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 :البحث ملخص

، فتبدأ بتوضيح مفهوم الزواج في األدنى للسن الذي يجوز فيه الزواجمسألة الحد  في يإلى بيان الحكم الشرعهذه الدراسة  تهدف

فهو ستر  عظيمة،شرع هللا تعالى الزواج لمقاصد وحكم حيث اإلسالمي، اج في التشريع اللغة واالصطالح، ثم بيان مقاصد الزو

 وهو سبب قرابة المصاهرة التي تزيد المودة والمحبة بين الناس. لألنساب،لألعراض وحفظ 

تم التوصل إلى ، وقد اء وأدلتهم ومناقشة أدلة كل قولمسألة تزويج الصغار في الفقه اإلسالمي وأقوال الفقه دراسةتناولت الثم 

 مع اشتراط عدم جماع الصغيرة إذا لم تطق الجماع. ،القول بجواز تزويج الصغار ترجيح

 قول المانعين وأدلتهم، وقول المجيزين وبينتالدراسة بعد ذلك مسألة تشريع حد أدنى لسن الزواج بعد البلوغ،  تناولتكما 

 وأدلتهم، مع مناقشة أدلة كل قول.

إال أنه ينبغي العمل بما جاء في قرارات الدولة حتى ال نقع ، واز تحديد سن الزواجالحكم األصلي هو عدم جوتم التوصل إلى أن 

الذي يحدد سن الزواج بعد  ودعوتهم إلى تغيير هذا القانون ،في الفتن، وال بد من تذكير أصحاب القرار بتقوى هللا عز وجل

الخلفاء الراشدين وال في أي عصر من عصور البلوغ، حيث لم يعهد المسلمون زمن الرسول صلى هللا عليه وسلم وال زمن 

وفكرة تحديد سن الزواج طرأت في العصر  ،الدولة اإلسالمية أن ُحدد سن إلباحة الزواج أو الموافقة عليه من قبل ولي األمر

 ثم انتقلت لبعض بالد المسلمين. ،الحديث وابتدأت في العالم الغربي

التحليلي المقارن واالستدالل بنصوص القرآن الكريم والسنة النبوية التي تحدثت  المنهج الوصفيوقد تم في هذه الدراسة اتباع 

 .للتوصل إلى الرأي الراجحعن سن الزواج، وتحليل آراء الفقهاء ومناقشتها 
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Legislation of a Minimum age for Marriage in Islamic Jurisprudence 

Abstract: 

This study aims to clarify the legal ruling on the issue of the minimum age at which marriage is 

permissible. It begins by clarifying the concept of marriage in language and terminology. Then, 

it clarifies the purposes of marriage in Islamic legislation. Where God Almighty has legislated 

marriage for great purposes and rulings, it is a covering for honor and preservation of lineages, 

and it is the cause of intermarriage that increases affection and love between people. 

Moreover, it studies the issue of marrying young children in Islamic jurisprudence by showing 

the sayings and evidence of jurists and discussing the evidence for each statement. It has been 

concluded that it is more likely to say that it is permissible to marry off young children, with the 

condition that the young girl should not have intercourse if she cannot endure the intercourse. 

The study also dealt after that with the issue of legislating a minimum age for marriage after 

adulthood. It showed the statement of those who prevented and their evidence, and the statement 

of those who permitted and their evidence, with a discussion of the evidence for each statement. 

It was concluded that it is not permissible to determine the age of marriage according to the 

original ruling, but it is necessary to act according to the decisions of the state in order  not to fall 

into temptation. The decision-makers must be reminded of the fear of God Almighty, And 

calling on them to change this law, which determines the age of marriage after adulthood. As 

Muslims did not know in the time of the Messenger, peace and blessings of God be upon him, 

nor the time of the Rightly Guided Caliphs, nor in any era of the Islamic State that an age for the 

legalization of marriage or approval of it was determined by the guardian, and the idea of 

determining the age of marriage arose in the modern era and began in the Western world, then it 

moved to some Muslim countries. 

In this study, the descriptive analytical and comparative approach was followed and inference 

was made by the texts of the Noble Qur’an and the Prophetic Sunnah that talked about the age of 

marriage, and the opinions of the jurists were analyzed and discussed to reach the most correct 

opinion. 

Keywords: Marriage, Personal status, Family, Children, Adulthood, Marriage age, Law, Islamic 

jurisprudence. 
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 :مقدمة

الحمد هلل على رحمته لخلقه وتوفيقهم  ،حمدا كثيرا مباركا فيه كما ينبغي لجالل وجهه وعظيم سلطانه، الحمد هلل رب العالمين

 أما بعد: ،من جاء بالهدى والبشرى، والصالة والسالم على سيدنا محمد رائد الخير، لسبيل الجنة

وهو سبب قرابة المصاهرة التي تزيد  ،ستر لألعراض وحفظ لألنساب هوف ، تعالى الزواج لمقاصد وحكم عظيمةشرع هللافقد 

 بدونها يبطل العقد ويُعاب.، وأركانه وشروطه راسخة رسوخ القباب ،المودة والمحبة بين أهل الزوجة ومن دخل بأدب من الباب

طَاَب لَُكْم ِمَن النَِّساِء َمْثنَى َوثاَُلَث َوُربَاَع  منها قوله تعالى: )فَاْنِكُحوا َما، وقد دلت نصوص الكتاب والسنة على مشروعية النكاح 

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم: "يا معشر الشباب، َمن استطاع منكم الباءة  ،1فَإِْن ِخْفتُْم أاَلا تَْعِدلُوا فََواِحَدةً أَْو َما َملََكْت أَْيَمانُُكْم( وقوله َصلاى هللاا

 .2، ومن لم يستطع فعليه بالصوم؛ فإنه له وجاء"فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج

وألن الشريعة قيدت الزواج بأركان وشروط  ،مستحبا أقبل عليه المسلمون ولما كان الزواج ،الشريعة اإلسالمية أمرت بالزواجف

 وجب معرفتها من أجل تطبيقها.

وحكم  ،والذي فيه يُباح الزواج ،لحد األدنى فيهاو ،مسألة سن الزواج ل حيزا في البحث عند أهل العلمومن المسائل التي تشغ

 تحديده بسن معينة على سبيل اإللزام. 

 :مشكلة الدراسة

إذ لم تكن ، ومسألة أصبحت تنتشر في العصر الحديثقديًما، مسألة كان عليها الخالف  :تتلخص مشكلة البحث في مسألتين

هل حكم الذكر كاألنثى ، والحد األدنى للسن الذي يجوز فيه الزواجأما المسألة األولى فموضوعها  ،مطبقة في العصور السابقة

  ،وإن جاز تزويجه فهل يجوز الدخول بالصغيرة أو االستمتاع بها بوطء أو بغير وطء؟ ،وهل يجوز تزويج الصغير؟ في ذلك؟

بحجة الدول الحديثة بعض جاءت بها إنما ، وهذه القضية لم تكن منتشرة عند السابقين، أما المسألة الثانية فهي تحديد سن الزواج

 .ولحقت بها باقي الدول، ل والمرأةحقوق اإلنسان والطف التوافق مع

 :هسباب اختيارهمية الموضوع وأأ

 بيان أن اإلسالم قد جمع كل ما يتعلق بفقه الزواج. -

 ظهور بعض المسلمين الذين يحرمون تزويج الصغيرة ودليلهم العاطفة والشفقة. -

 ومعاقبة المخالفين.، الدول في العالم محاكمها ومأذونيها باشتراط سن معينة قبل إتمام العقدإلزام كثير من  -

والتي تشكل وسيلة ضغط للدول فتجبرها على تحديد ، ظهور المؤسسات الحقوقية والنَسويِّة المطالبة برفع سن الزواج -

 أعمار مرتفعة تصل إلى ثمانية عشر سنة أو أكثر.

 

                                                           
 .3آية:  النساء،سورة  1

 .باب الترغيب في النكاح ،5605: الحديث ( رقم7/3) صحيح البخاري، متفق عليه: البخاري 2

 باب استحباب النكاح لمن طابت نفسه.، 0066: الحديث رقم ،(2/0601)، صحيح مسلم، مسلم
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 المطلب األول: مفهوم الزواج ومقاصده 

 الفرع األول: مفهوم الزواج لغة واصطالحا

 في اللغةوالنكاح الزواج : أوال

ْوُج: " جْ الزا ْوَجةُ، وِخالُف الفَْرِد، ويقاُل لالْثنَْيِن: هما َزْوجان، وَزوا ْجُت امرأةً تُ البَْعُل، والزا وزواجا قرن "  ،1"هُ امرأةً، وتََزوا

 .2"بَْعضهَا ِببَْعض

 3فالزواج عقد قران بين جنسين مختلفين ال ثالث لهما وهما الذكر واألنثى.

 4النكاح لغة الوطء المباح، قاله الزهري، وقال الجوهري: النكاح الوطء.و

 ثانيا: مفهوم الزواج في االصطالح

 5قد شرعي يقتضي حل استمتاع كل من الزوجين باآلخر.يمكن تعريفه بأنه ع

 6ومن تعريفاته أنه عقد يتضمن إباحة استمتاع كلِّ من الزوجين باآلخر على وجه مشروع.

 7استمتاع الرجل بالمرأة، وحل استمتاع المرأة بالرجل. حلأو هو عقد وضعه الشارع ليفيد 

من قِبل الزوج  وواجبات،وهذا العقد له أركان وشروط ويتبعه حقوق  ا،بينهميحل االستمتاع عقد بين رجل وامرأة  فالزواج

 ويلحقه أحكام شرعية كثيرة. أبويه،وبسببه ينسب الولد إلى  والزوجة،

 الفرع الثاني: مقاصد الزواج في الشريعة اإلسالمية

ى مقاصدها ألن النكاح ِجذُم نظام "لذا فكان اعتناء الشريعة بأمر النكاح من أسم، زواج الشرعي مقاصد عظيمة ملحوظةفي ال

فال  والسنة،األركان والشروط المنصوص عليها في القرآن واستوفى  ،إال إذا كان الزواج مشروعا أثرهاظهر وال ي، 8العائلة"

 ومن المقاصد والحكم الملحوظة ما يلي: ،، واالستبضاعكالشغار، والمتعة، والنهارية ،نجد هذه المقاصد في الزواج الباطل

                                                           
الناشر:  ،لعرقسوسيبإشراف: محمد ا ،تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة ،القاموس المحيط ،(107الفيروزآبادي)1

 .092ص ،2665 ،بيروت ،مؤسسة الرسالة

 .065ص ،0ج ،2660 ،5ط ،الناشر: دار الدعوة ،المعجم الوسيط،مجمع اللغة العربية بالقاهرة 2

ن وأجاز أ ،وسحاقا إذا كان بين أنثى وأنثى ،حرم اإلسالم أشد تحريم لما يسمى زواج المثليين وأسماه لوطا إذا كان بين ذكر وذكر 3

 أما الزوجة فال يمكنها أن تتزوج أكثر من ذكر وهذا معلوم عند المسلمين متفق عليه. ،يعدد الرجل بالزواج بحد أعلى أربع زوجات

 ،050ص ،2ج ،0993 ،0ط ،الناشر: عالم الكتب ،دقائق أولى النهى لشرح المنتهى –شرح منتهى اإلرادات  ،(0650البهوتي)4

 .0ص ،1ج ،بدون تاريخ ،2ط ،الناشر: دار إحياء التراث العربي ،رفة الراجح من الخالفاإلنصاف في مع ،(115المرداوي)

 .9ص ،0ج ،2669 ،0ط ،الناشر: بيت األفكار الدولية ،موسوعة الفقه اإلسالمي،محمد التويجري 5

 .96ص ،0ج ،0992 ،0ط ،دمشق ،الناشر: دار القلم للطباعة ،الفقه المنهجي على فقه اإلمام الشافعي،د. مصطفى الخن وغيره 6

 .0503ص ،9ج ،بدون تاريخ ،0ط ،دمشق ،الناشر: دار الفكر ،الفقه اإلسالمي وأدلته،الزحيلي7

تحقيق: محمد الميساوي، الناشر: دار النفائس، األردن، ودار سحنون،  مقاصد الشريعة اإلسالمية،ابن عاشور، محمد الطاهر،  8

 .370، ص2609تونس، 
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فاالبن هو  ،1قال سبحانه: "المال والبنون زينة الحياة الدنيا..." ،إنجاب األوالد، فعامة الناس يتجهون إلى حب اإلنجابأوال: 

وهذه السعادة ال تتم دون  ،األقرب على اإلنسان ألنه جزء منه ويحمل اسمه ويخفف تعبه وشقوته في الحياة وهو السعادة بذاتها

 . 2الزواج

 ،فإذا لم ينجب انقطع النسل اإلنساني ،فمن المعلوم أن اإلنسان ال يعمر وال يخلد في األرض ،3على النوع اإلنساني ا: الحفاظثاني

 واإلنسان المقصود هنا هو اإلنسان المسلم.

وال نجد ذلك  ،هذا عند المسلمين األتقياء ،ففي عقد الزواج الشرعي يُعلم األب واألم فال نجد لقطاء ،ا:  عدم اختالط األنسابثالث

وبسبب تقدم الطب  ،كالبعض الذي يعيش في الغرب فإن نسبة األوالد الغير معرف نسبهم فاق األرقام ،عند من ال يخاف هللا

من أجل أن ال تلد النساء ويكثر اللقطاء ويرمون في أطراف  ،صار أهل تلك البالد يسمحون باإلجهاض ،وتطور اإلجهاض

 أال وهي قتل الجنين في بطن أمه وهللا المستعان. ختالط األنسابهذه جريمة أكبر من او ،الشوارع

بأركان وشروط  يةاإلسالم ت الشريعةلذا جاء، 4ا: في الزواج ستر للمسلم وحصن يحميه من الوقوع قي الفواحش والرذائلرابع

، وحث اإلسالم لزوجته هرالمالزواج، وكذلك بذل الزوج ، ومن ذلك تولي الولي عقد كي تضبط الزواج وتجعله صحيحاعظيمة 

على شهرة الزواج لتحصيل معنيين وهما: حث الزوج على مزيد الحصانة للمرأة؛ إذ يعلم أن قد علم الناس اختصاصه بالمرأة، 

فهو يتعير بكل ما تتطرق به إليها الريبة، والمعنى اآلخر أنها تبعث الناس على احترام الزوجة وانتفاء الطمع فيها؛ إذ صارت 

 5محصنة.

تشريفا  فقد زادت الشريعة عقد النكاح ،وإنشاء قرابة جديدة ،6ا: االستمتاع الجنسي وزيادة المحبة والمودة بين األزواجخامس

وظين قبلها، "إذ اعتبرتها أساسا لهذا الفضائل ليزيدها المقصد الديني تفضيال وحرمة في نفوس األزواج وتنويها لم يكونا ملح

: " ومن آياته أن خلق لكم من وقد نبه األمة لذلك قول هللا تعالى 7بق معدودا في عداد الشهوات"وفي نظر الناس، بحيث لم ي

 .8أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك آيات لقوم يتفكرون"

ك مرافق للحياة بأفراحها ج شريفالفطرة اإلنسانية تطمئن لوجود زو ،سادسا: االستقرار والهدوء النفسي لدى الزوجين والمجتمع

وبهذا يسود التواؤم والتآلف  ،فقد خلق هللا سبحانه وتعالى الزوجة من نفس طبيعة الزوج الخلقية والنفسية والفطرية ،وحزنها

  ،فتصير الزوجة بمثابة السكن الذي يعيشه الزوج ،فتسكن نفس الرجل إلى زوجته ،واالستقرار واالطمئنان

                                                           
 .00آية:  ،سورة الكهف1

 . 22ص ،2ج ،0977 ،3ط ،بيروت ،الناشر: دار الكتاب العربي ،فقه السنة ،(0026سيد سابق) 2

 .5055ص ،7ج ،مرجع سابق ،الفقه اإلسالمي وأدلته ،الزحيلي3

 ،0990 ،0ط ،بيروت ،الناشر: دار الكتب العلمية ،تحقيق: مسعد السعدني ،جواهر العقود ،(116شمس الدين محمد بن عبد الخالق) 4

 .0ص ،3ج ،0990 ،0ط ،الناشر: دار الكتب العلمية ،الكافي في فقه اإلمام أحمد ،(026ابن قدامة) ،00ص ،2ج

 .271 – 370، مرجع سابق، صمقاصد الشريعة اإلسالميةابن عاشور، محمد الطاهر،  5

 .3ص ،9ج ،0999 ،0ط ،بيروت ،الناشر: دار الكتب العلمية ،تحقيق: علي معوض ،الحاوي الكبير ،(056أبو الحسن الماوردي) 6

 .375مرجع سابق، ص مقاصد الشريعة اإلسالمية،ابن عاشور، محمد الطاهر،  7

 .20آية:  ،سورة الروم8
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المرأة الصالحة صورة عن أوصاف الجنة التي ال نستطيع  وكأن ،اة الهدوء والراحة والمتعة الكاملةفيعيش مع زوجته حي

 .وتسعده في الدنيا فيتذكر متاع الجنة ،ألنها تذكِّر زوجها بيوم اآلخرة ،تخيلها

 1اف الود لآلخر.وهنا تتجلى حكمة جعل النكاح مؤبدا وليس مؤجال، وإال حدث بين الزوجين تبلبالت واضطرابات، وانصر

 المطلب الثاني: الحد األدنى لسن الزواج في الشريعة اإلسالمية

وفكرة  ،لم يعهد المسلمون زمن الرسول صلى هللا عليه وسلم أن ُحدد سن إلباحة الزواج أو الموافقة عليه من قبل ولي األمر

 .تقلت لبعض بالد المسلمينثم ان ،تحديد سن الزواج طرأت في العصر الحديث وابتدأت في العالم الغربي

وال يسمى صغيرا كما يروج عند الكثيرين وخاصة الدول  ،إلى أن الشخص إذا بلغ يصير كبيرا االنتباهوقبل مناقشة اآلراء يجب 

أما في الشريعة اإلسالمية  ،فيجعلون الصغر بالعمر أو بالمراهقة وغيرها من المسميات ،المؤسسات الحقوقية وبعضالغربية 

 .2مرحلة البلوغ يصلر هو الذي لم فالصغي

وال  ،فذلك مستبعد إذ ال يوافق القبول اإليجاب ،لم يقل أحد من الفقهاء المعتبرين بإباحة تزويج من في البطن )الجنين( بداية

 ستبقى نسبة الخطأ في هذه األجهزة محتملة. ،ولو ُعرف باألجهزة الطبية ،يُعرف جنس الجنين

 .3واعتبره ابن ربيعة باطال، "ح لمن في البطنال نكا"قال ابن المسيب: 

 مرحلة البلوغ على أقوال: الصغار قبلوقد اختلف الفقهاء القدماء على حكم تزويج 

وهذا قول كثير من أهل العلم وهو قول بعض  ،يجوز تزويج الطفل وال يجوز الدخول بها إن كانت أنثى حتى تبلغ القول األول:

 .5وقول الحنابلة 4الحنفية

وهي  عائشةوبنى بتزوج رسول هللا صلى هللا عليه وسلّم أنه ال لفعل ،ان محمد بن مقاتل الرازي رحمه هللا يقدرها بتسع سنينك

 .7والظاهر أنه كان يبني بها بعد البلوغ ،6بنت تسع سنين

في الحقيقة فيه مصلحة،  هذافزواجه ربما يحتاج الصغير إلى زوجة، كأن تكون أمه ميتة، والزوجة ستقوم بحاجاته ومصالحه، و

أنه تزوج ثيباً لتصلح  وقد روي عن جابر رضي هللا عنه،ومن مقاصد النكاح القيام بمصالح الزوج، غير الجماع وما يتعلق به، 

 .8من شؤون أخواته، فعلم من ذلك أن للنكاح مقاصد غير مسألة الجماع

                                                           
 .379مرجع سابق، ص مقاصد الشريعة اإلسالمية،ابن عاشور، محمد الطاهر،  1

البلوغ عبارة عن شرح مختصر خليل: ( في 0060شي)قال الخر ،وأما األنثى فالحيض دال ،أدق عالمات البلوغ للذكر هي االحتالم 2

 .290 ،5ج ،بدون تاريخ ،بيروت ،الناشر: دار الفكر للطباعة ،قوة تحدث في الشخص يخرج بها من حال الطفولة

الناشر: دار الغرب  ،محمد حجي تحقيق: د. ،النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من األمهات ،(310القيرواني)3

 .390ص ،0ج ،0999 ،0ط ،بيروت ،سالمياإل

 ،0ط ،بيروت ،الناشر: دار الكتب العلمية ،تحقيق: عبد الكريم الجندي ،المحيط البرهاني في الفقه النعماني ،(000أبو المعالي) 4

 .03ص ،200ج ،2660

 .063وص 00ص ،7ج ،0901 ،القاهرة ،الناشر: مكتبة القاهرة ،المغني ،(026ابن قدامة) 5

 باب تزويج األب البكر الصغيرة. ،(2/0639) صحيح مسلم ،مسلم6

 .200ص ،0ج ،مرجع سابق ،المحيط البرهاني في الفقه النعماني ،(000أبو المعالي) 7

 .50ص ،02ج ،هجري 0021 ،0ط ،دار ابن الجوزي الشرح الممتع، ،(0020ابن عثيمين) 8
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ح األب ابنته الصغيرة جائز إذا زوجها من كفء يجوز له ذلك مع أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن نكا :قال ابن المنذرو

 . 1كراهتها وامتناعها

 .2هم ابن شبرمة وأبو بكر األصممنو ،تحريم تزويج الطفل الذي لم يبلغ الحلم مطلقا وهذا قول بعض أهل العلم القول الثاني:

 .3لقديميكره تزويج الطفل قبل البلوغ وهذا قول الشافعي في ا القول الثالث:

 5وصاحبيه 4حنيفة يويجوز الجماع بالزوجة الطفلة بشرط أن تطيق الجماع وهذا قول أب ،يجوز تزويج الطفل القول الرابع:

 .7الشافعية ،6والمالكية 

ويفهم من قول بعض الحنفية أن الدخول بالزوجة الطفلة في قولهم عند مناقشة خيار الفسخ عند بلوغ الزوجة: "ولو بلغت بعد 

 . أي أنهم يجيزون الدخول قبل البلوغ وهللا أعلم.8خول..."الد

تسع ؛ كان للزوج أن يدخل بها وإن لم تبلغ إنما العبرة للطاقة، إن كانت سمينة تطيق الجماعال عبرة للسن في هذا الباب وفعندهم 

 .9مهما بلغت من العمرال يحل للزوج أن يدخل تطيق الجماع، ال  كانتوإن  ،سنين

ين أن الدخول بالصغيرة منوط بقدرتها على الوطء، ال بمجرد العقد، والقاعدة الكلية في ذلك هي قول النبي صلى هللا وبهذا يتب

 .10ال ضرر وال ضرار.: عليه وسلم

 .11يدخل بالزوجة الطفلة حتى تبلغ التسع سنوات قمرية وهو قول بعض الحنفية أاليجوز التزويج بشرط  القول الخامس:

 .12وهذا قول الظاهرية ،يجوز تزويج الصغيرة األنثى وال يجوز تزويج الصغير الذكر القول السادس:

 األدلة:

 األول: أدلة أصحاب القول
                                                           

 .71، ص2660د عبد المنعم، الناشر: دار المسلم، (، أبو بكر محمد النيسابوري، تحقيق: فؤا309ابن المنذر) 1

 202ص ،0ج ،مرجع سابق ،المبسوط ،(013السرخسي)2

 .079ص ،9ج ،0ط ،السعودية ،دار المنهاج ،تحقيق: قاسم النوري ،البيان في مذهب اإلمام الشافعي، العمراني 3

 .270ص ،3ج ،بدون تاريخ ،الناشر: دار الفكر ،العناية شرح الهداية ،(710) البابرتي4

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية  ،(703الزيلعي) ،90ص ،3ج ،االختيار لتعليل المختار ،(013ابن مودود الموصلي) 5

 .022ص ،2ج ،هجري 0303 ،0ط ،مصر ،الناشر: المطبعة الكبرى األميرية ،الشلبي

 ،(010القرافي) ،523ص ،2ج ،0916 ،2ط ،السعودية ،مكتبة الرياض الحديثة ،الكافي في فقه أهل المدينة ،(003القرطبي)6

 .330ص ،06ج ،0990 ،بيروت ،اإلسالميدار الغرب  ،تحقيق: محمد بو خبزة ،الذخيرة

 .95وص 22ص ،5ج ،0996 ،بيروت ،الناشر: دار المعرفة ،األم ،(260الشافعي)7

 .90ص ،3ج ،مرجع سابق ،االختيار لتعليل المختار ،(013ابن مودود الموصلي) 8

 .217ص ،0ج ،هجري 0306 ،2ط ،دار الفكر ،الفتاوى الهندية ،لجنة علماء برئاسة نظام الدين البخلي 9

الناشر: المكتب  ،في كتابه إرواء الغليل، إرواء الغليل(، وقال عنه األلباني: صحيح، 5\032(، وأحمد)2306أخرجه ابن ماجة) 10

 .061، ص3ج ،0915 ،بيروت ،اإلسالمي

 .021ص ،3ج ،بدون تاريخ ،2ط ،الناشر: دار الكتاب اإلسالمي ،البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ابن نجيم 11

 .00و ص 31ص ،9ج ،بدون تاريخ ،بيروت ،الناشر: دار الفكر ،المحلى باآلثار ،(050ابن حزم) 12
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 .1وأنا بنت ست سنين وبنى بي وأنا بنت تسع( -صلى هللا عليه وسلم  -عن عائشة قالت: )تزوجني الرسول  .0

وال يعقل أن تبلغ  ،أي قبل البلوغ ،ئشة وهي بنت ست سنواتوجه الداللة: هي أن الرسول صلى هللا عليه وسلم قد تزوج عا

 بنت إحدى بصنعاء جدة: "رأيت افعيقال الش ،وبنت التسع تبلغ ،ودخل بها وكان عمرها تسع سنوات ،المرأة في هذا السن

 .2َعْشرٍ  وولدت ابنةاْبنَةَ تِْسٍع  البنتَعْشٍر، َوَحاَضِت  وولدت ابنةتِْسٍع  ابنة حاضت، وعشرين سنة

وقد دل على جواز تزويج الصغيرة قول هللا تعالى: )والالئي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثالثة أشهر  .2

فجعل لالئي لم يحضن عدة ثالثة أشهر وال تكون العدة ثالثة أشهر إال من طالق في نكاح أو فسخ فدل  3والالئي لم يحضن(

 .4ل إلى الحيضالبنت التي لم تصتزويج جواز ذلك على 

رضي  -ومنهم قدامة بن مظعون تزوج بنت الزبير  ،ما فعله الصحابة أنهم زوجوا أوالدهم الصغار ولم يعترض عليهم أحد .3

بنتا  -رضي هللا عنه  -يوم ولدت، وقال: إن مت فهي خير ورثتي، وإن عشت فهي بنت الزبير، وزوج ابن عمر  -هللا عنه 

بنت أخيه ابن أخته وهما  -رضي هللا عنه  -وزوج عروة بن الزبير  -رضي هللا عنه  -له صغيرة من عروة بن الزبير 

وزوجت امرأة ابن مسعود  -رضي هللا عنه  -صغيران ووهب رجل ابنته الصغيرة من عبد هللا بن الحسن فأجاز ذلك علي 

 هللا عنه.رضي  -بنتا لها صغيرة ابنا للمسيب بن نخبة فأجاز ذلك عبد هللا  -رضي هللا عنه  -

 مناقشة أدلة أصحاب القول األول:

عائشة الدال على أن الرسول صلى هللا عليه وسلم تزوجها وهي بنت ست سنوات وبنى عليها وهي مناقشة الدليل األول: حديث 

ولكن ال يعني أن  ،ويدل على أن الرسول عليه الصالة والسالم قد دخل بعائشة وهي في عمر تسع سنوات ،بنت تسع صحيح

أو  ،فلم يدخل الرسول صلى هللا عليه وسلم بها غالبا ألنها لم تكن تطيق الجماع ،أو أنه يمنع الدخول بها ،الرسول لم يستمتع بها

 قد يكون أمرا آخر ال نعلمه.

بزوجها أو استمتاع الزوجة  ،االستمتاع بالصغيرة ز زواج الصغار وليس فيها ما يحرممناقشة الدليل الثاني: اآلية تدل على جوا

 أو الدخول بها. ،الصغير

 لكن ال يدل هذا على أن أزواجهن لم يدخلوا بهن. ،مناقشة الدليل الثالث: فعل الصحابة بتزويج بناتهم صحيح

 أدلة أصحاب القول الثاني

أيه وفي عقله كيف هو. إذا أي أن اليتيم اختبروه في ر ،وهذه اآلية نزلت في األموال .5" قوله تعالى: " حتاى إَِذا بَلَُغوا النَِّكاحَ  .1

 .1ُعِرف أنه قد أُنِس منه ُرشد، دفع إليه ماله. قال: وذلك بعد االحتالم

                                                           
 باب تزويج األب البكر الصغيرة. ،(2/0639) صحيح مسلم ،مسلم1

 .309ص ،0ج ،2663 ،3ط ،بيروت ،الناشر: دار الكتب العلمية ،ق: محمد عطاتحقي ،السنن الكبرى، البيهقي 2

 .0آية:  ،سورة الطالق3

 .310ص ،7ج ،مرجع سابق ،الشرح الكبير على متن المقنع ،(012) ابن قدامة الجماعيلي 4

 .0آية رقم:  ،سورة النساء5
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 .2"حتى إذا بلغوا النكاح" قال: عند الحلم تعالى:وقد روى ابن عباس رضي هللا عنه في قوله 

فهو غير قادر على تدبير شؤون  ،يتزوج أالفمن باب أولى  إنما ماله؛ ،وليس أي مال ،م المالإذا كان ال يجوز إعطاء اليتي

 .يملك أهلية التصرف بالمال فكيف ينفق الصغير على زوجته وهو ال ،ومن المعلوم أن الزواج يحتاج إلى نفقة ،البيت

مقصود النكاح هو قضاء الشهوة، وشرعا النسل، والصغر ينافيهما، ثم هذا العقد يعقد للعمر وتلزمهما أحكامه بعد البلوغ،  .2

 .3كون ألحد أن يلزمهما ذلك إذ ال والية ألحد عليهما بعد البلوغفال ي

 مناقشة أدلة أصحاب القول الثاني:

وال يقاس عليها  ،بلغواامى إذا تسليم األموال لليت صحاب القول األول هي آية تتحدثمناقشة الدليل األول: اآلية التي استدل بها أ

 تختلف عن قضية اليتامى واألموال.إذ الزواج عقد له أركان وشروط  ،قضية الزواج

بل إن الحكمة الحقيقية  ،لكن هذا ليس المقصود األهم واألول ،مناقشة الدليل الثاني: وإن كان مقصود النكاح هو قضاء الشهوة

ول: فكان يق ،فالرسول صلى هللا عليه وسلم كان يُسأل عن أحب الناس إليه ،هي ما قاله سبحانه: "وجعلنا بينكم مودة ورحمة"

 مع أنه تزوجها قبل أن تبلغ لكن المقصود الحقيقي من الزواج لم ينتف. ،"عائشة"

 أدلة أصحاب القول الثالث:

 وأنا بنت ست سنين... ". -صلى هللا عليه وسلم  -حديث عائشة الذي ذكرناه سابقا: " تزوجني الرسول  .0

فمن المصلحة أال يتزوج الصغير إذا لم تكن  ،كالطالق وهذا يتبعه مفاسد كبيرة ،لئال يقع الصغير في أسر الزوج وهو كاره .2

 هناك مصلحة معتبرة.

 مناقشة أدلة أصحاب القول الثالث:

ولو كانت المصلحة هي  ،وال نهي صرفته قرينة إلى الكراهية ،ال يوجد دليل صريح يدل على أن الزواج من الصغيرة مكروه

 وسلم.ترك زواج الصغيرة لما فعله الرسول صلى هللا عليه 
 

 أدلة أصحاب القول الرابع:

 .4تزويج عائشة من الرسول عليه السالم وهي صغيرة .0

أرادت أمي أن تسمنني لدخولي على رسول هللا صلى هللا عليه  :عائشة، أنها قالت مما يؤكد مراعاة هذا المعنى قبل زفاف .2

 5ليه كأحسن السمن.وسلم فلم أُقبل عليها بشيء مما تريد حتى أطعمتني القثاء بالرطب، فسمنت ع

                                                                                                                                                                                                   
 .570ص ،7ج ،2666 ،0ط ،رسالةالناشر: مؤسسة ال ،شاكر ،تحقيق ،تفسير جامع البيان ،(306الطبري)1

 .575ص ،7ج ،مرجع سابق ،تفسير جامع البيان ،(306الطبري)2

 .202ص ،0ج ،مرجع سابق ،المبسوط ،(013السرخسي)3

 ذكرت تخريج الحديث سابقا. 4

 األلباني وصححه ،قال الذهبي: صحيح على شرط مسلم ،3320برقم:  ،(0/030ماجه ) وابن ،3963(. برقم: 0/05رواه أبو داود ) 5

 (.0/023) ،0995 ،0ط ،الناشر: مكتبة المعارف ،سلسة األحاديث الصحيحةفي كتابه 

http://www.ajrsp.com/


 م 2022-7-5| تأريخ اإلصدار:  ونلتاسع والثالثالمجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار ا

     

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                        235 

 ISSN: 2706-6495 

 
ال تسلم الصغيرة التي ال تحتمل الوطء إلى زوجها حتى تكبر ويزول هذا المانع؛ ألنه قد يحمله فرط الشهوة على الجماع  .3

 .1فتتضرر به

 مناقشة أدلة أصحاب القول الرابع:

 ح.هو حديث صحيح ومعناه واض ةمناقشة الدليل األول: حديث عائشة الذي يدل على أنها تزوجت صغير

ويحتمل أن تكون بالغة أو  ،فعندما سمنت ُسلمت لزوجها ،مناقشة الدليل الثاني: أرادت والدة عائشة تسمينها قبل تسليمها لزوجها

 غير بالغة.

وكذلك لو جاز ذلك  ،لو جاز الجماع بالطفلة قبل أن تطيق الجماع لما ترك الرسول زوجته مدة كبيرة وصلت لثالث سنوات

 على أنهم ينتظرونها لحين أن تتحمل الجماع. يدللكن حث أم عائشة على إطعامها وتسمينها  ،بنت ستلسلمها أهلها وهي 

 دليل أصحاب القول الخامس

سنين وبنى بها  وهي صغيرة بنت ست -ضي هللا عنها ر -أنه تزوج عائشة  -صلى هللا عليه وسلم  -ما روي عن رسول هللا 

 2وهي بنت تسع سنين

 القول الخامس: مناقشة دليل أصحاب

أنه دخل بها ألنها بلغت عمر  ال يعني ذلكلكن  ،صحيح أن الرسول صلى هللا عليه وسلم دخل بها وهي في عمر تسع سنوات

 تسع سنوات تحديدا أو أنها حاضت وأصبحت بالغة.
 

 أدلة أصحاب القول السادس:

وال يقاس حكمه  ،نهم استثنوا تزويج الصغير الذكرإال أ ،أدلتهم هي نفسها األدلة التي ذكرناها عند أصحاب القول األول .0

 على حكم األنثى.

أما إذا تزوج الصغير الذكر فإن نفقة زوجته  ،إذا تزوجت األنثى الصغيرة فهناك من سيرعاها وينفق عليها وهو زوجها .2

 والصغير ليس أهال لإلنفاق. ،تكون عليه

 مناقشة أدلة أصحاب القول السادس:

بل إن الذكر أقدر  ،كما أن استثناء الصغير الذكر ليس فيه دليل ،: ما تم نقاشه في أدلة أصحاب القول األولمناقشة الدليل األول

 من األنثى على تحمل المسؤوليات.

 .3وروي عن عمر أنه زوج ابنه وهو صغير فاختصموا إلى زيد فأجازاه جميًعا

فالولي  ،فبذلك يستطيع اإلنفاق ،يُعطى حد الكفاية له ولزوجه لكن ،مناقشة الدليل الثاني: إن كان الصغير ال يتصرف بأمواله

 الذي قام بتزويج الصغير تجب عليه نفقة الصغير ونفقة زوجته.

 الترجيح:

                                                           
 .022ص ،36ج ،هجري 0027 ،0ط ،الناشر: مطابع دار الصفوة ،الموسوعة الفقهية الكويتية ،وزارة األوقاف والشئون الكويتية 1

 سبق تخريجه. ،صحيح مسلم 2

 .393ص ،2663 ،القاهرة ،الناشر: دار الحديث ،رح العمدةالعدة ش ،(020عبد الرحمن المقدسي) 3
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ويجوز الجماع بالزوجة الطفلة بشرط  ،وهو تزويج الطفل ،ما ذهب إليه أصحاب القول الرابع من خالل مناقشة األدلة يظهر قوة

 ة أدلتهم التي ذكروها.لقو ،أن تطيق الجماع

 المطلب الثالث الحكم الشرعي من تحديد سن الزواج

وقد تحدثنا في الفروع السابقة عن حكم الزواج قبل البلوغ وهذا داخل في تحديد  ،إما أن يكون التحديد بالبلوغ أو بسن بعد البلوغ

 .01أو  07مر الرقمي وليس بالبلوغ كتحديد سن تحديد الزواج بالعفسيتم بحث مسألة  ،في هذا المطلب أما ،الزواج بالبلوغ

وفي البداية حددت السن بخمس عشر سنة وذلك في عام  ،قامت منظمة األمم المتحدة بدعوة عالمية إلى تحديد سن الزواجوقد 

09501. 

ا هو كم سنة شمسية، 01وصل التحديد إلى  حتى ،00و 05من رفعت السن المحدد حتى أصبح أعلى من  وهناك من الدول

 .2فلسطين على سبيل المثال الحال في

 اختلف أهل العلم في حكم تحديد السن األدنى للزواج على قولين:وقد 

وجمهور رضي هللا عنه، 3عمر بن الخطاب، وممن قال بذلك ذهب إلى تحريم تحديد سن الزواج بسن محددة القول األول:

وإن لم يصرح  ،7واللجنة الدائمة في السعودية ،6العلماء في السعوديةوهيئة كبار 5المعاصرين ابن بازمن و ،4الفقهاء القدماء

 ،وإذا زوج الرجل ابنته البكرك قال ابن قدامة رحمه هللا : "ومن ذل ،القدماء بتحريمه لكن كالمهم يدل على أنهم يحرمون التحديد

وقال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه من أهل  ،فال خالف فيها ،أما البكر فهي الصغيرة ،فالنكاح ثابت ،فوضعها في كفاءة

 .8"ويجوز له تزويجها مع كراهيتها وامتناعها ،العلم أن نكاح األب ابنته البكر الصغيرة جائز إذا زوجها من كفء

بالتحديد  ويفهم من كالمه أن تأخير الزواج ،9"دكم إذا بلغوا ال تحملوا آثامهمقال عمر بن الخطاب رضي هللا عنه: "زوجوا أوالو

 محرم وهللا أعلم.

 .1ذهب أصحابه إلى إباحة تحديد سن أدنى للزواج وهو قول بعض أهل العلم القول الثاني:

                                                           
 .103رقم القرار:  ،الجمعية العامة لألمم المتحدة1

 ،2609( للعام 29تميما إلى محاكم نص على العمل بموجب قرار بقانون رقم ) 00/02/2609وجه ديوان قاضي القضاة بتاريخ  2

والتعميم على  ،29/02/2609اعتبارا من تاريخ  ،ر سنة شمسية لكال الجنسينبشأن تحديد سن الزواج في دولة فلسطين بثمانية عش

 المأذونين الشرعيين بذلك.

 .360ص ،أحكام النساء ،ابن الجوزي 3

وكنت قد ذكرت أقوالهم في  ،وإن لم يصرح القدماء بتحريمه لكن هذا يفهم من كالمهم حينما ناقشوا قضية زواج الصغير والصغيرة 4

وبعض الصحابة بادروا إلى تزويج  ،فقد ذهب الجمهور إلى جواز زواج الصغيرة وأجمعوا على استحباب الزواج ،قالمطلب الساب

 أوالدهم الصغار ذكورا وإناثا. 

 .222ص ،20ج ،بدون تاريخ ،تجميع: محمد الشويعر ،مجموع فتاوى ابن باز ،(0026ابن باز)5

 هجري. 23/3/0005صدرت بتاريخ:  ،907رقم الفتوى:  ،هيئة كبار العلماءفي السعودية 6

 .01730رقم الفتوى:  ،اللجنة الدائمة في السعودية 7

 .06ص ،7ج ،مرجع سابق ،المغني ،(026ابن قدامة) 8

 .360ص ،أحكام النساء،ابن الجوزي 9
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 أدلة أصحاب القول األول:

 . 2وبنى بي وأنا ابنة تسع( ،)تزوجني النبي صلى هللا عليه وسلم وأنا ابنة ست عنها:قالت عائشة رضي هللا  .0

ومن رأى خالف ذلك  ،ألن فيه الكفاية ورسوله؛وال أن يغير ما شرعه هللا  ورسوله،عه هللا ليس ألحد أن يشرع غير ما شر .2

أما  ،فال يحق ألي أحد وحتى الحاكم أن يحرم ما أحل هللا وهذا على إطالقهه وشرع للناس ما لم يأذن به هللا؛ فقد ظلم نفس

هللا ولو كان في التقييد مصلحة لَفعله الرسول صلى  ،اجوليس هناك دليل يبيح تقييد سن الزو ،تقييد المباح فهذا له شروط

 .عليه وسلم وصحابته والتابعون

 .3"من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد" قال صلى هللا عليه وسلم: .3

ومن طريقته وهديه عليه الصالة  -صلى هللا عليه وسلم  -حض اإلسالم على الزواج ورّغب فيه والزواج من سنة النبي .0

واألدلة على ذلك ما  ،4الم، والزواج المبكر أفضل وأولى من تأخير سن الزواج في حق الذكر واألنثى على السواء"والس

 يلي:

الِِحيَن ِمْن ِعبَاِدُكْم َوإَِمائُِكْم إِْن يَُكونُوا فُقََراَء يُْغنِِهمْ  .أ ُ ِمْن فَْضلِهِ قال تعالى: )َوأَنِكُحوا األَيَاَمى ِمْنُكْم َوالصا ُ َواِسٌع   هللاا َوهللاا

 5َعلِيٌم(

اْستَطَاَع ِمْنُكُم البَاَءةَ  يَا َمْعَشَر الشابَاِب، َمنِ "حث الرسول صلى هللا عليه وسلم وترغيبه بالنكاح، يدل على ذلك قوله:  .ب

ْج، أِلَناهُ أََغضُّ لِْلبََصِر َوأَْحَصُن لِْلفَْرِج"  .6فَْليَتََزوا

إال تفعلوا تكن فتنة في األرض وفساد  ،فزوجوه ،طب إليكم من ترضون دينه وخلقهقال صلى هللا عليه وسلم: " إذا خ .ت

 .7عريض"

 .ويشبع الفطرة ،إن الزواج المبكر يحفظ الشباب من الوقوع في الرذيلة .5

 مناقشة أدلة أصحاب القول األول:

على جواز تزويج الصغيرة إذا ومعناه بين ظاهر يدل  ،الدليل األول: الحديث الذي روته عائشة صحيح ال خالف في سنده

 .8زوجها أبوها من كفء

                                                                                                                                                                                                   
 .015ص ،مقارنات بين الشريعة والقوانين الوضعية ،ذهب إلى هذا القول علي منصورممن 1

 وسبق تخريجه. (؛5033النكاح/ باب إنكاح الرجل ولده الصغار ) أخرجه البخاري في2

 باب إذا اصطلحوا على صلح َجور فالصلح مردود. ،2097برقم:  ،(3/010) ،صحيح البخاري، البخاري 3

 .006ص ،3ج ،هجري 0036 ،فلسطين ،0ط ،مكتبة دنديس ،فتاوى يسألونك ،حسام الدين عفانة 4

 32آية:  ،سورة النور 5

برقم:  ،(2/0601) ،مرجع سابق ،مسلم ،باب الترغيب في النكاح ،5605برقم:  ،(7/3) ،مرجع سابق ،البخاري ،عليه متفق 6

 باب استحباب النكاح لمن طابت نفسه. ،0066

 ،إرواء الغليل ،قال عنه األلباني: ال بأس به وهو حسن ،(005 -2/000والحاكم ) ،(0907وابن ماجه ) ،(0/260أخرجه الترمذي ) 7

 .207ص ،0ج ،0915 ،بيروت ،الناشر: المكتب اإلسالمي

 .سبق تخريجه ،رواه مسلم 8
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 ن ال يحتاجان إلى مناقشة.الدليل الثاني والثالث فهما واضحاأما 

قال ابن حجر في  ،،وهو حث الرسول صلى هللا عليه وسلم الشباب أن يتزوجوا إذا استطاعوا الجماع ،وزيادة على الدليل الرابع

 1ع وال مانع من العمل على المعنى األعم بأن يراد بالباءة القدرة على الوطئ ومؤن الزواج"فتح الباري: "المراد بالباءة الجما

إن كان معنى الباءة أي الجماع فإنه يفهم من هذا الحديث تشجيع الرسول صلى هللا عليه وسلم للشباب القادرين على الجماع أن 

أي أن األمر هو أن يتزوج  ،بلوغ يكون مبكرا في بداية الشبابوال ،ومن المعلوم أن الشاب يستطيع الجماع بالبلوغ ،يتزوجوا

فيكون المعنى أن كل من يستطيع مؤن  ،أما إن كان معنى الباءة هو مؤن الزواج ،الشاب عند بلوغه في حداثة سنه وال يؤجل

فيكون الزواج بالنسبة  ،هو داخل في األمرفالشاب صغير السن إن كان بالغا يستطيع مؤن الزوجة ف ،الزوجة فعليه أن يتزوج

 ليه مستحبا.إ

وخاصة في  ،فإن الشباب اليوم في أمس الحاجة للزواج ،ألنه يمس واقع الشباب اليوم ،أما عن الدليل األخير ففيه الكالم يطول

ين فالزواج يحفظ الفرج والبصر ويع ،ظل الهجمة الشرسة على اإلسالم وبث الشهوات عن طريق المسلسالت واألفالم الهابطة

 الشاب على دنياه ويريحه في قضاء حوائجه.

الن رفع سن ومنها فلسطين وذلك بعد إع ،هذا غير المشكلة واألزمة الحقيقية التي يمر بها كثير من الشباب في بعض البلدان

 .29/02/2609 ابتداء من تاريخهذا القرار الذي نُفذ  2سنة ٨١الزواج إلى سن 

عليمه من أجل أن يعمل في األعمال الشاقة وذلك لتكوين أسرته؛ ثم بعد أن يؤسس نفسه ما ذنب الشاب الذي ترك راحته وتف

 سنة. ٨١فتاة التي طلبها ألن عمرها ف الزواج إذ به ال يستطيع أن يتزوج اليويشتري أرضا ويبني فيها بيتا ويجمع تكال

 أدلة أصحاب القول الثاني:

كأن يتزايد عدد السكان إلى  ،لمباح إن وجدت مصلحة تدعو إلى هذا التقييدتبيح الشريعة اإلسالمية لولي األمر حق تقييد ا .0

 3جاز له أن يرفع سن الزواج إلى حد معين أو العكس. ،حد يحتمل معه هالكهم جوعا أو فقرا

والصغيرة قد ال  ،فالصغير ال يستطيع اإلنفاق ،في تحديد سن أدنى للزواج دفع للضرر الذي قد يلحق الشاب أو الزوجة .2

 تطيق الجماع.

 زيادة حاالت الطالق بين األزواج الذين تزوجوا في أعمار مبكرة. .3

 مناقشة أدلة أصحاب القول الثاني:

 ،إذ قد يجوز تقييد المباح في بعض الحاالت وبشروط ،فهناك فرق بين تقييد المباح وتقييد المستحب ،دليلهم األول ال يُقاس عليه

والزواج مستحب  ،مستحب هو ما أمر به الشارع الحكيم وإن لم يكن على سبيل اإللزامألن ال ،لكن ال يجوز تقييد المستحب

                                                           
 .069ص ،9ج ،هجري 0379 ،بيروت ،الناشر: دار المعرفة ،فتح الباري شرح صحيح البخاري، ابن حجر1

 ،2609( للعام 29)تميما إلى محاكم نص على العمل بموجب قرار بقانون رقم  00/02/2609وجه ديوان قاضي القضاة بتاريخ  2

والتعميم  ،29/02/2609اعتبارا من تاريخ  ،لكال الجنسين تحديد سن الزواج في دولة فلسطين بثمانية عشر سنة شمسيةبشأن 

 على المأذونين الشرعيين بذلك.

محمد  ،015ص ،0976 ،بيروت ،الناشر: دار الفتح للطباعة ،0ط ،مقارنات بين الشريعة والقوانين الوضعية ،منصور يعلي عل 3

 .030ص ،0990 ،الجزائر ،الناشر: دار شهاب ،2ط ،0ج ،فقه األسرة ،محدة
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 ،: " إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه، ومن ذلك قوله صلى هللا عليه وسلموحثت عليه نصوص الشريعة اإلسالمية

ى هللا عليه وهل نوقف أمر الرسول صل ،فهل بعد هذا الكالم كالم ،1إال تفعلوا تكن فتنة في األرض وفساد عريض" ،فزوجوه

 لكل زمان ومكان. يصلحالسالم الصالة وأليس أمر الرسول عليه  ،ن هذا الكالم ال يتفق مع هذا الزمانوسلم ونقيد ثم نقول إ

وهو  ،اءبل وليه هو الذي أراد تزويجه ابتد ،فالصغير المتزوج لم يتزوج بناء على قرار منه ،ففيه ضعف ،وأما عن دليلهم الثاني

يرد عليه بأن الذين أجازوا زواج  ،تطيق الزواجن الزوجة الصغيرة ال وقولهم: إ ،ويعطيه قدر نفقة زوجته ،الذي ينفق عليه

وهناك  ،ومنهم من اشترط االبتعاد عن الجماع إذا كانت ال تطيقه ،منهم من اشترط عدم الدخول حتى البلوغف ،ر قيدوا ذلكالصغا

فهناك من النساء  ،ال يعني منع زواجها ؛ فهذافإذا كان الجماع يضر الفتاة لصغرها ،سنوات للدخول...من اشترط بلوغ سن تسع 

هل ف ،بل إّن المرأة كلما كبرت في السن كلما صعب عليها الجماع وخاصة العجائز ،من تبلغ سنا كبيرة وتظل ال تطيق الجماع

 .هذا يعني تحريم تزويج العجائز؟

فهذه حجة على اعتبار  ،حاالت الطالق بين األزواج الذين تزوجوا في أعمار مبكرة متزايدةث الذي فيه أّن وأما عن الدليل الثال

فحاالت  ،لننظر إلى الواقع الذي نحن فيه اآلن ،بل كالمهم حجة عليهم ،وهي حجة واهية ليس عليها دليل نظري ،المصلحة

وبناتهم في سن كبيرة وقد تصل إلى ما بعد المرحلة الجامعية )المرحلة الطالق في تزايد مع أن أغلب الناس يزوجون أبناءهم 

بينما كان أجدادنا وجداتنا قد تزوجوا في أعمار  ،ن سنة شمسية(الشخص قد وصل إلى عمر يزيد عن العشري التي يكون فيها

 ؟.لزواج في ذلكفما عالقة سن ا ،والتفاهم والمحبة كانت أعظم ،وحاالت الطالق زمانهم شبه معدومة ،مبكرة

 الترجيح:

 ؛ لقوة أدلتهم الظاهرة.تحديد سن أدنى للزواج الذي يمنع ،القول األول بعد مناقشة األدلة يمكن ترجيح

ولكن إن كان  ،إال أنه ينبغي العمل بما جاء في قرارات الدولة حتى ال نقع في الفتن ،تحديد سن الزواج فالحكم األصلي هو عدم

ويكون ذلك بعدة  ،التغييرالعمل على قانون دون وقوع الفتن أو األضرار على المجتمع المسلم فوجب باإلمكان تغيير هذا ال

 دد سن الزواج.ودعوتهم إلى تغيير هذا القانون الذي يح ،كتذكير أصحاب القرار بتقوى هللا ،أمور

 

 الخاتمة:

 وتشتمل على أهم النتائج والتوصيات.

 النتائج:

 حض اإلسالم على الزواج المبكر ورّغب فيه.لى مشروعية النكاح، كما دلت نصوص الكتاب والسنة ع .0

وهو سبب قرابة المصاهرة التي تزيد  ،فهو ستر لألعراض وحفظ لألنساب ،شرع هللا تعالى الزواج لمقاصد وحكم عظيمة .2

 المودة والمحبة بين الناس.

فمنهم من اشترط عدم الدخول حتى  ،ومقيدات ولكن مع شروط ،ذهب جمهور الفقهاء إلى إباحة تزويج الصغير والصغيرة .3

 ،تسع سنوات هجرية ةومنهم من اشترط بلوغ الصغير ،عدم جماع الصغيرة إذا لم تطق الجماعومنهم من اشترط  ،البلوغ

                                                           
 ،إرواء الغليل ،قال عنه األلباني: ال بأس به وهو حسن ،(005 -2/000والحاكم ) ،(0907وابن ماجه ) ،(0/260أخرجه الترمذي ) 1

 .207ص ،0ج
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اشتراط مع  ،رتزويج الصغا جوازب وفي هذا البحث تم ترجيح القول ،وهناك من أجاز تزويج الصغيرة فقط دون الصغير

 الصغيرة إذا لم تطق الجماع. عدم جماع 

 وذهب الظاهرية إلى تحريم تزويج الصغير الذكر. ،ذهب ابن شبرمة وأبو بكر األصم إلى تحريم تزويج الصغير والصغيرة .0

إال أنه ينبغي العمل بما جاء في قرارات الدولة حتى ال  ،تحديد سن الزواج جواز الحكم األصلي الذي تم ترجيحه هو عدم .5

 ودعوتهم إلى تغيير هذا القانون الذي يحدد سن الزواج. ،وال بد من تذكير أصحاب القرار بتقوى هللا عز وجل نقع في الفتن،

 التوصيات:

 الزواج. سن وخطر تأخير وتحديد ،وصي طالب العلم والباحثين إلى التطرق لموضوع فوائد الزواج المبكرأوال: ن

شريعة  يضعوا للمسلمينالمؤامرات وأصحاب الشبهات الذين يريدون أن وصي أهل الخير من المسلمين أن يقفوا ضد ثانيا: ن

 توافق أهواءهم.

 

 :قائمة المصادر والمراجع

 .القرآن الكريم 

 0915 ،2ط ،بيروت ،الناشر: المكتب اإلسالمي ،إرواء الغليل ،(0026) األلباني. 

 0995 ،0ط ،الناشر: مكتبة المعارف ،سلسلة األحاديث الصحيحة ،(0026) األلباني . 

 بدون تاريخ ،الناشر: دار الفكر ،العناية شرح الهداية ،(710) البابرتي. 

 بدون تاريخ ،تجميع: محمد الشويعر ،مجموع فتاوى ابن باز ،(0026) ابن باز. 

 هجري 0022 ،0ط ،الناشر: دار طوق النجاة ،تحقيق: محمد الناصر صحيح البخاري ،(250) البخاري. 

 0993 ،0ط ،الناشر: عالم الكتب ،تهى اإلراداتشرح من ،(0650) البهوتي. 

 2663 ،3ط ،بيروت ،الناشر: دار الكتب العلمية ،تحقيق: محمد عطا ،السنن الكبرى ،(051) البيهقي. 

 0991،بيروت ،الناشر: دار الغرب اإلسالمي ،بشار معروفتحقيق:  ،سنن الترمذي ،(079) الترمذي. 

 2667 ،0ط ،دار المنهاج ،تحقيق: عبد العظيم الديب ،ة المذهبنهاية المطلب في دراي ،(071) الجويني. 

 (152ابن حجر)، هجري 0379 ،بيروت ،الناشر: دار المعرفة ،فتح الباري شرح صحيح البخاري. 

 بدون تاريخ ،بيروت ،الناشر: دار الفكر ،المحلى باآلثار ،(050) ابن حزم. 

 هجري. 0036 ،الضفة الغربية _ فلسطين ،0ط ،دنديسالناشر: مكتبة  ،فتاوى يسألونك ،حسام الدين عفانة 

 بدون تاريخ ،بيروت ،الناشر: دار الفكر للطباعة ،شرح مختصر خليل للخرشي ،(0060) الخرشي. 

 بيروت. ،الناشر: المكتبة العصرية ،تحقيق: محمد عبد الحميد ،سنن أبي داود ،(275) أبو داود 

 بدون تاريخ ،0ط ،دمشق ،دار الفكرالناشر:  ،الفقه اإلسالمي وأدلته ،الزحيلي. 

 0303 ،0ط ،مصر ،الناشر: المطبعة الكبرى األميرية ،تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي ،(703) الزيلعي 

 .هجري
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 0993 ،بيروت ،الناشر: دار المعرفة ،المبسوط ،(013) السرخسي. 

 0977 ،3ط ،بيروت ،يالناشر: دار الكتاب العرب ،فقه السنة ،(0026) سيد سابق. 

 0996 ،بيروت ،الناشر: دار المعرفة ،األم ،(260) الشافعي. 

 بيروت ،الناشر: دار الكتب العلمية ،تحقيق: مسعد السعدني ،جواهر العقود ،(116) شمس الدين محمد بن عبد الخالق، 

 .0990 ،0ط

 2666 ،0ط ،ةالناشر: مؤسسة الرسال ،شاكر ،تحقيق ،تفسير جامع البيان ،(306) الطبري. 

 األردن،  تحقيق: محمد الميساوي، الناشر: دار النفائس، مقاصد الشريعة اإلسالمية، م(.2609. )ابن عاشور، محمد الطاهر

 .ودار سحنون، تونس

 الناشر: شركة ومطبعة مصطفى  ،إرشاد السالك إلى أشرف المسالك في فقه اإلمام مالك ،(732) عبد الرحمن البغدادي

 .مصر ،لحلبيالبابي ا

 2663 ،القاهرة ،الناشر: دار الحديث ،العدة شرح العمدة ،(020) عبد الرحمن المقدسي. 

 بيروت ،دار الفتح للطباعة ،0ط ،مقارنات بين الشريعة والقوانين الوضعية (.0976) .علي علي منصور. 

 2666 ،0ط ،السعودية ،ر المنهاجالناشر: دا ،تحقيق: قاسم النوري ،البيان في مذهب اإلمام الشافعي ،(551) العمراني. 

 بإشراف: محمد العرقسوسي ،تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة ،القاموس المحيط ،(107) الفيروزآبادي، 

 .2665 ،بيروت ،الناشر: مؤسسة الرسالة

 بيروت ،الناشر: دار الكتاب العربي ،الشرح الكبير على متن المقنع ،(012) ابن قدامة الجماعيلي. 

 0990 ،0ط ،الناشر: دار الكتب العلمية ،الكافي في فقه اإلمام أحمد ،(026) ابن قدامة. 

 8691 ،القاهرة ،الناشر: مكتبة القاهرة ،المغني ،(026) ابن قدامة. 

 0990 ،بيروت ،اإلسالميدار الغرب  ،تحقيق: محمد بو خبزة ،الذخيرة ،(010) القرافي. 

 0916 ،2ط ،السعودية ،الناشر: مكتبة الرياض الحديثة ،دينةالكافي في فقه أهل الم ،(003) القرطبي. 

 الناشر: دار  ،محمد حجي تحقيق: د. ،النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من األمهات ،(310) القيرواني

 .0999 ،0ط ،بيروت ،الغرب اإلسالمي

 .اللجنة الدائمة في السعودية 

 هجري 0306 ،2ط ،الناشر: دار الفكر ،الفتاوى الهندية ،يلجنة علماء برئاسة نظام الدين البخل. 

 الناشر: دار إحياء الكتب العربية ،تحقيق: محمد عبد الباقي ،سنن ابن ماجه ،(273) ابن ماجه، 

 0999 ،0ط ،بيروت ،الناشر: دار الكتب العلمية ،تحقيق: علي معوض ،الحاوي الكبير ،(056) الماوردي. 

 2660 ،5ط ،الناشر: دار الدعوة ،المعجم الوسيط ،رةمجمع اللغة العربية بالقاه. 

 2669 ،0ط ،الناشر: بيت األفكار الدولية ،موسوعة الفقه اإلسالمي ،محمد التويجري. 

 0990 ،الجزائر ،الناشر: دار شهاب ،2ط ،0ج ،فقه األسرة ،محمد محدة. 

 بدون تاريخ ،2ط ،ء التراث العربيالناشر: دار إحيا ،اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف ،(115) المرداوي. 
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 ( 200مسلم)، بيروت ،الناشر: دار إحياء التراث العربي ،تحقيق: محمد الباقي ،صحيح مسلم. 

 0992 ،0ط ،دمشق ،الناشر: دار القلم للطباعة ،الفقه المنهجي على فقه اإلمام الشافعي ،مصطفى الخن وغيره. 

 بيروت ،الناشر: دار الكتب العلمية ،تحقيق: عبد الكريم الجندي ،ه النعمانيالمحيط البرهاني في الفق ،(000) أبو المعالي، 

 .2660 ،0ط

 0990 ،2ط ،سوريا ،الناشر: دار القلم ،محمد المراد تحقيق: د. ،اللباب في الجمع بين السنة والكتاب ،(010) المنبجي. 

 0937 ،القاهرة ،لبيالناشر: مطبعة الح ،االختيار لتعليل المختار ،(013) ابن مودود الموصلي. 

 بدون تاريخ ،2ط ،الناشر: دار الكتاب اإلسالمي ،البحر الرائق شرح كنز الدقائق ،(976) ابن نجيم. 

 في السعودية. هيئة كبار العلماء 

 هجري 0027 ،0ط ،مطابع دار الصفوة ،الموسوعة الفقهية الكويتية ،وزارة األوقاف والشئون الكويتية. 
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