، حقوق 
فتذكر—، ، ١١عليهاإ!توقع لر المتحدة الولايايت، أن العالم هع ~ أيضا عليها وقعت ممن 

تالإسلامية العربية الدول بعض عل لأثرها نماذج 
الهلمل:حقوق اتفاقية بشأن ١^١;؛، ل نت، التي القانونية التغي؛رات ن م٠ 

حقوقلحنة إل العربية ات الحكومقدمتها التي القارير مراجعة )كثف، 
محتالست،أم—ا إلا الدولية اللجنة عليها أست، والتي اكنيرات من محموعة الهلفل 
التهلورات!هده فمن لاحقا. سنرى كعا بالمزيد 

الداخل.القانون ق الهلفل حقوق اتفاقية أدحالت، وسوئيا الحرائر من كل ق ٥ 
اللهناتلكل العلفل حقوق الامتثهادباتفاقية محوز والكؤست، العراق ق وه 

الومحلنية.

عدمعل صراحة الحنائية الإجراءات وقانون المل.ق القانون ينمى موؤيا ق وه 
الهلفل.حقوق اتفاقية مع تعارصتط ما إذا الومحلنية الأحكام تهلبيق 

التواق.عل ( ١٩٩٦، ١٩٩٥)عامي للامحلفال قانون اعتمدا ومصر تؤنس و0 
.١ ٩ ^١٩ عام الهلفل لحإية قانون >ستط ليبيا وه 

منعددا استثعرصت، أما نجل سق ما رعم الا.ولية الهلفل حقوق لحنة أن إلا 
تتإشىحتى للقوانين الإصلاح من بالمزيد وءلالث٠ت، نمور أوجه عدما اللأحذل١ت 

أوالتشريعي.الموسى، بالحانك، يمملق ما سواء الهلفل حقوق اتفاقية ْع بالكامل 
الموسى؛الإطار ض * 

الا أنهبمعنى استشاري اليرب العالم ق دورها للهلفولة القومية المجالس أن 
الأنتتهاك.ق المتسبك، مساءلة لها تسمح قانونية سلهلة تمتللمثؤ 

١.٧ ص أندروكلأفام، الإنسان، حقوق عن نمبرة مقدمة ( ١ ) 
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الصدد;هدا ل تالحثل و$ 

لذااستجاب الشورى محلى عل حاليا العروضن ا،لصري القانون مشرؤع أن 
للهلفولةالقومي للمجالس الصلاحيات من حمالة اء اعهنق يالتحديد المهللب 

بإالقضائية الضبهلية لهلة ومبل البلاغات نتائج ومتابعة التحقيق كهللب والأمومة 
استشارية.تعد جهة وتوحيههاإل القضائية الاختصاصات لبعض سالبا يحد 

اكريعىأم^;؛ووJالإ٠لار 

لذنالفوارق ذلك ق ب،ا قانوف إصلاح إل نحتاج اعتيرته حيث الردلج ن مه 
والإناث'الذكور ن لالأدنى الحد 

الحنائية.المسئولية ن 0 

التقاريرتحد ق ومهلالبتها الطفل لحقوق الدولية اللجتة ارات لامتفنموذج 
حكومةتقرير ق العلفل )حقوق بعنوان; والذي البحرين( الحكومية)نموذج 

انحرين،•

حول;الدولية اللمجتة ارات اسف

معامحها اتلفإن الإدايية وتنفلا"آا ا،لحلية لالقوانين ثامالة لمراجعة لحاجة ا 0
الهلفل.حقوق اتفاقية 

ة;الدولرد 

التيالتمرات ومن التشريعات، بمراجعة بالبحرين التشريعية اللهلة قامت 
الأمر;هذا ق البحرين -ها قامت 

الهلفل،قانون ؤإصدار الاقتراحات؛قوانين، حاليآ اكريعية لهلة الناقش ت0 
يحضوتعديل الهلفل، حماية بشان الحكومة من مقلميز قانونين ومشرؤع 

الأحل.اث.قانون أحكام 
حول;الدولية اللجنة استفسارات 

للطفولة.الومحلية اللجنة مهام وضيح ت0 
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الدولة:رد 

الوطشة}لطقولتاللجة تشكيل بإعادة ٢ ٠ • ٧ لة ٤ ٦ رقم قرار صدر 
بالطفل•يتعلق فيإ ومهامها اختصاصها وتحديد 

حول:الدولية اللجنة ارات امتف

الهلقل.حقوق اتفاقية وتونع لح حه 
لايوجد.الدولة: رد 

حول:الدولية اللجنة امتمارات 

ااقوان؛ن،ل؛نتلفا وتوحيده والإناث لليكور الرواج لن الأدق الخد عي؛ن ته 
.القوان؛ن. نالك ق والأنثى( الذكر بين الخض)المساواة حيادية وتأكيد 

الخنايية.المتولية لمن الأدنى الحل• توممح وومرب 

لإلقاءالخهود ل بن. الملكة أن إلا الإناث، زواج لمن أدق حد تعي؛ن شأن 
موعةوممرئية إعلامية مياسة حلال من للإناث المكر الزولج نحاطر عل الضوء 

الل>ق.الجت«ع منثلإت جهود إل بالإصائة ومكتوبة، 
ئانونمن  ٣٢س نمت الخائية، تولية المن لالأدنى الحد بشأن أما 
٢٠لمنة المويايت،  عمرْمن عشر الخامة بجاوز لر من عل مستولية ارلأ عل:  ٠٢

قعليها المصوص الأحكام بشأنه وتتسع للجريمة، ا،لكون الفعل ارتكاب، ح؛ن 
الأحداث((.قانون 

حول:الدولية اللجنة اراُت، امتف

الواغ•أرض عل الإنسان حقوق لأوصاع والامتجابان، والقيود لتحديات ا 0
ردالدولة:

سنة.١ ٨ إل الحا-ث من برغ قانون مثرؤع التشريعية الملهلة حشر ت0 
تعملالتي الأمان( بافتتاح)دار يه، قامت، فيإ الاحتإعية، اكمية وزارة امت، ق0 
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والخدىالنمي العنف صحايا من ال والأطفالنساء رعاية ليواع عل 
والمجتمعي•

د:اهتإهها عن التقرير نهاية j اللجة وأعرت 
والهلفلالمرأة صد البحرين باري السسالشخمبة الأحوال هانون ق لتمييز اه 

الوصاية.وحقوق والحضانة المراث، نحص فيإ الزوجية، إطار حارج الولود 
يةحاممراعاة عل القضاء، وخاصة القانونية، الميادين ق العاماJن درس_ا ته 

الخهودالثا تلملدعم الاديني_ة القيادارث، حثي ووجوب الخنسان، ب؛ن المساواة 
والأهدافح.

للزواج،دنيا من تعيين عدم بشان البحرين الهلفل حقوق لحنة اطست، حه 
حياديةنحويضمن تشريعاماعل وتعديل مراجعة — ب! البحرين واومجستح 

صريح،وبشكل للاعإر، الأدنى الحد تجاز ق والدكور( )الإنايث، الحضبن بان 
.٠١ُ للمرولج الدنيا تحديدالسن ق وحاصة قانونا، ومهلق 
و0وأحي->إ>

اتحا.يدمسنالبين المaلبعض ا يرتكزعليهالامائية هذه مثل أن للأسف 
المرجعمي تكون النقاش وعنال يل عليها، الدولة توقع بحجة ذللث،، وغير الزواج 

المطلوبالمد كان الفلرإذا وبغض هزلاع، محي والة الكتاب وكاما بالمازع 
لألأم الإملامية الشريعة نحالف 

والك

عونعالقاصي، معد قض الأستاذ/ ق الوطنية القوان؛ن عل واثرما الطفل اتفاقٍة ينقلون ( ١] 
والطل.للمراة العا،لية الإملامية اللجنة 
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ومتايعةدولية، ضغوط بين ما الدولية الوتمرات أروقة داخل محديثا لما وذلك، 
الوفودجهود بيان مع التحفظات، ورفع الاتفاقيات هذه الحكومات لمملييق 

لرؤيته•فريق كل ترسيخ ي الإسلامية وغثر الإسلامية والظإت 
الإسلاميةرااوالجن_ة من يق بتنالإسلامية، المنفلعات ائتلاف، وفد شارك 

مركز)رانمة عقدتماالش والحسن السادسة ة الحالي والهلفل((أه للمرآة العالمية 
ر-فيراينبآ المزة'مق ورك نيويي  CSWالمتحدة الأمم برأة(( الم
تطبيقاتمتابعة *؛دف دوري بشكل ات الحلمتللث، وتعقد  ٠٢٠١٢ارمى/ م٩ 

علوالعمل الأعضاء، الدول، من دولة كل ق بالمرأة الخاصة الدولية الاتفاقيات 
رأسهاوعل الوثائق، كللق، الكامل التهلبيق دون تحول، التي العوائق، كل سر 

وبروتوكويا)سداو( المرأة صد التمييز أشكال، حميع عل القضاء اتفاقية 
والوثائقالاتفاقيات من وغيرها الئلفل حقوق، ووثيقة بك؛ن ووئيقة الاختياري، 

والعاداتالأديان أن الأممية الوئائق وتعت؛ر المتحدة. الأمم هيئة أصدرتما التي 
لها.الكامل التهلبيق دون تحول، التي العقبات أكم من هي المحافقلة والتقاليد 

التوصياتمن عل.دا مل )حل.يدة ورقة عام كل المرأة مركز لحنة وتصدر 
والأنفاقياتالوثائق بتطبيق الأعضاء الدول، عل حديدة التزامات لرتبت، الحديدة، 

Draft agreedا علميهالمتفق ررالأستتاحات عنوان: تحتذ والطفل بالمرأة الخاصة 
conclusions ،)) قودورها الريفية المرأة >اتماكين محوان: العام هدا الورقة حملت، وقد

الحالية((.والعوائق الحؤع عل القضاء 
و)؛ك؛ن+ه()>كين(، لوثيقة الكامل التبي عل الورقة أكدت كإ 

أشكال،كافة عل القضاء اعتباراتفاقية صرورة وعل (، ١ و)بك؛ز،"ا"ْ (، ١٠و)بك؛ز،'ا" 

الفاحش—ة-ثن لتقناكمحدْ الأمم من متصاعدة صغوط عنوازت تحت اللجنة؛ هدم من التقرير (وهدا ا) 
الرادهل1الشواذ. وحقوق والإجهاض 

http://iicwc. org/lagna/iicwcZiicwc. php?id=1018
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تحقيقلضإن قانونيا ا؛،إطاوا وبروتوكولها ، الرأة)سبداو( صد التميز 
الزراعة.وتهلوير القرويات، اء الغتطوير محس فيإ مساواة)الخندر( 

Mainstreaming Genderاافدر'آ؛ هتفلور اج إدمالورقة بت وند 
Perspective  والعالمية،والاحتإعية، والاقممادية، الماسة، ايجالأت كافة ق

لوالزراعة الريف تطوير عل تعمل التي واليامات والمشاراع البرامج وحح 
الدولة.حهلة 

الزواجأمور ق التامة اياواة تدعوإل صرقمحة بنود عل احتوت وكإ 
واضحةمحاولة تلك، وتمد ذلك،، نحالف قوانين أية وتحريم وال؛رامحث، والأسرة 

مداو،اتفاقية عل الإسلامية الحكومات وضعتها الش التحففنات حول للألتفافه 
والشريعان،الأدوار و والرأة الرحل الفوارق، كل إلغاء ضرورة عل نص التي 

الأحكاموائر وافراُث، والأسرة والطلاق الزولج ق اوي النذلك، ويشمل 
نالك،ق والمرأة الرحل بين فوارق أي ار واعتبوالجتمعية، الأسرية والعلاقات 

ضدالمرأة!!تمييزا الأمور، 

غيرعملا لأطفالها وتربيتها ورعايتها منزلها ق المرأة عمل الورقة اعتبرت كإ 
للماءبة بالنالحمل من النؤع هدا تقليل ضرورة عل وأكل.ت الأحر!! ما.ذوع 
—الورقة تنبني ويدلك، المختلفة، الأنشهلة ق أكبمر بشكل مشاركتهن ضإن بحجة 

المنظور~ الصلة ذات الوثائق من وغيرها يكإن سيداوووثيقة اتفاقية تفعل مثلمإ 

علموس بلادما)إذالكنت حكومة صد شكوى ترفع أن امرأة لأي الخق بملي الاخمحادمح، الروتوكول، )١( 
بيورماتقوم والش لتولالأتماب، الحكومة نحالمة حال ق .اوالولية ساللحنة لل لاختياري( بروتوكول 

انمولية.للعقوبات تعرصت ؤإلأ الخالقة ثرغ الحكومة لتلك إنذار بتوجيه 
متيتياتل ظهر يد حاواحت،اعي بمفهوم الدولية الوثائق ق استخدامه تم ممعللح ؛ Genderالحنير )٢( 

الأدوارالاحتامةهمل بماء الأنولع يم تقؤيض الراديكالأ، الأنثوية الحركة ,bJ >، الثرين القرن 
كلمةلتحل الJربم الأ-Uثيات ل إلماحه تم ك،ا ان، للإناشلري اليولوجي التركيب عل بماء وليس 
)ذكروأنثىنؤع نعتي س،ا)حندر( ذكروانثى، نعتي ~والنى ( Sex)حتس كلمة محل ( Gender)حتدر 

كا(، Gender Equalityالحناور )مساراة ممعللح حلال من الثراذ حقوق الماج يتم نم ومن وشواذ(، 
والرأة.الرجل الفوارق؛؛ن لكفة إلغاء المعللح نفى حلال من يتم 



الأنماؤةة  ٠١ال : الئالث ؛□ى و؟أ،م و_لآ 

ونجاحاما؛ذاما، تحقيق من تتمكن لن المرأة أن عل يبي للأسرة،والذي الممكيكي 
انمل(.ااعام)ّوق المجال )الأ-رة(إل الخاص المجال من بالانئال إلا 

وحداتيس تأمصرورة عل الوثيقة أكدت النتائج نالك إل وللوصول 
يائيةالالمناصب وأعل أهم ق ممثلة بقوة، الجدر مساواة منظور نثر ل متخصصة 

الوحداتتلك إمداد صرورة وعل المحل، الحكم ؤإدارات وزارات من لدولة اق 
الجدرمنفلور الحندر/ ثقافة إدماج لها تضمن التي والصلاحيات اللازم، يالتمويل 

وتمويل.وبرامج سياسات من الأصعدة كافة وعل المجالات، يع محق 
الجيةالصحة خدمات إل الريفية المرأة وصول صإن إل الورقة دعت كإ 

بينالوثيقة تفرق لا السياق هذا )وق الأولية المحة خدمات خلال من والإنجابية 
الجيةالصحة خدمات عل المتزوجة غر حصول ؤيعنى المتزوجة.. وغر المتزوجة 

ؤإباحةا، عليهتدرسها ؤيتم الحمل منع ائل وسعل تحصل أن والإنجابية، 
فيه(ّالمرغوب غر الهمل من للتخلص الإجهاض 

مساواةمفهوم عل قاتم تعليمي نظام دعم إل الورقة دعتا التعليم محال وق 
المرأةمحي التمييزية ات والمإرمالنمهلية بالصور مته أمما عل للقضاء الحندر 

منكل اختصاص الوثاست تللث، ق الواردة النمهلية بالصور )والمقصود الريفية.. 
بةبالنالأمحلفال ورعاية الأمومة ا منهالأمرة، داخل معينة بآدوار والمرأة الرجل 
للرجل(.بالنسبة الأسرة وئيادة والقوامة للمرأة، 

لتفعيلائية؛ النللمنظإت اللازم الدعم تقديم صرورة عل الورقة أكدت ثم 
بالمرأةالخاصة والرامج والسياسات، القوان؛ن، ق ؤإدماحها الوثائق، هده ق ورد ما 

الرقية.

شديدةصغوطا تواجه والإسلامية العربية للدول الرسمية الوفود ومازالت 
برفعتقوم داكي النول، لئا تلمثل لتمرير وكندا؛ الأوروي، والاتحاد أمريكا، من 

كانتالتي البنود، من يالكثثر تقبل المحافثلة الوفود قبعل بشكل الaلالات ّقفإ 
الحالية.الaلاJات من صررا باعتيارهاأخض قبل من مرفوصة 



مةأ*؛'ي'أصاسينالأئبتواكات  ٦٢٤٣٢؟
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(Draft resolution)فرار بمشرؤع الأمركية المتحدة الولايات تقدمت كإ 
المراهءممكبن محلريق عن واعتلالهن الأمهات وفيات عل ءالقضام عنوان! تحت 

(Eliminating maternal mortality and morbidity through the empowerment of
women ،) ؤإتاحةللمراهقن، الحض بمعليم المتحدة الولايات فته طالبت والدي
العلاقات"من ْع المبكر الزواج وتحريم الإجهاض، يإباحة لهم، الحمل منع وسائل 
لايعثرعنفالمضمون ثم ومن الإنسان، حقوق من واعتبارها المراهشن، بان الحشيت 

المشاركة..الوفود لإحرلج هووسيلة العنوان ؤإنإ العنوان.٠ 
حرجانحد ا بأنبالمشاركة الأسلامية الدول إحدى متدوبة أحبمرما حبث، 

اتالأمهوفيات عل اء ))القضعنوان تحمل ورقة عل الاعتراض ل ا نديل. 
الضغوطومع لبلدها!! سيئة >امعة يعهلي فهدا المرآة؛؛ قيا طريق، عن واعتلالهن 

منقليل ْع القرار مشرؤع اعتإد تم الحكومات، عل المتحدة الولايات مارمتها الض 
هو.كإ موجودا زال لا المضمون كان ؤإن التعديلات، 

تتجاوزلر التي الورقة داخل الخض))الشامل؛؛ بتعليم المهلالبة تكررت وند 
comprehensive) مي يب،ا الطالبة حلال من مرة، عشرين حوال صفحات العتر 

sexuality education ،) وسائلواستخدام والشذوذ، الحض، تعليم يتضمن وهوما
النفقصردرة مع الأعإر، كل من الأشخاص لحميع والإجهاض الحمل، متع 

الأمميةالوثاتق من وغرها للمكان، القاهرة وموتمر بك؛ن، وثيقة ل جاء نا ا١الكامل٠ 
الؤية.والفهلرة الإسلامية للشريعة نحالفة صارحة نصوص عل احوت والتي 

علالضغوط من الكثثر الدول من عدد ومعها المتحدة الولايات وتمارس 
المعوناتملاح تخدام بامالتالوح بتكرار البنود، تللث، لتمرير المشاركة الوفود 

كانما لقبول الأعضاء اورول تضهلر بحيث المطالبات سقف أوبرغ الاقتصادية، 
الأضرار.أحف باعتباره قبل من مرفوصا 

قمرفوضة والمراهقين، للأطفال، الخض بتعليم الصرمحة الهلالبة كانت، فحان 
أنبثرط الأمر ذلك تمل إل الأن الأعضاء الدول اضعلرت بانا، رقصا السابق 

إإ الوالدين إشراف تحت يكون 
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الدولبعض من الضعيفة الحاولأت بعض وجود لوحفل آخر جانب ومن 
العربيةالدول صمتها من )والتي  G77وسعين السعة مجموعة دول مثل الحافظة 

فمثلاالورقتين، ق الحرجة البنود يعفى لتعديل الفاتيكان من وأيئا والإسلاميه(، 
الرجالبين ®المساواة بتعمير الخندر" ®مساواة مصهللح باستبدال الفاتيكان ءلال_ا 

ق)الحندر( مفهوم لحمر محاولة ق وغيرها، المرأة* اوصلمع أو®تحسين اء* والت
فيه.الشواذ تضمين وعدم فقتل، والمرأة الرجل 

الحليةالقوانين مع يتاثى ®بإ حملة: بإضافة كيلك الفاتيكان ْلالب كا 
والثقافاتالختلفة والأحلافية الدينية للقيم الكامل الاحترام ْع التقدم، وأولويات 
أحرىصياغة سونيا، مندوبة أضافت بينإ الأعضاء®، للدول الختلفة والخلفيات 

الوؤلنية®.الأولويات الاعتبار ق ®واضعة وهي؛ قوة أقل 
الوفدإعلان بعد والزواج الميرايث، ق بالمساواة تلمالب الدي البند حيف تم كإ 
والإملامية.العربية للدول بالنسبة الثني ذللث، حساسية السوري 

الإسلامية:المتظإت ائتلاف وقف م~ 

معالتواصل عل الإسلامية النذلإت ائتلاف وفد حرص الأجت،إع بداية منذ 
لالحرجة للفقرات مقترحة تعديلات وتقديم الإسلامية، الدول بعض وفرد 

المثال:سبيل عل منها الإسلامية الشريعة ْع تتعارض والتي الوثيقة، 
ارة:عببإضافة وذلك، وتقاليدها، دياناتما احترام ق الشعوب حق عل لتأكيد ا 0

كرامةحماية ق ولورم الأرض لشعوب والديني اق الثقالتعاود ®احترام 
•وحرياما® السعوأب 

علالتوقيع عند الحكومات وضعتها التي التحفظات احترام عل لتاكيد ا 0
الدولية.الاتفاقيات 

سيادةوتنتهلث، الإسلامية، الشريعة ح تتعارضن الش الفقرات بحذف لمaلالثة ا ه
مثل:والحكومات، الدول 
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و)بروتوكوئ( CEDAWj_اتفاقية الفمرةاض-ؤكوضامحار 
انتهاكمن ذلك، د،ثله ئا الرأة، لحقوق ئانونثا إطازا  Optionalه1هآ?( 00الأحتيارىأ

علالدول وضعتها الي التحفظات حول التفاها يعد أنه كإ الدول، يادة لصرح 
الدولمعفلم أن خاصة الاختياري، للثروتوكول إقحاما وبمثل الاتفاقية، تلك، 

يعرصهاإذ يادتيا لمديد من يمثله لما البمروتوكول ذلك عل توير لر الإسلامية 
قوالناء الرحال بين اختلافات أي وجود حال ق الدولية لالعقوبات ثم للانذار 

الإنذاريتوجب، الرأة؛؛، صد ميداو١٠تمييزا اتفاقية تعتيره وهوما الوطنية، القوانين 
اا والعقوبة 

الإنسان.حقوق من الحندر مساواة تعتير التي لفقرات ا0 

للادوارية بالنوالتاء، الرحال بين الهللقة بالمساواة تهنالب التي لفقرات اه 
والأمرة.النزل داخل 

ورعايةالأمومة، لأدوار إثارة ل الأحر® ماوفؤع غير ااالعمل تعبثر ذف ح0 
الأٍلفال.

وتعليمية، والخنالإنجابية، المحة خدمات بتقديم تهنال التي لفقرات ا ه
الإحهاضومنين لهن، الحمل مغ وسائل )كتوفير المراهقات للفتيات الحض 

وخلافه(.

المرأة.صد وتمييزا نمهلية، صورا الأمومة أدوار تعتثر اش لفقرات ا0 
ة، و الأددأ تعلة اد سان ايا! م• مة ص ال الة لا؛ الداعة ات لفق ا0 

عثراكرءية.والعلأ'قان، سدوذ 
حينز المرأة، ضد عنما وتعتبرْ البكر، الرواج نحرم الش الفقرات يف ح0 

المراهقين.بين الشرعية غثر العلاقات يسهل ما كل ياتاحة ت3لالمث، 

الورقةعل عامة كملاحظات المصري للوفد الخالية الرسالة بإرسال قمنا ك،ا 
عام:بشكل 



^٤٣٥؛^ك:صابمب 
الؤحلمالهص بسمالك 

الويقةحول ملاحظات؛،١^ ٠# 

ماوهو . كبير. يثكل السقف برير الأوروبا الاتحاد قيام الورقة ق يتضح 
مثليالأتفاقيات، الواردة ا،لصهللحات تداعيات من بالأمس، حوله تناقثنا ما يؤكد 

مصطالح!
والرأة،الرحل متن الفوارق كافة إلغاء يتممن والذي : Gender Equalityه

الشريعةعل أمحانا المستندة اكرية الأسرة قوان؛ن منفلومة تغيثر يعنى وهوما 
الحقافلمن واراة الرجل تشريعية؛؛ن فوارق وجود تقر التي الإسلامية 

تصحأن يحنى المجال، هد ل الحندر منفلور ومملبيق الأسرة، امحتقرار عل 
وعيرها.والارث والولاية والعللاق الرواج قوانتن ق تهلا؛ةية مساواة هناك 

لإعلانا وفقلأنه حهلورة، تحمل إطلاقها عل : Human Rights of womenه
قجاء ما كل أن يعني ما وهو ، Women rights are human rightsبيكئن: 
بإللمرأة، ان انحقوق هو عام بشكل للمرأة الدولية والأتفاقيات يك؛ن، 

وغيرها.المللمق والتاوي كالإجهاض، ومبادئنا قيمنا نحالف، أمور من فيها 
ودستورنا.ثقافتنا مع يتنال ما عل تحفظا وراءها أونفعر نلغيها، أن إما لدا 

يمكنلا ا موهو ; Reproductive & Sexual rights for women &girlsه
يشتملوكونه المزوجات، عثر للبنات يقدم )كونه الحال بهلبيعة عاليه الموافقة 

ءلالأج،اض(,

Gender based Violence o : التشر_يحاتأو الأدوار ي فوارق أي يثمل والذي
التشريعاتق الحنين ين بفوارق أي وجود ار واعتبوالمرأة، الرجل بين 

المرأة((.صد ررتمييزا 

التمييزذلك، حقيقة ما ولكن الرأة.. صد التمييز برفع ؟، JliaJميداو فاتفاقية 
الزواجي والق—وارق والوصاية، والولاية، القوامة، هو: يداو؟ التعنيه التي 

ق~ الإصرار علمينا محتم ما وهو الإنجاب،. ق الكامل المرأة تحكم وعدم والْللاق، 
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علوالتحفظ عام، بشكل والوثائق الاماهيامت، عل بتحفثلاسا التمالث، عل القابل— 
الأصيلة.المصرية والأحلاق والقيم المصري الدستور مع يتعارض ما كل 

حقوقاتفامحية عن ممر نحففنات كافة السابقة الحكومة رهعت، فقد وللأمف 
وفاهتالهلفل، قانون قامت؛تغي؛ر ثم للمهلفل، الوطنية لالقوانين امتتادا  CRCالعلفل 
الطفلقانون مجن الأول المائة j بالكامل الصالة ذات والوثائق الاتفاقية بإدماج 
فرالأن لأما ممرا الطفل حقوق اتفاقية ذكر مصالحتنا من فليس الحدين.. المرى 

تحفظات.بأية محمؤية 

ملهوءلةأ** 
ليستركها تم الفقرات وبعض . ١ فجة لكونها ث.هلبها تم الفقرات بعض 

تحملا كونهرغم فجة، عبارات تحمل ولا محددة عير لكونها ولكن جيدة، لكونها 
المنظإتائتلاف، الة رمح)انتهت، حولها. التفاوصى ق اممه أعانكم حرجة.. عبارات 

المصري(.للوفن. الإسلامية 

الموغر:ق المشاركة ا-لأكومية غير القلعان عقدتها جانبية فعاليات 

المشاركةالحكومية غير المقلعات عقدت الرسمية، ات الحلمهع التوازي عل 
أفكارهاومبادئها،حلالهاأمم من عرصتح الحانبية، الأنشعلة من لمؤتمرعددا ال 

توجهاتلكل تبنيها والملاحفل المتحدة، الأمم من الدعم أساسها عل تتلش دالي 
سياقهامن المرأة إحراج حلالي من وتمكينها المرأة تقؤية عل العمل من المتحدة، الأمم 

الرجلبين الطالق التساوي مبدأ وتطبيق الرجل، عن اقتصاديا واستقلالها الأمري 
كلمن اء الشسلكل والإنجابية ية الحنالصحة حدمات بتقديم والمهيالبة والمرأة، 

أيبدون جدها، ق الكامل التحكم إل الهاية ق المرأة تصل بحيث • الاهمار• 
بحضورالإسلامية ستظإت المائتلافف مندوبات قامت، وقد شخص. أي من تل.حل 
الثجتلمعليها تعمل التي وايحاور الْلالبات أهم عل لاJتعرفإ الفعاليات، تللث، معفلمم 

ومنها:القلعان، 

شأثايعد ب أنه عل والتأكيد الزوجي" ررالاغ؛صاب، عليه بمللقون ما ربم جن~ 
المصهللحهذا أن بالذكر وجدير فيه، التيحل الحكومات حق ومن حاصا 



ةةظةتأ
١١موافقة  ١١بدون نحدث والزوجة الزوج بين علاقة لأية للإثارة يستخدم 

الاغتصاب.أشكال من ثكلا واعتبارْ الزوجة أورررغبةاا 
الأكرالمائق الدواوهى اتفاقية تطبيق عل الغتلفة الدول تحففلآت عتار ا- 

بموان؛نالتعلمة ١ ٦ المائة عل التحفظات خاصة الحندر مساواة تحقيق أمام 
٠٣ حوال من عليه التحففل تم البند هدا أن والعاتلة)ؤيدكر والهللاق الزواج 

والإسلاميه(.العربية الدول ومنها دولة 

موامحلنيهابين تميز لا أتبا دمحاتثرها ق ندكر التي الإسلامية الحكومات تهام ا~ 
والمرأة،الرحل بض فوارق وحول عل قوانينها نص ثم ®الخنس®، عل بناء 

تلمكتتهم ويالتال الرأة،، صد سيا.اوالتمييزا اتفاقية منفلور من يعد وهوما 
نفلعاتالمتللث، ه علياأءلاف.تا مذلك ومن اقض. بالتنات الحكوم

وغثرها.والميراث، الزوجات، تعدد مثل التمييزية® الدينية ا١الإرسات بال 

قالنشاط واسعة مؤسسة وهي بيل هنريتس ة )مرممادذلإت إحدى بدت أ— 
١١المحافظة ارالسياسات أممته ما عل اعتراصاتيا وغيرها( الإسلامية الدول 

ية،الأريوذكالكنية من بضعتل الحالية الروسية الحكومة تنتهجها الني 
منهوالحد مذلاهرها أبرز أن واعتيرت الأصولية، الأرثوذكسية والحمعيات 

ذلك!ومن الإنجابية® الصحة احقوق 

النسل.وتثجح الإجهاض، مات حل. عن الإعلانات مغ —١ 
الإجهاضنحرى التي للمعيادات الأول الزيارة اجاؤية؛؛ن مهالة استحل.اث ٢— 

لإعادةثانية فرصة الفتاة بملي ما وهو ذاتها الإجهاض عملية و؛ين مكايا، 
الاجماض•عن والراجع النثلر 
•الحمل من الثاف النصف ق الإجهاض من كثر بشكل '\-الحد 

نحالفذللث، كان إذا القانول الإجهاض عملية اجراء يعدم للعلبيسإ عاج ٤-ال
أوغيرالأم عل كختلمر طبي لسب، حمل إنهاء حالة كون أن إلا قناعاته 

ذللث،.



ج- ^*^ ٢٠والفتات الأمانات بض الإسانية الزاؤية ت الأول الفصل وع  ٤٣٨ ج
ط__ ' ِ ةكثةاص___س_ 

القضاءانحاْ ق الدينية القيادات بعض بتحرك الرحيب النفلمة تلك أبدت ثم 
العنفأساب أهم من أن اعترت نم الباليان. من العديد ق البكر الزولج عل 

ورفضا ا للرحل تابعة عبعلها للمرأْ تمنا واعترته الزوج، يدفعه الذي المهر المنزل• 
نحكمق محبنا واعتباره العاظة، رئيس الرحل بجعل لأنه الأسرة؛ داحل الرجل إنفاق 

الكاملالمرأة يتحكم التسوية اله!البات مع يتعارض المرأة)وهوما حسد ق الرحل 
علوالنغلب أزواجهن صل- الشكاوى تقديم عل النساء تشجح نم . دها(. حق 

زوجها.صد بشكوى تهدمها لدى بالمرأة تلحق التي العار وصمة 

بأنهواترم-تهم الرجال، من هم القضاة معفلم كون المقلمة تاللثج انتقدت كإ 
الرجليئن فوارق وجود يكرسون المرأة؛لأمم ضد النزل العنف محاربون لا 

Not Genderالخنا>رية ية للصاسالقضاة ءافتقار عاليه أءلالقو١ وهوما والمرأة، 
Sensitive ." مماوالنماء للفتيات ية والخنالصحية اكقافة ق النقص انتقدت نم

للمراهقاتالخشي للتعاليم ماسة حاجة هناك وأن ا!  ٠٠للعنف عرضة ررأكثر يجعلهن 
والدارس!!.

الخانييةوالفعاليات الورشات، حولها دارت الي المحاور تعترأهم ثم ومن 
الموغر:ل المشاركة الحكومية غر القيان عقيما التي 

الحكوميةات اليامحكل ق الحندر مساواة ومفهوم الحتدر، منثلور دماج إ0 
البيئة.وسياسات والاقتصادية، والقانونية، والسياسية، التربوية، 

الفتيات.ممكن عل لتأكيد ا 0

والإنامثر.لالد.كور محنة ١ ٨ للزواج أدنى حد ووصع المبكر، الردبج اربة حمه 
ماديا.المرأة استقلال عل لعمل ا 0

المرأة،ممكن عل والعاملمة وية، النالخمحيات ف، محتالبين التعاون عم ده 
الحرات.وتبادل العالز، أقهلار محتلف ق بينها التام والتنسيق 

الخندر.لمساواة الداعمة النشاءلات لكافة ممويل أم؛ن ته 



؛٧٣٩ئءؤ الزار-ةالإس إ^، ٥١اياب 
]|قهتفس«ء

والذيا،لرأةاا، صد اراك_ما عليه أطلموا ما بتجريم الخاصة القوان؛ن ن س0 
أيورفض الزوجات وتعدد والقوامة والمثراث الزوجي الاغتصاب يثمل 

له.أودينية ثقافية تيميرات 

الفتيات.ختان اربة حم0 

الخندريالمفهوم وتعزيز القضائي، لك الل القاصيان من كببمر عدد دماج إ0 
القضاة.حمع لدى 

الشرؤلة._ ل الماء من ير عاود لماج ا 0

المنزل.، ويالعنف.النساء، بحقوق عامة توعية حلان نثر عل لعمل ا0 

.منها الاستفادة وكيفية بين الخاصة ؛القوان١ن النساء توعية عل لعمل ا ٥

(،jwjمند أنثشت، التي  UN WOMENالمتحدة الأمم اء نلخنة مهام ومح ته 
مكاني،ؤإنثاء الأثل، عل دولار بليون ميزانية لتأمثن الدول ممثل ولغ 

الدنيةالمنظإت مع المباشر التواصل ونامين الباليان، محتلف ق لها اّتشارية 
لها.اللأزمين والدعم الأّتشارة وتقديم بلد، ل كل 

الدارس.ق ا الشامل الخشي _ااالتعايم ييمي ما امين ته 
ولايعتليهتفه، بأن الحق لابمطه زوجته عل الرجل إنمامحا أن عل لتأكيد ا ه

علوالتأكيد بالإجهاض، السإح عل التركيز معها، الخض بمارّة الحق 
الإنجاب.مسالة ق المرأة نحكم 

الإسلأمية<اينئلْات ائيلأف، وفد توصيأت ** 

يعدله الشعبي والدعم وقوته الحكومي الوقف، وضوح أن بالنأكر حدير 
ائق،الوننالك، عل تفاوضها حلال الوفود ، مواقفل الموترة العوامل أهم من 

الإسلاميةالمرجعية نحالف بنود أية رفقي عل الإصرار ق القوة يحهليها والدي 
التيالحكومة لسياسة انعكاس هو الرسمي الوفد يتخذه الذي فالوقم، والقيمية، 



أ؛مد',ي والفتاتات الأماiJض الإسانية الزاوين إ الأول النمّل ط
همحئس.طء __ - I ' __ _ت_ هنمر_  ءءتكهع،IKIk |1._____ _«سَ-_ لء لمقسء؛ا

للأعواممطام-ا حاء والإمحلامية العرسة الوفود أداء أن واللاحظ يمثالها.. 
أنظمته—اعل ثعوثيا انتفضت التي الدول وفود فيها د،ا صعقه، ل السائقة 
هذهق لها ة المثالالوفود أداء عل الثورات لتلك أثر أي نالمحفل ول؛ البائدة. 

يل!بإ نوصي لذا ة• الخل
برنوالهلفل بالمرأة المعنية الدولية الوثائق تحتويه ما بكل التوعية نشر من لأبد ~ ١ 

والأخلاقوالقيم الثقافة عل الاتفاقيات تلك تداعيات من للوئاية الشعوب، 
كلالث،اكهوب.الأصيلة 

الخهاتوكل الختلفة الميل المجتمع متثلمان من قؤية صغط جاعات تكوين ~ ٢ 
بتوجيهلتقوم للحكومات، محددة رسائل لتوصيل المؤثرين، والأفراد المعنية 

الإرادةمع يتعارض ما كل عل نحوالتحفغل المتحدة الأمم ق مندوبيها 
الإرادة.تلك تحاهل وعدم الشعبية، 

الضغهلء!حاعات قبل من إرسالها يته؛ التي للمرسائل بالنسبة ٣" 
علالمتحدة الأمم ها تمارسالتي للضنوحل للأنص_ياع الكامل لرفضر ا0 

للمرأةالدولية الاتفاقيات عل وضعتها التي تحققنابا لرغ الحكومات 
الملحقالاختياري الروتوكول عل وللتوقيع عليها، التوقع عن والتلفل 
والحكومات.الدول يتهددسيادة والذي سيداو، باتفاقية 

)اتفاقيةوالهلفل للمرأة الدولية ات الاتفاقيق الفلر ادة إعكائية إه 
الأتفاقتن،من ( ٢٦)رق؛ ليادة ْلبقا ( CRCواتفات ( CEDAWميداو)

للبلادالرسمي المندوب يتقدم أن يشرْل الأتفاةيت؛ن ق الننلر إعادة تحيز والتي 
المتحدة.للأمم العام الأمين إل التغلر إعادة بهللم.، 

التيوالوثائق الدائمة البعثات أداء حول شاملة بتقارير الرلمانات إحامحلة ~ ١ 
تقصيرهاحال ق البعثات تللئ، محاسبة ل بدوره ليقوم عليها التونع تم 
عنالمئولة والوزارات ا، تمثلهالتي الشعوب عن الحقيقي لتعبير اق 

توجيهها•



جثتأئ|الاباكاكإالزادةالإّ 
jالإسلامية الشربمة إل الاحتكام j الحق كل فالما إسلامية، ثمنا باعتيارلأ ٢- 

والثمازالديتي التنؤع تحرم لا الش الأممية الرجعية ورفض الأمرة، قواص 
تعاملهاق تئطالق واحدة، ثمانة تحؤع عل الشعوب، وترغم الأرض، لثعوب، 

الأسري.ياق المسعن لخيا مبمعنى .. الممكيكي النظور من المرأة ْع 
كلمن وتظيتها بالأسرة، الخاصة التشريعية اكلومة ل النثلر بإعادة والمطالبة 

٠الإصلامية اوشرس^ لع تارصن ما 



والقيانالأتنانات ض آلأناب الأول: القمل  ٢٤٤ ؤ
مو َ صَء 

سا;ايع

الق؛إافءةؤإيبميتط مذ، فلسفة 

الذاهبحول ~ همام لا ~ حاص بثكل الطالب حال الحدث سيتم 
يرتبطفيإ وذلك فات، الملمن ونإذج والفرصيات، الرؤى والطريان، 

معالكثجر. الثيء فهناك ؤإلأ الاتفاقيات، هذه ضوء عل مباشر بشكل بموضوعنا 
ومداالرؤى. لث، وتلالاتفاقيات بين العلاقة لتوصح حهبمر، غير من أمثلة ضرب 
فأةولأهنا. لمنهجي مدخل 

منتنطلق وهناك، هنا ومؤcراترا الدولية الاتفاقيات هده أن فيه شك لا مما 
)مادية(نظرة؛ بين ما الغربي( الفكر عمارة وهو المتحدة( الأمم )هيئة الأممي، الفكر 

للجنسورفرؤيدية( والقيم، للأخلاق متغيرة( نسبية و) والإنسان، والهلثيعة للكون 
الخياة،و)صراعية(للأمرة،لطام و)عاوإنية( للأنان، و)دارونية( تقى، وال
؟. ّ للجني. حرية( و) أوالطوولة، للأفراد نفعية( و) 

.٠١('Liberal Humanis)الإنس_انيةالليثرالية أفكار من ْربجا لتكون 

وعالية(،)مشتركة امي أمعنصر الإنسانية والعلسعة العالية، عل يؤكد فلسفي انحاْ هي و( 
والدولة)الكبة لداما التقليدية الململة بمإذج اللمرالية الإلمانية تمتم ولا الفرد. وامتقلالية 

الإنم-انيةنقلرة أن عل التأكيد ونحب أسامأ. شيثا والتجرييية العقلانية فيم وتعد ذلك(. إل وما 
علكالتأكيد الإنح،ابيات يحض ولها الأساس. ق غري وتركيب مثال هي والتارج للعالم الليثرالة 

وصعحلال من بالعولة أوثق بشكل يرتيهل كمفهرم عام يشكل الانحاه وهدا التعليم. أهمية 
نمورؤيمكن . ١٣الخاصة التحتية والبنية الإنسان حقوق برامج شكل ق العالية للقيم الغرب 

الحركةمجن متمية فيم عل قاتمة أثما عل الأقل عل موحرا انشنت التي العالية ات الوصبعض 
تنحوالقيم من ومحموعت تقليدا اللمرالية الإنسانية وتعد التحدة. الأمم مثل اللمرالية الإنسانية 

كإكمعيار، )الدكر( الإنسان ترى ما وغالبا الوسهلي، الرجوازيه الطبقة مصالح إل تتوجه لأن 
ادئاليتمحى وفرصها العالية الإنسانية القيم حلق غضون ول أسامحي. بشكل ءلإق مبدأ إثما 

صإيفانز، وبيتي مول أنابيل ، الأساسية الفاهيم العولمة )ينقلرت الأغلب. عل والديثية الروحية 
٧٤- ٧٣.)



سةأ_ِ:
.(( Secularismo^jjlأو  JUU_14!والأهم:  ٠١أ (( RadicaالرادJكاJةاوالأسوية 

البعض.يعضها مع مترابطة بالحقيقة وهي 

قةفالتكونت الإملامية للشرمة الخالقة الرؤى هذه المزج؛؛ن و7،ذا 
أرصيةلتكون إلحادية؛ مائية فالقة عام بشكل هي والتي الاتفاقيات، هده وأرصية 

ارته.وحف \ذنر؛وا الفكر ق والروي والمذاهب القلقات من لكثثر 

يةاليامالثقافة ) قة الفالق متخمحمس ~ شادل محمد د. تحد ل.لائ، ل
هىالمادية أن الهاوسثؤ، العصر- لمذامج، متفحصة فراءْ بعاد بمل — والأيدلوجية( 

أفكارمن أي بالشتر أن وذلك، الحديثة، والحياة الحدين، للفكر النهائية الحصالة 
وكل٠ ٠. ٠ المادينة إل حتتإ يقود مالنطقية نهايتها إل الحدين، العصر— ومن.اهء_، 

حقائقتعارض -هذا وهم، للاشتاء، الأصل، الوجود هي، المادة أن ترى المائية الذاهب 
١٠٣والدينااروالعقل والطبيعة الفهلرة 

التيررالفلمنة هى: - اJريطانية العارف، دائرة عرفتها كا - المائية والفلقة 
وأمساآخر، ثيء وراءها وليس الكون، هذا ؤ، الوحيد الوجود هي المائة أن ترى 

الرحلمع طامة اواة عاواما ومالمرأة لتحرير امي أععى نالتي الأنثوة الحركة وص ( ١) 
منذراع دمي الذكردالأننى• وجودالزوجثن من الإلهة والحكمة التدبثد عقاصد نيا تتلاشى للرجة 

والإباحيةالمرأة الل-اءي والايأرالي الشتوص يشقيه اللحاف الإناتوي المائي اللاديي التوجه أذيع 
الأمويةالغرب ق م؛تها تتم حتى المجال، هذا ق عتهلرنة حركة وهي الأعرة، نظام ين 

الغرب،ق الأعرة يطرن نقط. المرأة بحنوق >—، تءلالالتي النؤية الحركاُت، من لها تميزأ الرديكالة، 
شهمايفووأك؛ر.. ص١٢٢

أماوالوجود، المعرفة توى معل امة الإمللممركزية تأكيد موى ت، لي)العقلأمة( إن حيث، )٢( 
ذللث،يمايعنيه يأكماله، الوجود عل نابتة قوانيرأ، صمن متحركة مادية حلواهر من الؤلفة رالعلميعية( 

صاحةمن الحضور هدا بإلغاء قامت، فقل الفكرة)التقاومجية( أما !^، ١٠١١ق الإلهي الحضور مميس محن 
وصيرورةإمكانا موجودة فالمادية لالعالوم، المائي الأمامي برضع نامت،)الوضعية( وتل- التاريخ، 

 jالعامةوالمة المهاتية الحملة م فالمادية )الإنسانوية(، إل إضافة الماضية والدام، لأفكار ا
الغربية،الحداثة لفكر البنيوي الأص )ينثلمرن عام. بثكل الحد١سة وللمحياة .^، ١^]للفكر 

(.٣٨٥)ل/ الإسلام معلمة الحندي، )٣(أنور 



أأبمحءآ1

سينالأق1ىتواكاتقئ؛ظقر 
عنمملة مالروح اسمه ثيء هناك وليس موجود، وكل ثيء كل أساس هي 

الادة...«أا/

معهيتعامل فحينإ له؛ منفلم تدمير هو الإنسان مع الفج التعامل وهذا 
انالإنيقود هذا فإن والنفس؛ الروح مفصولأعن ٢، وحيواقأ مائي بشكل 

الفهلرة،توى م عل انه إنوانتكامة الدين، توى م عل دلته لردة والمجمع 

يقبللا الذي الغااسنى الذهب هي: بأتبا اقري( الوهاب ■مد )د. المائية قة الفالزق وقد )١( 
كشرطالإله ترقض فهي ثم ومجن (، والبشرية رالطبيعة للحياة الوحيد الشرط باعتبارها المائة سوى 

ولذاالمائي، / الطبيعي للطام متجاوزأ كان إن ه تفالإسان ترمحض أنها كإ ، الخياة شروط من 
الدانمةالقوة هو واحد مادي مبدأ إل والهلييعة( )الإنسان العالم ق ثيء كل ثري المائية فالقيمة 

تتجزألا قوة وجودها. وتضبهل أئنائها ق تتخلل والتي خنها والكامنة الأجسام ل والسارية للمائة 
نوقليس ، iJajللأشياء، والكرب الضروري النظام وهي أحد، عليها يعلر ولا ثيء يتجاوزها ولا 

الواحد،المبدأ هذا عل مادي آحر عنصر لحل ؤإن أيصا. الإنسان فوق ولكنه ، وحب الهلييعت 
حول،تعريفات وهناك (، ١٧ص الإنان، وتفكيك المادية )الفالقة مادية. غار تصح الفلسمة فإن 
الألمانية،الكلاسيكية الفلسسفة وثبماية فيورباخ لودفيغ )إنجلر، ت تعريف مثل التعريفات هذه 
١(.٢ ٢ ص الغربية، الحداثة لفكر البنيوية الأس ثريح، uدل محي و)د. ( ٤٧، ٦٣ص

ماديءمذهبء(.وهبة. مراد الفلسفة. و)معجم 
عشر—،الثامن القرن ل تلور حديث، فلسفي مذهب، المائية ءفإن عادلت محمد د. يقول تارقنية ناحبة ومن 
أنطوي، نولني جون هوبز، )توماس بريطاتة ؤ، الهلييحي التأله ومذ.هب، الهلسعية الفلسفة انتقالمتج فقد 

ومروراديدرو(، اخ، دولبمياري، لا )مسيليه، إلحادية مائية فرنسة ق لتصح وغيرهم( ... كولتز 
نمومن ؤإنجلمزآ )ماركس يد عل شموكا اجماعيا اقتصاديا فلسفيا من.هبا المائية أصمحّتإ باخ( فيور ب) 

)الأمسسوالمجتمع®. الدولة لبناء وأسماس سيامية فلقة إل المائية تحويل العشرين القرن ل )لين؛ن( 
(.١٢٥ص الغربية، الحداثة لفكر البتيوية 

الحيواقالمائي تصويرها ق )بالدارؤيتية( تأثروا قد الماديتن أن شك لا قْلب،ت محمد الأستاذ الشح يقول ( ٢) 
صورةتشويه ق للأستعلأل~ صالحة وجدوها إي ~ النظرية استعلموا قد الحقيقة ق هم أو ان، للأت

إذالشرير، المخفي أعراض محدم هابطة صورة ق وتصويره المشرقة، الوصيثة العالية الكريمة الإنسان 
كإفيصح يصبرنه وتطمس فيهيهل، بالهبوط إليه ونوحي ؤإشراقه، رفعته محالات الإنسان عن تحجب، 

الإنسانية،صورته عل للامان المباشر الخلق نفيه رغم عل ه نفدارون أن الحقيقة ولكن يريدون• 
واإتفسارالحدلية المائية فيه وصحته الذي المستوى إل به ت(بءل ب ~ الحيواف التطور بسلساله إياه ؤإلحاقه 

البشريةاستحإر إل الهادف، المخهلهل ق )تقدمية( حتلوة هو إنإ المائي التفسير هدا وأن لاتارخ، ١إلادى 
(٥٣١ ص الفكرية، )الذام، المختار!. للشم، كلمها 



٢^٠٤٤ابباكاك:همأوةالإلأب قغةو؛لآ 
ه،سذء،_.امس .. هءدِ هءذئ^كةله 

مدارتهى ثلاث الالمستويات وهذه الحضارة. توى م عل حلقى وانحطاحل 
)الأحرويةباليارين ارة والحالفوز انية، الإنسبالمجتممات والدمار البناء 

والدنيوية(.

انطالقح،الدولية؛لأما الاتفاقيات عل العكمى تأدم0ِ له الغرن الفكر وهدا 
المادية؛النظرة  a،juلتعكس،الدولية الوثائق وتأق رر حضارما، وجوهر بينتها من 

البحت مائي كائن فهو فيه، الأستثإر ينبغي مائيا كائنا باعتباره للطفل فتنظر 
وحريتهفمهل الطفل ؤإنإ محتمع، ولا أمرة، ولا تاريخ، ولا دين، ولا له مرجعية 

ثيءأي مع اصطدمت ؤإن والعقالية، والمحية الباونية وراحته الفضل ومصالحه 
الإعلانعمل حلمة من والعشرين الحادية المادة ق ورد ما ذلك ومثال( آخر• 

التاسعةادة الم( وكذlliالتعليم( )فصّل ونإئه وحمايته العلفل لبقاء العالي 
معالهلفل تعاليم أهمية عن تتحدثان واللتان العلفل حقوق اتفاقية من والحثرون 

الناحيةتنمية ق والثقّاذة التعاليم لدور ؤإغفال، الروحي، للجاك، تام نحاهل 
علالأمحلراف الدولخ توافق عل! المائة تنص حيث، الطفل• عند والخلقية الدينية 

وقدراتهومواهبه العلفل شخصية تنمية تحو! موجها الهلفل تعليم يكون أن 
والحرياتالإنان حقوق، احارام تنمية إمكاناما. أقصى إل والبدنية العملية 

المسئوليةتستشعر لحياة القلفل إعداد المتحدة. الأمم ميثاق، 3، الماكرمة والمبادئ 
الحنس.—يني—؛ن، اواة والمامح والتواللم التفاهم من بروح حر تمع حمق 

ةوالوطنية الإثنيات والخإعالم الععوب ثحميع ين بوالصداقة 
البيئةاحترام تنمية الأصليين. السكان إل ينتمون الذين والأشخاصي والدينية 

الحصر.لا كمئال، وهذا ' ١١((الطبيعية. 

٠I؛ والإسلام المائية بين ان ررالإنق قهلب( )محمد الأستاذ الشيخ يقول، 
والكساءبالغذاء الإنسان مهلالسا تحديد هي المائي الذهب ق العغلمى الكارثة  ١١

قةفلالثازت الفصل الاتفاقيات...٠، ق ءالطفل الرائعة دراسها ق ^٠^١ عند محمود سيدة أ. )١( 
الطفل.عد الدولية الاتفاقيات 



والقيانالأ-ظوات ض الإشاب الزايين الأول: القمل ^ ٣٤٤٦٥
ءسنمطه_- gmةءس;.شدء 

تو()النيفق ماركس( )كارل حددها التي هده — الحتمي والإشباع 
وأحصها- كلها الأحرى الأمور وإهمال (-  the three satisfactions) وصإها 
^٧٢أوأي الدولة يضر ولا مهمة، ضر ثانوية أشياء ياعتبارها ~ العقيدة 

يجادلومتا الأمامية. المهئالب ظالث، بتحقيق قام هو إذا إليها، يص، ألا احتاعي 
الأو يرما!ها، نظام كل وأن الحياة، يدوما تسير لا صرورات هذه أن ق أحد 

التي)المعنوJارت،( كانت، مهإ فاشل، فاسد ، liajوالحهد الرعاية من حقها يعهليها 
المقصودؤإنإ لذاته. مقصردأ شيئا ليت المعنويايت، لأن أفراده. رؤوس ي تقوم 
علتلك مهمتها تود لر فإذا وأرفع• أقفل عل الأرض 3، الحياة تنظيم منها 

توحدأن تستحق لا فهي الإنسانية، ولأجيال المجتمع، لأفراد الصور، من صورة 
الماجيةمن هو فقعل حده بمطال_ا الإنسان مهلال_، تحديد وكل ••• تعيش أو 

وإلالضرورة، توى م إل عليائه من بالإنسان وهبومحل شائن، نقص الأحرى 
الإثبيع،طاوسا ق يمرخ ما أول هي الحسد حاجالن، كانت، وإذا الحيوان. حفليرة 
الحاديرةوحدها أوأما الطالب، هده عند ينتهي كله الإنسان أن ذللئ، معنى فليس 

هوالقريبة الحسد حاحاُتؤ إلا همه يجعل لا عالمية فكرة أو وكل بالإشباع. 
الاقتماديةأو المادية العدالة كانت، ومهإ تنفليمه، دقة كانت، مهإ فاسد، نغنام 
الحدودهذه من لأومع الإنسان إن الكادحين، أوغير الكادحين بين ينشرها التي 

داخلها((ق وه يمبأن )الماديون( يريد التي الضيقة 
عنروحه فصلوا حتإ حده عن رامه فصّلوا المكين هلأا ان والإن

ارةالحفا ومعها وقبلهبالجمل، الدولية الأنفاقيايت، هوديدن وهذا ماديته. 
الغربية.

 iابرصد. ومثله الكتاب. هذ.ا ق ومنانتهتها المائية عن راغ بإسهاب الشيخ تكلم وقد  ٠٦٣ص ( ١
الحز،بالإّلأم« امعلمة ق الجندي أنور والأستاذ ٠. الإسلام ميزان ل المائي الفكر ٠ j طعيمه 
الفاكريةالذاهب ق زبموف •كواثف ق المداق الرحمن عبد والشخ (. المائية )الفلرية الأول 

٠٠صرة عا ملا 



.ماوةالإن-اب اببال؛الثإ  30ه'
الاتفاقياتهده مثل وللأمف • التمحور هدا خطورة ق عاقل يثك ولا 
هدا،مثل ق والتكامل التوازن مفهوم تعرف لا ا، منهتنهللق التي وحفارما 
والخد؛الروح حتى أو والحد العقل أو والروح المادة 0و؛أ يفصل لا فالإسلام 

جعلتالتي الغربية الحضارة عكس البعفى، بعضها تكمل واحدة منفلومة لأنبما 
لدلكاوتنبه متوازلايلتقي. بشكل أوروحي مائي إمامذهب، نضضخن الأمربين 

؛نالتفرقة؛إن ت يقول حيح، ~ السابق بالمر-ح الحندي عن نقلا — )ؤيتهد( العلامة 
مرتيهلةالكونية فالحقيقة مشوهة؛ صورة تعطي والحياة المائة وبئن والخم العقل 

ومحيهلهاومستقبلها وحاصرها بإصيها مرتبهلة دقيقة، ونفلم بعلاقات ببعض بعضها 
الأشياء((.من وبغيرها 

القاتمة،الصيغة لئ، تالوصغتها، الاتفاقيات هده صورة عل يتعلبق ما وهدا 
دمارإلا ليس مادية أرضية عل المجتمع بناء بان نعلم أن بجب لذا المثوهة. والمحورة 

عريضة.وأزمان حهلرة آثار من كنلفه لما لإنسان؛ وا للمجتمع شامل 
ر؛.ت،تثالتي، العربية الحضارة ؤ، والأنشطارية( )الفصل هدا متغربا وليس 

الدينفمل حيث، ومتهلقها. الاتفاقيات هده مكنونة ق يتجزأ لا جزء فهي العلمانية؛ 
الحضارةعكس إلح. والأحلاثم، السياسة والأصر، الماضي والروح، المائة والل.نيا، 

واحدة.كمنغلومة ومتكاملة مترابعلة رؤية فهي الإسلامية 

عنممهوم من والحديثة القديمة قات الفالقدمته ما أحعلر من وهدا ت الحدي أنور الأستاذ قول ي( 
دونواتصالها تكاملها الإسلام يقرر بينعا والمثال، الواسر ودين والمائة الروح ب،ن القمل هو الإنسان 

أساسيةحاصية تقتل لأما الإنسان تدين إل نولتم، لا وحدها المادية فالقيم اوصراعات؛ متناقضات 
•عيتوحد أن عن ءجز0 هو الحديث، العصر ق الإنسان مأصاة كانت، هنا ومن ونفسه. روحه هي فيه 

اأمصرنة مادية نظرة المتطاس أمامي لأن ، الوجودية دعاة يقول كإ المتناقغات فتحقه ذاته 
سوىوليس تناقص. ولا صرلع ولا تمرق، ؤ، يقع فلا ، دائثا ذاته مع متوحل. الإنسان فإن الإسلام 

الإسلام؛التجربةجاء ولقاو اليوم، الغربف ق استفحلت، التي الخهلرة الأزمة لهذه حل الحق الدين 
يتوحدلا بيوتها التي المائية والقيم الروحية القيم ؛خن التوازن نجربة وهم، الكثرّك، الوجودية 

الإسلام،رمعالمسة والازدواج. التمرق، عياب، من أويتخلمن وجوده بمفؤآ أو ذاته مع الإنسان 



الإنسانةالمس وق الفكر ق الكاملة الميم ب؛ن القمل »هي والأنشهلارة: 
أوالاستيعاب عل القدرة عدم إل يودي مما وارتباطها نكاملها عن والعجز وتحزئتها، 

القيم،بان التكامل عل ا أمحاميقوم الإسلامي الفكر كان و،لا الختلفة. الأبعاد رؤية 
الأنث_طاريةفإن والرؤح ا،لادة ُين الحامع ه نفبالإنسان يلتقي يإ الأجزاء ين والترابط 

المعاصرةالإنس—ان مصدرأزمة هي والتي وجوده، تواجه التي التحديات أحهلر من هي 
هو—ا! ٠٠وتشكل ا عليهنشأ التي يهليعته النربي الفكر أن ذلك الحديثة. الحضارة وأزمة 

وهيجامع. كل ق اصر العنالتقاء تحالة اسؤيرى التكامل عن يعجز فكر 
الدولةعن الدين وعزل والا.نيا الدين بين الفصل نقهلة من الفكرالغربي ق بدأت 

ظاهرةل.وا وتبان. والإناه بن العلاقة عل الدين وقصر. المجتمع، عن وفصلها 
مثل؛نقلريات عدة ق الأنش_هلارية مثلا فتجد الاُربي؛ الفكر جوانب كل ق الأنشهلارية 

•ت، والثابالني بن الأخلاق والدولة. الدين ين العلم والقاو_،. العقل ين المعرفة 
•الأخلاق عن ة؛انفصالها اليامحق انش_هلارية الدين. مع بصراعه العلم ق انث.ءلارية 

وهكدا«لا،.الخ. والأخلاق الدين عن بفصلها التربية 
والشمولوالترايهل الكامل ت فيه الأول لأن هذا؛ ق والغرر؛ الفكرالإمحلأْى ين فشتان 

والاصهلراب.والقصوريالتصورفالتفبماد والانفصال التجزئة والثاز؛ث فالالتقاءوالتوازن. بالرؤية 

كافةعل القضاء )اتفاقية مثل؛ الدولية، جليا؛الاتفاقيات الرؤية هائه وتتضح 
الحقوق)واتفاقية أخaiرهاأ،٠ يلءاووهي بالمانمى (أو المرأة ضد التميز أشكال 

موادها.ق يدلك تفصيل عل للمرأة( السياسية 

.٢  ٠٣- ١  ٩٨ص ، الثاتة( الإسلام)الجموكة سلمت (يظر: ا) 
ائافأ.دسارةشبصبجم

والأسرة،الرأة بالتعلمة لامامات ١ أ-محهلر من الأنفامة هنل,ه وتعال ويراسات بحوث بمركز ممثلة — سعود 
التيالأداة أصحت ا إثببل الحاصر؛ يومنا نالتهاق التي الموممرات لحيع متهللماوقاعال.ة أصحت والتي 

نحووالإصلامية العرمة الثول ل فهاؤبخاصة التغير دنة لتعجيل والحكومات اللول عل للضغط تتخدم 
أشكالمن شكلا الإسلام وبخاصة الدين عدت لأثأا ونسرها؛ المجتمعات حكم عن الدين ؤإنماء الغربنة 

-لإلغائها،ما٥ انمولية والفغوهل الإسلام صمانارعاية الخاصة؛؛ن الإسلامية التميزمدالمرأة.)التشريعات 
المرأةمد اكسز أشكال حيع عل القضاء أفامة ق زاءة عوان: تحت كتاب محاك والإٍللاع، للفاتدة ( ٥٣
التال!الرابط عل المواتي صيد موغ قامحلوجي. ثيى د. المرأة. حول اليرلية المؤتمرات يداو(، )ال

httpVZwww. saaid. net /



؛،عثءءه

؛٤٤٩٢؛؟،؟الزاوةالإس ابباكالث;
ءءهم-،سء.-_-ضدء . ...

منوهدا المساواة، باسم للمرأة الظالم نجد الاتفاقات،، هده مثل قراءة فعند 
ييولوحئاعدة; نواحي من الرحل عن ف، محالا،لرأة لأن العدل؛ لا ، الإجحاف

معانئ_هلانة( بالرحل)بنفلرة تساويها هدا بعد ثم .... وسيكولوحثاوفيولوحثا 
مالظالمن بل ، والإنصافالعدل من يس لوهذا الماضية؛ الفروق، مراعاة عدم 

مثقفاتهبعض اكتشفته ا موهذا التمييز. وعدم المساواة مظلة تحت، والإححافؤ 
—ثالأمريكية الأسرة ثوون ق حبثرة — أندلن( تقول)هيالن حيث أيقا، الغرب، 

ألحمت،وأنها منهلقية، أو عمالية غبر ا،لرأة الرحل بين المساواة)التإثل( فكرة ارإن 
وايجتيع،،.والأسرة، جيمه؛ا،لرأة، أضرارا 

رءإنتقول! ~ ية الفرنالمائية الحمعية رئيسة لوجاجيه(س ماري وهذه)ؤينية 
الث، حيالفبم_ياع، مرحلة إل -هإ تصل واجلرأة الرجل ين الكاملة بالمساواة ا.لطاوة 
حقوقه،،.عل الهلرفن من أحد محصل 

تعاونيةتكاملية والمرأة الرجل بين العلاقة التيجة؛لأن هده تكون أن وطبيعي 
ائل.المهذه مثل ق الاتفاقيات، هن.ه أصحاب، رؤية هي كإ أنانية انشهلارية )لا( 

هيكإ منهإ جنس كل خصائص حب العض، بعضهإ يكمل والمرأة فالرجل 
فمثلاحصائمه. يمسا وواجبات، حقوق منهإ جنس كل فحل الإسلام، نظرة 

العامةوالحقوق المدنية والشؤون والحناء المسئولية محال وق الخلق أصل ؤ، يتساوون 
لاحتلأف،الماواة ألة ممن اس_تثناءارؤ هناك لكن والعمل..(؛ التعلم )كحق 

عنوالصيام الصلاة الشرعية)كسقوط ، التكاليفبعض ق فمثلأت بيئهإ، الخصائص 
اقالإنفواجمتؤ مثلا الاقتصادية)فالزوجة والأعباء والمماس(، الحيض حال المرأة 
أمامحمل بشكل وهذا والطلاق. والقوامة وانمية والشهادة واد؛رااّثإ زوجها(، عل 
الكتب،لبعض فثرجع ا-لمسن بين والفروق اواة المالة مق التفصيل أراد من 

الأولالجزء من الأول القمل الباللأاميم، فزاد لادكور: الدوليت الزتمراتؤ ق ا،لرأة فماط (أمثال: ؛) 
القض—؛تحول رائعة وانتاسات لهاوا، راتع تفصل )وفيه ٣. ٥ • — ٢ ٠ ٧ ص (، الأممي العقد ل )الماواة 

الرأةمها نح—الم، التي الأحكام وكتاب متثلر(. نوق، الغريتض ا،لرأتين من -يإ الأسشهاد تم كالتي 
كتاب؛كماق ذلك، وتفصل الولايات، ل حتى ل الحر؛،• عوض بن شارع بن معد إعداد: من ارحل 

وغثرها.أنور. محمد حافظ إعداد من الإسلامي الفقه ق اراة ولاية 



ؤِو والفتات الأ-فاوات ض انة الإنالزاوة ; الفملالأ'ول 
مرحعآأصحت للأسف التي الدولية الأتماهيات هذه نية أيضانحفى ولا 

هذاؤيشاهد وتعال، سبحانه اممه لا اكحدة الأمم هيئة فالمشرع والفصل، للتحاكم 
،كيفالقارئ ليرى الإنسان، لحقوق العار والإعلان اليداو واتفاقية بميثاقها حليا 

والحياة.الإنسان شئون عن فصاله وتم الدين زحزح 

منيغلهر كإ الاديين، هؤلاء ورؤية الادي الإنسان عالم ق والأخلاق القيم أما 
مادي،طاع ذايتح محابقة، غربية تربوية قات فالمن المتهلالقة الدولية الاتفاقيات هذه 

لقيمانعكاس بل بذاتبما قائمة لست، متهلورة، متغيرة، نسبية، والأخلاق! القيم نجعل 
بذاتيا.قائمة أصيلة، ثابتة، مهللقة، الإسلامي بالفكر كإ لا مائية؛ أحرى 

الفكرا -هالتأثر المادية، مفات الفلمتلك، أصحاب، أقوال، بعض تأملنا ولو 
قمضهلربؤ ه نففي الفلالفكر أن خاصة جليا. ذك لوحدنا وحاصره، الغرب؛، 

بأيةلإلزامنا محاولة كل نرقص فإننا وهكذا ١ )إنجالز(ت يقول( الأخلاق. مرجعية 
أبدا،وثابتة نهائية، أبدية، أخلاقية شريعة اعتبارها عل كانت، مهإ أخلاقية عقيدة 
وفوقالتاؤيح فوق تنهض التي الدائمة مبادءه أيصا الأخلاقي للعالم أن بحجة 

الأخلاقيةالنفلريات سائر بأن ذك س النقيض عل تائي إنا الأمم.. الفوارق؛ين، 
الاقتصاديةالمجتمع لأوص_اع تاجا نحليل، آخر ق التاؤخ، هذا حتى كانت، قد 

زمنها«أا،.ق السائدة 

اديالاقتمبوصعهم والأخلاق القيم ارتبهلتخ كيف بمنهجهم نحفى ولا 
إليهوصل هوما هنا حّم ما وفلسفتها. المائية يالأرصبة الثديل.ة لحلاقته الرأسإل، 

جاهل.أو مكابر إلا ينكرها لا أخلاقية( )أزمة س ومتفلريه مفكريه ؛اءاراف، الغرب، 
ا;أخلاقية؟((' الرأسإلية ررهل كتابه ق )بونفيل( قال، حتى 

لحمدمعاصره فكرية مذاهب ء. دوهرنج ءأنتى لكتابه العرية الرحمة من ١ ١ ٥ — ١ ١ ٤ ص ( ١ ) 
١لاديين.لهؤلاء الأمثلة من كم ففيه ؤيتظر، قطب، 

ممابهو ومحاورها، الأخلاق حول هؤلاء شبهات بناقشة رائع محاب هناك وللفاتدة . ٣٨ص دفلر: ( ٢) 
اليداق.الرحمن عبد للشخ نيوف( )كواشف 



~َجقلآْ؟ظ'امحاطايب ابباّكإقء-محست 
مماأكثر أحلاق إل نحتاج إذ اليوم، الأخلاق إل الحاجة أمس ل ارأسا 

كثرايد(ما شون رد. ؤيرى أخريءا. حقبة أي ق اكحضرة الثرية إليه احتاجت، 
الدمل،التهلور إل يعود الأحلاقية، المسؤولية ق الكبثر للاميار الأمامي السب، أن 

محال،ق مماثل تهلور يواكيه لر الذي التعليقية، العلوم محال، ؤ، والمتلاحق، والسرع، 
أحلاقيمعادل، إل الحاجة تزداد الرع المائي التهلور هدا فسس، الإنسانية. العلوم 

منمرحلة ق تعيش الغربية الجتمعايتؤ أن نجد عموما الغري، ففي مماثل•.٠ 
أصحتاالخنية والحرية والخمور، الحدرامحت،، فتعاطى قيودت أية نحدها لا الحريامت، 

للتهلورالأحلاقي العادل، غياب، إل يرجع ذلك وكل اليومية، الحياة ؤ، أمورأمعتادة 
.الغرب،ُآ، يعيشه الذي اتادي 

عيارتأما إلا افادي بمفهومها للأخلاق الغربية العولة فثل رغم والصيبة 
محالأوقل الأخلاقية، العلاقاتؤ من واحد محال إل يتحول بجعله با العالر تعقيل إل 

٠٢٣١واحد(( علاقيأخلاقي 
امالأخلاقي( الاميار )مثكلة أمحمإْ فيإ )هنتنغتون( هذا حول وذكر أيضا 

العنف،وأعإل الخ_درارته وتعاهلي الحريمة مثل اجتإعى غثر صلوك ®نيادة يل! 
فرال والأطفالطلاق سمؤ ن اع ارتفرذكل الأمري التفكلث، عام. بشكل 

واحد،(.أب، من الكونة الأمر د عل. ونيادة الصنيرايتؤ الفتيامت، وحمل الشرمحن 
التعلمبالالتزام تناقص اJاق١ الوالانغإس العمل أخلأقيا>.ت، ق العام والضعف، 

الأوبماوالدالية م. ١  ٩٧٧سة للسلام لتن وجاتزة . ٢١ ٩٧٤ت للملأم نول جاثزة عل حاتز )١( 
نجيف ل الس—لأم حركة مكتب رتيس وهو م• ١  ٠٩٨ ستة همرشولد دإغ وجائزة م ١  ٩٧٨ستة للعدالة 
اعدامعمل وقد إيرلندا. بالية ق مابق خارجة ونير وهو الدولية. العفو يجموعة موص وعضو 

اايداني.الرحن عبد ذلك يثن كإ ... التحدة للأمم العام للسكرير 
.٢  ١٣ص يفلر: )٢( 
الجتمع،ومؤسسات _الم، العفلواهر إحضلع أي ؤيقصد الخداثة،مبم. روح الرحمن، عبد هله )٣( 

الحداثة،ونقد مدالرحن طه ت بوامطة العقلانية. لمادئ كلها التارخ وموروثات الإنسان، وملوكات 
التحملمسنتوى إل للعولمة الضيق المادي بالتعقيل الارتقاء الإسلامي الدين واجب من أن وذكر 

فتفلر.المالئ؛ هدْ الرحمن عبد طه ^كر معية، مبادئ وفق الوتع الروم 



tرأس ل التدهور الفكري. اط والتث il ،( الومحات)عفوية الاجتإعي

بعضعن فيه يتراجع كتاب سنوات عثر بعد تأليفه ذلك عل أصف بل 
ط،نحص ما فيه ؤيرصد الخلقية. القيم يمجال ؛ ررالانقراط بامحم أفكار0، 
واشمحارالصناعية، الجتمع؛ات عن مهمة حقائق ليكتب، اجتعلع( ركعال؛ الدائرة 
الصفحةق يقول بعلافاته. الجتمعي التراط. واميار الأخلاق، وانحدار القيم، 

جعلالاجتإعي النذلّام تفكلئ، وق الخريمة، ق ارازدياد الاصيث كتابه من الرابعة 
قوالتاJهور تكن. عاد لا أماكن الأرض وجه عل البلاد أغنى ق الدن أواسط. 

.٤٩٢الحفارات.ص صدام يطر: )١( 
كتابق الكونة، المم عل المرنع - القيم صدام بحثي ل زيادة( رصوان )د. توصل وللفاتدة 

هربرتمثل الغرين فة والفلامحالفكرين لناهج تحقيق بعد . ٤ ٤ ًى ٠، والغرب الإسلام بن القيم 
إلفمهل ليس بالفكرين حا.ا ثما الغربي، بالعالم بأزمة عندهم الأخلاق أن وغيرهم، كابم ودور بتر ٌ

مابن من -يدق جاواو، بمفهوم الأخلأتة بالرئة سمي  ١٠بناء إل أيضا ؤإما بالأخلاق، التفكير إعادة 
ايقة*تربؤية قات فالأشاعتها التي الصفة هدْ والسلوك، القيم عن يئة النصفة ننع إل، إليه تيدف 

علاقاتتنمية من أيضا وحرمتهم ملوكهم، لها طقا الأفراد يظم مقاييس وجود من الجمع حرت 
حميعتشارك أوعالية، كونية أوقيم أخلاق عن ين، لحل.ا إل الحاصر العصر ق ولمل متوازنة، اجتإعية 
والدنيات.الحضارات لختلف نول، مل وتكون صنعها ل الثقافات 

ذغند كان الذي فوكؤياما، يس زانالأّريكي والفكر الاجماع لعال( محاب اسم الخليم الأنفراط )٢( 
السياسةق الليرال الغري القنام أن فيه زعم ناو والنّى الت١رخ، مائة ممابه أصير أن صيته؛حل- 
محققانالأذان لأما الإنسانية؛ اشلرة ع يتاسيان الأذان اكنامان وحدهما هما الاقتصاد: ذ والرأسال 

الفلممحال، اعى - الجال، هدا ق اكارخ مائة لألائؤ يمثلان فها للكرامة، نثدان من اشلرة تالاث، ق ما 
نحوهما.كله العالآ بر يفر هوالأى هن.ا وان ~ والاقتصادية اليامحية 

لث،نالعن فيه مقالاترامع - ئاك كتابه صل-ور من صنوان عشر بعاو - العام هنا ق كنيا نوكؤيامل لكن 
وأنانية، الإنالقطر؛ ق الثبات انراض عل قاتمة كانت، الكتاب فكر؛ أن إل تراجعه وعزك، الفكرة• 

الحيتان،هندسة محال، ل ولاٌيا العش، السنوات >اوه ق الأحياء علم ق حدنت الش للتءلورات تسعه 
الفلمفإن متغيرة البشرية الهلييعة كانت، ؤإذا البترية!، العلييعق يغر أن بمكن الهليعي العلم بأن أقعته 

الكتابفكرة من أكثر أيعجب الرء يدري ولا متغرة. أيضا ستكون لها النامية والاقتصادية السيامية 
محلةق إدييس الشيخ بن جعفر ور: ليروفا)مقا)، عنيال للرا"ح دعاه الأك، البب من أم الأول 
(.٠١٤٢•الأخر، حمالي عدد العغليم، الأنفراْل عنوان نح-؛؛، اليان 



،،عام؛ مئتى من أكثر منذ قائمة ظلت احتإهمة، مؤسسة باعتبارها القربى علاقات 
الغربيةالبلدان كل ق العثرين القرن من الشاق النصف ق كبيرة نيادة ازداد 

مندرحة إل اليابان وق الأوربية الدول معثلم ل الإنجاب معدل انحط الصناعية. 
هجرةهنالك تكن ب إذا القادم القرن ل عددسكاما لساقهس عرضة 'سجعلها الدنو،
الأولادنية بالفت، الطلاق. مميلات وتفائمت الإنجاب، وقل الزولج قل إليها• 

وأخيراالأ،امكتاوناةية. الدول ق والتصق، التحدة الولايات ق الئلث، الشرعيين غير 
الخميتاتق عاما. أربعين ^•٠ كبيرا تناقصا نتنانمس ظلت، الزمان ق الثقة فان 
وقاتم حكومق ثقتهم عن ا أوربوق التحدة الولايات ق الناس أغلبية عير 

عينات.التق الثقة هذه مثل عن عثرت التي هي ضئيلة أقلية زكن زملائهم، 
تناقصعل دليل لايوحد أنه وْع بعصا. بعضهم بشؤون الناص اهتإمات تغيرت 

وهعجاذبية، وأقل دواما، أقل صارت بينهم العلاقات أن إلا الماس بين لصلات اق 
ءددأقلسالاس«.

ررإناب؛ الكتهذا عن إدريس الشيح بن جعفر وداق الالبروفسور يقول 
اتالجتمععل ا أهميتهتقتصر لا التي القضايا أحهلر س قضية يناقش الكاو_، 
القيمقضايا المعنيين كل تيم أن ينبغي أو مم بل الكاب، موضع هي المي الغربية 

اكغريج،دعاة إن تقنية. تغيران ص الجتمع ق محدث، وبإ بالفهلرة، وصلتها الخلقية، 
منفيه محدث ما كل عن الهلرف، تغص مثالية نظرة الغرب إل يئثلرون لادنا بق 

قالسير عن للناس صادة المشكلات تللث، محرفة تكون أن محثون لأمم مشكلات، 
قالأمانة من ولا بل العقلانية، س ليس ترى كعا وهذا مثتغاهم. هو الذي طريقه 

عيوالا.ه. بللصالحه عي التكون أن ينبغي الأمين المواطن غاية إن ؤ قيء 
كانإذا لكن الضرر. إل تودي التي الطرق من ير الحل فيه يدحل للمصلحة 

الفكرينعقلاء يفعل هكذا قعا ائق، الحقهذه إخفاء محاولون ءتل.نا تغربون الم
وأقوامهماامحتمعاتيم مصالح عل الحريصين الغربيين 

التحية.الولايات ق يعي ليله إديبمى• الشخ جعفر د أ■ )١( 
..٠١٤٢٠الأحر،حائي عيد الطم، الأنفراط عراف: نحت، او1ن محلة ق له ثال )٢( 



بمبينالأئبتواس1ؤْإ 
اتنظريعل واعتإدهم الاحتإصن، العل،اء هؤلاء بعض تراجع سب أما 

أمثالعند الثاغ الرأي كان حث® والقيم الأحلاق )ينسية( هواعتمادهم سامة، 
نسبية،أمور القيم أن عامة عند كدللث، مازال والذي العالياء، هؤلاء 
مقبولمنها كلأ وأن زمان. إل زمان ومن أحرى، إل ثقافة من لذللث، تختلف وأما 

إذنمحال محلا فيه، يوجد الذي أوالمكان والزمان فيها، يوجد التي الثقافة طار إل 
فنإنه ثم وتبدلها. تعثرها من إذن حوف، ولا أوالثرية، االخثرية عليها للمحكم 
القاع،الرأي هن.ا يرسمها كإ ليت، الصورة أن والاقتصاد الاجتيلع علمإء لبعفى 

فانإاجتمعوا إذا الماص لأن لماذا؟ بشري. محتمع لكل منها بد لا قيا محاللث، إن بل 
المنامبإلا يتأتى لا المعاون هوا لكن ممالخهم تحقيق عل ليتعاونوا يجتمعون 
ادلتبوحن بالعهد، والوفاء القول، ق المدق قيم الخلقية، القيم ببعض المجت،ع 
عجلةمحعل الذي الشحم بمثابة إم—ا ا فوكوياميقول التي المقة وتوفر المناع، 

أموراإذن لبت، هذه فالقيم كفاءة. أكثر بهلمريقة تحري البشرية والفلات المجمعات 
لأيسابق سرءل هي بل المرئية. الاختيارات عل تحكمية قيود رامحرد ت هي ولا بية ن

المقلملكن اقتمادي، ونفنام سيامي نفلمام من محتمع لكل بد لا إنه تعاوق،،ا عمل 
الث،يتاسولكي متاسسك،. محتمع ي إلا تتجح ولا تعمل لا والاقتصادية الميامية 
يهللقونالأجتاع وعناء الاقتصاديون ار مالقيم تلك، إل بحاجة فإنه لخت،ع 

الرأّإلالأجتإءي((له.امم عليها 
إلالغربية المجتمعات تمزيق إل أدمت، ادي الدواغ )فوكوياما( المفكر رريرجع 

أثرتما أعفلم ؤإن الفردية، المنعة اشتداد ق تمثل تحولأقيمثا المقافية، المحولات 
الأنفراحلمفلاهر ؤإن الخصوص. وجه عل والأسرة الحنسين بين الحلاقات مي فيها 

كلق الشيم تغيترق حدث لماذا ١^٠٢؛ الموال ولكن الأسرى• اكفكلث، إل يرجع 
الزمان؟.من معينة فترة ول صناعيا التقدمة البلاد هذه 

برتقلنظريات نظرية قراءة الحغرامات مائة إل اكارخ مائة من ءقال(ت أيضا؛ ؤينظر السابق• الرجع ( ١ر 
علالخرطوم، السودان/ الفكرية، الأء_،الأ مئة موئع الدومة، الرحمن همل■ الل"ين صلا د• الحفارة. 

http://fikria. org/showpage. php?page_id=85#n^allery-pictureالرابءل:



اتءققغ|^^ثن
أنيرى ولكنه كثيرة، باب الأمإن يخوذ.' الفكرة( )صاحب من والإجابة 

الأس.والإجهاض الحمل مغ حبوب هما• التهلورالعلمي، ب(إ جاء أمران أهمها 
هذاوأن العوام؛،، من خوف بلا الخنس هوتعاؤلى ذللث، عل المرتبة والنتيجة 

العنايةمتولية عليهم تفرض كاست، التي القيم من بالنحرر يشعرون الذكور جعل 
مناء النيمتع الذي كان فإذا للشاء، بالنسبة أما منهن. حملن اللاق اء بالن

علالإنفاق عل قادرات غير أنس يكتشفن زوج، مكان يناسبهن زوج استبدال 
تزايد3، لحوض ارت وصالنماء عمل فلمإ يعملن، يكن إ أنس سبا هن أنف

الأتلمالإنجاب ولكن الأزواج، غير من أطفاض تربية يامكانس أنه وجدن مهلرد 
افإتبمالعمل عل حريصة كاستن، فإذا أولفرات، تماما العمل ق المرأة فرص من يقلل 

منيدورها تزيد الأمحلفال قلة أن ذلك إل ؤيفافخ الإنجاب، من الحد إل سننلجأ 
م)الرأبلاكرك(بيناتروجن((را،.

وحاواثتهم،ومحتمعهم يحفارمم الأخلاقي بالاميار يقرون هؤلاء نقرأ، فكإ 
أبج.العاiإ ومجتمعات مجتمعنا عل البائس نموذجها ْلرح المتحدة الأمم هيتة تمر لكن 

عل— الأسرة ام نقنق الأخلاقية آفاما عن كثفت، الغربية الحداثة رر أن رغم 
التفصيلإل لحونها بسبّي، الحداثة، لروح الغري التعلبيق وؤيثة بوصفها ~ المثال سبيل 

اةبتأريد التي الحداثية للقيم انقلاب ثكل اتخذت الغربية الأسرة إن إذن المْللق، 
إطاري التقليدية القيم عن الغرب ق الأسرة انفصلت، لقد الأصل. ق عليها الأسرة 

أناعتبار عل الأنوار، عمر مذ التقاليال عن الأوربية الحداثة  ١٠٠قامت، التي القعلعية 
عنالانفصال عل الغربية الأسرة ارتكزت ثم ومن التقاليد، هذه هومربع الدين 
اللأدينيةا،الأخلاق ؛ذلك، وكرست، سيء، كل ق الدين 

_التمة-الدومة. الرحمن عبد الدين صلا للدكتورت نقدية قراءة وهده لفوكوياما. العظيم الأنفراط يتظرت )١( 
الفكرية،الأعإل هيثة موغ الحضارة.، تمهر لظريات نظرية قراءة الحغرافيات مائة إل التاريخ مائة من 

ابق•عرجع السودان/الخرطوم• 
الذيالطالق التفصيل لكن فتمملر، عناصر يثلاثة طه لخصها وقد . ١  ٨٨الحداثة، ونقد الرحمن عبد طه )٢( 

منثكلاآحر وأنتج لها، حصر لا واجتإعية أمرية أفرزآفات الأسرة، نظام ق الغربية الحداثة إليه لحان 
الحداثيةبعد ما الأسرة للجوء ونتيجة (. حداثية بعد الما )الأسرة باسم سميته عل طه عليه اصعللح الأسرة 



!لأول:
هءءةك:ثغهحمهء _ ________ _ _ _ _ _ _ _____ ص هآمسهء:ه 

اتفاثامما عليتيملون وهؤلاء الطاحنة، الاثار هده من تثن فمجتمعامم 
منالخس؛ن له يندى ما الاتفاقيات مثلا-االْ فتقرأ الغربية. الحضارة هده من المتهللقة 

اومية الحنللحرية الدعوة ت مثل الأحرى بالمجتمعات نشرم يريد الذي الوياء هذا 
والاعزافل، النوتحديد الأمن والحض الإنجابية بالمحية والتوعية -بما، يتعلق 

بلوتسهيله، بالإجهاض والسإح والرواق، اة الزنالحنسى-وحموق بالشذوذ 
التقليدي،أسموه أوكإ الحقيقي الأسرة نظام وهدم الشواذ، بالزواج؛؛ن والأقران 

القانوقالسن تحت لمن الكاح ومحرم ومحرم الماح، ؤيكرم ياح هذا كل ومع 
اءالأبقوامة ف مع ية الحنالحرية السن هذا دون لن يباح لكن عشر. كالثامن 

٢١١والأبناء! الماء عل 

صفةإل التجانس رب س الثيء نقل أي الرحن: مد د محي والممريق والتضل - الطلق اصل لل، 
محاصرهتتحول يحث للثيء، العامة الركسة والكونات العنصرية، المى تحلتل طريمحا م، وهدا التغاير، 

أيصاحلهرت فمد ~، . والأخلاق. القانون عن التجريي العالم كتفصيل متايتة، محاصر إل التثاحة 
يامحمنمتها عل الرحمن محي د اصطلح وتد الأسرة، أفراد بين العلأتايت، جوم ت أخلاقية آفات 

الأخلاقيةالخصوصية هده يعدماكانت، أفرادالأسرة ي؛ن الأخلاقية الخصوصية فقدان أي )الإمعية( 
أوالخيانة روح بكتابه يتفلرتفصيلها ~ باسم)الروءة( عليها اصهللح والم، الخيانة، الأسرة ل مقوقلة 

إلاعترها من ولا الأفات، هذه من ها نفنحففل أن الأسرة لهاوْ يمكن ولا حال، كل عل إلته- أشرنا ما 
الإسلامية.الحداثة به اخذت ى ائو الوجه التفصيل بأسات وست الطلق، التفصيل عن محلتأ إذا 

بالربع•إلته مااشرمت، إل وللمزيديتنلر 
هذهمثل تتبع فقد الكريم. الحبي فواد د. الدولية•. ثمرات الؤ ل الرأة عل •العدوان ينلر؛ لفاتدة ل( 

وناقاشها.نقاوها نم يتولها، بأرقام مصادرها من والؤتمرات الاتفاقيات 
وهي)الإئئة( ب مثلا الاتفاقيات تريدئ التي الأسرة هلْ مثل الرحمن( محي مي)طه بوباياسة 

الإمعيةاتص خمومن روءته، وتن.م٦١ الأخلاقي، واجبه فرد كل يفقد ئدما الغر إل التعية 
والزوجهالتل، ق الأب، نحكم إباء للأم• ورجحاما الأب سلهلة الناء بإبجاز-؛ ~ محله ومفإا٠ر٠ا 

الرجعيةيتقليل للأُِإ، الموذجية الصفة إنما الأولاد؟ وسد أوعدمه، الإنجاب، تقرر من وحدها 
تقبلمثل تجا.ة الالأوضبع مع التكيفح ق الهاطة ئدارنمم عل والتركيز الأطفال، تربية ل له الأبوية 

علاقةإل عادة التحقق علاقة محن تتحول الخيانة يعد ما الأسرة جعلت، النناهر هذه الخيل. الأزواج 
والتيأويعده، اوأنانه الحمل نبل سواء النوة( ال،لفل)علاقة عل والترك؛ز جواللعسؤ، عل تقوم 

ماالأسرة حياة فانقلبت بالدنيا(. الدين)التعلق عن الأخلاق فمل سها منفصلة، حياة ورشت، ؛ا*ورها 
الرخمنبد طه روح•)ينفلر؛ بلا جسد وكأما واقعة، وتعاسة شقاء إل متوهمة معادة من حدانة ؛عل- 

(.١٩٤الحل.اتة، ونقد 



مؤوت!ةةالاتاكاكاصالإّ 
ررأصسلكتابه ق )إنجلز( مطالبة ذكرتني)هف(مب الاتفاقيات هده 

عامةكعملية الإنتاج يانممال وذلك ، الأسرة حول الشيوعية عن حديثه ،اعني الأسرة 
ررإ;هأي-اكءربراماملسرأة-قال: الكامل. ارأة وتحرير الفردية... لأسرة اس 

اجتاعيعامل أهم اليوم هو القلق هذا النتائج، من والخوف القلق كل ينيل 
]ؤيقولتحب. ن>ي الللرحل ها نفتمنح أن من البنهت يمنع واقتمادي وأحلاقي 

قمفطردة نيادة لإحداث والقلق( الخوف زوال هذا)أي يكفي ألا أيضا[: 
عامرأي فلهور ق مضئلردة نيادة ومعها وانع، كل من المتحررة الخنسية المإرسات 

٢. ١١٠المرأة وعار البنت بشرف يبال( لا رأي متسامح 
للقيممعنى فلا الماصيات، الاتفاقيات هذه مهنالب أثر هي تماما العلة هد0 
منكل نظريات— لا — قرصيان قوة الهللبات، -آذْ نلحفله ما فكل هنا، والأحلاق 
معيتعاملان فهإ الاحتإع. علم ي و)دوركايم(لأ؛ النفس علم ق )فرويي( اليهودييرن 

(؛)الدورانية تنع حممن اسقاها مدهشة وحيوانية صرفة، مادية بنظرة الإنسان 
ي،حنحيوان عنده فالإنسان الإنسان، حيوانية دارؤين نظرية من استمد ررففرؤيد 

أماللأعصاب. المدمر الكبت، فريسة وغ ؤإلأ الغريزة، لأوامر إلا يمللثج لا 
العقلبتفلرية بيتهإ و"؛م وماديته الإنسان حيوانية دارؤين نظرية من استمد كايم دور 

الاتصالعن ررالأمتناع يقول: مثلا ففرؤيد لهإ. تفسيريا منهللقا ليكون . ؛ الخمعياا١ 

.١  ٩٣- ١  ٩٢ص الخرب، ق الأمرة بواطن: . ( Engels,F,ibid,p.1 ا 6اكه ) )١( 
ا1مروبمى.والفكر المهيوق اليهودي الارارّث، كتاب ينقلر: مؤلأء أمثال حقيقة شرفة )٢( 

١لاديةبقز الإنسان ة، البشريحياة ق ات والثبالمملور معاصرة، فكرية مذاهب جرجس• صيري د. 
والغرب،الإملأم ي—ثن القيم الداق. الرحن لعيد نيوف كواشف قطب. يحمد ثلاثتها والإسلام. 

كثثر.وغيرها الماع. ماغ د. 
\'(.YA/Yالمرة، )الوسرعت يطر: )٣( 

عليهابالرد نام دبالناب الوض• مدا نمس 3، والثرقم، الخدبيتن من دارئين نفرية انتمي من دارأ 
التطور٠,1حديعة يكتايه محي( )هارون التركي د. كمثال: عالميا 
الفكرثكلت، التي •اللامعة!• الأسإء ب؛ن من : ١٠١ص معاصرة، ٠ءلرين مانا،و_، ق نط_، محمد يقول 

Marx, Frued,ودوركايم، وفرؤيد ماركس الهود: »تمار« من الأقل عل أماء نلاثة الخدين، الأدروي 
Durkheim  منهموكل الحوالهللوب.٠ عل تشكيله وإءادة الأم الفكر زلزلة ل قام؛ا-ورْ متهم كل

بنيمنهم وكل ,, والتقاليد والأحلاق الدين اليهودي؛ للمحيل الألداء الأعداء نمليم ل بدورْ نام 



آٌةت 'ِةأ صسينالأتفاىتواكات الأول; القمل 
هض'-سمخء1~'*ذه __ 

تحريمعن فصلا وعقد بل الزواج؛. عند الغرائز نمليل إل يودى الرواج قل الحني 
الواجبلذا والثكلأت الأمراض تحمل ا بأنهووصفها العذراء( )من العذرة 

٠إلخ* المحارم عثق وبرر الكاره• بفض التعجيل 
النأثرة؛النزعةالدولية كالأتفافيات تماما ية الحنللإباحة الدعرة من لة لوّ

الزعةهدم فيلسوف أن عإرة محمد د. ذكر وقد (،  Feminism)المملرفة الأنثوية 
النقدية(؛أرس)نطرية من جعل قد م( ١  ٩٧٩— ١  ٨٩٨هربرت، )ماركيوز— 

سواءحدود، بلا ية الخنالحرية ؤإطلاق ية، الحنالغرائز انعتاق عل ءالتاكيد 
ثورةاره باعتبوتمجيده، بل الشذوذ.. حرية حتى أي الكيف، أم الكم ناحية من 

رإاا^تاالتح^رر محتبمرا  ٠٠الحن،روا المهع ان موموصد الحنمى، فمع صد وتردا 
بالتناملالحض ربط ورافقا الاجتإعي.. التحرر لعملية ومتما مكملا عنصرآ 

)فوك—وفقال، ية؛الأخلاق، الحنالمإرمة ربمل النزعة هذْ رفضت، كإ . والإنجاب.اا 
ومسألةأخلاقية، مسألة الحشى الاوك يجعل ررذذا م(: ١  ٩٨٣- ١ ٩ ٢ ٦ يشيل، م- 

مهمة؟اا(ء".أخلاقية 

ي،الجنبالتفريغ والأعراض الأمراض عن غنى بالزواج ألثس السؤال؛ ؤمحقى 
الناتحةالأمراصى اس هوأمإليه يدعون ما أن اخاصة والاستمرار؟ والطمأنينة والراحة 

وايحتمع.الفرد عل اثارها نحقى ولا وزنا، شذوذ من الجنية الإباحية عن 

نظريةأنشأ شد ماركس فأما هتاك أرمن هنا من اللاروسة الظرية أساس عل إ( أفكاره)العلمية 
منوماديته الإنسان حيوانية وفكرة جهة من التْلور نكرة عل بناها كاملة، مائية فلغة فل او اقتصادية 

cjSiعل بناها ونشا»لاترا، الإنسانية النفس لضرتركب، نقية انشأنثلرية فمد فرؤيد وأما ا"رمح،• جهة 
حيوانيةعل بناها الاجتإعية الفلواهر لضر احتإعية ننلرية أنشأ فمد درركاتم وأما الإنسان• حيوانية 
جهةمن الاجماعية الميم ل اك-اُت، انعا.ام وعل جهة، من عليه الخترانية المطح نزعة لغية الإنسان 

علدارون ال بعل نحطر ل! إبعاد إل وأوصله الدارؤيتي الفكر )خدم( - ترى ك،ا - كلهم ■ أخرى 
الإًللاق.

التحليلحركة ض كتاب، أمثال: فرؤيد كتب، أيضا (. AYA/Tالمرة، يتظر:)الوموءة )ا(للأستزادة 
■الخنس نظرية ي ماحث ثلاث النفسي. 

.٤ ٠ - ٣ ٩ ص والإسلام، الغرب بان الرأة تحرير ( ٢ر 



لدىوالأخلاق القيم وثبات أصالة بعدم أيضا يرون المائي تفرهما وبحكم 
يردهاففرؤيد وتحفرها، هدمها يتم بل العليا، القيم عن القداسة لإبعاد الإنسان• 
حلالالسابق حرام بجعل ثابتة فر القيم هل،ه يجعل الذي كايم ودور للجنس، 

انعكاسيل أصلة ولست، نابتة، وغير متغثرة والأخلاق فالقيم وهكذا؛ الحاصر 
مثلا.الاقتصادي كالوضع آخر لثيء 

الدينظرية ا الاحتإع علم ق النهج *قواعد كتابه ق وأذكر)دوركايم( بل 
فطريةدينية عاطفة بوجود يقول العلمإء هؤلاء ®بعفس ليةولت والأمرة؛ والزواج 

بالواللءين،والثر ية، الحنالغترة من أدنى بحد مزود الأخير هذا وبأن الإنسان، لدى 
الدينمن كل نشأة تفسير بعضهم أراد وقد العواطف. من ذللث، وغير الأبناء، ومحة 

ليتنزعات هذ.ْ أن عل يوفقنا التاريح ولكن النحو• هذا عل والأسرة والزواج 
•٢١١٠الإنسان ق فهلرية 

تنشأوالحضارة والأخلاق الدين *إن يقول• ® تيبور التوتم ء كتاب، ق رؤياد فو 
يصسب،لأنه والعصبي؛ النفي الكيان عل خطر الحنسى والكست، الحنمى، الكست، من 

الأضهلرا؛اتااالنفس؛العفو 

الكبت،من يضعون أمم الدولية الاتفاقيات تقشبو أحد ق نحو وبالئاسة! 
منتحت، ~ الزواج قبل عذؤيتها وفمي الحض، تمارسة س حرماما للفتاة الحني 

.معاصرة فكرية )مغ-اْ—V يوي- محل الد ومراجعة ثاسم. محعود د• ترجة من ٢• ط/ ■ ١٧٣ص  ٢١)

(.٤٩ص ، ني، لحمد والشات )التهلور . ١٤٥ص ( ٢) 
الوثاتقء وتعد . .. ابقمرحع الل.ووان— الأمانات ق الطفل دراسها ق محمود سدة أ. تقول )٣( 

ا"جتءاععن الصادر التقرير عليه نص ما وهدا الفتاة، صد ، والعنفالعنصرية أشكال آمرا من الدولية 
أشكالكافة عل ارالقضاء بعنوان: .ة التحالالأمم ق ( DAWباراة)الارتقاء م نعقده الالي الخبراء لختة 

ثمحي• الفتيات فد والعنف العنصرية أشكال أسوا من رممر (؛ ٤ اوتد)خ ق الأش٠ اللفالة صد التميز 
للمرأةوالإنج-ابي ي الخنالتحكم عل تركز داتثا والأولأي• الرجال محتمعات ومحتمعامم، رمم يق 

للتميزيتول وحموبتها الفتاة عييية عل يل• الثل•التركيز شاملا للفتيات الخنّي والكبت، والفتاة، 
الارتقاءمم الأش، الطفلة صد التمييز أشكال كافة عل القضاء الخبراء، لخنة تقرير الفتيات،.  ju,!،؛

.٢٢• ٧•، DAWبالراة



:أؤإجؤّآ,يبينالأسواس هتآت1تإ 
العنفمن بجو الفضيلة، أجل من الرذيلة من لها وليها فحرمال ~ عثرة الثامن 

.^١١١٢والكبت الأمري 
تشويهوعملية الإلحادية، Jالنظر٥ خاصة والحافان الخرافات من وغيرها 

هذامن عانى من أول ه نفالغرب بل الحديث. فيه بملول وهذا المركزة، الدين 
واضحاكان الخنمين عل الموهومة والفلريات الفلسفات هذ0 أثر إن حنث الأمر، 

معخاصة والعقول، القلوب من الدين فدامة ذهاب بحد يالحض، لتساهل اق 
والمراهقات.المراهضن 

الفكرعل بعنوان: له رسالة ق - الجدي أنور الموسوعي الأستاذ قال 
ودوركايم-:وفرؤيد مارتر من يتحرر أن الإسلامي 
jفرؤيد بنظرية تلتقي حان الاجتاع علم ل، دوركايم نْلرية أن ينب ُولأ 

مضعلربآإنسانا تشكل أن ثأترا من الاقتصاد، ق ماركس ونفلرية النفس علم 
الذيالغري الفكر هذا عل اليهلرون القادة هم الثلاثة واليهود الوجدان، مزعنع 
القسل الإسلام اهيم مفنحفى سا العالمي. الفكر هو أنه عل الأن يفرض 

لعلبل أحرى نظر وجهة أما عل حتى تعرض ولا وتتضاءل والاجتاع والأخلاق 
وأكثروأصدق هوأعمق إسلامي مفهوم هناك ليس أنه يرى الجمعات ق شبابنا 
إلوصلتا به والذي الغرب محتمحات عليه يقوم الذي المفهوم هذا من أصالة 

يارسناللأي النيات وحماية الأنشى( )الطلأ بامماك ونمت الم الترعي الزواج ونص فثلأ: :١( 
ؤيلمنوالاحترام والرعابة العناية بعدم تمتعن بامن وبمملن الطفولة، منذ مكرة سن ق الجس 

)الخنرقاع ايالثمل ، ٢١٩٩٤/- والتنمة الكان مؤتمر يطلر: الحوامل(. ؛-)الرامقات 
قجاء  ١٠٠وكذلك يعدها. وما ٥ ٢ — ٥ ١ ص ، ٧٤٢— ، ٤ ٧—١ ، ٤ ٠ — االراهمون،ب — هاء الفقرة ( التناسلية 

الحريةأباحت ذاته الويث، وق الكر، الراهمات زواج الوثيقة انتقدت ■حينما  ٣١٩٩٥/بكان مزتمر 
الزوجي(الاغتصاب در آسبمته ما الوثيقة وانتقيت يل ذلك. دون محن ومن الرامحقات للفتيات الحتمية 

والتقاؤيرالأمانات هذه نراءة ق الزبد ومحاك - أودهمتها الزوجة رصي لون الزوجة العاشرة أي 
يبنبالأصرة الخاصة الإملاعية التشريعات ) كتاب مثلا فينفلر • التويت، ح ملخص بشكل والوممرات 

عبدالأمثر لركز العام الريس ~ سعود آل مارة لإلغائها، الدوية والضغومحل لإسلام ا رعاية ضانات 
الإسلامية(.والدراسات للبحوث حلوي ين الحسن 



ؤجس:صاس ئبمءس 
اصعلرابإل الجتمع نحلخل من الأن يعانيها التي المستحكمة الأزمة 
.اوشرية« النفس ممزق التي الأسرة 

الغربيةارة للحفالرمودى( قة الفال)مثلث بالحقيقة هم الثلاثة وهؤلاء 
دواترايحتمهات هدم أفراده ليدخل يروومها. االادية القلقة من منطالقة العاصرة، 

اءلوالأنحهلالسلوكي، والانحراف، الحني، والضياع القي، الاصعلراب من 
،١١القيس.... والانحلال الأسري، والتآكل الأخلاقي، 
يةالأمامونواته الأول لينته طريق عن الأكبرالمجتمع التقرر أن ملث، ولا 

شكلعل طرأُت، التي التحولاث، أن كهايم دور يرى داروق ®منظور فمن الأسرة. 
وصعتطوير من بد ولا حتمي، تْلور الدينية ومكانتها ايآربوية ووظيفتها الأسرة 

الأنظمةمن كغيرها نحضع أن الحديدة، الرحالة متaلالائج مع يتفق بديل 
Bالحتومة JداJلها المجال تترك وأن والشوء، التطور لقوانين 

مائيةباحتصار-ت — القيم أس من كأصاس إليه والظر المائي الفكر انتشار نتاثج )بعض( هنا سأذكر ( ١ ر 
الماديةفة الفلس—سا علّهأممت التي والفلم القواعد صدفة وجد فهو له، صاع لا وأنه الكون 

جوهرمن النابعة الميم سيإ لا وتحطيمها، بل والمجتمعات للأمم الأمحامحبت القيم معارصة استهدفت 
عليفرمون بحيث ايادة أساس عل كامل اجتاعي نظام وبناء والمل• الفطرة •ع تفق الش والوحي 

،البحتة المادية الفلرة ونق وتشكيلها توجيهها إعادة نم ومن والمائية والفسية الروحية القيم إلغاء 
المساواةباسم بالرجل اJنيء الاحتلامحل عل المرأة وتشجيع الاجتاع• "مهوم إل العلم مفهوم من ونقلها 

مدكل من الكامل والتحرر ذلك. وفر الفجور ونفثي- الإباحية إل يودي بدوره وهدا والحرية؛ 
وحاصةسرتما نومن أن تسممليع حتى للشرية، الدين أتامجها التي الحدود وصرب تكاليف كل وإسقاءل 

اللذاتإل كمنهللمز الأحلأمة والميم الفردية الموولية محن واكحرر والغرائز الحض أمور ل باحة إلا 
مجذامباكل نثات النظرة هده أساس وعل الأحياء، نماية هو الموت أن يدعوى العاجالة، والشهوات 

ملأ، بالمجتمع الدين ؤإنماء .... الدنيا عن عل الدين وقمل ... الكون غاية إنكار والإباحية- الإلحاد 
يتصرف.انتهى انمة. المائية حاكمللأاسحة 

سليإنللدكتور نفسها تفسير عن عاجزة المائية المداما ، للمرصفي افليزان ل والروحية المائية يتظر- 
المانع.مانع د. والغرب. الإسلام ب؛ن القيم بواسعلة: التل. لعادل الإسلامية العالم ق المائية المزمة ليا. 

دارونبنظرية تأثر الإسلام أبناء بعض أن وللأسف ت فلمت ٢. ١ ١ ٢، ٠ ٥ ص الغرب، ق الأسرة ينظر؛ )٢( 
خالصد. أجته؛ وزوج وتلميذه عيد، مجودت الشيخ أمثال العلم، باسم إلمسلمان تقريبها وحاول 
ؤإحدىالماركمية، الفلرية أركان أحد تعتبر - الناصر الأستاذ فال كإ - النفلرية هده أن علما جلي- 



سمبتداس^ ٦٦٩
العنيالدول الموتمر بهمثلأ واضحا، هدا ا لرأينالن،اذج بعض ولونأملتا 

—بالأسرة كان للالعالمية العمل حهلة تعرف م؛  ١٤٠٤مكسيكو،/ بالسكان 
حايةوتوصي ، للمجتمع الأمامية الوحدة باعتيارها المتعددة"، بأشكالها 

أيضاا. ووخليفتهبنيتها ق ية أمام؛تغييراتج ممر تزال، ولا مرت والأمرة ، قانونية 
وحدةهي الأسرة ئ  ١٤١٥،الماهرة والتنمية/ كان للالدول المؤتمر تقرير 

والدعمالخإية عل الخمول حقها ومن تحريزها، يشغي لم ومن ، الأساسية المجتمع 
افيامية،الثقافية، الفلم لاختلاف شعا للأسرة محتالفة أشكال وتوحد الثامالين، 

الإنجابية....أهدافهم تحقيق ق والأفراد الأزواج اعدة مأيمات والاحتإعية؟ 
الواحدالوالد ذات كالأسرة الحديدة الأسر بأشكال الاعتراف كيف، حاليا ويتضح 

ارو_اءلحتى أو زواج عقد ضر من اكن والتالتحاشر أو الأم، أو الأب كان سواء 
الخنميةالعلاقات وتاري_ر أخرى، وأشكال الأنثى ْع الأنثى أو الذكر مع الذكر 
فلسفتهم!من لأن وهكذا. الزوجية نطاق خارج كأفراد 

جدورعاليا. غاية الخشية المتعة جعل تحي: انية والخن: Sexism»الخشانية 
اليونانزمن إل ترجع ية( الخنوالمثاعية الإباحية )بمعني انية الخنالفكرة 

الثورةبسمي ما حديثا تينيات الفترة وق . )أفلاطون( أفكار إل وتحديدا 

؛ILaIIرصها وتد وآخرين. وسر- ونشه كانت أ>ثالت الوصعيقن، الاجتيإ علياء دعوة لعالم 
نزعتهال اسراية )اليرمة كنا^هت ق الناصر محمد الأساذت ذلك نمل ومحي هومعلوم. كا الإصلاص 

فتظر(٥ ٥ ص باكغريب، وفثة لضوص تطيل ١لادة.. 
تميمأن محتهن لواحدة محليس للجمحا مشاعا يكن أن بجب هماريينا ناء ءأن لل. '؛ُهوريته ل دعا لذي ا٢ 

ولاائته، الأب يعرف لا بحيث مشاعا أيما الأؤلفال وليكن محنهم، بعيه رجل *ع واحد مغف نحت 
والذيالمثل الزواج أو ابمي لااشذوذ مشجعا كان )أنلاحلون( إن الاحثينت بعض ؤيقول أباه*. الابن 

الأساءزنا عن تحدث لكي طبعا~ تحريفها بعد ~ اليهودية جاءت ثم اليونال• المجتمع ل شائعا كان 
ينيبمن يليق لا ولتنا محذارة الختس واعتبمرت الربة النصرانية وايتدعت نالوا( ييا ولعتوا )حاشاهم، 

المذهبها ق الخنسي العمل تعتبر ولكي والإباحية يالشاعية تتالي لكي الشيوعية وجاءت القدس. 
معكر~ سل( )أوغت يمول كيا حدا شخصية مسالة تعبرما ولكن ماء(، ركشربة يكون أن يعدو 

نلأأحرى، غريزة أي إش-؛ع شأن شاما تماما شخصية محالة الخشية الغريرة ُإإشجإع ألامحا~• شيوعي 
الأخرين.أمام عليها محاب أحد 



اساك،ك:مالأالإّ

إلعشيقته وق يالابن أصح حيث تماما، الغربية الجسات وتغبمرُت، الخشية، 
الأسرة،ومككت، والدتها، أمام نومها غرفة إل حبيبها تصحب والبنت، أبيه، بيت، 

الزعةهذه وغلبة طغيان إل وتر-ثع الزواج. حارج الخنسية العلاقايت، وثاعت، 
عنة القياموننع الأسرة، ة موموتهميش الميل بالزواج الأنثوية والمطالبات، 

منحزء ا لأنهالمرأة، يعفة تمر ال، تخمافوالاصالأسري والرباط الزواج عقد 
إلحا<؛ا؛.الرجل... خاطا متاها المرأة ق ترى ام الذكوينة الثقافة 

)ألكس*وبحيل علميهم، طغت، الحرية يامم الفردية ريح الغربيتن عند نحد 
الع_المبئن الفاصل *الحد إنه: مبدأالفردية ( Alexis de Tocqueveilleتوكفيل دي 

يتفقأن حا.آ ؤيندر العمري: خري أحمد د. بعده ليقول الحديد*. والعالم القديم 
٠^٠١أن عل اتفقوا كإ — احمن مهأو ماJافعين كانوا سواء — والمظرون المفكرون 
اأهمهيكن لر إن الأمريكية، الحضارة مميزات، أهم من كان ( individualism)الفردية 

بعضهم.«أى.برأي الإطلاق عل 
وعاومبالفردية الشعور تمماعل. *حيت، مثلا الأمريكية الأسرة عل أُر مما وهذا 

واحي،كل لأن الطلاق؛ نّ_، محاعد ق ساهم مما الأحر، عل أحد ييهلر أن الرغبة 
مائيانبذللئج ال فكإ علميه. الأحر سيهلرة بمب، ولا يمكن، ما أنمى ينال أن يريد 
اة)الحياتهم بجامعالمعتمد كتاتهم ق كثرل ؤإدوارد كراندال وجون تإن دام

،؛^.Ainerican Waysالأمريكية( 

بلالروح هذْ يغذى بالغرب الرأّإل اللتثرال الأل، الغري النظام أن ومعلوم 
الأتفاقيات،حاصةهذه عل أيضا ينعكس وهذا عام، بشكل الغربية والحضارة 

الدين،عل كانت، مواء نحاوزانه، وحماية الفرد حول تدور فتجل.ها الإنسان، حقوق 
نمىا موهي الحرية. م يامه نفأوحتى أوالأسرة، وثقافته، أوالمجتمع 

(.والطفل للمرأة الإّلأب اللجة )ربى حلي 5ا.دا القس. المة / الأول القمل الجدر، )١( 
.فيها الغربية مصادرْ وتنظر ٠ ٢ ٥ ١ ~ ٢ ٥ ٠ المستعار، اكردوس ( ٢) 

فطر.. ٢٤علالأسرة: نحا>)٣(بواسطة: 



ثجءلأآري الإّيناسمبتراكات :
ذلكقال كإ فرؤيد( لاراء امتداد )هدا أن نحفى ولا ( individualismد)الفرادانية 

فقدالغرمة الحضارة ا أمار.. كرار! حدمحة د. تقول ا. الهتمينر من واحد غير 
هداوبلغ عقيدة. حريته ومن إلها الفرد من فجعاك الفردانية مفهوم ق تهلرفت 
فرؤيدا؛ميجموند دعائمه أرمى الذي االهللق التحلل اتحا0 ق مداه التهلرف 

بتدؤيجبعلمتتها »وثلأ،وقامت الأسرة فككت التي الاتفاقيات هذه وبمثل 
يقولان. الإنحقوق مقللة تحت حقوق ا فيهفرد لكل أصح حتى معين 

أفرادإل بالتدرج الأمرة أعضاء يتحول ثم رر... الأسرة! علمنة حول المري د. 
أمرةمن الأسرة وتتحول ان(. الاسم)حقوق فيه الكامنة حقوقه لكل مستقلين، 

تبدأوبذا العلفل. فحقوق المرأة، حقوق ذلك، يعد وتثلهر نوؤية، أمرة إل ممتدة 
بينالروابهل وتتفكك ٠ الاحتماء ق الراحم عل مبنية متكاملة كوحدة الأسرة 
ةاللي، قلاع يغذتبما )التي المحضة الفردية الزعات وتفلهر الواحل.ة، الأّرة أعضاء 

وذاتهتقلاله اممحقق أن ق فرد كل ورغبة فيه( ائدة الموالفلقة لمجتمع اق 
هذهوالفرد الذات حول المركز راوفلقة .  ٠٠نفه محي وأن ولل.ته ومصلحته 

والثخصانيةالوجودية ففلهرت الفكرية الغربية المجالات كافة عل ها نففرضم، 
بلسمسث،( )آدم يد عل الاقتصادية اللمرالية ففلهرت والاقتصادية والفوصوية، 

ملائمةبيئة إمحاد ق الفردية ق الغربية؛مغالأبا القلقة اهمت، فالقانون، حتى 
فرضياتعل والوحودية الفوضوية ارتكزت كإ الهلبيعي فمن الأسري للتفكلث، 
الاحتإعيياقها ممن المرأة فجردت أيصا الأنثويان عليها اتكأت فقد الفردية، 

وجاءتاكفلت،. هذا ضحايا هوأول القلفل وكان أؤلفال، ولا أمرة لا حسثإ 
لهأمرة كحضوق وليس كفرد، للعلفل وتنفلر القلقة هذه لعكس الدولية الوثائق 
،.١ واجباتاا عاليه أن كإ حقوق 

قمكي محمد بن أبونيد د. . ١ ١ ٥ صى انية، الأنتمس الق درامايت، كتابه ق تطّا محمد أمث1لت )١( 
وضرهما.. ١ ٧ ص والخإءية، الفردية يى الغربط الفكر ق المرغ فئاهرة دراٌتهت 

الأرةفيالرب،ص!ا"ئل.)\(يفلر: 
(.١  Y٥٨/ الثاملة،) واللجانية الخزثتة الط،اتية ينم: )٣( 
الفردية.الأتفااوا>ت،/ فة فيمحن، الدولية، الأتفائيا،ت، ق الطفل يتفلر: )٤( 



الزاوةالإّالثالث::أ-ة"لآي ,أ*ت;
...ِ..■س?ءةسهعهِ.س.

مظلةنحت المعاصر والانفرادية الانعزالية هده حول هنري د. يقول 
منالتخلص مرحلة إنما البنري، التطور قمة هي *الأبوة الحييين العالمي الظام 

ؤيفيفجديدة®. وحياة تربية فه... اذا عينمح حتى الشهوات ق الانغإس 
حيثالرثد. من المستوى هاوا إل نمل أن يريدنا لا الحديد العالي ارالظام قائلات 

بديلاالفاصحة المور لما ؤيقدم ثا، حنحانمن متعزلن.٠ منفردين يريل.وننا 
اسأمعل المجتمع يس تأسيعاد أن هو الفردي المبدأ حب لأنه . للزواج'ُ 

ينتميالفرد وهال.ا المجتمع، ق والأهم الأول هوالقيمة الفرد أن أماس عل حديل.؛ 
منبل ونمرفاته، أفكاره علميه يمل أن المجتمع حق من ليس وأحثوا، أولأ ه لتف

يالكأن الفرد هل.ا حق من وملوكه؛ آرائه تفرد ق حقه محمي أن المجتمع واجب 
السعادة.عن الأمحرين الأفراد لمصور محالفة كنت، مهإ السعادة، له محلمب سلوك أي 
المهاتيالعيار فهي الفرد، حلال من إلا المبادئ أو للأخلاق معيارأ الفردية ترى فلا 

ائقالحقنحمى ما وكل الواقعية. الوحيدة الحقيقة هو الفرد وهدا والصواب، للمخهلآ 
الفرد،فوق المجتمع تعد فلا واقعية. غير حقائق الفردية تعدها العليا أوالمثل العليا 
منصمم المجتمع ففيه، الحياة ونمل المجتمع قيم محددون الدين هم الأفراد ؤإنإ 

علميهامم أجل أومن غبرهم أجل من المضحية واجبهم من فلتس أجلهم، 
لمجتمع،فرد علاقة وليس لفرد فرد بالمجتمع لذكوالعلاقة الأخلاق. أو كالمجتمع 

الماس.ين بللعلاقة حديد وتتفليم الأفراد، بين العلاقة من حديدأ نحلما لتشكل 
مصدرهي فالفردية الثخمية. الحرية هي مهمة قيمة الفردية مفهوم س لينبثق 
حرأتكون أن توح.تا ي~ هوالأهم ا هن. فرد مبدأأنك ~ الثخمسية الحرية 

بمفهوماشرة مبالفردية مفهوم أنما ؤيرتبهل الأخرون. وكدللت، بتصرفاتك 
أنيحني ه لتفمشرعا الفرد يصح فأن الغرب؛ عموم ق ازدهر الأي انمي٠قراءلية 

للمجتمعالمشرع حق يملكون سواحد، ميء عل يتفقون الأفراد س عدد أكبر 

حامعيأمحتاذ ~ ماكور هنري د. محمطره لقال عنوان الأمريكية( الرأة فرق الكيني.. مقابل آ)الرع ١ ] 
التحررياتوالحركات التسوية الثتون j متخصص وباحث ومؤلف الشبمرة، ( scuplesلعبة)وهرع 

. ١٩٣لعبة، حكاية ؛وامحطة: 
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المردىتوى العل منها ينتج لا بالنهاية والفردية آحر• ثيء أى عن النظر بغفى 
٧،الادية. الفلمث نتيجة ومي لا كيف الدات. وعبادة اكلفة الزجية إلا 

—فوكوياما فرانسيس أن إل الإثارة من يد لا الفقرة هد0 من أحرج أن وقل 
الأسابوالآىر(إلأنهلْ. )الأنفراطاسا.كتابه ق أشار ^^،- ١٣

وهىخصوصا، وتفككها والأسرة عامة الخنين بين بالعلاقة كثيرا أثرت الفردية 
الغربية.بالجتمعات التمزق هذا أسباب من 

يرى:الالوهاب عبد د. يقول 

حدةتزيد الأطفال( وفردية الأب، وفردية الأم، الفردية)فردية تزايد مع 
الخاصة،عضوثقافته لكل ؤيمبح الأجيال، صراع ؤيفلهر الأسرة، داخل الصرلع 

رلعالصعن للحديث مدخل وهذا ٢. الأستمرارر عل الأسرة ة مرمتعجز ولذا 
النفستتبلور أن بأحوائها المادية الفلسفة هذه بمثل الطبيعي فمن الغربية، بالحفاره 

لكلهومعلوم كإ وحقارته \ذنراوا الفكر طبيعة من أساسا هي والتي الصراعية، 
هووالصدام الصرلع أن يرى يزال وما الغرب رأى ®فقد . شامم ل ومتأمل دارس 
الصبغةسبا سسلث، وذل، الحقاؤية( هذه)الواحدية لتحقيق الرئيسي الخيار 

ثم~ ا عنهأفصحت، والتي الغربية الحفارة تكوين بنية ق تماهت، التي المراعية 
وفكرالأوربية، الوضعية الأنوار فلقة صثغتج التي الرئيسية النظريات ~ لها بررت 

الأخلاقمن المتحللة والفعية، والمرنع القوة ففلفة ... وثقافتهاالغربية الحداثة 
وفلسفةالأمير، كتابه ق كيافيل ما عند كإ المياكافيلية السياسية فلسفة جوهر هى 

فيهينخ الذي المرنع عل العصور علاقات تقيم هجيل عند كإ الهجيلية التاريخ 
نحملث، حيالأنولع أصل كتابه ق دارؤين صاغها كإ والدارونية القديم، الحديد 

الدأ.هذا عل والرد الغريية، مصائره رقيها ٠  ٢٦٣"٢ ٥ ٠ العمري، احد د. الّتعار، الفردوس يتظرت  ٢١)

 vة،)٢/ الخزبةوالعلءاu٢٢٣٤الشا.
اكريع(.أصل )الغرب عنوازت تحت، الغرب لدى الصراع هذا جنرر عن ت«حادرثا يرامحة هناك ت للفاندة  ٢٣)

النعم.عيد عامر يالقاهرة؛ الإنسانية لإدراسارتح العربلأ بالركز المصري للياحث، 
الحديد.العالمي )ة(أيبالفلام 



٢،^٦٥٤٥.و|جق 

هووالأقوى للاصالح، اء فالبفالأحياء، ؛ ilpق والتطور التقدم هوقانون المريع 
بالفكرالحال وكيلك أ. هوالقانون — الضعفاء — للاحرين سخه ونللقاء الأصلح 

فةللفالت3لسق وهو وغبره اركس معند الهلبقات ب—ين والعلاقات الاجتإعى 
الأسثصالية،ا،لركزية النزعة وهده ... الاجتتعلع ق والهجيلية الدارونية المراعية 

١١...وحده الغربي ان الإنهو الغريية يالحضارة ان الإنمفهوم جعلت التي هي 
الدوليةالوثائق جاءت المراعي الفكر حدا ءوتارا محمود؛ سيدة أّ تقول 

والطبيعة(،— )الحضارة الخاص(، — )العام بنوئها عل الغربية الثنائيات لتشل 
لصالححمتها صراعات الثنائيات ىذ6 ين بفاوحدت التقليدي( ~ )الحا.دث، 

ابمامالخاصة الحياة من تعد كانتح التي والاجتاعية الأسرية الحياة فابحاد الأول. 
أحهىق ة الدولادحل تمن مزيدا ومهدت عامة ية سيامقضايا صارت 

التيالعلبيعية الفهلرية والأدوار وأبنائه، والأب وزوجته الرجل ب؛ن الخصوصيات 
بغيضمسمى عليها وأطلق تراجعت البيولوجية لطبيعته تبعا عليها الطفل تنشئة يتم 

لصالح( Stereotyped Roles)الحامدة أوالأدوار المقلية الأدوار منهات الماس لمضر 
٠٢إلخا،ُ • الأدوار• توحيد 

العلاقة؛_جعلت حيث اتماقياتأم عل انعكست، المراعية الرؤية وهدم 
تكاملية.لا يه تنافتعاونية، لا صراعية علاقة ، والماء الرجال والأبناء، الأباء 

الماء.عل الزوج( / )الأب الرجل س القوامة سلم، الاتفاقيات حدْ مثال وأقرب 
وهكدال"أ،.الأبناء. عل الأباء س القوامة وملم، 

وكذاؤ. ابنه عل لقلته سيوم كل يفقد الأوررى ُفالوانم قايس! ليوبرنم يقول 
أجلأوس — مغلوبة اكادلة صلأتيإ أصثءحستإ ولقل٠ لأبيه. احرامه س يفقد الابن 

٠.٢ — ١ ٩ ص الغربية، رالعولة الإسلامية الJااJة ؛؛ن عإرة، محمد د. يتغلرت ( ١ ) 
سابق()رجع الصر؛ع. الأتفاثيات/ فلقة بحث الاتفاقيات ق الطفل ( ٢) 

محابق وشيما و.ن1تشتها بودها مع الدولمة والوتمرات الأتفانات من ذلك أمثلة يقلوللفاثدة )٣( 
(Ujbuوما ٤  ٩٢/ ١ ، المؤتمرات j المرأة )شايا 



ءسسهخه-كذه 

والميلالمجتمع، عل المادية الاعتبارات لسيطرة نتيجة علميها، مهضيا عمل هدف 
يالقرابة من اكانجة الامتيازات الثإ ذلي بإ آخر، عل لفرد امتياز كل إلغاء إل 

وهده. مشنا،ا تا نالأيام ْع تصبح وابنه الأب ينز القديمة الصالة أن الأمرة. 
والفردية.المائية نتاج من قهلرْ 

الغرييرفي الفلمررفالدخل لها، الدولية العلاقات عل انعكمت، أيضا 
آرونؤيمون إل ( ٢١٦٧٩هوبز)ت من الممتد التيار ذللث، هو الدولية للعلاقات 
تث-خيصمحاول الذي مبرل، مرسل كلام من يفهم ا موهذا م(، ١ )ت''اذه 
ةالحالهذه وتتلخص الخلبيعة. لحالة الصرمحة الإحالة طريق عن الدولية العلاقات 

مدفوعاالثنر، من أقرانه مع الصر؛ع إل دوما يميل الإنسان أن! ق الهلبيحة حالة أى 
هذهوتربعل الجد، ق طمعا أو أمنه، عن أودفاعا منفعة، عن إما؛البحث، للث، ذق 

المنفلمة؛؛لمهلة البغياب هوبز ذهن ل الطبيمة الحالة 

ارزيةفي املمة سوعنحتة عامة، مادية فلقة أمام أننا نجد التلمل هذا يعد 
أبنائهمع وعلاقته أمرته، مع علممنته مثلايتم ه نففالإنسان الحياة، شؤون وجع 

ثري!المد. يقول وهكذا. وزوجته 

مييما الحدين.، العالمي ام النفنمرحلة ق للعلمتة الهمة المؤشرات رأمن 
ايية،الحقخصوصياته من ونحلص علمنة المجتمع ازداد فكلعا أوالأمركة، العولمة 
معال>للئإ أمثلة صرب وقد . (١١ مثلا الأمريكي )الموذج الأعل المثل من اقترب 

المرأة،علمنة الحض، علمنة الزواج، ة مومق متمثلة الأسرة كعلمنة التفصيل! 
والهلعام....الملابس علمتة 

والترؤيحالحليانية  ١٢أماالعولمة إن الحملة رروق الزحيل! وهبة د أ• يقول 

١.٧ الحديثة؛ الغربية الحفارة ق والأسرة الرأة بواسهلة: الهلرق. مفترق عل الإسلام )١( 
العلاقاتق الفقهية المنجدات علة؛ بواس. ٥٥،الاوولية(،'آه العلاقات )سوسيولرجيا يرل يتنلر؛ )٢( 

نتطر.العلمة >، تدل ممرة وذكر.زشرات (. ٢٣٩الشاملة،)آ/ الحزئيةوالياية )٣(الخلءاية 



؟٤٦٩كَةءو ابباكاك:صالإس ا,إِغم 
الأحلأني،الانحراف عولمة وغابمها والإباحية، الإلحادية والفلمفات للأفكار 

اُت،اورلماذبعض أنرت حتى الحتمي الانحراف ومنها بأنواعها، الحريمة واستباحة 
الحضمن المثل والزواج المدق الزواج وأباحت الانحراف، هدا صراحة الغربية 

حوادثركثرة إل أدت التي وتعاطيها، المخدرات نحارة ومنها والشذوذ، ه، نف
ونحوالإمكار، طريق من والاغتصاب، والغص، اله؟، واللم، والأنتحار القتل 
يجدوالاستهانة والهوان، الأهواء ادة وعثاليهلان، مكائد ألوان من دلالثإ 

تأثيريشي لا حتى المائية، والهلبقية العنصرية وعولمة تعريتها. عل والحرص المرأة، 
وقوةالإنتاج وفرة أجل من شل، التجاؤية أو المعية الأحلاق إلا الرصينة للأخلاق 
المصدرذات والآدام؟ا الأخلاق وتهلويق الاستهلاك، وتثجح والصدير، الصنع، 

الحريمهءوقؤع كثرة ق واصح تاثثر لدلك، فكان الإلهي، 
والمص—الحالذاتية، واللذة المادية، حاهدأللمشعة يعي ه نفالإنسان ليجد 

اتوعقبأخلاقية، دينية،وحواجز روائع بلا أوالدولة. للمفرد سواء الشخصية 
تبحها،وما فيها ما بكل الدولية فالأتفاقيات الأخلاق— أو الدين —نحص قانونية 
ناحيةمن الاتفاقيات حذْ وعلاقته المجتمع حسب، — المواع هده تذيب، أو أذايتؤ 

ءالحضارةفمثلا الحديد. الغربي العالمي/ الظام بعد خاصة — أو؛الوما اكحففنات 
وبنتاموهوبر لوك حضارة الفعيين، المائيين حفارة هي الأمريكية الرأسإلية 
هلالمسمن الاحتياجات من كمية أنه عل الإنسان ترى حضارة وليؤدي، 
إرضائها«

المعيونفيرى ، العاصر الغري بالفكر القيم أمس من )المنمعة( أن ؤيلاحفوءر 
ت،أكانمواء المشعة، مبدأ عل تقوم إنإ القيم أن الغربيع، المفكرين من وغيرهم 

يقول،أساسه، عل ؤيقوم المبدأ هدا من ينع الفضائل كل جوهر وأن عامة، أم فردية 
هم،لأنفحادة المن ندر أكير لثلوغه الاس يعي ررإنإ )بتتام(• ، الفيلسوف

.٨٨ص الغرية، مواجهة ق الإسلأس )١( 
د.ا لهن. فه.لونثل وقد . ٦٨الحدية(؛ الأمويكة الهضارة عن وانطاعات )دراسات الأرمحي الفردوس )٢( 

المانحي.كتابه ق السيري الوهاب عبد 



mil والفتاتالأتفامات ض الإنانة الزاوة : الأول القمل
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يمسلن القصوى معادنه إل سعيه ق شخص أي أن من هوالتأكد القانون ومهمة 
عددلأير العادة من قدر أكبر يتحقق وبيدا الهدف، لنفس عي الق الآحرين حق 
عامةا، فيهالرغوب القصوى الغاية هي أوا،لنفحة عادة أوالفاللدة لناس،. اس 

العاصر،ااغ_ربي الجتمع ق النفعية القيم إليها نص والتي اف، الإنللفعل 
القيماب حعل أوالبرغإتية المنفعة لتاكيي. عى نالغربية ®العولمة أن فتجد 

؛.١ وهكذا، الدين حاب عل والعاJإنية انية، الأن
الخنس!حتى أن — المتحلءة الولايات وحاصة — الغري للمئشهد القارئ يرى لذا 

مضمونهعن يفصل فلوالخنس تهلاكي...، الامبالعار مرتيطا ده حتا 
تعزفإذ الكمي، عادة لدأالعملية ترحمة ليصبح الركب الإناق الاحتإعي 

منممكن ءاJد لأكبر الرغسارت، من ممكن مدر أكر إرضاء يأتيا اللذة، / السعادة 
الناساا.
المتعقناق الأنوحوله وعن بل وماضيه، تراثه عن ينعزل هنا الإنسان إن 
أوبالشر.بالخبر لها علاقة لا التي المباشرة المتعة عن يثحن، الخساو ق ؤيعيش الركس،، 

ولذامهم. أمرآغبر الأسرة تصبح لذته حول التمركز الإنسان هذا لثل بالنية ولكن 

الإسلاماشم ت أيضا ؤيظر ٠  ٩٧ص الأحلأتية، القيم الملام. عيد الرحمن همد بن ساب د• يتظر• ٢ ١ ر 
الفكرق المتم أس عن بإسهاب تحدث وقد يواسهلته. المابق فالصدر . ١  ٣٧، ١  ٣٣ص والغرب، 

انادة.اللذة، النفعة، العقل، وص الغربيون انحدها الش العاصر الغرية 
،عكناص— الغرب/ الإسانية، والعلوم الإياب كلية ~ امحرون محمد أد• مظورين، ؛؛ن العولمة بمفلر'  ٢٢أ

الإحصائياتعل معتمدآ كينزي( رتمرذج باسمه سمي نموذج ل كيتزي أجرامحا يراسة ق ت تلت )٣( 
معرجل اتصال جراء من حصاJتا سواء ذابا هي ( orgssmاللذة)تعد الموذج ومحيا والأرتام، 

كلبض نرئا بجد ل( إنه فول؛ كتزى موان، - مع أوحش صغيّ، طفل أو•ع آخر، دجل مع أد زوجته، 
ازدادتمكرا، الخنس ممارسان الرء بدأ كلمإ أته دراسته ونشر يل اتصال. كل ل ذاتيا هي واللذة ذلك، 

اكردوس)بمفلر: معافاة!. ^تراراوكازهوسيآأممر أكشر الزوجية تكوزعلأته أن احالتة 
كحقاتقأرقامه عوملت أن وبعد الأوان نوات بعد ولكن لاحقا اتضح و؛الناسّةت ( ٤٨١الستعارت 
هذاولكن إليها. كالشوصل بنتاج صتودي همنته تكون أن تعمد وأنه بحثه ل منحازأ كان أنه عليمة، 

الجتمع.تطح بعد شينا بالأمر يغثر ئإ 



الخميعكاهل عل ألقى فقد الأسرة. بتاء عل أثر قد الخنس من الوقف هذا أن نجد 
...ما شيئا لك تبح عاؤية نصف امرأة نحد الأمريكي التالفزيون نفتح فاينإ تقيلا، عبثا 
ال، الحلول( )موصع بياته مكتف فرد ان هوإناللدة عن اواح.ث، أن حانب إل هذا 

رهماتهتحقيق إرجاء عل قادر غر فهو ولدا مسئولة، أو قيود أو حدود أي يطيق 
أنفهويود (، delayed gratificationجراتفكيشن ديلايد بالانجليزية: لها )يقال 

المادي، نفعي محتمع ق يعيش الفرد هل.ا وأن خاصة وهنا(، الأن التو) ق محققها 
الكتفيالفرد مثل ذكرأن ثم الضيقة... ذاته تحاوز عل تساعده التي التاليات يعرف 

عبءالأسرة أن ازدياد مع والزواج، النسل عن العزوف ؤيزداد الأسرة يقبل لا بذاته 
.٢١١ؤ«أ البشر طاقة تفوق الأطفال تنشئة مسئولية وأن يطاق لا 

ررلأالطرق!(: مفترق عل كتابه»الإسلأم ق الهتدي الألازا الأستاذ يقول 
ؤيبذلونديني أمحلوب عل ؤيفكرون يعيشون أفراد الغرب ق يزال لا أنه سك، 

إنشواذ. ولكنهم شواذ، ولكنهم حضارتم، بروح عقائدهم تهليق ل جهدهم 
عاملااشتراكئا، أو كان رأسإلئا ظش!ا، أو كان دبمةراط!ا أرويا، ي العادي الرجل 

البأنه والاعتقاد الادي الرقي وهوعبادة واحدأ، دينا يعرف إنإ فكريا، أورحلا باليد 
قيودمن مطلقة( الدايج)حرة وبالتمر أمهل، الإنسان محعلها غرأن الحياة ق غاية 

والخبراتالمينإ ودور الضخمة الصانع فهي هذا)الدين( كنائس أما الطبيعية، 
الصيارفرؤس_اء فهم كهنتها وأما الكهرباء، توليد ومراكز الرقص ودور الكيإؤية 

والهليارونوالصسناءة النتجارة وأقطاب الينإ وكواكمب، والمثلأت والهتالسّون 
للذة،والشره للقوة، التهامه هذه ونتتيجة قياسيا، رقا يقربون الاJين والرزون 

الحربية،تحل>ادات والأسبالسلاح، مدججة متنافسة طوائف، ظهور اللازمة النتيجة 
جانساق أما ومصالحها، أهواؤها تصادمتا إذا بعضا بعضها ادة لإبتعدة م

والثلالعملية، ة القائل. ق الفضيالة يعتقل. ان للأنطراز ظهور فنتيجتها الحضارة 
غررالا اتادي هوالنجاح والشر الحر والفارق؛؛ن عنده الكامل 

 )٢(Islam At the Cross Roads, p. 50. Fifth Edition . :ادطمان«،بانحطاط 1لعالم خر »ماذ| بواسطة
المائية(ا الأول،)أوربالقمل ففلر تارخأ، راتع ل البتالغرب مائة عن فته نحدُث، قيم، كتاب ومو 



والخانالأتفانات ض الإنساب الزاوية : الأول النمل "^ ٢٤٦٧ ق
■ه<صت،او'

Uaiالفلسفة وهدم الدولية، الاتفاقيات عل الفاضح المادية م نحفى ولا 
هداتتخثهل لر أما نحفى لا مضى، ما لكل والاإن.ة... والنفعية بية والنالشاملة 
علتعتمد فهي الرباف، الشامل الوحي نور عن ة يعيل. لأنها إلا الصارخ التخبهل 

قيمالالدوق محعلمون نحد)العقلانية( لذلك اق، الإنالقاصر البشري العقل 
لتجنىالدولية، الاتفاقيات مظلا تحت، العام عل الحاكم هو المحرف والحقل 

عالمنةعمر وق الأممية. العولمة م باسالغربية اللعنة هن.ْ آثار المجتمعات 
نالك،من ثمرة إلا ليس الرواج من تحديد فقانون والقوان؛ن.؟.، السلوكيات 

فلاالمائية، الفلسفية بروحها الغربية الييقة من ناع قانون فهو الخبيثة؛ الشجرة 
علمإل،مادي، فهوقانون بينهإ؛ الخيري للفرق، وروحها الإسلامية لليئة يصلح 

لهانحق المحدد القانوق السن تحت، الفتاة أن كمثال.' تعلم أن ويكفي ' • * انشطاري 
الهللوب،!السن هدا تتخهلى حتى تتزوج أن لها نحق لا لكن الخنس؛ تمارس أن 

الإسلامي؟!الفلام عل الغربير القانون هذا إسةّاءل يصح فكيف—، 

٠٠*

اليوتاية.الخمارة من صائنة نسخة أوربا أن وكف الأوونى(، الراح)العصر اياب من 



؟§٧٨٢!□باكاك7الزاوةالإفاب إء;ةةةُس 
هم'سذ|د ِ هءم ص_سسه 

|ثقثالأايى

امواجسق الأممد1واايوويأوسئر، 

اه1ثالآؤث

واهلبكرمؤذخاالهلهبمي الإحمروالثقإج 

ا_ينللزواج أدنى سن بتحديد البالغ الاهتإم الدولة الاتفاقيات هدم أولت 
ؤإنبل ا،لرأة! صد التمييز أشكال عل والقضاء الحنسين، المساواة؛؛ن باسم الخنسين 

لكا • أ عثرة الثامنة يتجاوز لر ان إنهوكل فيها والعلفل الشاذين. قل؛؛ن ششخ 
بعدها!.الزواج فن وباكالي الأول• مادته من الطفل حقوق اتفاقية 

يحقيمةأبم م العالهع وأهداف. وآثار لأبعاد الممهلة هده عل الإصرار وهدا 
أخلاقيةمنظومة ولا معينة، فالنية أرضية بلا الزواج من تحديل. قانون مسألة ق الأمر 

فغابتثيء، عل الحكم الصعب من أصح فيها انتشار)النسبية( ®ْع لأنه مقننة؛ 
الشأنهدا حول الأمريكي ايحتمع عن المثري الوهابر عبد د. قال كإ — )ااعيارية( 

محددةمن هناك تكون لماذا مي• قضية أمريكة ي الحامعة أمانيه أحد طرح ولقد 
ةممارّتمبح ، — الأمريكي القانون فحسب ، Consentالآراصي أو الاتفاق لعملية 
هوالبلؤخ ومن ؟ به ورضيا ذلالث، عل واتفقا بالغين، العلرفان مادام شرعية الحض 

المبنيالحض  consensual sexالحالة هده ل ية الحنالعلاقة هال.ْ وتسمى عشر، ثإنية 
معالحض عاما خمسون عمره رجل يإرس أن الماع ما الأمتاذت سأل الترامحي. عل 
قاستخل..م الدي المعيار حول مهمة قمحية طرح وهوبن"لا—، ؟ منة ١ ٤ عمرها فتاة 

بتنالح-،إع أن ثرر الأمريكي فالمجتمع يستند، ثيء أي ؤإل هدا، الاتفاق من تحديد 
مدهيصح( )لا لكن، يصح، لا أمر عشرة الرابحة من ق وفتاة الثلاثتن سن ق رحل 

فإالحدي! الفعل بق تفلسفية منظومة بدورها تفترمحى أخلاقية، مثقلومة تفترضي 
الفلسفي؟هوالأساس 



1،1ءقس''ص^الإنسأسالأئىتواكات |7ماإًُق 
الاتفاقاتالرواج سن يد محو قانون عل جهة من ينطبق وهذا • ، يوجد'ارلا 

الاتفاقاتهده أمثال تبيح كيف ؤإلأ في، فلأساس بلا الأمر فهوبحقيقة الدولية 
الأساسهذا كان إن إلا الكاح؟! عنها ونحرم المفاح القانوق المن قبل لكاة 
فعلا(.الأساس)وهوهكذا محن اكافص عل مشا 

منفيه تهللب دولية، ومؤتمرات اتفاقيات عدة من النإذج بعض وسأحذ 
ؤإلأاتفاقية لكل أوانمن واحدآ مثالا واصرب الأحمر. القانون هذا إصدار الدول 

الحصر.لا للتمثيل المقام لأن نموذج؛ ص أكثر ففيها 
الواقعلفهم الهم، المدخل هذا أضع المإذج يذكر أيحل أن قبل لكن 
للمرأةالعالية الإسلامية ص)اللجنة مقدمة ورقة ففي الاتفاقيات، لهذه الاجتإعى 

حسث،الأمر، هذا يشت، الدولية، الاتفاقيات هذه مص<ؤهلالحات دراسة عند والهلفل( 
قال،:

الدولية!للأتفاقيات الخلفية ** 

منمحموعق صياغة عل ؛القصرة~ لمت، فارة~ منال. المتحدة ارالأمم قامت، 
فرصهتحاول واحد حضارى لنملإ3ل ترؤيج جوهرها ق الش والمعاهدات الاتفاقيات 

.i—KJن.ي الالأمر وهو حضاراته، وتباين شعوبه تتؤع عل العالر دول ا ؛نتلفعل 
الحضاريالتنوع عل الحفافل وفناتفها أهم ص إن إذ المتحدة؛ الأمم لوفليفة نحالفا 

الدين،اللغة، الثقافة: مناحي كل تشمل التي الدينية والمرجعيات الوطنية والهوية 
قجاء ك،ا واحد— نمهل وفق كلمهم البثر قولة وليس الحاكمة، التثريحات التاريح، 

الإطارهذا ق تستخدم كإ ، — المتحدة الأمم ميثاق من الأول الفصل ل ،٢( ١ )بند 
الاتفاقيات.لمثج تللقبول الفقيرة الال.ول عل للفخط. كوسائل والعقوبات المعونات 

التيالاجتاعية الخلفية سرقة من بد لا الاتفاقيات.. تللث، تفاصيل ل الخوض وقل 
عشرالاثني ذات الفتاة نحد الغربية.. الدول الاتفاقيات...ففي تلملثظ بنود منها تنهللق 

.١٢٤-١٢٣والهج،ينفر:)١( 



قؤهعقعءابباكاك:ماوينالإطب بم,:ةير ئ
للمجتمعلتثست الهبغثرة السن تلك ل الح^نس ئرّة إل مدفوئ مسي رييط 

المجتمعنظر ل فهي ذلك، تفعل ولولر • الآحر• الحض من مرغوبة أنما ولصدماتما 
ر_ينتربط )التي المرعبة العادلة هده أفرزت وتدرثيا فيها. مرغوب وغير دميمة 

المراهقاتحل ظاهرة صغيرة( محن ق الحض ة وممارسالجتمع لدى القبول 
Teen Pregnancy ، اذكومةتتكفل أن عل الغربية الحكومات ذوانين نص حئن ول

كاهلعل يفع كبيرا ماديا علما مكل مما زوج، بلا هي طالما الحامل يالمراهقة 
السلبيةالتتائج من الحد عل تعمل هوأن الحل أن فارتأت ، رالغرب ق الحكومات 
وذلكالمراهقات.. حمل ظاهرة من الحد أي — ذاما ا،لإرسة مغ وليس ~ للمإرٌة 

تعليمحلال من  Safe Sexالأمن الحض عليه يهللق ما الأطفال تعليم طريق عن 
Before theللجنس الأول المارمة قبل للأطفال الدارس ق  Sexالخسهه؛اقمما(£ 

1st Practice  عمرل ذللث، ليتم بكبن( ز~ و، ها ٨^، ١ )البند ق حاء لما وفقا
حهلرةة ممارسهي )الهلبيحية( التقليدية المإرمحة أن الأطفال ويتعلم سنوات. ٨—٩ 

Unsafe sex . يةالحنالأمراض انتقال بب وتالهمل حدويث، ل تتبب، لأما ٠
STDS  الثاذة المإرسات تعتبر سإ الإيدز، مرض رأسها وعلHomosexuality
تعليممواد صمن ها تدؤييتم لدا ! ! Safe sexأمنة ممارسات ص للفتيات بالشبة 
الحملمغ وماتل تونيع يتم الحمل، حدولتا من وللتوقي . Sex Educationالخنس 

Contraceptives  الراحل،تللث، كل يعد الحمل حديثا ؤإذا الدارس. ل الأطفال عل
غممالحمل من للتخلص يلة كوسوالمتثميات العيادات ق متاح ؛الإجهاصن 

.Safe Abortionالأمن الإحهاض مسمى تحت،  Unwanted pregnancyفيه المرغوب 
الغربيةالحكومات بالفعل ا تتبعهالتي الخطوات هذه أن الأمر.. ق والغريب 
داخلووصمتا منظومة، ل صياغتها تم هاو الراهقات، حمل ظاهرة ْع للتعامل 

والدينيالثقال البماين عن النفلر بغض أجع~ الءالم شعوب، عل تفرض دولية وثائق 

مليارسعة الأمريكية ْ التحي. الولايات أمات'تتفق كمثال النجدة الولايات لواحازنا ئلت; ( ١] 
نتيجةمحملن اللاق للمراهقات المحي والعلاج الاحتإعٍة الكفالة برامج ق عام كل امريكي دولار 

الكتابنيتغلر الأرقام، طْ مثل ق غربية الولفح ممادر أن العالم سر ،  ٩٣)الإباحية: الزنا،. ل،ارسة 
ممادرعم(من وأكثر النؤع هذا من ؛فيه 



والأتانالأتفامات بض الإنسانة الزاوة : الأول المحل إ
الشعوبتلك عل التحدة الأمم منظمة حلال من فرصها يتم حيث بينها~ 

تلكعاليها.. عقوبات بقرصي أو الاقتصادية والمساعدات العونات ملاح باصتخدام 
،.الإنجابية،،!!«؛الصحة المتظومة عليها ١^٠٠ المظومة 

ملفالفتاة فقرتا، نحص فيإ فمثلا حدأ، غريبة وتقاؤيرها الاتفاقيات وهدم 
لكنأمري، عتق، وتزونحها الزواج، لها نحق فلا محلفالة، هي عاما عشر الثامنة إممام 

شأنفلا حقوقها! من حق المن هال.ا قبل ءد.ريتها وفقدها بالرذيلة، الخنس ممارستها 
منأيضا يعتن هدا لأن عليها؛ أونحافظ يمنعها أن له نحق فلا هذا، ق أووليها لأبيها 

الأّري!العنف 

به!يرتبط وما الرواج سن تحديد قانون حول، الدولية الاتفاقيات من إنج ن٠ 

م(:١  ٤٩٨ ه/  ١٤٠٤مكسيكو)/ بالمكان العني الدول ا،لوتمر قرير ت٠ 
ماالتي الباليان ق الزواج سن لرغ جهودأ المعنية الحكومات تبدل أن نبغي ي~ 

•جدأ، منخفضا فيها الرواج سن زال، 
قالحمل تقر التي الحضارية الواقف تغيثر بغية المجتمعي؛ التثقيفإ شجع ت~ 

متزوجاتأكن ~سواء المراهقات لدى الحمل حدوُث، بأن اعترافا مبكرة، ّن 
منوالوقيان الأمراض نفثي معدل عل محارة آثار له - متزوجات صر أو 

المواءم.عل والأطفال الأمهات 
م( ١٩٨٥~ ه  ١٤٠٥)نيروبي( / واللم والتنمية المساواة قرير ت0 

أوغيرمنهن المتزوجات سواء ~ للمراهقات نحديث، الذي الحمل بأن ليا وت
ابيبوالخلفل، الأم ووفيات لأمراض ثة بالمة محاكآثار له ~ المتزوجات 

وينبغيال، الأطفإنجاب ق التأحثر لتشجع ات مياستضع أن ات ؛الحكوم

والطفل.للمرأْ العاية اللجة موتع )١( 
.٢ ١ ص ٨ التوصية (، ١٦)الفقرة ثالثآ، باء/ ~ الأول النمل ( ٢) 

■٢٧ص ز / ١ ٨ اب <، ٢٢اص)ثان، باء/ - الأيل القمل )٣( 



ت|'ققله|
السنا فيهزالت ما التي الباليان ق الزواج سن لرغ ابهري بذل للحكومات 

ا.حدآ منحفضة 

م(:١ ٩  ٩٥- م ١ ٤ ١ يك؛ن)٦ / إلرأة انمي الراح العار الوتمر قرير ته 
الشالرسمية، وغر الرسمية التعاليمية الرامج من كل إل الأولوية عطاء إ— 

وانحاذالعرفة، واكتساب الذات، احترام تنمية من وتمكنها الرأة تدعم 
بصورةالتركيز مع ، بصحتهايتعلق فيإ المسؤولية وتحمل القرارات، 

علتؤكد والتي والمرأة، الرجل من كل إل الموجهة المرامج عل خاصة 
.؛ ١٢٧١^٠٠^زواج ذلك ل با البكر الزواج عل القضاء 

الدولية،والأفلءات الحكومات، جانب من الاجتإعي الدعم وليد ت— 
القانوقالأدنى بالحد المتعلمة القوانين لإنقاذ الحكومية؛ غر والمنفلمأت 

٢.البناط أمام التعليمية الفرص إتاحة حلال من سيإ ولا الزوج، لسن 
والحدالرمد، ن لالأدر بالحد المتعلقة القوانين من يقول! آحر بند وق 

الأدنىالحد ورفع بصرامة، القوانين تللث، ؤإنفاذ الزواج، ن لالأدر 
الاقتفاءل؛/محي الزواج ن ل

م(لْا:١  ٤٩٩ - م ١ ٤ ١ القاهرة)٥ / والتمية للسكان الدول المؤتمر قرير ته 
بالسنالمتعلقة القوانين إنماذ ق الدقة تتوحى أن الحكومات عل نبض ي— 

السنتزيد وأن الزواج، محي الأدر والمن الزواج، لقول الأدر المرعي 
غروالتفل،ات ات الحكوموعل الأمر، اقتفى حيثإ الزواج محي الأدر 

بالحدالمتعلقة القوانين اذ لإنقاللازم؛ الاحتإعي الدعم توليد الأكومئة 
والعمل.التعليم فرص بإتاحة نيا لا الزواج ن لالقانوف الأدر 

• ٥٧ص ،  ١٨٥الفقرة جم" ثاذأ~ / الأول، القمل )١( 
الفقرة"اه،صآ-أ.الراع/جٍم، النمل )٢( 
الراع-لأم/هلأأ،صأ؛ا.النمل )٣( 

)إ(النملالراع-لأم/أ7أ،صأئا.
٢.^ ٢، ؛-١ باء/ الرابع- النمل )٥( 



والفتاتالأمانات يى الأنانية الزاؤة : الأول الفصل لأو  ٤٧٨^
تِ-تتتتشجءاٍصقغهءوهنم-ّ ■ه(هع_.ذ'،■ 

مواصلةعل الشابات وخاصة والشباب واإل_راهقين ال الأطفشجيع ت— 
قللماعدة البشرية؛ إمكاناتهم ونيادة أقفل، لحياة تهيئتهم بغية تعليمهم؛ 

علتنطوي التي الحمل وحالات المبكرة، الزمحات حدوث دون الحيلولة 
اتالوفيمعدلات من بذلك، يرتبهل ا ميض ولتخفكئبرة، نحاطر 

والأءتلألل١،.

إزالةإل تقفي —اقتصادية، احتإعية بيئة حلق عل الباليان تعمل أن نبغي ي— 
وجهعل "" الاقتران أنولع من ومرها — الأطفال زواج حالات حمح 

المبكررم.الزواج عن تثني وأن الرعة، 
اوجهلعدة الدولية الإتفاقيات بمذكرالثواج سن تمديد لقانون النام اليفض  ٠٠

ؤاسباس

آولأ:
قكعا عشرة الثامنة يتجاوز لر ان إنكل هوت الاتفاقيات هده مفهوم ق العلفل 

اأنهنجد والتقارير الاتفاقيات ن،اذج من مضى ومما الأول• المائة من الطفل حقوق 
فترةق بحده أو عشرة الثامنة من قبل سواء عام يشكل المبكر الرواج نحارب 

القضاءعل تؤكد والتي • • • رر قولهم* مثلا مضى فقد بينها، فرقت حيث الشباب، 
والمراهقتنالأطفال تشجع  ١١أيفات . ٠١الأطفال زواج ذلك، ل بإ المبكر الزواج عل 

أفضل،لحياة تهيثتهم بغية تعليمهم؛ مواصلة عل الشابات— وخاصة — والشباب 
.فالحطاب ٠٠مبكرة..زمحات دون الحيلولة ق للمساعدة البشرية، إمكاناتهم وزيادة 

الالأطفزواج حالات جيع إزالة إل ..تقفي  ١١أيضا الثلاث. الأصناف، هل،ه عن 
فينضحالبتكراالأ الزواج عن تثني وأن السرعة، وجه عل الاقتران أنولع من ومرها 

.٣٦ص )ج(،  U-nادس)ب(/ انالقمل )١( 
الادص)ب(/آ-؛؛،صآم.)"؛(القمل 

قالرأة عل أوالعدوان الدولة الوعران ق المرأة قضايا وهو: هذا ق تم لمحاب ساما أشرت للمفاتدة: 
-مدهتفايا من ورد ما لغالب وردآ ومناقشة اثياتآ الشأن هذا ق الخليل يشفي ما فميها الدولة، الؤتمر١تا 

(.الرأة لدراسات ياحثات مركر رمدير الكريم الخد فواد د• والؤممرات، الاماتيات 



اواساكاك:صاسأةُت وأ 
والزواجعشرة— الثامن من نحت، ~ الأطفال زواج ي؛ن التفريق كيف، مض ثما حليا 

بشكلوالمكر التلميعي الزواج تحارب فهي الشباب• فترة ق المن هذا يعاد المكر 
انية.الأنوالفهلرة الإسلامي ؛_ JlUثقالف، وهدا الشباب. فترة ق عام 

إذامكلفح لأنه طفل؛ فهوغثر بعدم أما الملؤخ قبل هوما الإسلام ق والعلفل 
هومعلوم،كإ الإسلام أحكام عليه المعروفة،وتحرى البلؤغ علامايتؤ عليه ظهريتج 
المجمع،عل عام بشكل الملفل حقوق اتفاقية ق ك،ا ا-ف. لهادا الهلفولة ّن وامداد 

هذامن القانون هذا أبعاد ق — ياق م—كإ متويات عدة عل معينة أبعاد له 
الكتاب؛

'انأ:
البلمؤغ،قبل المعتبمرة للمصلحة الصغار زواج)كعقد( جواز عن الفلر بغض 

الاتفاقياتهذه أقول أنني إلا القانوق؛ المن تحتج والشباب البالغات والفتيات 
تحت،سواء الشباب فترة ق عام بشكل الكر( أسموه الهلبيعي)أوكإ الزواج تحارب 

الشبابفترة ق الممن هذا أوبمد ال( الأطفبزواج عثر)وأممته الثامنة سن 
الإسلام،لشريعة ، محالفوهذا والمراهقات. لال,راهةان المبكر( الزواج )وأسمته 

ه:ويقول [. ٣٢]المورت ••٠•.٤٠٠ يء ثأدكمإألآذت>( ؤ تعال؛  ٠٥١يقول حيث 
ايثج.والإنالأكور يشمل وهذا ؤ  ١٠فلممزؤج الباءة منكم استهلاع من الشباب معشر رريا 

الكتاب.هدا من الشرعية بالزاؤية ذلك أوضحنا كإ الأدلة من وغرها 

ثالثا:

إنث، حيالدينية؛ والشريعة الإنسانية الفعلرة مع الاتفاقيات هده تصادم 
أفردتوقد ~ أوبعده القانوزلأ المن تحته كان لن محواء ومناع، مصالح للزواج 

وهيال كمثفقعل واحدة لفعلة وأشر —، اب الكتهدا من كامل ؛مطل_إ ذللث، 
منوالمراهنة)أي الشباب والمراهقة، الشباب فترة ق متوقدة تكون والي الشهوة، 
أنأراد إذا الخش؛ن من فالإنسان سنة( ١ القانوق٩ المن تحت، والبالغات البالغين 

يتشدقلمن وعحيآ المشرؤع. حقه من يمنعه أن بالعالي قانون لأي نحق لا ه نقيعف، 
ومداالخز• صاحب، بم لا أحرى لمصالح تحالفها من وهوأول الإنسان بحقوق 



M ٤٨٦
هس:ئسغمح|وذه _____ سققِ._ سء 

عليهوجب انمت شه عل حاف فمن والفطرة، الإسلام مع بقوة مهليم القانون 
واجبا الزنوترك الفضيلة، من مغ أن بعد ؛الرذيلة يسرقد الشخص لأن الزواج؛ 

عكسفهوواجب®. به إلا الواجب يتم الا م ١١تقول؛ والقاعدة الحسإن عل 
الفكرمن المنطلقة الاتفاقيات، هل.ه يمياركة موجود فالحل لمة المعثر المجتمعات، 

السنمحت، أسمته كإ رللهلفل تلق المتنايفة الأتفاقياتؤ هدْ نفلر وجهة فمن الغري، 
الحريةمن ا فهن. له، الأمن( الحنس توفير) الخنس؛ثرمحل يإرس أن القانرل( 

مائل؛نجد ( ٩٦رقم)المائة من بكتن عمل منهاج ل جاء ما مثلا ولورأينا أ الحنسية 
بحيام—االمتصلة ائل المق ومسئولية بحرية ست، وأن تتحكم أن ق حقها ررللمرأة 

أوعنف،,أوتمييز إكراه دون ية الحن

٠لإنهوليكنز(؛ العلفل)ؤيتثرد اتفاقيات، شئون ق الأمريكي الياحئ، يقول 
وحريةير، التعبحرية للأطفال فإن العلفل، لحقوق التحالة الأمم اتفاقية بموجس، 

الار الكبمعر الحنس ممارسة ق الهلفل حق ينكر من فإن ولنألالئ، الحنسير؛ التحبير 
ومن)الخف،؛.بل ارءرالكبحقوق ؤينتهلث، بل فحس،، الأطفال حقوق ينتهلث، 

،.١ !ساءت،إذا الخنس ممارمحة من لابنته الول مثلامغ الأسري( 
أثاروقد وعمل، نفلرى تحليل بلا الصaللحار١ أحذ حهلورة عل يدلتا وهذا 

قمشكلة معه ليس الغربي المجتمع أن الحاصل المختصين. من واحل. غير ^٧؛، 
المجتمععكي اوبعده، القايوق السن تحث، محواء بامب اليفآرة لمن الهوة مسالة 
طريقعن وذللئ، والرذيلة. الحرام لا والفضيلة بالحلال إلا هذا يبيح لا الذي المسلم 

ههن. عكس الإسلامية. بالشريعة للزواج محن يل؛ نحو فلا بالزواج، المثرؤع الالتقاء 

يتارختالحمل، محماو بن إبرامير الشخ نحرسة. وحطوة تغرسة نفثه الرياصة.. الأنل<اية مقال،ت )١( 
http://www.alukah.net/articles/l/7862.aspx?cid=43الألوكة: مونع ، ٥١٤٣وا/؟/•

المم،عل للئماء انمار الإعلان ق قاموسر الأمري الخف، من ان القاطرحي مي د. ذكرمحت، )٢( 
هازاتحت أما عثرة! الثامن من نوق أي الباكر الزواج أن ذكرمحت، وتد - باكرا الفتاة زواج الأ-ري: 

الزوجمعاثرة يه واشرد — الزوجية وٍيار ل الأءمما'>-ح وكدلأئ، و١لأءلفال،-، القصر فهوزواج الن 
معدل(وارتفلع النسل تحويد وعدم التواصل الإنجاب عملية أيضا الخف، ين ل رصاها!—، بلا زوجته 

(.rU؛_rUrالتحدة، الأم؛ مطلومة j الرأة الأتان!.)طلر: أيضا: الخف، ون الإنجاب،!. 



ءت1تءتظإ
لكلزواجالأخرى الأقران أشكال وشجعت الزواج، اقران زت التي الاتفاقيات 

وغيرذلك.امرأة مع أوامرأة رجل، مع كرجل أوالثذوذ عقد، بلا أوالزواج الحر، 
نحالفةالشذوذ مدا مثل محاربة يجعل مثلا السيداو( )اتفاقية عل والتوقع 

معارصةيجعل الاتفاقية عل التوقع ارؤإن فورُث،(ت )كاترين؛ال؛ تقول للاتفاقية، 
وءرالهلالمساءلة، صاحبه يعرض عملا كاؤيكاتوري ولوبرسم حتى الحسي الشذوذ 

لكونهالحشي للشذوذ الخالق الدض الوعفل لغ محاولان، فإن'محاك الاتفاقية 
انءاالأنحقوق يعارض 

الأمماتفاقية اافانه؛موجب، ؤيلكنز(! )ؤيتثارد الأمريكي الأستاذ وبعبارة بل 
ولذلك،،الخني.. التعبير وحرية التعبير، حرية للامحلفال فان العلفل، لحقوق المتحدة 

الأمحلفالحقوق ينتهك، لا ار الكبمح الحض ة ممارمق الطفل حق ينكر فمن 
بحريةانوق القالأعراف، أصبح ولقد أيضا.. الكبار حقوق ينتهك، بل فحسجط، 
الشرومحلصمن وهو الأوربي•• الاتحاد إل الدخول شرومحل من !؛^٥٧ الحني الشذوذ 

ويلان،ان، الختمعهذْ جنن، وند •  ٠٠اتحقيقهلمة المتركيا من الطلمونخ 
الا موهذا وغيرهم، والمراهق؛ن االمراهقان، مية الحتوالإباحية الفطرية، الأنتكامة 

والعربية.المسلمة يمجتمعاتنا نريده 

انونبقالهلالث_ة عند الاتفاقية هذْ بمثل يماججلث، من لك، يأق أن والعجيم، 
منبل العامة، والمصلحة الاتفاقية هذه بحجة المرأة حول غيره أو الزواج سن تحديد 

1زىالوالعولة الرأة مؤتمر هامش عل آم، ■ " • يناير السداو،؛ اتفانة حول ناووْ ت نورث Jالم كاثرين ( ١ ) 
للمثنىنقدية( إملأب )درامة الخنال.ر إل الماواة من المرأة تحرير حرك1رّت، كتاب، مجن بالخرطوم، عقد 
.٨٨ص زعفان، للهيثم الوانية المصعللمحات بواصعلة; الكريسال. امتن 

أعضاءمن ٦.!' • ؛٤٢ص ق ؤيمول • ٤ ٤ ص والإسلام، الغرب، ض المرأة تحرير مارة، محي• د. عن نقلا )٢( 
لجةعل المبلمرة هي بالغرب، وأمثالها الأمريي اكمان، وهدم سحاثيانج! أمريكأ ل الأنثوة القلمان، 

منأجع، العالم عل لوم والالفكري شدوذها وتفرض فرمحت، حلالها ومن اكحدة، الأمم ل المرأة 
سنهالسكان مؤتمر وثيقة من ١لالولLن., النفلمة مؤتمرات علم نحت تملم التي الدرلية الواثتق حلال 

،آم..إلوبماسل..،سة،
المرأة)السداو(.ضد التميز اشكال كائن إلغاء ووثتقأن 



حؤلأؤطالإّينالأئبتبمت الأول القمل ًوثيقق 
بدعوىا،لتئددين من فئة الدولية والوانسق الأنفامات مده أمثال ؤيعارض 
التيالتغيثر نإذج رأينا وقد ا التغيير! وجه ق فيقفون والدين، للعقيدة مناهضتها 

كيفا ورأينإسلامية! بدولة متشددة فئة لا غربية شخصيات وانتقدما يريدون 
ةانتكامفأي وغيرها. السيداو اتفاقية منتللق من الشذوذ باياحة الفهلرية الأنتكاسة 

باسميإرس اط انحهلوأي هاوه؟! من أعظم والدين— العقيلءة من دعنا — فهلرية 
والعقلية.الوينية الأنتكاسة من ؤإياكم اض عفانا ، هن.ا؟!رمن أشنع العولة 

اليداو،اتفاقية بحجة الزواج من تحديد طلب بتنفيد سلمنا إذا أيقا 
المحتج^ا يقل فهل ! الحجة بنفس الحتمي بالشن.وذ فعلريا المنتكس أيضا ميهلالب 
ذلك؟!

عليه!فيجاب الإسلامية، الثريعة نحالف، ما تحففلتر أصلا الدولة إن قال! ؤإن 
الحجةفتكون الإسلامية؟! الشريعة ، نحالفمما بنفسه الرواج سن تحديد قانون أوليس 

علمناإذا قخف ُتحدياوه؟! المطالبة ■sX أورفعه فرصه عل الحرص فلعاذا له• لا علته 
الشيءوالمجتمعية السياسية، والأبعاد الشرعية، المخالفات من لها الاتفاقية هده أن 

.رسوله. ومنة اف، أولأوأحثرألكتاب الفصل أن العلم مع الكثير، 
رابعا!

السنهدا دائرة ق متكاملة منظومة عن عبارة هو وتاحثره الزواج سن تحديد 
(،اللواط )المحاق/ أوالشذوذ بالزنا كان الحنية(لمسواء )الحرية عنوانيا انمري، 

منوشباب، فتيات و؛ن؛ن، ،بنات ر المختلط( )التعليم إل بالدعرة التعليم من تبدأ 

الحجةذو ٩ الحزيرة، ٥ جريلن اواة، الم ال.أ وم.العلاقة نة أنمقالها! ق شخ  cjTحصة عل ود محيا وق ( ١ ) 
مآمآ؛ا،الخ!لأدأ\<اآ'اء

بحريةبت، وأن تتحكم أن ق حقها •للمرأة (! )٦٩رقم الادة من بكتن عمل منهاج ذ جاء ما مثل ر٢( 
أوعنف،•.أوتمز إكراه دون الحمية يحياما المملة المائل ق ومسئولية 

الفصلمن - م، ١  ٩٨' ر كوبنهاحن للمرأة/ ة المحي الأمم لعقد العار ارتمر تقرير ق جاء ما مثل )٣( 
الرحلةق والفتيات، للفتيان القوان؛ن— من حلريق عن ارى— والإحبالحر التعليم •تشجح الأول،! 

معلمينونوفثر — ممكنا ذلك، كان متى — محتالهل تعليم لإقامة اللازمة ساعدة المتوفير هع الابتدائية، 
الدعوةومثالها الضرورة•. عند والإطعام والبيت، للقل اكهيلأت، وتقديم ين، الحنكلأ من مدربين 



اتالبنلرياضة الدعرة امع سنهإ(ل التمييز وعدم الخنستي ( ju)المساواة منطلق 
١بالمدارس للفتيات البدنية والتربية الرياضية، بالألعاب 

القمعيالزواج محن قبل وممارسته إباحته هع وتثهيفه الخنس( و)تعاإيم 

العملآثار بمي ولا ك،ا المبكر الزواج دون للحيلولة للزواج القانوق السن حتى؛عد المرأة لعمل 
للعدالدولية بالأتفاقيات ادأْ محضايا ْثالآت ينظر إلخ. الزنا أو كالتحرش بالخنس وعلامحته أيضا اإلخالْل 
سارالييصد الزان ق ا،لرأة لاوبتا،صل يالزان الختسين الاخلاحل يعدها(. ٨وما ١ ٢ )y/ الكريم 

وضرئ.
م(:١٩٧٩ه-١١٣٩٩رأة)صد الميز معأشكال عل القضاء 

عنأشكاله، بجميع اسم مراحل جثع ل الرأة، ودور الرجل دور عن نمطي مفهوم أي عل ءالقضاء 
تميٌسيإ ولا الحيف، هدا تحقيق ق اعد مالي التعليم أنولع ُن وغتره ١إلختلط التعليم تشحع ًلريق 
التعايمآا.أساليب وتكييف الدرسية، والرامج الدراسة، كتب تنقيح طريق 

م:٠افاداة١٣٩٩^سلاكيز)الميداو(لمام)آ(.ثلءاجاء 
التعليموتشجع الحرمحية، والتلمدة والتدريس وانواعه، التعليم منامج ل والمرأة الرجل بمساواة 

ؤإدخالالرياضية، والمشاركات الأمرة ق والرحل المرأة دور عن المطية المقاميم ؤإزالة المختلعل، 
—ت٠  ١٤١٦عام الرابع العالي المؤتمر تقرير ول ٠ الدرامحسمهء الناهج ل الأمرة تنظيم معلومات 

ذثلالألمابار1ض؛ة...*اي
الفرصنفس  ١٠ت ز( محقرة / العاشرة المائة / الثالث، )الخزء السيداو اتفاقية وق مالنات. الشباب مساوية 

المعوديةعلميها ونمت الاتفاقية هذه أن  ٠l،u. الدنية والتربية الراضية الألعاب ق الشطة للمشاركة 
التربيةبإدخال ب١لهلالية السعودية الصحفج بعض ثارت وقد الإسلامية. الدول من وضرها المفغل *ع 

الشرعيالموثسم، عن قع كتيبا الشثرى الرحمن عبد الشيح فأصدر المائية، والكثافة بالمدارس الدنية 
قللبنات والكثافة الرياضة عنوازت محت العالعاء، بيانات محموعت ■ع بالمدارس، البنات رJاصة عن 

وآثارها.حكمها والخامعات، الدارس 
اسلمن ( ٢١٩٩٤نواكية/اكاهرة)هاأاه- 

الإنجابيةبالصحة المتصالة والخدمات والمشورة المعلومات لإيصال مبتكرة؛ برامج وضع الراع*"بجب 
آياتهم،س ؤإرشاد بدعم والمراهشن، الصبية إل الوصول أيضا ؤيسغي الرائدين. والرجال المراهقتن، إل 

ك-ذللثايتجمعون. وحيثإ الشباب وصتظإت الدارس طريق عن الطفل، حقوق اتظتية •ع يتمشى وبإ 
منالوقاية عن محضلأ ~ الحمل لغ الذكور يتحدمها الش والناسبة، الطوعية الأسالسب، ترؤج ينبغي 

المعلوماتمن الكاق القدر توفثر ْع منالها، وسر الإيدز"، فيها بإ الختسي بالاتصال المتقولة الأمراض 
الرابح•الفصل من ( ٢١٩٩٥— ٥١٤١٦)بكتن بالمرأة/ العني الراح العامح؟، الزتمر تقرير رق  ٠٠والمشورة 

فسيولوجيةيتعلق فيإ المراهقات صفوف ين وبخاصة بينهن المعلومات ونشر المنان تثقيف، الصإن 
للمكانالدول المزتمر عمل برنامج ق عليه المتفق المحو عل والخنسية، الإنجابية والصحة الإنجاب، 



.ج0ثأةبيلإّيناسمىتداكات^ ٥٦٨٤٠٥
المرأةلحنة أعدته تقرير وق ، ١ آمتا( )الحض يكون أن بشرط وبعده؛ القانوق 

commission status of woman  ٣٢٠مارس ٢ ١ - ١ من بيويورك احتإعها ق ٠٤،
الشسديدون والصغار للشباب اكنوعة الختسية ررالسإاح؛1لإرسات فيه• مما فكان 
آمنة،جنسية ممارسة لضإن بل الكل توفر التقريربضرورة طالت، بل الزواج. يأمحلر 

انمةعل الحمل متح ووسائل الذكرى، الواقي تونيع ذلك ميل عل واقترح 
الواقيات،وامتءل.ام الحمل مغ حبوب باستتعإل وذلك، . الدارسءر ق والفتيات٠ 

رءء،الأماء( عل اء الابقوامة )رفع مع P الإنجايية( )الصحة طالق س الذكرية 

الوممرء.تقرير ل عليه النفق المم وعل واكية، 

نمدةواسعار الثاسية الوتائية الخدمات عل العالي، الصعيد عل والأفراد الأزواج، حصول نوفتر ٌكفالة 
المثريةالناعة نقص فبروس ذلك ق بإ الختسين، الاتصال حلريق عن تنقل التي الأمراض يتعلق ما 

التشخيصا.وحدمات الثورة تهناق وتوسيع الأولية، الصحية الرعاية نظام حلال من وذلك والإيدز، 
الممرير.لهذا كال نحصل وأفقيه يالأمرة، الخاصة الإسلامية اكثريُات )آآلسظر:
^الثالثكدوللالعرييةوالإّلأمية.)طر:Ijالفهومر-طبألةالزادةالكاتيةهدا)٣(ولأدة 
الكريم؛عبد فواد د. يقول والباطل، الحؤ، بتن جع مصطلح وهو (• ١١١ص لبنان، ل المسوية الحركة 
يتعلقما وكل الأعنة، الأمومة فتعمر ملبية، وأحرى إبجاثية أمور عل الإنجابية الصحة مفهوم يشتمل 
الهلبيعي،الإرص وكذلك والنفاس، والولادة للحامل الصحيحة التغذية حيث من الرأة يصحة 

الإنسانوملامة صحة فيه ما يدعوإل والإسلام فيها، حيال لا حق أمور الرصح'**إلح* وصحة 
والخداليكر الزواج مجن المفتر مثل؛ والقيم ٧^٠^٤ نحالفة دعوات عل الملبية الأصر نشتمل بتتا وبدنه، 

دعواتوهذه , ٠ الإحهامحى. ؤإباحة الراهمات حمل لتع الحمل متع حبوب وتتاول الإنجاب ُر، 
البكروالإٍلأسُناترواج الري الطلم نساء فيه النىمحلر الونت، وعؤتمراما.وفي الدولة الانحانات 

عشراتتعادل الغربية الدول ق عليه والتشجح الأؤلفال إنجاب دعم ميزانيات نجد التل، وتحديد 
وموضاتالتغيثر موحات بض الملمة الرأة )ينظر؛ الإنإتية. يا1اعادات يوصف ما ميزانيات أضعاف 

للمرأةسة العاليالإسلامية اللجنة )عضو محمد محمود سيدة للأستاذة! راتعة محليلية دراسة وهناك 
م(. ١٤٢٩صفر )ل العلوم لتعريب، عثر الراع المتري الوتمر إل مقدم بحث عن شارة وهو والطفل، 

ماكل وفيه الإنجابية( الصحة )مجصهللح الحضارية والخصوصية الدولية الوثائق مصعللحات بعنوان 
الوأغبينظر لث،* ذلوعثر ية حنحرية من ببما يتعلق وما والوتمرات بالأتفاةيارثج الصطلح ببذا يرتبط 

http://wwwjicwc.org/lagna/iicw_^

حينإلتنانصها؛ أثار أن وبعد الاضاتيات، من الأمر لهذا نإذج ذكر بعد الكريم العبد فواد د• يقول ٤( ر
الوقتنمس ب، ~ نجد وترسهم، وتوجمههم أباتها دعاية 3، الأبوين ض ءذ الإجراءات، بعض تذكي 



حمحثمم1ز / ابباكاك:صالإّ 
أشرت~كإ الأمري( )العف من فهدا الخنس بمإرمة مثلا الفتاة حرية صائر فلو 
فرعلاقة سن الماج الحمل أي — فيه( مرغوب غبمر )حمل حصل ؤإن ابقا"، ّ

وهكذا.خ الآمن(ر )فالإحهاض — السفاح من شرعية 
أنحيث بقوة، )الحجاب( يدخل لم ممحتمع ق كبعد المنظومة هذه ومع 

الالفتاة أن الطفل،يعني حقوق باتفاقية كإ عثرة للثامن الطفولة من امتداد 
وذييمةالأمر، بعض عند الاتفاقية هذه بحجة الكامل الشرعي الحجاب تتحجّ_، 

الحن_>سينيالاحتلاط؛؛ن الaلاJة لمة— الميالمجتمعات — المنحرفة الانحاهات لبعض 
.وغيره التعليم أمثال! المجالات عض بق 

بعضهانحر حطوات فهي لإصداره، أساب القوانبن هالْ من مصطلح ولكل 
ترميمه،يمكن ما وترميم السابقة، الخهلوة لأحaلاء العلاجات من وسلسلة بعضا، 
لهذهبد ولا ،، ر الزنا ثم الحن؛ن بين عاطفية علاقات عنه ينتج المختلهل التعليم فمثلا 

لالحرية عالية مات خاو بتقديم مثلا فتنالي وااراهه\ن، الأبناء خصوصيات أحص ق تتدخل نها أ~ 
صإنمع —، الخدمات ذه ؟٠ الثايات ~ونحص والشباب للمراضن والخسية الإنجابية الصحة محال 

أيبإزالة تطالب أيضا ~ الإجراءات هذه أي ~ أما كإ حموتهم. من ذلك وتعم ، والخصوصية الرئة 
العوائق—لث، ذل ومن ، ابقا مذكر ما عل الأبناء حصول طريق ق تقف عوائق أي بإزالة تقف عواتق 

قالأباء حق من عليه أكدت أي! مبق ما نتفي الأمر— بيدا — فهي ، ظاهر تناقص هذا وق ، ! ا الاحتإعية 
٠٢١٨ص  ١٠الدولية افلؤتمرات ق اطرآة عل العدوان ينظر؛ ٠ ٠ . ٠ الأبناء وتربية رعاية 

المصلمجن ( ٢١٩٩٥ه  ١٤١٦)بكى / بالرأة العني الراح العالي الزتمر تمرير ق جاء ٌا مثلا ينفلر )١، 
حهلرمن يريد والخدمات المعلومات انعدام ع البكرة الخنية التجارب إل ءالانحاْ (; ٩٣)جيم/ الراح 
منوغثر0 البحرية، المناعة تنمى بفيروس الإصابة حهلر ومن للغاية، والبكر فته ألرغوب غتر الحمل 

الخنسيء.الاتصال طريق عن تتنقل التي الأمراض 
فقرةوهي ( ٢١٩٩٥ه  ١٤١٦)يكثن / بالرأة العني الراح ١^١^؟، الزتمر تقرير ق جاء ما مثلا ينظر ، ٢ؤ 

المزتمرق جاء وما أيضا المأمون. الغير بترحب ولا الأمن بالإجهاض ترحب أما وكيف ك. / ١ ٠ ٦ 
.٢١٩٩٤ميتمبمر ١ —٣ ه من القرة ق القاهرة ق عقد الذي والتنمية، للمكان الدول 

مثل؛وثرقية، غربية وأرتام بشهادات ذللث، تثبت، كتب وهناك أوجدال، لكابرة تحتاج لا حقتقة وهذه )٣( 
الاجتإعيةمهارابم ق وأثره التعليم ق الراهفثن احتلاط الأزرق■ إبراهيم للباحث التعليم ق الاختلاط 

المسميةشو. بمرل للربوي!لريهلمال الختلهل التعليم عن العرب تراجع زيتون• بكر أبو متى للباحثة 
لدراماتإشارة أيضا بداخلها الدراسات هذْ أن علما عوريان. لمايكل خالف، بشكل يتعلمون والفتيات 

لذللثج.إشارة الاجتإعية وميأق؛الزاوية بالتعليم. الاختلاط مساوئ عن وعربية شرفية 



إء ج: عؤ صاسينالأ-فاىت 
خملظاهرة عندهم مي يما فكثر الحمل؛ هي فاصدة ثمرة من الفاصدة العلاقة 

المدارى!ات الأمهوخداعات تلطيما مي يا أوما، والراهة_اتل الصغيران 
(Virgin Mothers ) الأوضاععل لكنطثة حدا غريبة ميات مالغرب ا>هرع

الغريبةالتسمية هذه ذلك ومجن الصغثراص الفتيات تعيشها التي اوية الأّ
ا،لراهقةصن ق سفاحا محمالن اللاق الفتيات لهؤلاء - العذارى الأمهات اكحكة- 

ا.ال عشرة السايعة إل عشرة الثانية سن مجن 

الدرامي:الصف j للفتاة الاختلاط اوئ ممن غولان(م عد)مايكل وقد 
عنأحدهما ؤيتخل حمل، عته ينتج ية حتمعلاقة مراهقون يقيم ررحتن المراهقة: حمل 

لفتياتولدن أطفال، آياء من بالمثة تعون ؛،، JLJJbيقوم من عامة الفتتاة تكون المدرسة، 
اتوالفتيالصبية ُين التمؤج عدم فجوة إن والطفل* الفتاة عن يتخلمون مراهقات، 

نحرشحالات فيها بإ الأخرى؛ الحالات من كبير عدد وق هنا، الفتيات عل توثر 

انتثارإل أدى الختلط التعلم أن فيها أكدت نين للمدرمثن القوميأن النقابة أحرما دراسة *ال ( )١ 
مميلتزايد ة الدراسأستن كما عاما، عشر ستة من أقل وأمارهن سماحا الحوامل التلميدامث، ٠لاهر٥ 

فاحآسالحوامل التلميدات ية نبالغت، أمريكا كي،رة.وفي بب الفتيات عل والاعتداء الحنية الحراتم 
عليشأأع الختالط ءاكيم بريتثردت راشيل وتقول الثانوية®، الدارمؤ إحدى تلميدات من )A؛./*( 

مدارسومن نحتلطة مدارس من الحوامل االرا٠قات عدد احص ؤإذا والبنات، الأولاد ( jUالعلامحات 
تكونالخالية الدارس ل السبة أن الغالب ق لوجدنا الإسلامية( الدارس )حصوصأ اخلاحل بدون 
-همتن)ق ه./ من قرب لعلها بت ينالحتس؛ن يان الفصل تطبق الش بالدارس مقارنة الأقل عل ماه/" 

عدمإل يردي الختسان اخلاحل أن أعتمد أش كا الصفر(، هي الإصلامية الدارس ق النسبة أن محتجد 
عرفهم،من ناله ما هذا الأحر®، للجنس موجها سيكون اهتامهم لأن الدراسية؛ اكاحية مجن تركيزهم 

منوأرنام إحصائيان ]ا-فثرتآ[. الأبصار( أول يا رفاعتتروا إحصائياتهم وصدقتهم 
الفوائد،صيد موني ل صفحته الأزرق، إبرامم للباحث إ، حرمة للاحتلامحد تراعي لا الي الجتمعات 

٠٧٧الأٍلفال، عل صدزاوار،الأمحداء )٢( 
لالدارس •ع نجارب ولهم كناس(إ مدينة ميسوري/ )جامعة الشهور غوريان مايكل معهد صاحب )٣( 

عالتا،مشهور وكاتب ومحاصر والتريية، العائالية يالعالخة احتصاصي الرئوية، مشاريعها ونبتي اكدينب 
أبرزت..، راتع. يام ورجل الصبية، أجوبة مثل• ميعا الأكثر الكتب تضمنت مؤلما، عشر ثلاثة فوق له 

ي- غيره وهناك —  The Today Showمثل: وطنية برامج ضمنها من إعلامية، وسائل عدة ق أعاله 
الإعلام.وسائل مجن عدد وق  CNNاو 



قسيوعا الأكثر الضحية الفتيات تعد بل الصبية؛ مل من اليافعات بالفتيات هائلة 
أوآحرينوالعللأب، والدربغ( والأهل، اسين، نل من يتم الذي الحني التحرش 

٠المدرسة ل التدرإس هيثة من 

أخرىس_يهلانية خطوة أتت عنها، نتج وما المختلهل التعليم خهلوة ولعلاج 
بكيفيةالحتن كلأ ونوعية يم بتعالالوخيمة الاثار هده من الوقاية محاولة وهي• 

الخنيةالشؤون كيفية المقدمة الصفوف من الأطفال بتعاليم وذلك الأمن الخنس 
نثرتفمثلا الحمل. منع أوحبوب ة؛الواقيات المإرمهذه نتاج من والوئاية 
انمر)حمل عنوان: نحت (  Herald Tribune Newspaper) تريبيون الهرالد صحيفة 

المتزوجاتغثر البنات حمل ®أن الأمريكية(: المتحدة الولايات ق يتزايد متزوجات 
غبرالأمهات لهؤلاء ن الهل متومحوأن الأمريكة، المتحدة الولايات ل يتزايد 

وحكومةالأوربية الحكومات قررت هنا ومن • عثرة. السادسة هومحن المتزوجات 
يةالحنالشؤون الابتدائية المدارس ق الأطفال تعليم الأمريكية المتحدة الولايات 
اتالعلاقمادامت افى والإجهالحمل نحنب يمكنهم حتى الحمل مغ ووسائل 
،.٢١المجتمع(، ى إقافها ي أمل ولا مشتعلة الخنمية 

عاممند الفرنسي النظام كان يحضا،فمثلا بعضها نحر القوانين هذه فأمجثال 
بدأأن بعد ولكن شتى، قيود وفق إلا أوالإس_ةاءليم الحمل مخ يقر لا م ١  ٠٩٢

إباحةأثر فانغلر . القوانين! تغيرتلالثL بدامن يجد لر المدارس بفعل يشح الاختلاط 
قمروعة والأرقام والإحماتيات مخي• مثلمإ أحرى قوانئن بإباحة المختلهل التعليم 

عشرة،فكيف،الراح محن تحت، لفتيات الغربية والإحهانحن؛المجتمعات السفاح، حمل 
ءثرة؟ا؛الثامن 

-٩٢.٣٩المسأوالفتاتيمملمونبثكلنحتلف)مترحم(،)١( 
. ١٣٣ص الزان، j الحفن بين )آ(الأ-محلأط 
الدولداخلأروقة رحاها دارت، المملم ف الاختلاط ْعركت وغال: . ٢٣ص المملم، ل )^الأخلاط 

حاءحش م، ١  ٨٦٨عام من الازدياد  ijbوتل؛ القرن، عل يزياد ما ترابة والكاثوليلث، العالٍانان بين الغربية 
كانغ.ى الالحتمح ذلالث، ل تشح الختالهل. التعليم ظاهرة ثم؛الأ>ت، عام، مائة قرابة بعد الاختلاط تقنين 
ذلكيعل؛ ا فرنتلغي أن الملءف محض من ليس ولعله يعرفهاأ، معجمه يكن بل يّتهجنها، بها يندد 

الإ|ماطأ.ونجرم الحمل، مخ من تحد الش القوانين بعقاو 



-ءء.وءؤ 
AAC ص,؛٠٥ء-تأ ؛

__س-ذءهءهمحءه|وهس.اءهضِ 

منأمثالها فصدور ، ١^^؛ الجتيع منها يعاف مشاكل عن ناتحة القوانن فهذه 
العلاجصواب عن الفلر بغض والنطق، الصحة من وجه له ثقافتهم نثلر وجهة 

والص2لالحاتالقوائن من القاثمة هذا يمرض واكلق الصحة وجه أين لكن ؛ وحهلئه 
مثلا،اللم المربي كالجتيع ات وا1إر«المشاكل هذه من تعال لا يمحتمعات 

ثقاكهأصلأ؟اوتحالف 

وتعالجالسفاح ائي تعام بشكل المثلومة هذه أقول; بدء؛ عل وعودا 
تحتالحض ة ممارمعند مثلا فتجدها مساره. وتعرقل النكاح وتحارب أضراره، 

بكيفيةتوعيتهم تتم ؤإنإ وتحارثيا، تمنعها ولا العملية تبارك للزواج، القانوف الن 
لأحدكنموذج ولوأخذنا كالإيدز. وأمراض كالحمل، أعراض بلا المإرمة 

(s^fc Ssxالأمن )الحض مصهللح درس من أن نجد المصهللحات لهذه الدارسات 
التحليليةتالدراسة هذه نتيجة تقول الأبعاد،فمثلا هذه مثل يكسف، 

قالمرأة حق عل يقوم مصهللح ت الواغ هوق المصهللح أن يتضح هنا ررومن 
ومنأحرى، معايثر أية لها تضهلها التي لا هي، تقررها التي بالصورة غرينما إثباع 

الحنسيةالأمراض براثن ل الوقؤع من الحاية لها توفر بصورة الحض تمارس فهي ثم 
محمرينتوافر من لابد الأمن الحض يتحقق وحتى فيه، المرغوب غثر الحمل أو 

نحامحتر.دونإ المتعة عل تحصل كيم، المرأة تتعلم حتى ، الحنسلتعليم أولأت هامن، 

الخنى؛أوالتثقيف التعلسم يمي ما حول الختتصخن بعمى رأى هدا لت قا 
-توولادة اء نطبيبة ، اجإعية مستشارة ، الفمأة لكمية الراية مركز مديرة ~ الأحدب ليل د. تقول 
تدرسهاوافلطلوب الإنجايية الصحة برامج ق الحنستة الثقافة برنامج اكحدة الأمم هيئة أدرحت وقد 

ثقافةأو أسرية ثقافة الأسإء تغيير من كان ومجهإ سواء، حد عل وا.لسمحين السالمان لطلابنا دارسنا مق 
والتيالرسمية اكحدة الأمم برامج وهو الأساس مصدره من عرضناه ما وهو واحد، فالضمون زوجية 

لوحتى البمرامج هذه وراء الحقيقي الهدف إل نتنبه أن لنا آن فهل والحمعيات، الدارس ًلريق عن تنقده 
الحبوالختس،آ1آصأ(.اأحافظة.)كتاهألفباء محإعتثا لماسة سىمحوسم تعديل تم 

الأمراخىتشخيصي واحتصاصى حتسلما المتقولة الأمراخى حبثر ~ القضاة الحميد عيد د• ؤيقرل 
أحدعن تكالموا حيتإ لهم، بكتاب الختصان العلياء س محموعة هع ~ )بريطانيا( والأمصال الحرتومية 

لهدهالبرامج أحد عرضوا أن بعد فيدكرون ، الحتمي التثقيف أو بالتعلمم الخاصى التحدة الأمم برامج 
تقليلمحاولة عل تركز نشرها المراد الحتسية الثقافة االتالك والمراهشن؛ الصغار وتعاليمه الحشسية الثقافة 



اببساك؛صالإ٦ّ
والواقياتالحمل، موانع ق والتمئلة الإنجاسة، الصحة خدمات الثاف؛ الأمر 

الحضمراحل أفضل أن ال الإشارة ليتم أحيانا الأمر ؤيتهلرق والأنثوية، الذكرية 
والشواذاة الزنبحقوق الأعراف نحمى ولا ا. والحاق،ار إلا تحقيقها يتم لا الأمن 

درجاتبأعل ليتم والإتجاب الزواج من وتأمحر والؤتمرات الاتفاقيات بردْ 
النسل.تحديد ت الوقاحة 

الذكريالواقي مثالا فالوأحدظ ، نحا> بلا الأمن الحض صحيحآأن وليس 
كتابهق —اس إل.لوك كاري يقول الحقيقة. هذه نجد الأمن الخنس وماثل من وهو 
مفيدةفهووسيلة الذكري الواش أي ررالكونا.وم الأمن! الحض مخاؤلر عنوان تحت 

وسيلةليت لكنها حنيا، المنتقلة والأمرانحن المرغوب غر الحمل نحامحلر قليل تق 
الكوندوميمغ لا التي جنسيا المنتقلة الأمراض من العديد فهناك الخهلر، من حالية 

بعضنذكر أن بمد أيضا ؤيقول "• مثاليا استخداما استخدامه عند حتى انتشارها 

للمميةالخنمة العلومات إتاحة طريق عن الطالقة، ية الخنالحرية عن الناجة الشكلأت حجم 
الصحةمحي أو فه، الرغوب ض أوالحمل الأمراض، من تقلل اش الوسائل توم مع والراهضن، 

المدخلمي ، المتحد؛ الأمم عن الصائرة الدولية المواثيق بنود أهم أط تعتر الش والحنية الإنجابية 
ومانلتوريد مع بالتزامن الأحرى الأُم ثمافات ؤ، ونشرها الحسية، أوالموصى الحرية لتمن؛ن الربي 

الحملمنع وتونيع إنتاج من لتتمكن البلدان هده إل التكنولوجيا ونقل ل التامة، للدول الحمل مغ 
العلاقةطيعة واراسن الصغار تعلم نحو الانحاْ ءإن [؛ مباشرة اكعقيب، ]ثم ء. عالية جودة ذات محليا 

الشرعيةؤإصفاء العلاقة تلك لإقامة لهم كاملة الفرصة وإ-احة الحمل، منع وماثل واستدام الحشية 
وفادوالهلاك الدمار إل سيؤدي الواحدة النهاية دو الأنحا0 هدا . الشدود. إل وصاJتا لو حش ، عاليها 
أممالفواحش هد0 مارس وقد عليها، الناس اف حلق التي للفهلرة مفاد ذلك كل لأن والكون؛ الحياة 
تروجالعالية، الإعلام وأجهزة الأممية، الواتيق أن نرى ذلك ومع أصحا-ءا... بهلاك فعجلت سامة 
الثماقاتق الدعاوى تلك تطيقات وصلت حتى الفاسدة، والصهللحات العلوؤلة الفاهيم لتلك 

الإعلاموسائل عن فضلا الأهلية، والحمحيات الدينية والومسات اكعليم مناهج إل الستهدفة 
المستهدفة،الجتمعات داخل من صعقا تصادف عندما الخارجية والضغومحل التحديات وهده الختالفة. 

وهومحاصرالحنسية، اكقافة موصؤع ق نجده ما وهدا أ ا الشرعية وربإ والتجدر للتمدد أوسع فرصا محي 
الإيدز،مواجهة ل الإسلامية )الرؤية وتطيةاتهُ الصْللح لتتقبل أعصاينا عل ويضغْل وأعرافنا قيمنا 

.يسير( يتصرف ، ٢ ٣ — ٢ ٠ 
٢٠^^يان،أ(الحركة  دراّة:ذلحات.بواسطة ٠٦
محمود.\اسيدة الإنجابية، الصحة الحص.ارية)مصطلح والخصوصية الدولية الوثائق 



أ' ة لإشاسالأستواس ^٦ ٤٩٦
٠٥٥٠س ءض >ذه سس ■1س.سذ،|هنم' 

معدلاتانخفضت فيإ لكن ار والإجهاض; الراهنات حمل عن الإحماتيات 
محالاتعدد فإن ، ١٩٩٠عام ذروما عن V./ ٠ بة سات المراهقلدى الحمل 

٠١ حوال يحاب، همام كل الأرتفاع. ق مستمر يا جنالمتنقلة بالأمراصى العدوى 
الأمراض.تلك بأحد والعثرين والرائعة عنرة ة الخاممحن بين ثخص مليون 

بمرضيماب محوف يا جنالنش3لاء من ثلاثة كل ُان من واحدا أن يعني ما وص 
معدلازداد المثال! بيل حمهمل والعثرين. الرابعة سن بلوغه قبل جنيا منتقل 

معدلأعل مع ، ١  ٠٩٧ منة مند ّآ./' ٠ بة ينالتناسل الهثربس بمرض الإصابة 
ةمحفإن الأمراض، ومكافحة لمركزإدارة طبقا المراهفن ين بمحدث إصابة 

منحمسة كل بين من واحد أو - عثرة الثانية محن فوق أمريكي مليون وأر؛ع؛ن 
هولا•،التناسل". بيس الهن بمرض مصاب الغين والبالمراهقين تعداد إحمال 

طوالالية التنامحالأعضاء ق التقرحات من دونية أزمات توفر عليهم الصابون 
ويكرالذكرى، الواقي وجود رهمم تنتقل أحرى أمراصا ويكر؛دارسته ١ آآ العمر 
فينظر.ؤ بالمدارس الخنس تعليم باب من تعليمه يتم ما أيضا 

الغربيرالعالمي/ النذلام ف، هاو نحدم مرابطة لأهداف متكاملة متثلومة هي إذن; 
ّبةفم إلخ. أوالأخلاقية أوالثقافة الاجتإعية سواء العولمة، باسم الحديد 

وتصديرعنها، المختلف، الغربيا المجتمع بصبغة ~ منها لمة والم~ العالية المجتمعات 
متعددة.لمصالح المجتمعات لهذه والأخلاقية الصحية مشاكلهم 
ا;خام

مكاتباق يحتاق — عدة تويات معل فكرية أبعاد له الزواج سن محييي قانون 
وهوألا الاتفاقيات، هن.ه محمى فيإ منها لواحد سأثير لكن ~ الكتاب هدا من 

الولاياتبين والمياعدة ؛، روالإنجاب ٢ الزواجأ من تأخير ؛؛ن ماالنسل محييي 

.٦٩، ٦٣ص ٢(، • •٦ نثر الأصل والكاب ٢، • ١ • عام الرأة)مزجمر تحرير خطايا )١( 
تهشتيهربغية تعاليمه*أ؛ الة مواصعل ~، الشابات وخاصة — والثساب واالرا٠قين، الأءلفال، اتشجح )٢( 

وحالاتالكرة، الزئعات حدوث دون الخيالولة ل للماعدة اليثرية، إمكاناتم ونيادة اسل، لخياة 
؛٣١٩٩٤والتنمية/ للكان الدؤل المؤتمر تقرير ٠. يرْ... نحاطر عل تنطوي الم الحمل 



٥٦٩ءوم ابباكاكأالزاوةالإّ 
-عثرة الثامن فوق أي )ا،لراهقة( الشباب من ففي ع الأمرلأ أفراد عيد وتحديد 

—يا٠٢الإنجاب أو الزواج الاتفاقات مده س<>ع لا ن~، الهدا تحت ممن دعك 
منق يقولون كإ الحمل أن خاصة الولايات، يئن فالم؛اعدة الزواج تم ؤإن السن، 
يالباعدةالسالسااة هذه وْع . والحن؛ن للأم محرر فيها حدا متأخرة أو حدا مبكرة 

فمهل!.أمحلفال لثلاثة اثنين من أمرة، كل أٍلفال، عدد تحب، أن للئ، الولايات، بين 
الحملكموانع حية اشرة مييالة ومبين ما متى وماثل بدلك ؤيتخدمحون 

ا؛ذاتبملإثبات عملهارْ؛ أو تحليمها الفتاة كمواصالة وممشة ٤،. الوافيات والعواذل 

)ج(,٦—٧ السادس)ب(/ الفصل 
آثارله —، التزوحات غير أو منهن الزوجات سواء ~ للمراهقات ثهدث الذي الحمل بأن ءوتليا ( ١ ) 

لالتأخير لتشجيع سياسات تضع أن يالحكومات حاب ووفياتبمإ، والطفل الأم لأمراض بالب معاكسة 
الماواةللمرأت؛ اكمحدة الأمم عمد متجزات وتقسم لاستعراض العالي الوتمر ٠• الأطفال إنجاب 

أيمات. ١٨٥/جيم — ثانيا الأول/ الفصل م(. ١  ٩٨٥— م  ١٤٠٥)نيروبي، واللم/ والتنمية 
والعلومات،الترية ق المراسن حقوق وتعزز نحمي أن ، — الدول المجتمع من بدعم الباليان" عل 

تقرير. ٠ قمحفبتحاكمرا المراهقات ضئ عدد نحفضن وأن والإنجايية، الحتسية بالصحة المتصلة والرعاية 
.٤٦اصلالماح،Uء/٧-م:١٩٩٤^س/القا٠رة،

والرحلللممرأْ يكون أن لكفالة الخاصة—؛ البلدان لظروف وطبقا الاستعجال، وجه عل تدابير— )'آ(اتتفيد 
علوالحصول الولايات، بين خيإ والمياعدة أطفالهإ، عدد وبموولية،بتحديد بحرية القيام ل الحق نفس 

معيتفق مإ الحق مدا ممارمة من لتمكينهم الاقتضاء—؛ حسب — والوسائل، والتعليم، المعلومات، 
جايروؤيودي / واكمية للبيئة العالمي المزتمر تقرير الثخصتهء. وقيمهم وكرامتهم، حريتهم، 

اصل؛أ/الخالامحناءي-؛أ/آ)ر(•(•
أوجدآ مبكرة سن ق الحمل وكذلك بيتهإ، التقارب ونيادة الحمل، مرات عدد ق الكبيرة ارفالزيادة )٣( 

ؤإصابتهموالأطمال والرضع الأميات لوقيات الرئيسية الأسباب أحد كلها تشكل جدآ، متأحرة 
الفقرةجيم / الرابع المصل ; ٣١٩٩٥بكتن / بالمرأة المعني الرابع الُار الوتمر تمرتر * ٠ بالأُراض 

(٩٧.)

منالكافية المستويات من الخصوبة ق التحكم وعقاقير وصائل اتفاق تكفل أن الحكومات لحميع )٤( 
الوص—اتلهذه تونيع عن الستولة المتظإت عل أيضا هذا يتطبق أن ؤيبتي والسلامة، والفعالية الحوده 

لاستعراضالعالمي المؤتمر تقرير • الحملُ مغ أدوات عن معلومات للنساء توفر أن ؤيتبغي ؤإعطائها. 
المصلم؛ ١  ٩٨٥نثروي، لم/ والوالتنمية المساواة للمرأة; المتحدة الأمم عقد منجزات وتقثيم 

الأول/ىنيا-جيماافقرة;هها.
تهينتهمبغية تعليمهم؛ مواصالة عل -، الشابات وحاصة — والشباب والمراهقين، الأطفال، ءتشجح )٥( 

تقرير- البكرة..•٠ الرمحان حدوث دون الحيلولة ق للمساعدة اليثرية، امكانامم ونيادة أفضل، لحياة 



غراشيان ض الإن_اب \ؤ\و؛\ : الأول النمل ؟>^ ٦٩٢آ 
■اهثط. . سهِ-^_._  لآسسس.'

٢٠لعام بك؛ن عمل منهاج تتقيد بتقييم الخاصة التحدة الأمم وثيقة فهده  ٠ )فقرة٠ 
تبطئلأما الخصوبة، متوى عل توثر الإناث تعليم مردودات ®إن تصرح! ( ١٥٠

عددلدبما التعليم من الأتل عل منوات مع عل تحمل الش فالمرأة النموالكال 
شكالتصرح هدا بعد فهل • ٠ بالمدارس تلتحق لر التي المرأة من ٢ • ب٢ أقل أطفال 

والتنميةكان للالدول المؤتمر تقرير ي حاء بل ا ا.١ ؟ المسألة شان من تقليل أو 
الديموعراقيةوالتغثرات يم التعال؛ن بالعلاقة ت نصه ا م( ٢١٩٩٤)اهرة لقا/ 

وسنالتعليم بذن ومركبه وثيقة علاقة اك وهنترابط، علاقة هي والاجت،اعية، 
المرأةتعليم نيادة دنسهم والأنشعلة، الاجتإعي والحراك والوقيان والحقوق الزواج 
ا.الأمر١ حجم تحميص وق الزولج، من وتأحثر المرأة، تمك؛ن نيادة ل والفتاة 

وحاءأيضاآ--تما)ج(. ادسرب(/ الالقمل : ٢١٩٩٤،واكية/لألكن الدول ا،لؤم 
بالسنالتعلمة إنفاذ ي الدقة تتوخي أن الحكومات عل ! ٢ ١ — ٤ )ب(/ الراح بالفصل 
حتثإالزواج عند الأدنى السن تزيد وأن الزواج، عند الأدنى والمن الزواج، شول الأدنى المرعي 

الموان؛نالأحياراللأزم،لإماذ الدعم والظاتضالحكومةمJد الحكومات اقضالأمر.وعل 
٠.والعمل التعاليم نرص بإتاحة سيا لا ~ الرواج لن القانول الأدنى بالحد النعالقة 

الدعوةوصل حم الرأة، حرية من الغرب استفادة مدى عن حديثه عند الرص شح ج*فر أ*د يقول ، ١١
الخروجسا يجدم كيف وتساءلت الأطفال وتربية المت عمل اسحقار •ع والعمل لالوظيفة ا1رأة لخروج 
اكرأن لدرجة إنجا-أ_اأوانعدم؛ نل إذاعملت المرأة أن ليجيب؛لقدوحدوابالتجربة ! ؟ هدفهم 
الوالدعدد انخماض هي اليابان ذلك ق بإ عام بوحه والصناعية بل الغربية الجتمعات مدد مشكلة 

اعفلممبينهم الشباب نعية وأن مجازالوايتوالدون، المالمن أن يرون وهمم انتحار• همدابأنه وصفوا حش 
منيد لا والتطرن، الإرهاب حنود همم الشباب هؤلاء وأن الغربية، المجتمعات ق نيتها من يكشر 

ممبة،ىاببن،صم؛ا(-لطم
الزيادةوبين للفتاة الثانوي التعليم يبن اكمحدة الأمم تربطه مثلا الثانوي فالتعاليم مفكروهم ذلك 

نطيلتحقن ب اللاق الأمهات رأن الدؤل الينلث، يصدرها الض الدراسات؛ من تبئنر إذ الديموغرافية، 
والحقيقةالثانوي، التعليم واصلن اللأي أولثلئ، ي؛ن ٢ ٠ ٥ مقابل أطفال ٥ • ٦ التومعل ق لدتس بالمدرسة 

سادةالزيعل السيهلرة أحل ومجن الولايات، بين والماعدة المواليد لتتظيم وسيلة هوأفضل التعاليم آن 
أفضليماس، لا بما أصمن وبصورة هي، هده وجامعات. ومعاهد مدارس فح ينبغي الديموعراقية 

المتحدة،الأمم منظومة ل المرأة بواسعلة؛ . ٧٦ص _، م. حل.يد، عالم فيديريكو، مجايور، الحمل،• *ّواع 
٥٠٣٤ ص القاطرحي، مى د. 

الفصلالحائي^/أف)اا-م.)٢( 



الذي ٣١٩٩٥عام العالم« اء ررنكتاب ق حاء فقد ذلك، مت والتجارب 
الحمل،لوانع واستخدامهاا وتوظيفهالرأة تعليم ررأمهم التحدق الأمم أصدرته 

شموليةة دراموق العالماا. نهلاق عل الخصوبة تدنى إل الزواج ناحر إل بالإصافة 
علاقةبوجود عديدة دراسات رروأوصحت ت ذكرت حيث أيما؛ ذلك، تثست، حاليجية 

((الخصوبة معدل ينخفض التعاليم محيل يرضر فعندما والحصوبة، التعليم ؛؛ن 
يقول!( ٢٠١١مبمر ديالأول/ كانون ١ ) العالمية الصحة مقلمة تقرير وق بل 

ْلالتفكلمإ الكر: الحمل من للوقاية رئيئا عاملا تمثل ذاما حد ق رروالتريية 
الملتحق—؛نعدد نيادة من الرغم وعل الكر• الحمل حالات قلت الدراسة سنوات 

بالمدارسالالتحاق معدلات تدق فإن الماضية، العقود مدى عل الابتدائية بالمدارس 
ومنالفتيات. يإ ملا الشباب، إمكانيات من محي المهني والتدريس، الثانوية، 
جلةالالمعدلات من أعل تعلميإ الأقل النساء ب؛ن الولايات معدلات أن الملاحفل 

العالاارأو الثانوي التعليم مستويات بلغن اللمواق اء الت؛؛ن 
حيثأيضا، بب اللهدا المرأة بعمل الفغليع والإلحاح ل المهلالبة هدا؛ ومثل 

كلل الواضحة النتائج ومن الأمومة، مع الحمل يتعارض  ١١الكتاب: نفس ق جاء 
علؤيتمثع الكببمرة الأسرة ْع يتعارض ما دائ،أ البيثر حاؤج العمل أن الدراسات 

هوالخصوبة تقليل ١١أن: الكتاب نفس من ( ١٩صفحة)ق وورد الحموية«. تخفيض 
قمحكأ أكثر اليت، خارج العاملات اء فالمالحنسين، بين المساواة نتاج أحد 

ولجبالهلفل ورعاية الزل العمل ل معهن يساهمون لا الرجال لأن خصوبتهن 
٩عاما ٤ ٩ — ١ ٥ من الخصوبة من ق المرأة تنفى الاجتإعية الخدمات تدنى 

هدهوترتفع أعوام، ة مخعن يقل حلفل رعاية ق الأقل عل عاما ٢ ١ إل سنوات 
أؤلفال((تة م المرأة تنجيه ما متوسهل حسن، الصحراء جنوب أفريقيا ق النسبة 

.٤  ٨٨الخليجي، التعاون محلس دول محتمعات ق الزوجية والشكلأت القضايا ( ١ ) 
الوصععن الأمانة من تقرير وهو المائة، يعل الثلاثون الدورة التتفيدي، الجالس . ٢ ص ٨، رنم الفقرة )٢( 

وخملالكر الزواج عنرازت نحت ،  PDFشكل عل انمكيوتية بالثسكة رسمي بشكل ونشر الراهن، 
المن.وصغرات المراهقات 

•١ اليداو.صا٠ امامحية من الإسلام موقف عبدالماحيق بواسهلة.'عواطف نساءالعالم، كتاب )٣( 



فةك  ٥٤،^ص:صالإّينالأفاذاتداس 
®تكادالتاءات تشغيل ®صوابهل كتابه ق باحارث عدنان الأستاذد. يقول 

حمويةانخفاضر بين القوة غاية ق علاقة وحول عل العالمية الدراسات نحيع 
الواليد،عدد حيث من المنزل، خارج العمل وبين الإنجاب، عل القادرة المرأة 

منا زمنيفوت الذي الزواج، من وتأخر وتنظيمه، الحمل مغ وسائل واستخدام 
بعضعر؛، ق ~ اء المعمل أصح حتى الإنجاب، واحتإلأت الحموية فرة 

يحيثالمتنامية؛ مميلاته وصط المل، لمحييي يالة ومأفضل ~ الاقتماديين 
منفبدلا الصناعي، القدم درحة متلازمة،ع بصورة حصويتهن معدلات تنخفض 

حجمواتاع المل، لكثرة وسيلة المالية والوفرة الاقتصادي، الانتعاش يكون أن 
٢.الأسرة®؛ حجم وضيق المل، يقلة وثيما ارتباطا يرتبط يه فإذا الأسرة، 

الزواجيتأخر سبب أنه نحفى لا يالمعليم، وانخراطها للعمل، المرأة وخروج 
المختليهلوزارة إحصاءات لأخر قوقعا ٠ثالت أقرب السعودي ومحتمعنا والإنجاب، 

اة،فتالمليون ونصم، هومليون يحد يتزوجن إ اللمواق ات الفتيعدد فإن 
لأس—بابالزواج ق يوفقن ولر عاما، اكلأتين من نحاوزن فتاه ألف ( ٩.٦٣ بينهن) 
٢٧ق الصادر العدد ق — عل( الأوم)الشرق جريدة نثرت قد وكانت، نحتلفة. 

٠أء_سهلس  أحرنتند السعوديات الفتيات من U./ ٠ اك هن®أن أم~1  ٠٢
يةنثكل المرأة؛الوظيفة انشغال وأيضا المعلميم. عل الإقبال بسبّت، الزواج عن 

العرامةالرأة وى. لليوفن م عالالقس عل—م عثل: ،ا عاإق درامات بعدة الولفح اسشهد وتد )١( 
،الخنوسة كوريا حالة حديثا— المصنعة الآء>سيوية اللماوان ل البثرية التنمست لادرمندرى. العاصرة 

""السعودي الجتمح ق الأمرة بحجم وعلاقته والاقتصادي الاجتاعي السنوي صري. ^،، ١٣١١
التربويةساثح التلعلمي. إبرامم لعللعت الربماض، مدينة ل الأمر أرباب من لعينة ميدانية دراسة 

الأمرةتنفليم ممارسة الخعليب. لهشام الأردن، ل المثرية التنمية قياس نحربة الماعاق. لحن للتصنيع، 
محمدرسول ، ٢١٩٩٩لمام الديموغراق المح لبيانات دراسة ~ السعوديات الماء كى ومحدداما 
وعلاقتهالمرأة يم تعالالغامدي. سعيد لحمد الأسرية، وظاتفها بعض عل وأثره الرأة عمل الخريف• 

موغادام.لفاكن ، بااعالم الجتمعات ق الرأة الرمي. لمجاة العاملة، القوى من العريا ١لعالم باحتياجات 
قعائما - الرأة لعمل التحسسن عند — إنجا-بما وكثرة الرأة، حصوبة ارتفاع يعتمر الأحر وياباب )٢( 

وحصر، الرأة دونية ارتكريس ت بعضهم عند هو بل العامة، الاقتصادية التنمية ميادين ل مشاركتها حلريق 
.١ ١ ١ — ١ ١ ٠ الإتجابء,صن عل البيولوجية ومقدرما الأنثوي، بثرطها هيمتها 



ؤ ٠٤٩٩^اناب ه'يأئت 
عنأعإرهن تزيد واللواق الزوجات غثر السعوديات الوظفات إن حيث عليا، 

«را/ارآّةكنحوالي؛؛./.
المحح،ميداما ق المرأة عمل تام ق الإسلامية العربية الشواهد ومن بل 

للرفبل لحاجة لا للعمل بخروجها والمبالغة الخلقية، تركيبتها مع يتوافق لا بإ 
وحقوقه—االاقتصادي تقلالها واما ذاتبات ؤإثب؛التحرر والمبالغة بل الوظيفي، 

الاتفاقياتمن وتثحع وبدعم إلخ، والتنمية المساواة يامم هذا وكل السيامية... 
المتحدةالأمم لعقد الحالي المؤتمر تقرير مثل وتقريراما وموتمراما الغربية الدولية 
الزواجمحن تأمحر ق ناجحة وسيلة بالحقيقة هي واللم؛ والتنمية المساواة لل٠رأةت 
ففيالسكان؛ عدد تقليل وبالتال العنوسة.. ظاهرة وانتثار المرأة حصوية وتقليل 
التحرر، حيمن العر؛يايت، اء النرأسن عل ة التونالمرأة ءتأق ملمذ توسن 

الاجتإععلم ل احثون البر ففوالاقتصادية.... الاجتإعية الحياة ل والمشاركة 
المجتمعاتعل مفى وقت، أي من أكثر التونسية المرأة بتفتح العتومة ظاهرة تفاقم 

للتحررعيها سإل إصافة والمعنوي، المادي تقلالها استحقيق إل وميلها الغربية، 
الزوجيةالروايهل خارج العيش منهن فئة تفضيل جانما إل هدا الاجتإعي، 

٢٢٠عام أن إل العدل وزارة نشرما حكومية دراسة وأشارت التقليدية.  سجل ٠٤
يشأنهاصلءرت قضية ، الأفعثرة ا بينهمن تونس ق طلاق قضية ألف ١ ٦ نحو 

سؤولياتما وتحملهللعمل المرأة حروج أن أحرى أطراف، توكل ويالمقابل أحكام. 
التعدادوقدر مائيا، يقومن أو اختياوا أو اصهلرارا يتأخر الرواج من جعل مهمة 
امرأة،ألف  ٧٣٣بنحو العاملات اء المعدد آم ٠ ٠ ٤ أواخر ق للمكان العام 

الل.ولةتوقع دور نحفى ولا ؛. مءل  ١٩٩٤عام ق عاملة امرأة ألف ه ٠ ٠ بنحو مقارنة 
أسباب،هع الإطار ^ا ق بالداخل ما وأجنن. المشبوهة الوولية الاتفاقيات بعضن مع 

~رجب - ١ ٧ يصخ السعوديات؟. زواج ٌن تأخر لماذا عنوان؛ تحت يا- لأين-اءبار )ا(موُعلهااون 

وكم، التونى بالرلمان ومشاركتها ، ٢٢٠٠٤لعام ة العتوسبة تعن إحماتيات الصاور ذكر وتد ( ٢) 
هذاإحمايات أن عيا ؟ ٢ العالم،آ تحكي أرقام ينثلرث القائمة. الا!ادية رالأنتخا؛ات بمقاعد سحفر 
ئما-آأ؛،و.من الكتاب 



'جلآأ~.;■؟داكات الاثتاثات الأول: القمل فياُ\وؤق./_ 
نتيجةهوبالحقيقة الماضي، بالشكل ا ذاتبمازأة لتحقيق الاصية فالنتيجة أحرى. 

ميأق.كإ بنفلريابم الغرب عد\ء ذكره وق. ؤلبيعية، 
بمفهومهمالتنمية يامم البيت من وحروحها وعمالها المرأة بتعليم 

ماشأ يرفع تما ما والاهتإم الفتاة مصلحة منه الدف ليس الإسلامي، لا الغري 
تقاريرهمتقول كإ وأهدافهم لصالحهم بل ، - البعض يعتقد كإ أمتها- وشأن 

المكانيةالناحية من محتمعامم عل الحقيقة هده أيرن وقد واقعهم. ويمهد 
تهليعونيلا عندهم، ا الرباليل يلغ أن وبعد خاصة(، والاحتإعية)الأسرية 

حياممأمور وتشكلت، بحته، محتمع ثقافة أصثحت، لأمسا الأم؛ عن الترا-بمر 
المرأةثة نتبلغ اكحالْ بالولايات مثلا كاست، فإذا الأمر؛ هذا عل ومبامتهم 

به،يدعون الذي بثكلها المفرؤلة الدعوة هذه عن يتراجعون كيف، . ./' ٦٢العاملة 
ضوئها.عل ادئهم مثوحيكت، عليها، حيامم ومحاري—، الرؤية حذه تشبعوا أن يعد 

معلنحص فيإ الغربية الذلرياُنإ بعض ولوتأملتا الا.ءوة. هل.ه يصدروا أن فارادوا 
ءلاما.ذلك نجد - الاتفاقيات قرأنا أن بعد — المكان 

التناسليبن تعارصا هناك أن ررأعتئد ت يقول سبنسر( العانر)هربرت فهذا 
وتطورتارتفمتؤ كلمإ المخلوقات أن اعتبار عل والذاتية( )التوالد الذاق والنضج 

لث،وذلخصوبتها، نقصت، للحياة العليا الأشكال إل للحياة الدنيا الأشكال من 
اءوبنا ذاتهاء بنلإنصاج ا وحيويتهونشاطها قوم—ا من كبثرا جزءا محتنفق كوما 

سبنسرؤيدعم والإنجاب. التوالال محال ق لبذله القليل إلا لها يبقى فلا شخصيتها، 
الفكريةبالهن المشتغلات للميدان الممل قلة من لاحظه ما عل بناء اعتقاده 
تغذيةمن أفضل تغا.يتهن أن من الرغم ففي عليا، طبقات إل بن ينتكن واللاق 
الهننأن إلا أفضز صحية عناية تلشن أمن من وبالرغم الفقترة، العلبقات سيدات 

أطفالهنإرضيع عن وعجزهن الذهني الإجهاد بسبما كل ذلك عزا وقد ضعيفا. 

عنا١.  ٢٧تحكي أرقام بواطة؛ هنثرا)،،  ١٩الإنترنت، عل ُوئعرؤيترز من الإحماية ١ّ(هذْ 
r/.ooباليابان العاملة الرأة نسة أن وذكر م. ١ ٤ ٢ ٦ عام من الإحصاتياُت هذْ أن 



المرديدله ما زاد كالعا بأنه يؤكد فإنه وُالنهاية الهلبيص. يالغداء ومدهم ورعايتهن 
}الإخصاب((؛ عل قدرته صعقت ٣ ذاته لتأكيد جهد من 

ق)كواردوحيني( افي الإيهلالاجتإعي الفكر يعقد أيصا اكلة هذ0 حول 
إللأخر جيل من الخموية انخفاض ق ءالمسب أن للمجتمع السكانية درامته 

طأكثرطاوراءمحذوموم
امح((لمالخيل من الاجتاعي للحراك ملأ أكثر 

الديمغراقلالع_الم الشعرية( )الخاصية الاجتإعي الوصع نفلرية ومثلها أيضا 
الارتماءق الفرد محاولة أن النظرية هده تبين ®حيث ، ٣١٨٩٠عام ديمون( )أرمين 

التيوالحركات الأسباب أهم من الاجتاعي، با>اك يس ما أو الاجتاعي 
أفلالفرد يصح هذه الارتقاء عملية وصمن نموالأمر. تحديا> إل الأفراد تدير 
نتيجةويفقد العلبيعية بيثته عن يبتعد لأنه التناسل، عل الاجتإعية الناحية من ميلا 

هلنفمتصب، فاهتإمه ، ا لتكوينهوقت، لل.يه يكون لا إذ بالأمرة، اهتإمه لذللث، 
التقدمأن بالقائلة للأفكار مؤيدة الأمحلروحات هذه وتحد الاجتإعي. بارتقايه 

طموحأن وبوالتكاثر، الإنجاب ق الرغبة إضعاف ق رئيسي عامل الحضاري 
حجمبتخفيص دائإ مرتثط والاقتصادية الاجتإعية أوصاعهم تحسين ل الأفراد 

٢٣١أمرهم((.
كمتغيرالرأة يم ررتعالقال! حينإ بونقارتز( )جون نظرية من بمثال وأختم 

خراباؤيرفع لدبما الوعي نيادة عل يعمل أن شأنه من مثلا اقتصادي اجتاعي 
ذوقهاتوى ممن ؤيرفع وطموحابما تهللعابما من ؤيزيد الاجتإعي، للرفاه وميلها 
منيزيد ما اهل؛ا، رفمن تتيحه وما التنمية فرص من بالاستفادة ورغبتها العام، 

)ا(ءاوماولكن،آ؛م؛.
)'ا(ءالمالك1ن،ا-أ.

.ه ٦ — ٥ ٥ المكان، علم ت الطرية شرح •ع يطر )٣( 
السكان،بموصوع الهم ديفز(  i^y>cS)الأمريكي الاحماعي يرى حث عنلم، قاما الرقاب )٤( 

مستوياتحمض إل ائت التي الظروف وأهم القادمة، بالدول حدثت الي السكانية المملورات ان 
إلأدى الذي الحقيقي المب أن ءاي،ا، نظويتها تطيق حاول الذي )ليفر( يرى السكان. لا-ى الحموية 



ؤ:|. -ه' طقؤ الأ-فانات بض  vU)[l٠٧٢١:\مل\لأود ث،قس  ٤٩٨!
3ءهكس\ذ(

منوالذي الزواج، من امحر عل يعمل ك،ا الحمل، موانع استخدام عل إقبالها 
ا. ١٠ Bongaarts, 1978)لدبما. الخصوبة معدل حمض ل يهم أن شانه 

دوريؤيدون بالديموغرافا، الاحمماص أهل شواهد أو الطريات وهدم 
عنارة عبلحقيقة يا هي هنا التنمية لفظ تحت يدخل وما عام، بشكل الرأة تنمية 

تقليلويالتال مفى. ما منها شتى، بوسائل لنسلها وتحديد خصوبتها من خفقي 
المرأة؛المجتمعاتيتتمية ات المطالبتنهللق الرؤية هذه ومن المجتمع• هن>ا سكان 

والإسلاميه.كالعربية المنهيفة 

اشرة)المبالتلمرق بيرحب الاتفاقيات هده لمثل والمفلرين المفكرين أن تحد لدا 
الأسرة،تنظيم التل/ تحديد لفظة من توحش تالتي، المجتمعات ْع المعنوية( 

القمر®خصاتهس ق وهس، عل يقول اشرة. المبغبر الطرق هن.0 بمثل فيرحبون 
الممل:تحديد عن الاقتصادية(( والأزمات 
تعليممن للأنئى اللائقة الحياة وتأس نثر صر بل إحثارية بطريقة يكون ررلا 

عندها،الولايات معدلات من ؤيقلمل المرأة، إشغال إل بالتال يودي مما وعمل، 
طبقت،إلاإذا ثإرها توق لا المل تحديد برامج أن العلمإء من العديد ؤيعتقد 

ذمئأءلأْ(لأم.سبق اض الوسائل الحكوuت 
لوسيلةأشبر ومعنوية، حسية من الباشرة الوسائل يعفى ذكرت أن ربعد 

و)تحديدالإنعام، لتأخير ؛، ١ الزواج سن تحدمد قانون مثل: مباسرة عثر 

ناسرات.. الزائدة.الرقاب س للأسممادة للأفراد التاخت الإ.لكنٍات ص الوالد، سيلان محوط 
فلهوراسجاياتإل أدت ماتية مالإنالجتمعات ل الأفراد نيءى الرقاب تويات معل حدثت الش 

مننأمحر شكل تأخن• الاصتتجاة كانت إيرلدا ق فمثلا الأفراد، محولأء قبل من متتوعة ديموعراقية 
إلاللجوء تم ان اليابوق الحمل، منع ومحائل استخدام مستوى رفع صر حاء ا فرنوق الزواج، 

الزواج.صن تاخم نم الخارجية الجرة ثم اكشيم ثم الحمل مع وماثل امتخدام نم الإجهاض 
.0(.- ٤٩)؛بفلر:ءالمالكاف، 
)ا(ءلمالنكال،آآ•.

.ص٩٤٥الأمماكحدة. بواسعلةالرأةقمنفلومة . ص٦٠)٢( 
بغيروصفته لكن الناشرة، الوصائل من يعتير الكاف( الديموغرافية)عالم الناحية من هو كاف ؤإن )٣( 

ّوالقرار... والناص_، الفكر أهل يعص وعل العامة عل لانطلائه الباشر 



الأخلاقيمنوي العل معينة أهداف لخدمة ناجحة طريقة فهو النسل(، 
التكاثروتقاليل الممل تحديد هو تارثنثا القانون هدا فرض ومحبب واكلبب 

الثوس،مفرصته)دعوة ما كذللث، المهود. مع عثر الثامن بالقرن حصل كإ 
معوتحديده. الممل لتقليل ثا رئيسببا للشباب الزواج من تأخثر جعل حيمإ 
الهن، المسامرة الطرق من والعلم— المعرفة أهل —عند بالحقيقة هو أنه العلم 

التحديد.

—،١٩من تحمت الأطفال— زواج يمحاريتها انمولية الأتفاقياُت، هوممدأ وهدا 
القانوقالمن هن،ا فوق المثاب فرة ق — الماضي المن هدا س أي — البكر والزواج 
وتقليلهالإنجاب تامحر قضية ق الحال وكدللث، الزواج. من بتحديد بنظرهم 

الولاداُتج.من والمثاعدة 

تقليممكون تكلفة تبلغ أن المقدر ررمن الاتفاقيات، 7أذْ التحديد هدا أن علتأ 
١الأمرة  عامق دولار بليون ١ ١ ٠ وه ، ٠٣٢ ٠ * ه~  ١٤٢٠عام ق دولار بلايئن  ٠٠٢
١ود'آ ،  ١٢٠٢ ١ ٠ ه- ١  ٠٤٣ همام ق دولار بليون ١ ٢ . ٦ ،  ٠٢٢ ٠ ه-ه  ١٤٢٥
تعدادات بيانإل التقدير هانا ؤستتد ، ٢٢٠١٥—ه  ١٤٣٦عام ق دولار يليون 

والأفرادالأزواج همدي توقع عل تساعد التي والامتقصمائية والبيانات المكان 
حينإوالأعجب ،٠ الأّرةاار تنغليم وخدمات معلومات يستخدموا أن المرجح 

التي)مالتوس( نفلرية لم، وهي بالمجتمع، والممية التقدم عل عبثا الأولاد يكون 
المشرقمن والمفكرين العلعاء من كل وفندها عليها رد وقد واقعيا، فشلها أيبتسج 

الخصوبةسيلان فيها تكون التي البلدان ررق ت تقريرهم ويقول ،، ر والغرب 
التنميةهمل متمرا عبئا للأطفال والمسي الهللق العدد ضخامة تشكل مرتفعة، 

الكتبالمف وقدتم ،. ((١٣التربوية الممية ذللش، ق با والاقتصادية الاجتاعية 
كإالإسلام لشريعة محالف، المصل فتحلأيد ويالجمل وتفنيها. والمقالات؛مناقشتها 

ءثر-حم/"اا-ها/أ.الثالث القمل : ١،٢١٩٩٤^ واكمة/ للمكان الدوفي تقرير ( ١ ) 
ساق•ك،ا وضرما . ٢ ١ ٤ - ٢ ٠ صأُ الدوليت، تمرات الؤ ق الرأة عل العدوان كناب مثلأ: يطر )٢( 

.٣٢الأول)ب(/ثالثا،اكرةاكءل : ٢١٩٨٤لجكو، 



V بض ي الزارة : الأول الفصل ٠ ٠oUU'Vi والفشات
--سِ سه __ 

الكثبرال-ال تنفق الؤتمرات هدم أن العالم مع ر الفقهية والمجامع العلمإء ذلك قال 
التايممحلة تقول وأفكاره، التحديد هدا ائل وسينفع المثير والإغراء الخْلثر والضغط 

مشكلةعن والمواعظ النماح من تبذل ما وكل أمريكا هذيان ®إن الأمريكية! 
الماسيةوالوثرات النتائج يتلك لشعورها ير— حد إل ~ هونتيجة إنإ السكان، 
علوخاصة اللاتينية، وأمريكا وأفريقيا آسيا ق الأحوال تغثر أساس عل المتوقعة، 
الحالم'اق أغلبية يصبحون يحيث، المناطق، هذه ل الكان نيادة أماس 

نمامالمتحدة للأمم التاع التنمية برنامج صادرعن تقريردول ذكر وبالتاب 
٢٠ إذسريعة، لأمت بمعد معودا سيستمر الم^دية السكانية الزيادة منحنى أن  ٠٢
مةن ه,\،'*آءليون إل ٢ ٠ ٠ ٢ عام ل ؟مليونا ٠ ٣, من الكان؛الملكة عدد ميزيد 

أحدهي بالسعودية النموالكاق سرعة أن أيضا التقرير ق وحاء ، ٢٠٢٠ام عق 
مرالزيادة هد0 أن سك ولا ر الأقتمادية١ المشكلات نحاوز مسل ق العرقان أهم 

امزمفسك التي الدول تيك خاصة عندهم. السكان معدل حثط دول حفيغلة 
الرمحيسار تم ~ نجر( ك)هنري يقول فملأ القرار. صنع ق الالم سياسة 

لمةمدول محت بينها س دولة  ١٣هناك ®إن —ث ام  ٩٧٤عام الأسبق الأميركي 
ل_نأاوامراتيجية، سياسية ممالح فيها المتحدة وللولايات عالية سكانية كثافة ذات 

عليههي مما قوة أكثر نصبح لا حتى سكاتبا لخففى مياسات تنفيد من بد لا 

لتحديدالتحركة مثل: نحددالنسل ق ماكوص نظرية محل عقلاونقلا ردت التي الكتب من ينظرثلة ر١( 
لالتتنظيم من الإسلامية الشريعة موقف الوطي. لحمت. التل تحديد صالة الودودي• الأعل لأي 

الدينمعد د. الإسلام، مواجهة ق الحديثة الأساليب احاوروا الزبير. يعقوب لزين ماجستير( )رصالة 
لهىالتحدة الأمم متظومة ق الراة الكريم. العبد لفواد اليولية االؤءرات ل ا،لراة شايا الصالح. اليد 

أصرارمن وواثله الممل لمحييي ما بيان ل الغيوب علام فح ف  ١٤٣١عام رآخرءب ١^٠^١*؟^' 
والهيئاتوالجامع العاوإ» أراء من الكتب مذْ نحلويعص ولا الملوي. مل الرحمن ب- لأي دءتو.ب 

إيا.واتتمادية شرعية ناحية من الرد ففيها مفلاثأاا ق العلياء فتاوى غير هدا بالعودية. العلياء كبار كهيتة 
العدوانضالراة،صآاآ.بواسطة )'ا(فيءددنحالمادرفيااباِرءاماأهام، 

الكانيةالمشكلة من الإسلامي؛ن موقف كتاب: بواسطة ٢. > ٠ ٢ أ</ Y/ ٤ المودية، الوطن صحيفة )٣( 
• ٥٧ص النسل، وتحديد 



--س-س-ءء

__^-صءهم_ءمء_صسِأسههص- 

>ردابالغرب القرار أهل وشعور الأستعإر، أنولع من نؤع إلا ليس وهدا • الأن® 
القوانينهذه مثل تمرير يتم حينإ والأعجب وأفعالهم. بأقوالهم جل واضح الشأن 
ماكنوبأ عندهم تماما وبالقيض الملمة، العربية الدول ومنها الثالث بدول 
الفعلردة بب وببل ميأق. كإ وضرها وبريطانيا وهولناوا أمريكا ق كإ أحرى 

قلةيب يكبير تدهور حمل مالتوس، بنظرية أخذت التي للدول العكسية 
والعبياءاالفكرين من كل شعر أن بعد إفساده تم ما لتستدرك الدول فقات ا،لواليد، 
وقدوألمانيا، والسويد ؤإيطاليا ا وفرنانكيرا ق حصل مثليا الأمر بخطورة عندهم 

)ميالث،يقول الخاب نفس ول التل. تحدياي حركة كتابه ي المودودي ذللت، فصل 
اهن. حقيقة عل يطالعوا حتى قليلا إلا يليثون لا موف الشرق أهل ءإن كارل(ت 
امتمارلأنه الغرب؛ لأهل يخفرونه لا ثم النل~ تحديد إل الدعوق أي — الدجل 

مريل.إل السوداء، الأمم ّعا ولا التقدمة ضر الأمم دح إل ، فمل. حديد نؤع من 
ا.ر ا، هيادما بالاحتفامحل من البيفاء الأمم تتمكن حتى والخسف،؛ الذل من 

التنميةمؤتمر وثيقة ذكرته ما أيضا النسل لتحديد الماثرة ضر الوسائل ومن 
—النموالكاق من الحد مسألة عن تتكلم بصراحة هي والتي ~ بالقاهرة والسكان 

الفوائد.صيد محونع ق الخاصة صفحتها القاحنرجي. مي د. ، بالإسلام ا،لرأة حقوق حول شبهات ( ١ ) 
عثرةثلاث ق النسل تحديد سياسة بفرض تطالب وثيقة عن التحدة بالولايات الرأة كتاحا ل وتكلمت 

flمن،\,/' ٠ ، الثالث العالي دول من دولة  jj  فقد، الميم الكتاب ؤيتفلرلهذا ٢. ٥ صزة إسلامية. الدول
الزيادة.أراد لن راتع يثكل النسل تحديد عن تحدتت 

ذكرتالاتفاقيات مده تستخدمها الص النسل تحديد ومحاتل عن حديثها عند الفاحرحي مي د. تقول )٢( 
سهوجه ل تقف التي والأعراف العادات تنير عل والعمل ^١^٠ ٧١إل الحكومات دعوة ت الوماتل من 

،الكر الزواج وتميع ، الزواج من ربع عل وتسل الإجهاض تحم، التي القواس ->، ءثل ، السياسية 
والسكانالصحة وزارة تقدم حيث بمصر محصل بإ مثالا صربت ثم الخصوبة. نحفيص عل والتثجح 

إلزاميةنرض ت الوسائل من ذكرت أيضا السكانية!. الشكالة حل ق تشارك امرأة لكل الخوافز اكرية 
مجنعوسائل إل اللجوء ونقادة الزواج صن ربع حلال من الخصوبة عل تأيرها ثبت الش النساء تعليم 
أطمأل،وتعة ثإتية ب؛ن يراوحون أطفالأ تنجب التعلمة غبمر الرأة أن الإحصاءات أظهر وتد الحمل 

قالرأة مشاركة لل الدعوة أيضات اليوم* الثانوي تعليمها أكملت المر الرأة تنجيهم أربعة أو بثلاثة ومقارنة 
منعلوسائل التسويق عل العمل ت أيضا ذلك. نشت يرامحان تدكر تم الخصوبة.,٠ يتحفيص وربطها التنمية 

.٢ ٦ ٠ - ٢ ٥ ٠ ص التحدة، الأمم منظومة ق الرأة التفصيل. بعض ففيها لها فيرحع الحمل.... 



:آُقث جمنم،أ : النمإ,الأول هء^ ٠ ٢ و
ح_تء،إس __ ِ س__ِ_ب ِ هسسهصس  1س.

وخصوصية،بسرية والراهقات للمراممن المعلومات إءطاء الوسائل من كانت فمد 
نحتفانوق بغطاء هذا وكل الأمن.... الإحهاص ؤإباحة لهإ، ية الخنالحرية مع 

®وثيقةكتابه ق حاد، ساليإن الحينى د. الأمر هذا عن تحديث، وقد الل.ولة!. مقللة 
فيه:مما فكان شرعية«، روية والتنمية السنكان ْزممر 

ل.ولي،الالمجتمع من بدعم البلدان، عل يل*ُيت*ين ما السابعة الفقرة ل جاء 
بالصحةالمتصلة وازعاية والمعلومات، التربية، ق المراهمن حقوق وتعزز تحمي، أن 

قوتنكبمر غموصى، من فيه ما مقبولأْع هذا يكون وقد  ٠٠ ١٠والتناسلية الحسية، 
الخنس،يصحة المتملمة الرعاية مع المعلومات، مع التربية مفاهيم وحلهل الألفاخل، 

سيادماعل والافتتان الدولة، سلهلة لضر الدعوة القبول، غر من أن إلا واكاسل. 
الأبناءوعزل الأسرة، ق التدخل ق الحق الصحية الرعاية خدمات مقدمي ءaلاء إق 

قاطؤإصالأسرة، عن بمعزل لالمراهةان بالحض تتعلق قرارات لانحاذ الاباء، عن 
العواتقالبلدان تزيل أن ®يجب ونصه: ذللث،، ق جاء ما إل انفلر للأبتاء. توجيهها 

والرعايةالمعلومات، توف2ر سبيل تعترض التي والاجتإعية، والتنظيمية، القانونية، 
مواثف،نمو لا أن نقمن أن يجس، كإ لل٠راهق^ن، والتناملية ؤية، والحنالصحية، 

التيوالمعلومات مات الخال. عل المراهشن حصول من الصحية الرعاية مقدمي 
حقوقهمتضمن أن المراهمن إل القالمة للخل٠مات بد لا ذللث، إنجاز ول يمتاجونبما، 

وسائلإحدى أن يعني والاحترام؛؛.وهذا الواعية والموافقة والرئة، لخصوصية، ال 
للم_راسينالخفية رالمعلومأت الثقافة تقال.يم خلال من يتم التموالكاق، من الحل. 

قالبثر من الاجتإعية الثرمجة لهده ية الخنالمإرسات إباحة ثم ومن والراهةاُت،، 
قبلمن انتهاكها وعدم الأمور، هذه سرية ق حقهم خلال من الخهلرة، السن هذه 

أنأيضا ومعلوم ا. المراهقوزر أولئلث، ا إليهينتمي التي والأسرة بل المجتمع، 
الاتفاقيةال0 >ركإ النسل( )تحJيد الكاق النمو من الحد وسائل من الإجهاض 

وغرها.

الرسمي:يموقيهم فينظر حلمات، ثلايث، الكتاب عن نحون، نقد المرأة، لخموق وفاء موقع واسطة: با 
http://www.wafaxom.sa/new/wafaa/node/2501



ابباكالث:ياس
صسء«ف■

وعوائدفوائد من له لما الإسلام عليه حث مما وتكاثره النسل زيادة وأحيًا! 
نحيبيعن تحدنت التي الدراسات بعض نحد لدلك ذلك، وغر قوة من الأمة عل 

زيادةتشهجع بتوص_ياترا نضع الأمة أو ٢ ل الأسرة حول أو خاص، بثل النسل 
بالضعفيعود والثاق والإنتاحية، للأمة بالقوة يعود الأول لأن تحديده؛ لا التل 

والهونة.
ء

تمادما 

Lتغيثر بنود من جزء الزواج سن تحديد قانون  Jaj ، قالأسرة وتثريعان
ولاومؤتمرانيا، الدولية الاتفاقيات محلريق عن الحديد، الغري العالمي/ الظام منخلومة 

محتاج~ ا منهلمة المخاصة ~ يالجتمعات لتمريرها القوانين هده مثل أن محمى 
الحقبى لوبالتال والصبابية، والخلهل والحول، والالتواء والتضليل، للتيليي 
والصحةوالإنسانية الحقوق باسم هدا وكل مثلا، يالصؤللحات محمل كإ بالباطل. 
ذللث،.شابه وما والتقدم 

زواجصرر يزعمون" كإ وغاته- ممن ١^^ سن تحديد قانون فمثلا 
فترةق ن- الهدا بعد -أي البكر والزواج عشرة- الثامن سن تحت -أي الأطفال 
منوهكذا ، والإنجاب الحمل عند الفتاة صحة عل الزواج هدا وصرر الشباب، 

دخلإذا مثلا الفتاة بلؤغ قبل قالوا ما يعص ينهلبق قد بالباطل؛لأنه الحق لبى 
اللكن الزواج عقد سح الإسلام أن ومعلوم الوطء، تهليق لا وهي الزوج عليها 
بعدالحمل ومسألة عادة، البلؤخ بعد وذللث، الوطء، تعليق أن بعد إلا الوخول سح 

بينالخليل فل—إ تحمل، أن ثرطا فليس تنفليمه، ق وزوجته للرجل متروك البلؤغ 
الأمين؟إ

محلىدول محتمات ق الزوجة والثكلأت القضايا باقادر، كر أبو الوكرر دراسة اكال سل عل ;١( 
محلىدول ل التل نيادة لتثجيع رممة برامج بوصع الدراسة توصي تالت حث الخليجي؛ التعاون 
رعايةالحوامل ونول الحجم الكيرة للأم والعنوية ا.uدية الحوافز تقدم وأن والخليجي، التعاون 

حاصة.ءسههه.



إءفققأةماديةالإّضالأتفابتداكات 1قآةتز 
اللوغ؛لأنبعد الضاة عل صرر لا الطبية الماحية من أنه الأهم والأم 

أهلمن واحد ضر أشار -كا الحيض بدلالة لدلك جاهزة ظلما الخلقية تركيبتها 
ياقومحوالولادة، بالماء الاختصاص أهل خاصة الحن؛ن من يالهلب الذكر 
—فيه صرر لا الثلؤغ يعد الحمل أن لبه والذي الأم، هذا مناقشة خاصة بزاوية 

لحووعأ1وي>ئأصئ.ه.س  pMآلا ؤ الخ—ير: يم العلال تحال قد وق
الميالوقت ففي الاتفاقيات، هذْ ناقص ْدى نحفى لا أيضا [. ١ ٤ لمللث،: ا] 

قرةمن بعدم أو القانوق المسن تحت، محواء والمبكر الطبيعي الزواج نحاربإ 
ذاتهيحد الخنس أن رغم القانوق، المن هذا قبل الخنس يبيحون تحدهم اكثاب،، 

أوالأمراض من كالضرر وهمتة بحجج الزواج ّن تحديد قانون فرض بؤرة هو 

٠هواخي-حأ 
للغوايةبحاحة نا فلوالعدل، والانضباؤل الكفاية فيها الإسلامية الثريعة 

ربض والحمد ا. ومؤتمراتهالاتفاقيات! هذه ينول بعض ق ك،ا والفللم والمناقض 



ءه ٠ ٥ أة الزارةاس ابباكاك: 
ه;مس\س'هطء .. ...._ِدد ... ءقضغيسهس^ك 

إإلخالْر السكان وانمة المحواج سمح، تحديد 

منالكر الزو.اج من واكغثر الزواج ّس تحديد قانون كان إذا قاتل• يقول قد 
الدولعل مثالها تطبيق يتم فل،اذا الأحرى؛ الوسائل ْع النسل تحديد وسائل صمن 

بالأتفالات؟إالأحرى الغريية 
مدخل• ٠٠

الانفجاريقفية يؤمن من الغرسن وا،لمكرين والساسة العل،اء من هناك 
ا.يعتنقوغيومبادئ يعتفدوما، لأمحباب ؛؛ IIaJIjمعينة ينب تقالياله وأهمية الكاق، 

الأفكار,هده لنشر والنشرات الكتب ؤإصدار القرار، وصتاع الوسساُت، تشييد فتم 
تنظيمل/ النتحديد غاية لتحقيق المياّرة وغثر المثاّرة الوسائل استكشاف وتم 

صغوط,.جراء أو استحياء عل دول وقبالتها دول، ورفضتها دول فاعتنقتها الأسرة. 
وهزكدا.

التيالعوامل أبرز من الأسرة تنفليم رايعد النامية الدول مستوى عل فمثلا 
الدولهذْ بعض انتعن، حيث، النامية؛ الدول ق الخموبة مستوى هبوط إل أديت، 

الأرتماعمن للحد وذلك، الأخيرة، السنوات، ق الإنجاب لتنظيم رسمية سياسة 
التنميةحهلهل من نائمة السياسة هده وكانت، ، ١٦المواليد.معدلات ق الكبير 

لالكاق النمو معدل لتخفيفي الدول هده ابتعتها التي والاجتإعية الاقتصادية 
٢.محددة®١ زمنية فترة 

دعوةمن النسل تحديد حركة فلهرت ~ عشر الثامن القرن ~ مابق قرن وؤ، 
ق( نوروتون )تشارلي يم فرنا، ق بلأس( )فرانسيس تم انكلمرا، ق )مالثوس( 

.مالثومية( )النيو الحركة قامت، عثر التاسع القرن من الأخير وبالرع أمريكا. 

.١٨٤ص اللكز، جغرافا ايو•ماتة. ممد ضش د. ( ١إ 



والجات!نجن 
Neo-Malthusian Movement )) مناك هنأيضا عصرنا وق الهدف. لنفس

غريعالي/ نظام خدمة صمنها من متفاوتة، لأسباب النسل بتحديد يطالب 
)الغرانست(من صرح ل موجودة الحديد العالي النظام أهداف رروأهم حديد. 

The Georgia Guidesالأمريكية جورجيا أحجار ق عالية لغات بنان بالنار منحوتة 
tones  العالمسكان من الحي. محال ق أهمها ومن العثرة، أهدافهم أجع اأعالم ليعرف

توازنهْع ٠ ٠ ر ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ من أقل البشرى الحنى أبقوا الأول؛ وهما؛ هدفن أول 
٢.والنؤع؛ اللياقة نحسن مع بحكمة التناسل وجهوا الثال؛ ،. الطيعة١ مع دائم 

الفسلتحسسن حركة الحييين العالي م ١^١١ لهذا الكونية الحركات أهم ومن 
Population Controlالساقان عل اليهلرة حركات . Eugenicsالمالية( )الحركة 

Movement .تمؤخالتي التحاّة الأمم هيئة ول الحركاتر٣،. من ا وضره
ةالزمة1ةساها0ء0?،وهدْ المكانين مؤسسة إليها تتتس اكول؛ة، الاتفاقيات 

معتتصادم أن قبل فهي وأهدافها، بوسائلها التطرفة الأنثوية بالحركة قوية صلة عل 
والحركةالمكانين بن الحميمة وللعلاقة انية. الأنالفهلرة مع محمليم اكين 

الأممهيئة ق الكانين طريق عن المملرق الأنثوي الفكر عولة تم الأنثويةُ 
استغلالق الاخراق هدا حطورة رروتكمن انموليةا الاتفاقيات بحص ل التحدة 
رقابةتحت بتنقيده الأعضاء انمول ؤإلزام الأنثوي الثرؤع تقنن ق التحدة الأمم 
تحلاتفاقية التحدة الأمم نبتت ١م  ٩٧٩العام ففي الغرض. لهذا ك امتحد آليات 

Maintain humanity under 500,000,000 in perpetual balance with nature.  ()ا
-(2) Guide reproduction wisely - improving fitness and diversity

عل.محمد حالي البنات ت ئ. السكان. عل اليطرة وسامحت الحيي العالي النظام مقال سذلرت )٣( 
http://umatia.org/2009/popula.htmlالأنصارية. عطبة أم مقلمة 

^كيساالأرة)أسفيانمامانمار إ(ونماذلتالأشةالأممار 
لتفليمالاتحادالدول باسس وئام النامي،  ٣١دول ق الأسرة كظٍم جعيات تأمحيس عل عمل ( ٣١٩٤٢

،٣١٩ ٦٨العام وشهد . ٣١٩٥٦العام ق يأمريكة للكان قومي مجلس أول تأسس وتم م(. ١ ٩ ٤ الأسرة)٨ 
ذلكتلا السل. تحديد وضرورة الكاق ;الانفجار يمي ما عل التركيز الأنثوية، الحركة ظهور مع متزامنا 
اكحدةالأمم صنل.وق إنثاء نم الإجهاض، ؤإياحة الحمل مواغ بمر الخاصة التثريعات إصدار الهنالبة 

آّ؟(.• ص الغرب، ل )الأسرة الدول. معفلم ق فرؤع وله م(، ١  ٩٦٨)المكانية للانثهلة 



؛٥  ٠٧مح'ه: ن الاباكاك;صالإس 
)اتفامةالرأة صد التمييز أشكال حمح إلغاء اتفاقية وهي الأنثوي الثرؤع ياتها طل 

يجامعهوالأستاذة الأمريكية الحامية ~ يالمفورث( مول)كاثرين اليداو(. 
التهلرفات،الأنثويان ارتلجأ ت الأسرة— صوت مقلمة ومديرة يونق(، )بريغهام 

للأسرة،معادية جبهة يشكلون الدين الشواذ حقوق ونشطاء النسل، تحديد ودعاة 
الأسرةتدعم التي الشعوب عل إرادتهم فرض حلال من يمكن التي الوماتل لكل 

بل، عائلة غبر نقاش وطرق ، ديمقراطية غير أساليب، يستخدمون إنهم القليمة• 
قالنسل تحديد إل الدعوة ترافقتخ  ١٠فقد وبالناسة ، اا.ر للخدلع يالجئون ما غاليا 

٧،الع_الم سكان زيادة من الخد إل التحدة الأمم دعوة مع الإسلامية العربية الدول 
والعشريزاءرالحائي القرن منتصف، ق مة ن ليارات م٨ 

اليداواتفاقية عن دراستها ق الاحاJ( عبد )عواطفج الباحثة شت، وقد 
السكانية،الإستراتيجية فتقول؛ السالة هذه ق عام بشكل الاتفاقيات وأهداف، 

نشرةق حاء ا موهو النامية، الدول مكان تقليل عل العمل ل تتمثل العالية 
الخطواتأول —ررإن ٢! وردر ث، حيالتحدة الأمم بالحلومات إدارة عن صادرة 

الولاياتلعدد الهلوعي التقليل ق تكمن العانر ق المكانية الزيادة لضبهل الضرورية 
اوهوم. ١١التحدة الأمم حددمم امرأة مليون وعشرين ئاتة الحمل مواع بتوفير 

•القرسب الدى ياسرا مى ي

الأممصندوق أعدها دراسة ق جاء فيإ فتتمثل البعيد المدى إّتراتيجية أما 
لعقد الذي الأسرة تنظيم خيراء اجتلع ل لناقشتتها  UN5FPAللمكان التحدة 
قمعن الصائرة ألفين عام الرأة محلة ق موجزها ونثر م،  ١٩٩٢عام بالهند بانقلور 

قونوطيفها المرأة قضية الصندوق ا فيهتناول ٢ ر التحدة بالأمم بالرأْ النهوض 
بهومساواتها الرجل عن الاقتصادي استقلالها وتحقيق بيتها، حاؤج مأجورة أعإل 

الكاب.بض بالانجلزي )كارين( ونص . ٣٢ ١Y-tT ص الغرب. j الأسرة يطر؛ ( )١ 
.٢٥٥صر 1لتحاوة، الأمم لمفلومة الرأة بواسطة .  ٤٨صىم.سا، جديد، عال! فياديريكو، مايور، ر٢، 
التحيةالأمم بالإنسان حقوق ُبمة ص الخائرة ( ٢٢)رقم وتانع محفة واللجة الأتفامة كتاب )٣( 

يوووهها،ام.صهم.؛تار؛خ 
.1994  14) Women 2000 Vol)



إر ي' الرايةالإنتاببئنالأت؛اواتداكات : الأيل القمل ة
ءس.سه1^هء ____ سهر^_ِ_ِ. هسسه1ه 

حصولعدم أن ق يكمن ذلك ق السسسر أن وذكر السكانية. الزيادة تقليل أجل من 
قالمعيشة لتامن للزواج مادية حاجة ق ا قبعلهما داتأ المالية الوارد عل المرأة 

المنزليةالأعباء صغهل محوجها ثم المتقبل، لتأمن الاJكور الأولاد ؤإنجاب الحاصر 
المرأةبالنهوصى م ثأعدها التي الورقة أما ٠. المنزل ق لمعاونتها البنات لولاية 

دورآتودي لا الحالية الأسرة تتفليم برا0ج بأن ء ٠تقولت الاجتتعلع نفس ق لتناقش 
هذاتقليل برامج الهده عل القائمون أراد إذا وأنه الكاق، النمو تقليل ق فاعلا 
الأسرةل الحال المرأة دور تغيبمر عل التركيز فعليهم البعيد، المدى عل الكال النمو 

الإرادةؤإن مأجورة. أعإل ق وتوفليفها تعليمها عل الحرص وعلميهم والمجتمع 
البعيد.الاJى عل الخصوبة تقليل ق الهام العامل هي المرأة مكانة لرغ السياسية 

متجاهلة( Gender)النؤع قضية من الفرنغ ق الحالية الأسرة تنظيم برامج وتعمل 
علبتركيزها وهى الأطفال. من عدذا ينجبن المساء نجعل الش الكا٠نة العوامل 

المدىالسكان مؤتمر وثيقة ل وجاء •  ٠١الوقاية من بدلا للعلاج نعى الأسرة تنظيم 
الاقتصاديةالتنمية ق المرأة قضية إدماج من لأيد رر بأنه: م ١ ٩ ٩ ٤ عام بالقاهرة عقد 
الأهدافومحقق الفقر حدة ومحففس الممية بإحدايثح يعجل ملث، ذلفإن 

٢.او،كانيةاأ

وهيالشمس، وضوح واضحة المولية بالأتفاقيات الأيادي هده أمثال وناقر 
الحديد.الغري العالمي/ القنام ق يصس_، معز قالب، وفق للعالم عولمة إلا ليست 

بالتعريف،عدواق نظام وأنه الأول، بانمرجة امتحإري هو الحديد انمول اافالنظام 
وبسرعةأيما يلتهم بل الأحرين، ومكاسب، حقوق بالتهام يكتفي لا فهو الأول• 

الاتفاقياتوهاز0 ٢. وتعالءر سبحانه اممه وضعها كإ والتكاثر الحياة مقومات هائلة 
الدولهده ؤإلزام الهدف، هدا نحدم إصدار مثل• النسل تحديد ماله تحدم 

المسا'ب،فترة ل المبكر الزواج ومحاربة وتحديده، الزواج صن رف^ مسل* "ما 
والزواجالإنجاب، توحر التي الوسائل من وغرها الحمربة، حفص عل والتشجيع 

)مركزءّد يواطف الرأة. صد التميز أشكال جع عل القضاء اتفاب من الإملأم موف ( ١ ) 
.مطر.١ • ١ -  ٩٧ص ، ا،لرأة( يرامحان 

.٤٢٤الإسلام،م j ان الإنحقوق موموصة )٢( 



سّثلآا<.هء،ابباكالث:صاس >ؤِأئت 
السكانمؤتمر مثل الشأن حدا خاصة واتفامات مؤتمرات صدر وقد وغيرها. 
الغرببالعظمى الدول حرص نحفى ولا ه. بالقاهرة والتنمية 

ان.لتزاي— ا منهوالإملامية العربية خاصة — الثالث العالم دول مكان من بالحد 
الساسةبتصريح هوواصح كإ الغرب يدول المكان وانخفاض فيها المكان 
رمزالتي ، مثلأل الوثائق ففيءإحدى الثيء. هدا من نحوفهم نحفون ولا ، والعلعام 

دولمن دولة عشرة ثلاث ق النسل تحديد سياسة بفرض كتابها طالب ، NSSMلها 
حولالكانية الإحصاءات وساهم إسلامية. الدول هذه من ٩.! ٠ الثالث، 

سكانمحمؤع كان ففيإ الغربية، الل.ول نحاوف ازدياد ق والإّلامية العربية المول 
٢١٩٠ؤزعام مة ن مليون  ٣٦يبلغ العربية البلا.ان  منالحدي ها.ا ارتفع . ٠

ويتوفعأمسلإل. ٢١٩٩٠افيئم آآاْاليونافيءام.م\؟امإللإآلإمليون
معتمثل وهي سكانا العربية البلدان أكثر هي ومصر . ٢٢٠٢٠عام مليونا  ٤٤٩

١٢ النaلقةاا. سكان من المائة ق ^١٦ والعراق والمغرب ودان والالحرائر 
هرقد مح.؛دا، اللم المحتهع عل فيها والغزوالفكري التل تحديد ألة فم

مثلالأول فالمرحلة العمل. وسرعة والتصريح التنفيذ. وتأخير التلميح يمرحلتن! 
حاثجاء فقل. ، ■؛^( ٠٧١لتنمثر كولورادوس مؤتمر أبحاث ق ورد ما 

اأما الإسلامية المجتمعات ق القدس الكتاب لزيع الفتاح هن اء الث®إن 
فمنيرة كبأهمية وله ومنير رئيس عامل وهو ~ النسل تحديد ~ الأسرة نحهليهل 

المين<<.الْع العمل من البكرة المراحل خلال تناوله عدم الأفضل 
نحهلهلاُتخلف وقوفهم عن بروتوكولامم كفت قلقل. عإرة. محمل. د. يقول 

شد6مقامجل؛ لتحقيق مداخل الأسرة( نحهليهل و) المرأة فتنمير اللمين. نل تحديد 

٠٢٥٤ص الأمم منثلوهة ق ®الرأة ق تفاصيلها تنظر ( ١ ) 
الكانلموتمر نحضرى مرتمر ■ ٢١٩ ٩٣ء-،ان كان للالعربي المؤتمر وثاتع حناوى، عصام ينظر؛ ٢( )

اللجنةللمكان، التحية الأمم جامعة  ٠٢١٩٩٤بم؛ر / أيلون  ١٣لغاية ٥ من عقده المزمع والتنتمية 
التحا.ْ(،الأمم منفلومة ق )المرأة وواّءلة  ٠١٠٦ص المتحدة، الأمم آسيا لضبٍ، والاجمامة الأنتمادية 
ص؛هآ.



قجؤ؛ألإ' واشيان بض : الأول الفصل ق7جؤو 
الأسرةنحطيط ررإن يقولون! الدرب هدا عل والمرحلية التدؤج وق البروتوكولأت، 

ة)درامحالدراسة هده تتناوله إ ذلك ومع كبيرة، أهمية وله وموثر رئيس عامل 
التخهليطتناول عدم الأفضل من إنه المين( ا1تنصير وسائل والصحة الغداء 

الناسيكون أن يمكن حنث المسالمين. مع العمل من البكرة المراحل حلال الأسري 
وصحةبقاء لهم وتاكد الصحية، أحوالهم تحنت، إذا الأسرة لتخطط استجابة أكثر 

الأسلوب،هدا وفق كفاية بكل الأسرة نحهليهل مسالة نعالج أن ونطح الأمحلفال. 
كلق لث، ذليتحقق أن نأمل إننا والرخاء. بالتعليم عموما المواليد ذ.ل ونخمض 

الج؛ندعاالتهلوير برامج 
تناولتهمما والعاصر الحاصر يالوقت، كالتي فهي• الثانية، المرحلة أما 

بالقاهرةوالتنمية السكان كموتمر وتقاريرها ومؤتمراتها الدولية الأتفاقيامت، 
مثلأ.

،فهوفعلياالواير عل ليهلبمها نفلريا، وتتيواته يؤمن؛دراساته الغرب أن وبإ 
سكانتعداد ارتفاع المتحدة الأمم ااتتوةع يل! ما يتوني المتحدة بالأمم ممثلا الأن 

قمة ن .امليارامت، مقابل٥ \م،  ٠٥٠عام بحلول مة نمليارات .٩ ١ إل العالم 
قالسكان تعداد بينإ النامية، الدول ق يركز مالنمو وغالبية الراهن، الوقت 
الص-آنعل الهند ستتفوق كإ مة. نمليار  ١٠٢عند تقرأ مسيبقى المتقدمة الا.ول 
التقريرؤيتوقع أم، ٠ ٣ ٠ عام بحلول للمكان تعدادا الدول كأكثر التقرير حب 
عامبحلول الضعف، يتجاوز بإ العال؛ ق دولة ٥ ٠ أفقر ق المكان تحدد ارتفاع 

لوقم،ووسائل سياسات من بد لا وبالتال وأحيرآ. أولأ الله عند والعال؛ ،،. ٣٢٠٥٠
وهياماالقليل. فالتكافزكاقل بالتقليل، كن ل؛ فإن اكامية، الدول من الزحف هدا 

الغريالعالمي/ ام القنغياء تحت، وتشريعات الحال؛ عولمة وفق فعلثا الأن تهلبقه 
...اكولية. الاتفاقيات باسم ، الحديد 

يتكيت،روبرت. — اللمقن تتصثر وسائل والصحة الغذاء — الإسلامي لغزو حطة التنصثرت ( ١ ) 
■ ١٧٦ص ، عإرة لحمال الإسلام عل الحديدة الغارة ل بواسطة . ٨٣٩ص مالككبا، ل. ورفتنول 

أيضا.السابق والاقتياس 



١شرج^٦١ ابباممك:صالإس 
السل>هوتحديد الهمواج سن تحديد اصدارهانون سبب ٠٠

كانحيث اليهود عند كبثررا، محلكق انفجار هناك كان عشر الثامن لقرن ال 
عندهم.مشتهرا الكر الزواج 

اعلتمالتي الأحرى العناصر أهم ®ومن المثري• الوهاب عبد د. ينول 
يتزوجأن الشائع من كان فقد للغاية. مبكرة من ق اليهود زواج الانفجار هدا عل 

المركزيةالحكومات وكانت . ١ ٦ إل ١ ٤ سن من بفتيات ١ ٨ إل ١ ٥ سن من الشبان 
موجالموعدد الزواج من تحديد إل أحيانا تلجأ والمسا روسيا ق المطالقة القومية 

كانتوحينإ (١ باب الأممن ذلك ولغر مالتوس آراء سيؤع بالزواج)نتيجة لهم 
بتزؤيجيسرعون اليهود كان الصدور، وشيكة القوانن أحد حول تنهللق الشائعات 

الثامنالقرن )ق البولدية الإحصاءات إحدى وق صوور0. قبل السن صغار كل 
قالسلطات منعت ، ١٧١٢عام وق سنوات. ث،اق عمرها لزوجة ذكر ورد عتر(، 

١ ٨٥١٠عام ق وكدلاث< ،. ا؛ عثرة الثانية من تحتج ييوديئن ءلفل؛ز، زواج أمستردام 
سنةعثرة بثإق )القيصرية( حكومة من اليهودية للجعاعق الزواج من تحديد تم 

للإناث،٠منة عثرة وستط للذكور 

علالقيصرية ية الرومالحكومة قانون حظر ١  ٨٥٣عام قرار صدر ®وقد 
عثرةبثاف الزواج لن الأدنى الحد وحدد الكر، الزواج اليهودية اُبماعة أعضاء 

عددوتراوح الحديد، العالر ق اليهودية الحإعة نواة عشر( الثامن )المرذ< الرحالة نالك ل نلهرت وند ( ١ ) 
مرحلةبدأت ، ١٨١٥محام ق منا مؤتمر انعقاد بعد ألفا.ولكن، عتر وخمسة ألاف عثرة ي؛ن أعضائها 

١٨٠محام ل اليهود محدد كان فإذا اليهود. بين مكاق انفجار حدث إذ تماما جديدة  مليونانهو ٠ 
أمملث، ذلومعنى . ١  ٤٦٠٧٢ , ٠ ٠ ٠ نحو الثانية العالية الحرب عشية العاJد هدا باغ فقد ألفج، وخمإتة 

اليهودمحدد كان ، ١٨٢٥عام إل ١  ٨٢• عام من الفترة وق عاما. ١ ٥ ٠ من اقل ق أضعاف سة زادوا 
٥^١حلال أضعاف زادوا'لأنة ففد ويذا، . ١ ٩ ٠ ٠ عام .ع ١ • ٦. ٠  ٠٢٠٥ ٠ إل وزاد .٠ ٠ ٠ ٠ 

انكمشبل يزد ب الشرق تأود تعداد أن ذللث، فقعل، الغربير العالر تبمود ؛،ن كانت، الزيادة أن ؤثلاحفل عامآ. 
؛أودبعم، هجرة بب، بألفا ٩ ٥ ا إل زاد نم ، ١  ٠٨٦ عام ألف، ٨ ٠ ٠ ؤإل ، ١٨٤٠عام ، ألف٩ ٠ ٠ إل 

١٩٠عام ال،نرب من اليديثية  الخاص:الباب ، ١ ٠ ٢ أ/ والمهيونية، واليهودية اليهود )موّوعة . ٠
الحداد(.إشكالية 

السابق.الرجع )٢( 



ربالولأياتُ I موسوعته ق ؤيقول • للأناث؛١ سة عثرة ومحت للذكور محئة 
التيالثموب( اللمرالةثم نم )الهللمة ا،لركزية القومية الدولة ظهور أيان اكحدة 
قالسائدة المثل وكات كافة، المواطنن ودمج الخماة مناحي حمح بتوحيد هامت 

اذالأنفكرة حول تدور التي الأستنارة')الأممية( عمر مثل هي آنذاك الغربج 
محنبتحديد التدخل صمتها من الأمور بعض علميهم الدولة فاملمت الهلبيعي، 

.٢٢١٠بإنجابمم المزح الأطفال وعدد الزواج 
حاذفةيله ومحإلا ليت الشكل)القمعي( -هدا القانون نشأة أن كيف فستن 

الأسياب،من مدة بعد اصح حتى والغ• الملر -هدا الستهل.فة القه نل( ركحل*رد• 
والملوك.والأخلاق، والسل، عندهم، الأمحرة حال عل أنرت التي 

الزنا.ثب بعندهم الثرءي^ن غثر الأطفال انتشار مثالألن.ا ؤيكفي 
ق، ١  ٩٧٣عام منذ الصين ها تمارس— ا قلنكإ — الهلريقة هذه ولمجاح 

قدالعام ذللث، نهاية ق -ها كاق الالحداد كان حسن( الممل تحديد سياسة تهلبيق 
بعدةالميز ق الممل ئد تحل. سياسة وترتبهل مة، نمليون ٩( ٠ ٠ ر نحو إل وصل 
الد.ةوتماعل. الحمل، حدوث( الزواج-وتأخ؛ر محن تأخير نهات الالتزام يجب أمحس 

الصينتور دسمن ( ٤٩المائة)وتنمى أمرة. لكل وطفل والأخر. الحمل بين 
١ ٠٩٨ عام الصادر الزواج قانون من ١( )٢ )٢(، والمادتان ، ١  ٩٨٢عام الصادر 

تمنعكإ بذلكؤ، والزوجة الزوج والتزام المل تحييان قواعد تمحليق وحوب، عل 
اعام( ٢٢)الرحل بلوغ فل الزواج عقود توقيع الزواج قانون من )٥( المائة 

المياسةهذه استخدممت( الإسلامية العربية اكول من ل ٢. عامآ ( ٢٠)والمرأة 

(.٤٠٥~)اا/ العاشر الباب ~ السابق الر"؟ع ( ١ ) 
فينظر.والإحصاتيات بالأرقام يفيد ما وفيه يتصرف. (، ١٥١/ ٦١، والصهيونيت واليهودية اليهود )٢( 
المسنينعن واللغة والعرق والدين الثقافة محتلفي الركستانين عل النسل تحديد قواعد تطبيق وعند )٠١( 

تركستانمن الحتويية اؤلق المثق وبالأخص إنانية، وغير القسوة شديدة وممارسات انتهاكات تحدث 
مكانانفيها التابعان وللجلادبن النمل، لتتفليم خاصة هيثات من صارمة متابعامت، وهناك الشرقية، 

وماتوتحصل الإجهاض، حتى الحامل وصرب الإ-ماري لكشم محل تجعة نجاوزات ولهم عالة، 
والغرامةزوجامم خمل عند الخدمة عن الفصل الأزواج عل العقوبات وصلت ورط للأمهات، 



أع:عس"آ ٠٠٣. ...•  vsu.—تءءء ٠٠؛ ه١ ^^١٣ الأنانية الزاو؛ة : ^ ٧١:وو أ و 

الزوجاتلتعدد ومنع الزواج لن تحديد بين ما الأسرة تنظيم منطلق من تونس 
كإذلك وغير فقط الأول الأمحلفال للأربعة والإعانات الحمل مغ وسائل وبح 

ّءاقرا،•
أواخرق ميلادها أن نجد النسل( )تحديد نشأة عن محب ما نقرأ حينإ أيضا 

انيطاقالاقتصادي واإع_الم المسيس دعوة إثر الميلادي، عثر الثامن القرن 
المجتمعتقدم ق وتأثره السكان رتزايد عنوان! تحت مقالأله نشر حينإ )مالتوس( 

بعدإلا الشاب يتزؤج ألا الغرض هذا لتحقيق أثار وقد م، ١ ٧  ٩٨عام لتقبل( اق 
معالإنجاب تقليل من الوّائل بمختلف الأزولج نحرص وأن السن• بمم تتقدم أن 

دلإداتم•أهوائهم مجت 
الطقةتلقفتها إذ وتحمس، برحاب مالتس آراء !!، ^؛LJدوانز؛ روبرت يقول 

منوغيرها الاجتإعية الفاقة بأن القول: وراءه فرددوا زمنه، ق اللمتلة وذوو الثرية 
التل،وكثرة البكر الزواج ثاب أمإل الأن إرجاعها يصح الاجتإعية الماوئ 

أيعلميهم يقع لا وبالتال لث،، ذلق أن شبلاد الق الثروة توزيع لسوء وليس 
الذينأوكلث، مصالح نحدم هذا التس ممدم، كان سول: جوؤج لوم.ويقول 

للهجومتعرضوا نموالرأّإلية بفخل جتوها التي الطائلة الأرباح من بالوغم 
ونجد٠ والأجراء العإل من كبير فريق علها كان التي الحال سوء يب، ؛علمهم، 

لدرجةالنسل، وتحديد الزواج من تحديد قانون بين الوطيدة العلاقة كيف، ممحى مما 
Vأنه   J.نشأته

بت)الالوردان الدين عر د• نموذجا■ التل تحديد ٠ الثرتية. تركتان مامحى مقال؛ يتتلر؛ ذلك. وغير 
اليوم،الإسلام موع اكدر. هدا من الصن مثال أن (، ٢٠ ٠٩ديسمم ٥ ه/  ١٤٣٠الحجة ذو 

ءلالرابملالتال;
23774.htm -اhttp://islamtoday.net/nawafetUartshow46

 jالأم.والأئارلكانون الأبعاد )١(ساقبالشلةالأول
الكرى(.الاثممادية :الذاهب )اسممم1يه والثان العام( وجه غرت كب كتابه: الأول)اسم الاشاس )٢( 

سمنةصدّ.ثرالحوافي،صه7آ-'حآ.كتاب من 



-هعف-ة بيالإسيناسمىتراكات الأول: الفصل 0َعير 
تحديدعل الناس تح؛ر قوانتن وصع ثرعا يصح لا ورر يجوز، لا النسل وتحديد 

الإٌسلاميئنوالمكرين اليلكاء من ممر حذر ولقد ٢• رار الوجوه من وجه بأي التل 
ذلك،ق الأعداء ممد وفضحوا ا، وغرهنوابن من ووسائله النسل تحديد من 

ادوفالتغذية وتعذر السكان كثرة من كالخوف الواهية الحجج عل وأجابوا 
أنتحد لذلك وتقليله، تحديدْ لا النسل نيادة عل حث فالإسلام الإملاق، وخشية 

تحديدجواز عدم ا بقراراتبمأوصحث، الإسلام يالعالم الفقهية والمجامع الجالس 
تنفل—يمأو العائل، أوالتختلميط التل، تقليم أمثالت الأحرى، مياما مبكافة النسل 

قالونت، التحكم فيها محوز التي للحالأت، توضيحهم •ع التوليد. أوصهل الأسرة، 
بعضعل وردت ل — الصحية الزاؤية مقدمة ق ذكرتما وقد التامحرس أو الإنجاب 
هذارآآ.ق الشبهات 

تهو~ والدي التالية" بالتقاؤل الماصى السؤال عل نجيسإ مفى ما وبعد 
النسل،تحديد أها.اةه من أن مادام القانون هذا يحدو الغربية الدول يعفى لماذا 

بلوتوذعالأتفاةيات.بدا؟ا
العالمدول توقعها الض الاتفاقيات الدول هذه مثل توغ أن حال كل عل ليس 

اليداو(؛)اتفاقية الشأن حدا الهمان الاتفاقيات من فمثلا واكامية، الثالث 
التنبيه.بمثابة وهذا توقحهّا. لر مثلا وموسرا المتحدة فالولايات 

•١ ٠ التوزال؛ فقه ماسطةت ى  ١٣٨٥محرم الإسلامية، الحرث مييع وقرارات توصيات من ( ١ ) 
)\(يطلرللفائالة:

(.١٣٨٥ياكاهرة)محرم الإسلامية اليحوث محمع السلا ييي حم— 
الإسلامي.\لو\ب لرابطة التأسيسي ايحلى النسل، محاJياJ ^١٧^ أيفات النسل، ييي حم— 

ثأنعاللوصادل. ١٣٩٦
١٤٠الأحر الكرمة)رثيع ببمكة الإسلامي الفقهي الجمع جلس رار ق~  محيييق الشرعي الخكم ه(، ٠ 

اكل.رقمبمآ)ا/ه(ثأنشا
ه(. ١٩٨٩)؛/الإملامي الفقه مجهع الل، محييي أو التوليد ط ص~ 

1^0ذكرها (وند -١٠/٤٢٢يازل)
هدا.كتابه ق بنصها الحيران محمد 



وء!ءحءء

E3L __ :_D
الجتمعبمتراطة لأساب يالكان انخفاض من تعال الغرب دول أولأت 

العاليدول ق غاليا توحد لا أسباب وهي إلح• الأسرة واميار الزونج عن كالعروف 
مندولهم عل الغرسين نظر ل حهلرا يشكل ثما بازدياد. مكانها التي والنامية الثالث 

مستويات.عدة 

Lإل؛يمول وهذا ديموجرافية. أزمة من يعاف الغربا ررفالعالي   i كللي هرة
إليعود وهذا والإنجاب. الرواج عن الإحجام وهي القيمة العلعانية الجتمعات 

انإنإل وحولته المادي الإطار ق الإنسان بترميد قامت الغربية الجتمعات أن 
أوأوالومحلن اض مثل أوالذات، المادة لطح متجاوز ثيء بأي يؤمن لا طبيعي، 

هنفحول الملتف، والخمإق، الاقتصادي الطبعي، الإنسان يستتيطه الأرض، إعإر 
إنجابق صعوبة فسيجد تزوج ؤإن الزواج، ق صعوبة سيجد فيها المستغرق 

أنيمكنه لن وهو ذاته، من بجرج أن تتطلب والأمرة والأءلفال فالزواج أطفال، 
ل ١٠الضيقة ذاته من ورحابة اتساعا أكثر ء بثي آمن إذا إلا ذللث، يفعل 

قالتحكيي ائل وسأن الواضح ررمن ! ١١الكان راجغرافية صاحس، يقول 
وعدميل الزواج، سن تأحثر مثل• الأفدمة الجتمعات ق السائد الخصوبة توى م

قية أمامعوامل تعد الحمل— منع ائل وسامتخدام وكذللث، — إطلاها الزواج 
نفيبسائدة ثا ليالعوامل هذه ولكن الدول، نبذه المواليد معدل انخفاض 

Natural) الطبيعية الخصوبة مرحلة ق تعيس محملها مما المامية، الدول ق الدرجة 
fertility ) نواتمسمند الخصوبة ق التحكي بأسباب يأحذ بدأ قد بحصها كان ؤإن

قلثج ذلوارتجل واضح بشكل الانخفاض إل فيها المواليد معدلات ومالت، قليلة. 
واستشعرتالأقطار، هذه ق الاقتصادي الاجتإعي التغ،ر بعمليات الأحوال معقلي 

منيلقيه وما -ها التنمية خطهل عل الكال التضخيي حهلورة الدول هذه من كمر 
توىم رفع وكدللث، والخدمات، الغذاء توفر ق حاصة المجتمع كاهل عل أعباء 

لأم.للمكان العيش 

.١١٤السثري، الوهاب عبد د والمنهج، الثقافة ( ١ ؤ 
عيانة.أبو محمد فتحي د. . ٢ ٠ ٣ ص )٢( 



واكباتالاضامات ض الإناب الزارة : الأول ٠ ^"١ 
هنمِ-ةس;سذه 

دولهم،ق متعددة ُإغراءامت، الإنجاب زيادة عل يشجعون أنم نحل لذلك، 
كظيمالباشرة وغثر البانرة الومحائل بتهديم وذللث، الثالث، دول( ق والعكس 

والهالء.القانون الهلة بذللئ، ؤيدعمون فيها- النسل لتحديد أدق أوبمعنى الأسرة 
ألفت،فقد عندهم، معلومة حقيقة عامة والعرب خاصة أوربا مكان عدد فانحفاخس 

عدة.أمحساب ولهدا الإحصائيات،. ودونت، المؤلفات، ؛1>^، 
السكانعدد انخفاض كتابه: ق ( Pierre Guilmot)حلموت، و،رى مثلا فهدا 

تبمتمالأوربية الدول( حميع ارأن يقوون (. Population Decline In Europe) وربا أي 
علاوةالغرض: لهدا التالية الأربع الوسائل وتستخدم عندها، المواليد بة نبرف 

علاواتؤال(. الأطفبدل( ال(. الأطفإنجاب بحاد الضراب، من التخفيف، الأمومة. 
أخرى«م.

اركبأحد وهومن - ( Dr. Eric R. Pianka's)يينكاز ١;^،. الدكتور ؤيقوله 
وفقعلالانخفاض ق Tحدة المتقدمة الLلاJان ق السكان عدد ررإن -: عندهم العالإء 

،٠كبيرِااليثكل المكانية الزيادة توحد الثالث، العانر لدان بق 
عنتقريرآ م ١  ٩٨٩عام الخائرة التحاJة الأمم نشراتؤ إحدى ق ئشر وقد 

القرن(بداية ق الحالم )محكان عنوان: تحت، ؛، 1L،(Uالمكانية الخريهلة ق أوربا موفر 
الدينالقارة فكان الشمس، تحت( كالخليي الأن ندوب أوربا ررإن صراحة: ق جاء 

بتهنما إل  ٢١٩٨٥عام تراجعوا العال؛ محكان من فقط ./ ١ .٥ ٦ نسبة يمثلون كانوا 
y.n.٤ إل ٢، ٠ ٢ ٥ عام محتمل المسبة وهدم ال؛. الممحاكان من فقط ./ ١ ٠ ٠ ٢ 

لأغر«م.

ءاالعالية الغد قوة الإسلام را كتابه ق ممتن( )باول( الألماق الفكر عد وقد 
العال؛ق المامية القوة مصدر هو المكان عدد ق السالمان عند المهلردة الزيادة أن 

ويقول("أيضا:—؟ الم.ين الأرض باطن ؤ، الخا"م المواد مع طبعا — الإسلامي 

لدولأمثلة أض>با وّتالت،ت . ٦٧ص إلهي• قفل أ-د الزنا. من الواقية التدايم بواسهلة ، ١٥٨ص )١( 
والحاشية.بالتن كإ وغثرها الطرق هنْ مثل استخدمت 

التال؛الرابعل عل عل• محمد حالي البنات ست د. السكان. عل السيطرة وسياسات الحديد العام النظام )٢( 
^http://umatia.org/2009/popula.h  لأنصاروة(,عطية أم )سفلمة\

.٢٥٠ص االتحاو.ة، الأمم منظومة ق ا،لرأة )٣( 



قهزة ونوة احتإل إل الإسلامي الشرق أ٠aلار ق السكان نمو ظاهرة ررتشر 
هذهسكان لدى أن عل الدراسات دلت فقد والغرب، الشرق بين القوى ميزان 

تمكنوموف الأوربية، الشعوب لدى ما بتها نتفوق بشرية حموية النهلقة 
بقعةتتجاوز لا ادة مق لطة النقل عل الشرق البشري الإنتاج ق الزيادة 

عقودارا/

أنإلا يالأتفافيات القوانين هذه مثل طبق يطبق بعضها كان ؤإن الدول وهدم 
لهاوفتالدا، نيا وأل( ا فرناحكومات مثل• الإنجاب عل سعبها تثء؛ع منها كثثرآ 

٢،وامراليار ٢  ١٠إجباريا نحعلها لا لكنها الإنجاب لتشجع قوية رسمية مواقف 

٢٠  ٦٧ص لأم، الإّعواجهة ؤب الحديثة الأساليب احدروا Jواسطةت شامة. محمد د. ترخمة  ٠٢٠١ص )١( 
معلإدولارآ  ٤٤٤الأمهات مح اليونانتة السلطات تررُت• الواليل- زيادة عل للتشجح مصدرآخرت ول 
تحكي)ارهام آم. ٠ ٠ ٧ عام حلول دولأرامع ٣ ٠ ٥ 0 إل اذم ويرتفع الثان، اممل مولودمد كل 

العالم:ا/ها(.
 )٢(104 :women in the world . سياساتاكثرماتحدم النسل تحديد نكرة الراة. من ماذايريدون بوامعلة

والاثتمادؤبوالاجتماعي اليا>أ.ي التخلف عبءآتار إلقاء ل الكرى الغالهلة وصوح ورغم اجنية، 
القوةعم ي. لالأ٠لفال من الزيد اء الثمن وترياد الإنجاب، دولأتزيل• مناك أن مع المكان، كية عل 

زانيتشجح فهناك النسل، من وأمريكا الغربية أوربا مؤنق بشدة الأنظار يلف، مما ولعل  ٠٠العسكرية. 
. ٩٨صر يتفلر: منه. للازدياد رّمية ودعوات للأمهات، ندح وحوافز الإنجاب عل 

ادنربيةالدول بعض عى نوالإسلامية، العربية الدول بعض ل التل تحديد بانحاْ النرب يضغمل ف؛،ا )٣( 
أّراليا.ففيل كعا مولود، كل عل مالية مكادنات وتقديم الإنجاب، تشجح ء،ر مواليدها، عدد لزيادة 
زادحسث< فرن، رع من تحدث ب المواليد ل نيادة تسهد أسراليا أن بحثية مصادر كثقت حديثة، دراسة 

عاما٢ ٥  Juنيادة،اعل و،وي ٢، ٠ ٠ ٧ ألفائ،  ٢٨٥بواقع مليوظ ٢ استرالياوهو١ ل عددالمكان 
٢٠بعام مقارنة  ٢٦١٤٠بلغت، نيادة شهد الن"ي  ٠٥ الحكومةسياسة ءإن فالتؤ: الدراسة مولود.لكن ٠ 
لهايكن ب الحدي للمواليد نقدية حوافز وتقديم وحلفل للأب وؤلمفل للأم طفل ٠بإنجاب المعلنة 

الزيادةبسج ٢ ٠ ٥ ٠ عام بحلول ماليون  ١١٠ ء ٦ إل أستراليا سكان عدد يمل أن النوح ومحن كبيرا٠ تأثير 
المواليدق الزيادة أن للأنباء، رؤيترز وكالة الحدي.وذكرت الهاجرين من ملاقن عثرة ونحر لواليي. اق 

٢٠عام استراليا ل الهامة المحاففلين حكومة ءليق.تا أن ؛عي. الن,روة، هدنب0 إل وصلت،  مكافأة٠ نفنام  ٠٤
٥٠العام هدا بلغت، والي المولود،  ٠ النفقات.تحمل عل الأهل ساعدة ملللمولود اصترال دولار ٠ 
أونوكالأت)لها - كانييرا العام. j استرال دولار مليار ١  ٠١المكافئات"لهدم الإحالية التكلفة وبلغت، 

الخال:الرابط هأ(.عل لأين،خه
http://www.amanjordan.org/a-news/wmview.php?ArtID=23715



منغيرها لذكرت الإطالة خشية ولولا إلخ، ٢ هولتدار ا، وروسيار ،، ر واليونان 

منأكثر لدّس اللاق الأمهات لإغراء النقدية، الحوافز من المزيد يدل اليونانية ت ^^١ ٧١قررت أثيتا؛ ( ١ ) 
وبحبارعة. متبخطى تشح اش الدولة ل الوالد معدلات لرم محاولة ق المزيد، لإنجاب طفدن 
حاصحغير ماث مبلمعا الأمهات صتتكى الحال، العام مهلير ق الحكومة يه تقدمت الذي القانون مسودة 

وكالةنقلت ما بحب الشاق، الطمل بعد مولود كل مع دولأرا ٤ ٤ وأ أشن إل يمل للضراسب، 
العامحلول مع دولأرا ٥ وه آلاف إل"؟ المائي الحافز وسرتع المالية. وزارة عن برس الأسوشيتد 

٢٠ الأساسية..ىلْالحكومة *مزسيامة ^ثةأطفال لدحا م ١^٥"^ .ونالت ٠٧
تغريالي المادية الحوافز ومن ٠■ إصال مولود استقبال نفمات تغطية ق متماعد الاقتصادية المساعدة 

وتاملحديدة. سيارة شراء عند أقل صرائب دع أطفال تلاثة لدحا الش العائلات اليونانية الحكومة حا 
محققةصرائب بينها من الكبيرة، للعاتلأت الحوافز من كثيرا الراهن الوقت ل تقدم الش الحكومة، 

قالخيل الموالي معدلات وتقدر المجتمع. شيخوخة أزمة محالحة العام، القل وسائل ق وخصومات 
لكل^بلنبوماتسلإلها,،االكان، من لكلالق  ٩,٧٢-;الراهنلالونان الونت 

التال:'آ(ضاراط ^ا،أاتجانأآ؛ام،بره'
http://www.lahaonline.com/articles/^

لحةمنوات لإقامة ؛ الأبناء من المزيد إنجاب عل محض اليوتاق الرئيس أن مابقا ذكر وقد ئلت،ت 
(٩٩ص المرأة، من يريدون )ماذا وحديداما. الآركية القوات لمواحهة صخمة 

لبوتتن فلاديمتر الرئيس تلاها التي الرومي الرلمان إل الحديدة السنوية الرومي الربس رسالة تركزن )٢( 
لشجحبرنامحا بوتتن الرئيس وعرض بوتتن. تول حد عل والأطفال® والساء ءالحب عل مايو ١ ٠ يوم 

ئدبوتتن الرئيس وكان للأطفال المخصصة الإعانات نيادة التحديد وحه عل يتضمن روسيا ل الإنجاب 
حجمق التراحح أن شؤح حيث س؛تبتريا، كمية نحممس ا"جتءإع ل الديموغرافية المشكلة إل تطرق 
_اارالغزوبوصفه مجا تومحع إل نم الاقتصادي®، البلاد محال ءتصييق إل أولا يردي أن يمكن البلاد سكان 
مايوأن١ ٠ يوم ق بوتين الريس وأعلن الدولة ءسلأمة عل خهلرا النهاية ل ليشكل الزاحف® الاش 

حاسيقوم التي امحلوات من كاملا عددا وحدد البلاد، ق الإنجاب تشجيع صيامات عل تراهن اللهلة 
مناعتبارا كبيرا نموا سيحقق روسيا سكان حجم أن الظن المداحة ومن الاتحاه هذا ق والحكومة الحرلمان 

٢٠عام  المزمعالسياسات أن الزكي حكم مجن ولكن ماش، بشكل الديموغرافية المشكلة لحل تمهيدا  ٠٧
الروسىهمكوسناذلية ونير ضإنجابالأطفالاوقال 

^نمولة،آ-،؛نليارروبلفيالمة.ومحبالمخصصة إنالزادةالقررةعلالإعاuت 
المسنة.ق روبل مليار ١ ٨ ٠ — ١ ٦ ٠ روسيا ق الأطفال إنجاب تشحع عل الدولة تنفقه ما إحمال يبلغ أن 

الأعوامخلال شخص مجلأي؛ن بخمسة انخفض روسيا سكان حجم أن رسمية إحصاءات وأظهرت 
ساكانعدد فإن حال أي وعل الماصية. القليلة الأعوام ل التحسن إل الأمور وسارت الماصة. العشرة 

٠٢ ٠ ٦ ه/ / ا ١ وللكومارسسانت® ءازفستيا® سنويا. شخص الق ٧ ٠ ٠ —وال بح نخفض روسياي
التال:الرابط عل بملةنوفوضربيا. 

http://www.m4arab.ru/cp^^

الحكومةأعلنت متعددة، بحجج ؤإسلاميا، عربيأ النسل® التحديل ثقافة بنشر عربتة دول عدة تقوم فنا )٣( 
ابحعل الشيوخ بة نارتفاع من محذرة مواطنيها، بن يالإنجاب لزيادة دعمها عن الهولندية 



٩ل٥قج،ؤ ابباكاك:صالإس ؤت ِي'ي 
؛الملمن ( juالإنجاب فرص لخفض الأعداء فيه يعي الذي الوقت راق الدول• 

لأعدائهم،مزعجا قلما ___، الست،! قارات ق لالمسالمين العددي التفوق فان 
٠القيمة الغرُية الدول ق السكان أعداد تناقص قلل ق لم، مورئا وهاجسا 

لالحديثة الأساليب ااحدروا كتابه ق صالح اليد الدين سعد د. ذكر وقد 
النسل،تحديد حركة من موقفه يغر الغرب عنوان؛ محت، فقرة الإراملأما١، مواجهة 

افرنفذكر ل، نلزيادة وطرق ومائل من الغربية الحكومات فعلت، ما فيه وذكر 
لفتنظر فعلوا ما ذكر ثم ، ؤإنجلراواليونان والسويد ؤإيهناليا وألمانيا 

بللهدا. ثاهدة كأمثلة سابقة حاشية من أكثر ق معاصرة نإنج ذكرت وند 
ب.ف،تثقيفية لرامج دولار مليون ٥ ٠ ّْبالح نحصمس الأمريكية الحكومة قررت 

زلنما العشرينيات ل هن لن الزواج( إطار )خارج الحلاقات محن الحد إل 
٠عام الثرءيين غير الأمريكي،ن المواليد عدد بئر فقد عازبات.  منأكثر  ٢٠٢ ٠٤

غبرالولايات نية زادت لو لأنه . الزواج إطار خارج طفل مليون آ ١ ١  ٥١

حذرتالتي الأخ—ثرة الأوروبي الاتحاد تقارير أن الخمعة، النوم إعلأب مصائر أكدت .حيث الشباب 
العامالةالأيدي أمام الأوروبية الأبواب فح وصرورة القبلة، عاما الخسن خلال الثيخوحة تناس من 

الرتقبة،الشيخوخة عيمنة من الهولنديون ومنهم الأوروبيتن نحيف ثح إل تحولت الأحنيية، الشابة 
.السن صغار أعداد تراجع مقابل التن عدد تزايد مع القبلة العقود خلال الشباب طاقات وغياب 
الإنجابريائه عل ١^١^^٠ لتشجح حديدة، حطة وصع إل الهولنال،ية الحكومة الخاوف هده وينمنا 
العمل•تامط رأسها وعل اكسل، مجن الحد إل الأزواج تينع التي الخان تدليل عل والعمل 

الإنجابإرجاء إل الهولديين تدع الش الأسياب أهم من وهما الصغار، رعاية عن الأبوين وانشغالأت 
)أمستردام... الاشن.. يئن التوفيق عل قدربم عدم بسبب للعمل، مطالقة بصورة فكرته أوإلغاء 

-امواطنيهتشهح مؤكدا عربيا.. السل تحلءيد محاولات يعد عنوازت محت لاين• أون لها ~ حفّح ص~ 
الإنجاب(.لزيادة 

اتحاهاتم~ ١  ٩٩٥العالم ق السرأة اكحدة. الأمم . ٦٢مجتفر! عانر ق الرأة اليسون. ريموjد، انفلرث ( ١ ) 
.٢٢واكنمية!للسكان الدول الرتمر برنامج مشرؤع التحدة، للأم العامة الأمانة i ١ "٩ ١ ؤإحصاءات؛٨ 

١٠ "٣٩  ١٩٢والحدود. الأسياب — الدينية الرموز مغ الدين• محير شإمة، انفلر؛ ( ٢) 
.١١١؛النساء تشغيل صوابذل حارث، با عدنان د. )٣( 

الأزهر.بجامعة الدين أصول كلية عميد الولم، أن عنا بعدما. ومجا  ٢٨٥ص ق ( ٤ ) 
تقاؤيرمثل غربية بمراجع أخرى، إحصائيان فهناك ؤيتظر  ٠٦٦ص والقيم، الإعلام من؛ الإحصائية )٥( 

وغيرها.الأمريكية الحريمة ومجنقلمة بامريكا. الصحية للإحصاءات الوطني الركز 



مةنتتُءةوالفتات الأ■UJات ض الإنانة الزارة : الأول النمل 
.. ..هعمسسءهنمِ 

ثرد0نيادة صار لو وحتى المولود، عل ال؛قاء أو الإحهاصى بين ستكون الشرعية 
المواليد.بنسبة العام النقص تعوض لا فهي التجة 

المواليدعدد ق الزيادة فان هدا »ومع : Piene Guilmotحالمون بئري يقول 
المواليدعدد ق حمل الذي نقص اللتعويص كافية أما تبدو لا الشرعيين غثر 

رالزواج؛ال حالات ل الانخفاض بسبب 
الإملاميةالدول عل التعمية وقوانينهم السكانية نفلرمم ونق هدا ومع 

تصورهموفق المسألة تأملنا فإذا أقرب؛ للمرح فهم مثلأ، الرواج سن تحديد كقانون 
إلاالخنين بين ية جنعلاقة لا الإسلامية الدول أن نجد المجتمعات وثقافة 

أيالبكر الزواج محاربة ٌع منة( ١ )٨ القانوق الن تحت ممنؤع والزواج بالزواج، 
ميمتدالعمر أن أي والعمل" التعليم بغالهم ؤإمحالثاي، قرة ل المن هدا يعد 

القوانينلأن المن؛ هدا قبل مرعيتن أوغثر مرعيآن أولاد لا إذزت يتزوج"• حتى 
)الزنا(،الحرام حنهستا الإسلامية وثريعتهم )الزواج(، الحلال حرمت، الوضعية 
هذاتحت، الزواج تمنع قوانينهم كانت، فإن الغرب، أما نظريا. مواليد لا والنتيجة 

عاليةسرعيين؛شك، غير أولاد وحوي وبالتال مباحة، الحشية العلاقة أن إلا المن، 
همالاين الأؤلفال يعاق مثلان الأمريكية الحكومة موفر ففي موتل• وبازدياد جدا 
معدلوارتض أعدائهم تكاثرت والأين الزواج، نهلاق حارج محرمة علاقات ثمرة 

٠عام ق متزوجات غير اء لتالمواليد  وتقولالمواليد. محمؤع من U"؟./' إل  ٣٢ ٠٥
العمريةالفئات حسي، متزوجات غير اء لتالواليال. ارتفلمع لدى إحصائية ق أيضا 

فالمراهقاتالمواليد، أعداد ق الحاد الأرتفاع يتضح ٢ ٠ ٠ وه ١  ٠٩٨ عامي بين الشابة 
.yللأبرؤyإل٤٠٩٧و¥ا(وص  ١٥/إل.ه.7للأتمارمابذن)

منانمثرينات ق لماء الأحياء المواليد نسبة أصحاف، ثلاثة ؤإل ( ١٩إل ١ ٨ )من 
ذنابذن)؛آو.آ(ومنه7إل؟آ/سرماب/إلأه7سرم

اكلأتينسح/إليا.7^.)هآو؟آ(وفي 

ا،الزنمن اف.اب؛رالواب بواطن: ٠ ١ ٢ ص أوربا).مدرغري(، j الكاف عدد انخفاض مماب، )١( 
الصالأجاJزىالأض.أ.دفضلإئي،صأا-.وب 

٠.٢ ٤ ص الحرية، سجون ل نساء من الإحصائية )٢( 



اقةالأنالزاؤة : الثالث اuب ؤجرأ-إئيرز 
بالدولمقارنة حارة لا ربح ق سكانية ناحية من رؤيتهم وفق أمم والنتيجة 

يةبالنالم المالجتمع عكس مرتفعة عندهم األوالياد حيث مثلا، الإسلامية 
قكبر دور له الزواج ٌن تأحير أن ومعلوم للزواج• القانوق الن تحت للفتيات 

وقلته.السكان مسألة 

الضوءدائرة تحت هى لن.للث، غالبا، هدا من تشتكى فلا الإسلامية الدول أما 
منتعاق غالبآ دولهم أن ومادام — منها العربية خاصة — النسل تحديد سائل وق 

للدعوةلهم ثة بالنوحيه >اس_، ^ا ارتفاع، ق الثالث، العال؛ ودول الانخفاضن 
الدول.هده بمثل ءمحتالفة بهلرق السل لت«حديال 

منهاوالعربية عام بشكل الإسلامية — الثالث، العالم دول أن حيدأ يعلمون ثالثا؛ 
،بصعود فيها اسمان زيادة منحتي - وتصرنحامم تقاريرهم ل كإ حاص بشكل 
الأسريوالترابط الرتفعة والحمؤبة الأولاد وكثرة وايكر الهليعي الردلج فثقافة 

النقبل كان مواء وبيقاتهم، الإسلامية شريعتهم __، الساإمأإن عند متتشرة 
ريادةعل اعد يمحا اليامب. مرحلة ق اويعا.ه للحسبن عشرة لكلثامن اكامرر 
منحىالتي العفلمى الغربية ال-ول عل ، ل حهلرأ يشكل وهدا الدول، -بمده السكان 

هبوط.ق اسمان عدد 

إنجابمتوسهل أن ( ٩ ~ ١ ) بالفقر يالل.وباحة السكان مؤتمر وثيقة ذكرت وقد 
لدللث،الأكثر عل اثنتن لتصل تتراجع بالغرب هي بينإ تة م حوال الشرق ق الزوجة 

الشرق.مناؤلق ق خاصة الكاق النمو هدا تقليل يرون 

الغربمن جزء متكون الألانّةت'أروربا مالت دى صحتفة مع حوار ق لويس برتادرد الرومود نال، !١( 
سوىيجبون ولا الزواج سن j يتأخرون الأودويض أن لذلك؛• الودية العوامل س ذكر ثم العري(•• 

الأطفال*.من أير مددا ؤتصون ب5رة ّن ق مزوجون أوربا سالمي لكن الأطفال؛ من قليل ءل.د 
. ٦٢ص الإسلامية، الشريعة منين حكم 
المالحعل محاقفلة الفقيرة الدول الحتوب دول يل الحمل مغ سياسة نرض إل نجر( دعا)كيأيمان 

الأملش (.وعند ٩٩ص المرأة، من يريدون )ماذا تعبيره. حد عل اكحا.ة للولايات الإستراتيجية 
للمدالمرأة عل العدوان وكيلك المجال. ^ا ق كثيرة شواهد النمل تحديد حركة ممابه ق المودودي 

موايها.كفنرل اممريم 



ء ع:ؤ ؤ رالنتيات الزاويةالإنانةضالأ-ظذات : النمل١^  ٢٠٢ ق

العرسةالملك—ة والدات الخليج دول ق الإنجاب ءرمعدل مثلا ولوأخدا 
الوقتهدا ق يقد اشال مسيل عل وهو العالمية، المعدلات أعل من السعودية 

السعودياتللمناء الخموبة فدمعدل /لذا ١ ./(؛• U.Y)بحوال السعودية ق الراهن 
الذيالأمر عالمية، معدلات ١ ٠ أعل صمن تاق إذ عالميآ، المعدلات أعل من تعتم 
كثفتهما وهذا عالميا. فرهم من أعل بشكل عوديثن الأعداد ارتفاع إل ينم 

قخمة وهي الرشيد~ د.وفاء أكدت فقل. الإنإئي. المتحدة الأمم برنامج ق مصادر 
الإنإتي")المتحدة الأمم برامج ومستشاره التنموي الاقتصاد سياسات 

٠١ أعل صاريعدمن ٤ . يقدريا الذي السعودية المرأة حصوية معدل ،إن 
النامية؛،الدول ؛عاس ناء تنافها العالمر، توى م عل معدلات 
}١ قليلة نسبة وهدم ، للمرأة حلفل ٢ ، ١ جخ أوربا كل ق الخصوبة نسبة أما 

عننسائها إعراض الغربية الل.ول لأحذل.ت، رروقد قامم؛ الرسيلؤ عبل. ئ. قال 
التربيةأعباء تقبل وعدم الاقتصادية الفلرة أو الرشاقة عل المحافنلة سب، يالحمل 

٢٢٠٢٥عام المسالمين أعداد كثرة إل سيندي الذي الأمر والولادة، الخمل ومتاهمب، 

أبوبكرد. النوبية...، والذكلأتؤ القماط بموان: الخلج ص -( ٢٠١٤ شامالة)٤ نحالنأن دراسة )١( 
منذلك إل وما يالسعودة السكان بت نحائه عند — الصحفة ينفس دراسته" ل وتال  ٠٢٢٢ياتادر، 

قتزايد ق سيكون الزواج صن صيدحلون الذين والصبايا الثياب أعداد ءإن ت رممية إحصائيان 
ثما، ثرة كبشيها السكانية القاعدة ستكون إذ ٢، ٠ ٢ ٥ يعد ما حتى يتراجمر لن وهو ، القادمة العقود 

الخالية•.الإنجايية معدلات تدق احتيال •ع حتى سيزداد الأرتفاع أن إل نميل بجعلنا 
إذالJالم، سب أعل من أيضا تعر السعودية ق واحد عائل عل الأفراد اعتإد تسمة أن اوصحت وتد )٢( 

الرصيد.وييتتت يعمالون لا أشخاصي ٥ جوال نفقات يتحمل الواحد ا،لوظف أن لمعنى ٦، إل ١ تثبغ 
حققتالسعودية أن الحبمر، بمدينة أمس من الأول ماء الشرفية أعإل نابان ملس استضافها الش 
٧٢افرتية تحتل كانت أن فيعد الأحبمرة، صنوان العثر حلال البشرية للتنمية العار الوشر ق كبيرة قفزة 
التيالختالفة، الحياة مناحي ق العام للتحسن ذلك وأرجعت وةّا،  ٣٢؛؛j، النوم أصبحت ١  ٩٩٩عام 
)الشرقصحيفة ذكرت مجا ونق الأمية، نسبة وانخفاض السعوديثن أعار معدل ارتفاع أيرزهات من 

—نون٠ار ~ ٢ ٠ ه| ١  ٠٤٣ — الحجة ذو 02- لاين أون لها — صحف — اليوم،)الرياض الأوسعل( 
التال:ه،،لإ(ءلالرايءل 

http://wwwJahaonlincxonVarticles/view/l^

.٢٥١ص التحدة، الأمم منفلومة ق الرأة كتاب أوريا، ق للمرأة الحصوية لشبة يتظر )٣( 



"ضَمس""س,سس,س سأجءءدب~ِ"
هصس_سده._سإسه .. .... . . اهر-^^^^_  %صصه§

الوتمراتبعدها وجاءت الغرب أقلق الأمر هذا عاليه، هو ما عل الأمر امتمر ما إذا 
لتحديدالدعوة توصياته أهم من كان والدي وبكين القاهرة مؤتمر ل حمل ك،ا 

ية،الخنالحرية باسم الزنا ؤإشاعة الإحهاصى، ؤإباحة الرواج، سن وتأخير النسل، 
الدعوةمده شنى التي الغربية الدول إن •إلخ* • الحشية• التربية لتينيس والدعرة 

يا؛وروموألمانيا ا وفرنوبريطانيا كامريكا بلائها ق تطبيقها ترفص بلائها خارج 
*ذلك،... لأجل الكمرة الأموال وتدغ النسل سميع وألمانيا إسرائيل ن إز 

راليونيسيف(للمهلفولة المتحدة الأمم منفلمة عن صدر مشترك تقرير ارأكد وقد 
أنينتظر حيث مريعة، بصورة يتزايد العرب السكان تحداد أن العربية والحامحة 

بزيادة،عام بشكل الإسلام فأهل . ٠٢٠١مة؛حاJول٥ ن مليون ٤ ٠ ٠ قرابة إل يمل 
وهذهالغربي. المجتمع بالأخر بالحانب تماما العكس وبخاصة. منهم والعرب 
أثرهالها الكانية الفلرة من والسياسية الاقتصادية والقوى الحالية، بالعائلة 
علفتوجب، المعادلات. حده المستقبلية اكاحية من خطيرة إشارات لأنيا الهميق؛ 

تدبروالمؤامرات نحاك الخيل فبدأت أوإنقاصها، القليل كامل اممة موازنة أمثالهم 
ممولةمثال، ممر ق النسل لتحديل. ءالدعرة أن نجد لدا الكال. الزحف، ^ا لوقف، 

الإرمل النسل تنفليم لدعوات الأجواء ميئة بحد أوربا بدأت فقد الخارج، من 
المتحدةأوالولايات مفاده خيرا اهرة الق، صحفونثرت الدولارات، ملاين 
منالأسرة بتنظيم والحاصة العربية ممر حمهورية إل منها المقدمة المعونة رفعت، 

،.٢١٠دولار ملون ٤ ٥ إل مليون  ٣٦

httpVAvww.islanitoday.netعل!^١^: ّ غامضة لأغراض سومة دعرة مقال: )١( 
نمىل لحاجات الحارج من تمول النمل تتظم حركات بأن صراحة الناتئة المادات من عدد أثر وثل )٢( 

الغربل النمّل نقلتم جهود [أن  Doing daily batteزالمدر: تعالن الرسى فاطمة قهار إبلتس 
، U.S.AIDالسكان ومحلس للتنمية،  IPPpAjJb^lوالوكالة فورد، عوصسة منها أجنيية جهات تمولها 

كواليونتقرير ؤيتحدث الأمريكية. الخارجية ووزارة ، CIDAلكمية الدولية الكدية والوكالة 
علالتطيم صيامة فرض حلال من الأسرة تقليم أنثطة ق الفرنسية البصمة عن بمدها[ وما  ١٢٧]ص 

الدينمعد د. أيما الخبر مدا وذكر (. ٩٧ص الرأة، من يريدون )ماذا ذلك. نحر ب الذي الثعب 
٠٢٧١ص الإسلام، مواجهة ل الحديثة الأساليب احدروا ق صالح، السيد 



آةّآ.>-ةوالفتات اسلالأرل:صالإتجينالأئىت 
،.خههصشسء_ ____همسءقصر^_ 

القيادةمن مرموقة بمكانه حفليت حيث بمصر؛ الاهتإم مستغربا وليس 
اتملكهالتي الهائلة البشرية والقوة السكان كثرة ثب يللمعرب ثة بالنوالريادة 

لإمراتيل.محاورتها ثب يالغربية الضغومحل من تسالم لر لذا مة، ن مليون ٨ ٠ حوال 
الدولأن حتى وامحح؛ اليهود مقابل للفال؛لينيين السنوية الزيادة من إسرائيل فقلق 

جامعةق مركز أقيم فمثلا الغرض، لهدا حاصبمة مساعدات تقدم كامريكا الغربية 
تحقيقق حلالها من الدولة اعد يللسكان( القومي )الخهاز عاليه يهللق الأزهر 
لهلبأمريكا قدمت، وقد لهدفهم، للوصول دينيا ؛ ١١^؛الأزهر ليكون النشوي الهدف، 
محليةومعدان، أجهزة عن عبارة الدولارات من مليوثا عشر ثلاثة من أكثر الأزهر 
وماالغرب بدول الهبومحل وهدا ،. الدائم١ بالحمم حاص منها والبعض الأسرة لتنفليم 
قملةالزواج وعند ، النكاح عن والعزوف، الزواج من تأخر بب بساتهها 

.والإماق١٢١٢وعدم اممدق وكثرة بالأولاد، الرغبة أوعدم الإنجاب، 
حرصواالنمل وتحديد الزواج من تأخر ب؛ز، الوؤليدة العلاقة لقوة ولعلمهم 

محمودميدة أ. ذكرت فقد وغثرها، النامية الدول عل فرصه ق وتأمحره تحديده عل 
للمكانالقومي المجالس أجراها درامة الدولية( )العلفل؛الاتفاقيات عن تانها كق 

عدد■؛محمص إل التومهل ق يودي منة بمقدار الزواج من ق ارتفاع كل *أن تقولت 
بشكلالخصوبة تأثر المحتلمة الدراسات وتؤكد محلمل،  ٢١١بنحو الأمرة ق الأمحلفال 

الرابطعل ؤإمرايل. ممر ي،ن سكان السالة لبالنسة غامضة. لأغراض مشيوهة دعوة ت ممال، يطر )١( 
http://www.islaintoday.netاكال: 

٤ّ ٥ ص ٢، • • • عام للمكان، القومي الجلي )مصر(، أسوط محانفلت يريق الكر الزواج ءلاعرة )٢( 
٠عمالة وحلول، واقعيا مشكلات العاصر.. الواتع ل الزوجية 'الحياة كتابه ل ماaلان صلاح ئ. ذكر )٣( 

الارتفاعبرصاوه نام ما أول فكان الغرب،، بلاد ل الأسري التفكلث، مفلا*ر رصده ق الأرنام بلغة 
مها؛_،وصالت، التي أمريكما، ق ./ ٨٥إل وصملت، التي الزواج، عن العزوف ذِح ل اللجوفلّ 
أمريكااطئال ا،ا-./ءومارنك بلجيكاإل j الطلاق ن، ومالت، حض j ْا/■، • لأكثرمن الطلاق 
الفتياتحل معاولأت ارتفعت ي منوات. ١ • من من الزنا ية نوزادت الزواج، إطار حارج يولدون 

 ( • ١ >، - ١ > j التيالرأة معدلات ارتفعت كإ ٢، • ٣• العام ق فتاة ١  ٢١٩• ١ إل الحد؛ الولايات
إليضاف . ١٩٧٠منة ملايئن ٣ كان بعدأن ، ٢ ' ' ٣ منة امرأة ملأي؛ن ١ ُ بمفردهاإل أولادها تعول 
:التال ارابمل يطر الإنجاب• ل الرغ؛ة عدم ذلك 

http://www.ahewar.org/debat/show.att.asp?aid=85900



,بمصضاسس ت■ 
لعددأعل احتإلية يعطي الكر الزواج أن حيث الأول الزواج عند بالمس مباشر 
٢.والولأدةا<أ الحمل مرات 

مطلقمن وأ-أثدما التحية الأمم هيئة حرص لماذا لما يوصح وهدا ئاوت1 
تةفالالميول، من المزواج من حدد لن الزولج من برغ الدولية، الاتفاقيات 

والأرع...؟!.والثلاث ؛السنتإن فكيم، الديموغرافية، الماحية من تفيد الواحدة 
اممبمجتمعأيضا المتزوجة الفئة أن نجد أحرى حهة ومن جهة، من هذا 

يقبلونالذين أن رغم مثلا المتحدة فالولايات أحرى؛ مشكلة من تشتكي الغربية 
تتزوجالتي القليلة المسبة هذ0 أن الفداحة أن إلا مستمر، بتناقص الزواج عل 

حالة,١ ١ ٢ ,٥ ٠ ٠ ٠ اك هنفل  ٠٢٠٢ ٠ ٠ عام ففي اللملاق، حالات فيها تزاداد 
موجودالعدوى وهذه أصلا. الأسرة وجود اميار ق كبم لخطر يثثر وهزا طلاق. 

ؤيد!الم، ./ ٦ ٩ الرمحان ءل>د ق الهللاق معدل فمثلا؛الجسكا كله، الغري لعال؛ اق 
 ،/n•ا،ه./وهكذاءم.المسا:

أنالأوربية الدول عن المنشورة الإحصائيات تزكي إلهي! فضل د أ. يقول 
فالزواج عل الةبلين وعدد بل جدأ• صقيلة قلة يشكلون منهم الزواج عل المقدمين 

هذهبمثل ؤإباحيتها مية الحنفالحرية } ل بلاد التلك معفلم ق مستمر انخفاض 
وانتشار، جانب من المواليد بة نانخفاض رر ق اعي نالبلؤغ، ط المجتمعات 
وتساعدر؛أا آحررا جانب من الأحرين ت لوقيا تودي المى الحنسية الأمراض 
عنبمدآ واللهو، اللذة أجل من ٢ ١ الزواج عن العروق ننادة عل ١-^( 

للمكان،القومي الجلس )مصر(، أصيوحل محافظة بريم، البكر الزواج ظاهرة من؛ كلامها مصدر وكان ( ١ ر 
.٤٥•\،ص  ٠٠عام 

العولمة،خاحتر ينظرت رسميه، غرسة حكومامت، مصائر من أيضا أحرى لدول كامل جدول وهناك ( ٢) 

كتابق يالشميل كفلمر حلموت، بئري صن أوربية دول إحصائيان ق جدول من أكثر نتيجة وهذه )٣( 

الإحصاياتبعض الأوربية...، الدول يعص مات أوحم الأمريكية الخدمة صفحات مصادر ق يكر ( ٥ ) 
وهرسابقا الأمريكية الإسلامية الخامعة رئيس ~ السلطان الدين صلا د. ذكر فقد المجال؛ الا مق 



ء
هنمِ.ء،هعنحص'ه 

الدراساتإحدى بينت رروقد وقيودها، وحدودها وحاحياترا، الأسرة مسؤوليات 
الأخلاقيةالقيم انحدار أمساب أن يعتقدن الأمريكيات من A./ ٠ أن الأمريكية 

سب،الماصية ّآعام ال' حلال الجتمعات عل طرأ الذي التغير هو الشبان لدى 
الطالبةا لاعشرنالتاريخ عجالة لوعادت الماء: من /' AUوقالت، المفتوحة، الحرية 

التحدة،اأالولايات صد احتإعية مؤامرة الخنس،ن ب،ن بالمساواة 
٣٠مثلا الأمريكية الإدارة رصدت فقد وبالمناسبة  لمشجعدولار مليون ٠ 

٢٠عامي ب؛ن ما للأسرة تعزيزا الزواج  منيدكر ما يؤيد هذا ومثل ،. ^٢٠ ٢٠ ٠٣—٠٢
اليومالأمريكي،ن من أآُ./' أن: مثلا كالقاJالة الأمريكي، المجتمع عن إحصائيان 

ومباحةحائزة أوالزوجة الزوج غير آخر شخص ْع مية الحنالحلاقة أن يرون 
قة دراسق تها.وحاء ممارسق أوأخلاقه المجتمع لأعراق محالفة هناك وليس 
لد-رناء الممن ./" ١ ٣ أسرة، لإقامة تعداد اسلديه الرحال من ٦.! ٠ أن أمريكا 

الالرحال من A./ و. الماء من ./ AUبته نما أن يعي وهذا أمرة لإقامة استعداد 
أدىبل المسئولية. وتحمل الأسرة تكوين عن واضح عزوف وهذا ذللثا• يريدون 

أيضاالسكان عدد تقليل يبب، مما وهذا عندهم. حديدة أمر أشكال لغلهور الأمر 
المجتمعات.ذه هق 

ررفحياةقال: حينإ الفلسفة مباهج ق ديورانت،( الغربا)ول الورخ وصدثما 
باعنأكل الماس إل فته تقدم الذي الوقت، ل الزواج، عن مثبهل كل إل تقفي المدينة 

بجامعةالإملاميت الثريعة وأمتاذ البحرين بالإملامية أشؤول بالالأعل بالجلس شرعي مستشار 
مانوجد العمرة، الفتات تقسيم •ع ٢ ٠ "٢ — ١  ٩٧• عام من إحصائية جداول ذكر أن بعد ~ القاهرة 

ق'VT/ ٦ ية بنالرحال لدى الزواج عن العزوف ية نزادت ستة  ٣٢حلال ل أنه جليا يبدو يل• 
قبة التمذ0 تزال ولا ./، ١ ٦ ٩ بتسبة زادت ها نفالدة ق اء التبة تآآ-1؛،ك،اأن ين ما الأمار 
٢٠ستة ففي الأ-محرة، السنوات ق ازدياد  ثمنفمط ,U./ ٥ إلا يتزوج إ أنه عل الإحصاءات دلت  ٠٣

الأسرة،»_UY(.عل العوخلة )محاًلر أمريكا. j( للزواج أمل هم 
عننيلها وما الصفحة بنقر إحصاتيات أيضا ييتت وفد • ص٧٩ التحدة، الأمم منفلومة ؤ، المرأة )١( 

فتتنلر.وانتثارالجريمة التللاق ونيادة الزواج ص العزوف 
الزواجلتثجح أمريكية مبادرة دولار، مليون ٣ ٠ ٠ قيمتها عنوان؛ تحت لاين، أون لها لها/ أحار ينذلر. )٢( 

.٢ ٠ • ٥ - نثراير — • ٢ هإ ١ ٤ ٢ ٥ - ذوالحجة ٢ ٢ - للأسرة. تعزيزا 



كانعإ مكرا يتم النموألحني ولكن أداءها. يسهل مييل وكل الحشية الصلة عل 
قومعقولا عمالثا شيئا الرغبة قع كان فإذا النموالاقتصادي. يتأخر كإ قبل، من 
حضارةق محلبيعي وغير عسارا أمرا يبدو الأن فانه الزراعي الاقتصادي النظام ظل 

ولاالثلأثين، من إل يصل لقد حتى لالرحال ية بالنحتى الزواج أحلت صناعية 
قكان عإ نفس الصبعل. عل القوة تضعم، وأن الثورة، ق الحم يأخد أن من مفر 

الحياءونحتفي للحرية، موصعا فضيلة كانت، التي العفة وتصح القال.يم، الزمن 
وتطالبخطاياهم، بتعداد الرحال اخر ؤيفحمالا، الحإل عل يضفى كان الذي 

ؤيصبحالرحال، مع المساواة فدم عل محدودة غر مغامرائت، ق بحقها النساء 
الافاؤيايت، بمنافسة الشوارع من البغايا ونحتفي مألوفا، أمرا الزواج قبل الاتصال 

المدقالعالم يعد ولر الزراعي، الأخلاقي القانون أوصال تمزقت، لقد البوليس. برقابه 
لث،تلديورانتط( )ول يناقش ولا هذا؛ عن قهلء_إ محمد تاذ الأسقال به؛،. محكم 

واقعاأمرا يأخذها إنإ اكر، البالزواج عن الشباب تعطل إما قال التي الأسباب 
أهيولكن! فيه. حيلة لا واغ أمر أما عل كذللث، آثارها إل ؤينظر لمة موقضية 

ثمالزواج، طريق ق العوائق وضع الذي من ؟. منه مفر لا أمر أهي كذللث،؟، حقا 
بهحاء حتمي تطور أنه زعم ثم الزواج، من بديلا إ( العبملءاقة)أوالبغاء وضع 
،.١١عود! - كلهم - إمم الحديد؟!. الاقتصادي الطور 

الحكومات،وأصحح، .٠ رر٠ ت الأمريكي وف، الفيلديورانت،( ا)ول أمهؤيقول 
تهدفت،واسبينها، فيإ الصرلع الهليقات، نفتؤ وامتأ آخر، واد ق والشعمؤ اد ول 

خشيةالزواج الرحال ونحبر العام، الصالح عن الفلر بصرف، الرح الصناعاتف 
ورأىدة، فاسطفيليات، ؤإل كاملة عبودية إل اء يالنالأمر وانتهى المسئولية، 

الغامراتإنتائج من الاخراعاتؤ نحميه حا.يدة، حريات، منح قد ه نقالشباب 
الفنق الحنسية الوثراتج ملأيبن ب، حانكل من وتحوطه الماضي، ق النائية 

تيارق ميل له ببق ل؛ ءالم إل اندفعت، الانتظار المدينة فتاة مثمتط إذا والحياة.حتى 

٠١٥٤—  ١٥٣صن قطب، لحمد معاصرة فكرية مداهب بواسطة المربية. الرخمة من ١ ٢ "^١  ١٢٦صن ( ١ ) 
فينظر.يتصرف، التعلّق ومعه 



لآ؟أآة■والفتات الأضاذLت يئن الإنانة اواوين : الأول اس, 
ءسمحظله

منوهدايا والتسلية الغزل من خيف إغراء تأثبمر تحت واقعة فهي الواهية، المغامرات 
الحتمية.ُالمثاهج الأستمتاع نفلير ق الشمبانيا من وحفلات الحوارب 

ة،الكنيق لا ا عليهؤيعقد للزواج، يدها يهللمب الذي الرفيق نجد وأمحرأ 
قللالذي الخلفي يعد ولر الدين، عن ألحدوا الذين الفكر أحرار من لأنيإ 
الذيالبلدي الكتب قبو ق يتزوجان إمإ قلبهإ، ل أثرا المهجور إياما عل جاما 
بكلمةان يرتيهنلا إتيإ العمدة، تعاؤيذ إل ؤيمتمعان السياسة، مر منه يفوح 

مراسيمفلا منه، التحلل ق ومت، أي ق الحرية لهإ المصلحة، من بحقد بل الشرف، 
ألمامحلتحيل الانفعال، ق نشوة عمق ولا رائحة موسيقى ولا عفليمة حهلبة ولا مهيبة 

محاحكآ،صاحبه أحدهما يقبل ثم الذهن، صفحة من تمحى لا ذكريات إل وعودهم 
—،ا٠٠الرحيب ينتفلر كوخ ثمة فليس بيتآإ ليس صخب،.إنه ق البيت، إل ؤيتوحهان 

قحجلا هإ أنفتحفيا أن محب بل الفلليلة، والأشجار الضرة الحشائش ومعل أنشئ 
ويكسذيامفلهرا يحذ كان الذي ، كالبروحا ا مالمسكن هن.ا ى لسجن، رزانة 
مجدهما والروية ، الحقافمن فيه مائي شيء محرد بل عاما، بعشرين ذلك، قبل روحا 

والح.يال..والحجارة الفوصاء وسهل يقوم فهو ارستان، مق 

تحملحدرانه محعل شيئا البيت، هن.ا ق تجد لا فهي أمل، بمنية المرأة وتصاب 
إلاإليه تعود ولا بة، مناسكل ق تهجره حتى قليلا إلا تلبث، ولا والهار، لليل اق 

تثبهالحجرات ه هاو أن قليل بعد ؤ الرحل.ويكتشفأمل ومحسب، الفجر، معللع قبل 
شبهاتشبه زوجته مع علاقاته وأن وهوأعزب، فيها يعيش كان الي تللث، الشبه تمام 

كانالماء.ولما من المتهرات مع يعقال.ها كان الش المّثئة غتر العلاقات تللث.، عاديا 
ديففانه أ؛وْ~ ر؛اءل ~لأ ية جنصلة لأنه المحيح بالمعنى زواجا ليس زواجها 

عنلانقصاله الزواج هذا يموت الحياة، ومقومات عليه يقوم الذي الأساس لفقل.انه 
منفصلتان،قطعتان كا-را وحيدين نفسيها ق الزوجان ؤينكمش الؤع، وعن الحياة 

إلوتعود احر، المحياة صغعل يبعثها فردية إل الحب ؤ، الموجودة النيئة وتنتهي 
عندفليس تخفاف، الاسإل الألفة تودي حنن التنويع، 3، الهلثيعية رغبته الرجل 

أنريم_، لا الكواريث،! هذه آنذاك ديورانت، بدكهبويتوغ مما أكثر تبذله جديد المرأة 
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وس—يزدادمقمودأ، النسل يكون لا حيث فأكثر، أكثر بتأييد سيظفر اكية زواج 

فسوفأميل، الرحل حانب، إل حريتهإ أن ومع مباح، ض أم كان مباحا الحر الزواج 
أحد،يغازلها لا أيام ق تئفبميها عقيمة عزلة من نزا أقل الزواج هدا ا،لرأة تعتر 

التجربةعل ميء كل ق تقليد© بعل الرحل المرأة وستحث، المزدؤج، المستوى محبتهار 
نظاميصلمغ المحرمة،ثم الزمحايتح بضحايا المدن وتزلحم الطلاق محيتمو الزواج، قل 

محبطؤيصح المرأة تصنع يتم وعندما محإحة، أكثر حديدة صور ق بأسره الزواج 
منقلأونحل المرأة حياة ق عارصا أمرأ الهمل يضحى طقة كل ق مائعا محزا الحمل 
هذابعد ؤيحلمق ثيء• كل وهدا البيت،... عناية محل الأطفال، بتربية الخاصة اكولة 
وأعغلمتوقع ما كل تحقق ولقد بقولهت كتابه)الحلمإنية( ق الحوال سفر د. الكلام 

١٠٠٠كله.وللمجتمع للمرأة المستديم الثماء عنه ونجم منه، 
فهووالمجتمع النفس عل متحل،دة آثارا له أن ثلئ، لا التأحير أو العزوف وهدا 

الأءتداءا>تإونيادة يهلن، ا وممنها ما؛لهر الفواحش انتثار مثل ت مستطيرر ثر 
أشكالوظهور ،، والإحه_اضرالسفاح أطفال وكثرة ا، والأغت_صابإل الحنية 

الخمارة،ومشكلات الإسلام كتابه؛ )ل قطب مسد من الحوال د• الفيلسوف مقتطفات نقل وقد ( ١) 
اس:ةمة.)-آما-،ةا(،يقالوكتابه:

الشرمقدار ندرى ولتا ت المرن هذا أوائل بلائه ق وحده الذي الثر واصفا ديورانت ول يقول )٢( 
قالظن أكر ل يرجع الشر هذا ومعفلم • • • _• مسئولا الزواج ناخر نجعل أن يمكن -^، ٧١الاجماعي 

الغالبفهول الزواج بعد إباحة من محدث وما الزوجتة• لجاة الطييص ضر التأجيل إل الحاصر ءم.رنا 
فينظر.فطيا لحب معاصرة فكرية أومغ.اهب ال—ابق. الربع يواسهلة فبله. التعود ثمرة 

من./ VYكذلك الأمريكية، الأراضي داحل ما شخص عل جننا الاعتداء سم تقريا دنيةتين كل ق )٣( 
الولاياتمحمل وهذا الاغتصاب لحوادث معرصن الأمريكية التحية الولايات ق النماء محمؤع 

)منغلمةالنساء. عل الواقعة الاغتماب معدلات حيث من العالم ق الأول الدولة الأمريكية التحية 
■ ٦٧ص والمتم، الإعلام بوامهلة ( www.crirrie.org\do\homeالأمريآكية، الحريمة 

يعملياتيقمن اللائي اء النعدد بئر أمريكا فمثلا عام، يثكل بالغرت النتثرة الظواهر من وهي )٤( 
لانتثارا العمليات أنو؛ع أكثر أحد الإجهاض بجعل وهن-ا عام. كل امرأة مليون ١ ٥ نحو الإجهاض 

السنة،ل دولار مليون ٥ ٥ عن يزيد ما الحاض الوقت ق الأمريكية اكحدة الولايات ونفق أمريكا. 
،٢ ' ٤ - ٢ ■ ٣ ص اللاق، حليل غتار رايتها، ك،ا )أمريكا إجهاض حالة ألف ٢ • • يقارن ما سلية 

(٠الهاشمي د.محمد ، ٤١٦ص اللم، الجتمع يراسهلة 



Kي ي  ٥٢والقيان الأ-طن1ت ض اب الإنالزارة : \لأوو " ?v  ٥٣٠ أ

تحتزواج غثر من والعاشرة الحر، كالزواج متنوعة عاطفية وعلاقات متعددة ، أمرر 
أنبوذلك ، التجردبي١ والكساح ع الإنجابر لوتم حتى عقد بلا واحد محقق 

قلوتموتآلفت بعضهم مع ارتاحوا فان معينة، لمدة البعض يعضهم ْع يتحاشروا 
يتلكالإنجاب عدم يشرط لكن ة / مناسب ة زوج/ عن للبحث أوافرقوا تزوجوا 

إذكر مع ذكر أو أنثى ْع أنثى محراء المثلية والأسرة العلاقة أيضا التجريبية. القرة 
الواحدالفرد ذات والعائل—ة الزوجية! بإطار خملمع بلا محكن أي الجرد والتاكن 

م١  ٠٩٧ سة الأسرة لشكل نب ض كانت الأريكة، ايحدة الولاة ي الأمر؛ أن،اط ص إحصانه ق )١( 
أكثرلتكون تراجعت هذه لكن ./'، ٤ • (٣. كبيرة تكن لر بتها)ؤإن ونالأولاد، مع الزوجة هوالحياة 

نربإل الأبوين مع الأولاد وجود ة نوانخفضت . y.YA.Uأولاد بدون الزوجية الحياة هي بة ن
الضعفمن اقرب كإ وحدهم، يأأيثرن الدين أوالنساء الرجال نة تضاعفت كإ T/*. ٤ ٠ ١ النصف 

أوالناء مع أوالنساء الرجال مع الرجال كان وربإ زواج بدون وهوالعيس ، جديد لون وهي 
ذكرهانم الأريكية. للأسرة نسبة أكثر صارت لقد Y./ ١ ٧. إل X ١ ٢ ٠ ٤ من محتلعلة بعضها مع محموعات 
الحائلةبموت يقولون الغرب ل الباحشن من كثيرا أن حتى أوربا، ل كثيرا نحتك لا والأمر بالتفصيل■ 

وكانغدا؟ الأسرة ستموت هل بعران:  strenمحلة j مقاله j القرني هانز( سيان )السيد مثل: 
لهب( الألماق)جرد الكاتب وكن.ا العائلة، موت كتابه ق كوبرا ديفيد وكدا)السيد نعم، ابواب* 

ينظر:الأسر، أشكال ق وللمزيد . ٤ —٩  ٤٧ص الأسرة، عل العوالة نحاءلر يتنلر؛ الهددة. الأسرة كتابه 
بعدها.ومجا  ٣٣ص المرأة. من يريدون ماذا 

٨٤ ٠ المرمة الرمحان همدي بلغ حيث ١  ٩٧٢عام مند الرمحان تقالمن ءلا٠رة بدأت ق؛ري3لانيا ضثلأ )٢( 
النساءنسبة مؤنقة.وبلغتا زواج عقود بدون معا العيس تفضيل مع الانحدار نحو امحه نم حالة، ألفؤ 

اامعمحمن أم ذو}جا عقود بدون بعضهم ْع العيش ريفضلن أعارهن ُن المنتن تحت هن اللواق 

بيرئ/ئأونلأين.فصان:
(.٢٠امآ-طير-؛. ما  ١٤٢٤-ذوالحجة- الزواج 

جاءند ، الأوضاع هذه j يبحث مقال رؤيت يدن ( Free Pressجريدة)ل نثر الزمان من ئيل عند )٣( 
الدائمة~ الشروعة غثر العلاقات وتفاحص الطلاق ومء الزواج تلة من اليوم بتتا نشأ ند ما ®إن فيه' 

قالطبيبة نالرغبة البهيمية، إل القهقرى راجعون أنتا عل كله يدل والنساء، الرجال ُان ~ العارضة أو 
لازماواليست، الأسرة تعمبمر يكون والشعور غاربه؛ عل حياله مجاشر الولود واّبمتل التلائى، إل النل 

الإعمالفيهم ينشأ الناس اصبح ذلك ويخلاف التقوس. من يتممي يكاد الستقل أوالحكم الدنية لبقاء 
منالفاحثة الكثرة لهده اترحوه الذي التامع اروالعلاج لهءا؛ا. التصح وعدم والحكومة الدنية مآل من 

الأمرة)دستور الداء. من وأفح اضر جاء الدواء ءولكن الاحتتارى الكاح هوترؤج والتفريق الطلاق 
القرآن،صا؛؟(وطلال 



كقحآّ'لْءءب 
؛،ل( ftninization of poverty)الفقر تأنيث ظاهرة لوجود أدى وهذا ، أوالأم( )الأب 

علالغرب يهللقه كإ ( Single Family Parent)الوحيد العائل ذات الأسرة أوررامم 
اباللهلمل أوأن معروف، أب لأبنائهن وليس سفاحا، محمالن اللاش النساء ملأيئن 
ا،لصاعب،لتواجه وولدت حماك أن بمد عشيقته ترك ولكنه الخاللة، من معروئا 

فرادى،الأولاد يرعون الدين والأمهات اء الأبية نررارتمع فقد ،. ١ وجدها® 
الأممفردة,مآ،والأّراضترءاما٠٢٦٠٠٠ ٠ مفردا الأب يرعائ التي فالأمر 

١٠٠١٤٢٠٠ ٠ ٢٢٠ام عوهذا . ٠ هدمأن إل تشم الدراسات وحميع فقط،  ٠٣
١أمريكا وق ،• متمرْرازدياد ل الخالات  أببلا فقهل الأم تعيلها أسرة مليون  ٠٠٤

فكرةيبعا،ن اء اكأصبحن حتى ،. رالأمريكية الإحصاءات دائرة ذلك تؤكد كإ 
يلذنب الأمريكيات اء النأءاو_ا الأن رر كت1بهت ق يوكانان( )؛اتريالث، يقول( الزواج، 
وحولمع خاصة ® والعائلة الزواج فكرة نحاه عداء لدتس وأصبح للاحن 

السوياتمن الموهومة الحرية زعيإت من فهلريا المنتكسات من الثرّة الهجمة 
ا.الزواج اسرقاؤ، إبهلال( دون المرأة تنتصر لن أقوالهن! من والي الغربية بالجتمحات 

إطارل يطووأنه إذ التحية، الولايات ق ععرونة احتإعة ظاعرة أصبحت المري: الوهاب عباو د. يمول )١( 
بعقديرتيهل-ا أن دون عادة طنلأأوطمين منه تنجب امرأة مع رحل يعايش الرحل، وحرية الرأة حرية 

أنالرحل فيمرر الطرمن بتن المعارك وتنثب اللل الرجل يتمالك أومحلويلة قصيرة فترة وبعد زواج• 
فتريدالعلفلتن. ترى وحدها، المهجورة الأم تاركا ؤينءهب، متتاعه فيحمل الأسرة إطار خارج ذاته( رقمحمق 

وحركيةمتعة الرجال وازداد نفقة( من الرحل دفع والأفتمادية)مهما والاحت،اعية الشية أعباءها 
البدل.والإرْاق، النفي الخهد تأنيث كدللئ، تم أنه نقيق، أن ؤيمكن الفقر، تآنيث، نم أنه أي امحتهلاكية، 

فهونحلالغربية، المجتمعات ل محاق المعدلات لزيادة الوميولوحية باب الأسأهم من هاوا ولعل 
توردهاالتي الرجل مع العلاقة دوامة ق يدحلمها أن دون للأنى ية الختالئلمافة تفرغ صرورة مشكلة 
(■٤٣~  ٤٢ص الأنثى، حول التحريروادنمركز ي؛ن المرأة )فضية والفقروالألروالهجران. التهلكة موارد 

.٧٧، حدا- ثر ي؛تصرف، - الأًلفال عل الاعتداء اuر، عل محمد دؤ )٢( 
الأصل.غربية مصادره أن سابقا أثرت وقد ، ٣٥ص الأسرة، عل العولمة نحاطر يتفلرت )٣( 
'■الرسمي الرايهل- عل الأمريكية، الإحصاءات دائر يتفلر؛ )٤( 

http://www.census.gov/Press-Release/www/release^cliives/fa^
households/009842.html

قاء نالرائع: الكتاب بواسعلمة صا4( ، stmartins press.2002المتحدة،)الولايات الغرب،، موت )٥( 
٠١٥١الحرية،سمجون 



_^سس.سِ_ءغههس_طههنم-^^__:_ ءضنمذه 

حمالهانحر أن تريد لا المجتمعات، هدْ بمثل اء الثتلك من والمتزوحة بل 
—الدعايات بعض ا أوهمتهأوكإ تعتقد كإ — والأمومة الحمل بكثرة ورثاقتها 

مثلاونأخذ المتعددة، بطرقها الحمل منع ائل ومسبإفرامحل تستخدم نمها فتجد 
تتعملهاللحمل، المانعة الأدوات هده ار مكفادن! يقول الحمل. مغ حبوب 
بأنذلك هن، أنفعن للنسل دفعا المتزوجات •يا وتستمع لحريتهن، نوفثرا الأبكار 

قمريتهن دون كذلك محول بل فحسب، والتعلم الار؛ية متاعب يكلفهن لا الولد 
إنلهن بد لا أنه هوالرأىت الأمومة يكرهن الثاء عامة جعل ومما الأزواج• تطليق 

الحملؤإن والسلاسل، القيود هذه محتنن أن العيش، لذة من نصيبهن استيفاء أردن 
يدهسجلا والولادة الحمل أن الحقيقة أن مع ا. ل  ٠٠و-يجتهن بجإلهن تذم، والولادة 

٠كامرأة حلقتها وصي، انة، كإنالفتاة فطرة من وحجته؛لأما الحإل 
أكد،إحصاء التحالةل بالولايات للاحصاءات الأمريكي الكتم، ارأجرى وق، 

وممثلالزواج، عس حارج بمفردهم يعيثون واصأْ رجل 'آميون ٠ من أكثر أن فيه 
٤١ بينها أمرة، ماليون ٥ ٥ بنحو٨. ر يقن، ما أي ه./ ٢ زواج بعقل، المرتبطة غثر الأسر 
وحدهالرحل يكون أمرة ملايثن وحمة النزل، ربة وحدها المرأة تكون أمرة مليون 

خارجمعا يعيشون الخنس مثليي من اثنتن من لفة مؤ أمرة مليون ٣ ٦ • وخ النزل، ربا 
وصمت،أن يعل، الزواج من وارتفع السفاح، وازداد النكاح ءارا-؛ع • ٠٠الزواج إطار 

،وهكوا.١ السياج. بهلريقه 

القرآن،ظلال ق الأّرة (.بواطة: ٢٨ص والزواج، الرجولة )كتاب  Manhood and maryiage)؛(
الجبالعلامات هأ،./من أن الوانع نالأسان، كانت وأبا قطّ،: ساو بعدم رمول . ٢ ٤ ٢ ص 

الخصوأما الحمل. مغ يتداي-ر الفهلرية نتائجها وب،ن بينها بجولون اء، والتارجال بان اليوم الحاصلة 
القاصيينول الأولاد. وقتل الإسقاط من أحرى بتدابيِ فتعالج الحمل، تنتج التي الماتة، ق اياقية 
فورمن الأؤلمال من ألاف، ويقتل سة كل ق تقدير أقل عل حل مليون أمريكا ل بقط إنه ■ لندمي 

(.صا'ا" والقيم، كتاب،)الإعلام من )آ(طْ"الإحهات؛ة 
المجلاتق الزواج عقود توثيق بادأ أن متن• متوياما أدنى إل الزواج حالأيت، وصلت، بريْلانيا ق مثلا )٣( 

عامل زمحة ألم،  ٢٨٦هناك وكان المنة. ل زبجة ألم، ٣ • • من اقل إل الزيجات ءا-د •ووصل الرسمية 
الوطيالإحماء مكتب، نئرئ إحصاءات كثفت، .ي  ١٩٥• ظ.؛ق حالة ألاف ٤ • بخ مقارنة ٢ • • ١ 



جءامجة■س الزاطالإثب ابباكالث:إإ ؤج؛جةو 
النمرحالات من الأوربية الأمم *انتقلت قاطرجي• مى تقول• عام وبشكل 

عددعل الوفيات عدد رزيادة الامتيلءال متوى محن أدنى مسويان عل الكال 
حتى~ الشيوخ. عدد وزيادة الولايات قلة من تشتكى الدول وهده ، الولايات( 

محعفلمأن I التالية— للتتيجة لتصل دولهم، لبعض ؤإحمانيات ب ذكر بعد قالت 
.الأّسالاب« الستكانية المستويات أودون محي هى اليوم أوربا 

مماالغربية الجتمعات ل الشبان عن الشيوخ عدد نيادة لمسألة ثة وبالن
فقدا\ذنواوا، الأمريكي الجتمع نأحدكمثال • • • عدة. نواح من السكانية لمعادلة اق 

كبيرةبرعة يشخ الأمريكي الشعب إن ت الأمريكي الإحصاءات مكتب فال 
عنأعإرهم تزيد الدي الأمريكيين عدد سيفوق  ٢٠٣٠عام بحلول أته لدرجة 

الولايات.مجن العلويد ق عام ١ ٨ عن أعإرهم تقل الدين الشبان عدد عن "ءاما؛ آ٥ 
هي؛ولايات عشر ل الشبان عدد عن الت؛ن عدد ميزيد عاما ٢ ٥ وحلال . • • 

،وبنلفانيا الشإلية، وداكوتا مكسيآكو، وتيو ومونتانا، وميز، وديلأوار، ، فلوريدا 

الذكورب؛ن شعتثة الأكثر يزال ما الزواج أن إلا الحيطة الأرتام هذْ من •وبالرغم • يومتن* تبل الريْلاق 
هراحلإل زواجهم ناخر مملون الد-ين ءدد لكن يربملانا• j معا العيش يريا-ون الذين والإناث 

الإحماسةالذكورة.وذكرت بالإحماية ملحقة رسمية دراسة نشرت كإ ازدياد، ق متآحرة عمرية 
عامنة ٣ّ .٠ ٦ إل ١  ١٩٧ عام سنة ٢ .٤ ٦ من وئيلز انجلترا ل ارم العريس عمر _J أن أيضا 

التوسطجعية من نولى" "دنين •وقال منة ٢ .٨ ٤ إل ٢ .٢ ٦ من للعروس العل-ل ءن.ا ارم بيما ، ٢ ■ • ١ 
الأعشارتأحدبع؛ن ب الذكورة الإحماتية أن إنجلترا، ل حمية مؤسسة وهي الزوجية، الخلافات لحل 

تفضيليس، تقالمى ق الزمحات عدد أل ق ملث، ارلأ ت نولى .وقال بريهنانياخارج تعقل• الحم، الزبجات 
ةمرحالل العاطة يس تأستفضيلهم بسيب وأيضا ومواثيق، عقود دون معا العيس والإناث الل"كور 
الخارجق الريطاني،ن زواج حالات الإحصاءات لوتشمنت، دقة أكثر محيكون لكن متأخرة، عمرية 
قبريطانيا,الزواجيرابع نحتجعنوازت لاين• لهاأون لها/ )أخيار مانعةحداء. أصحت، ءلامحرة وهي 

•٢(.-,>ر-٤•٣١|٠١٤٢٤-ذوادجة-
كتابهق الخندي أنور عن ( ٢٥١ص ذر أمارت وقد . ٩ ٥ ص التحية، الأمم متثلومة ق الرأة ينغلر؛ )١( 

الأبحامث،حذرت قد التحدة الولايات أن ٩( ص الكال، الانفجار وامعلورة التل تحديد )مؤامرة 
مليون ٢١٢أمريكا نمدد)سكان الوفيات لعدد اؤيا مالواليد عدد فيها يكون التي القعلة من فيها 

مة،نمليون  ٢٦٠السكان يبلغ عند ٢( )؟/ الصفر درجة إل يمل أمريكا ل والنموالكاق مة ن
يةنفإن رومانيا، هنغاريا، واليابان، الغربية وألاني١ السويد الذلاهرة هذه ل التحدة الولايات ويشارك 

الأحثرة.العالية الخريج منذ مستمر هبومحل ق الدول هذْ ق الواليد 



ةالزسمّينالأتفابتوس : الأول النمل ؟؛ّاهس^ 
ه:س:سطاه-طء . س^__ . ءس ■ومصتده 

عامبحلول نين المعدد وستفاعف ووايومينج• الغربية، فرجينيا ، وفرموتت 
وبالقابلات الولاينصف من أكشر أي: ولاية،  ٢٦و ٢  ٠٣٠

انمريبلدان يعص ق السكان عدد نصف من يقرب ما يشكلون الأطفال 
والمتقالة.الخالة ؛المرحلة رالديموغرانة( الرؤية من أثره لهدا أن ثالث، ولا 

الغرب:اامورت، ق بوكانن( تشهدا)باترياكرج. م العسثا، اائةافة صاحم_، يقول 
الأن،م، نعلارنحن الغرب«: عل المهاجرين وغزوات وموتم السكان شيخوحة أثر 
هناكوأن الوارد، وكثرة المساحة، صغر رغم السكان، قلة من يعان الغربط أن 

المجتمعاتآلك أصحن؛، ؛حيث، بكامله، حيل إل تصل تكاد عمرية، زمنية فجوة 
دورهميأحدوا أن من يكشر أقل السن وصغار السن، وصغار السن يار بئن مقسمة 

الأنثروبولوحياوءلإء حكإءهم نجد ولذا العال؛. من الغنية البقعة تلك، تاء بق 
وهداالبهليء. اء الفنهذا أمر لتدارك جذؤية بحلول ينالون منهم والديموجرافيا 

الخموص®وحه عل الشإلية، وأمريكا أوربا ق البلاد تللئ، عل محموثر 
يقولحيث، عليها، حهلر الدولة ل السكان عدد انخفاض عام وبشكل 

بشخميتهاتحتففل أن تقدر هي ^ ١١:مثلا الأمريكية( الخنسية ق)اكورة سوروكن 
البشر.حاسب، أومن الفطرة حاو_إ من أعداءها نفسها عن تدافع أن ولا المستقلة، 

وارتكابللتشرد فهلرية هونتيجة الذي الم.؛ ذللئ، وءن.اؤْ هوالانتحار، وهذا 
الأمة.تللثؤ لحياة المقا.ر الزمن ثمحتصر وذاك هن.ا نتيجة من إن ثم الخن.ية، المنكرات 

الغنيةوالهلبقات الملكية الثوتات من كمر بحياة أوتبى قد للأنتحار العلريق وهاJا 
منكير ذهبت، قد وبه والحمرانية، الحياتية الوجهة من الإنسانية والحإعات الراقية 
الإنساق*الاريح ق والزوال الفناء صحية القوية والشعوب الأمم 

ا،و. ٤٢٦م ءلٍأأنالإحصانةj .  ١١٢٨- ٢٧أرنامتحكي )١(يطر: 
طر:أوئمماسيها.طا'انابمبفيطمآآأام

الترة(.محمد ومترخمه ى  ١٤٢٥العسكان،)فة  ٥٩٢ص التشهدو4% والكتأب ، ١٤٨ص التملة، عل )٣( 
؛انخفاضالختسة الإباحية بين العلاقة عن حديثه عند إلهي فضل أ.د بمل"ا استسهد وتد ■ "٧٩  ٧٨ص ( ٤ ) 

الزنامن الواقية التداب؛ر كلامه. من ممى ما بالشهوات النغبمسة الأمه عن سوركن ليقول ا،لواليد، 
•٥ ١ ص ^J_، الأعل لأب النسل تحديد حركة عن ، ٦٨ص



بالأنمانة الزارين : ازك اس 

هوالغرب عند السيئ الاجتإعي والوضع والانحرافات الذلاهر وهذه 
عابينول فمثلا ،• ومفكربمم الاجتامح( ٣^٢ من كل باعتراف 
كتابهق — التاريخ نباية صاحب ~ فوكوياما( )فرانسيس الأمريكي واككر الأحتءإع 

)الخلقية القيم محال ي الحقائق بعض ملخصا ( ٤ ص العفليم، )الأنفرامحل يليه الذي 
أغنىق المدن أوامهل جعل الاجتإعي النظام تفكك وق الحريمة ق ؛رازدياد 

باعتبارهاالقربى علاقات ق التدهور تسكن. تكاد لا أماكن الأرض وجه عل البلاد 
النمفق كبيرة نيادة ازداد عام، مثتي من أكثر مذ قائمة ظلت اجتإعية، ة موم

قالإنجاب معدل انحهل الصناعية. الغربية البلدان كل ق العشرين القرن من الئاق 
عددلتناقص عرضة سيجعالها الدنو من درجة إل اليابان وق الأوربية الدول محفلم 

الإنجاب،وقل الزواج قل إليها. هجرة محاللث، تكن ل؛ إذا القادم القرن ق سكاما 
اتالولايق الثلث، الثارءي؛ن غير الأولاد بة تيلغت، الهللاق. معدلات وتفاقمحت، 

القيمهذه تغير أسباب من أن ذكر وك  ٠١الأّكتدنافئة،الدول ق والصم، المتحدة 
الحمل،مغ حبوب العالميت المملور -يإ جاء ما كمرة أسبابا الدول برذْ واكحولأت 
الآم،لآ،•والإجهاض، 

كتابوهو كثرل. ؤإدوارد كراندال وجون داصتإن ْاريان للوشزت الأمريكية الحياة كتاب مثل• )١( 
سيوقالأمريكية. الثقافة عن مقررات ل يدرس التعليمية، والمؤسسات الحامعات من عدد لدى معتمد 
الأسرة.عل العولمة غاطر كتابه ق سلطان الدين صلاح د. الكتاب هدا من عشر الحادي الفصل لخص 
منبالغ بقلق يشعرون الأسرة يشتون و١اختصان الاجتعلع علمإء خمح ت هؤلاء عن بثلخيصه قال مما وكان 

.٢ ٥ ص الأمريكية. الأسرة يواجه الذي الخهلر 
الحثسيتعاحلن بأن — ل مرة لأول ~ للنساء أذنا الإجهاض وتومحر الحمل مع ■هموب إن يقول•  ٢٢)

علميهمتفرض كانت التي القيم من ياكحرر يشعرون الذكور جعل هذا وأن العواقب، من حوف بلا 
يناسبهنزوج امسدال من النماء يمغ كان الذي إن ويقول• منهم• حملن اللاق بالناء العناية موولية 

علالإنفاق عل قادرات يكس إ هوأبن ينامهن لا أنه ؤيكتثفن معه، يعشن الذي الزوج مكان 
يامحكامنانه وجدن باطراد تزداد لحولهن الماءوصارت عمل ص يعملن، لريكن أنس ب هن أنف
العمل؛ iJالرأة فرص من بملل الأطفال، إنجات لكن الأزواج، من عون غبر من أطفالهن يربض أن 

علحريصة كانت، فإذا لفرات، العمل عن تتوقف أن ؤإما إطلاقا، لاتعمل أن فإما الرأة تجب، فلكي 
لأنالطلاق؛ احبالأت من بدوري تزيد الأطفال ثل،; إن نم الإنجاب،، محن الخد إل ظجأ فإنما العمل 

يبنالصلة توكنؤ كثرة تحريية دلائل هناك إن ؤيقول! الزوح؛ن• يبن الشرك( )الرأسإل هم الأطفال 



مه:!;يفةسينالأئناتبمات 
ذأصبقسنه__ ________ ; , ______ ِ _هعصكص. 

قال!فقد الملمة٠ ق ديوراتت( )ول العروق المؤرخ وقبله 
كانفلقد أحلاقا، تغير ق المباشر هوالسب وذيوعها الحمل مواع رراحترام 

الأبوةإل ينئي النكاح إن بالزواج، ية الحنالصالة شد قيء الأخلاقي القانون 
أماالزواج. بإلا اوْ ولعن مسئولا الوالد يكن ولر بينهإ، الفصل يمكن لا بحيث 

يكنلر موقفا وحلمت التنامحل وبين الحنية الصلة لن الرابهلة انحاJتا فقن. اليوم 
التعاملا<لهدا نتيجة التغير ل آحدْ والماء الرحال ين آداؤنا 

متعددة،مث_لتباب لأسالسكان انخفاض من يشتكي فالغرب عام ويشكل 
علالأنال وقلة ابميةل٢،. الإباحية تخلفها المي الأمراض بب الوفياُت، كثرة 

الهلفالنيتعدى فلا الرغبة وحدت، ؤإن الزواج، عند بالإنجاب والرغبة الزواج، 
الحملمع وسائل واستمال الرحل ماء فدهاب الحرم الحسي الألمقاء وعند غالبا. 
المفرمحلمة.الإباحية يسب، والممع الحنسية، ^ة عاتقا يثكل الولود لأن المرأة؛ لدى 

(:American Sex Revolution)الأمريكية،؛ الخشية ارالثورة ق محورون يقول 

الطلاقمعدلات اندباد إن ثم الزوجية، نطاق حارج والإنجاب الطلاق وبين للنساء العالية الدخول 
كيللعمل، أمسهن تأمل إل ؤيدفعهن الزوجية، الحياة باصتمرار النساء ثقة عدم إل بدوره يودى 

قاكساء فرص من زاد العلومات عمر إل الصناعي العصر من التحول إن تم مستقبلهن. يفتى 
عليهيقوى لا جسدى جهد إل تحتاج المح، تلك تعد لم العالية الرواتب ذوات الأعإل لأن وذلك العمل؛ 

اكساءفيه ينافس أمر وهو الحاسوبات، محال ق كالعمل عقل، جهد إل تحتاج المح، تلك بل الرجال، إلا 
التال:الرابمل عل ٢،(. ٠ ١ ١ فثراير والآظر،ب الأساب . العظيم.الرجال.)الأنفراؤل 

http://mansour3oo3.blogspot.co_ more:
* ٩٨ص اكحدة، الأمم منظومة ق الرأة بواسهلة: 'آا(. )ا()ا/*

(JUما ستة كل يموت أمريكا ق مثل؛ الإحصاتيات بعفن ذكر مع إلهي، فضل أ*د الأسيابط هدْ مثل ذكر )٢( 
مرضبسبب تقع التي الوفيات عدد ويربو وحده، الوروت الزهري بمرض طفل ألف وأربع؛ن ثلاثتن 

Laws ofالخنس)قوان؛و، اصمه عربي مصدر عن نقلا •~ • • الل عدا الأمرام،، جيع عل وحده الزهري 
sGx •) القرني الطبيب قول أيضا وذكر :Jوماالزهري بنسمة ألف ثلاثون فرنسا ق يموت إنه لريا

حمىبعد الفرنسية بالأمة الأمراصى أفتلث، هو المرمحن وهدا ستة، كل ق الكثيرة الأمرامحى من يمعها 
عنفظيعة وأرثام سواهد ، "٧٤ ٤ ٥ ص ق أيضا الزلف وذكر ٠ ص٣٦ الزنا، من الوانية التدابتر الدق- 

العارفدائرة عل معتمدآ بأمجريكا، المستشفيات ق الخنسية الإباحة بب، بتعالج المح، الأمراض 
وغيرها.
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وانقطعتالشية، الشهوات نداء لبت إذا أمة أية أن الفطرة قانون من ررإن 
الأطفالوحت النسل، ونحليال الدؤية، إنجاب، عن غفالت، والخنس، التشرد إل 

لقانونالعادي الملوك وهذا الاقتصادي، ورخائها ولذاما  LfL^؛مسل ق عرقلة 
المتنوعقالوسائل استخدام ق الخنمة الشهوات عبودية عل العاكفين يرغب، الفطرة 

يصحالأمة تللثه أفراد عدد أن ذللئ، نتيجة من ؤيكون الخنمن، ؤإسقاط الحمل، لمغ 
ا-بميبلغ حتى والردي الأنءحهلاط ق يأخذ ثم الأمر، بدء ق يتأخر ولا يتقدم لا ثابتا 

بالذكانالانخفاض وهذا اللأزمة«لاا. الأساسية حاجاتبما قضاء عل تقدر لا حيث، 
كتابه: Piene Guilmotحالمون بري بمثلا ألفج وقد محيهم، مسالمة حقيقة 

هذهلبن (. Population Decline In Europe)ا أوربل السكان عدد انخفاض 
والإحمائيات.والأرقام بالشواهد الحقيقة 

النسلتحديد وسائل بتطيق والحزم، والتنديد والحزم، التهديد تحد هذا ولكل 
الثالث،العالم دول خاصة — العالم دول عل وموتمراتبما الدولية بالأتفاقيات وتقليمه 

سنوتأخثر الزواج من تحديد قانون مثل• ~ الأهم وهي الإسلامية الدول فيها بإ 
هذه-بما عمت، أن بعد المجتمعات فهذه سابقا. ذكرناه مما إلخ، الإنجاب، وقلة الزواج 

امتدراك اسق الكثثرة محاولاتهم رغم كجر، أن بعد الشق ترقيع وصعب البلوى، 
علتحاففل لمن أو الزواج عل الالول بعض كتثجيع معينة بملمرق استل.راكه يمكن 

~يهلة بسس—_، أوالنجاح بالفشل حلولهم باءت وسواء — ذللئ، إل وما الإنجاب، 
لأثرلما نموالسكان، مسألة ل بالميزان الخفة تتساوى أن أرادوا الحالتئن كلأ ففي 

الغربيالمؤرخ — ديورانت، ؤيل يقول بالعالم. القوى موانين بقلمب، الكان زيادة 
~تويتبي أرنولد ؤيقول المدق®، التندم بايه أمؤأهم من تعتبر المكان كثرة ءإن 

انيةإنحضارة أي تمج الذي التحدي هي الكان كثرة ®إن ال٠ربي الفيلسوفج 
٠•الوحودارر إل 

اكواب،بمالوابسهمنا،صأأ.)ا(ص\،ب-ا'ب.ملأ.س 
اكال:الراط عل غامضة. لأغراض سومة يموه مقال: قاصم، الرتسد عباّ د. بواسطة القولان هدان )٢( 

http://www.islamtoday.net



والخانالأتفامات ض الإن_اب ١^١^ :الأول الفصل  ٠٣٨ أ
٠  ٠٠٤٥..... .. -__

ُارتفاع،اض والإجهJارتفاع، الشرعين غبر الأولاد تب فمجتمعات 
~،ية الخنالأمراض بأساب — وارتف_اع والومات الحشية والإباحية 

وامياربارتفاع والطلاق بارتفاع، الزواج وسن بارتفاع، الحمل مع وسائل وبج 
بانخفانحن،الزواج عل والإتبال . رتفاع... ١Jالشيوخ ية نومعدل بارتماع الأمره 

الأسرةمسؤولية وتحمل بانخفاض، الإنجاب، ومعدل بانخفاض، الأسرة وتكوين 
أنحدآ الهلبيعي من ذلك،. وغثر بانخفاض...، الثسابج نسبة ومعدل ٍانخفاض 

نرىلا بمن ا تماموالعكس الاسول، هل.ه بمثل بانخفاض السكان د عل. نسبة تكون 
الملمة.كالجتمعات وثمافتها بمنظورها 

ثةنهبطت، فد الماضية، سوات العتر ءخلأل جرينيلئ،! فيوجين يقول 
إلا منهالدول بعض ق الانخفاض يلغ وقد الأوربية. الدول من عديد ل الواليي. 
عددل الواقعي القص وثجل المواليال، عدد الوفيات عاود فيها تحاوز درجة، 

ملحوظا.أمرأ الدول بعض مكان عدد ق الزيادة عن ، التوقفكان حن عل الماكان 
العشرحلال  ٠fx المواليد عدد ق بريطانيا ق البومحل محيل كان المثال سبيل عل 

الماضية«را،.يوات 

وغبراترة الب—ائلمه ووس النسل تحديد أن أوربا ~ علممّتج كإ ~ عالمنا وأحثرأ 
الهللاق،وانتثار الأسرة، واميار الفواحش، انتشار يابج أممن كانت، الباترة 

الأمر؟ا،وأول الرأي أهل من الأمر تيمه نن ذلك، يعي فهل إلح. للدولة وضعف، 
وستر•دراسة ض من القوانتن تمرر فلا 

الانخفاضرمن المسلمة العربية لكلإمارات دولة تعاق التي بالوقت فمثلا 
ماوهو ا،لواطنات، الإناث بان وخاصة الكل، الخصوبة معدل ق والستمر الحاد 

ا،الزنمن الواقية التسداي؛ر كتاب عن نقاA~U . sص ، أورباء ز السكان عدد ^٠٠١^٠؛ ١٠كتاب •قدمة ( )١ 
إلهي(فضل )أ.د ومع نقد ٠، أوربا ق السكان عدد انخفاض كتابء ومن منه للاصتفادة إليه وير-؛ع 

ةشي. ؤإحمايات أرقام من الكتاب، أنحاء ق ممرآ منه اقتبس وقد وترخمه، الانجليزي الأصل النص 
الأمراضبسبب والوقيان عنه والعزوذا والزواج الطلاق ونسب عثر الأولاد ئب عن 

فينظر.وءلءاتهم مفكريهم أنوال من الشأن هدا ق الغربة الاعرافات من وغيرها الخنسبة، 



1َخ'مآمم|' فوجهش1ِب 
إصدارعن يعلنون نحيهم ا. ١ ه(  ١٤٢٦حطثر) بشكل الكانية الركسة تهدئ 

٢٢٠)الزواج من تحديد قانون  ائلومسمن القانون وهدا سة! عشرة باكامن ( ٠٥
عندالممر رامتغير أن الكان علم منفلور من سابقا علمنا وقد النسل. تحديد 

اتالا.راسق المهمة المتغيرات من الزواج، عند المرأة عمر وبالتحلءيد الزواج 
إذالسكانية، الحمحوبة الوك معل وهام مجاشر أثر من يتضمنه لما الديموغرافية، 

البيولوجيةالقدرة أن ار باعتبا وتوقيتهالإنجاي، قرة محلول عل المتغير هدا يور 
فإنوهكن.ا؛ ٤( "٩  ٤٥)بين يراوح ممن سن عند تتوقف الإنجاب عل للمرأة 

ليحملأكبر فرصة ا أمامهيتكون مبكرة بن الإنجابية حياتيا تبدأ التي المرأة 
حرةمتأ من ق تتزوج التي المرأة أما الأمحلفال. من فيه المرغوب المدد ؤإنجاب 

عندالمرأة لدى الهلثيعية الإنجاب فرة تبدأ إذ أقصر، عندها الإنجاب فرة فتكون 
يعنيالزواج من افتأحر ،. ءليها١ دليلا الشهرية الدورة تعد الل.ى البالؤخ سن 
أوضحتهما وهو إحسالأ المواليد ومعدلات والخمحوبة الإنجاب معال.لأت تدق 

إلالأمرة وتعرض للعمل وخروجها المرأة تعليم اريزر كإ تماما ٢. ر الإحصائيات(( 
الخصوبة((؛معاولأت حمقى إل الداعية الحديثة والتصورات الأفكار من موجات 

ممابمجموعبما العوامل وهن.0 ، الخليجي المجتمع عن الدراسات أحل. ق ورد كإ 
وغيرها.الإسلامية المجتمعات وتواجه ، تواجهه 

بمرادهاوعى بلا الدولية بالأتفاقيات مصهللحات من يهللقون ما اخذ ولا 
ذكرتفق__د C ثلا مة الإنجابيفممهللمح)الصحة ا، بيئتهمن الحقيقي 

،ث، الثالالعالم ق السكانية الزيادة الة بممفهومه ولادة ترتبهل ات القامحلرجي؛ د. 
الشإل(،)دول ب يعرف عإ له تمييزأ ؛ الخنوب( بلقب)دول عليه اصعللح ما وهو 
بينالولايات بة نق اضي انخفمن تعاق التي الغنية الكيرى الدول ^UJ؛، وهي 

)أرقام)تنمية(، الإمارات ق السترة الوارد تنمية هينة مدير ~ العور الرحمن عبد الدكتور ذلك أعلن ( ر١ 
٢٧، ^،١٣.)

)؟(ءالماللكن،ا<آا.
.١١٩الخليجي، التعاون محلى دول محتمعات ق الزوجية والمشكلأت القضايا درا،،سةت )٣( 
.٤٧٦اس الرجع )؛(

.١ ١ ١ ص لينان، ز المسرة >ه(الحركة 



واكاتالأتفامات بثن الإنسانة ١^^ الأول; القمل ح ه  ٤٦'
صث؛ثهله-طء . _ِ ِِ._ُ_ِ ______ .ممر._. ذه هسس 

ينبالولايات بة نق انخفاض من تعاق الش الغنية الك؛رى الدول تلك 
التونيعق الخلل لهذا كان لقد إليها. الفقيرة الدول أبناء تل من كثيفة هجرة ومن 

المؤتمراتمن حزءأ المتحدة( الأمم )مقلمة نحصيص ق أثره الدول وٍن الكال 
بشكلا فيهيظهر لا بطريقة اهرة الغلهده معالحة أحل من الدولية، والأتفاتيات 

إلالمقلمة هازه عمدت لذلك الصغرى، الدول من الكيرى اذدول حون، واصح 
والتيللمرأة، الإنجابية( الصحة _) ؛يعرف ما إطاف ق النسل تحديد مياسة إدراج 

بحريةتقرر أن )ق — م / ١ ٦ المائة اليداومن اتفاقية ق كإ — المرأة بحق ربطتها 
علالحصول وق وآخر، محلفل كل إنجاب يخن والقرة أطفالها عدد وبموولية 
الحقوق(.هل.ْ ممارسة من بتمكينها الكفيلة والوسائل والتعليم المعلومات 

لالنتحديد مألة ق المفعول قوي الإنجابية الصحة مفعول أن حاصة 
كانوييكين القاهرة ضوتمر المصطالح، تيدا اكتوي ممن مثلا فلينان الخصوبة، وتقليل 

أنتثثت عندهم الأحتإءي_ةر اكزون وزارة ه فهل. اللتاق. المجتمع عل أثره له 
عندملمحوفل بشكل ترا-بع قاو الكلية الخصوبة معدلات أن عل أحممت، الدراسات 

انخفاضاالخصوبة متويات مجلت، كإ العمر، مراحل ، ئنتالفق اللبتانيات النساء 
لمحل. انخفض حيث الماضي، الميلادي القرن سبعينيات من ايتال،اء لدنس واضحا 

المتوقعومن ، ٣١٩٩٦عتام 'أ./ , ٩ إل م ١  ٠٩٧ عام ./* ٥ نحو من الكلية الخصوبة 
.٠٢٠٢ ١ وأ  ٠٣٢ ٠ ٦ العامتن ق تٍاعا ./ rxj y.Y.Uبلوغه 

إليهاأثارت عوامل لعدة الخصوبة هذه اض انخفق المسيتا ويحول 
عندالزواج من ارتغ فقال الزواج؛ محن تأحر باحتمارت سأقول أنا أما بالتفصيل، 

عاماث، للإنو٣٢ّسنة اjكور للآمنة ٩ من الماضية بالسنوات مقارنة الخنسان 
والعجبِ،قلت: . ٣١٩٩٧عام للإuث ^ ٢٧.وه للدكور ى ١ إل م ١  ٠٩٧

سناحر من يعاق المجتمع أن مع تحديده، رغم الزواج محن رفع عل الإصرار ترى 
أ.تكره لا الزواج 

الوطيالتقرير للملكن، الدائمة الوطنة اللجة الاجماب، الشؤون وزارة لمان، ق الزكاية لقضايا ا ١



٥w ' الإنسافة ابي اكااث:ازب أ
هءنس1ه؛غءسءا - . .... .. تِِ - ص-^س.  ]أسشههوم

نحفىولا والاجتإعي، الثانوي الفتاة تعليم الثاف؛ السبب الوزارة ذكرت ثم 
الفتاةتعليم أن النسل تحديد قضية ق وااتخصمين اJاحثين من كل قال كإ هذا أنر 

معت قالت النسل. تحديد وّائل استخدام عامل من الخمرية تقليل ق تأقرا أكثر 
بساالأما سابقا وصحت كإ — الزواج ْع يتعارض لا الفتاة تعليم أن ملاحفلة 

الحمل،وقدمغ وسائل استخا.«ام يٍن ما الأسرة! تنظم وسائل فهواستخدام الثالث 
وسائلاستخدام من الرئيسي الهدف أن أثبتت دراسات ْع بل بالإحصمائيات ذكرت 

./(٢ )٩ تستعمله ينا U./( ٠ ) , الخماحالات س الماعدة ه، النساء لدق، , الخمامتم 

اكسللُلتحديد النماآكهدف من 
كتبتيبتشريعاتها الدولة تهسا قامت، إذا ل التتحديد سياسة أير نحفى ولا 

معحمل ك،ا الاتفاقيات هده بمفهوم الأسرة وتنظيم الإنجابية، الصحة سياسة 
وغيرها.لينان 

. YU0-Y ٦٨ص لمان، و \ب ١^ ي: تقصيها يطر 



^^٤^٤^ّينالأستوس ق*أاه*ةت 

؟١الدلموج>إس الناحية من القانون لمدا تحتاج السعودية هل 
بةنهي وكم بالمانون، وعلاقته السكان( رعلم جاب من هنا سأتحدث 

مدىعل ا وقيمنديتنا نحالف قانوئا وضع لأجلها نحتاج والي بمجتمعنا، الفئة 
هدا.كل عن أجله من نتتازل الذي اليوم ليأق قرئا، عثر أربعة 

تحديدقانون لتمرير بعض النيا ونحتج وقعناها، التي الأماقيارث، فلوتأملنا 
قالسعودية الحربية المالكة أن نجد الزواج؛ محن تحديد عفوا—أنمي النمل— 

والأنفماموالتصديق للتوقيع وءرص_تا اااءتمدت مثلا، الئلفل حقوق اتفاقية 
تشرين٢ ٠ ل المؤرخ ٢ ٥ / ؛ ٤ اكحدة للأمم العامة الحمحية قرار ؛موجب، 

.٤ ٩ للمائة وفقا ١  ٩٩محستمتر• ألمول/ الفاذآأ بدء نوسر؟خهلأداريح الثاق/ 
التيالمواد عل بتحففل  ٢١٩٩٦مراير ق الاتفاقية هذه إل ا.لمالكة وامحّمسّى 
الإسلأميةااأالشريعة ْع تتعارض 

قكان أوالانضمام علميها المصادقة وتاريح فتوقيعها اتفاقية)السيداو( ومع 
 /U /الينالمهإبعض ا -بمنحتج ما هي الأتفاقيتان وهاتان اليونيفيم. ل ك،ا ٢ ٠ ٠ ٠ و_

بانالمصل آيات، ا وكأنبم— ا عاليهالم٠اإكة تحفنلماتؤ رغم ~ الزواج ٌن بتحديد 
حاجةمن هل فلمننفنر افه رسول، محسنة من أوأحاديث، افه، كتاب من المتنازع؛ن 

ات،الفتيباضطهاد يتمحون أتبمم خاصة ؤالديم.وجرافي(، المنهللق من القانون ^ا 
فيهالزوجية والخالة للممالكة الديموجرافي المح ق ما سوية فلنقرأ ذللمثج. إل وما 
العمريةبالفئة ا فلوتأملنالماحية؛ ظء من إليه تحتاج لا يؤلمنا أن لجد نتاج، من 

كعايل!العمرالرادتحديده ل هي بالزواج الفئاتج أقل نجدأن بتحديدها الطالب، 

يتوزعنمة، ن  ٠٤٣٣  ٧٣٧فأكثر سنة ١ ٥ السعوديات، الإناث محمؤع يباخ 
بقيلر  fx ٤٠٩٤/'متزوجانج،  ٥٥٠٥٦;المال المحو عل الزوجية حالاهن حسب، 

.٢ • • ٨ / ١ ٤ ٢ ٩ عودين. الالمب؛ة المااك؛ن ان، الأنلحقوق الرطب الحمب الطفل، حقوق اتفاب )١( 



٢٨١٧٦١٠محموعه ما أن أي مرملات. U,0/' ٤ مطلقات، ./* ١ ,  ٩٦الزواج، لهن 
وسةالزواج، لهن بق أوسمتزوجات إما فاكثر، ستة ١ ٥ عمر ق سعودية أنثى 

بقيلر  ١٥١٢٠١٢٧وعددهن العمرية الفئة هذه من والتقي حملتهن. من ./ ٦  ٠٥١ ٦ 
التال!المحو عل العمرية، الفئات حسب نحتالف الزواجية الحالة ولكن الزواج• لهن 

٨٦ ٥٧٨٥الفئة هازه ق الإنايث، محمؤع يبل (• ١ "٩ ١ )٥ العمرية لفثايت، ا~ 
االزواج،وآ..7إملهن رسق .v\/■  ٩٨شل'متزوجات، .آ./  ٩٣نسمة، 

متوغأمر الفئة هذا ق الزواج لهن بق يل؛ من بة نوارتفلع أوأرامل. مهللقات 
مةن  ٧٢٩٨٥٦الفئة  ٥jهاق الإناث، محمؤع يبخ ؟ا•' العمرية)٠ لفئات ا— 

زواج،وهماء/امااللهن ثق .yلمي٦٥.٢٧./•ئزوجات،و٣٣.٥٤
بينإنمل، زواج حالة ي الفئة هذه ثلث، أن نجد وهنا أوأرامل. معللقات 

الزوجية.الحياة حارج الثلثان 
هنسمة، ٩٧٦٩٨الفئة ^ه ق الإناث محمؤع يبير ٢(• ٢^٩ العمرية)٥ لفئات ا— 

ات،مطلق,آ./ ٧٤لهنتزواج، ,مآ./لمسق ٠٧متزوجات،ؤ/■ ٦٨,٦٨
كبثرةبة ينالفئة هازه ق المتزوجات نسبة ترضر يتضح وكإ أرامل. واه,. 

الثلث،مقابل خمل زواج حالة ل كن الثلثيرن، من أكثر حنث المابقة، الفئة عن 
م،لمسمالهنامحواج•

نسمة، ٤٧٦٣٥٩الفئة هذه ق الإuث محموع يبلغ العمرية)٠ لفئة ا- 
مهللقات،./■ ٢,٧٩والزواج، لهن يسبق لر ,خ؛/ ٣٣متزوجات، ./■ ٨٧.٢٨

./أرامل. ١٠٦وا
٣٩١١٨٤الفئة هاJه ل اث الإنمحموع يبلغ العمرية لفئة ا- 

مطلقات، ٥y.y,i الزواج، لهن بق يلر .م/■  ٤٣متزوجات،  ٩٠٠٩٠نسمة، 
.م./أرامل.و٢٢

لهمسق ب دإ ٤ ٠ ٧ ^٠٦ ، متزوحون العمرة بالفثة للذكورالسعوديثن ويالب ( ١ ) 
كانتالزواج.إذا 

سمر؛ذأملاا.الزواج 



تفغجؤ-بة; ^^^^^^الإّينالأ-فابتواكات ِ آت  ٠٤٤ ف
مة،ن  ٣١٨٥٩٠النمة هدْ ق ^، UNiمحموع يلغ ٤(: ٤ - ٤ العمرية)٠ لفتة ا- 

y.AA.An  ،مروحاتy.\,<\Aj  الزواج، لهن بق يلرyxjoj أت،مهللق
و*ده/أرامل•

مة،ن ٧ ٠  ٥٦٣٦ الفئة هذه ق الإناث( محمؤع ياغ فأكنر(ت  ٥٠العمرية)لفتة ا~ 
 A لهن بق يلر ./' ٠ ٠ ٤ و٦ متزوجات، ئ/ ,٠ ٤ I.والزواج X ,\y /ات،مطلق

؛../■٠ز٠لأت٣٦,٢٤١١

هماموذلك( اشرة، مبممنا التي الفتة وسآحذ فض؛ الماصى المولج عل ل٠ 

(؛ ٩٧ ١٨٠العمرية)ها~ها(ت). الفئة السعوديين يرعددالذكورمن ي~ 
(٢٥٨٤تهم)موالزوج (، ١٩٦٩٢ عددهم)٦ يلغ أيا منهم يتزوج م ومن 
منهنيتزوجن لر ومن (، ٩٥٢٢ ٩٨فعددهن)السعوديات الإناث أما فقط. 

فخفضفمط. ( ٣٧ ٠٧٩مهن)والتزوج (، ٩١٣٧٨١عددهن)يلغ أبدا 
الحمرل التهدم مع مستمرة بصفة الرواج لهن بق يلر اللاق السعوديات نسبة 
-العمر)٥٣فئة ي ة/•( إل)٣. مسة ١( -٩ ١ المص)٥ فتة ل ./■( ٩٦من)
معالزواج عدم لحالة تدرثي١ الإuث ترك إل بالطبع ذلك، ؤيعزى .^^(، ٣٩

•٢٦الزواج حالة إل والانتقال انمر ل القدم 
منبدأما والتي الماصية، الإحصائيات محوء عل نجد المانحي الرد هذا بعد 

مقارنةزواج بة نأقل هي ( ١ "٩  ١٥)انمرية الفتة أن )اليداو( اتفاقية نوقح عام 
تالاق اول للتياوعونا ما وط! كرة، بمعدلأت الأحرى انمرية بالفثات 

حغرافةأستاذ وم الربدي، صالح بن محمد د. عام وقد —؛ ٠١٤٢١لعام للملكة الديموجراق المح ( ١ ) 
صعودبن محمد الإمام جامعة الاجت،اعية، العلوم كلية الحغرافيا/ نم العلية وابغراخيا السكان 

/السعودية العربيان الملكة مكان ق دراسات عنوان؛ نحتv المح لهذا بدراصة بالرياض. الإسلامية 
العالوئتواو؛اساونكاية.مصائر 

٠ ١٤٢٨لعام السعودية العرمة بالملكة والتخطيعل الاقتصاد لوزارة الديموجرال السح ثّظر•  ٢٢١
علالرسمي بمرتعهم دراسة له وحدت الذ*ى الأخثر م السح وهذا ،■  ١٧١رقم وابدول ٢، صن؛ 
علمى.حد 



ةَو،أحه؛ه الزاؤةالإناب :ازبالثالث ■٦^٦ ن أ
-ءمهمس:س،■._____ _ . . هءسر^^__. هصسسه 

؟اذْممن الضئيلة السة أونقيبيحذْ مغ ءيرِ من الشرعي الزولج هذا إذاكان 
الناحيةمن حتى فالقانون هدا وعل إ ذلك؟ دون هن بمن فكيف العمرية، الفئة 

الإملاميارالمجتمع وأن خاصة فيه. السعودى للمجتيع حاجة لا الديموحرافية 
التنميةإحدايث، ق البشري العنصر لأهمية أقرائه؛ زيادة إل محتاج السعودي 

واستمرارها،،

أوالشباب"للفتيات سواء الزواج" من ناحر يواجه عودي المحتمعنا لكن 
الهلبيعيالزواج أو الزواج بتبكمِ مقارنة الشمل قلة وبالتال الإنجاب ناحر بمني مما 

السعوديمحتمعنا ق الحديثة الشباب مشكلات أهم ررمن فبات الشمل، زيادة وباكالي 
الشباب، jiJL4_بالزواج التأخر وءلاهرة بل ، الزواج® عن الجامعي ا'لثباب تأحر 

قالأمر لأن الأوان فوات قبل الأمر نتدارك أن فيجب عام. بشكل الحنسان من 
بداياته.

يتوافقمما وبازدياد، بل س؛ةانه عدد ق متزن بشكل سر المجتمع أن العلم ْع 
الحرمينأرض تزداد أن جدا الجميل فمن للمجتمع، والعرفية الدينية الرزية ْع 

ث،حينحمى؛ لا مصالح ذلك ففي الإسلامية، الشريحة لواء حاملة وهي بسكاما، 
السكانحجم ق ير ارتفاع إل السكان تعداد من المستمدة الإحصاءات ررأشارت 

للمكانالطبيعي النمو معدل ومحلل ارتفاع، فهوق الماضية، الثلاثة العقود خلال 
)٥أ٢./(،بنحو قدر حبث، مرتفعا، ( ٠٢٢ ٠ —٤ ١  ٩٩٢)من المدة خلال السعوديين 

بينالكل، الخصوبة معدل ارتفاع إل حوليين الالنمولالستكان معدل ارتفلمع ويرحع 
الولاياتبين الماwة بهلول يقاس الذي الإنجاب وتيرة سرعة إل ذلك، ويرحع اء، الن

؛^^١(( ٢٨يحو 
محمدد. درامة ضوء عل مملكتنا ق الديموجرافي الجاح س إشارات ونأخد 

وأصحابوالخارج، بالداخل أعداءها يغيض مما وهذا ه،  ١٤٢١مح عل الربدي 

١بر"،يبتمرفج ~ الفتات زواج ناحر )١(  ٠٦.
. ٥٦الاجاب، اككلأت حل ق لإملأب 

بالأرقام.تنمّيل وفيها . ٦ ١ اء، التو؛ن الفقر عثكلة ت ينظر )٣( 



Kم والفتات ض الإنابن النائية : الأول النمل ءح ٠
^^تجهِ|1محِطإ|و ء

منالنجاح إشارات فمع الخديد؛ الغري/ العالي الظام متوى عل المصالح 
دراسةوهي! الأول عن أهمية تقل لا أحرى لدراسة إدراجي ْع الماضية، الدراسة 

لبجيرفب؛الرؤيثي أحمد بن محمد لأ.د والستملا، الواغ \ذمإوا,< مكان  ١١
كانتأن بعد الخام، الوفيات معدل ق الدول أقل صمن اليوم المالكة منم، ن0 

التيالدول صمن والمملمكة ٢. والع_ربيأ العالي المستوى عل عالية بتها ن
الناميةالدول من كثثر عن يقل مستوى إل الرضع وفيات فيها تنخفض 

٢٠الألف،ق ٥ )٥ العالي العدل عن كبيرة بة وبن كانمجا عكس وهو (. ٠٣
الزمزرم-من عقدين نل محدث 
،٠٣٢ ٠ ٠ — ١  ٠٩٧ المرة خلال ات الوفيمحيل ق انخفاصى حدوث ئلتؤ! 

٣٢٠٠عام ذروته الانخفاض هذا وبلغ  يسجلكان حين ق الألف، ؛/ سجل حيث ٠ 
العالميالمحيل يسجل كان أنه مقابل عليه. كان ع،ا مرات حمس يعادل ما أى لألف ال 

قالانخفاض هذا وراء ؤيئف، التقدمة، الدول وكذللث، الألف،. ٩! الملكة ضعف، 
ا!أهمهباب، أصعدة الماضية مسنة والعثرين الخمس حلال يالمماإكة الوفيات محيل 

وارتفبعالأمراض، من الكثير عل والقضاء الصحية، الخدمات ق الكبير التهلور 
لدىالثماق والتهلور والغذاء، العلاج أمالبس، يتهلور ساهم الن١ى الفردي الدخل 

الأمرأآا.ربات لدى الثقافية أمية عل القضاء ي ماهم والذي الأفراد، 
٣٢٠لعام الحالية الإحصائيات ص، أخرى درامة وتشير  لانخفاض ٠١

مولودألف، لكل وفاة ٢ ٢ إل ٨ ٥ من الحمر من الخامسة دون الأطفال وفيات معدل 
وفاة١ ٨ إل ٦ ٥ من الرضع وفيات محيل وانخفض الماضيين، العقلءين لال خق 

منالميلاد عند المتوغ العمر متومهل وارتغ ها، نفالمادة خلال ق مولود ألفط لكل 
٠عام سنة ٧ ,١ ^٦ ستة ٦ ١  الصحيةالتنمية مؤشرات أن الثإ ذلؤيعني . ٣٢ ٠٣

العالمُ؛؛.مستوى عل الدخل المتومهلة الدول ق مثيلأما تفوق للمملكة 

.)١(ص٦٦١

(.١٧٨-١٧٧)ا/ الوابعوانشل«، دراسة»ائكانالُالم!_، وللازدادتطر: )٠١( 
)أ(ثكااناميناسم،مأ.



؟٥٤٧'،ءث'و اب ايلإالإنس:ي ه
العالة،المدلأيتؤ ذات الدول صمن الخام ا،لواليد نة ق الملكة تمش و0 

ميلأتمايفوق كإ الامية، الدول توى م عل المعدل فيها المعدل فوق حيبمت 
}ل العرية التعاون محلس دول من 

ذلكفصل أن بعد فال فقد الثانية، الدراسة صاحب أشار وكدللته ئالتج! 
الأرلأم:

أهمهاالعوامل من محموعة المالكة ق المواليد معدلات ارتفلمع وراء ءؤيهف 
لضإنالشباب، أماتهم عل ار الكبالاياء يعتمد حيث، السعودي؛ المجتمع طيعة 

إلتودي الإسلامية، وتقاليده عاداته له محتمعا كونه إل إضافة الكبر، عند الاستقرار 
«أالأسرة حجم زيادة عل الحرص 

المالكةتع السعودية، ق للمرأة مواليد ستة حوال إل يصل حصوية يمعدل و0 
يعنيوهدا . ٢ البالخرد الحالي يالمتوسهل مقارنة الخصوبة، الحالية الدول ضمن 

علالمرأة تنجبه ما ا صعقعل يزيد المواليد من عددا تنجبا حولية الالمرأة أن 
بقيةق مثيلاما عل السعودية المرأة حصوبة تتفوق كإ ككل. العال؛ وى ت م

لالمرأة خصوبة وارتف_اع اليمن. ق منها أقل أما إلا العاون، محلى دول 
سكانعدد نيادة وباكال المواليد أعداد ل امرة الزيادة عل انعكس الملكة 

اuكة١م.

جليفنجده المنهلقة، معدلات أعل من زال ما أنه الكل، العدل ؤيدل قلتات 
التقدمةوالدول مرت؛ز،، العالمي العدل عن يزيد وهدا أفراده، ^j، مولود ٧ من، أكثر 

—١  ٩٨• نوات الهذه وتلوال النامية، الدول 3، الضعفج من وأقل، مرات، ثلاُثف 
٠ ٠ عامللكان مولود س_جلخرآ' إذ ييهلة، بة ينإلا المعاول ينخففى لر  ٠٢٢ 
٠ ٠ ةاجتإعيعوامل عدة وراءه ، يقفحولية ال3، الخصوبة بع وارتف. ٠٢٢ 

\سصلأ.دمحدينأخم،- الدبموغراب والدراست (،  ١٧٦/ )١ )٢١( 



ةواكات الإنانةينالأئuت ١,^ : الأول 1^1 
__بذءهممحءمهث'تت_;_ سص_ مقئ_حه 

الأسرةحجم ارتفبع إل يؤدي الخصوية وارتفلع هنا. لتفسيرها محال لا واقتصادية 
المد؛ةرأ؛.

قوحجمه_ا قياسا كبيرا يعد المالكة ق الأسرة حجم فإن الأحوال كل ق و0 
)الخالةالزواج بمعدلأت يتأثر الأسرة حجم فإن الأحرى... الدول من كثير 

تكوينبداية يعني ذلك فإن جديدين زوجئن بئن قران عقد فكلما الزواجية( 
هامةبة ناك هنأن يبقى ولكن سائقة. أسرة حجم وتقلص جديدة، أسرة 
الأولنوار.ت، الق خصوصا مم ي. والمع الكن ق راغبة تتمر قد ايما 

ا•لزواجهم١٢
$٠٠٠

(.١  ٧٦/ ١ ) والمتقبلء، الواقع ١لعربي، العالم ®مكان درامة ( ١ )
)٢(ص٢ْ٣



أ1ئآقلق

الدولة1دات د،ضالإه،حوو القرمة والتجان اسات راى 

ضاسوماتالإطلأواضدية

شاكراحمد القاضي اْلحدث مع إضاءة ذممدد>  ٠٠

الإولاهلطلب  ٠٠
السعودية.العربية بالممالكة العل،اء كبار هيئة 

الداني,اْلطلب  ٠٠
٢٠بكبن مؤتمر وثيقة حول والهلفل للمرأة العاااية اللجنة تقرير  ٠ وبيان٠ 

للمرأة.بكين مؤتمر حول البحوث محمع 
الثالث(اهلطلب  ٠٠

بهصر.الأزهر" ~ الإسلامية البحوث محمع 
الؤإبع(اهلطلب  ٠٠

بالأردن.العام الإفتاء دائرة الإسلامية— والدراسات والبحوث الإفتاء محلس قرار 
الخامس( ٠٠

٢٢٠مارس ١ ق الهنل، الإسلامي الفقه محمع  حقوقمؤتمر إل والمرسمل  ٠٩
١سومحورل ق النماء 

السادس(اطيللب  ٠٠
قالنقل—ر الإسلامية الحكومات تعيد أن بتوصى عالممة إسلامية هيئات 

الدولية.والطفل ارأة اتفاقيات 
السابع(ههاْلهااب 
الإسلامية.المقلعات ائتلاف بيان 

الةم>ت((ه.اهل3للب 

٢٢٠١—٢١ — ٥١٤٣٤الممالين لعلعاء العار للاتحاد ا، المرأة صد العنف ار وثيقة حول بيان 



والفمانالأتفامات ض الإنسانة الزارة : الأول الفصل 

'دمس_دا

شاكرأحمد القاصي ايحدث ْع إصاءة 
عننقلت ، عليها ضريت ةو\جوأ المسلمين بلاد بعض ق ارنرى تيلقؤ يقول 

منكثثر ق جوهرية محالفة الإملأم نحالف قوانين وهي الملحدة، الوثنية أوربة 
واصحأمر وذلك و>ردمه، الإسلام ينقص ما بعضها ق إن بل وفروعها، أصولها 
يشعر،لا حينا من أويعاديه ديته ويجهل ، ه نفيغالط من إلا فيه ا نحالفلا يدنبي، 

الأقل.عل تنافيه أولا الإسلامي التشريع توافق أيقا أحكامها من كمر ي وهي 
الإسلامي؛التشريع وافق فيإ حتى جار غير لمين المبلاد ق بها العمل ؤإن 

إلنفلر إنا نحالفتها، أو للإسلام موافقتها إل ينفلر لر وضعها حين وضعها تن لأن 
إليه،يرجع الذي الأصل هي وجعلها وقواعدها، لماليها أو أورية لقوانين موافقتها 

مخالما.أم للأسلأم موافقا حكا أوضع سواء حدا، مرتل ايم فهو 
كانت،معرفته تشته ل؛ وما جهل ما تكلفا ارومن ت الرسالة ق الشافعي يقول 

وكانأعلم، وافه محمودة، غبر يعرفه لا حيثا من وافقه إن للمصوابؤ موافقته 
فيه،؛.والصواب، الخطأ بين بالفرق علمه يجيهل لا فيا نْلق ما إذا معدور، غير بخهلئه 

والسنةالكتاب، من يتنبهلون الذي الملمين من العناء المجتهدين مع هذا 
ويتشرعإانحتهد فالذي غيرإسلامية- مصادر عن القوانين يثرعون الذين ل وليس 

إذالتإ، ميكون ولا محتهدا، يكون لا فإنه الإسلام؛ قواعد عن خارجة قواع؛، عل 
موافقتهفكانت، حالفته، أم الإسلام وافقت، الأحكام، من يراه ما وضع إل قصل- 

بلمحمودة، غير يقصاوْ، لا حينا من يل يعرفه، لا حينا من وافقه إن للصوايا، 
٢.يد-رياار وهذا نحالفون، حين كفرا أنمهم عن يقلون لا حا كانوا 

;ا(طر:يمابمسحإا-هأا



ج٥ ٥ ^١ ^^ الإ'-اذة ■ -^ ١٥١^، ٧١
.سكه»1

1ءائالآؤث

الس،5ودطالخييية يايلماكة كبارالطهاء درtرهء١Jة 

ومنوصطمه آله وعل اه، رسول عل واللام والصلاة وحده، لله الحمد 
يعدتت؛داهأاما اهتدى 

مدينةق المنعقدة الثامنة الاستثنائية دورته ق العلياء كبار مئة محلى قاف 
عملبرلامح ل دم ١ ٤ ١ ٥ ٣; ; ٢٣دإل ١ ٤ ١ ٥ م Y/ ٠ من الفترة ي اكلائفا 

الذيالمتحدة، للأمم العامة الأمانة بمدكرة المرفق والتنمية للمكان الدول المؤتمر 
\T-oاه_الواذق ٤ ١ ٥ ٤; A/ -إل ٤٥١ ١ ٥ r/ ; ٢٩بتاريخ القاهرة ل سيقد 
من!الارنامج حول صدر ما عل واطلع  ٢١٩٩٤عام سبتمبمر 
الإسلامي.العال؛ لرابملة العامة الأمانة ١- 
الإّلأمى.المزم لمنظمة العاهة الأuنة ٢- 

الأزهر.شيح سياحة برئاسة بالقاهرة الإسلامية البحويث، ■مجمع ٣"" 
الأزهر.يجامعة السكانية والبحوث، للدراماين، الإسلامي الدول المركز ~ ٤ 

والإيتاءالعلمية الداكة اللجة من المقدمة الدراسة عل ائلغ كيا 
المجلي.إل السعودية العربية لملكة اق 

ماللمجلى اتضح الأراء، وتبادل الدراسة، وبعد 
نفلرق ببها موالتي القادمة، السكانية المثكلة ظاهرْ ق الثرنامج هدا يثني ■ "١ 

إلسيؤدي مما الموارد، قلة أمام النسل لكثرة السكان تكاثر البرنامج معدي 
زعمهم.صإ العام الفقر مشكلة 

اللجنةعليه وافقت، بيا حعمل كرنامج وثيقة مودة المؤتمر لهدا مدم ٢" 
عامإبريل — ان ني٢ ٢ إل ٢ ٠ من نيويورك ق المنعقدة لل,ؤممر التحضيرية 



زج§ئ،لةداّات 
التصرحتعتمد صياغت صفحة ١ ٢ ١ ق فصلا ١ ٦ من تتكون وهي  ٣١٩٩٤

الإباحية•إل بمفى با حتاآحر والتلويح والفهوم حينا، 
أص؛ن:إل الدعوة عل لذلك كعلاج الوثيقة ركزت ٣- 

أيعل التام والقضاء واارأة، الرجل بئن والمساواة الحرية إل الدعرة الأول؛ 
ا،لرأةطيعة وحتمته الفنرة، واقتضته السإؤية الشراع نثرته فيإ حتى بيتهإ، فوارق 

المساواةبعنوان! الراع هوالفصل كاملا، فصلا لذلك الوثيقة وعقدت وتكوينها، 
ju ) ا،لرأة.وتمكين والإنصاف الحنسين

Y،_/٧،/ البدأ الناف: الفصل ق ي الوثيقة من أخرى مواضع وق 
ب،ح،أ / الأهداف عثر: الحادي والفصل ٣، ٠ / م ، ١ ٨ / م اكالث،: والفصل 
٩./ البدأ عثر: الخاص والفصل 

منله وانحذت شرعا، الأممة الحسية العلاقات ياب، فتح إل الدعوة الئاق: 
الأل:الوسائل 

إلوالدعوة الزواج، غر الأحرى الاقتران وأنوج الحض بحرية المإح - أ 
١١ ٦! وقمل ه/ه، وفصل ٧، Y/ فصل بذلك،: الكفيلة الإجراءات 

ب/ا،يمآ.وفصلا*/ها،وضل 

ؤإتاحةالقانونية، الس ئل يتزيج من ومعانة ايكر، الزواج الضثرمن ب~ 
قكا والعمل التعليم فرص تونر مل من ايكر، الزونج عن تحي بدائل 

.١١/ومبدأ فقرةج ٧ / مبدأ السائس والفصل  ٢١/مبدأ الراح القمل 
وتحديدالرحال، حصوبة مجن والحد الحمل، مغ وسائل نشر عل العمل ج~ 

ؤإنشاءالمأمون، بالإجهاض والسإح الأسرة. تقليم بدعوى النسل، 
التكاليف،وتكون ذللا، عل الحكومات وحث، له، حاصة متثنيان 

iT\ /Uوالفصل .؛^٧٢، والفصل؛/ ،  ١٣"Y/ الفصل ق كا جدآ، قليلة 
 /U١٠ ٦ / ١ ٥ والفصل ، ١ ٤ / ١ ٢ والفصل ٨، / ١ ١ والقمل ، ٣٧



؛٠٠٠٣^^الاباكاك:صالإّ ءئتز أ ه
إزالةأعظم من لأنه وتطويره، الخنسين بين الختلط التعلم عل الركين — د 

الخنيالاتصال وتنثيهل ايكر، الزواج وتعويق ين، الخنبين الفوارق 
عثر/الحادي والقمل الهدف/ج، سادس، الالقمل ق كإ 

الإجراء/٨.

الطفولةمحن مكرت ن بللجنين الخنية الثقافة تقديم عل الركين م~ 
والقمل ١٥وأ/)ب( ٧، ٦! والفصل ، ٢٩وا،لراهقة،ك،افيالفصل؛/ 

A/Vj<.0 /V

.١ ٦ / ١ ١ الفصل ق كإ الأهدافج هذه لتحقيق الإعلام تسخر و— 
الأنف—لأمت،عل ب، يرتبإ المسبق ولعلمهم للإباحية، الدعوْ لهذه نتيجة ~ ٤ 

وكيفيةوالخنسيه، التناصلية الصحية الخدمايت، عل الوثيقة ركريت، الخنمي، 
الإيدز.وبخاصة: والحمل، ية، الحنالأمراض من يقع ما معالحة 

وعدمالأحلاهية، والاعيارامحنج الإنسانية، والقيم الدينية، التعاليم إهمال ٥- 
لها.وزن أي إقامة 

قوامةوسلب، ومحرعه، ولدينه ولرسوله.، ممه والمحاده الإباحية، إعلان ٦— 
علالئحال وقوامه الأبناء، عل الأباء ولاية وسلم، العباد، عل الإسلام 

وصوابهنمقوماتر س الإسلامية الشريعة عليه دلت، ما ؤإلغاء اء، الن
والتفسخالأخلاق، ونوصى والتحلل، الإباحية وجه ق وموانع 

مزالدين•

فإماومفامينها، الوثيقة نصوص س الوثقة العلو«L>^، هذه توافر حلال ومن 
التالية:الميتة والآ٠ار المكران، إل تؤئي 

الهويةحوبة مميمية قطعان إل وتحويلها البشرية، وتعقيم الإباحية، نثر — ١ 
الدين.تعاليم عليها يؤكد التي والهلهارة والعفة والخلق الفضيلة من 

وهيبالضرورة، منه المعلومة المهلهر الإسلامي الشؤع حزماتر هتلث، ٢- 
واكل.والعرض، والقس، الدين، حرمات: 



,هَّ جؤ؛ والفبات الإسين ^^ارة النمل و؛ 
اكهت الوثيقة ق المذكور يوصفه والإحهاصرا الدين، لحرمت هتك فالإباحية 

الشرعيالزواج غثرطريق من الحسة والعلاقات للأبرياء، وقتل النفس، لحرمة 
والنسل.العرض لحرمة هتك 

الإملاميه.وملهم لقمهم ومصادرة الملمن، اعر لم تحد دلل ع مح٣ 
لتحويلالإسلامي للمجتمع عنيفة ومواجهة شرسة، هجمة أبما ذللث، حمح ~ ٤ 

المصايةالمجتمعات واقع إل ل نوحفغل عرض وءلهارة عفة من فيه ما 
هيئةمحلى فإ0 وعاليه الأخلاق، ق والانفلات الخنمى الشذوذ بامراضر 

مايل!يقررJالإجاع السعودية العريية المملمكة ق كبارالعلمإء 
والأهدافوالإجراءات المادئ من الوثيقة هذْ إليه دعت، U أة أولا: 

الصلاةعليهم الؤس_ل •ها جاءت الي الثراغ ولحمّح للإسلام، محالف، الإباحية 
وصلال(.وكفر القويمة، والأخلاق السليمة، وللمفعلمر واللام، 

مضمونمن هذا الذي المؤتمر هذا حضور للمسدّين شرعا محوز لا ثانيا• 
فيه.الاشتراك وعدم مقامحنمنه عليهم ومحب، عمله، وثيقة 

صفاالوقوف وخماعات وأفرادا وشعوبا حكومات السالمين عل محب ثالثا: 
الرذيلة.ونثر الأخلاق، وفوضى للإباحية، دعوة أي وجه واحد-آق 

هنفق اممه يتقي أن المسلمين أمور من شيثا اش ولأم من كل عل بجب رابما: 
الشرأبواب، عنهم يد وأن المْلهر، الإسلامي بالث/ع سوسهم وأن رعيه، ول 
حميمق الله ثريعة محكم وأن عليهم، ثيء جر ق محببا وألأيكون والفتنة، ال والف

سسأٌيزاو>بمدي«ءظم إدثآهثن؛لإص؛ ؛ؤ ّحانهت^ ١١بقول ويذكرالحميع 
وئيدءيًظم يترب أن 0وأقُوبث رأةثعلمؤمح؛ت عوم بجسظا 

أنهثآئ؛تكم هت: ه وبقوله. ممي؛الوأتلاعظيما. أن ألشهواتي< يئعوث آقبمى 
دمحّىصأمماأسممح-وةهه•



^ooo^^rالزأطالإفاب ابباكالث::إلآ' لأة:

وأنرصاه، فمه لما وثعويأ حكومات المسلم؛ن حمح يرفق أن المسئول واض 
المتنمملات من جيما ؤيعيذم الدين، ق الفقه يمنحهم وأن أحوالهم، بملح 

تسناورموله عدم عل وملم الله وصل قدير• ميء كل عل إنه الشيطان ونرغات 
الدين.يوم إل بإحسان وأساعهم وأصحابه وآله محمد، 



٥٥٥؛رالنماتالأتفامات ض الإنسانة الزاؤة : الأول النمل ٠٥ ٦  ١٥

كيارالعلْاءوهيئة 

لرئيسا* 

بازبن اف همد بن العزيز همد 

بمنإبمرابا بمن محمد بن صالح بن راشد د محمن بالح ص
حنانالاJصدان

غديانبن الله عبد المنح >اايإن بن اف عبد 

السامالن4 عيد صالح ن بد محم
العمان

ة—وزانن بالح ص
الفوران

اسماجعفر بن حسن 

السيلالله عبد بن محمد الرائد حمد ين ناصر الزيرآلالبع عيد 
الرزوقىالرحمن عند البدر ّاليءان بن محمد ال محمد بن الله عبد 
شخ

التركيافه عد 
مليإنأبو الوهاب عبد 

لدأبو اف عيد ين يكر ساايإن آل نيد ين محمد 

؛١^١٠^٢^ الرحمن همد بن صالح 

العلاءُالمدةتمار هبت محاذآخرُن وهاك صمآ\ا"ا-\/\/"ا. ، ٤ الدد٢ الإّلأب، البحوث محالة ;١( 
وكانالزواج...( محن تحديد تانون فيه )وجاء بثك؛ن يالرأة العني الراع العالي النم إليه دعا ٌا حول 

حكومات،-دينت الأاايدعو السعودية العربية اخلمنكة ق ١لعااإء كبار ميتة محلى أفإن الييازت هدا ق مما 
ودعوةمنه، والتحدير الوتمر، هدا يمنهاج للتنديد وأفرادا، وخماعات، ومثفالإتإ وعلعاء، ونعوتا، 

للملم؛نوحماية ، ورمرلهاطه أنكره لما إنكارا إليها، الإشارة تقدمجت التي أهدافه عل للرد الخميع 
منعنقنقن حكم أيضات  ٤٠٣٣ " ١٣٣ صن ، ٤ العدده الإسلامية، الحومث، محالة ينثلرت ٠ فيهاء الوثؤع عن 

فيتفلر.وعبياء لهيثات عدة بيانات ففيه الفلاح(، دار Y/ )ط للشثرى الفتيات رواج 



حو؟أا س";ببس;ص.بمز 
وغسام،

٢٠مؤمرشأ وثيقة حول تميرالاجنة  ٠ ٠

٢^١٩٩٠للمؤومؤمرشأ حول البحوث مجمع وببان 

الهائيةالوثيقة ت حول والطفولة للمرأه العالية الإسلامية اللجنة قرير ته 
٠٣٢٠عام المرأة مؤتمرث عن الصادرة  ٠ ٠

المؤتمرانعقاد يمناسبة الشريف بالأزهر الإسلامية البحوث محمع من بيان 0
٠٢١٩٩٥سنة بتمثر ّبك؛ن ل بالمرأة المعني الرابع الدول 

بج؛ةاوؤ.
المجالسلجان والطفولة)إحدى للمرأة المالية الإسلأمة تقريرالنمة 

حول:والإظثة( العالي الإسلامي 
٢٠عام المرأة موممرت عن الصادرة الهائية الوثيقة  ٠ الحسي،ي؛ن المساواة ، ٠

٥«+ رمن والعشرين الحائي القرن ل والسلام والتنمية، 
بكلوتسعى الوثائق وتصدر المؤتمرات ال، تعقالتحل٠ة الأمم تمتأ لا ~ ١ 

والحإعاتالدول تلزم مرجعية إل الوثائق ملمءه نحول أن جهدها 
والدينوالأعراف القوانين بتبدلها وت—ا، 17والأفراد ات والخمعي

أفكارأمام ه نفلم الفيجد الإسلامية، الثريعة خاصة والشريعة 
للكونولرويته وكقافته لدينه ومحالفة وسلوكياته، معتقداته، عن غريبة 

للسلاممحققة فر ا حملتهق الوثائق هلمءه مححل مما والحياة، والإنسان 
منالرغم عل الإنسان كرامة تراعي ولا للأمن، ولا الاجماعي، 

دلك.بتحقيق التظاهر 

راممل.للمرأة العالية اللجة :ا(ْرتع 



وب و\ص\ت الأ-فاقات ض الإن_ان؛ة : الأول النمل  ٥٥٨؟
__^_-حمخ1و:صضههمحصاءصَس1س 

الدولعل تمر حتى العني، محددة غير فضفاصة، بألفافل الوثائق هده صيغت، ٢— 
العمدةأصل يدمر الذي التمسثر دور يأق اعتإدها بعد نم الإّلأمٍة، 

والأعراف.والقوانين الإسلامي والدين 
الشكلأت،من تنهللق الونائق هده عليها اشتمالت، التي المشكلأُت، أن كإ ٣" 

؛الع—11ا يعانيهالتي المشكلات، تدرك ولا متم، ولا الغربي، ااعالم ل الخائنة 
الإسلامية.الدول من وأغلبه الشرقي، 

منوالحط. السلاح ننج مثل أسره يالحالم ما قناطس، التي الدعاوى تمثل ~ ٤ 
الا.ولتجابة امءال.م مع المامي العال؛ إل موجها المحيثى الواير ق التسلح 
ل.ءاوىال، ^lJUالاستجابة ءنالأ والهيمنة اليهلرة ازدياد بمي مما له، المتقدمة 

المامية.الدول عل المتقدمة اللءول من 

قالمنعقد الكان لوتمر نقدا الإسلامية البحواثs محمع ر أصل. أن سق ولقد ~ ٥ 
اعليهاشتملت، التي المخالفات، فيه أخلهر بيان صورة ق ١ ٩ ٩ ٤ القاهرة 
١٩٩٥بكين ل المرأة مؤعر فيه نقي. آحر بيايا أصدر وكدلائؤ النهائية، المسودة 

الإسلامية،للمرجحية نفلر غثر من وثائقها ر وتصل. تعقل. الويرات، زالتإ وما 
هاوهمن وثريحته الإسلام عفرة ا قنالفما ياوف، جادة وقفة معه يلزم مما 

الوثائق.

قتنص حبش، ها نفمع تتناقص الأن ينا يل. بين التي الوثيقة أن باليكر وجدير 
القوميةالخصائهس أهمية المال عن تغيس، ألا محبط رأبتنإ عل المقدمة من ٣ البند 

واجس،فان والدينية، والثقافية التارعيية الخالفياتؤ وشتى والإقليمية والاقتصادية 
حميعونحمي تعزز أن والثقافية والاقتصادية المياّية نفلمها عن النظر يغمى الدول 
؛ثرمحلالخواني، كل يمراعاق تأمر فهي إلخُ، الأمامية••• والحريات الإنسان حقوق 

الحتسيةالصحة ذللث،  Jbtتشمل؛الأساسية والحريات مرجعيتها، ْع تتعارض ألا 
التفصيل.الرفق ل هومفصل كإ الحض ممارسة ق والحق 

صتيلةتجابة اساك هنأن التفصيلية ات الل؛راممن ين تبل. ولقهذا ٦" 
الأعراضصرورة يذكي مما الإسلامي الحاني، من المقل.مة للاعراصات 



ابياسمبابباممك:آق ■ ٢٥
هدهمقاطعة من بد فلا ؤإلأ تجابة الاسكامل يتم حتى واستمرار بقوة 

يراعىللمرأت إسلامي ميثاق بموجب والعمل وتفصيلا حملة الوثائق 
محقالوشريعته الإسلام عقيدة حلال من ومتقبالها وحقولها وضحها 

الحاصر.عصرتا ق للبثرية المنقذ مى الش 

٢٠عام المرأة مؤتمر عن الصادرة النهائية الوثيقة عل التفصيلية المؤاخذات  ٠ ٠
+٥٠ار؛كين والعشرين الحائي القرن ق واللام والتنمية الحنسان بين المساواة 

اس.اْللاحظات اولإ. 

الدينيطق أن محب التي المرجعية المتحدة الأمم تتبناها التي الرؤية جعل ~ ١ 
الثر.وثقافات روى حالفت ؤإن حلالها، من والقانون 

أهمّيةالبال عن تغيب ألا محب راويينإ عل• ~ الهدمة من ~ ٣ المائة تنص 
والثقافيةالتارعغية الخلفيات وشتى والإقليمية والاقتصادية القومية الخمحائمحن 

والثقافيةوالاقتمسادية السياسية تقلمها عن الفلر بغض الدول واجب فإن والدينية 
منالعمل منهاج وتنفيذ الأساسية، والحريات ان الإنحقوق حمح وتحمي تعزز أن 

الأولويات ٠١٧وتحدبرامج، والالامراتيجيات وصياغة الوطنية القوانين حلال 
والحرياتالإنسان حقوق مع يتفق بإ دولة، لكل سيادية متولية وهو الإناتية 

كافة«بالأساسية 

ج. ٧٩ج/د/و، .ه،ّاه،خاُ في؛نالا/؛،ذلك عل يؤكدالتقرير ثم 
،٠١٧١فيإ؛برها تقوترك المعنى محددة غير فضفاضة ألفاظا الوثيقة ستعمل ~ ٢ 

معالألفاظ نالك تتضمنها التي المعاق هاوْ مثل تمرير هو ذلك و٠اJف 
الوثيقةهن.ه عل توغ حش الدول عل وللمعقائد وللقوانين للاJين محالفتها 

ذللئ،!.مثال ١٦٠تلزم ثم وتعتما.ها 
قالتكافؤ ا هن. يحنى هل الحنسمين بان المساواة كالمةت القيمة من ( ١ )  ٠١٧؛
أويعنيالرج-الاا شقائق اء الن— ١١النبي نول ^٠ عل والواجبات الحقوق 

قالثريعة وضعته الالي البمرايث، بنذلام الإحلال إل الJءوة إل ينئي الذي التساوي 



والفتاتالأظذ1ت ض الإناث الزارة : ١^١^ َغ،لإَ  ٥٦٦؛
الرحلبين الجتمع ق النشوي التوازن ليحدث والإنفاق التكاليف توزع إطار 

القضائية.الشهادة ، Llajتغيبمر إل التساوي معنى ؤيزدى والمرأة، 
توىم من تمكينها نعتي هل المرأة تمكثن كلمة المقدمة من ( )١ البند نفى وق 

إليهأشارت مما تمكينها أوتعنى عاليه متفق وهوأمر الكريمة للحياة مناسب معيئة 
تناسي،لا ووظائف، أدوار واختيار الخني التقلت، من السابقة والوثائق الوثيقة 

فحرمحميعا اء والتالرحال عل الإسلام حرمه الذي وهوالأمر الخلقية خصائصها 
بالرحال.الناء وتشبه الرحال؛النماء تشيه وحرم الزني 

وهوالوثائق كل ق ؤيتعمل )الإنجازات( ٧— يناو  Genderانية الخنولففل 
منباعتبارهما والمرأة الرحل بين المشركة الإنسانية يعني هل المعنى محدد غير لففل 
أوإنهه ثادم وكانّةثتنابي ٠ تعالتؤ قال التكريم بنوآدم استحق حينؤ آدم بني 

قالتفاوت عن الفلر بغض المهللمق التساوي من الثوية الحركات تدعوإليه ما يحني 
الأدوارادل تبأويعنى كلها الديانات أهل يرفضه وهوما والوءلائقا الخصائص 

الليمة؟!الفهلرة ناباه وهوما 

ومنرااّ. هل!  ٧٢ JCjففي لزني، ا إباحة يتضمن الذي الإنجابية الصحة ولففل 
مرضةة حنبحاة التم.ع من الأفراد عك\ن ضمنا تعنى الناسلة الصحه فإن لم 

ومأمونة...؛،.

الحقبالأءرافإ رر... البند! نفس من )ي( بند ق ثم الأزواج، عن يتكلم ثم 
والأفراد...،؛.الأزواج لخمح الأساسي 

بجرائميدعى ما د.وكن.لالث،  ٦٩،١٤،١١بند ق الزوجي الاغتصاب ولففل 
.١ ٩ بند ق المنهجي الاغتصاب تماما.ولفذل المعنى محددة غير ألفاظ ١ ٤ بند الثرف، 

لا.ي، أ،  ٨٢د، ب/  ٦٧ب، ٦ ٦ ، ٢٣٣، ٥ د بنق ة انمليالأدوار فل ولف
المعيشيةالأسرة ا منهبمد فيإ استغلالها أمكن ؤإن غموصا أقل أخرى ألفاظ وهناك 

٨٥،  ٢٤٧، ١ ٢، ٠ أحر فيها يدفع لا التي .الأعإل ٤ ٤ الخطر الاوك . ٣٦، ٢٣
لبيةالالثقافية المإرسات . ٥ ١ بناد المتجددة .الحلاقات ٥ ٩ بند الخنى بءالامتعباد 

٠٣٢الأنثى الهلفلة ح،  ١٠١د،  ٩٥، ٣٧، ٣٦، ٨٣٥، ١^٧، انيث . ٣٣بند 
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الرأةوصع عن تتكلم غربية مشكلات الوثيقة عليها ركزت التي المشكلات ٣" 
بندز الإبل انتثار مثلان عندنا فليس الإسلامي الحور ي وليس مريكا أل 

،٣٢الأنثى الطفلة والمساء، الرحال بحن الأجور ي التكافؤ عدم ن،  ٧٢
غربيةرؤية من ذللث، كل أن ونرى اثنتن أي من تتكون التي العينية الأسرة 

لخالق،نحلومحا الكون ترى واصحة عقيدة من الملمون عليه ما نحالف، حادة 
فيهيعود م آخر يوما وترى للجة، سيلا شرعه الذي يالئ-رع الالتزام وترى 

والحناء.للحساب، ربه إل الإنسان 

Iالتفصيلية ئانيا< 

منها!أمور ق الإسلامية الشريعة تعارض الوثيقة هذه 

الخنيةالإباحة نشر تدعوإل — ١ 

المتعمن الأفراد تمكين صمنا نعتي التناسلية الصحة را... ط.'  ٧٢ند بق 
ومأمونة،،.مرصية ية جنبحياة 

الأساسيبالحق الاعترافج عل الحقوق هذه وتقوم رر... )ي(ث البند نقس وق 
أطفالهما؛.وتوقيت، وتباعد عدد بحرية محددوا أن ق والأفراد الأزواج لحمع 

انتشارمع يإ ّلا والإنجابية الحنية الصحة ذلك، ق بإ ...  I٠١ ٥ ٥ بند وق 
)الإيا.ز(ا.با،بالبشرية المناعة نقص فرومحى وباء 

فيإالتمرف، حرية ق الحق للمرأة الإنسان حقوق وتشمل  ٠٠ك!  ٧٢يند وق 
هذهق ومسئولية بحرية تبتا أن ق والحق ية الحنحياتيا تمس التي بالأمور يتمل 

ءواقبالعلاج بيان  ٣٣بند وق والإنجابية.٠.ا،. الحنسية صحتها ذلك ق بإ الأمور 
تعليممن يلزم ما إل يفتقرن المراهقات تزال لا . .٠  ٠٠عل! تنص يل لا؛إلغائه الزني 

آآ.الحنية حياتهن ْع ومثولية إمحايية بصورة التعامل من ككنهن وخدمات 
الديننحت، ند رؤية من صدرت قد المايقة والوثائق التقرير إن والحقيقة 

وث*ذقرإوأألزبمؤ تعال؛ قال وألحنه، ؤلريق افحش وسلكت، جانبا والأخلاق والقيم 
ه.ا. سبيلا ذكاء إدثءكا0 
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انالأنحقوق من الحشي الشذوذ اعتار تدعوإل ٢" 
منمتنوعة أشكال هناك . را.. ت فيقول الأمر من ءمحتلفة أنواعا يقر ٦ ٠ تد بق 

أفرادحقوق احترام محب وبااتالي ختلفة واجتإعية ومحيامحية ثقافية نقلم داخل الأسر 
٠٠٠ومثولياتيم.*قدراتيم ومراعاة الأمرة 

التنريعاتتغيتر ووجوب الإنسان حقوق من ذلك كل جعل هي والممحية 
معنىيتصرف حتى بالدينية النظم ق يعم لر أنه إل وانظر الانحرافات، هده لخإية 

قثاغ هو كإ اثت؛ن يٍن الأجتءإع مطلق إل عنها يتحدث التي المتنوعت الأشكال 
اءوالتالرحال من الرحال لتزؤيج كنائس أنشئت حتى وغثرها التحية الولايات 

النساء.من 

دالرأةالرجل التساوي.yu تدعوإل ٣" 
توزيعاختلال إل ويودي الثراث، ق الشرعية الأنصبة تغيم إل يودى وهدا 
قالشرعية الأحكام تسر إل ؤيزدي عليه، محب ومن الإنفاق ق الالتزامات 

التقرير.وبىزا السابقة الوثائق حولها تحوم التي الثتنة اللوازم من ذلك وكل الشهادة 
ارؤإدحالفيقول؛ كنتمها الفقرة ومهل ق الإرث ذكر بعد  ٥١٠١بند ذلك ل راجع 

٠ه أعلاه التقييم ضوء ق البمرامج تلك عل تحسينات 
مدمروهانا والنشريعان القوان^ن بوامهلة الأسرة شأن ق التدخل تدعوإل ~ ٤ 

والإنسانالأمريكية العقلية إلا بمامحب ولا الإنسانية والعلاقات للأخلاق 
أحلأتاونمناؤالجهد الغرب 

أممتهما عل تنعى ١ ٤ بثي نانّوفي المبرعاية الرأة قيام عل تنعى ٦ ٠ تد بل 
ذلك.وتكرر المعلية الأدوار عل تنعى ٢ ٥ بتد وق الزواج• إءلار ق الاغتصاب 

الئوص.هاتايالئا! 

السكانمونمر حول تقريريه ي الإسلامية البحوث محمع إليه ذهب ما اعتإد ~ ١ 
المجمع.ذثحفنلات والمسك المرأة ومؤتمر 

السابقة.والقارير القرير هذا ل الاعتراض موامحلن معارضة ق الاستمرار ٢" 



الإنانٍةالزاؤيآ الثالث: !□■ب 
.هضِ 

العنيمحددة غبر والفضفاصة الشبوهة ~ الصياغات هده جعل رفضي ٣" 
مرحعا~ الأخر لثقافة الواضح والتحيز الغربية الرؤى تلك عل والشتمالة 

٠لامسلمذن 

من./ ٠  ٠٧ورصد الديون ؤإلغاء منه والخد السلاح بننع التقدمة الدول إلزام ~ ٤ 
لمهوما مكل صد التحيز وعدم النامية الدول لماعدة القومي ناتحها 

ؤإسلامي.

العقيدةمن ؤيتهللق والواجبات الحقوق محفغل الملمة للأسرة ميثاق إصدار — ٥ 
محة.الومريعتها الإسلامية 

يانيأ:** 

ال—وتمراد انعقبمناسة الشريف الأزهر بالإسلامية البحوث محهع من بيان 
.١٩٩٥سنة سبتم؛ر الثّهر حلال بك؛ن ق بالرأة العض الراح الدول 

مؤتمرهاالحال، العام من سجتمثر شهر حلال يكئن ق التحدة الأمم تعقد 
لتلزمقبل، من أعد عمل برنامج عل الوافقة إتمام -أال،فإ يالرأْ العني الراح الدول 

قدأنه بدعوى للمناقثة، القابلة المسّاحات فيه صيقت وقد [ ١ ل هّا نفالحكومات به 
التاسعةاللجنة وآحرها الريامج، هذا أعدت التي اللجان ق ، الخلافنقّاءل حسم تم 

سسةأبريل ١ ٤ إل مارس من ١ ٥ من الفترة i، نيويورك 3، انعقدت، آلتي والثلاثون 
٣١٩٩٥.

ابتدلعإل ترمي متصلة، حلقات سلسلة س حالقة يعد —هذا— بك؛ن وْوممر 
الأخلاقيةالهواجز ومحهلم الدينية، القيم مع يتعارض الحياة، س جديل، نمهل 

حمت،الك، هي والتقاليل. والحواجز القيم هذه أن إل التفات دون الراسخة والتقاليا.٠ 
حومةق والقومحل الحني، الفساد هوة ق التردي من ودولأكثثرة شحوبا 

الخلقي.الانحلال ومستنقع الممسي، الاصطراب، 
مؤتمرق إقراره فامم ا متدارك إل ورائه س واصحوالبرنامج هاوف وقان 

فإئيمولذللث(  ١٩٩٤ستة سبتمبر شهر حلال انعقد الذي والتنمية، للكان القاهرة 



أم■،'- الإّينالأ-شابتوالخان :١)؛>!^الأول ونىآجًوِ 
منهاثق ق تدور كانت والتي الدول، ايجتمع فيها لهم خل التي القضايا عل يلحون 

والإجهاض.الخنسية والعلاقات النشء وتربية وبنائها الأسرة مفهوم حول 
قضاياهمبرديل. يكتفوا لر أمم امج؛ك_ين، بواضعي؛رنالخرأة بالغت وقد 

ولبالألفافل اللعب، ل موغين لحاجتهم، من وزادوا غيهم ل تمادوا بل الخاسرة 
كلمةكاستخدامهم إليه، يتهللعون الذي المعنى إل اه معنعن الكلم تحريف، 

الذكورةبذن الفوارق إلغاء إل ترمى محرفة بمعان المرات عشرات « Gender»نؤع 
الإبماممع لث، وذليالأنثى، ولا هوبالذكر لا مخ، إل الإنسان وتحويل والأنوثة، 

الهدف.وسلامة القصد ؛،راءه 

عندالوقوف بالرنامج واضعو يقغ لر الأسرة، تدمبمر إل سعيهم خضم ول 
الوالدينومعنالبة للمجتمع، اسية الأّالوحدة أم—ا اعت—ار ل التشكيلتخ حد 

النشاطهدا واعتبار الزواج طريق غثر عن للمراهم^ن الخني النشاط عن ؛التغاضي 
أنبفاحشة جرأة ل نادوا ولكنهم ٢[، فيه] يتدخل أن منها لأي محق لا شخصتا 

يتمللا لأنه عمنا، مفهوما إلا ليس الدين يقره الذي بالمعنى الأسرة مفهوم 
وقوأنثى، ذكرا تكون أن يشترط الأعإر نحتلف، الشواذ ين الحرة الحتمية العلاقات 

ؤيتمكبينهم من أصر تكوين 3، حقهم يمنح ولأنه الشرعي، الإطار داخل 
الماساعتادها أدوار محرد أما معتبميين والروحية، والأمومة للأبوة المعلية ؛الأدوار 

منمتحرر محتمع إقامة يمكن حتى  ١٣الالتزام استعاد وبحا عليه، درجوا في،ا 
والروايهللّآا.القيود 

بالمغيثرفعلاJوا نلل^، س أبحي إل غيهم ل ساروا الرنامج هذا واضعي إن بل 
لث،ذلل بإ بينهإ بالسوية الوظائف، وتقسيم والمرأة، الرجل ين العلاقة ق الخزري 

تغيبرمع افرايثإ ل بينهإ والمساواة اء.. كالم*والدية* إجازة ل الرجال حق 
[٤٠ ] مصدره كان ايا ذللث، دون يقف، الذي القانون 

الإسلاميفرضه ما تماما يناقض الرنامج واضعو إليه انجرف ما أن ريب، ولا 
لكونؤإعدادها والرحمة والمودة السكينة مصدر هي الأسرة جعل س عاليه ونحرص 

لوحكمته، يحكمه واكقة بافه الإيإن عل الأجيال لمنشئة وخصتا حصينا موئلا 
منالبشرية المفس عليه طبعنتؤ ما ماز'ب، حاسمة قواعد تحكمها والدين رعاية ظل 



ةْ زئلآتآُ الإّ الزاؤين : الثالث اياب 
الحرصْع طارئة، ظروف أووليدة ضرمصطنعة ميول من حبلت ما وترعى غرائز، 

مثوليتهبحكم القوامة عبء الرجل ؤيتحمل ارموق، مكانها ا،لرأة نتبوأ أن عل 
]٥[.ومتهللباما وأفرادها الأسرة عن 

غريبةحفارة إفراز من فهي ا،لرأة بمشكلة يمي ما يعرف، لا الإسلام إن 
والمرأةالرجل حلق من يعلنه ما مع تتوافق ولا والتفرقة، الاستغلال عل تقوم عنه، 
والواجبات،.الحقوق ل بينهإ المساواة تمغ واحدة، نفس من 

الحريةبإطلاق يقنعون لا الرنامج واصعي فإن الحتمية، العلاقاتج محال ق أما 
يكونأن بمقتضاه ممجوج ابتدال ق نادوا ولكن ؤإنائا، ذكورا المرامضن، بين الحتمية 

أوا ذكت ه، أمامعل تتعامل أن تريد الدي الدور نحدد أن وا،لراهقة المرأة حق من 
أوامرأة،كان رحلا تريد، من مع ية الحنعلاقاما تمارس وأن ذللئ، أودون أنثى 
فالدعارةبدللثؤ، مح تأن الحكومية وضر الحكومية انؤ والومالدول عل وأن 

•]٦[ المرأة عل فرصها حالة ق إلا حتلآ ليت، 
بهحاءتؤ ا ممع الفاضح تناقصهم عن واصحوالرنامج يكثفإ وبدللث، 

طريقبغر ية حنعلاقة أي يقر لا الذي الإسلام ذلك، ق بإ كلها السإؤية الأديان 
إليهايقض وما والمحاق واللواط الزنا محرم فهو وامرأة رحل بان الشرعي الزواج 

علافتئات، أو بينهإ، حلتل دون والأنثى الذكر ؤيسماوي فاحر، احتلاط مجن 
•Wءلمعةكلئ

ايةووصالشعوب، لحقوق اغتيالأأ؛شع فيه يدرك الرنامج ل المأمل أن عل 
اعتمارمن الحد من واضعوه يراه فيإ أوضح بشكل يتمثل وذللث، الدول، عل منبوذة 
تنفيذطريق ل عقبة أويقف، والمرأة، الرجل التامة؛؛ن المساواة محبيل ل ءائا الدين 

لحث،تعليمية برامج تنفليم من انمول به يلزمون وفيإ المقيمتا ل؛رنامحهم ثق أي 
منيقرضونه وفيإ ~هم~ لمفهومهم وفما ية الحنالمستولية نحمل عل الشباب 
تنفيذإل السلاح شراء عل تنفق التي البالغ وتحويل العسكرية النفقات، نحفيض 

التيالأسلحة عن دورية إلزامية تقارير تقديم من اكول به يكلفون وفيا برنامحهم، 
التيات، العونبقء؛ني التهديد ْع ميكروبية أم كيإوية أم ذؤية أكانمت، مواء محوزونها 
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ِءسس. سدء ءص 

الدولالقد صندوق وحث الرنامج، هذا تنفيذ إل وتوجيهها الغنية الدول تقدمها 
هذاق فعال بدور القيام عل الأحرى ا،لالية االؤسسات من والعديد الدول، والبنلث، 

الشاذةا،ليول وذات النسائية النظإت ذإائv ق بإ الحكومية ضر النظإت ومح الشأن 
منالدول نديه فد ما مراحعة ول الرقابة، ق حهلثرة الهلات >الإالدولية والنفلعات 

]٧[.مصدرها كان ايا لإلغائها تمهيدا الترتاْج عل تحفظات 
قادسالمين قبل لواجبه أداء الثريف، الأزهر بالإسلامية البحومث، ومحع 

مجوتمريمنامبة أصدره الذي بيانه ل فصاله ما تمكه ليعلن الإسلامي العال؛ ول مصر 
علالحفغل بإعلان والشعوب، الدول ويءلال_ا ؤيتحفثل، واكنمية للكان القاهرة 

أوالسإؤية، الأديان ومحاتر الإسلامية الشريحة نحالف، مما برنامج؛ك؛ن ل ورد ما 
ونظامبشكل يتعلق ا ميإ صلا الراسخة، والقافية الاجتإعية القيم هع يتناقض 
أوالإباحةبه تآمر ما حلاف، عل الحنية الحرية أوإطلاق الأديان هذه ل الأسرة 

الأم.حياة عل الحفافل حالة ق إلا للإجهاض 
ينطوياكي الدعوى حْلورة إل جديد من لينيه الإسلامية البحوث، محمع إن 

استهدافهؤإل ال،اؤية الأديان ولسائر للإسلام ومتاقضته بكين، عمل برنامج عليها 
أنمن اد والعبالبلاد عممت، الي والأخلاقية والاجتإعية الJينية القيم تحطيم 
هذال برزت التي الخطيرْ الخنسية بالأمراض تتلوث أو الرذيلة حضيص ق تردى 
ؤإلوأنثى ذكرا للإنسان افه حلق مقتفى عل الحفاظ■ إل ؤيدعوالمجتمع العمر 
علبالحرص الإنسانية العلاقات كحكم افص أنزلها الي الأحكام تحدى بأن الإيان 

أوفكرية تنمية ورائها من يرجى لا الفاحشة إشاعة وأن الفساد يورث القيم هدم 
عامةاق الإنالمجتمع توح ؤإنإ أوغيرها أوصحية أواجت،اعية أواقتصادية ثقافية 

محتةل جاء وفيإ القرآن، ل الله حرمها التي المحظورات ل خاصة والإّلامي 
الله.رسول 

تبتضالي والشحوب، الإسلامية الدول لي3؛لالتإ الإسلامية البحوث جمع أن 
السلوكق ؛نقائها الحفاظ عل تتمر أن والفضيلة الفضل تبتغى ك،ا القية الجاه 

المجتمععل حفاظا رذيلة كل عن والبعد فضيلة كل عل ادص مع والأخلاق 



يباكاك:ماوةالإناب

ومامنها ظهر ما الفواحش تلك إليها تقفي التي الهاؤية ق السقوط من الإنساق 
واضعوإليه عي يالذي والهدم التخريب دعاوى صد يا،لرصاد تقف وأن بعلن، 

قل•من اشياعهم فل ٧ يثتهون ما ويتن بينهم محولوا وأن يكئن، برنامج 
دولإليه دعا أن سق ما إل ق؛ك؛ن ا،لؤممرْ الدول ليدعو المجمع فان ثم ومن 

الرابعالعالي المؤتمر ق المعروض الرنامج مشرؤع صياغة تعديل من القاهرة مؤتمر 
عباراتهبهل وص ٢١٩٩٥رستم؛ر شهر حلال يك؛ن ق عقده والمنتظر بالرأة المعنى 
الإسلاميةالشريحة به أمرت ما الف عنما إل مفهومها— ق ولو — تمتد لا حتى 

علالإسلامية الأمم قيم ق وثبت الأحرى، الساؤية الشراع سائر علميه وحرصت 
الشريعةالف ثقما كل يرفض أنه الشأن هدا ق المجع ؤيزكد العصور، محتالم، 

منه.بثيء الإسلامية الأمة تلزم لا حتى علميه بالتحففل ؤيوصي الإسلامية 
بملمونلإ اكثرالناس ولكن ام>ء على ء١لدا والك 

الإلمرالجامح هيغ 
الإسلاميةالهمحوث مجمع ويئبس 

الخق(راا)جادالخقءليىجاد 

،٢٨٦البود: اظرئ-ترإل. ١- 
كدكوانفر ، ١٢٨ والمد ، ١ • ٧ والمد ، ١ • • إل ٩ ١ من: والمود ٢،  ٦٧المد: إل تشتر ما انظر - ٢ 

وعلوالممية كان للالقاهرة مؤتمر عمل برنامج مشرؤع من المائعة ال1ده نحمله كانثه ما 
٢.• فقرة الثامة واددة ، ٤ ٥ ، ٨٤٣، ٦، ٤، ٣، ٢، ، ١ الفقرات،: الأحص 

١ب. ٨٢ج،  ١٨١)ر.ط.ل.م(، ، ١٠٧بج، ، ١٨٥انقلر ٣— 
•٤٨،٦٤،٦٣،٦٢.١-انظرالمود:

النجم.سورة من ٤ ٥ ورنم اردم، سورة *ن ٢ ١ رقم اء، النسورة من ١ رنم انفرالايالتاالكريمة ~ ٥ 
.١٢٣٢، ٠١٩٤، ٦١٣٣،٩٩،٩٠،٤٨،٢٧-انظرالود:

*مأ،ممآ،ههآ،أام.انقرالمود:خا،ام،خ؛،؛خ،مما،ه؛ا،آما،ماأ،٧- 



ؤ' ي' إمخغءئ الزاوةالإنانةضالأتفاناتوالغتان : الخملالأول ^ ؛^  ٠٦٨ ^
آأءلم4آفاق

الإنمر-الإسلأمءة~ المحؤث مجمع 

ولحانهايجمّح مجلس العامدلشئون الإداؤة 

العاليةالإسلامية اللجنة عام مدير حلمي— كاميليا الهندسة/ السيدة أرسلت 
فضيلةإل كتابا - والإغاثة قدعوة العالي الإملأس بالجلس والعلفل للمرأة 

الشرعيالرأي نرجوإبداء الإسلامية البحوث محمع عام أمين تاذ/ الأس
الخندراواة وموالحشية الإنجابية بالصحة التحالقة الوصوعات بعض بشأن 
٢،[..٠ ٠ ٠ عام ٥ + وبك؛ن ، ٣١٩٩٥بكين موتمرت ونفتي ل عرمحت التي 

الطارئةتها جلق الفقهية البحوث لحنة عل الوصؤع هذا عرض وقل 
٣٢٠مارس من ١ ٣ الوافق — ٥١٤٢٦صفر من ٣ الأحد يوم ق النعقدة  لث،وذل، ٠٥

وفدومرفقاته... الذكر الم، سورد؛الكتاب، فيئا الشرعي الرأي ؤإيداء للدراسة 
الكتاب،هذا ق الواردة الوصوعايت، ق الإسلام رأي إبانة صرورة إل اللجنة ائتهّت، 

؛الجالسوالطفل، للمراة العالة الإعلأب اللخة عام مدير حلمي، كاميا الهندسة. و؛اوة ا( 
والإغاثةلادعوة العالي الإّلأس 

ويعدوبركاتا،... مالكمورحةاف الملام 
T بتاؤخ إلينا الوارد كتابكم إل غإيعاء  /Y /الأوراق،تضنته فيعا الشرعي الرأي إبداء بشأن  ٢٦ ٠٠٥

التيتالخنلر[ اواة وموالحنية الإنجابية بالصحة الخاصة الوصوعامت، بعمى عن منكم الرملة 
٠ءاعام + م،تبمن ١٩٩٠مرضمتإ3،ومقتي  ٠١٣٢٠

ت—عايإ سيادتكم نحيط خإنتا 
وردما عل الإجابة إل وانتهت، الوصؤع ت، درسقد الإسلامية البحوث بمجبمع الفقهية البحوث لخنة أن 

٠/ ١y* /t بتاؤخ العقودة بجلته انتهى حيث، الجمع محلى عل العرءل •ع أسئلة من بالأوراق،  آم ٠٥
الوصؤع(مدا j، الشرعي اللجة رأي طه )مرنق الصدئ. هذا  ijاللجنة إليه انتهت، مجا عل الوافقة إل 
افهورحمة عليكم واللام رسالتكم. أداء ق التوفيق دوام لكم نتمنى تعاونكم لكم سكر ؤإذ 

١٣٢٠إبريل من ١ الوافق؛ ه ١٤٢٦صفر مجن ٢ ٢ ق: نحريرا وبركاته،،،  لجمعالعام الأمتن  ٠٥
انتهىاان؛وم،• عطا إبرامم الإّلأب؛ الحوثا 

واللفل؛للمراة العالية اللجنة عونع عل فينغلر والعتوتم؛، الخهلا'--، هذا من كاملة صورة وبارتع ت تلت، 
http://www.iicwc.org/lagna/iicwc/iicwc.php?id=37



سح|مج
نمطالمدا قرصن من للْسماومين وحماية للناص وبلاغا للواجب أداء ومرفقاته 

قذلك نثر عل سل ؤيعمالشاذة ات والمارّالخنس يإباحة يعرف الذي الغربي 
التال:الرأي ي\ذ وانتهت الإسلأمة، المجسات 

المؤتمراتمن عدد عقد عل — بالقصرة لت فترة— مند المتحدة الأمم يأت 
الاتفاقياتمن محموعة المؤتمرات لهذْ صاغت وقد وضرها والص>١ن مصر ل الدولة 

الع_المدول ختلف عل فرصه نحاول حضاري لنمهل الترؤيج ببمدف والمعاهدات 
الأمملوظيفة محالفا يعد الذي وهوالأمر حضاراته، وتباين شعوبه ضع متجاهلة 

الوطنيةوالهوية الحضاري التنؤع عل الحقاخل وظائفها أهم من أن إذ المتحدة 
والتاريخوالدين واللغة الثقافة احي منكل تشمل التي الدينية والمرحعيات 

سعوبحمع عل العري الاحتإعي تمهل الفرصى ولى الحاكمة ريعايت وال
حميدةوعادات فاصلة أخلاقيات تقرصي وليتها ذكرناه، ما كل متجاهلة الأرقى 

ياباحةنمها شغلت ولكنها والأحسن للأفضل وتتهلور الإنسانة الحياة  ١٦٢ترتقي 
يموتعالصايعل بغ—ثر ذللثإ ثيؤع إل والدعوة العإر لكل تمارماته وتشجع الحنى 

اأنهبحجة الشاذة المإرسات ق وترغيبهم مبكرة سن ق للأطفال المإرمات هذه 
رأسهاوعل ية الحنالأمراض أوانتقال الحمل حدوث ق تتسبب لا آمنة ممارسات 

للحضارةمغايرة أسسي عل تقوم الإسلامية الحضارة أن المعروف ومن 
ابالكتمن أصولها وتستمد والدولة الدين نحمع الإسلامية والحضارة الغربية، 
حصارماأصول تمي وتوالدوله الدين بين تفصل العربة الحضارة بنإ والسنة، 

الكتابق وردت التي ادئ البويعمى الروماق والقانون الإغريقية قة القلمن 
هذهق جاء ما تلخيصي الحضارت؛ن...ويمكن بين الاختلاف حاء هنا ومن القدس، 

الوىئقوالمحاورالآتٍة;

والراهقين١للأطفال الحني التثقيف، — ١ 
الحمل.مغ ومائل عل والراهفين الأطفال حصول نير — ٢ 

وجوبذلك، ويتع فيه— المرغوب ضر الحمل ص للتخلمحى الإجهاصى إباحة ٣— 



والخانالأ-ظىت ض الإناب الزاوبة : الأول الفصل قئكهت 
اصىالإحهعن الناشئة التعقيدات لعالحة حيدة خدمات عل الرأة تحصل أن 

آمنا.الإجهاض ليكون 

زواج~ولا أمرة غر ق والرفقاء— الأفراد لحمح الأمامي بالحق الاعتراف ~ ٤ 
الأءلفال.وعدد الإنجاب ق رغبتهم يقرروا أن 

الرفيقرغبة عن النظر بغض الإنجاب ق القرار صاحبة هي ارأة تكون أن — ٥ 
أصلا.متزوحة كاك إن الزوج أو 

للانجاب.أولأوليت لالمت٠رة هي ية الحنالعلاقة أن ٦— 
 ~U منلحإيتهن ات اراهقللأمهات ية الحنالرعاية ق خاصة أولوية مح

ابني•الإتمال ؤلريق عن تتقل التي والأمراض الحمل 
قظرف لكل التامة بالحرية تتم الحنسية العلاقات تكون أن إل الدعوة ٨— 

ا،لطلقة.الحرية من تحد قيود غر من ماء وكيفإ ماء وقتإ العلاقة ممارمحة 

لوكبيتمتع لا والدي متزنة احتإعية شخصية يكون ئا حن النشيط الفرد — ٩ 
متزنة.احتإعية شخصية يعتثر لا نشيهل أوغير حنى 

١ كلبيعياأو شادا إما الحنسى أوميله بتوحهه الفرد إحامحى هى ية الحتالهوية " ٠
ّوالأنتي للدكر كاملة حرية ذلك[ ق حرج ]لا الحن؛ن أومع 

أخرىوأحيانا المرأة عن يعير فأحيانا مهلاهلي وهومصطلح الحناور مصعللح — ١ ١ 
العضويةالاختلافات تحاهل يعني مصطلح وهو والرحل المرأة به يقصل. 

قالمهللقة ات المإرممعار تحت والرحل للمرأة البيولوجي والتركيب 
ذلك،!وي،ض الحنسة بالمإرسات تحتص ما ومنه المختلفة الحياة محالات 

علالمصطلح هذا خلال من تعمل الحسي للشدوذ التثنية التيارات أن — أ 
مماالواحد الخنس وبين الخنس\ن ُين ية الخنالحلاقات ق التعددية تشرع 
قانونية.شرعية ولهم اجتإعيا مقبولن بانواعؤم الشواذ محعل 

اعاليهيترتب وما والمرأة الرجل لن البيولوجية الفروقات تحاهل محاولة ب— 



ّأُهققةابباكاك:صالإّ قئ؛ةتِ 
اكتسابيمكن حيث والاحتإعية الأسرية والوظائف الأدوار نونع من 

بحٍثالحياة من لاحق وقت ل النمهر غثر الحنسي لوك المن أنإط 
حياته.ق الفرد تهلور لراحل وتكرارا مرارآ السلوك يمر 

فالرأةغرينما من نابعة غير صرفة احتإعية وظيفة األرأة أمومة اعتبار — ج 
الأحر.مدفوعة غير لأما الوظيفة هذه تودي حقن مفللومة 

]ثاذة~الحرة ية الحنة هذاثا،لإرمويشمل دها جق المرأة حرية د— 
طبيعية[.

علالإبقاء حيث من جنينها مصير تقرير بشأن الفردي القرار انحاذ حرية و— 
إجهاصه.أو حياته 

الزوجقوامة وبالتال عنفا. يعد المرأة من أعل درج ق الرجل يفع ما كل - م 
ؤإيقافه.محاربته محب الحتدر نظام ق عنفا يحد أسرته عل 

الأممهيئة عى نالتي المؤتمرات وثائق تتهلله لما الوال التلمخيمى يعان — ز 
علميهايوقع لن ملمرمة تكون أن أساس عل محاهداما صياغة إل اك٠حاJة 
الضغوطمن المحية الأمم تقرره ما لها المخالفة الدولة تستحق بحيث 

حتىالمخالفة الدولة عل توقعها التي العقوبات أو والاقتصادية السياسية 
هوآت!بإ تقخ الإسلام ق الثابتة .والحقاتق . التزاماما. أداء إل تعود 

فإنالحض بالمصلة بالعلومات والمراهقين الأطفال تثقيف إل بالمبة أولأت 
العلممن الاستزادة عل ومحث العلمإء ؤيكرم والمعرفة العلم إل يدعو الإسلام 

ياحنالأولاد ، تثقيفل الملمون العلمإء ث محن. وليلك الحياة محالات كل ق المافع 
والأمراضوالأنام الثرور تقيهم التي ات المعلومكل وإءهلاتهم مبكرة ن سي 

يتملما كل بتينيس الأزهر يقوم ١لإءلار هذا ول وحياته. الإنسان لصحة المهدئة 
نحدشولا الغرائز تنثر لا بطريقة وجامعته والثانوية الإعدادية معاهده ق بالحض 

الشرعيإطارها وق ~ ية الحنالعلاقات ة فل،رامحالرذيلة، إل تدعو ولا الحياء 
وحقوقالله بحقوق تتصل التي الشريفة ات والغايالأهداف من مقللة ونحت 

النحوالتال؛عل وكلياته الأزهر معاهد ق نحري الحبال— 



جؤِآ:'يوالفتات الأتفانات ض اب الإنالزارة : الأول النمل 
ماالطفل يتعلم لصحتها الهلهارةالواجبة بعال الصلاة فريضة أداء سيل ل [ ١ ] 

يأق؛
وللأنثى.للاوكر بالنبة منهإ نحرج وما والدبر الشل معرفة أ~ 

الذكرمحي ذلك عل الدالة والعلأuت البالوغ مرحلة إل الأْلفال يصل ب-متى 
^شوالأطامُمةضالوغاممل.

غبرالقبل- من نحرج التي الثلاث المياه وهي والودي والدي المني م،رفة - ج 
وجوبمن عاليه ب يم وما منها كل وحمائص أوصاف معرفة مع — البول 

والصلاة.العبادة لصحة الطهارة 

يصاحبوما وعدمه، والإنزال والاحتلام، الختان؛ن، والتقاء الخ،إع معرفة د— 
الشرعية.الأحكام محن ذلك، عل يرني، وما والدفق الشهوة من ذللث، 

والامتحاصة[والناس ]الحيض الأنثى قبل من نحرج التي الدماء معرفة ه— 
قالأحكام من علميها يرتب وما بقائها ومدة حدوثها وموعد بيتها والفرق، 
الع؛ادات،.من ذللث، وغثر والصوم والصلاة الزوجية العلاقة 

آؤ،ىةلكينمءؤ تعال؛ قال( ك،ا ه يتئ م ؤ من وأنه ان، الإنحلق بدء معرفة و— 
قه0تمءققئعمح©صأوجأمحه•

الغرائزيبر لا أحلاني المار وق مهن.بة عبارايتج ق التثقيف، هدا ونحري 
ألفافلوهي لئ،[، لوهيت، والرذث١، واللمس، المس، المباشرة، ] ألفافل وتستعمل 
ناسعى ؤ تعال! اض قول أؤلرافها جع لهليفة عباراتء ق الكريم القرآي، استعملها 

يعنيارإنإالاءسالماء®. قوله: ق ه اممه رسول واستعملها ه، ٣وأئ«متا'ر،س 
الحدسث،محي صحابته واستعمالها الني، نزول من واجبة تكولن بالاغتسال الهلمهارة 

شرعيزواج نهلماق j، بالمعروف ومعاشرتها الزوجة ومداعثة ودواعيه، الحاع عن 
زوجاتهمعل افهم يلقوا ألا عل الرجال اممه. رسول وحثس بل صحتح، 

أهالهالرجل يأق أن الخفاء س ،اون وقال.: الأمر، لهدا الزوجة تهنئ مقدماُت، دولن 
ئ؛لأنيداعبهم«.



اسانكوسالإّ

الالأطفحمول وتسسير الأفراد لحميع الخنس لإباحة بة بالمثانات 
والمرأةالرجل ينز ابني اللقاء بجرم الإسلام فإن الحمل مغ وسائل عل والمراهفن 

كرامةفيه وتصان ات والواجبالحقوق فيه تتحدد صحح شرعي نكاح عقد بغمِ 
المثروعةالعلاقة هده عن الناشئ الحمل احرام وق الحسية ماسر"|ا عند ا،لرأة 

شؤعكإ الأمره تكوين نهلاةر 'حاؤج الجني للقاء زاجرة عقوبات الإسلام ؤيصع 
؟٠..قحثه ولأذهمبجأالإبملدثُك0 ؤ ت نوله ي تعال اف 

يتفادىويالتال الشروعة جو الحشية ا،ل،ارصة العاوية الشراع حرمت، وقد 
الأتية:الأل إل اللجوء الإسلام 

إنزاليجوز فلا فيه المرغوب غثر الحمل من للتخلص الإجهاض إباحة أ- 
يجس،تعال اض حلقها حياة عل اعتداء فيه ذلك، المرأة؛لأن رحم ثمن اين؛ن 

ببهبمهددة الأم حياة كانت، إذا إلا الإجهاض يباح ولا علتها المحافغلة 
فهوالمحتملة الجن؛ن بحياة وتضحية المستقرة الأم لحياة إنقاذا إنزاله فيكون 

عاويةالالشراع أيدني وهوما ا أجزائهمن جزءأ يكون يعدوأن لا 
السامة.

فإنالدولية— الوثائق تدعو ك،ا الأطفال— عل الحمل مغ ائل وستوزع ت— 
شرعيزواج ق الأسرة تكوين نطاق خارج الجنسي اللقاء بجرم الإسلام 
وجعلهآمنا.المراهضن ين الزنا فاحشة تشجح تحريأقاطعا ويجرم صحيح، 

مقتضياتحب الإنجاب قرار انحاذ ق الحق الزوجتن الإسلام عْلي ي ح
للمراةذلك، وليس الحنن. قاط ؤإمحاض بالإجهوليس المحية حيامعا
جنينها.مصير به تحدد إنفرادي بقرار وحدها 

سامةلأغراض الأزواج بن المثروعة ية الحنالعلاقة يقيم الإسلام 
قتتمثل ك،ا الأئمة ية الحنالعلاقات من وتحصينهإ الزوجن عفة تحقيق ل تتمثل 
تقرركإ الوحيان القصد هي واللاJة المتعة وليست، النؤع لبقاء الإنجاب ل الرغبة 

الدولية.الويءز 

الأتية!الماسي تفادي به يتحقق الزوحن عل الجنية العلاقات وقصر 



تكونحيث وآدميتها المرأة لكرامة امتهان وهو زواج غثر ق المراهقات حمل أ~ 
قيمة.له اق إنغرض دون المتعة وسيلة محرد 

ؤلريقعن ]الإيدز[ بمرض العدوى وانتقال فيه مرغوب غثر حمل حدوث ب~ 
العلاقاتإباحة صنعها التي المأساة هاو0 مهابة ومحاولة ابني الاتصال 
اينسية.

أعدمالذي الهلبيعي الموضع تتجاوز التي ابشسية المتعة محرم الإسلام رائعات 
الإنسانالنؤع بقاء يتمر به الذي والسل الحرث موصع وهو لدلك المرأة ق افه 

غترق تكون التي الشاذة الجنمية ات المارمكل قاطعا تحريا محرم وهولدلك 
■نحتمحن.حنسين ب؛ن أم واحد حنس ( juأكات مواء والنسل الحرث موضع 

وامرأة[رحل بين، محمع للأسرة] واحد بشكل إلا الأملأم يعرف لا حاما! 
ذلك.عدا ما ومحرم صحيح شرعي واج زل 

العضويةات الاختلافيتجاهل الذي الجندر ؛، Jajوضحوا الذين إن ادسا؛ م
والمرأةالرحل يتساوى فكيف عقولهم ألغوا أثيم لامك للمرأة البيولوجي والتركيب 

والمرأة؟!الرجل وفارقا؛؛ن مميزأ ايفة جعله الذي والبيولوجي العضوي لتركيب اق 
الحياةلتكامل زوجذن ثيء كل من وجعل والأنثى الذكر خلق الله إن 

معاندةوكل ائلها. وسله الله هيأ التي نؤع؛وظيفته كل يقوم حتى واستمرارها 
فنائه.إل ثم خرابه إل تزلي الكون هذا ق النص لتنفليم 
نتساءل<فشص وبعد! ءوءو 

احقوقهعل والمحاففلة المرأة احترام إل يودي المؤتمرات هذه إليه تدعو ما ل هه 
الحياة؟ارتقاء ق وموترآ نافحا وأ عف تحعلها فرصة أي الفرصة ؤإعطائها 

صارتوقد المرأة كرامة محقق صءحيح~ مرعي زواج غير ي الجنس إباحة ل ه0 
طارق؟لكل موطئا 

مصلحةمن وامرأة[ امرأة ورجل رجل وامرأة ]رجل الأسرة نثلام تحدد ل ه0 
المرأة؟



؛،Unسكك:صالإّ _
مرغوبغثر حمل من عليه مرتب بإ الخني اللهاء عل تنجح هل ه

ثيء؟ق الرأة يقيد الإيدز مرض وانتشار فيه 
حياماوتمريض المرأة رحم ق المستقر الحنئن وإسقاط الإجهاض إباحة ل هه 

الاجتإعي؟لكي1غرا وحماية للمرآة تكريم فيه وحدها للخطر 
النؤعبقاء إل يودي والمرأة الرجل ؛_ الميولوجية الفوارق إسقاط ل ه0 

الأمن؟بالتوالد وكثرته الإناف 

الترايئلمحجم واحدآ نوعا ]الخندرا مصهللح ق والمرأة الرجل اعتبار ل هه 
أنهأم المصاهرة وعلاقات النسب ومعرفة الرحم بصلة المجتمعات ق ال الإن

كله؟ذلك عل يقضي 

الدولبعض ق السائد والاجتإعي السلوكي التمهل هذا إل يدعون الذين إن 
وكرامتهاالمرأة حقوق عنوان نحت الأحرى المجتمعات إل نقله ويريدون الغربية 

لحبةتكون أن ؤإل والذلة الامتهان إل ؤيوفوما عليها يكذبون التميز من وحمايتها 
العابثون.يتحملها مئولية دون حا للعبث سهلة 

أقوالهق ومئوليته وحريته كرامته عل تحرصن أن محب الإنان حقوق إن 
فيهاوالرفاهية السعادة له ومحقق حياته يصلح بإ وكلفه بالعقل افه ميزه فقد وأفعاله 

الذينأعإلأ الأحرين من ؤيصثر بغللفه حتفه إل يسعى الإنسان فإن ذلك وبغر 
^محجتاوممحثعنهم: افتعال قال 

١[.٠ ،٤ ١ i أهامحزثثضا0 
إثاعةمؤتمرات يامم المؤتمرات هذه مثل تسمية الأول من فإنه ذلك كل وبعد 

البشرى.الخنس إبادة إل والتروج الفاحشة 
التوفيق،،،ولي والك 
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آثلائا)ائ
الإسلأمء4والادراسات والبحوث الإفتاء مإرمجلس 

بالإ'اردنالعام الإفتاء دائحة 
 ّ.،.٠٥٠

>ديم

سم،ه

ةاتئةآلآئمحأص

الإميةومراسس وصحوث الإكاء مجلمى هرار 
ا/ا■••*(رنمر'

ُصسهاله وض سد سهنا در.اين، كرف طى يمام وسلا؛ يمض رب د سد 
أجسمن■

وبعدت

ُس؛( ١٠)لي جأ. U ٢ . .  U/TY/1ض __؛ جلته في الإ،تاء طس نحش 
وكاء.رجل ممن مطلتة ادساوات هى تدم وص سيدار اسرة عن ١( ر1 

__ض به اض فذل ث قزأ مح'لآ ضالى: اد الكريم،ول مؤض ص ر،د 
مغاكان الية يا من سة وينقوا اقسدن ثنا ذسرب وللسناء لقنتوآ نتا ممهؤت 

ذضاد ب ط دمر١٢ اد• س ما محلأل د لسين ريّز، ق ويود اما،/أ-ا.  Ljcضء.
همج،لس ءوت اد وشدبمة غلق، بما اعلم رم راصى اليكر خلق للذي م وجل ض واد 

ساءزوج ُادتبر واكمم، صلم وعق كالإبمان وساء رجال فيه بمتوي ،يا وكا« 
الشرعية.الأحكام كتب في كئير نلك ونمر الشرمة لتضويط 

محالل،رئة إذا الحضانة حق سل رحل، على فيه سها المرا؛ به تنوك وما 
ومنلت.الأبناء بر في حتها وكذا الألنال، تربية على بضلرضا كر  ١٠٨الزوعين١ 

الأسر؛ذسة ممن ولذا للكب، على ول،درت ذو هيه اة مر على فيم رجل به تفوق وما 
ساجة.دءت لذا ءليه ووبما بالملاح هو.لن عن اليفاع ص ولذا ألهال، على و،لفير؛ عليه، واعية 

ُجوزولا ' حر١٢■حداو ساعدت في جاء مما الإمية القربة حالف، U كل فك ولهذا 
هم،الأمحرء سني ببمغي عدا لأن تشاءا كما ا،ار وتتكن ر في الزوجة حرية معل به، للسل 

*حم.م*د دا ■يائس فهدا للمسلم ضر ص مية زواج ومدل الإسلامية، القرية عليه حرمسيث، 
•بسرير؛ لمن اس 
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ءيناسمبمتُاسقث؛جف 

المنيالإسلامي الفق، مجمّع جهة الصادرمى الباك 
٢٢٠ماييس ١ ) في  نيؤيومكفي النسّاء مؤترطوق إلى واطؤسل (، ٠٩

هدهالقلق بغاية يرقب بالهند الإسلامي الفقه محع إن الرحيم الرحمن اه بم 
أحكاممراعاة دون والرجل تتعلق؛االرأْ الش الأممية والقرارات الدولية، الاتفاقات 

ةالاحتإعيوالأهداف الصحيحة، ماؤية الوالشرائع لامية الإسشريعة ال
هنفالوقت ق مؤتمركم انعقاد ؤيأق عنالفها، ما بشدة ؤيرفض المحلية، والأولويات 

محوءق المرأة عمل افضية الأربعة الرئيسية محاوره أحد ق المجمع يناقش الذي 
علالمجمع اطلاع وبعد الداحالية٠، والتحديات الإسلامية الشرعية الأحكام 

مايقرر المتحدة الأمم هيئة مقللة نحتا مؤتمركم ق لمناقشتها المقدمة الورقة عناصر 
ل•

والقراراتالاتفاقات كل تتجاوز مؤتمركم ق للمناقشة المقدمة الورقة إن ~ ١ 
فانحالأساسها عل التي الفهلرية والتقية والعقلية الحمية والفروق 
كلأبقدرة حلق~ ~الدي تعال اطه لعلم وفما والمرأة، الرجل أدوار وتنكامل 

وأقامغيره، يتهليحها لا ومهارة بكفاءة أءإلا إنجاز عل والمرأة الرجل من 
علاقاتأية ورفض والروحية والرحم القرابة أساس عل بينهما العلاقة 
الإسلاميةالشريحة واعتبرت الحسي، والشذوذ الصداقات، مثل أحرى 

غخستاتوحّ_ا الش الموبقات من الأء،الا هده الصحيحة ال،اؤية والأديان 
المستقرة.الاحت،اعية الحياة منفلومة ل احتلال، إل ونودي وعقابه، اف 

دونوالهلفل المرأة اتفاقيات عل التوقع يالدول كل من الهلالبة إن ٢" 
صارخاعتداء هو وغبرها و؛كين القاهرة لوتيقة الكامل والتنفيذ محفظات 

أنكما المتحدة، للأمم الأساسي الظام حلاف وهو الدول استقلالية عل 
المجتمعاتل الأصلية والاجتماعية الدينية الثوابت، عل حمليرا اعتداء فيه 

منالتحلل تيار ؛؛ن دولة كل داخل حطثرا احتلالا محدث ما الإسلامية، 



E3Cساسهاس 
منالصحيح يرفض لا الذي الوسط ونيار والأعراف، والقيم الأديان 

ترئيسية جوانب ثلاثة ْع تتوافق أن يشرط الصحيحة والأفكار الثقافات 
نصوصعل االرتك_زة الإسلامية ا لبلادنالإسلامية الشرعية الأعام )١( 

الراف•الوحي، 
)أ(الأءرافالأجتاءيةالأس

المن.وكبار والطفل وا،لرأة الرجل احتياجامت، تحديد ق بفل كل أولويات )٣( 
وايزلةّاوتدتنالرجالوالماءفياكام كالم، ّآ-إذا 

سؤغلآ فإنهسا وعيرها، المالية والتصرفات الرؤج واحتيار التعلم وحق والكراهة 
الأحر،من وثيرة أكثركفاءة وله منهإ، واحد كل يصالح الاJى وهوالدور الهام 

التيوالسنة القران لتموصن المهللق تسليمنا واقع من ده يترقصن فإننا وعليه 
وأمحلفالأوآمزا اء رحالأونيصلحنا بإ الخبير العليم اطه عند من وحيا جاءت 

علحربا القرارات هذه ونرى أنملة، قيد ذللث، عن نحيد ولا ودولأ، ومجتمعات 
بلالهنيف، الدين ثوابت، عن الدفلع توجب والومنين ه ورسوله تحال اف* 

كله.والمجتمع والشيخوخة والهلفولة والرجل نمها المرأة عل حربا 
والطفولةالمرأة تحمل ق اختلألأ أنتجت، الدولية والأتفاقيات القرارات هده ~ ٤ 

نفقةؤينفق ؤيكدح يعي فالرجل العمل، تقيم عبء من بكثتر أكثر عبا 
بناءل تساعد ونت، لديها اضن فؤإذا وتري، وترصح تحمل والمرأة كاملة 

التيالبشرية للذئاب ة فريا نحملهلا وشروط محوايعل ا ومعهالمجتمع، 
المرأة.ضعف، تستغل 

اتالارّعند الطبي الع—ازل، بتوفير ليس الإيدز علاج أن الجمع يرى ~ ٥ 
ؤ،الأكبر والفتيات؛الحّ-إء المساء نحمل تمغ تدابير وصع ل ولا الخنسية، 

كلل صح ما إل اللجوء هو الوحيد الحل أن نرى بل يالإيدز، الصابئن رعاية 
حلالمن إلا الشهوة تصرف وءل.م الشرعي، الرواج وهو المإؤية الأديان 

هذهخارج جني اتصال أي ومحاربة شرعيا، زواجا وامرأة رجل زواج 
تع١لتلقوله وعيرهما والشذوذ الصداقات من الحلاقة 



;َ.ةوالخان الأتناثات بتن الإنانة !^١^ :الأول الفصل ثءئس  ٠٨٠لإ 
صاءكنصم م ؤ

4.أ0ثنيأقئئجؤوى؛أؤإغشحؤ\مموذ نليبجك 
اموسالن-؛مل الذي الخندري النغلور إل الدعوة مع أيدا الجمع يتفق لا ٦" 

سالبوأنشى، ذكر من أزواج دونه ما حلق الأحد الواحد وحده لأنه الرباق 
أوأوالحيوان ات أوالنيأوالمغناطيية الكهرباء أو الذرة ق مواء وموجب، 
لأنللذكورةوالأنوثة، التيأسست، التنشئةالاحتإعية ولسستاأيدا الإنسان، 

المتصفين.من أحد عل نحفى لا مما هذا 
فهذاأمريقومالأؤلفال، إهانة أهلهاأسوأأشكال منزل ق الفتاة عمل اعتبار أما ٧" 

أينرفض ونحن لث،، ذليعد الأمرة متولية لتحمل والتيJJ,؛، التأهيل عل 
يلالهلفلة لحرمان اوو1 مذللث، أيدا نرى لا لكننا هذا، ق الفتاة امتهان من شكل 

اتفاقاتكمعليه وتشيع تدعوإليه مما وأحلفال( وأم كاملة)أب أمرة من الأطفال 
العديدةوالدمى الألعاب ق موفورين الأطفال من الملايين فصار الدولية، 
تستهليعلا الي الرعاية هذه لتوفير فالأولوية عهلوف وأب حنون أم من محرومذن 

متحابينمتكاملين متفاهمين أيوين مثل للمهلفل توفرها أن اله،كومات من الدول 
للأطفال.الكريمة الحياة يكفل بإ والكسب، والتربية النزل أعباء ل متعاونين 

الدينيةالقوى وحمع الدولية الهيئات بين الحوار باب قتح عل المجمع يزكي ٨" 
والمرأةللرحل أفضل عالر إل للوصول يلد؛ كل ق واليامئة والاحتإعية 

التيالأموال ؛والإغراء اء الانتقمياسة ويرفض معا، السن وكبار والهلفل 
لأصولهممقاومين قومهم، من مرفوصين لمجتمعهم، أعداء إل أعدادا تحول 

والعالي،الدول الاستقرار احتلال من سيضاعفج وطا وأدياتيم، وأعرافهم 
فشلايلقى سالمإوية الشراع كل ق الصحيحة الثوايتح تحاوز أن ونوكد 

يتزايدونوهم ~ المتدينون يعتبرها حيثإ يلد، كل ق المحل المستوى عل ذؤيعا 
بتادات اجتهإل تحاورها يجوز لا وشريعة وأحلاقا عقيدة ~ كله لعال؛ اق 

}متبعهار ق فشلها 

;التال رابطهم عل السالمة، للمراة العالي الإسلامي التندي الرسمي الوقع ن ما 
http://www.muslim_org/News_Details.aا 8 
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اممآئادِء

القظرالإسلامية المحكومات سيئ بان توصي ءاطهة ]سلامهة هبمات 
اكولٌةراااتفاقيات في 

محلفةومناسان ومؤتمرات محافل ق عالمية إسلامية هيئات عادة عن صدرت 
ويالتحديدالدولية، والهلفل المرأة اتفاقيات ق الفلر بإعادة للحكومات توصيات 

يداو)مم باسالمعروفة المرآة® صد التمييز أشكال كافة عل ))القضاء اتفاقية 
CEDAW ،) م باسالمعروفة الطفل حقوق واتفاقية(CRC ،) لممارضوذلك

جلإليها تحتكم الي الإسلامية الثريعة مبادئ مع الاتفاقيات لتلك العام المحتوى 
قالأسرة ميثاق وتبني الدول، لث، تلدساتثر عليها نمت والتي الإسلامية الدول 

منبالكامل متمية الأسرة أحكام عل تشتمل إسلامية وثيقة باعتباره الإسلام، 
الهيثات؛تلك لتوصيات عرض يل وفيإ المهلهرة. السوية والسنة الكريم القرآن 

العائليالإسلامي للمجلس ؤالحمسين التاسع ،^ ٧٧١هيئة اجتماع توصيات جوه 
والإغاثةللدعؤة 

وانمكلللمرأة العالمية الإسلامية التجة بنشاط ؛والخاصة 

٢٠١١يونيو ١ القاهرة" 

للمرأةالعالمية الإسلامية اللجنة تقرير عرض بعد 
القراراتة الرئاسهيئة أصدرت والناقشة والهلفل 

الأتية!والتوصيات 

اللجنةلمثروعات الدعم تقديم المعنية الأعضاء المنفليأت الرئاسة تدعوهيئة - ١ 
رأسها:وعل الأسرة إصلاح إل مدق التي 

تالرسمي موتعها رابط والطفل، للمرأة العالة الإسلامية (اللجتة ١ ] 
httpiZ/www.iicwc.org/lagna/iicwc/iicwc^h 1012



يء11
الإسلامي.مستوى عل أسري؛ن مسث1رين إعداد مثرؤع أ~ 

قالأسرة ميثاق عن منبثق تدؤيبية( )دورات الأسرة إصلاح مشرؤع ب~ 
الإسلام.

والإسبانية،التركية، منها أجنبية للغات الإسلام ق الأسرة ميثاق ترحمة ج~ 
اللغات.•بيه الناءلقان عل وتونيعه ومحلباعتته والصينية والمالاؤية، 

بلائهمق دولهم اء بروّالاتصال الأعضاء للمنفلعات الرئاسة هيئة تعهد ٢" 
معللتنسق الإسلامي المؤتمر ومنفلمة العربية ا.ول الجامعة لمخاحلبة 

صسدالتمييز أشكال كافة عل القضاء اتفاقية ق النفلر إعادة عل حكومامم 
اعلميهمر الاتفاقيات فهده ( CRC)الْلفل حقوق واتفاقية )السيداو( المرأة 
بإعادةمح يالذي ( ٢٦)المد عل تحتوي أما كإ عاما، ثلاثتن من أكثر 

للأمينرممي بهللمس، الحكومي الرسمي الوفد يتقدم أن يشرحل. فيها النفلر 
الاتفاقية.ق الفلر بإعادة المتحدة للأمم العام 

ورابطهالشريف، والأزهر والفكر والدعوة التعلتم لحنة الرئاسة هيئة تدعو ٣" 
وقادةالال.ءاة بين الوعي نشر ضرورة عل المعنية وايفلمأت الإسلامي، العال؛ 

المرأةاتفاقيات يمضامن والمرأة الأسرة والعني١ن؛قضايا والمفكرين الرأي 
الإسلامية.الشريعة مع فيها يتعارض ما عل والتحففلم. الدولية والطفل 

ميثاقتعميم ة درامحللمجلس العام الأمتن معال الرئاسة هيئة تقويض ~ ٤ 
تشريعيةمرجعية ليكون الإسلامية الحكومات عل الإسلام ق الأسرة 
الأسرة.لقوانتن 



٠^
إ،قتقئ

̂ ٥٨٣أابباكاك:ماربمالإس
]ءعسءءآن،■

أأثه1ء
محهط

الإسلامي؛،ااأخءلاب مؤتمرراسمات في واها>إة الإسلامي م،حؤرالخطاب وصيات تو 

السالمإناعالءاء العالي ءوالاتحاد 

eAY_ :٢٢٠ ١١يوليه  ٢٩
للمرأةالإملأم نفلرة أن عل ١^٤٢٠ يزكي ~ ١

التوازنأمحاس عل تقوم محامية إنسانية نظرة 
ركنيبمن بينة الأدوار وتونيع الكامل 
ئدالإمحلأم وأن ٠، والمرأة "الرجل المجتمع 

التوازن.النهج هدا وفق حقوقها كل المرأة منح ل والفلم اكوانين كل محبق 
ورءاليداو® اتفاقيتي ق الفلر بإعادة الإسلامية الدول المؤتمر — ٢ 

الذكر.القي المتثاثن من كل ل ٢ ٦ للمإدْ وفما  ٠٠الطفل ررحقوق 

يتعارضط كل من فيها الأسر قوانن بتنقح الإسلامية الدول المؤتمر يهلمالب ٣" 
الإسلامية.الشريعة مع 

وتماسكهاالأسرة عل الحفاظ بضرورة الإسلامية المجتمعات المؤتمر يهتالب ~ ٤ 
كحقيق ١١إسلامي ررصندوق وجود صرورة عل مؤكدا اكفكك من وحمايتها 

الهدف.هدا 

الإسلامق الأسرة ميثاق يني الس-لمين لعلمإء العالمي الاتحاد المؤتمر يوصى ~ ٥ 
العالميةالإسلأمة اللجنة عن صدرا اللذين الإسلام ق الطفل ميثاق وكذلك 

ترحمتهإوتتم والإغاثة، للا٠ءوة العالي الإسلامي بالمجلس والطفل للمرأة 
ونثرهما.العالية اللغات إل 

تيضماكي المحاصرة الحطابات بعض ومراجعة التراث تنقية بضرورة يوصي ٦" 
وفقاداتهم اجتهلهم كان الأمة ملف أن مراعاة ْع الثهرعية، المرأة حقوق 

الأجاعيةواكارنحية.سياقاتهم 



والفتات oLJU^Iض انة الإنالزاؤة : الأول القمل ققت!ت
هأأاء-س"
-<"■٣"

درك

■ماَمث؛ؤم<
شرمةللالرابع الإسلامي ا>لؤثمر ءاا،وتوصيات 

والقانون

اتوالدراسالشرمة كالئة ق العلمي لمجلس ا٠ 
الإملأمة

\م٠ ١ يوليو١ ٩ ~ طرابلس مجامعة 
الصادرالخريء الموقف يتبز اءد إذ أولا• 

باؤخالالبنالم الحمهورة مفتي المإحة صاحب عن 
YA/بماييح الفتوى دار عن الصادر واليان  ٣٢٠ ١١/هn/Yt / الرافض ٠٣٢ ١ ١

الحإيةمثل براقة اؤين عننحت الحنيف، \ذرآ بأحكام يمس قانون مثرؤع لأي 
وغيرواضح موقف لاتحاذ كافة الروحية المرجعيان ؤيدعو العنف، ومناهضه 

الأحداث١ ٥ تا) اء المحماية ياص ة الأس لتفتست، محة اير الحملات ", ٢٥,ملمتسر
أحرى.والأتال-ارة 

تعالاممه أمام اكاركنية مئوتاتيم بتحنل الزاب المائة المؤتمر يطالمح ثانات 
تبجال والشام ناخيهم أمام ثم 

المحالالأسري( العتق، من الماء حماية — يسمى ما — قانون )مثرؤع رقص ~ ١ 
للدستورمحالفته التفصيلية وبالأدلة يقينا ست، ما يعل• الواب محلى إل 

اللجانومهنالة الإسلامية، الشريحة وأحكام أطه، المشارإليها والقوانين 
آنفا.المنة للأسباب الحكومة إل الشروع بإعادة بالتوصية المختصة اليابية 

JU>؛،التمييز أشاكال كافة ماكافهمة )اتفاقية إل لبنان انضام ل الفلر إعادة ٢" 
منالرغم عل صارحة، ودستوؤنة مرعية محالفات من تتضمنه لما المرأة( 
أنفلمةمع ينولها من ممر لتناقض نثلرآ فيها، المواد يعفى عل تحفذلات ورود 

لبنان.ي العلوائق، ]كافة احترامها انمستور كفل اض الشخصية الأحوال 
بإوالقيام تعال اش أمام مسئوليته بتحمل الوزراء محلى المؤتمر يهلالمح ثالثات 

تل



إن،هقآنجاببالثاك:صالإس 
يعدالأمري( العتق من الماء حماية — يمي ما — قانون )مثرؤع اسرداد ~ ١ 

والقانونية.والدستورية الشرعية محالفاته ثبوت 

لشئونالوطشة الهيئة تبل من ا،لوصوعة الاستراتيجيات كافة ق الفلر إعادة ٢- 
انمم_توربدلأمن مرجعا )الميداو( اتفاقية من نجعل واش اللبناب، االرأْ 

لل—،ادةولا لبنان ق الشخصية الأحوال لخصوصية مراعاة ودون اللبناني، 
الذكورة.الاتفاقية عى لبنان سجلها اش للتحفذلات ولا منه، التاسعة 

للدمةالعاطي الإسلامي للمجلس السعي الرةاسة ههتة اجتماع توهاّإت  ٠٠
والإغائة

للمرأةالعالية الإسلامية اللجان سنشاط لخاصة ا٠ 
والهلفل

٢٠ديمير ٢ ١ — القاهرة  ١١

الذيوالدعوة يم التعاللخنة تقرير مناقشة بعال 
العاموالأمبن اللجنة، رئيس الصلح، العزيز عبد بن الله عبد الدكتورت فضيلة عرصه 
التوصيةة الرئاسهينة أصدرت والمنة، القرآن ق العلمي للاعجاز العالية للهيئة 
لحنةالرظّة هيئة -يعو والطل: للمراة العالية الإسلامية اللجة نحص في،ا التالية 

إصداراندراسة والأسلامية العربية الخامعات اتحاد مع بالمسيق وانمءوة التعليم 
jلتلريسها ا امادهرق للفلموالشل للمرأة ة العاليالأسلامية اللجنة 

عرصتهالذي والهلفل للمرأة العالية الإسلامية اللجنة تقرير مناقشة الخامعات.و؛حد 
والتوصياتالقرارات الرئاسة هيئة أصدرت اللجنان، رئيسة حلمي كاميليا الهندسة 

الآتية:

وتدعوالإسلام، ق الأسرة ميثاق إعداد ق اللجنة بجهود الرئاسة هيئة تشيد ~ ١ 
قمنه للاستفادة نطاق أوسع عل وتونيعه وطثاعته لترحمته الأعضاء النفلعات 



إ1ةقأججةإز ءت وتمحْ 
ترحمتهتم ند بأنه يا عالالشخصية، والأحوال الأسري الإصلاح برامج 

وثيقةليكون والإندونيية، والرومية، والأوردية، والفرنية، للإنجليزية، 
ووفودها.الإسلامية لالءحكوما'.ت، الأسرى التثرع ق ومرجعيه رّمية 

ائيالنللعمل فرؤع فتح لمواصلة الأعضاء المنفليامتج الرئاسة تدعوهيئة ٢" 
منيتم الأسري، للارشاد إخصاتيات تعن مهامه صمن يكون ؛منظعاترم 

سليم.أساس عل المتعصية الأسرية المشاكل إصلاح حلاله 
الإسلاميةالشريعة نحالف ما كل عل التحففل صرورة عل الرئاسة هيثة 'آ—توكد 

تلكمن للحدر الإسلامية الدول تنبيه وصرورة الدولية، الوثائق ل يرد مما 
المخالفات.

بلائهمل دولهم بروماء للاتصال الأعضاء النفليات الرئاسة تدعوهيثة ~ ٤ 
معللتنيق الإسلامي التعاون ومنفلمة العربية الدول جامحة لمخامحلية 

المرن-صد التنييز اشكال كافة عل القضاء اتفاقية ل المنلر باعادة حكومامم 
أكثرعلميها مفى الاتفاقات فهده (، CRC)الهلفل حموي واتفاقية )السيل.او( 

فيهاالفلر بإعادة يمح الذي ( ٢٦)الثني عل نحتوي أما ك،ا عاما، تلاتئن من 
بإعادةالمتحدة للأمم رسمي بهلاللإ_ا الحكومي الرسمي الوفد يتمل.م أن يثرؤل 
الاتفاقية.ق الفلر 

قالأجنبية المتظإت بعض تلمعبّه الذي المشبوه الدور من الرئاسة هيئة نحذر ~ ٥ 
وللقيمللأسرة هيامه أفكارا نحمل حهلثرة أجندات وتمرير المجتمعات احتراق 

والأخلاق.
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آمحلثاش1غصَحَمم

(١)الإسلاميةاْلنظْات ائتلاف بيان 

٢٠مارس -٢ ١ ٢ سويورك اسة- بالأمم ٧ مركز للجة والحسن الثالث للاجتاع ( كذلك. ٠٩
قاكءاوْ الأمم ممر ق التعقد التحية بالأمم الرأة مركز للجة والحم—ين الرابع الأجت،إع ل الأج-،1ع 
(.١٥+)يك؛ن بعنوان  ٢٠١٠مارس ١ "٢ ١ القرة ق نيويورك 

الظ،اتاكالة:وضم\هلأفاك1،اتالإض 
لإّ-طاةسَ*حميةاسليراة العالية الإسلامية *الاجة 
للمدارسالعالي الاتحاد ٠ مصر ~ العالية المسلمان الشجان لخمعيات العام الرم ٠ مصر ~ الاصلامية 

عيدبن س_الهلان الأمبر لحنة ٠ السعودية الإسلامي ١لعالم رابطة ٠ ممر الدولية~ الإسلامية العربية 
الملمصثاف المالي السعوديهءالاتحاد العالية الإسلامية الإغاثة ة*بة أيالخاصة العزيز 

الخيميةفيصل الملك مؤسسة ٠ السعودية والسنة— القرآن ق العلمي الإعجاز العالية الهيثة ٠ السعودية 
الأعإلالهيثة السعودية؛4 الإسلامي للشباب العالية السعوديه.'"الدوة الخبحية اقرأ جعية ٠ السعودية 

الحاليةالإسلامية الخمية وابالأجماهم-الإُارات*افة 
اتكويت*خمعية- الكوبي ^ةلإغاوةمت*سالزتماة ااكوت*اسة 

إحياءحمية ٠ آفريقيا~الكويت سالخي لخنة الباشر العون جعبة ٠ الكويت الاجتإعي— الإصلاح 
الأندويسيالأعل الجالس ٠ الثوري—الكويت اش عيد الشيح حممحية ٠ الإسلامي—الكويت الراث 
—الإترتست عل الأسلأم لخدمة الثقافية البلاغ جمة ٠ تطر " الخمية تطر جبة ٠ الإسلامية. للمدعرة 
الإملأمية-الغربالخامعات رابعلمة ٠ العرب — تطوان الإسلامية الثقافة جعية ٠ تهلر لاين أون إسلام 

الإسلاميةالدعوة منظمة ٠ العرب — البخاري الإمجام جعية ٠ والسعال~اكرب الغرب علمإء ابطة ر٠ 
المدعوملأعاثة-السودان*نة ^^^^ة'-اووداننافةالوثية الإسلامية السودانءالولكلة 

الخميةضالإسلأمية-الأردن*اسة الاتحاد * السودان الإسلامي والإرشاد 
الاجتتعاعيالإصلاح جمة ٠ الأردن والإسلأمي~ العربي والتعاون والتنمية للإغاثة الهاشمية الأردنية 

صفيمالامريكا*الرمالثمافي
منج"ل الأرقم أي بن الأرقم دار معهد ٠ لبنان الإصلامجي— الإصلاح جعية ٠ استراليا الإسلامي- 

اتحاد٠ تركيا ~ العللابية للمنفبيات المالي الإسلامي الاتحاد ٠ الإصلاح—البحرين حميية ٠ سوئيا 
للعاQتالمالي *الجالس السائيالإسلأمح بتفيمحا*الأتحاد 

الوصامحكاتحاد * السودان — الرآة دراسات مجرم ٠ لبنان الاجتاعية" النجاة جعبة ٠ باليمن الملمإت 
الرابية٠ -الخرب العالي النسائي الرباط ٠ بالغرب التسوى للعمل الهدى حمُية ٠ لينان ق الإسلامية 

جعية* المسلمة المرأة خمعية * الإسلامية-ألمانيا والثقافة التربية مؤسسة * السانحة للمرأة الفرنسية 
الإسلاميةا*اكلمة صدالماتالإّلأءية-فرنللتربية ااوفالإسلأس 
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لخلتذل التي ابهود قوة بكل ؤياند يدعم الإسلامية المنظإت ائتلاف إن 
اتالثمافتعددية احزام صروره مع اجتإء1_1، الأصعف ات الفئمشاكل 

الإسلاميةنثلءات اا|ائتلاف ويؤيد الختلفة. الر المسعوب يبن والخمائص 
الأديان،مع يتمارض ما كل عل وضعتها التي Jالت٠ءففلات ممسكها ق الحكومات 

المنيةالدولية الاتفاقيات عل توقيعها أساء بثموحا الخاصة والثمافات والقيم، 

الجالس٠ يربملأيأ - ير.طالأ ،اء ءالخمب ٠ أوروبا ق الإملأب اكل،ات اتحاد ٠ اللانب لأمركا 
؛وج٠- الإنسانة الإظثة .زّة الإسلأب-بربملادا٠ الإغاثة مة لدن* - الإّلأسالعار 

المجلس٠ المفتوحة الأمريكية الخامعة * بامحريكا الثريعة فقهاء محيع مومكو* ~ الخمية زمزم مؤسسة 
٠اذرييجان — العادة — ارس ~ الثيثانية الخيية الحمعية ٠ أثيوبيا ق الإملامتة للمثتون الاعل 

بةالإغا'ةوالخلوارئاتحادالألماءالعرب٠الخمعيةللمجمعياتا-ضة* مؤسسةاكزاذالعالمية 
السعودية— الرياض الإسلامي التندي * المحيية والستة بالكتاب ااعا٠اإين لعاون الرئسية الشرعية 

دلةمحموعق ٠ فلعلن - غزة — محافظات الإسلامية الخمعية ٠ —مصر الوافد الطالب أصدقاء بمعية *٠ 
الدعوةبكة ث* الفانية الإسلامية الإنقاذ بمعية * عودة ال- الإنسانية للعلاقات اقرأ الركة 

الةالرمونف * ّسوريا. أحمدكفتارو~ الشخ صع * أفريقيا حتوب — الأفريقي لحتوب الإسلامية 
~الإسلامي المؤتمر متثلمة * السودان. ~ الخيرية موفق ة مومح* وياو اوربروالالأسكتدناق 

٠اليمن. - للتنمية الينات كل بمعية ٠ الردان الرثائية- لماطق والقوى الم بمعية ٠ الأمارات. 
—للآءلفال الراعم متثلمة * —كريمتان. المرأة لتنمية حرا متثلمة * كركوك. — عيية الالأسرة متثلمة 

تان.الريفية—كريمللممراة  paryمنغلمة * كريمتان الريفية- للمرأة  Paraeباراو متثلمة * كردّتان. 
كريمتان.للأ٠لفال- ميلميتي منغلمة ٠ كريمتان. الخاصة- الاحتياجات ذوى للأرلفال  Panaتثلمة م٠ 
الخمعية٠ كريمتان — الموهوبات اء للترازاوة بمحية ٠ كريمتان — الأنفال بقايا لساء نيان تثلمة م* 

بمعية* المردان. الجيمية—الإسلام ناء بمعية ٠ الأردن. — الخيمية المفاف بمعية ٠ المترب. — الوطنية 
-السعوديةالمرية الخيمية الفيملمية الحمعية *  ٤٨فلعلمن والإغاثة— للدعوة العليا للمهيثة اكابعة سند 

كيتيا—ق صاحية أحوات .مؤسسة ٠ باليمن مول بمعية ٠ البحرين. — المرأة لتنمية اليحريتية لخمعية ا* 
الإسلاميالزير ٠ uليزيا٠ ب،اليزيا- الإصلاح بماعة ٠ إيطاف-ايطاليا ل الملمات الماء بمعية ٠ كيتيا. 
اظييةللمجمهيات المار الاتحاد ٠ هولدا. - الإسلامي الوقف مزمة ٠ الأردن - القدس لمت المام 

جعيات٠ الخزاتر ق والإصلاح الإرشاد بمعية ٠ -بلجيكا السالمة المرأة متتدى * أمريكا — الإسلامية 
لمة.المللمرأة المار الثدي ٠ بالخزاتر والأمومة الطفولة حماية بمعية ٠ بالجرائر المعيد الييت 

اكال:الرابمل فيتغلر ، الملمة( للمرأة المار المتدى )المرجع: 
5http://www.musliin-wf.org/News Dclails.aspx?Id=lا 

أيضا:
http://www.muslim-wf.org/News_Details.aspx7Id_190
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الصالة،ذات سائق الوثمن وغثرها بك؛ن ووئيقة المسداو، لكتفائية والطفل، بالرأة 

المنظورإن شعو؟را. لإرادات احراْزا التحفظات سالك، نسكها أهمية عل ويؤكد 
فكريمنظور لو ية( الحنلمولهم وفقا الأفراد تصنيم، عل يقوم رالدي الحندري 

مشاكلها.وحل الرأة وصع لتشسس كحل)أوحال.( محلرحه يتم الخانب أحادي 
ويشكلاق يتنوالبرامج، والسياسات التشريعات خمح ق نحودعيه الضغط ؤإن 
إلغاءإل ؤيودي ، الدوو ُين دالاجماعي والثقاو الدبي التنوع احترام مبدأ مع كل 

السويةوالفطرة العالمية، الحقائق مع يتمادم مما والرأة الرجل بيرأ، الفوارق كافة 
معتتلأتم مسة احتاعية بادوار منهكا كل قيام تستلزم فوارق وجود عل تؤكد التي 
هشاقوحل مصالحها، ورعاية الأمحرة بحعاية ف، مكالفالرحل الركب■،. هذا 

ابهذا بماب لا بين،ا عليها والإنفاق الادية uحاتاا د لاس؛ الكسب، 
الوالتي ال، الأمحلفورعاية الأمومة ومتاعب، ومسئولية تتناسب، التي ا،لرأة طيعة 

لثهوذلمحلواعية، مسئولياته ق الأحر أحلءهما يشارك وقد الرجل، طيعة تتحملها 
امباقتاللمرفن إلزام التشارك هذا يعنى لا ولكن ومرغوب،، مهلالوُآإ أْر 

إلويودي والنفور الضيق عل يبعث مما منهكا، كل طيعة تتحملها لا توليان م
برامجوالواليامات التشريعات تحزز أن المهم من فإنه ولهاوا الأسرة، هدم 

الأسرةلوحدة تعزيزا والمرأة؛ الرحل من لكل الفهلرية الطيعة احترام الوطية 
فإنالإيدز، من الوقاية عن أما للمجتمع. الأساسية النواة تشكل لأما وتماسكها؛ 

أنإل بوضوح تثبر ياالرصرر ابة الإصJ_، توزع تظهر التي الدولية الحراممل 
./■١ تتجآوز لا إذ العالر، مستوى عل الإصابة نسة ق الأقل هي الإسلامية الدول 

سحمرحيث، العفة، عل مبنية العلقة هذه تود التي اكقافة أن إل ذلك، ؤيرجع 
علمهالت، وقد فقهل. الشرعي الزواج نهناق ق والمرأة الرجل ي؛ز، الحنسية العلاقة 
المرضمس للوقاية والأمثل الوحيد الوقائي الأسلوبؤ هي العفة أن وعمنا 

التعاونواكمافية الاحتإعية والهيئات المنظإت عل فإن لذا انتشاره، عل والميطرة 
بإحيآخرا، وليس وأخبرا الأخلاقية. المياسة هذه تبنى عل المجتمعات لحث، 

والهلفلالمرأة بحقوق المحنية والمنفلعات الهيثات بكافة الإسلامية النفلعات ائتلاف، 
الذين؟3_، وخاصة العالم، ق والأمحلفال اء النمعاناة رغ أجل من معا؛ للحمل 



;تنأي/ ٢؟ والقيان ض"الأىىت ةلإش : الأول النمل ! ٧٣٥
.■.خءهعسع:،؛لمح.ء،ته 

البىللظلم يتعرمحون فهم والعراق؛ فلطن ق الاحتلال وطأة نحت يرزحون 
الحياة.ق وهوالحق انية، الأنالحقوق استل ينتهك الذي التهلرف والعنف 

والإسلاميةالميية الدول في الحأي قادة إلى يسالة  ٠٠
المجتمعاتق المسوية المنظإت بعض أصوات المايقة الوات ق تعالت، 

المرأةإنماف بدعوى والطفل؛ والمرأة الأسرة قوانن يتغيثر معلمالبة الإسلامية 
المرأةب_ين التهلابقية بالمساواة الهلاJة إل الأمر وصل حتى حقوقها، كامل ؤإعطائها 
والأسرة()المجتمع والحاصة العامة الحياة نحص ما كل ق كاملة مساواة والرحل، 

الميالوثائق عبر المتحدة الأمم لقرارت تنفيدا المهلالمات هده وتاق مواء• حي■ عل 
عنصدرت التي الوثائق أحطر وْن المتتالية• انمولية المؤتمرات حلال من تصدرها 

المؤتمرات!هده 

علتحمل والتي )ميداو( المرأة صد التمييز أشكال حمح عل القفاء اتفاقية ~ ١ 
علميهايرتب وما الحنسن، بين منها~ البيولوجية حتى ~ الفوارق كافة إلغاء 

الأسرة.داحل أدوار من 
سيداوؤبنود لتعلبيق واليات سياسات وثيقة تعد التي بكإن وثيقة ٢" 

التيالغربية الانحلألمة الأفكار ْن ابعا شادا فكزا الواثق -طك وتطرح 
العربيةمحتمعاتنا ل المائدة والمبادئ القيم عل والقضاء الأسرة استئصال تستهاأن، 

هدهمع الإسلامية الدول بعمى حكومات من نحاوبا نجد وللأمف والإسلاميه، 
لها،والثقافية الأحلاقية القيم نحرم ولا للمثعوبخ الفعلية الإرادة ْع يتنال الأتفاهيايث، 

القوان؛نتغيم ق اؤع تمن الأن نشهده وما ورفضها. لها التصل.ى من بدلا 
الأتفاهيات.تللث، عل للتصديق عمل هوإلاتطب؛مح، ما يالأمره الخاصة والنشريعان 

المهناطةالصطالحات من محموعة الوثائق تلك تستخدم الهلءف هن.ا إل وللوصول 
مصطلحذلك من التهلبيق. آليات حلال من إلا الحقيقي مقصودها يتضح لا التي 

المرأة،صاو )تمييزا( تحد والمرأة الرحل ب؛ن فوارق أي أن ؤيعتي المرأة؛ صل• العنف، 
المرأةقيام فان الشال سبيل وعل عليه• القضاء محب، المرأة ضد )عنما( بالتال وتحل■ 
غير)عملا اره باعتبالمرأة ضد عتما ائق الوثتعده الأسرة ورعاية الأمومة بلءور 



سالإسِ وجؤؤ'ت 
تطالبثم ومن ريحا، عليها يدر عمل من بحرماما للمرأة ظلم وفيه الأحر( مدفؤع 

الرئيسيالموصؤع وهو والمرأة الرحل بين الدور لهدا اوي والتالكامل يالسقامم 
الحرجةالقاط من عددا رصدنا وقد .  CSWالمرأة مركز للمجة العام هدا ة لحل

علشديدة حهلورة ممثل والتي عليها التوقح ميتم التي للوثيقة المودة ل الموجودة 
تيل كإ نوردها والمجتمع الأسرة 

السابقةالاتفاقيات ق ورد يإ الالتزام عل التأكيد تم ٤ — ١ لبنود اق 
التقاممق اواة الملتعزيز القانوق الإطار واعتبارها يداو والبك؛ن كوثيفة 

الحكوماتعل ضغوطا البند هدا ويضع والرجل. المرأة يئن للمئوليات التام 
عندوض>ها التي نحفثلاتما كل تحب لكي الاتفاقيات تللث، عل ونمت، التي 

التوقيع.
يكيندهّاج الكامل التنفيد أجل من الحهود تكثيف، عل وتعمل •' لادةه ا~ 
منعوسائل ثر يتيتحفظات، أي دون يهلال_إ والدي للمكان. الدول المؤتمر ووئائق 
الحندراواة ومالإجهاض ؤإياحة استخدامها، عل  ٢٠^؛.وتل. لل٠لإراهةان، الحمل 

Gender Equality ، كافةؤإعطاء والمرأة الرجل يبن الفوارق كافة إلغاء يمعنى
تذكريلزم وبالتال الخطبمرة. الشرعية ات الخالقمن وغيرها للشواذ، الحقوق 

التوقيععند الونائق تلك، عل وضعوها التي يالتحفظات دائم يشكل الحكومات 
اكؤمظات.تلك عن اكازل وعدم عليها 

اإليهالمشار الاتفاقيات عل تحففنات دون التصديق، وتدعوإل b؛ لمائة ا~ 
قيإ الأسرة، داخل والرجل المرأة والتهتايقية؛؛ن التامة اواة يالموالهلالسة وغثرها، 

الزواج،عمد عشي التام والشاوي الول، ؤإلغاء لزوجها، الزوجة طاعة إلغاء ذللئ، 
وحريةالرجل، مع الإنفاق يتقاسم المرأة إلزام كيلك، والمرايثخ، والتعدي والطلاق 

الأسرة.ق الرجل قوامة إلغاء يعني مما الزوج إذن دون والتنقل المكن 
القوان؛نكافة بتار_اويل دول اليلزم الاتفاقيات تلك، عل والتصديق 

والثقافية.الاجتإعية المعاير وتغيثر والتثريعات 



ةج'ؤ؛أََت الإنابنبضالاشاماتوالقيان الزارة : النملالأول 
هذاوأن استغلالا أهلها بيت داخل البنت عمل أن تعم والتي ت ~المادةء 

قالفتاة عمل تحرم ^١^٢!، استصدار باتحاه والضغط الأحر. عليه تستحق العمل 
الأطفال!عالة أشكال أسوأ من أهالها منزل و الفتاة عمل واعتبار أهلها مزل 
منزلق الثقيلة الأعإل تحمل من الفتاة بحإية يبدأ تدريجي، بشكل الأمر ويتم 

الأعإلمن ا باعتبارهة المنزليالأعإل ة كافبتجريم وينتهي ا أمرتبم
الثقيلة.

سياقق الرعاية تقاسم مومحؤع ( T-Y)المواد ق الوثيقة تتناول إ كه 
الأفرادحصول بتيثر طالبت وقد )الإيدز(، البشرية المناعة نقص فيروس 

الملبيالعازل عل الحصول ق وتركز الإيال.ز من الوقاية خدمات عل 
Condom  علهدا ويكون استخدامها، عل والتدريب والأنثوى الذكرى

قا علميهالتدريب يتم مالهلح وبالأعإر، كل من الأفراد كل مستوى 
نحفىولا الأفراد، وكل والشباب لالمراهة.ين المبمحية والوحل،ات الما.ارس 
المراهة•^نفولأء بة بالتالأمر ا هاو مثل عن الناحمة الممدة حجم 

الأمة،هذه عل غيور بكل الإسلامية المئذلإت ائتلاف ;؛ييم—، ا والثياب.نال 
وذلكوحرم، قوة بكل الهجمة لتلك يتصدى أن وثقافتها بحضارما معتر 

خلال:من 

الأنييار.من الأسرة لخإية الإسلامية والأخلاق بالقيم التمسك لدعوقإل ا0 
وتعزيزشأنها من والإعلأء الأمومة، يدور المرأة قيام تعزيز عل لعمل اه 

قللقوامة الصحيح الإسلامي المفهوم نشر ْع الأسرة، ق الرجل قوامة 
الأسرة.

وأحكاماق يتنبإ والهلفل، والمرأة بالأسرة الخاصة القوانين لتغيير لتصدي ا0 
الإسلامية.الشريحة 

البيان(.)انتهى المجال. هذا ق العاماJن لكل وتكاملها الخهود كاتف، ته 



الإنانيةالزاؤية : الثالث ^، ٧١أ-لإ;;ؤلإ |ءءتءأ:ء

للجنة( ٥٧)ة الخلق تهلرح الي المرأة صد العنف وثيقة حول الاتحاد رأي 
التحيةيالأمم المرأة 

التيا المرأة صد ءالعنف وثيقة حول السلمين لعلعام العالمي الاتحاد رأي 
٠٢٠٢  ١٣ئرس ١ ؛-ه المتحدة- بالأمم المرأة للجة ( ٥٧ة)الخالي مملرخ 

الديني،التنؤع باحترام المتحدة الأمم السدانت لعلياء العالي الاتحاد يطالب 
علؤيوكد ومرها، والعلفل بالمرأة الخاصة الدولية الاتفاقيات ق الإسلامية والقيم 
الإسلاميةالدول ويهلال_، المصعللحات، تحرير صرورة •ع المرأة صد العنف رقص 

الوثائق.هدم حول موحد بموقف 

والاه..ومن وصحبه وآله اش، رسول محمد عل والسلام والصلاة ف، الحمد 
وبعد؛؛

الإسلاميةالأمة علياء خماهير يمثل الذي السلم؛ن لعلياء العالمي الاتحاد يتاع 
أنؤيرى خاصة، بصورة الأسلامي الحانر وق عامة، بصورة العالم ق المرأة أوصيع 

يتكونالذي للمجتمع حقيقية هوإصافة لها الهلييعية الحقوق ومنح العدالة، تحقيق 
والأنثى(.)الذكر هما أّاّيين عنصرين من 

المرأة،بحقوق خاصة عناية الدعوة، فجر ومنذ الأسلأم أول المنعللق هذا ومن 
والانسجامعادة والالخبر لتحقيق الأدوار، وتونيع والتوازن، التكامل طار إق 

عيل..الللمجتمع الواة هي التي الأسرة داخل 
إلالأحيان بعض ق تتجه الأممية المؤتمرات أن فترة، ماو يلاحفل الاتحاد ولكن 

مثلدولية وثائق مقرراتما نصح ثم 7اا، والإصرار الأسرة، تفكيك إل يودى ما 
والياّيةالاقتصادية الضغوط وتمارس وغبرهما( بكين ووثيقة سياداو، )اتفاقية 

شحوبهاعقيدة سمر تتعارصى أنها ح عليها، للتوقسمر الإسلامية الحكومات بعفى عل 
الحفليمة.الإسلامية وشرائعها وقيمها 

مارس١ ~ه ٤ الفترة ق متحقد الش ( ٥٧)الخلة القادمةت الخالة ق وّتهلرح 
والفتياتالنساء صد العنف أشكال كافة ومغر ارإلغاء بعنوان؛ وثيقة ، ٢٠١٣



والنماتالإنسابنضالأ-ثذات ١^آلأول هََهق ٩ ق1 
نسس

Elimination and prevention of all forms of violence against women and girlsر ر. 

بهبراد المصطلح هذا لكن أوغرها، المرأة هع العنف صد الإسلام أن ومع 
ينءلسعية فوارق أي إزالة المتحدة الأمم هيئة عن الصادرة الدولية للأتفاهيات وفقا 

يلا مكل المتحدة الأمم تعير ثم ومن التشريعات. وق الأدوار، ق والمرأْ: الرجل 
عاليهتالقضاء يتوجب المرأة صد عنفا 

الأجر،مدفوعق غر أدوارا واعتبارها الأمومة، ام بمهالمرأة اختصاص —١ 
خروجهنتيجة الرجل إثراء مقابل ق الأسرة، داخل المرأة إفقار ق تتسب، 
المال.وتكب للعمل 

المرأة.صد عنفا الأسرة ق الرجل قوامة آ-اءتار 
تكاملباب هن والمرأة، الرجل ين الإسلامية الثريعة تقرها التي الفوارق ٣— 

الحدة،التعدد، الطلاق، تثريعات الزواج، تثريعات ت مثل يينهإ، الأدوار 
وغرها.المراث، الهر، 

ينالشرعية الحلاقة المتحاوة الأمم ثحد حيث( زوجته، معاثرة ق الزوج حق — ٤ 
أوالمرأة من الآكامل الرصا انعدام مع الرجل، رغبة عل والمنية والمرأة الرجل 

يدونلمّها ؤإذا ، Marital Rapeزوجيا اغتمابا نحلولها، لا وقات أق 
العنفا ١١نطاق صمن ا حميعهوتدخل •با، يا جنتحرثا ذللث( يعل رصاها 

التحية.الأمم متغلور من الخنمي،١ 
تحكمفكرة ورفض والفتاة، للمرأة الحنية الحريات عل المقروصة القيود ٥— 

)القواننشاءت إذا ها جنتغيير من الفتاة ومغ جدها، ق الكامل المرأة 
والشذوذ(.الزنا جريمة عل تعام( التي 

الزواج.ق الفتاة عل !-الولاية 
كوسيلةاض ُالإحهالمإح وعدم للفتيات، الحمل مغ وسائل توفير ءا.م ٧— 

فيه.المرغوب غير الحمل من للتخلص 

عثرة.الثامنة سن تحت( الفتاة زواج ٨— 



غه؟ه جؤ الزرفالإس اساكاك:ءث - !•ؤ 
الزاف(.للأب )النمب الزه لأبماء الثرص المب إعْلاء عدم ٩- 

الثرعالف ثنمم_ا يل، مما بكل ا،لهلالة الحديدة الوثيقة ستشمل عليه، وبناء 
الإلهي،ث

الرجلالأمرة؛؛ن داخل للأدوار التام والأمام الشراكة؛القوامة، امتيدال - ١ 
الزلن(.الشثون الأطفال+ ر>ة + )الإنفاق والمرأة 

والعدة،التعدد، من؛ كل إلغاء )مثل الزواج تثريعايت، ق التام التساوي ٢— 
بغربالزواج لمة للموالسإح الأسرة، عل الرجل ؤإنفاق والهر، والولاية، 

وعيرهاآ.المسلم 

•الإرث ل التساوي ٣" 

الممتلكان،كافة وافتام للقضاء، ونقلها الزوج، من التهلليق صالهلة محي، — ٤ 
الطلاق.بعد 

التحرش.أو الاغتصاب، بتهمة! زوجها تشتكي أن سلطة الزوجة اعتناء — ٥ 
منلعقوبة مماثلة الزوج ذللث، عل عقوبة توقيع المختصة الحهاُت، وعل 

بأجنبية.يتحرش أو يغتصسا 
وحريةجنسها اختيار حرية إل بالاصافة ية، الحنالحريات، كل الفتاة مح ٦— 

أوطبيعية ية الحنا علاقاتبمتكون أن محتار أن )أي الثريلث، جض اختيار 
عثر.الثامنة إل الزواج سن رفع مع شاذة(، 

إباحةمع استخدامها، عل وتدريبهن للمراهقاتإ، الحمل منع وسائل توفير — ٧ 
الحقوقمسمى )تحتإ فيه المرغوب غير الحمل من للتخلص الإجهاض 

والإنجابية(.الخنسية 

كاملةمساواة الشرعيين بالأبناء الزنا أبناء ومساواة بالزوجة، الزانية مساواة ٨— 
الحقوق.ل كق 

(٥٣)الحلة عن الصادرة الوثيقة تطبيق متابعة ة، الحلتللث، ق ستتم كإ 



والفتاتالأمانات بض الإنسانية الزاؤة : الأول النمل 

ركزتوالتي وارأة«، الرجل بئن الرعاية الأدوار ممل اممأمل ررالتقام موان: 
الرعايةوالرأة)أدوار الرحل ين اليت داخل والمئوليات المهام كل تقيم عل 

الزوجتول ة الرئأعمدته من يعد الذي القوامة لمفهوم نحل ما وهو والإنفاق( 
الأسرة.عل بامامل الإنفاق مسئولية 

مقترحاتعل بماء  Resolutionsالمرارات من عددا إصدار سيتم وأيضا 
ها:رأموعل الهلالب، نفى حول تدور ما عادة واش الدول، يعص تقدمها 

،Women Empowermentالمرأة( تةواء و)ام، Gender Equalityا-بمدر( )مساواة 
وغرها،واليابان الأوروبية والدول أمركا عن تصدر اش المقترحات _، خاصة 
علميها.التوقع ق الحكومات تتورمحل لا حتى متأنية، دراسة إل أيضا تحتاج دهم، 

برفعالحكومات عل المتحدة الأمم قبل من الدائم الإلحاح سبق، مما والأخهلمر 
لمائةانتهاكا يعد وهوما الاتفاقيات، عل التوقع عند وضعتها الي التحففلمات 

الثعوب.لإرادة واحتقارا الا.ول، 

باتفاقيةالملحق الاختياري الروتوكول عل للتوقع الثديي الإلحاح وأيضا 
ؤإحالةالداخلية الشئون ق المباشر التاوحل حق المتحدة للأمم يعملي والذي صيداو، 

وحوليستا شكوى وحول حال ق الدولية)ءء1( الحرائم محكمة إل الحكومة 
والذيوالولاية.....الخ(، والتعدي الميراث )مثل والمرأة الرجل ينز يفرق قانون 
الأمم، تقفوحادا  Discriminatory Lawؤ تمييزيا« ا راقانونالمتحدة الأمم تعده 

بوضوح.الإسلامية الشريعة ضد القوان؛ن حذه المتحدة، 
ل:ما ؤيزكد المسالمان لعلمإء العالي الاتحاد يرى القائم الوضع هذا وأمام 
والأخلاقالقيم عل الحفاظ بضرورة المتحدة الأمم الاتحاد ي٠لاJإ : أولا 
علحفاظا الإسلام خاتمتها والتي الماوية، الرسالات ق جاءت التي والقوانين، 

الدوليتن،•واللام الأمن 
ماكل برفقي وذللث، موحد، ، بموقفالأملامية الدول الاتحاد يطالب، ثانيا؛ 

السابقة،الوثائق ق سواء عاوية، الوالأديان الإسلامية، الثريعة ْع يتعارضى 
والتوقع.للنقامى طرحها يتم لاحقة وثائق أي أو وغرها، ويكئن سيداو كاتفاقية 
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الزرةالإّ:الثالث !□ب 
صء

قالشعوب لرغبة الاستجابة المشاركة، الحكومية بالوقود الاتحاد حيب ثالثا: 
التوقعق التورمحل وعدم الوثائق، تللمثا عل والتحففل الإسلامية، لشريعتها الاحتكام 

التيالوثيقة ق الأملامية الشريعة نحالف ما كل برفض وي3لال_، منها، ا،لزيد عل 
اسالمبعدم يه1البهم كإ اكحدة، بالأمم ا،لرأة مركز للجتة  ٥٧الأ•جتءإع ق متتاقش 

والعلمل،للمرأْ الدولية الأنفاقيات، عل التوقع عند وصعت، الش بالتحفغلاُتا 
الرجؤعدون الدولية الاتفاقيات ملحقة يروتوكولأت أي عل التوقح وعدم 

يادةوسالشعوبة هوية عل حفامحتا الياء كثار وهيئات واتحادهم، الأمة عالعاء إل 
الحكومات.

[.—١٢يوسف، مورة ] لابمدؤث. آًفرآلنابج، وؤأ آته عث، ئالمب أس ثؤ 
ربعالآحر؛م؛اه ١٥الدوحة: 

القرصاوييرمق أ.د داعي القرا< عل  ٥١١
الاتحادريس الأمينالرام 



والفتياتالاتفاقيات بتن الإنسانية الرائية ■ الأول الفصل فشثدلاش 

ختاما،وه 

منسواء كنإذج، مغى بمأ اكتفيت فقد ، أذكرها لر أحرى قوية بيانات وهناك 
عنوان!تحت بالسردان، الإسلامي الفقه محمع بيان أذكر! لر فمثلا أوأفراد؛ لحان 

يداو(،رسالمرأة صد التمييز أشكال حميع عل القضاء اتفاقية ق الشرعي الرأي 
التأصيل،ئون لالحمهورية رئيس وهورمتشار الإمام، عل أحمد أءد وكتبه" 

يتوافقمالأ ونقض ذللئ،، بتفصيل الجمع هدا وقام الإسلامي(. الفقه مجمع ورئيس 
منهماستفدت، ممن ذلك، وغير ،. ر تلومادة مادة ، ، iUJbالمواد تييثن مع الإسلام مع 

التكرار.لعدم البحمث، داخل 

٠٠٠

.٣٢• •٤ / م ١ ٤ ٢ ٥ الثالث، العدد بالردان، الإسلامي اص ص محلا : j بمثلر :١( 



اشوالثاف

مةالإسايىوحقاس1ةطشاج

ِحججتحوفيهمبثأن حجتي 

كالخاطئ والإءلأرe الإسان حقوق > الإول اْليحث 

الإسالىحقوق هينة بيمحر بالسعودية الؤواج سن تحديد القاني* اْلبمث 
بانملمالرإسحين وانملماء 





ءهجL " "واءو 

بتحديداه«دارئئظءم من إليه سعت ْا الإنسان حقوق لمهنة تحقق إن 
عبئبن الله عبئ ايلك المميز حائم إلى ميما فموإساءة النواج، سن 

علهماوالواجب عمد،، الآمراْلتكرني هذا لإحيائها الله-ا حخئله الخذيز~ 
ويسلمللشر، مفتا>& تكؤن اه من لتسلم غيرالحمبد، السعي هدا نمك 

المميزحائم لوفق  ٥١الله.ك واسال إلهك• الإساءة من المميز حائم 
الدنيإفي عاقبته تحمد ما كل إلى ولعلنه وحكومته، الق>يفيه، 

العاجلفي الجمهح على نحمله لعود ما كل من والسلامة والإحمة، 
والأجل.

م(١٤٣١الثاني)بمانع من العباد، العلامة 



يأت.ِيبة; قتآألآ بالزواج الفتاة وحق الإنسان مق ١^: الفصل ^ ..؛،٦١١٥ ٠ ٢ ط
 ... . mW.-■|الآصضد|

ءقءةالإسزاواساصد4
٠مدخل  ٠٠

العولمةأن الحدث( الأستعإر العولة ) عنوان تحت الوزان عدنان أ.د ذكر 
أبرزمن لأنما ، متناهمة فهي الإنسان لحقرق العار الإعلان نوافض أبرز من 

الأول،اجلواد نموص ق قراءته يمكن مما الإنسان لحقوق الدولية الصكوك نوامحقي 
واكامنةعشرة، والسايعة عثرة، والسادسة عشرة، والثانية والمائعة، والثانية، 
والمامنسةوالعرون، والثالثة والعرون، والمانسة عرة، عة والتامعرة، 

وهيالإنسان، لحقوق العار الإعلان من ا،لواد هذه تناقض قالعو،لة والعشرون، 
حقيقيرففس لأيا ايتؤ، وحكومعوثا وثأفرادا الإنسان حقوق انتهاك ق محبب 

الحضارةمن واحد لمؤع وقهري مري فرض وهي والثمال الحضاري للتنؤع 
أبتثم ؛• بينهار الحوار وليس الحضارات بين مدعاة وهي واكقافة، 

بنلم ذلك إل وما والنقاش، والعربية، الشرقية يالأستشهادات هذا كل الوزان أ<د 
الحديد.الامحتكياري الامحتعإري الظام هذا حقيقة 

الإسارى>حقوق مفموم  ٠٠

أساسيان!معنيان الإنسان حقوق لمفهوم 
ثابتةحقوق له إنسان( أنه )لمجرد الإنسان أن وهي العئويةت الحقوق الأول،ت 

كرامته.ضإن وتستهد.ف بشري، كائن كل إنسانية من نابعة الحقوق وهذه وطبيعية، 

قالقوانين محن لحلمميات طبعا أنشئت، التي وهي القانونية؛ الحقوق اكاق؛ 
رصاعل الحقوق هال.ه وتستند السواء، عل والدولمة الوطنية المجتمع—ات 

منانادص النمل ل ذلك تنمل ريم (، ٣٩> الإمحلأم...)م/ ل الإنسان حقوق را(م:مّوءت 
الحديث.الاصتعإر العولة عنوان؛ نحتا الحزء هدا 



س|قص 
لقائم هر كإ طبيعي نظام إل وليس الحقوق، هدم أصحاب رصا أي! الحكرمن. 

الأول.انمى 
تحميالتي العالية الضإنات من محموعة الإنسان! حقوق تعرف أن ؤيمكن 

1ا- أوتعاوات أوتحاوران، أوانتهاكات،، إجراءات، أي س والحاعات الأزاد 
تمييزدون وتمكينه الإنسانية، وكرامته الإنسان عل الحفاظ ضبمد ~ مصدرها كان 
بكرامة.نحيا أن من 

الكرامةعل للحفاظ اللازمة الاحتياجات من الأدنى الحد هى آحرت تعريف 
؛.الإنسان؛ بكرامة العيش من الإنسان تمكن الش الإنسانية 

الإسانtلحئوق الخايي الإعلأرى  ٠٠

وجعياماان الإنحقوق ولحان الدول، من ممر تعتمل.ه الذي الإعلان هذا 
وتارنحهالتحدة، للأمم العامة الحمعية قرار بموجب واعتإدْ نثره تم فيها، 

٢١٩٤٨.

حرمةلاتقيم عالمانية وامجياغة ءربي، بيفهوم ظءالحقوق وقدصيغت، 
يكونذررلن عالية، لا نسبية بالحقيقة وهي مرمل«رآا. لبي ولا منزل، لكتاب 

فقهل،غرب بمفهوم الإنان حقوق يمثل أنه أي بيا، نمحّيظل إنه بل عاليا، الإعلان 
تقومالتي الإسلامية الثقافة وبخاصة الأحرى، للثقافات ممثلا يكون أن يمكن لا 

الفقهيالرامحث، أغض من فقهية ثروة عل تعتمد لأما صلبة؛ وفلفية دسية أسس عل 
اةحيق وتحلءرا انخ، التل د؛ادا امته وأعمقوأكثره الع_الم، ق انوق والق

•٢ ٢ الإنسان، حفرق عن لحان ~، الإنسان حقوق محيثة من ~ الشهري ممدوح ينفلرت ( ١ ) 
عن،دسأملأ، امريكا— الشريعة فقهاء محمع عام وأمتن الدولية الخامعة رثيس — الصاوي صلاح د  ٠١( ٢) 

الأحرى،•ع أساسها عل والتعاقد -أا، الالتزام بمح ولكي الصفحة بنفس ~ ؤيقول  ٠٢٩٠الشريعة، 
دستورل النص بيكفتى أو الإسلامية( الشريعة مع يتعارض لا )بإ القيد هدا إليها يضاف أن بجب 

•بامحلل فهو معها يتعارض التزام كل وأن الأصل، هو بالشريعة التزامها بأن الإسلامه الدولة 



انرضاكاةساسلاكاف:صالإن؟ح  ٦٠ة؛ 
ا؛فهق،أةهضِ-____

منفانطلق الأحرى، الحضارات حصائص نحاهل الإعلان فهذا ،. المجتساتءار
يامملينشرهإ الإسلام—، مع يتوافق ما فيه أن العالم ْع — حاصة غربية فالقة 
انالإنحقوق قضية تأميم الغربية الأومامحل بعض ررحاولت، وقد العولمة. / العالمية 
ناحيةومن خالص، ري تراث الإنسان لحقوق العالي التراث وكأن هي لحاما 
لفرصيالإنسان( حقوق رعالمية شعار نحت التخفي الأوساط ^٥ حاولت أخرى 

غيروهوأمر الأحرى، والحضارات الثقافات، عل الحقوق لن.ْ الخامحى مفهومها 
التارنحية،،لالحقائق ْع يستقيم لا أنه عن فضلا مقبو، 

بينئمحتاشة روى من انتقادات الإعلان لهذا توجه أن الهليعي من فكان 
،•غرمحة حتى بل وغرها، إسلامية 

والرويةالإعلان مدا بين الاختلاف أس ولروية • ١  ٥٨الإنسان، حقوق حول تجد عن حوار )١( 
(.١٦٣انادص)أسسالأخلاق،الباب الإسلأمةبئر 

لكغل؛ماكُثرة المرة صوء ق التحدة الأمم إصلاح العرنى—، الفكر منتدى عام أم؛ن نانعة— د.حن )٢( 
الدوفي،هْا-آها.

 )٣( Jالضلةتعدم حول مائا
عددالقمية ط، عالج وقد الإنسان، حقوق تعالج أن بجب، قضية أهم مي والشية، العالة سالة م- 

ينير~ إسل جبروس مكتوي وهمات دولتن ■سمين رأى منهم يه اش ء؛د وذكر الدارسين، من 
اليجبريالخئوش والثاق؛ —، الأمريكية ان سالإنحقوق محكمة ورئيس أورحواى خارجية 

(.١٤٧— ١٤٦الإسلام،ق الإنسان حقوق بعدحول عن ل)حوار بثر جوموزويئكي، 
تللث،قيه أوضح وند ان، الإنحقوق اممه)انتقادات كامل كتاب يتأليف، ييتوثه بيرتراند ام ت~ 

طويلةزمنية وبرهة ١ ٨ القرن آواحر ل الإنسان حقوق إعلانات لها تعرمحت التي الحادة الأنتقادات 
والديتيالتقدمي بين تراوح متتوعة مطلقات ومن محتلفةا آفاق من فلاسفة طرف من ١ ٩ القرن مجن 
نحدمؤامرة الإنسان حقوق إعلان أن بئرك أكد فقد ماركس. الثوري إل بئرك الفيلسوف أمثال من 

)نمدل كإ المسيحية الديانة لهدم حطة يتقدون إنإ أمحو0 الذين الفلاسفة وأن السيحية، الديانة 
.١٤٩السابق، المرحع ؛واس3لةت (. ١٨الإنسان، حقوق 

نهمالصادر الإنسان حقوق لإعلان موجهة أخرى انتمادات هناك كانت، الحديث العصر ق و~ 
الإعلاناترافقت الش الطلقات غثرظك مطلقات من اقحدة للأمم العامة الحمعية ->، ٢١٩٤٨
محكومااقتصاديا كانتا أصح الإنسان إن ت فاتجيم رازول يقول اليلاديثن• ١ وا، ١ ٨ القرن ق القديمة 

يعصتشر فقد وهكذا العواقب. مفسونة وغير مهدئة حياة ق والعيشة والسآمة بالعنف عليه 
قمادة كل عل تعليقات معه ونشر ، مادة  ٥٨من يتألف البثري الكائن لحقوق عاليا إعلانا الفكرين 



§٦٠ز سإ^مالةالإناب 
رؤيةمن الإنسان لحقوق العالي الإعلان ق مما النإذج يعفى أحدتا لو فمثلا 

تأكثر الأمر ليتضح إسلامية 
شخصه.عل الأمان وق والحرية الحياة ق قرئحق لكل ٣! لمائة اه 

حريةالإسلامية الرؤية من يعني لا لكن ان؛ للأتبذاته حق الحرية نعم 
ذلكوغير مثلا. بالغرب كإ الفواحش؛انواعها فعل أوحرية الإسلام. عن الردة 

لييرر— السالم يالجت.ر<ع الإسلامية الثريعة نحالف وهو ~ الإنسان يفعله قد مما 
لحقوقالعالي الإعلان ه لا كمالهالتي الحرية باسم ه نفعن ويدافع موقفه، 

الإنسانأا

التزؤجحق اليالهمغ محن أدركا متى والرأة للرحل عشرة! السائمة لمادة اه 
....أوالدين أوالحشية العرق بسب قيد أي دون أمرة، وتأسيس 

السلم.غير من المسالمة نكاح حواز عدم الإسلامية، السريعة من معلوم 
والدين،والوجدان الفكر حرية ل حق شخص لكل عشرة! الثامة لمائة ا ه

أوإقلهأردينه ل وحريته ، أومعتقدْ ديته تغيثر ل حريته الحق هذا ؤيثمل 
خماعة،أومع بمفرده والتعليم، والمإرمة الشعائر، ؤإئامة بالتعيد، معتقدْ 
حدْبالملأأوعل وأمام 

٢٢٠ديسبمر ١ ١  ٠ القرب،ق ات الكتابّك تلكل إن الفرنسية. ياللغة فانجيم راوول حلرف من ٠ 
ومفكرىالدين ^،١۶ محمل تما الإنسان لحقوق الفالسفية الأسس تناقش أصبحت ، نادرة تعد ب والتي 

هها~اها.،السائق الرحع يتفلرت .... الفكري الحيل ولوج مسؤولية الحضاري النهوصى 
ثكلتند بل ، والتهابا حده أقل ليس الحيل فإن الغرب ق الإنسان حقوق إعلان لتطيق بالنبة و— 

وحقوقيتإنى لا أنه القانوتنتن من كثير أعلن الذي الجنائية الإجراءات قانون لراجعة لجنة رنسا فل 
تمحتمرةنبذة وهاو0 يعدها. وما  ١٥١السائق ازحع فتنفلرث الأنتقادات هد0 ١^^، يكر ثم الإنسان، 

.وانتقاداته الغرب عن 
حقوقسوازت عنمحت فمثلا الإنسان، حقوق تشرح يإلغاء يهلال٢ا الشعب تحعل ند التتاقضات ذ0 ه— 

المراءآلاف ل؛ ومشيل هارق أوليفر الإنترنت( عل )الصن اكحدة، الملكت صحافة ق الإنسان 
حقوقعن قصيرة مقدمة ) التفصيل. ذكر نم الإنسان، حقوق قانون يإلغاء يصونون صن يريدة 

الإنسان،أممروكلأفام،ما(



ةي بالزواج الغتاء وحى الأتان حقوق الثاو: النصل ٠ ٦

إظهاروكيلك لها، حد هناك بل بالردة حرية لا إذ الإسلام مع تتعارض وهده 
أرضق العام -ام الفلمع أيحبما نحتالف اللأ عل الشعائر ؤإقامة ا،لعتهدامت، هده 

٨١ ، ١ ٦ المائتين عل تحفظت السعودية العربية المالكة أن تحد ؛، UiUمثلا. الحرمين 
العام.ونظامها الإسلام، شريعة مع لتمادمها 
الإنانحقوق حول أحرى ناحية مثالامن لوأحدنا لكن ناحية؛ من هل.ا 

نموذجاولوصربنا والحقوق، ادالإُت، يخن الرؤية احتلاف أيما ا ذستجالعام، يشكل 
أمين!حلال يقول حث واصحا؛ هن.ا لوحدنا الحريية، والأمرة الغربية بالأسرة 

لهإتوفر أن أمرمإ، عل أوالبنت الابن حقوق من العربية الأسرة ارتعتير 
هازاوتعتبر البنمى، تتزوج وحتى تعليمه، الابن يتم حتى الحياة روؤيات الأسرة 

يحكمالمرء بها يكتالتي الإنسان(، حقوق قبيل من أي ر لمعات المقبيل من الحق 
الابنعل بالإنفاق والأم الأب، ام قيأن الأمريكية الأسرة تحد قد سعا سنه، صغر 

أوالابن ادام مالكرم ق والبالغة التفضل قبيل من نسبتا، مكرة من بعد والبنت 
Jlالوإتمام قبل حتى ،، أويآحرُ يهلريق الدخل كب عل هادرين أصبحا قد البنت،  J

أنبر تعتقد والأسيوية الأفريقية والأسرة النوحية. ست، إل البنت، انتقال أو لتعليمه 
متهم،خل. اء أعبزادت مه،ا ذوتيم، ح إقامتهم امتمرار مل لحقوقا السن لكبار 
الإنسان.حقوق قبيل من ذللثح أوالأوربية الأمريكية لاتعتجرالأمرة ولكن 

يةأماماحتياجات يعتبر ما ال. تحا.يق كبير حد إل الثقافات تتفق فد نعم، 
الوما يعتبر ما ق شاسعا احتلائا نحتلف قد ولكنها السن، أولكبار البنت،، أو للولي. 
عليتوقف به الاعرافح أوعدم بالحق ، الأعرافهذا إن إذ الحقوق، من حما يعتجر 

،.٦١١والتارنحية..(والاقتصادية الاحتاعية الظروف محتلف، 
دولةأي أو المتح_ل.ة الولايات تغفل كيف، ١٠يةولت إذ حيلة؛ إشارة ؤيثير 

ماغير أمة ق الإنسان حقوق من يعتبر ما أن وهي البيطة؛ الحقيقة هن.ه عن أحرى، 
منيعضا باغ بإهمال تعامل ها، نفهي أتبما عن تغفل وكيف، غيرها؟ ل ذللث، يعتير 

فطر.الغرين الصرر حول الأجتء^ءيت الزاؤة ل ذلك عل أمثلت صربمتا وند تإ؛ نل )١( 
الوصؤع.هدا حول يفيد ما فيه وما . ١٠١والتخلف، التقدم خرافة كتاJهت من الإنسان، حقوق ينفلر؛ )٢( 



_حوتءن ,بمس;س ت
الحقوقمن قطعا غيرها مما شعبها، من واسعة لشرائح الأمامية الحاجات 
أواللائم، الكن من الأمريكي؛ن من >%i^u حرمان ق يظهر مما للإنسان، الأمامية 

خصوصا،اء والنالحض استخدام يؤع ثق أو الإطلاق، عل مكن أي من 
المرأة،لكرامة امتهانا أحرى محتمعات ق يحتير أن بد لا تما لالساير، للدعاية كوسيلة 

.الدولية الاتفاقيات عل ينهلبق هدا ومثل . الإنسان® لحقوق انتهاكا ثم ومن 
يال>عاج'الفتأة وحق، اك الإنس حقوقا** 

ومحللبالأمرة، اء لثنأوأنشى، كان ذكرا ان إنلكل حق هو الزواج حق 
أنكان من كائنا ما شخص يستهلح فلا إلخ• والعفاف وللإحصان وتكثيرها، ١^^؛،، 
غير®المرأة إن حيث —؛ المسالمة الفتاة عل خاصة — أويمنعه الحق هده بمادر 
المرأةنجد الثال( ميل فعل الرواج، ل حقها من تمغ التشريعات من كثير ق الملمة 

وتفرضالزواج، تمنع ايت، الراهبعداد ق وتدخل ترم، حين الصرانية لملة اق 
ولاأمومة، ولا زوجا، تعرف لا وتقوقع، ترم، ق البقاء الكنية ءلقوس عليها 
تلكففي الإسلام، تحرف، لا التي المجتمعات ق الزواج ذللئؤ ومثل زوجية• عش 

يفرضالذي المتكامل، الشرعي المهل عل الزواج ل حقها المرأة تنال( لا المجتمعات 
لرالإسلام إب، الحنيف. الإسلامي الدين ل الحال( هو كإ الواجبات، ويقرر الحقوق 
مقروصاحما الزواج 3( حقها جعل بل الإعفاف، وق الزواج، j( المرأة حق يصادر 

المرأةالإسلام أرشد فلقد فيه. خثرة مؤمنة ولا لمؤمن ليس الذي الدين جلة ؤ( يدل( 
منفيه الملاح ومظاهر الزواج صفات وبين( الكماء، الصالح الزوج اختيار إل 

®المبكر..٠ والإعفاف الزواج إل المرأة وندب وخلق، دين 
أماأوكبيرة، كانتا صغيرة الزواج حق للفتاة كفلت، الإسلامية والشريعة 

مكلفةغل.ت أما إذ إذما، فبعد الملؤغ يحد وأما المعتيرة، لصلحتها كان فإذا صغيرة 

١.٨ ٨— ٠ الناوي، كور سر—، يتصرف — الإسلام *ق الرأة حقوق )٢( 
السنةضوء ؤ( المرأة ®حقوق كتامات ق يالتفصيل العاّ نوال، د. أيصا الأمر هذا مثل طرح وم، فاثدة* )٣( 

والدراساتالنبوية لل—سمة العالية سعود ال العزيز عيد بن نايف بجارة فار بحث وهر ~ التبويةأُ 
العاصرةسب'آ؛امصبهب-•^.الأسلاب 



جؤ?صضالإناسمضالخاةٌك ٦^٦  ٠٨!
للمرأةالعدل عل والقائمة للفطرة، المراعية الإسلامية الشريعة احفظت، وقد 

الإنسانحقوق وثيقة تضمنها التي الحقوق الأهمية ق تفوق المجتمع، عل حقوقا 
الحاهاليةوتغفل التإثلية، المساواة أماس عل القائمة المتحدة، الأمم عن الصائرة 
حس،الزواج ق المرأة حق ذللثجت ومن بانتهاكها، بال ولا الحقوق، هذه العاصرة 
ربته،تكون ت، بيفا يكون أن وحقها الأمومة، ق وحقها الإسلامية، الشريعة 
الطبيعيةوءلائفها ممارسة ق الكاملة الفرص لها يتيح بث الصغثرة، مملكتها ويعتارْ 
يعدالزواج، ق المرأة فرص س محي أومحتمع قانون أي فان ولذا لفعلمرما؛ الملائمة 
/١١خلالم١لها«لحقوقها، ٠^١ 

—،البالؤغ بحد بالإسلام—خاصة المرأة لحقوق انتهاك الزواج محن محييي فقانون 
عديدة؛بسنئن ستة عثرة اكاص سن تبل ~ الشرقية خاصة " الفتاةأن ومعلوم 

قالإنسان حقوق موسوعة  ١١ق ورد وقد ا الزواج؟ أرادُت، إن حقها من ممغ فكيف، 
٥١١١فيه! مؤلفته قالت، مما وكان زواجهاُ ثر تيق المرأة حق  ١٠نصه! ما الإسلام® 

حقوققوان؛ن كل عته تحجز المجال، هذا ق المرأة حقوق حففل ق الإسلام منهاج 
قومايع لها، الصالح الزوج اختيار عل وحاففل عفافها، عل حافغل حسثإ الإنسان، 

لدللشا.استشهدمت، مم *® ٠* رواجها تيسثر 
رددهطالما الذي الوضعي— الإنسان حقوق لإعلان انتهاك أيصا القانون وهذا 

حقالبلؤخ، صن أدركا متى والمرأة، راللمرجل ت ١ ٦ المادة تقول حيث، البعض—؛ علمينا 
فيكونالزواج، حقها فمن الرواج محن بلغتتإ متى فالفتاة . .® • • أمرة وتأسس التزؤيج 

لتحديدوليس أيما. الإنسان لحقوق العالي الإعلان مع الأحريتعارض القانون هذا 
إذاأودليل، معنى أي الهلفل( حقوق )اتفاقية ق كإ للجتسان ستة عثرة باكاس البلمؤخ 

فلاعدمها عتل للمسن الإلتجاء تم ؤإن ميإ والأمحامية، الأولية اللمؤغ علامامحتج ظهرُنت، 
وأصرا-ءا.الاتفاقية هذه بمثل لأيوحد ما وهذا البيئامتج اختلاف، مراعاة من بد 

. ٢٥الأ-حماعية، للدرامات مركزرؤية المودية، للمرأة الدنية الحقوق )١( 
.ص٧٣٦المرائي، حدمحة )٢( 



جئأم'آء'اب سس:صالإنِ جةُف 0
أما؛الحق هذا يكفل ما الإسلامية، الإنسان وحقوق مواثيق إعلانات، وق 

اسأموالزواج المجتمع، اء بنق اس الأمهي راالأسرة ة؛ الخامبالمائة حاء حين، 
••••قيود الحق حدا ممتعهم دون تحول ولا الزواج، محا الحق والنساء وللرجال تكوينها 

الأسرةوحماية يله، مونسر الزواج أمام العوائق إزالة والدولة المجتمع وعل 
•٢ ورعايتهاءر 

نم) الشرعي الزواج مبل تيسثر • ٢ ٢ المادة ق الإسلام؛ ق الأسرة ميثاق وق 
والارتفاع.... الكن وأزمة كالطالة اذدية المشكلات، حل من ذللئح كيفية بينت، 

المهور....(.ق المغالاة عدم عل والتأكيد الزواج.... أهمية بإدراك الأمة بوعي 
من]أي الئجاتؤ التبكيربزواج عل الإسلامية الشريعة نحث، ؛ ٢٣المادة ق وه 

،.والحئسى؛ الأحلاقي ، الانحرافلدواعي درءا الحنمن[؛ 
العوائق،ؤإزالة الزواج، تيسير الأمة واحس، من وغيره الميثاق هذا وذكر 

للجتسان.فيه والتبكير 

المشروعة،بهلريقته ٢ ١ ا حقوقهمن حق لها أمرة وتكوين الفتاة فزواج لذا 
وتريدهتحاجه وهي الزواج من ممنع فكيف يالعامرة، وهي تبير قد أما ومعلوم 

كانإذا ّنوات، ٨ لتنتظر إ نة؟ معشرة التاسع من قيل الزواج يمغ قانون بحجة 

عامالإمحلامي الزتمر مقلمة من الهادر الإصلأم ق الإنسان حقوق حول الماهرة إعلان ( ١ ) 

الإملاميهاللجنة إصدار من الإسلام، ق الأسرة محيثاق عنوازت نحت كامل بكتاب اليثاق هذا ينفلر ( ٢) 
والطفل.للمرأة العالة 

)سم1سطو:
^^رّنهمواجرها؛ا(،د.بالربآلنواب،ايآ.̂ -
٠١٥٥نيدان، الكريم عبد د. ١(, ٤ ٢ الإسلام)٥ ق الرأة وواجبات قوق ح— 
٠٢٣٠اكرقاوي، أمد (،د. ١٤٣0الراةفيالةحقوق -
.٢ اارأه،'آ لدرامات باحثات الإسلام)\*'آ؛ا(،مركز ق وواحباما افراة حقوق رثيقة ~
عدنانأ،د (، ١٤٢٥السعودية)العربية الملكة ق ومإما الإسلام ل الإنسان حقوق وسوعة م— 

(٢١٥/٧٠الوزان،)



سفإمفىاىنصاكاةسم^١ ؟
-V*،._ِ.. هضتسطءسمر-سس. 

فلالس0وأحواما. الغربية الاتفاقيات هومهللب كإ سنة عنرة يالثامن محدده القانون 
مليعلملذا إليه. واحتناجن ذلك، أرادت إذا الزواج من متعها عدم ق دولتها عل حق 

راحفثلتفقد — نمه ما الإملأم ق وواجياتر_ا المرأة حقوق وثيقة ق حاء إ ك— 
علحقوقا للمرأة العدل— عل والقائمة للفهلرة ا،لراعية — الإسلامية الشريعة 

الإنسان،حقوق وثيقة نضمتتتها التي الحقوق من كثيرا الأهمية ق تفوق ا.لجتتهع، 
الحاهليةوتغفل التتإثلية، المساواة أساس عل القائمة اكحدة الأمم عن الصادرة 
حبالزواج ق المرأة حق ت ذلك، ومن بانتهاكها• تبال ولا الحقوق، هذه العاصرة 
ربته.تكون بيت، لها يكون أن ق وحقها الأمومة. ق وحقها الإسلامية. الشريعة 

الطبيعيةوفناتفها ممارسة ق الكاملة القرصي لها يتح حسنا الصغيرة. مملكتنها ؤيعتر 
يعتبرالزواج، ق المرأة فرص من محي أومحتمع قانون أي فان ولذا لفهلرت؛ا، الملائمة 
منله لما الأسرة وتكوين بالزواج الحق هذا أهمية وتعود . لها'ُ فنالما لحقوقها. متتنهكا 

صاحبأثار وقد أوالمجتمع. الفرد عل مواء ي لمقامودرء وفوائد مصالح 
محديث،حينإ السعودية( العربية بالملكة وسإتيا الإسلام ق الإنسان حقوق )موسومة 

اتالإعلانبعض ق حاء لما وعرضه الأسرة وتكوين بالزواج الحق هذا أمثال عن 
عةالتتامالمائتين مضامين تثيرإليها ما كلها المادئ ارهذه ت نصه ما الحقوقية الإسلامية 
أهميةتوكدان إذا السعودية، الحربية المنكة ق للحكم الأساس النظام من والعاشرة 

علأفرادها ؤيربى السعودي المجتمع نواة هي فالأمرة والزواج، الأسرة تكوين 
للمرأةالاحتاعية للحقوق بالتبة أيئا وأثار الإسلامية... الحقيدة أماس 

الاحتلامحلوعدم والحجاب الزواج أمشال! لمة، المالمرأة حقوق هي السعودية 
تنصه ما بحدها فقال وحفانتهم. الأطفال ؤإنجاب والمعاشرة؛الحروف، 

الوأنه ا، فيهالإسلامية الشريعة حكم بينا وغيرها الاحتإعية الحقوق راهذه 
الحقوقهذه المرأة ينتقص أن أخ او أب أو حاكم أص ول كان من كانتا لأحد محق 

أقوالق وماجاء العزيز، كتابه ق وتعال سبحانه الله أنزل ما بحكم إياها وبمرمها 

.YY-Xصرااكاصر(، إبرامم د. بالويقة )اعتنى الرأة مركزباحثاِت، )١( 
(Y>،\/U)(Y.)



الزاوينابماباساكاك:'ولإوِ :إم:: ٦١١؟؛آ الزاوينالإس ابباك1ك:ِ،ُم> ء ٦ 

والإساقالإملامي ا حقهمن الفتاة منع لأحد محق فلا لذا ٢. ر هوا، الرسول 
كإأوتقييد بمع الإسلامية الشريعة صوابط وفق صغبمرة~ أو كانت —يرة بالزواج 

قورد حيث ا؛ حقهبحإية تكفلت الحبيبة وممالكتنا الزواج. سن محييي انون قق 
الشريعةوفق الإنسان حقوق الا.ولة المحم_ى أن؛ بوالعشرين السادسة المائة 

الزواج،أي ا،لقبالة للحياة يعدوها بان أهلها عل حق أن،رللبنت كإ ٢. ار الإسلامية 
ومعاملةالأؤلفال تربية فن من يلزمها بإ وتزيدها وواجب، كموولية به وتعريفها 

ا،أبيهمع أمها من الصالحة بالقدوة وعملتا بتوحيهها، نظريا وعمليات نظريا الرواج 
علناجحة؛تدريبها بت ربة لتكون وعملتا، نظريا إعدادها أيما الضروري ومن 
المدارسق للعلم ا محللهأن إل التتبه ينبغي فإنه ا هنومن المنزل• التيسر فنون 

اعليهيعتمد متقبلها لأن الأمور؛ هده استيعاب، عن يشغلها ألا ينبغي والحامعات 
الحامعية«أالشهادة عل لا 

(.٩٧)ه/ ، السعودية العريية المملكة ق و،سإترا الإسلام ق الإنسان حقوق موسوعة )٢( 
٠٣٠،السلمين رمم-ارسات الفقهاء احتهادات بين لمة المالمرأة القسي، إبراهيم ين مروان د. )٣( 



'سماممذ'لإقُخماّ؛؛امح

أءثققالثايى

يينرئوا،،عودوة امواج ض سديد 

ساىواسءاماضطسما

اليوميمتامة بالسعودية، ان الإنحقوق هيئة به ما هذا وللأمف، 
صغثرةمحن ق زواجها أن مؤكدة الفتاة، لزواج ملائمة محن بتحديد للمرأة، العار 
هيئةرئيس وأكد . صحيهءا لمشاكل وقديعرصها التعليم، ق وفرصها ءلفولتها، نحرمها 
انتهاكالقاصر ارزواج أن ان، العييمحمد بن يندر الدكتور المعودية، الإنسان حقوق 
لزواجقانوف محن محييي وننتفلر مقبول، غر وهوأمر الإنسان، لحقوق وواصح صرح 
وحاءالحسسن، د.زيد الإنسان حقوق هيئة رئيس نادسا أيصا صكح وقد . الفتاة® 

للاصراريتغير، ولن الزواج هذا ق ثاسث، الإنسان حقوق هيئة موغ ررأن بالتصرح• 
المملكة®ق القاصرات، زواج يقتن جديد لنظام الإعداد ثم ومن عليه، ١^^ 

ضظر.الكاب هذا ذ الإشكالات هدْ عل الرد تم وند . ١  ٤٣٣الثانية ربح ١٧نت.العربية )١( 
.١٤٣٣الثانية )'ا(العرييةنت.احمادى 

٠١٤٣٠•ا/a/ الصيرات، زواج جديديقس تنظتم ازت الإنحقوق الحريرة، جريدة ، ٣١
ملاحظة:

رئجسنائب الرمس التحدث ذكر — الخساة جريدة من نقلا — الإلكترونية اليثائر صحيفة ذكرت 
وانعومن الإنسان، لحقوق الوطنية الحمعية ق ءإننا الخثلازت د.صالح الإنسان لحقوق الوحلية الحميعة 

هذهوكانت القاصرات، بزواج محتص فيإ جدا قليلة حالات محوي نجل لآ أعوام ثانية مند عملنا 
وعندهأخاها، أو والدها أمرها ول يكون كان القاصرة، الفتاة بأمرة خاصة لفلروف نتيجة الحالات 
حقوقعنوان؛ تحت الصدر الماصرةا١، أخته تزو,رج حلال من لها حلول إبجاد بحاول صعبة فلروف 
٠جدة ياوزير/ الرحمن عبد ، ٠٢٢  ١٣٠^؛^،٢ ١ الاثنتن القاصرات، زو,اج بشأن مطالبها نحفض الإنسان 

تلت:

لعدمالأمساس من الزواج من محدد لقانون حاجة لا هتا فيكون الحالات، هده لقلة بداية أشار ~ ١ 
الأساس.من القانون وجرد فهدا؛نرم إليه، المجتمع حاجة 

س؟!نالعلأجيكونككلةأصل ونترك العرض نعالج الفقرلماذا الثكلة أصل دامأن ما - ٢ 
الفقرلأالزواج!!



جهةثة1ا و|1ة3إ 
الممهدة،والممرثياُت، العالة المة هدْ أمثال عل الرد بالعالياء حدا مما 

وغبرهم.البدر اد العبالمحن عجي والعلامة الراك، الرحمن عبد العلامة أمثال 
المقتهلفاتتفع نمها، البيانايت، ق فالتفصيل ؤإلأ ذللث،، مجن إشارات ونأحد 

ماعل مني نظامها المالكة ق الإنسان حقوق أوهئة البراك: العلامة يقول 
حاءفقد لث،، ذلعل الهيثة نظام نمى ك،ا الدولية، الإنسان حقوق أنظمة هع يتفق 

حقوقلعايثر وفما وتعزيزها، الإنسان حقوق حاية إل ٠وتردف الأول! دالادة 
إلخ.الجالأت...٠ حمح ق الدولية الإنسان 

الرأة،>ود التمييز مغ ق التحدة الأمم وثيقة عل المالكة وفعتر وةل> كيف 
امتدادهوإلا ما ذلك،، ق قانون وتنظيم القاصرارتا، زواج مغ إل الهيتة فتوحه 
منوهوحزء له، ومحلمعل مست، فالأمر العربية. البلاد عاليه درحتؤ لما وتنقيال 
بالملكةالإنسان حقوق هيئة أن ومعلوم المغربة• العربية ولاللأد للغرب التبعية 
حهةهي بل شرعية، حهة هي ولا الشرعية، الأحكام بتهلبيق معنية لستؤ 

..'ا.قانونية. 

العدل،ووزارة ان الإنحقوق هيئة من التوجه ®فهدا وبعيث أيصا؛ وقال 
وسعيرشيد، غير توجه الملكة، ق القاصرات، زواج يمنن جديد نظام إل وسعيها 

أولزواجهن، نا مويدد الصغثرات، تزويج من يمتع قانون سن فإن اطل، بق 
•ءه—ل من الملمون عليه أمر ولل والستة الكتاب، لدلالة نحالم، الكبثرات، زواج 

١ءاليهماا اممه رصوان الصحابة 

بحثالهيثة أن، العييان يندر الإنسان حئنوق رئيس جدا قليالة بأيام مباثرة *محرج الخم، هدن"ا نرول، وبعل• 
وقمتاوالهينة قليلة، القاصرايته زواج حالات وذم الزواج، من كحييي بآلة الاحتصاص جهات مع 

٧١ الإمح، الإلكرونتأ) تواصل صحيفة من الخثر هل*ا فينظر • ءام؛ن حلال، تفايا الخس يتجاوز ما عل 
حموقارئيس تواصل• ل، الخثر عنوانأ أن العلم •ع الرياض• صحيفة عن نقلا ٠-(  ١٤٣٤الأول، ربيع 

الفتاة.وإءا-ارتتثلي،رمحمي الرواج كحا-يدمن نسعى الإنسان؛ 
زواجتمتغ، ث—أن ق بالملك-ة الإنسان حقوق هيئة رئيس نائب، تصريح عل رتعقيس، تعليق يان؛ ( ١١

. ٩٢• سة،مه ١ ٨ من اقل الفتيات تزؤيج مغ حكم كتاب، ل ؤيوجد المسرات، 



احةةأأ'لأة'صالإنانصاكاةاّ 
حقوقهيئة أن بلغني رروقد ت الشأن هذا ق له ييانين ق العباد العلامة ويقول 

عيالق استمرار وهو الزواج، محن تحديد إل نعى مازالتا بالمملكة الإنسان 
النورتمدير عل متجها الهينة عمل يكون أن والواجب متكر، أمر إل للوصول 

والعمى؛الفللأم تتورد أن لا الإسلام، حقوق ق الإسلام به جاء الذي والهدى 
محالفةفيه والتحديد والإجاع، والسنة الكتاب، عليه دل الزواج من تحديد عدم لأن 

هيئةفرار ل حاء وند الهجري، عثر الراح القرن محدJارتح مجن وهو الأدلة، لتللث، 
التحديدء.هدا إنكار  ١٤ ١٥م ; ٢٣و-أريخ ١  ٧٩رنم العلماء تمار 

تنظيمإصدار من إليه سعتج ما الإنسان حقوق لهيئة تحقق ُوإن أيما• ونال 
العزيز—عبد بن اش عبد الملمكر الحرمين حائم إل منها فهوإساءة الزواج من بتحديد 

غثرالسعي هازا ترك عليها والواجب عهده، ل المنكر الأمر هذا لإحداثها ~ اش حفظه 
إليهاال؛الإساءة من الحرمين حائم ويسالم للئر، مفتاحا تكون أن من لم لتالحميد 

المغيرةمن الكبير زوج بكون علرة ررولأ ت الأول بيانه ل أحرى جهة من وقال 
التيالأممية ان الإنحقوق لهيثة يروق لا والإحماع والسنة الكتاب عليه دل الذي 

لميناللأن أعمى؛ تقليدا قلدها لن ولا الزائفة، الغرب ديمقراطية إل تستند 
الغربديمقراطية ا وأمه، نبيهم ومحنة رحم تماب إل دينهم أحكام ل يتندون 

ومتهيونوالسنة، الكتاب مأمورون؛إت؛اع والمسلمون الأهواء، إت؛اع إل تستند فهي 
ءنإتاعالأهواء...«نمذكرالأدم

حقوقحمعية أن التغريّتا؛السعوديةاات ®حركة تمابه ق الثداح د. ذكر ونل- 
معالتعامل ق ا لعملهمرجعا اليداو اتفاقية تعتير السعودية ق الرسمية الإنسان 

الاتفاقيةهذه ل الشرعية التجاوزات، ومعلوم لت،. ذلل وفصل ١ المرأة قضايا 
وحهلرها.

تزؤجمع حكم كتاب، ل ؤيوجد الزواج، محن نحال-يد الإسلام مغ حول أحرى كلمة الثان؛ الماب، من ، ١١
.١ • ٥ - ١ ٠ ٤ منة، ١٨من اتل الأتاُت، 

.س0 عن نبذة •ع ٠ ٢  ٩٧ص ينظرت  ٢٢)



منلجموعت عثر( الحادي الميسرزالحزء الفقه سلسلة من كتاب حديثا ونزل 
النوازلهدْ صمن من فدكروا الأمرهءا فقه ق ايياصرة ارالتوازل عن الاالإء 
الإملاميةالدول عند الثخمية الأحوال ق عنه الإثارة بعد الزواج سن تحديد 

إلرفعه الأحر والبعض عشرة ة الخامبسن حدد بعضها لاازواج منا حددت الش 
فقالوا:عشرة، الثامنة 

تيساتنائي الض الوضعية القوانين به تنائي ئا وفما الزواج تأحثر أن شك ءولأ 
منها:كثيرة مضار إل يودى الإنسان حقوق ومتظإت السوية الظإت 

ايقوتبالكفؤ،أوحتى الزواج يقوما أوأن الفاحشة، إل الفتاة انزلاق احتإل 
منقبوله بعد زواجها أحر الذي وليها كراهية إل بالإضافة بالكلية، الزواج قطار 
قدأحرى وأحيائا عقباه، تحمد مالأ منها يصدر وقد الأكفاء، الخطاب من إليها تقدم 

حولها.من كل عل والسخهل اكعقيل. من ثيء نفسها يميست، 

السويةات الومقبل من المؤتمرات ق الياءات أن عليه النبيه ينبعي ومما 
قوانينمن بضرورة والأخر الحين بذن تطالب الش الإنسان، حقوق ومؤسسات 

وليدةهنا ليعرة، الامتة من قبل الفتاة زواج وتحرم الرواج ٌن تحدد وضعية 
الإسلاممن اليل منها الهدف، الحقيقة ق الحملات وهده قديمة. هى ؤإنإ اللحفلة، 
الإنسانحقوق منظإت حلاله من نعى مدخل محوي وهى أكثر، ليس له والإساءة 

لأنيجوز لا أنه الازلة: ه لهاو الشرعي الخكم يان نقول و؛دللث، الإسلام، ق للهلعن 
وترخيصها،أذبا عل فعله تعلق أوأن حلاقه، فعل من أويجرم المياح تحرم أن جهة 
احالمبأفراد من بفرد الإلزام الملمين أمر لول يجوز أنه عل الشرعية الأدلة دلت، ؤإنعا 

محصوصايكون وأن الاس، لكل عاما يكون لا أن بثرط كدللث، منه أوالغ مؤقتا، 
١الحلم،،ر أهل ذكرها ضواب3ل وفق معينة بحال 

بجامعةالإملأب والدراسات الشريعة بكلية العليا الدراسات أستاذ الهليار— محمد بن اف، عبد أ,د ( ١ ) 
للإنماء-،الدائمة اللجنة وعضو ااعاا_إء ار كثهيئة عضو الطالق- محمد بن اض عيد د وأ. القصيم، 

للأوتاف"•الأعل المجلس سائما، الشورى محلس عضو ~ الوس ابرامم بن محمد • در 
.رمشأراداسمادة.٠٦)٢(ص٥٥-



والاتفاقياتالنظإت وبعض عودة الالعرسة المالكة  lj>-؛الشرسة تطبيق ٠
الدولية:

يملونما نتع حتى عنا ترصي لن والنصارى اليهود أن بداية نعلمه أن يجب ما 
ا،قومنبعض يجهله وهدا ملتهم. نتع حتى وتشريعات قوانان من علينا 

البعض.وللأمحف— — قصدا ؤيعمله الأخر، البعض 

فهيالإنسان، كحقوق القلعان أو الاتفاقيات هده رصي عل كان إذا فمثلا 
فهلباقامتها ترصي لا الشرعية، الإسلامية الخدود إقامة من كثثر عل أيما ترصي لا 

لرصالهم!الشريعة ونعطل يملون با ستعمل 
الزواج،سن تحديل. الوضعي دة_انونرم أمامهم الوقفة مثل تيدْ فالوقفة 

الح_التينأبكالتي عنا يرصون لن واحدة، والمال واحدة التيجة لأن واحد؛ فالرفض 
ذللث،.إل وما ورصائهم لمولهم بمتم لمن إثارة وهذا 

وكخدكاأغ وثمم ■حثى ؟؛، ٣٠١١ولأ ءتلئآل؛؛ود أش د وؤ 
[.١٢٠ه]البقرة: أد؛تقمإصبمنأفي،بجقينآأتلمح-تقةأمءنءمحألآمم© 

العاليلراطة اعاو المالعام الأم؛ن العبودي— ناصر بن محمد الشيح معال يقول 
موالق تأملات ~ المسلمان عند الحضاري الحوار له)ثقافة مبحث، ق الإسلامي" 

والإجراء(؛الفهوم 
القرآنمن وتتخذ الإسلامية، الشريعة تهلبق السعودية الحربية الملكة إن 

العفوكمنفلمة مقلعات هناك أن نجد يينعا لها، ودستورا لحكمها، نفلاما والسنة 
عندماالإنسان حقوق شرعة نحالف اما وتزعم الملكة، ق تهلعن غرها أو الدولية 

ؤرق،جم(ئىآلإردوبتعال؛ قوله أنتحضر أن من بد لا وهنا الشرعية، لهدود ا تقيم 
المملكةبه تقوم ما أن يفن عل فتحن [. ١٢٠]البقرة: ه محالمم. يى زمحاحق ف١ 

الإسلام؛لأنيمأعداء عنه يرضى لن الإسلامية للشريعة تعلبيق من السعودية العربية 
أشدنعجس، البلدان، بعض ق حاصل هو ك،ا الإسلامية للبلاد الفوضى يريدون 
أمساترى التي الق_واذين من تسن أن دولة ص أن ؤيعلنون يقولون حينعا الحجج، 

عريقمسالم ثحب، السعودى العري والشمك، للشعب،، عادة الوتحقق الأمن تكفل 



-صتهه*فطهه__ _____ ه،كئسهصِ-______ 

الرسالةومتعلق الرحى مهبعل ا جعلهأن باف ا شرفهبلاده إن بل سلامه، إق 
فالخكومةالإسلامية، الشريعة طقت، إذا إلا سعيدا الشعب يكون فلا الإسلامية، 

ولامعتمدنا، لايعقدون اء غرباس أنيأق فكيف ؛،. JUJbسعيد والشعب تهلبقها 
قواتبحونا قوانينكم، ضروا يجوز، لا هذا لا، يقولون• ثم شعبنا به يشعر بإ يشعرون 

طJيكم!شنعنا ؤإلأ قوانيننا 

حموقكم؟أحدنا نحن هل ت لهم نمول، ونحن يكون لا هذا عقلا؟ يكون هذا هل 
به؟نم، ولر عقدا منكم أحد مع تعاقدنا هل منه؟ اغتصبتاه حق منكم لأحد هل 

قونتبعهم الإسلامية، يالشريعة الأخذ نهلر3ا أن منا يريدون أن الواغ إنإ 
البلاد؛ص-ياع وق الأمر ص-؛اع ^^، ل مثلهم نكون أن لنا يريدون إنا قوانينهم، 

بلالسكان، عدد قل — بلائهم بعض ل هوحاصل كا — الأسرة تمككت، إذا لأنه 
أنلشعبنا يريدون فهل منهم، الت—صفين بعض به بمرح صار كا يضمحل أحذ 

للاصمحلأل(؟معرصا يكون نم عدده ينقص 
حلفا منالعنالحة الأحيال( انسياق، فوصى ق الوئؤع ا منيريدون إمم 
فهذاوالأحرة. الدنيا ق العادة لها ويجاو_، ذلك،، س يعصمها ما وتركها الشهوات، 

يرصوالر أم بذللتؤ أرصوا مواء حتا مرفوض أمر 
والشاباتالشباب بمنع الزواج من تحديد قانون عل يتعلثق ما وهذا ت قلت، 

نحتّنهاسارواج•
المرأةو الأسرة حول، ا،لتحدة الأمم هيئة برامج م، حديثه ل أيصا وذكر 

التشرعمع تتصادم المؤتمرات، من العديد ق ءرصست، كا ارإم—ا والعلفل؛ 
ادئوالمباهيم المفعن والتربية الأسرة مفهوم ل نحرج أتما عن قفلا الإسلامي 

عاماء التبمؤتمر نموذ'جما صرب يم ، ٠ اناوية الرسالات حا جاءت التي 
٣٢٠ ٠ اللم؛نمن الأمر أول عل يوجب ررمما قال( نم نيويورك؛ ق المعقد ٠ 

,٤٩٩، الثاو ايجالد العزيز، مد ادللث، الحضارات،.كتة وحوار الإسلام )١( 
)آ(ارجعاوابق،؛هإ.



بالزواجالفتاة وحق الإنان حقوق الثاف: ألنمل ^٦ ٦١٨٥
لذههمحعسه_______ ________ ______ -سقاهصِِس_ هض_

تزلتوما الإسلامي، والتشريع التوجيه، مع تتعارض التي البرامج حيع رفض 
الوصؤع®هذا ق المإوية الرمحالأت به 

والذيالزواج، من تحاليد قانون المتحدة الأمم هيثة مهلاو_ا صمن ومن 
وآياره.وأضراره ساما أوعاد0 علمتا 

يسارعواأن الت، ومرمأفرادا —، ومحكومجين حكاما — الخمح فواحب،  ١١لدا 
يضعفلا الطريق، يمهد الأْرأن ول وواجب له، زوج لا من تزمحنج ل محياهموا 
والخلقالدين صاحسا بابه يْلرق حن يتمهل ولا يتردد ولا والعميامت،، العراقيل 

الفتٍاُت،حقوق من ®حق فهدا . الزواجٌ نعات عل القدرة فيه يلص ءلالا الرنحي 
بالأمة،ات، الانحرافيمع فهذا لم، الزواج مبل يثر بتالحكومة قيام ل والشباب 

كثترة•الزواج فوائد ، الأجاص* الأمن يى؛ ومحقق 
بعضالمحعله ويل مابما~ بينا كإ ~ والغ التقييد هذا ل واهية حجج فلا 

الزواجأن ومعلوم به، المص وأتى حلال(، الزواج أن يعلمون وهم ليقيد، الماج من 
واجبايكون فقد فمهل!! بالماح حصروه لماذا لذا الخمسة، التكلفية الأحكام تعنيه 

ا،الزننقمها عل حشيت، إذا للمرأة، بة بالنواجبا الزواج ررؤيكون أيصا، ومندوبا 
سترهاوتوقف ها، نفقوت، عل تكن لر إذا وكدللث، به، إلا الفجرة عنها تتدغ أولر 
١٠فهوواحب، به إلا الواجب، يتم مالأ لقاءدةت تعليق وذللت، ، يترها الزواج عل 

ا؟ الأمررالحاكم( لول الماج تقييد بحق نحج هذا بحد فكيف، 
الغربيةالاتفاقيات، هذه حعلى عل ثر نأن أجل من التكلف، هذا وكل 

الرجع•ص )١( 
.٢٣١الشرثاوي، أحد د. الة، j الرأة حقوق )٢( 
قالأ-بم،امة الحقوق ص الحلدّث، محي وذلك . ٥٦٣٧، ١ ٨ الإسلام، ق الإنسان حقوق موموعت يطر: )٣( 

حقوقاالرأةبالإسلام.داترةالحكومت،وكأللالث،ق 
،٢١_U جزي لأبن الثرعثة الأحكام رتوانين (، ٢ ٢ ٨ ؟/ المناع) بداغ مرابع: لعدة الزلمؤ وأشار )٤( 

ص)أ/-خا(،ض)ة/آأم،وشرحصالإراداذ،)مآ-م.
-١٤٤"،الإّلأب بالخامعة الشارك النقه أصتاذ — الدملوي أعقوس، عمد د. الزوجة، الرأة حقوق )٥( 



w ٦١٩وى ِ الإناية الزاويغ : اسالثالث 
.حههتحسسءه...

إب وأنا~ وزوجه بث ~ تتمتع السعودي الظام ظل ق  ٥٧١®أن العلم مع وأحواما، 
تبلغعندما للذئاب أحيائا تلقى الش تلك الأوربية، الحضارة ل نمرلأ به نتمتع لا 

مةُهل ~ أما أ؛ كانت حة ١ ١ — معنة سنا )دنت اذا , مماما ص'ا أما كءا معنة، سنا 
يمىئجينالإت،اءم.

صورةو سنة، ١ ٨ محن تحت، العريية بالبلاد الفتاه صورة محابما علمتا وقد 
أحوال—اق الحبيبة ومملكتتا بيتهإ. الشاسع البون كيف ورأينا الغربية، البلاد ل الفتاة 

العربيةالمملكة ق وسإما الإسلام ق الإنسان حقوق موّوعة ق كإ — الاحتإعية 
لكنللزواج، معية محن الهلفل، باتفاقية الخاصة الأنفلمة تحدد لر السعودية 

منالعديد ومتع الط-رءين، عادة سيكفل بإ ذللث، نفلمت، قد الإسلامية الشريعة 
لدىالقدرة توفر من بد ولا الزواج، محن تأجيل عل ا،لرتبة الاجتاعية المخاطر 

وتحقيقالذراع محي عل الإسلامية الشريعة ق المرونة هذه وتساعد الزواج، طالّ-، 
اءةالبمنكم ت2لاع اسمن الشباب معشر رريا ه الرسول قال للهنرفين، المصالحة 

٢.للفرج«أ وأحن للبصر أغص فإنه فليتزوج، 
الحريةررإن مكة(! إل )الطريق كتابه ق ليوبولدفايس اوي النمالمفكر يقول 

أوالزواج لعقد سواء حد عل والمرأة الرجل من كلأ الإسلامية الشريعة تمنحها التي 
أقبحمن ا الزنالشريعة هذه ثعتر أجل من الذي السب، يفر العقد، هذا حل 

عذرأيإ هناك يكون أن يمكن لا الحرية وهذه التسامح هذا نحاه أنه ذللثج الأثام، 
.الشهوه(ر أو العاطفة حبائل ق للوقؤع 

٠٠٠٠

بانالإنسان حقوق نواح، ءا-ْ عن يذلكا القارنة أوضح أن بعد الهرق( الولف)د.محمد ستجه عا مذا )١( 
المبُالأُريكان،-!اا.

(.١٣٠)ه/ المابق ارجع بوامطث ؟ ٣ • ١ ٣- ٠ ٠ ص )٣( 




























