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مقدمة
إن الحمد هلل ،نحمده ونستعينه ونستغفره ،ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ،من
يهده هللا فال مضل له ،ومن يضلل فال هادي له ،وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شري له ،وأشههد
أن محمدا عبده ورسوله ،أما بعد؛
فقد جعل هللا عز وجل الزواج من آياته الدالة على حكمته ،قال تعهالىَ ﴿ :و ِمهن آيَاتِه ِه أَن َللَه َ
ههود َو َرح َمهههة ِإن فِههه ذَ ِلههه َ آليَههها ِ
ت ِلقَهههو ِ
لَ ُكهههم ِمهههن أَنفُ ِسههه ُكم أَل َواجههها ِلت َسههه ُكنُوا ِإلَي َهههها َو َج َعههه َل بَيهههنَ ُكم َمه َ
ههرونَ ﴾( ،)1وقههد اعتنههى اإلسههال بههالزواج وأحكامههه ،وتحههدا الفقهههاء عههن أرشانههه وشههرو ه
َيتَفَك ُ
وموانعه.
ومما رحهه الفقههاء قهديما فه أحكها الهزواج مسهللة لواج الصهغيرات ،وأاهارت الصهح
وشثير من المنظمات مسللة تحديهد سهن الهزواج فه العصهر الحا هر؛ نتيجهة أهميهة عقهد الهزواج
واآلاار المترتبة عليه.
وقههد قامهها أمانههة مجمهها الفقههه اإلسههالم الههدول مإههكور بالههدعو إلههى عقههد دورتههها الثالثههة
والعإرين ،وتإرفا بتلق الدعو للمإارشة ف تقديم بحث بإلن لواج الصغيرات ،فتوجها إلى
شتابة بحث عنوانه:
"زواج الصغيرات بين حق الولي ومصلحة الفتاة،
ومدى سلطة ولي األمر في منعه أو تقييده،
من المنظور الشرعي".
والترت هذا المو وع أمور ،منها:
 .1أهمية هذا المو وع ف واقعنا المعاصر.
 .2رور معرفة اأحكها الإهرعية الخاصهة بهالزواج ،حتهى يكهون المسهلم علهى بينهة مهن
أمره.
وجاءت لطة البحث على النحو اآلت :
المقدمة ،وفيها :أهمية البحث ،وسبب التياره ،ولطته.
المبحث اأول :مفهو لواج الصغيرات.
المبحث الثان  :حكم تزويج الصغير  ،البالغة العاقلة ،الت لم تصل إلى سن الثامنة عإر .
المبحث الثالث :الوالية ف تزويج الصغير .
المبحث الرابا :تزويج الكبير البالغة ،وإذنها عند الزواج.
المبحث الخامس :تحديد سن الزواج.
الخاتمة :وفيها أهم نتائج البحث ،والتوصيات.
ام قائمة المصادر والمراجا.
وأليرا؛
فهههذا جهههد المقههل ،فمهها أصههبا فيههه فهههو مههن هللا وحههده ،ومهها ألطههلت فيههه فهههو مههن نفس ه
والإيطان.
وأتوجه بالإكر الجزيل وعظيم االمتنان إلى مجما الفقه اإلسهالم الهدول  ،وأمانتهه العامهة
المههوقر ؛ لمنحه فرصههة المإههارشة فه أعمههال هههذا المههاتمر الكههريم ،سههائال المههولى عههز وجههل أن
يجعله ماتمر لير وبرشة ،وأن يكتب له النجاح ،لتحقي الغاية السامية الت يعقد من أجلها.
( )1الروم.21 :

()1

وآلر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين
شتبه،
الإيخ /دمحم أحمد حسين
المفت العا للقدس والديار الفلسطينية
رئيس مجلس اإلفتاء اأعلى
لطيب المسجد اأقصى المبارك
 11صفر 1139هـ
2417/11/5

()2

المبحث األول
مفهوم زواج الصغيرات
وشي

يتناول ههذا المبحهث الحهديث عهن تعريه الهزواج فه اللغهة واالصهطالح ،وتعريه
يعرف بلوغ اأنثى؟ وتعري لواج الصغير  ،شمرشب إ اف .

الصهغيرات،

المطلب األول :الزواج في اللغة واالصطالح:
الزواج ف اللغة :مصدر لوج ،والزوج :أصل يدل على مقارنَة ش ءِ لإ ء ،ويطله علهى الفهرد
الذي لهه قهرين ممااهل أو مضهاد ،ولوج الإه ء بالإه ء ،ولوجهه إليهه :قرنهه ،ومنهه قولهه تعهالىَ ﴿ :شهذَ ِل َ
ين﴾( )1أي :قَ َرناهم.
َولَ وجنَا ُهم بِ ُح ِ
ور ِع ِ
والرجل لَ و ُج المرأ  ،وه لَ وجه( ،)2والزواج مصدر من باب المفاعلة بين الزوجين.
والزواج ف االصطالح :تعاقد بين رجل وامهرأ تحهل لهه ،يقصهد بهه اسهتمتاع شه ِنل منهمها بهاآللر،
وتكوين أسر صالحة ،ومجتما مسلم ،ويطل عليه شذل النكاح(.)3
المطلب الثاني :الصغيرات في اللغة واالصطالح:
الصغيرات ف اللغة جما صغير  ،وه صفة مإبهة تد نل على الثبوت من صغر ،وهو أص ٌل يد ُّل
بالمنزلة الدننينة.
الرا
على قِل ِة وحقار  ،ومنه ال ِ ن
صغَر :دن ال ِكبَر ،والصا ِغر :ن
ن
صغ َُر والكبر من اأسماء المتضادن  ،الت تقهال باعتبهار ن
الزمهان ،أو الجثهة ،أو القهدر والمنزلهة،
وال ِ ن
()4
صههاهَا﴾ باعتبههار القههدر والمنزلههة ،مههن الخيههر
ير َوال َش ِبيه َهر ِإال أَح َ
ومنههه قولههه تعههالى﴿ :ال يُغَههاد ُِر َ
ص ه ِغ َ
وال ن
إ نر(.)5
وهو ف االصطالح :وص
حقيقة اإلنسان رور (.)6

يلح باإلنسان منذ مولهده إلهى سهن البلهوغ ،وههو أمهر عهارع علهى

()1

الدخان.51 :

()2

األزهري؛ دمحم بن أحمد بن طلحة ،أبو منصور (ت 374هـ) :تهذيب اللغة ،تحقيق :دمحم عوض مرعب( ،بيروت ،دار إحياء

التراث العربي ،ط2441 ،1م) ،141/11 ،وابن فارس؛ أحمد بن فارس بن زكريا ،أبو الحسين (ت 395هـ) :معجم مقاييس

اللغة ،تحقيق :عبد السالم دمحم هارون( ،بيروت ،دار الجيل ،ط1124 ،2هـ1999/م) ،35/3 ،وابن سيده؛ علي بن
إسماعيل ،أبو الحسن (ت 152هـ) :المحكم والمحيط األعظم ،تحقيق :عبد الحميد هنداوي( ،بيروت ،دار الكتب العلمية،

ط2444 ،1م) ،525/7 ،والراغب األصفهاني؛ الحسين بن دمحم ،أبو القاسم (ت 542هـ) :المفردات في غريب القرآن،

تحقيق :دمحم سيد كيالني( ،لبنان ،دار المعرفة) ،ص .215
()3

العثيمين؛ دمحم بن صالح ،أبو عبد هللا (ت 1121هـ) :الزواج ومجموعة أسئلة في أحكامه( ،الرياض ،مدار الوطن للنشر،

1132هـ) ،ص  ،12وانظر :ابن قدامة؛ عبد هللا بن أحمد المقدسي ،أبو دمحم (ت 124هـ) :المغني في فقه اإلمام أحمد بن
حنبل الشيباني( ،بيروت ،دار الفكر ،ط1145 ،1هـ) ،3/7 ،وابن نجيم؛ زين الدين بن إبراهيم (ت 974هـ) :البحر الرائق
شرح كنز الدقائق( ،بيروت ،ط.25/3 ،)2

()4

الكهف.19 :

()5

ابن فارس :معجم مقاييس اللغة ،294/3 ،والراغب األصفهاني :المفردات في غريب القرآن ،ص .221

( )6عالء الدين البخاري؛ عبد العزيز بن أحمد بن دمحم (ت 734هـ) :كشف األسرار عن أصول فخر اإلسالم البزدوي،
تحقيق :عبد هللا محمود عمر( ،بيروت ،دار الكتب العلمية1112 ،هـ1997/م) ،371/1 ،وو ازرة األوقاف والشؤون

()3

وقد اعتمدت الجمعية العامة لألمم المتحد  ،بموجب قرارها رقهم  25/11المهار فه  24تإهرين
الثان  1929اتفاقيهة حقهو الطفهل ،الته نصها فه المهاد رقهم ( )1علهى أن الطفهل ههو شهل إنسهان لهم
يتجاول الثامنة عإر  ،ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذل  ،بموجب القانون المنطب عليه(.)1
المطلب الثالث :بم يعرف بلوغ األنثى؟
يعرف بلوغ اأنثى بعالمات؛ وه  :الحيض ،واالحتال  ،والحبل ،وأدنى سهن لظهورهها ههو تسها
سنين ،وتعد هذه العالمات اأصل ف معرفة بلوغ المرأ  ،فإن لم تظهر هذه العالمات شان اعتبار البلهوغ
بالسن ،والراجح من أقوال الفقهاء لبلوغ المرأ هو لمس عإر سنة(.)2
المطلب الرابع :تعريف زواج الصغيرة ،كمركب إضافي:
يمكن القول إن لواج الصغير ف الإرع ،هو :عقد الزواج الهذي تكهون فيهه الزوجهة غيهر بالغهة،
وف القانون الدول هو لواج من لم تبلغ سن الثامنة عإر .

اإلسالمية – الكويت :الموسوعة الفقهية الكويتية( ،الكويت ،و ازرة األوقاف والشؤون اإلسالمية-1141 ،

1127هـ).24/27 ،

( )1األمم المتحدة :اتفاقية حقوق الطفل( ،موقع األمم المتحدة.)http://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest ،
( )2السرخسي؛ دمحم بن أحمد بن أبي سهل (ت 123هـ) :المبسوط( ،بيروت ،دار المعرفة) ،121/9 ،وابن العربي؛ دمحم
ابن عبد هللا ،أبو بكر (ت 513هـ) :أحكام القرآن ،تحقيق :دمحم عبد القادر عطا( ،لبنان ،دار الفكر للطباعة

والنشر) ،112/1 ،وابن قدامة  :124المغني ،219/9 ،وزيدان؛ د .عبد الكريم (ت 1135هـ) :المفصل في أحكام
المرأة والبيت المسلم في الشريعة اإلسالمية( ،بيروت ،مؤسسة الرسالة ،ط1113 ،1هـ1993/م).124/1 ،

()1

المبحث الثاني
حكم تزويج الصغيرة ،والبالغة العاقلة
التي لم تصل إلى سن الثامنة عشرة
يتناول هذا المبحث حكهم تهزويج الصهغير  ،وسهن الهدلول بهها ،ودوافها تهزويج الصهغير وحكمهة
مإروعيته وسلبياته ،وشذل حكم تزويج البالغة العاقلة ،الت لم تصل سن الثامنة عإر .
المطلب األول :حكم تزويج الصغيرة:
التل الفقهاء ف حكم تزويج الصغير  ،على أقوال :
القول األول :جوال تزويج الصغير  ،وعد اشترا البلوغ ف صحة الزواج ،وههو مها ذههب إليهه
الجمهور من أهل العلم ،ومنهم أئمة المذاهب اأربعة ،واستدلوا بما يلت :
َ
ُ
َ
َ
َ
ُ
سههائِ ُكم إِ ِن ارت َبهتُم فَ ِعههدت ُهن االاهة أشه ُه ِر َوالالئِه لههم
 .1قولههه تعههالىَ ﴿ :والالئِه يَئِسهنَ ِمههنَ ال َم ِحه ِ
هيض ِمههن نِ َ
()3
يَ ِحضنَ ﴾( ،)2فجعل عد الصغير إذا لقها لوجها بعد الدلول االاة أشهر .
هاء
س ِ
س ِ
علَي ُكم فِ ال ِكتَها ِ
اء قُ ِل َّللاُ يُفتِي ُكم فِي ِهن َو َما يُتلَى َ
ب فِه يَتَها َمى ال ِنن َ
 .2قوله تعالىَ ﴿ :ويَست َفتُونَ َ فِ ال ِنن َ
ب لَ ُهن َوت َر َ
غبُونَ أَن ت َن ِك ُحو ُهن﴾( ،)4أي :ترغبون ف نكاح اليتيمهة إذا شانها
الالتِ ال تُاتُونَ ُهن َما ُشتِ َ
()1

شثير المال ،أو ترغبهون عهن نكاحهها ،حهين تكهون قليلهة المهال والجمهال( ،)5ووجهه الداللهة أن اآليهة
ذشرت الرغبة ف نكاح اليتيمة؛ فلجال ذل نكاحها ،ولما شانا اليتيمة من مات أبوها حتى تبلغ؛ فإذا
بلغا لال عنها وص اليتيم( ،)6دل ذل على جوال لواج الصغير قبل البلوغ.
ها
 .3لواج النب  ،ملسو هيلع هللا ىلص من عائإة ،ر
هللا عنها ،فقد ورد عنها« :أَن النب ملسو هيلع هللا ىلص ت َزَ و َج َهها َوهِه َ ِبنهاُ ِس ن ِ
()7
ِسنِينَ َ ،وأُد ِللَا عليه َو ِه َ ِبناُ تِساَِ ،و َم َكثَا ِعندَهُ تِسعا» ؛ فدل لواجه ملسو هيلع هللا ىلص من عائإة ،ر ه هللا
عنها ،وه ابنة سا سنين ،على مإروعية الزواج بالصغير دون سن البلوغ.
( )1السرخسي :المبسوط ،212/1 ،وابن قدامة :المغني ،34/7 ،والقرافي؛ شهاب الدين ،أحمد بن إدريس
(ت 121هـ) :الذخيرة ،تحقيق :دمحم حجي( ،بيروت ،دار الغرب1991 ،م) ،217/1 ،وزيدان :المفصل في أحكام
المرأة ،322/1 ،والقيسي؛ سها ياسين عطا :زواج الصغار في ضوء تحديد سن الزواج( ،غزة ،الجامعة
اإلسالمية1131 ،هـ2414/م) ،ص .2

( )2الطالق.1 :

( )3الطبري؛ دمحم بن جرير ،أبو جعفر (ت 314هـ) :جامع البيان عن تأويل القرآن المعروف بتفسير الطبري،

(بيروت ،دار الفكر1145 ،هـ) ،112/22 ،والقرطبي؛ دمحم بن أحمد األنصاري ،أبو عبد هللا (ت 171هـ) :الجامع
ألحكام القرآن المعروف بتفسير القرطبي( ،القاهرة ،دار الشعب).115/12 ،

( )4النساء.127 :

( )5القرطبي :تفسير القرطبي.142/5 ،

( )6الشيباني؛ دمحم بن الحسن ،أبو عبد هللا (ت 129هـ) :الحجة على أهل المدينة ،تحقيق :مهدي حسن الكيالني
القادري (بيروت ،عالم الكتب ،ط1143 ،3هـ1923/م) ،111/3 ،واألزهري :تهذيب اللغة.211/11 ،

( )7البخاري؛ دمحم بن إسماعيل الجعفي ،أبو عبد هللا (ت 251هـ) :الجامع الصحيح المختصر من أمور رسول هللا
ملسو هيلع هللا ىلص وسننه وأيامه المعروف بصحيح البخاري ،تحقيق :د .مصطفى ديب البغا( ،بيروت ،دار ابن كثير واليمامة،

ط1147 ،3هـ1927/هـ) ،كتاب النكاح ،باب إنكاح الرجل ولده الصغار ،1973/5 ،ومسلم؛ مسلم بن الحجاج

()5

لوج عله  ،ر ه هللا عنههه ،ابنتههه أ شلثههو مههن عمههر بههن الخطههاب،
 .1عمههل أصههحاب النبه  ،ملسو هيلع هللا ىلص؛ فقههد ن
()1
ولوج الزبير بهن العهوا  ،ر ه هللا عنهه ،ابنتهه الصهغير
ر
هللا عنه ،وه صغير لم تبلغ  ،ن
هللا عنه(.)2

قدامة بن مظعون ،ر
إلى غير ذل من اأدلة.
المذهب الثاني :منا تزويج الصغير  ،وعد جواله ،واعتباره با ال ،واشترا البلوغ فه صهحة
الههزواج ،وهههذا مهها ذهههب إليههه أبههو بكههر اأصههم مههن فقهههاء المعتزلههة ،وابههن شههبرمة ،وأيههد هههذا الههرأي ابههن
عثيمين( ،)3واستدلوا بما يلت :
 .1قوله تعالىَ ﴿ :وابتَلُوا اليَت َا َمى َحتى ِإذَا بَلَغُوا ال ِنن َكا َح فَهإِن آنَسهتُم ِمهن ُهم ُرشهدا فَهادفَعُوا ِإلَهي ِهم أَم َهوالَ ُهم﴾(،)4
ووجه الداللة أن اآلية قرنا الزواج بالبلوغ؛ فجعلا الزواج مترتبا عليه.
هللا عنه« ،أن النب ملسو هيلع هللا ىلص قال :ال تُهن َك ُح اأ َ ِينه ُم حتهى ت ُسهت َل َم َر ،وال تُهن َك ُح ال ِبك ُهر
 .2حديث أب هرير  ،ر
()5
سو َل َّللاِ؛ َو َشي َ ِإذنُ َهها؟ قهال :أَن ت َسه ُكاَ »  ،ووجهه الداللهة أن الحهديث دل
حتى تُست َلذَنَ  ،قالوا :يا َر ُ
على أن الزواج ال يكون إال باستئذان المرأ ؛ بكرا أو ايبا ،وإذن الصغير ال اعتبار له؛ أنها ناقصة
اأهلية ،أو فاقد لها ،فال يتلتى اإلذن من الصغير حتى تبلغ.
 .3منافا الصغر لمقصود النكاح؛ وهو قضاء الإهو والتناسهل؛ فهال حاجهة للصهغير وال الصهغير إلهى
النكاح ،ام هذا العقد يعقد للعمر ،وتلزمهما أحكامه بعد البلوغ؛ فال يكون أحد أن يلزمهما ذل ؛ إذ ال
والية أحد عليهما بعد البلوغ.
إلى غير ذل من اأدلة.
الترجيح:
بعد اال الع على أدلة شال الفريقين ،يترجح قول أصحاب المهذهب اأول ،القهائلين بجهوال تهزويج
الصغير  ،وذل أمور:
 .1و وح داللة اآليات على جوال تزويج الصغير  ،الت لم تصل سن البلوغ.
هللا عنها ،وال دليل على تخصيصه ملسو هيلع هللا ىلص بهذا الفعل.
 .2فعله ملسو هيلع هللا ىلص حين تزوج عائإة ،ر
()6
 .3هذا قول أشثر أهل العلم ،وذشر بعضهم إجماع أهل العلم على ذل .
القشيري النيسابوري ،أبو الحسين (ت 211هـ) :صحيح مسلم ،تحقيق :دمحم فؤاد عبد الباقي( ،بيروت ،دار إحياء
التراث العربي) ،كتاب النكاح ،باب تزويج األب البكر الصغيرة.1439/2 ،

( )1ابن أبي شيبة؛ عبد هللا بن دمحم بن إبراهيم ،أبو بكر (ت 235هـ) :الكتاب المصنف في األحاديث واآلثار ،تحقيق:
كمال يوسف الحوت( ،الرياض ،مكتبة الرشد ،ط1149 ،1هـ).17/1 ،

( )2سعيد المروزي؛ سعيد بن منصور الخراساني (ت 227هـ) :سنن سعيد بن منصور ،تحقيق :حبيب الرحمن
األعظمي( ،الهند ،الدار السلفية ،ط1143 ،1هـ1922/م).241/1 ،

( )3العثيمين؛ دمحم بن صالح ،أبو عبد هللا (ت 1121هـ) :شرح صحيح البخاري( ،القاهرة ،المكتبة اإلسالمية للنشر
والتوزيع ،ط1122 ،1هـ2442/م).272/1 ،

( )4النساء.1 :

( )5البخاري :صحيح البخاري ،كتاب النكاح ،باب ال ينكح األب وغيره البكر والثيب إال برضاها ،1971/5 ،ومسلم:
صحيح مسلم ،كتاب النكاح ،باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق ،والبكر بالسكوت.1431/2 ،

( )6ابن المنذر؛ دمحم بن إبراهيم النيسابوري ،أبو بكر (ت 312هـ) :اإلجماع ،تحقيق  :د .فؤاد عبد المنعم أحمد،
(اإلسكندرية ،دار الدعوة ،ط1142 ،3هـ) ،ص  ،71وابن عبد البر؛ يوسف بن عبد هللا النمري القرطبي ،أبو عمر

()1

ولكن ما القول بجوال هذا الفعل ،إال أنه ينبغ التلشيد على ما يلت :
 .1اأولى ترك تزويج الصغير  ،إال لمصلحة راجحة ،وذل لألسباب اآلتية:
()1
أ .تزويج الصغير ليس بواجب ،بل مباح ،وهو غير روري ،ولكن الحاجة تدعو إليه .
ب.
ج.
د.
هـ.
و.

النظر إلى مآالت اأفعال معتبر شرعا( ،)2فقد يرى الصغير والصغير إبقاء الزواج بعد البلوغ
أو لواله ،فال داع إلى تزويج الصغار ،حتى يكون لهما اإلذن المعتبر بعد البلوغ.
وقوع المفاسد واآلاار السلبية على تزويج الصغار ،ولاصة ف لمننا الحا ر.
المصالح المرجو مهن تهزويج الصهغير قبهل البلهوغ -شهالظفر بالرجهل الكفها مهثال -فه الغالهب
مصالح ظنية؛ فقد يتغير حال الزوج الكفا بعد البلوغ ،وقد يلت شفا لير منه بعد البلوغ مثال.
الزواج الذي يحق المقاصد والغايات هو المبن على االنسهجا  ،وال يتحقه ذله إال بااللتيهار
الصحيح ،وال يكون ذل إال بعد البلوغ.
أشار إلى هذا القول عدد من أهل العلم والباحثين(.)3

 .2جوال تزويج الصغير ال يعن جوال الدلول بها(.)4
 .3يجول لول اأمر منا تزويج الصغير أو تقييده ،وال يعد هذا المنا حكما شرعيا يفض إلى بطهالن
فِعل من فَعل ذل  ،بل يعد فاعله مخالفا ،ويعاقب عليه قانونا(.)5
المطلب الثاني :سن الدخول بالصغيرة:
ينبغ التلشيد على أن جوال العقد على الصغير ال يستلز جوال و ئها ،وقد ذهب العلماء إلى أن
الصغير ال تزف إلى لوجها إال إذا أ اقا الجماع ،ولم يكهن فيهه هرر عليهها ،ويختله ذله بهالتالف
أحوال النساء فيه ،على قدر َلل ِق ِهن و اقتهن ،فإذا شانا الصغير غير صالحة لهذل  ،وغيهر محتملهة لهه،
أو شان فيه رر عليها؛ فال يجول و اها(.)6
والذي يترجح ،وهللا أعلم ،أن الدلول على الصغير ال يجول قبل البلوغ ،لألسباب اآلتية:
(ت 113هـ) :التمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد ،تحقيق :مصطفى العلوي ودمحم البكري( ،المغرب،

و ازرة عموم األوقاف والشؤون اإلسالمية1327 ،هـ).92/19 ،
( )1القرافي :الذخيرة.127/1 ،

( )2الشاطبي؛ إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي ،أبو إسحاق (ت 794هـ) :الموافقات في أصول الشريعة ،تحقيق:
عبد هللا دراز( ،بيروت ،دار المعرفة).191/1 ،

( )3انظر :النووي؛ محيي الدين ،يحيى بن شرف ،أبو زكريا (ت 171هـ) :شرح النووي على صحيح مسلم( ،بيروت،
دار إحياء التراث العربي ،ط1392 ،2هـ) ،241/9 ،وزيدان :المفصل في أحكام المرأة،391/1 ،

واألشقر؛ د .عمر سليمان :أحكام الزواج في ضوء الكتاب والسنة( ،عمان ،دار النفائس ،ط،1
1112هـ1997/م) ،ص  ،121والقيسي :زواج الصغار ،ص  ،17وغيرهم.

( )4انظر :المطلب اآلتي.

( )5األشقر :أحكام الزواج ،ص .121

( )6ابن بطال؛ علي بن خلف البكري القرطبي ،أبو الحسن (ت 119هـ) :شرح صحيح البخاري ،تحقيق :ياسر بن
إبراهيم( ،الرياض ،مكتبة الرشد ،ط1123 ،2هـ2443/م) ،172/7 ،والنووي :شرح النووي على صحيح مسلم،

 ،241/9والتاج؛ د .عبد الملك :الزواج المبكر -حكمه في الشريعة اإلسالمية ،خلفيات ودوافع الحرب عليه،
(رسالة اإلسالم.)http://main.islammessage.com ،

()7

 .1فعله ملسو هيلع هللا ىلص حيث تزوج عائإة وه ابنة سا ،وأُد ِللَا عليه وه ابنة تسا(.)1
 .2صالحية الصغير للجماع أمر غير منضبط ،وال يمكن الوقوف عليه.
 .3احتمال وقوع اأ رار الصحية والنفسية على الصغير قبل البلوغ(.)2
المطلب الثالث :دوافع تزويج الصغيرة وحكمة مشروعيته وسلبياته:
أوالا :دوافع تزويج الصغيرة:
تتعدد دوافا تزويج الصغير  ،ومنها(:)3
 .1الهههروب مههن التعلههيم ،وعههد رغبههة الفتهها فه التعلههيم ،لاصههة فه الظههروف الصههعبة؛ شالحاجههة إلههى
االنتقال إلى مدارس المراحل اأعلى ف منا ألرى ،أو بسبب غو االحتالل ،أو غير ذل .
 .2اأو اع السياسية ف بعض المنا  ،وتلاير ذل ف الو ا االجتماع والتعليم  ،وانعكاس ذل
على الزواج المبكر.
 .3العادات والتقاليد؛ فقد يكون الزواج المبكر ظاهر مقبولة اجتماعيا ف بعض الدول والمنا .
 .1القرابة ،حيث غالبا ما يكهون الهزواج المبكهر بهين اأقهارب ،وتبهدو ههذه الظهاهر أشثهر حضهورا فه
المنا الريفية.
ثانياا :حكمة مشروعية تزويج الصغيرة:
()4
تتجلى حكمة مإروعية لواج الصغير ف أمور ،منها :
 .1رعاية الحاجات المإروعة والمصالح المعتبر  ،ومن ذل :
أ .الظفهر بههالكفا؛ فهالكفا ال يتههوافر فه شهل وقهها؛ فكانها الحاجههة إلههى تهزويج الصههغيرات؛ إذ فه
انتظار بلوغ الصغيرات تفويا له(.)5
ب .تلمين مستقبل حيا الصغيرات؛ فيزوج اآلباء شبار السن ،أو المر ى ،بناتهم الصغيرات غيهر
البالغات؛ حرصا على مصلحتهن.
 .2المحافظة على الروابط االجتماعية ،وتقويتها؛ فقد يكون ف لواج الصغار وسيلة من وسائل تهرابط
المجتما ،وتقوية أواصر المحبة والمود .
ثالث اا :سلبيات تزويج الصغيرة:
ذشر بعض الباحثين أ رارا للزواج المبكر ،ومنها(:)6
 .1حدوا بعض اأ رار الصحية؛ شآال الظههر وفقهر الهد  ،وغيرهها ،وشهذل احتمهال حهدوا بعهض
التلايرات النفسية واالجتماعية.
( )1انظر الحديث وتخريجه :ص .1

( )2النداف؛ د .ماهر معروف والكردي؛ د .رائد علي :تحديد سن الزواج في الشريعة اإلسالمية وقانون األحوال
الشخصية األردني لعام 0202م  -دراسة فقهية مقارنة( ،المجلة األردنية في الدراسات اإلسالمية ،مج (،)11

ع(1131 ،)2هـ2415/م) ،ص .351

( )3أبو صبرة؛ لبنى عبد الفتاح :الزواج المبكر( ،غزة ،الجامعة اإلسالمية،)http://site.iugaza.edu.ps/arodwan ،
ص .1

( )4زيدان :المفصل في أحكام المرأة ،391/1 ،والقيسي :زواج الصغار ،ص .12
( )5السرخسي :المبسوط.212/1 ،

( )6شجاع الدين؛ د .عبد المؤمن :تحديد سن الزواج  -دراسة فقهية قانونية مقارنة( ،مؤسسة البيت القانوني،
2442م ،)http://ohlyemen.org/html/101.doc ،ص  ،1وأبو صبرة :الزواج المبكر ،ص .11

()2

 .2شثر المإكالت ،بسبب قلة لبر الزوجة الصغير  ،ممها يهادي إلهى عهد اسهتقرار الحيها الزوجيهة،
الت غالبا ما تنته بالطال .
 .3انقطاع الزوجات الصغيرات عن مواصلة التعليم ،ويحرمهن ذل من التطور والنمو.
إلى غير ذل .
المطلب الرابع :حكم تزويج البالغة العاقلة التي لم تصل إلى سن الثامنة عشرة:
إذا وصههلا المههرأ إلههى سههن البلههوغ لههم تعههد صههغير شمهها بينهها سههابقا( ،)1وأصههبحا مكلفههة شههرعا،
تحاسب على أفعالها ،وال يإتر بلوغها سن الثامنة عإر حتى تتخلص من وص الصغر.
وال لالف ف جوال تزويج المرأ إذا بلغا ف الإرع.
()2
وقد اعتبرت الجمعية العامة لألمم المتحد الطفل من لم يتجاول الثامنة عإر  ،واعتمهدت شهذل
بموجب قرارها رقم  124/31المار ف  12شانون اأول  1979اتفاقية القضهاء علهى أشهكال التمييهز
د المرأ جميعها ،والت أفادت ف الماد رقم ( )11فقر ( )2أنه ال أار قانون لزواج الطفل [الهذي لهم
يبلغ سن الثامنة عإر ] ،و رور اتخاذ اإلجراءات شافة ،بما فيها التإريعية ،من أجل تحديد سهن أدنهى
للزواج(.)3
وقد قاما العديد من الدول العربية واإلسالمية بتعديل قوانين اأحوال الإخصية ،وو ها قهوانين
لتحديد سن الزواج للذشور واإلناا على السواء(.)4
أما ف القانون الفلسطين  ،فقد اشتر قانون اأحوال الإخصية لسنة  1971ف المهاد رقهم ()5
أهلية الزواج ،أن تتم المخطوبة لمس عإر سنة(.)5

( )1انظر :ص.1
( )2انظر :ص.1
( )3األمم المتحدة :اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة( ،موقع األمم المتحدة،
.)http://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest

( )4القيسي :زواج الصغار ،ص .12
( )5ديوان

قاضي

القضاة:

قانون

األحوال

.)http://kudah.pna.ps/ar_page.aspx?id

()9

الشخصية

،0791

(ديوان

قاضي

القضاة،

المبحث الثالث
الوالية في تزويج الصغيرة
يتناول هذا المبحث الحديث عن تعري الول ف اللغة واالصطالح ،ووالية تزويج الصغير .
المطلب األول :تعريف الولي في اللغة واالصطالح:
اله َهو ِل ُّ ف ه اللغههة :مههن ول ه  ،وهههو أص ه ٌل يههد ُّل علههى قههرب؛ مههن حيههث المكههان ،والننسههبة ،وال هدنين،
هاربُن  ،ومههن البههاب ال َمههولَى :ال ُمعتِ ه ُ
وال ن
هس م نمهها يَ ِلين ه  ،أي :يُقه ِ
صههداقة ،والننصههر  ،واالعتقههاد ،يقههالَ :جلَه َ
آلر فهو وليُّه.
أمر َ
وال ُمعت َ  ،والصاحب ،والحلي  ،وابن العَ نم ،والناصر ،والجار ،وش ُّل َمن و ِل َ َ
()1
الو ِل ُّ  :فعيل ،تلت بمعنى فاعل ،ومنه قوله تعالىَّ﴿ :للاُ َو ِل ُّ الذِينَ آ َمنُوا﴾  ،وبمعنى مفعهول فه
و َ
ح المطيا ،ومنه :المامن َو ِل ُّ هللا ،والمصدر :ال ِواليَةُ(.)2
وال ِوال َيهةُ فه االصههطالح :تنفيهذ القههول علهى الغيههر ،شهاء الغيههر أو أبهى؛ فتإههمل اإلمامهة العظمههى،
والقضههاء ،والحسههبة ،والمظههالم ،والإههر ة ،ونحوههها ،شمهها تإههمل قيهها شههخص شبيههر راشههد علههى شههخص
قاصر ف تدبير شاونه الإخصية والمالية(.)3
وأما الوالية ف الزواج :فه النظر ف أمر الزواج ،واإلذن به ،أو منعه(.)4
المطلب الثاني :والية تزويج الصغيرة:
بعههد بيههان تههرجيح القههول بجههوال تههزويج الصههغير مهها شههون اأولههى عههد فعههل ذل ه إال لمصههلحة
راجحة( ،)5شان ال بد من بيان من تثبا له الوالية ف تزويج الصغير  ،وف اآلت :
أوالا :والية األب:
ذهههب اأئ مههة اأربعههة القههائلون بجههوال تههزويج الصههغير إلههى ابههوت واليههة اأب فه تههزويج ابنتههه
الصغير  ،ولص ابن حز والية اأب ف تهزويج البنها دون االبهن ،ولهال فه ذله أبهو بكهر اأصهم،
وابن شبرمة فذهبا إلى منا ابوت الوالية أحد؛ إذ منعا لواج الصغير (.)6
والراجح ما ذهب إليه اأئمة اأربعة ،وذل لما يلت :
()7
هللا عنها ،من النب  ،ملسو هيلع هللا ىلص ،وه صغير .
هللا عنه ،ابنته عائإة ،ر
 .1تزويج أب بكر ،ر
 .2تصرف اأب فه مهال ابنهه الصهغير ،وابنتهه الصهغير  ،بغيهر توليهة ،فمله تزويجهه ،وتهزويج ابنتهه
الصغير (.)8
( )1البقرة.257 :
( )2ابن فارس :معجم مقاييس اللغة ،111/1 ،والراغب األصفهاني :المفردات في غريب القرآن ،ص .533

( )3عالء الدين البخاري :كشف األسرار ،547/2 ،وو ازرة األوقاف والشؤون اإلسالمية – الكويت :الموسوعة الفقهية
الكويتية.135/15 ،

( )4القيسي :زواج الصغار ،ص .21
( )5انظر :ص .1

( )6ابن حزم؛ علي بن أحمد الظاهري ،أبو دمحم (ت 151هـ) :المحلى ،تحقيق :لجنة إحياء التراث العربي( ،بيروت،
دار اآلفاق الجديدة) ،152/9 ،والسرخسي :المبسوط ،212/1 ،وابن قدامة :المغني ،34/7 ،والقرافي :الذخيرة،

()7
()8

 ،217/1وزيدان :المفصل في أحكام المرأة ،322/1 ،والقيسي :زواج الصغار ،ص .31
انظر الحديث وتخريجه :ص.1

المقدسي؛ بهاء الدين ،عبد الرحمن بن إبراهيم ،أبو دمحم (ت 121هـ) :العدة شرح العمدة في فقه إمام السنة ،اعتنى بها:

خالد دمحم محرم( ،بيروت ،المكتبة العصرية1117 ،هـ1997/م).357/1 ،

( ) 14

 .3شفقة اأب ،وحرصه على أوالده الصغار.
وهذه الوالية تعتبر والية إجبار؛ فيجول لألب أن يزوج ابنته الصغير  ،مها شراهيتهها وامتناعهها،
وال يتوق ذل على إذنها ،أو إذن غيرها(.)1
وال تختل الصغير الثيب عن الصغير البكر ف ابوت الوالية ،إذ هما تستويان ف العلهة؛ وهه
قصور رأيهما ،وعجزهما عن تدبير أمورهما(.)2
ثانياا :والية غير األب:
التل القائلون بثبوت والية اأب ف تزويج ابنته الصغير ف مسهللة ابهوت الواليهة لغيهر اأب،
ف ه حههال عههد وجههود اأب ،أو عههد أهليتههه ،فههذهب اأحنههاف إلههى أن الواليههة بعههد اأب تثبهها للعصههبات
النسبية ،ام للعصبات السهببية ،علهى تهرتيبهم فه اإلرا ،اهم للقرابهات مهن ذوي اأرحها  ،اهم للقا ه أو
السلطان ،وذهب المالكية والحنابلة إلى ابوتها لوص اأب ،وذهب الإافعية إلى ابوتهها أبه اأب ،وإن
عال(.)3
والراجح أن الوالية ف تزويج الصغير تثبا لألب فقط ،وذل لألمور اآلتية(:)4
 .1ورود ذل ف السنة النبوية ،فقد لوج أبهو بكهر الصهدي  ،ر ه هللا عنهه ،ابنتهه عائإهة ،ر ه هللا
عنها ،رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وشانا صغير ( ،)5ولم يرد عن غير اأب ش ء.
صه َمات ُ َها»(،)6
 .2قولههه ملسو هيلع هللا ىلص« :الث ِينه ُ
هب أ َ َحه ُّ ِبنَف ِسه َها مههن َو ِل ِين َهههاَ ،وال ِبكه ُهر يَسهت َل ِذنُ َها أَبُو َههها فه نَف ِسه َهاَ ،و ِإذنُ َههها ُ
فخرج بهذا الحديث البكر البالغة؛ أن االستئذان ال يكون إال للبالغة العاقلهة ،ولرجها البكهر الته ال
أب لها بنص الحديث ،فلم يب إال الصغير البكر ،ذات اأب فقهط( ،)7والصهغير الثيهب؛ شالصهغير
البكر ف ابوت والية اأب ،التحاد العلة شما بينا(.)8
 .3غير اأب قاصر الإفقة؛ فال يل نكاح الصغير ؛ شاأجنب (.)9
ثالث اا :شروط صحة تزويج األب:
و ا بعض العلماء شرو ا لصحة تزويج اأب ابنته الصغير  ،منها(:)1
()1

ابن قدامة :المغني ،34/7 ،والخطيب الشربيني؛ شمس الدين ،دمحم بن أحمد (ت 977هـ) :مغني المحتاج إلى معرفة معاني

ألفاظ المنهاج( ،بيروت ،دار الفكر) ،119/3 ،والخرشي؛ دمحم بن عبد هللا (ت 1142هـ) :شرح مختصر خليل( ،بيروت ،دار

الفكر للطباعة).171/3 ،
()2

السرخسي :المبسوط ،217/1 ،وابن قدامة :المغني ،31/7 ،وزيدان :المفصل في أحكام المرأة.393/1 ،

()3

السرخسي :المبسوط ،213/1 ،وابن رشد؛ دمحم بن أحمد القرطبي ،أبو الوليد (ت 595هـ) :بداية المجتهد ونهاية المقتصد،

()4
()5

(بيروت ،دار الفكر) ،14/2 ،وابن قدامة (ت 124هـ) :المغني 15/7 ،و  ،32والرملي؛ شمس الدين ،دمحم بن أبي العباس
(ت 1441هـ) :نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج( ،بيروت ،دار الفكر للطباعة1141 ،هـ1921/م).229/1 ،
زيدان :المفصل في أحكام المرأة ،141/1 ،والقيسي :زواج الصغار ،ص .11
انظر الحديث وتخريجه :ص .1

( )6مسلم :صحيح مسلم ،كتاب النكاح ،باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت.1437/2 ،
( )7ابن حزم :المحلى.114/9 ،
( )8انظر :ص .11

( )9ابن قدامة :المغني.32/7 ،

( ) 11

 .1أن ال يكون بينها وبين اأب عداو ظاهر .
 .2أن يزوجها من شفا.
 .3أن يزوجها بمهر المثل.
 .1أن ال يكون الزوج معسرا بالمهر.
 .5أن ال يزوجها بمن تتضرر بمعاشرته؛ شلعمى أو شيخ هر .
إلى غير ذل من الإرو  ،ما التنبيه إلى أن بعض هذه الإرو معتبر ف صحة النكاح؛ شانتفاء
العداو بينها وبين وليها ،وشون الهزوج شفهاا ،وبعضهها معتبهر لجهوال اإلقهدا فقهط ،وال يهاار فه صهحة
النكاح.
رابعاا :هل لها الخيار بعد البلوغ؟
إذا لوج اأب الصغير  ،وتوافرت شرو الزواج المعتبهر ؛ مهن شفهاء  ،وغيرهها ،صهح الهزواج،
وال يثبا ليار البلوغ أي منهما(.)2
وال يحل لألب تزويج ابنته الصغير من غير شفا ،وال من معيب عيبا يرد به ف النكاح؛ شلجهذ ،
أو أبرص ،أو مجنون ،أو غير ذل  ،وذل أن هللا تعالى أقا الهول مقها موليتهه ،نهاظرا لهها فيمها لهها فيهه
حظ ومصلحة ،ومتصرفا بما ينفعها ،فال يجول له فعل ما ال حظ لها فيه ،وأنهه إذا حهر عليهه التصهرف
ف مالها بما ال حظ لها فيه؛ فف نفسها من باب أولى(.)3
.1
.2
.3
.1

فإن فعل اأب ذل ( ،)4فالحكم يكون على النحو اآلت :
إن لم يكن اأب معروفا بسوء االلتيار؛ فالعقد صحيح والل  ،ولهو لوجهها بغيهر شفها ،أو بلقهل مهن
مهر المثل.
إن شان اأب معروفا بسوء االلتيار ،فإن لوجها بكفا وبمهر المثل صهح العقهد ولهز  ،وإن لهم يكهن
شذل شان لها ليار الفسخ عند البلوغ.
إن لوجها اأب بمعيب عيبا يبيح فسخ النكاح ،فيكون عقده منفسخا ،أو مسهتحقا للفسهخ بعهد البلهوغ،
ولها الخيار.
ليصدر حكم الفسخ.
ال يقا الفسخ تلقائيا ،بل يرفا اأمر إلى القا

( )1ابن مفلح؛ إبراهيم بن دمحم ،أبو إسحاق (ت 221هـ) :المبدع في شرح المقنع( ،بيروت ،المكتب اإلسالمي،
1144هـ) ،23/7 ،والخطيب الشربيني :مغني المحتاج.119/3 ،

( )2الكاساني؛ عالء الدين ،أبو بكر بن مسعود (ت 527هـ) :بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع( ،بيروت ،دار الكتاب
العربي ،ط1922 ،2م) ،315/2 ،والق ارفي :الذخيرة ،217/1 ،والقيسي :زواج الصغار ،ص .14

( )3الشافعي؛ دمحم بن إدريس ،أبو عبد هللا (ت 241هـ) :األم( ،بيروت ،دار المعرفة ،ط1393 ،2هـ) ،19/5 ،وابن

قدامة :المغني ،32/7 ،والبهوتي؛ منصور بن يونس (ت 1451هـ) :شرح منتهى اإلرادات المسمى دقائق أولي
النهى لشرح المنتهى( ،بيروت ،عالم الكتب ،ط1991 ،2خـ) ،121/2 ،والخرشي :شرح مختصر خليل.171/3 ،

( )4زيدان :المفصل في أحكام المرأة.112/1 ،

( ) 12

المبحث الرابع
تزويج الكبيرة البالغة )1(،وإذنها عند الزواج
يتناول هذا المبحث الحديث عن اشهترا الهول فه تهزويج المهرأ البالغهة ،وإجبهار الهول الكبيهر
البالغة البكر ،والثيب على النكاح.
المطلب األول :اشتراط الولي في تزويج المرأة البالغة:
()2
التل العلماء ف حكم اشترا الول ف تزويج المرأ البالغة ،على أقوال :
المذهب األول :تزوج المرأ البالغة نفسها بكرا شانا أو ايبا ،وتهنكح مهن شهاءت بغيهر إذن وليهها،
ولو شره ،وهذا ما ذهب إليه اأحناف ،إذ قالوا :إذا لوجا المرأ نفسها بكرا شانا ،أو ايبا ،جال النكاح،
سواء أشان الزوج شفاا لها ،أ غير شفا ،بمهر المثل ،أ بغير مهر المثل؛ فالنكاح صحيح.
واستدلوا على ذل بما يلت :
علَي ِه َمها أ َن
 .1قوله تعالى﴿ :فَإِن َلقَ َها فَال ت َِح ُّل لَهُ ِمن بَعدُ َحتى ت َن ِك َح لَ وجها غَي َهرهُ فَهإِن َلقَ َهها فَهال ُجنَها َح َ
َيت ََرا َج َعا ِإن َ
ظنا أَن يُ ِقي َما ُحهدُودَ َّللاِ﴾( ،)3فل هاف عقهد النكهاح إليهها ،وشهذل الرجعهة إليهمها مهن غيهر
ذشر الول (.)4
 .2قوله ملسو هيلع هللا ىلص« :اأ َ ِين ُم أ َ َح ُّ ِبنَف ِس َها من َو ِل ِين َها»( ،)5قالوا :اأيم :هه المهرأ ال لوج لهها بكهرا شانها أ ايبها،
وقد جعلها ملسو هيلع هللا ىلص أح بنفسها من وليها؛ فوجب بذل أنه ال أمر لوليها فه إنكاحهها ،وأنهها أحه بنفسهها
منه.
 .3ما روي أن امرأ لوجا نفسها؛ فخاصمها أبوها إلى عله بهن أبه الهب ،ر ه هللا عنهه؛ فلجهال
النكاح(.)6
 .1أنها تصرفا ف لالص حقها ،ولم تلح الضرر بغيرها؛ فينعقد تصرفها.
ويستحب لها أن تفوع أمر لواجها إلى وليها ،ليعقد نكاحها شنوع من المروء ؛ وهو أنها تستح
من الخروج إلى محافل الرجال لتباشر العقد على نفسها ،ولكن هذا ال يمنا صحة مباشهرتها عقهد نكاحهها
بنفسها.
ولوليها ح االعتراع على لواجها إذا شان بغير شفا ،أو بلقل من مههر مثلهها ،ويرفها ذله إلهى
القا .
المذذذهب الثذذاني :ال تههزوج المههرأ البالغههة نفسههها بكههرا شانهها أ ايبها ،وهههو مهها ذهههب إليههه المالكيههة
والإافعية والحنابلة ،واستدلوا على ذل بما يلت :
()1
()2

عند ذكر الكبيرة البالغة في هذا البحث ،يقصد به الكبيرة البالغة العاقلة الحرة ،فال يدخل فيه المجنونة وال األأ أمة.

ابن حزم :المحلى ،151/9 ،والسرخسي :المبسوط ،14/5 ،وابن قدامة :المغني ،5/7 ،والنووي :شرح النووي على صحيح

مسلم ،245/9 ،وابن جزي؛ دمحم بن أحمد الكلبي الغرناطي (ت 711هـ) :القوانين الفقهية( ،دون معلومات نشر)،133/1 ،
والخطيب الشربيني  :977مغني المحتاج ،117/3 ،وابن عابدين؛ دمحم أمين بن عمر (ت 1252هـ) :رد المحتار على الدر
المختار شرح تنوير األبصار ،تحقيق :عادل عبد الموجود وعلي معوض( ،بيروت ،دار الكتب العلمية ،ط،1

1115هـ1991/م) ،151/1 ،وزيدان :المفصل في أحكام المرأة134/1 ،

()3

البقرة.234 :

()4

الجصاص :أحكام القرآن.141/2 ،

()5

و ،157واألشقر :أحكام الزواج ،ص .129

مسلم :صحيح مسلم ،كتاب النكاح ،باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت.1437/2 ،

( )6الدارقطني؛ علي بن عمر البغدادي ،أبو الحسن (ت 325هـ) :سنن الدارقطني ،تحقيق :عبد هللا هاشم يماني،
(بيروت ،دار المعرفة1321 ،هـ1911/م).323/3 ،

( ) 13

ضهلُو ُهن أَن يَهن ِكحنَ أَل َوا َج ُههن إِذَا ت ََرا َ هوا بَيهنَ ُهم
سا َء فَبَلَغنَ أ َ َجلَ ُهن فَهال ت َع ُ
 .1قوله تعالىَ ﴿ :وإِذَا َلقت ُ ُم ال ِنن َ
وف﴾( ،)1وه صريحة ف اعتبار الول  ،وإال لما شان لعضله معنى(.)2
بِال َمع ُر ِ
 .2قوله تعهالىَ ﴿ :وال تُن ِك ُحهوا ال ُمإ ِهرشِينَ َحتهى يُا ِمنُهوا﴾( ،)3فخا هب الرجهال بتهزويج النسهاء ،ولهم يتهرك
اأمر إليهن(.)4
 .3عمو قوله ملسو هيلع هللا ىلص« :ال نِ َكا َح إال ِب َو ِل ن ِ»( ،)5وقوله ملسو هيلع هللا ىلص «أَيُّ َما ام َرأ َ ِ نَ َك َحا ِبغَي ِر ِإذ ِن َو ِل ِين َها؛ فَنِ َكا ُح َها بَا ِ ٌل،
بَا ِ ٌل ،فَنِ َكا ُح َها بَا ِ ٌل ،فَنِ َكا ُح َها بَا ِ ٌل»(.)6
س َها»(.)7
 .1قوله ملسو هيلع هللا ىلص« :ال تُزَ ن ِو ُج ال َمرأ َ ُ ال َمرأ َ َ ،وال تُزَ ن ِو ُج ال َمرأ َ ُ نَف َ
 .5ال يلي بمحاسن العادات دلول المرأ ف إنإاء عقد النكاح ،انسجاما ما متطلبات لل الحياء.
 .1سرعة انخداع المرأ  ،وعد تبصرها بلمور الزواج.
وههههذا مههها ذههههب إليهههه مجلهههس اإلفتهههاء اأعلهههى فههه فلسهههطين فههه قهههراره رقهههم  131/2بتهههاريخ
.)8( 2415/11/19
الراجح :أنه ال تزوج المرأ نفسها بكرا شانا أ ايبا دون وليها ،وذل لـ(:)1
( )1البقرة.232 :
( )2الصنعاني؛ دمحم بن إسماعيل( ،ت 252هـ) :سبل السالم شرح بلوغ المرام من أدلة األحكام ،تحقيق :دمحم الخولي،
(بيروت ،دار إحياء التراث العربي ،ط1379 ،1هـ).124/3 ،

( )3البقرة.221 :

( )4ابن تيمية؛ أحمد بن عبد الحليم الحراني ،أبو العباس (ت 722هـ) :مجموع الفتاوى ،تحقيق :عبد الرحمن النجدي،
(مكتبة ابن تيمية ،ط.142/32 ،)2

( )5أبو داود؛ سليمان بن األشعث السجستاني األزدي (ت 275هـ) :سنن أبي داود ،تحقيق :دمحم محيي الدين عبد
الحميد( ،دار الفكر) ،كتاب النكاح ،باب في الولي ،229/2 ،والترمذي؛ دمحم بن عيسى السلمي ،أبو عيسى (ت

279هـ) :الجامع الصحيح المعروف بسنن الترمذي ،تحقيق :أحمد شاكر وآخرون( ،بيروت ،دار إحياء التراث
العربي) ،كتاب النكاح ،باب ما جاء ال نكاح إال بولي ،147/3 ،وابن ماجة؛ دمحم بن يزيد القزويني ،أبو عبد هللا

(ت 275هـ) :سنن ابن ماجة ،تحقيق :دمحم فؤاد عبد الباقي( ،بيروت ،دار الفكر) ،كتاب النكاح ،باب ال نكاح إال

بولي ،145/1 ،وصححه األلباني .انظر :األلباني؛ دمحم ناصر الدين بن نوح األشقودري ،أبو عبد الرحمن (ت
1124هـ) :إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل( ،بيروت ،المكتب اإلسالمي ،ط1145 ،2هـ1925/م)،
حديث رقم .235/1 ،1239

( )6أبو داود :سنن أبي داود ،كتاب النكاح ،باب في الولي ،229/2 ،والترمذي :سنن الترمذي ،كتاب النكاح ،باب ما
جاء ال نكاح إال بولي ،142/3 ،ابن ماجة :سنن ابن ماجة ،كتاب النكاح ،باب ال نكاح إال بولي،145/1 ،

وصححه األلباني .انظر :إرواء الغليل ،حديث .213/1 ،1214

( )7ابن ماجة :سنن ابن ماجة ،كتاب النكاح ،باب ال نكاح إال بولي ،141/1 ،وصححه األلباني .انظر :إرواء
الغليل ،حديث .212/1 ،1211

( )8دار اإلفتاء الفلسطينية :حكم عقود الزواج التي تجرى خارج نطاق المحكمة( ،دار اإلفتاء الفلسطينية،
.)http://www.darifta.org/majles2014/showfile/show.php?id=264

( ) 11

 .1و وح داللة اآليات واأحاديث على اعتبار الول .
 .2دفا المفاسد المترتبة على لواج المرأ نفسها بنفسها دون وليها.
فإن عضلها الول  ،ورفض تزويجها من شفا ،رفعا ذل إلى القا

إلابات عضله.

المطلب الثاني :حكم إجبار الولي الكبيرة البالغة البكر على النكاح:
يتنههاول هههذا المطلههب الحههديث عههن تعريه البكههر ،وحكههم إجبههار الههول الكبيههر البالغههة البكههر علههى
النكاح.
أوالا :تعريف البكر
البكر :العذراء( ،)2وه الت بق فيها غإهاء البكهار  ،وإن ذهبها عهذرتها بغيهر جمهاع؛ شوابهة أو
شد حيض ،أو ول تعنيس ،أو بلصبا ونحوه؛ فحكمها حكم اأبكار(.)3
ثانياا :حكم إجبار الولي الكبيرة البالغة البكر على النكاح:
التل العلماء ف إجبار الول الكبير البالغة البكر على النكاح ،على أقوال :
المذهب األول :ال يجول للول وال لغيره إجبار الكبير البالغة البكر على النكاح ،وتزويجها بغيهر
إذنها ،وهذا مذهب اأحناف ،ورواية عن أحمد ،واستدلوا على ذل بما يلت :
َ
َ
 .1حديث ابن عباس ،ر
هللا عنهما« ،أَن َج ِ
اريَة بِكرا أَت َا النب ملسو هيلع هللا ىلص ،فَذَ َش َرت أن أبَاهَها لَ و َج َهها َوهِه َ
()5
ارهَةٌ ،فَخَي َر َها النب ملسو هيلع هللا ىلص» .
َش ِ
هللا عنه« ،أن النب ملسو هيلع هللا ىلص قال :ال تُهن َك ُح اأَيِنه ُم حتهى تُسهت َل َم َر ،وال تُهن َك ُح البِك ُهر
 .2حديث أب هرير  ،ر
()6
سو َل َّللاِ َو َشي َ إِذنُ َها؟ قال :أَن ت َس ُكاَ »  ،فإذا قلنا لوليها أن يجبرها صهار
حتى تُست َلذَنَ  ،قالوا :يا َر ُ
()4

االستئذان ال فائد منه ،وإجبارها يخال

ما ورد ف النص(.)1

( )1زيدان :المفصل في أحكام المرأة.119/1 ،
( )2الجوهري؛ إسماعيل بن حماد (ت 393هـ) :الصحاح؛ تاج اللغة وصحاح العربية( ،بيروت ،دار العلم للماليين،
ط1994 ،1هـ).152/3 ،

( )3الكاساني :بدائع الصنائع ،211/2 ،وابن قدامة :المغني ،31/7 ،والخطيب الشربيني :مغني المحتاج ،119/3 ،و

والدسوقي؛ دمحم عرفة (ت 1234هـ) :حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ،تحقيق :دمحم عليش( ،بيروت ،دار
الفكر).221/2 ،

( )4الشيرازي؛ إبراهيم بن علي ،أبو إسحاق (ت 171هـ) :المهذب في فقه اإلمام الشافعي( ،بيروت ،دار الفكر)،
 ،37/2والسرخسي :المبسوط ،2/5 ،وابن قدامة :المغني ،31/7 ،وابن جزي :القوانين الفقهية،133/1 ،

والخطيب الشربيني :مغني المحتاج ،117/3 ،وزيدان :المفصل في أحكام المرأة ،134/1 ،واألشقر :أحكام
الزواج ،ص .111

( )5أبو داود :سنن أبي داود ،كتاب النكاح ،باب في البكر يزوجها أبوها وال يستأمرها ،232/2 ،وابن ماجة :سنن ابن
ماجة ،كتاب النكاح ،باب من زوج ابنته وهي كارهة ،143/1 ،وصححه األلباني .انظر :األلباني؛ دمحم ناصر

الدين بن نوح األشقودري ،أبو عبد الرحمن (ت 1124هـ) :صحيح سنن أبي داود( ،الرياض ،مكتبة المعارف،

ط1119 ،1هـ1992/م).521/1 ،
( )6سبق تخريجه .انظر :ص .1
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 .3اتفا الفقهاء على جوال نكاح الرجل إذا شان جائز التصرف ف ماله ،شذل المرأ لما شانها جهائز
التصرف ف مالها وجب جوال عقد نكاحها(.)2
المذهب الثاني :لألب إجبار الكبير البالغة البكر على النكاح ،وتزويجها بغير إذنها ،وهذا مهذهب
المالكية والإافعية والحنابلة ،واستدلوا على ذل بما يلت :
()3
صه َمات ُ َها»  ،فلمها
 .1قوله ملسو هيلع هللا ىلص« :الث ِين ُ
ب أ َ َح ُّ ِبنَف ِس َها من َو ِل ِين َهاَ ،وال ِبك ُر َيست َل ِذنُ َها أَبُوهَا ف نَفسِه َهاَ ،و ِإذنُ َهها ُ
قسم النساء قسمين ،وأابا الح أحدهما ،دل على نفيه عن اآللر؛ وه البكر ،فيكهون وليهها أحه
بها منها.
 .2شد حيائها ،شونها لم يسب لها أن تزوجا.
 .3ما ال يإتر ف نكاح الصغير ال يإتر ف نكاح الكبير البكر ،فال يإتر ر اها.
هب أ َ َحه ُّ ِبنَفسِه َها مهن
ويستحب للول أن يستلذن ابنتهه البالغهة البكهر فه تزويجهها ،لحديثهه ملسو هيلع هللا ىلص «الث ِين ُ
ص َمات ُ َها»( ،)4وتطييبا لخا رها.
َو ِل ِين َهاَ ،وال ِبك ُر َيست َل ِذنُ َها أَبُوهَا ف نَف ِس َها َو ِإذنُ َها ُ
والذذراجح :أنههه ال واليههة إجبههار أحههد علههى البالغههة البكههر ،فههإن لوجههها الههول بغيههر إذنههها؛ فالنكههاح
موقوف على إجالتها ،وذل لـ:
 .1داللة اأحاديث الصحيحة الصريحة على ذل .
 .2يحكم ببطالن العقود الته تهتم بهاإلشراه؛ شهالبيا والإهراء واإلجهار  ،فكيه ال يحكهم بهبطالن تهزويج
المرأ من غير ر اها.
 .3يح للمرأ الخالص من لوجها حال شراهيتهها لهه بهالتفري أو بهالخلا ،فكيه يجهول تزويجهها إيهاه
ابتداء؟
 .1رجح ذل عدد من العلماء والباحثين(.)5
المطلب الثالث :حكم إجبار الولي الكبيرة البالغة الثيب على النكاح:
يتناول هذا المطلب الحديث عن تعري الثيب ،وعن حكم إجبار الول الكبير البالغهة الثيهب علهى
النكاح.

أوالا :تعريف الثيب:
الثيب :ه من لالا بكارتها بو ء .
()6

( )1العثيمين؛ دمحم بن صالح ،أبو عبد هللا (ت 1121هـ) :الشرح الممتع على زاد المستقنع( ،دار ابن الجوزي ،ط،1
1122-1122هـ).51/12 ،

( )2الجصاص :أحكام القرآن.143/2 ،

( )3سبق تخريج الحديث .انظر :ص .13
( )4سبق تخريج الحديث .انظر :ص .13

( )5ابن تيمية :مجموع الفتاوى ،23/32 ،وابن قيم الجوزية؛ دمحم بن أبي بكر أيوب الزرعي ،أبو عبد هللا (ت 751هـ):
زاد المعاد في هدي خير العباد ،تحقيق :شعيب األرنؤوط وعبد القادر األرنؤوط( ،بيروت ،مؤسسة الرسالة ،ط،11

1147هـ1921/م) ،91/5 ،والشوكاني؛ دمحم بن علي (ت 1255هـ) :نيل األوطار من أحاديث سيد األخيار شرح
منتقى األخبار( ،بيروت ،دار الجيل1973 ،م) ،255/1 ،ابن عثيمين :الشرح الممتع ،57/12 ،زيدان :المفصل

في أحكام المرأة ،119/1 ،واألشقر :أحكام الزواج ،ص  ،111القيسي :زواج الصغار ،ص .52

( )6الكاساني :بدائع الصنائع ،211/2 ،وابن قدامة :المغني ،35/7 ،والخطيب الشربيني :مغني المحتاج.119/3 ،
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ثانياا :حكم إجبار الولي الكبيرة البالغة الثيب على النكاح:
ليس أحهد واليهة إجبهار علهى الثيهب ،فهال يجهول لهألب ،وال لغيهره تزويجهها إال بإذنهها ،وههو قهول
عامة أهل العلم ،وذل لألدلة اآلتية(:)1
هللا عنه« ،أن النب ملسو هيلع هللا ىلص قال :ال تُهن َك ُح اأ َ ِينه ُم حتهى تُسهت َل َم َر ،وال تُهن َك ُح ال ِبك ُهر
 .1حديث أب هرير  ،ر
سو َل َّللاِ َو َشيه َ ِإذنُ َهها؟ قهال :أَن ت َسه ُكاَ »( ،)2والمعنهى :أنهه ال بهد مهن لهب
حتى تُست َلذَنَ  ،قالوا :يا َر ُ
اأمر من الثيب؛ فال يعقد عليها حتى يطلب الول اأمر منها باإلذن بالعقد ،والمراد من ذل اعتبهار
ر اها(.)3
صه َمات ُ َها»( ،)4فلمها
 .2قوله ملسو هيلع هللا ىلص« :الث ِين ُ
ب أ َ َح ُّ بِنَف ِس َها من َو ِل ِين َهاَ ،والبِك ُر يَست َل ِذنُ َها أَبُوهَا ف نَفسِه َهاَ ،وإِذنُ َهها ُ
قسم النساء قسمين ،وأابا الح للثيب ،دل على أنها أح من وليها باإلذن.
ب أ َ َح ُّ بِنَف ِس َها من َو ِل ِين َها» ،تفيهد المإهارشة ،ومعناهها أن
وال ش أن لفظة «أح » ف قوله ملسو هيلع هللا ىلص« :الث ِين ُ
لها ف نفسهها فه النكهاح حقها ولوليهها حقها ،مها تلشيهد حقهها ورجحانهه؛ فإنهه إن أراد تزويجهها شفهاا
لوجها القا (.)5
وامتنعا لم تجبر ،ولو أرادت أن تتزوج شفاا؛ فامتنا الول أُجبِ َر ،فإن أصر ن
سا َء بِنه ِ
هاري ِة «أَن أَبَاهَها لَ و َج َهها َوهه َ ا َ ِينهبٌ  ،فَ َك ِرهَها ذله  ،فَلَتَها َر ُ
سهو َل َّللاِ
 .3حديث لَن َ
ا ِلهذَا ِ اأَن َ
ص ِ
ملسو هيلع هللا ىلص ،فَ َرد ِن َكا َحهُ»(.)6

 .4شونها رشيد عالمة بالمقصود من النكاح ،فلم يجز إجبارها عليه؛ شالرجل.

وإذن الثيب يكون بالكال ؛ فال بد فيه من النط  ،بال لالف بين العلماء ،وذل للحديث اأول(.)7

( )1ابن قدامة :المغني ،33/7 ،والنووي :شرح النووي على صحيح مسلم ،243/9 ،وزيدان :المفصل في أحكام
المرأة ،157/1 ،واألشقر :أحكام الزواج ،ص .112

( )2سبق تخريج الحديث .انظر :ص .1
( )3الصنعاني :سبل السالم.112/3 ،

( )4سبق تخريج الحديث .انظر :ص .13

( )5النووي :شرح النووي على صحيح مسلم.241/9 ،

( )6البخاري :صحيح البخاري ،كتاب اإلكراه ،باب ال يجوز نكاح المكره.1971/5 ،
( )7النووي :شرح النووي على صحيح مسلم.241/9 ،
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المبحث الخامس
تحديد سن الزواج
قبل الحديث عن مسللة تحديد سن الزواج ،يتحهدا ههذا المبحهث عهن تقييهد المبهاح ،أو اإللهزا بهه،
على وجه االلتصار؛ وذل لتعلقه بهذه المسللة.
المطلب األول :تقييد المباح ،أو اإللزام به:
يح لول اأمر تقييد المباح أو اإللزا به ،جلبا للمصهالح ودرءا للمفاسهد ،شهريطة أن تكهون ههذه
المصالح حقيقية غير متوهمة ،وأن ال تكون مصلحة لاصة لبعض الناس ،ار بآلرين ،ويستعان فه
تقديرها بلهل االلتصاص ،ويدل على ذل ما يلت (:)1
 .1حديث عبد الرحمن بن عابس عن أبيه ،قال« :قلا ِل َعائِ َ
إةَ :أَنَ َهى النب ملسو هيلع هللا ىلص أَن تُا َش َل لُ ُحو ُ اأ َ َ ِ
هاح ن ِ
فَو َ اَال ِ
يهرَ ،و ِإن شنها لَنَرفَه ُا
عا ِ َجا َ
ا؟ قالا :ما فَ َعلَهُ إال ف َ
ع الناس فيه ،فَهل َ َرادَ أَن يُط ِع َهم الغَنِه ُّ الفَ ِق َ
عإ َر َ ،)2(»...فنههى النبه ملسو هيلع هللا ىلص النهاس أن يهلشلوا لحهو أ هاحيهم فهو االاهة
ال ُك َرا َ
س َ
ع فَنَل ُشلُهُ َبعدَ لَم َ
أيا  ،ليدفا حاجة المحتاجين الذين لم يضحوا.
()3
هللا تعالى عنه ،أنه منا بيا أمهات اأوالد لما رأى الناس ال
 .2ما جاء عن عمر بن الخطاب ،ر
ال يخافون هللا ،ويفرقون بين المرأ وولدها.
هللا تعالى عنه ،أنه قيد حكم إباحة الزواج من الكتابيهات ،فمنها
 .3ما جاء عن عمر بن الخطاب ،ر
()4
من ذل شبار الصحابة وأهل القدو فيهم .
إلى غير ذل من اأدلة.

المطلب الثاني :حكم تحديد سن الزواج
التل العلماء السابقون ف مسللة تزويج الصغير قبل البلوغ ،أما تحديد سن للهزواج فلهم يقهل بهه
أحد من السابقين ،وهو من اأمور المستجد الت وقا الخالف فيها بين الفقهاء ،على قولين(:)5
القول األول :جوال تحديد سن الزواج بسن معينة ،وهذا من صالحيات ول اأمر ،وهو ما ذههب
إليه الدشتور يوس القر اوي( ،)1والدشتور دمحم النجيم ( ،)2والدشتور دمحم اأحمدي أبهو النهور ،والإهيخ
والإيخ عبد المحسن العبيكان( ،)3والدشتور ناج العرب  ،وغيرهم.

( )1العمراني؛ د .عبد الرحمن :تقييد المباح في بعض قوانين األسرة العربية وفي بعض االجتهادات الفقهية المعاصرة،
(أهل الحديث ،)www.ahlalhdeeth.com/vb/attachment.php?attachmentid ،ص  ،1و الشريف؛ دمحم بن
شاكر :من يملك تقييد المباح أو اإللزام به( ،صيد الفوائد.)http://www.saaid.net ،

( )2البخاري :صحيح البخاري ،كتاب األطعمة ،باب ما كان السلف يدخرون في بيوتهم وأسفارهم من الطعام واللحم
وغيره.2412/5 ،

( )3أبو داود :سنن أبي داود ،كتاب العتق ،باب في عتق أمهات األوالد ،27/1 ،وصححه األلباني .انظر :األلباني:
إرواء الغليل ،حديث رقم .129/1 ،1777

( )4انظر :ابن أبي شيبة :الكتاب المصنف.171/3 ،
( )5النداف والكردي :تحديد سن الزواج ،ص  ،319والقيسي :زواج الصغار ،ص .17
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وأ ل أصحاب هذا القهول علهى الهزواج قبهل السهن المحهدد فه القهانون ،الهزواج المبكهر ،والهذي
يعن الزواج قبل البلوغ ،أو بعده ،إذا شان قبل السن المحدد ف القانون.
واستدلوا على ذل بما يلت :
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
ن
 .1قوله تعالىَ ﴿ :وابتَلُوا اليَت َا َمى َحتى إِذا بَلغُوا ال ِن َكها َح فَهإِن آنَسهتم ِمهن ُهم ُرشهدا فَهادفَعُوا إِلهي ِهم أم َهوال ُهم َوال
ت َل ُشلُوهَا إِس َرافا َوبِدَارا أَن يَكبَ ُروا﴾( )4ووجهه الداللهة أن اآليهة جعلها بلهوغ سهن النكهاح عالمهة انتههاء
الصغر ،ولو جال التزويج قبل البلوغ لم يكن لهذه الغاية فائد .
 .2الهههزواج المبكهههر ال يحقههه غايهههات الهههزواج التههه نصههها عليهههها الإهههريعة اإلسهههالمية؛ مهههن العفهههة،
واالستقرار ،والسكينة ،والحفاظ على المجتما ،وبناء اأسر .
 .3منا تسلط اأولياء بتزويج الصغيرات ،وهروب اأههل مهن مسهاولية البنها مبكهرا ،بسهبب ظهروف
المعيإة الصعبة ،أو معا ف الحصول على مكاسب مادية من الزوج.
 .1ترتب المفاسد على هذا الزواج ،ومنها:
أ .ارتفاع نسبة الطال ف الزواج المبكر.
ب .التلاير ف صحة الزوجة ،وإصابتها باأمراع؛ شا طرابات الدور الإهرية ،وتللر الحمل،
وتمز المهبل ،واإلصابة بمرع هإاشة العظا  ،نتيجة الحمهل ،وفقهر الهد  ،والديهاد معهدالت
اإلجههاع ،والهوالدات المبكههر  ،وارتفهاع نسههبة العمليهات القيصههرية ،نتيجهة تعسههر الهوالد فه
العمر المبكر ،واأعراع النفسية ،وغير ذل .
ج .اعتبار الزواج المبكر عائقا أما الزوجة ف التعليم ،وحصولها على الماهل العلم .
د .شثر اإلنجاب ،وهذا فيه رر على اأسر والدولة ،بزياد اإلنفا ولياد عدد السكان.
وتحديد سن الزواج من المباحات الت يجول لهول اأمهر تحديهده ،إذا شهان فه ذله مصهلحة ،وال
يخفى ما ف تحديد سن الزواج من جلب للمصالح ،ودرء للمفاسد.
()5
القول الثاني :منا تحديد سن للزواج ،وممن قال بذل الدشتور مصطفى السباع  ،والإيخ عبهد
العزيز بن بال( ،)6والدشتور عبد المجيد الزندان ( ،)7والدشتور أحمد العسال ،وغيرهم.
واستدل أصحاب هذا القول بما يلت :
()1
 .1اآليات واأحاديث واآلاار الدالة على جوال تزويج الصغير  ،إذ جوال تزويج الصغير يتعارع
ما القول بتحديد سن للزواج.
( )1صحيفة الوسط البحرينية :القرضاوي يؤيد زواج المجنون  ...ورفع سن زواج الفتيات( ،صحيفة الوسط البحرينية،
العدد 2441/3/12 ،553م.)http://www.alwasatnews.com/news/378686.html ،
( )2القثامي؛ سمران :الزواج المبكر جريمة شرعية نفذت على أيدي الجهالء( ،جريدة الرياض ،العدد ،11221
2449/3/27م.)http://www.alriyadh.com/418615 ،

( )3الحكيم؛ نعيم تميم :تحديد سن زواج القاصرات( ،صحيفة عكاظ2414/1/27 ،م.)http://www.okaz.com.sa ،
( )4النساء.1 :

( )5السباعي؛ د .مصطفى بن حسني (ت 1321هـ) :المرأة بين الفقه والقانون( ،بيروت ،دار الوراق للنشر والتوزيع،
ط1124 ،7هـ1999/م) ،ص .54

( )6ابن باز؛ عبد العزيز بن عبد هللا :مجموع فتاوى ومقاالت متنوعة ،إشراف :د .دمحم بن سعد الشويعر( ،دار القاسم
للنشر ،الرياض ،ط1124 ،1هـ).121/1 ،

( )7مدابش؛ عرفات :سن الزواج يفجر جدالا في اليمن( ،جريدة الشرق األوسط ،العدد 2414/22 ،11137م،
.)http://archive.aawsat.com/details.asp?issueno=11700&article=561999#.WfoT_9R95gs

( ) 19

هذا فيما إذا شان لواج الصغير قبل سن البلوغ ،فما شان بعده فمن باب أولى.
َ
ب من است َ َ
َ
ع ِمن ُكم البَا َء َ فَليَت َزَ وجَ ،و َمن لم يَسهت َِطا فعَليه ِه بِالصهو ِ ،
طا َ
 .2قول النب ملسو هيلع هللا ىلص « :يا َمعإ ََر الإبَا ِ
فإنه له ِو َجا ٌء»( ،)2فر ن
غب ف الزواج وحث عليه ،ولم يلمر بتللير الزواج إلى سن معينة.
 .3قوله ملسو هيلع هللا ىلص « :ت َزَ و ُجوا ال َودُودَ ال َولُهودَ فَهإ ِ ِنن ُم َكها ِا ٌر ِب ُكهم اأ ُ َم َهم»( ،)3فر ن
غهب فه الهزواج ،وتكثيهر النسهل،
وتحديد سن للزواج فيه تللير للزواج ،وتقليل النسل.
 .1ما فيه من العفة والعصمة من الوقوع ف المحرمات ،لاصة ف عصر شثرت فيه الفتن.
 .5أباحها الإهريعة اإلسههالمية الهزواج متههى انتفها موانعهه ،وتههوافرت أرشانهه ،وشههرو ه ،ولهيس منههها
بلوغ الزوجين سنا معينة.
 .1تحديد سن للزواج فيه تحريم لما أحل هللا تعالى ،وتإهريا بمها لهم يهلذن بهه هللا تعهالى ،وقهد نهينها عهن
ذل شله.
 .7الههتالف سههن البلههوغ والرشههد بههين إنسههان وآلههر ،وبههذل ال يجههول التعمههيم ،فههإن لكههل حالههة حكمههها
المستقل.
 .2التبكير ف الزواج يقلل الفار ف السن بين اآلباء واأبناء ،وهذا يسههل علهى اآلبهاء رعايهة أبنهائهم
وهم أقوياء.
الترجيح:
سههب القههول بتههرجيح جههوال تههزويج الصههغير  ،مهها شههون اأولههى تجنههب فعههل ذل ه  ،إال لمصههلحة
راجحة( ،)4وال لالف بين العلماء ف جوال تزويج الفتا بعد البلوغ.
وقههد تضههاربا اآلراء والدراسههات بههين المجيههزين للههزواج المبكههر والمعار ههين؛ شمهها ف ه تعههداد
اأمراع المترتبة عليهه( )5وفه نفيهها( ،)6وشهذل فه معهدالت الطهال فه الهزواج المبكهر ،فهالمجيزون
لتحديد سن الزواج يقولون بارتفاعها( ،)7والمانعون من تحديده يقولون بقلتها( ،)8لذل ال يمكهن بنهاء حكهم
على هذه اآلراء والدراسات.
ولذل يترجح ما يلت :
 .1الحكم الإرع ف الزواج المبكر هو الجوال.
 .2تحديد سن الزواج يدور حول تحقه المصهالح ودرء المفاسهد ،وتقهدير ههذه المصهالح يعهود إلهى أههل
االلتصاص من أول اأمر.
 .3ف حال تقييد سن الزواج ،فال بد من اعتبار السهن المناسهبة لكهل منطقهة ،وو ها االسهتثناءات وفه
وابط معينة؛ اللتالف الحاالت.
( )1انظر :ص .5

( )2البخاري :صحيح البخاري ،كتاب النكاح ،باب قول النبي ملسو هيلع هللا ىلص« :من استطاع منكم الباءة فليتزوج»،1954/5 ،
ومسلم :صحيح مسلم ،كتاب النكاح ،باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد ُم أؤأن ُه.1412/2 ،
( )3أبو داود :سنن أبي داود ،كتاب النكاح ،باب النهي عن تزويج من لم يلد من النساء ،224/2 ،وصححه األلباني.
انظر :األلباني :إرواء الغليل ،حديث رقم .195/1 ،1721

( )4انظر :ص .7

( )5انظر على سبيل المثال :أبو صبرة :الزواج المبكر ،ص .11

( )6انظر على سبيل المثال :النداف والكردي :تحديد سن الزواج ،ص .351
( )7انظر على سبيل المثال :أبو صبرة :الزواج المبكر ،ص .11

( )8انظر على سبيل المثال :النداف والكردي :تحديد سن الزواج ،ص .352
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 .1التلشيد على أن منا ول اأمر الزواج دون سن معينة أو تقييهده؛ يعهد حكمها شهرعيا ،وشهل مها يمكهن
قوله ،هو أن من فعل ذل من اأولياء يعاقب قانونا ،وال يحكم على فعله بالبطالن(.)1

( )1األشقر :أحكام الزواج ،ص .121
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الخاتمة
فه لتهها هههذا العههرع المجمههل لمو ههوع "زواج الصذذغيرات بذذين حذذق الذذولي ومصذذلحة الفتذذاة،
ومذدى سذذلطة ولذذي األمذذر فذذي منعذذه أو تقييذذده ،مذذن المنظذذور الشذذرعي" ،نعههرع أبههرل النتههائج الته تههم
التوصل إليها ،والتوصيات ام مإروع قرار بإلن مو وع البحث.
أوالا :النتائج:
تتلخص نتائج هذه الدراسة بما يلت :
 .1ينته وص الصهغر لهدى الفتها ببلوغهها ،ويعهرف ذله بهالحيض ،أو االحهتال  ،أو ببلوغهها لمهس
عإر سنة.
 .2جوال تهزويج الصهغير  ،لكهن اأولهى تهرك ذله  ،وال يعنه ذله جهوال الهدلول بهها ،ويجهول لهول
اأمر منا تزويج الصغير أو تقييده ،وال يعد هذا المنها أو التقييهد حكمها شهرعيا يفضه إلهى بطهالن
الفعل ،بل يعد فاعله مخالفا للقانون.
 .3ال يجول الدلول على الصغير قبل البلوغ.
 .1تثبا والية اأب ف تزويج ابنتهه الصهغير  ،وتعهد واليهة إجبهار ،وال تثبها لغيهره ،وال يجهول لهألب
تزويج ابنته الصغير من غير شفا ،وال من معيب عيبا يرد به ف النكاح.
 .5ال لالف ف جوال تزويج المرأ إذا بلغا ف الإرع.
 .1ال تزوج المرأ نفسها بكرا شانا أ ايبا دون وليها.
لوجهها الهول بغيهر إذنهها؛ فالنكهاح مفسهو
 .7ال والية إجبار أحد على البالغة بكرا شانا أ ايبا ،فإن ن
إال إذا أجالته.
 .2يح لول اأمر تقييد المباح أو اإللزا به ،جلبا للمصالح ودرءا للمفاسد ،وف شرو معينة.
 .9الحكم الإرع ف الزواج المبكر هو الجوال ،ويجول لول اأمهر تحديهد سهن الهزواج إذا رأى أههل
االلتصاص المصلحة ف ذل  ،وال يعد هذا التحديد حكما شرعيا يفض إلى بطالن الفعهل ،بهل يعهد
فاعله مخالفا للقانون.
ثانياا :التوصيات:
 .1دراسة الدوافا المادية إلى تزويج الصغيرات ،ومحاولة معالجتها.
 .2القيا بدراسات محايد من قبل أهل االلتصاص ف تحق مصالح الزواج المبكر ومفاسده.
ثالثاا :مشروع قرار بشأن موضوع البحث
بسم ميحرلا نمحرلا هللا
الحمد هلل رب العالمين والصال والسال على سيدنا دمحم لاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين
قرار رقم )23/___( ___ :
بإلن
لواج الصغيرات بين ح الول ومصلحة الفتا  ،ومدى سلطة ول اأمر ف منعه أو تقييده من المنظور
الإرع
إن مجلس مجما الفقه اإلسالم الدول المنبث عن منظمة التعاون اإلسالم  ،المنعقد فه دورتهه
الثالثة والعإرين بالمملكة العربية السعودية ،لالل الفتر من 24-17 :ربيا اأول 1139هـ ،وف 2-5 :
شهانون اأول  . 2417قهد ا لهها علهى البحهوا المقدمههة إلهى مجلهس المجمهها ،بخصهوص مو ههوع لواج
الصغيرات ،بين ح الهول ومصهلحة الفتها  ،ومهدى سهلطة وله اأمهر فه منعهه أو تقييهده مهن المنظهور
الإههرع  ،وبعههد اسههتماعه إلههى المناقإههات الموسههعة الته دارت حولههه ،انتهههى إلههى أن اأصههل ف ه لواج
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الصغيرات ،والزواج المبكر هو اإلباحة ،ولكن النقاش دار حول تحق المصهالح والمفاسهد فه منها ذله
أو تقييده.
ويرى مجلس المجما أن تقدير هذه المصالح والمفاسهد يعهود إلهى المتخصصهين ،مهن أوله اأمهر
ف بالد المسلمين.
وهللا تعالى أعلم
هذا ،وصلى هللا على دمحم ،وعلى آله وصحبه وسلم
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المصادر والمراجع
•

القرآن الكريم.

• األزهــري؛ دمحم بــن أحمــد بــن طلحــة ،أبــو منصــور (ت 374هـ ـ) :تهذذذيب اللغذذة ،تحقيــق :دمحم عــوض مرعــب( ،بيــروت ،دار إحيــاء
التراث العربي ،ط2441 ،1م).

• األشقر؛ د .عمر سليمان (ت 1133هـ) :أحكام الزواج في ضوء الكتاب والسنة( ،عمان ،دار النفائس ،ط1112 ،1هـ1997/م).
• األلباني؛ دمحم ناصر الدين بن نوح األشقودري ،أبو عبـد الـرحمن (ت 1124ه ـ) :إرواء الغليذل فذي تخذريج أحاديذث منذار السذبيل،
(بيروت ،المكتب اإلسالمي ،ط1145 ،2هـ1925/م).

• األلبــاني؛ دمحم ناصــر الــدين بــن نــوح األشــقودري ،أبــو عبــد الــرحمن (ت 1124هـ ـ) :صذذذحيح سذذذنن أبذذذي داود( ،الريــاض ،مكتبــة
المعارف ،ط1119 ،1هـ1992/م).

• األمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم المتحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدة :اتفاقيذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذة حقذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذوق الطفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذل ( ،موقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع األمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم المتحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدة،
.)http://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx

• األم ـ ـ ـ ــم المتح ـ ـ ـ ــدة :اتفاقيذذذذذذذذذة القضذذذذذذذذذاء علذذذذذذذذذى جميذذذذذذذذذع أشذذذذذذذذذذكال التمييذذذذذذذذذز ضذذذذذذذذذد المذذذذذذذذذرأة ( ،موق ـ ـ ـ ــع األم ـ ـ ـ ــم المتح ـ ـ ـ ــدة،
.)http://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CEDAW.aspx

• ابــن بــاز؛ عبــد العزيــز بــن عبــد هللا :مجمذذوع فتذذاوى ومقذذاالت متنوعذذة ،إش ـراف :د .دمحم بــن ســعد الشــويعر( ،دار القاســم للنشــر،
الرياض ،ط1124 ،1هـ).

• البخــاري؛ دمحم بــن إســماعيل الجعفــي ،أبــو عبــد هللا (ت 251ه ـ) :الجذذامع الصذذحيح المختصذذر مذذن أمذذور رسذذول هللا ،ملسو هيلع هللا ىلص ،وسذذننه
وأيامه المعروف بصحيح البخاري ،تحقيق :د .مصطفى ديب البغا( ،بيروت ،دار ابن كثير واليمامة ،ط1147 ،3هـ1927/هـ).

• ابن بطال؛ علي بن خلف البكري القرطبي ،أبو الحسن (ت 119هـ) :شرح صحيح البخاري ،تحقيق :ياسر بن إبراهيم( ،الريـاض،
مكتبة الرشد ،ط1123 ،2هـ2443/م).

• البهـوتي؛ منصـور بـن يـونس (ت 1451ه ـ) :شذرح منتهذى اإلرادات المسـمى دقذذائق أولذي النهذى لشذذرح المنتهذى( ،بيـروت ،عــالم
الكتب ،ط1991 ،2خـ).

• الت ــاج؛ د .عب ــد المل ــك :الذذذزواج المبكذذذر -حكمذذذه فذذذي الشذذذريعة اإلسذذذالمية ،خلفيذذذات ودوافذذذع الحذذذرب عليذذذه( ،رس ــالة اإلس ــالم،
.)http://main.islammessage.com/newspage.aspx?id=4897

• الترمــذي؛ دمحم بــن عيســى الســلمي ،أبــو عيســى (ت 279هـ ـ) :الجذذامع الصذذحيح المعــروف بسذذنن الترمذذذي ،تحقيــق :أحمــد شــاكر
وآخرون( ،بيروت ،دار إحياء التراث العربي).

• ابن تيمية؛ أحمد بن عبد الحليم الحراني ،أبـو العبـاس (ت 722ه ـ) :مجمذوع الفتذاوى ،تحقيـق :عبـد الـرحمن النجـدي( ،مكتبـة ابـن
تيمية ،ط.)2

• ابن جزي؛ دمحم بن أحمد الكلبي الغرناطي (ت 711هـ) :القوانين الفقهية( ،دون معلومات نشر).
• الجوهري؛ إسماعيل بن حماد (ت 393هـ) :الصحاح؛ تاج اللغة وصحاح العربية( ،بيروت ،دار العلم للماليين ،ط1994 ،1هـ).
• ابــن حــزم؛ علــي بــن أحمــد الظــاهري ،أبــو دمحم (ت 151هـ ـ) :المحلذذى ،تحقيــق :لجنــة إحيــاء الت ـراث العربــي( ،بيــروت ،دار اآلفــاق
الجديدة).

• ال حكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيم؛ نع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيم تم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيم :تحديذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذد سذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذن زواج القاصذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذرات ( ،ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحيفة عك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاظ2414/1/27 ،م،
.)http://www.okaz.com.sa/article/312137
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• الخرشي؛ دمحم بن عبد هللا (ت 1142هـ) :شرح مختصر خليل( ،بيروت ،دار الفكر للطباعة).
• الخطيـب الشـربيني؛ شـمس الــدين ،دمحم بـن أحمـد (ت 977ه ـ) :مغنذذي المحتذاج إلذذى معرفذة معذاني ألفذذاظ المنهذاج( ،بيــروت ،دار
الفكر).

• دار اإلفت ـ ـ ــاء الفلس ـ ـ ــطينية :حكذذذذذذذم عقذذذذذذذود الذذذذذذذزواج التذذذذذذذي تجذذذذذذذرى خذذذذذذذارج نطذذذذذذذاق المحكمذذذذذذذة( ،دار اإلفت ـ ـ ــاء الفلس ـ ـ ــطينية،
.)http://www.darifta.org/majles2014/showfile/show.php?id=264

• الــدارقطني؛ علــي بــن عمــر البغــدادي ،أبــو الحســن (ت 325هـ ـ) :سذذنن الذذدارقطني ،تحقيــق :عبــد هللا هاشــم يمــاني( ،بيــروت ،دار
المعرفة1321 ،هـ1911/م).

• أبــو داود؛ ســليمان بــن األشــعث السجســتاني األزدي (ت 275هـ ـ) :سذذنن أبذذي داود ،تحقيــق :دمحم محيــي الــدين عبــد الحميــد( ،دار
الفكر).

• الدسوقي؛ دمحم عرفة (ت 1234هـ) :حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ،تحقيق :دمحم عليش( ،بيروت ،دار الفكر).
• دي ـ ـ ـ ـ ـ ـوان قاضـ ـ ـ ـ ـ ــي القضـ ـ ـ ـ ـ ــاة :قذذذذذذذذذذذذانون األحذذذذذذذذذذذذوال الشخصذذذذذذذذذذذذية  ( ،0791دي ـ ـ ـ ـ ـ ـوان قاضـ ـ ـ ـ ـ ــي القضـ ـ ـ ـ ـ ــاة فـ ـ ـ ـ ـ ــي فلسـ ـ ـ ـ ـ ــطين،
.)http://kudah.pna.ps/ar_page.aspx?id=1EmOnXa2059593492a1EmOnX

• الراغب األصفهاني؛ الحسين بن دمحم ،أبو القاسم (ت 542هـ) :المفردات في غريب القرآن ،تحقيق :دمحم سيد كيالني( ،لبنـان ،دار
المعرفة).

• ابن رشد؛ دمحم بن أحمد القرطبي ،أبو الوليد (ت 595هـ) :بداية المجتهد ونهاية المقتصد( ،بيروت ،دار الفكر).
• الرملــي؛ شــمس الــدين ،دمحم بــن أبــي العبــاس (ت 1441هـ ـ) :نهايذذة المحتذذاج إلذذى شذذرح المنهذذاج( ،بيــروت ،دار الفكــر للطباعــة،
1141هـ1921/م).

• زي ـدان؛ د .عبــد الك ـريم (ت 1135هـ ـ) :المفصذذل فذذي أحكذذام الم ذرأة والبيذذت المسذذلم فذذي الشذذريعة اإلسذذالمية( ،بيــروت ،مؤسســة
الرسالة ،ط1113 ،1هـ1993/م).

• الس ــباعي؛ د .مص ــطفى ب ــن حس ــني (ت 1321ه ـ ـ) :المذذذرأة بذذذين الفقذذذه والقذذذانون( ،بي ــروت ،دار ال ــوراق للنش ــر والتوزي ــع ،ط،7
1124هـ1999/م).

• السرخسي؛ دمحم بن أحمد بن أبي سهل (ت 123هـ) :المبسوط( ،بيروت ،دار المعرفة).
• سعيد المروزي؛ سعيد بن منصور الخ ارسـاني (ت 227ه ـ) :سذنن سذعيد بذن منصذور ،تحقيـق :حبيـب الـرحمن األعظمـي( ،الهنـد،
الدار السلفية ،ط1143 ،1هـ1922/م).

• ابن سـيده؛ علـي بـن إسـماعيل ،أبـو الحسـن (ت 152ه ـ) :المحكذم والمحذيط األعظذم ،تحقيـق :عبـد الحميـد هنـداوي( ،بيـروت ،دار
الكتب العلمية ،ط2444 ،1م).

• الشاطبي؛ إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي ،أبو إسحاق (ت 794هـ) :الموافقات فذي أصذول الشذريعة ،تحقيـق :عبـد هللا دراز،
(بيروت ،دار المعرفة).

• الشافعي؛ دمحم بن إدريس ،أبو عبد هللا (ت 241هـ) :األم( ،بيروت ،دار المعرفة ،ط1393 ،2هـ).
• ش ــجاع ال ــدين؛ د .عب ــد الم ــؤمن :تحديذذذد سذذذن الذذذزواج  -دراسذذذة فقهيذذذة قانونيذذذة مقارنذذذة( ،مؤسس ــة البي ــت الق ــانوني2442 ،م،
.)http://ohlyemen.org/html/101.doc

• الش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـريف؛ دمحم بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاكر :مذذذذذذذذذذذذذذذذن يملذذذذذذذذذذذذذذذذك تقييذذذذذذذذذذذذذذذذد المبذذذذذذذذذذذذذذذذاح أو اإللذذذذذذذذذذذذذذذذزام بذذذذذذذذذذذذذذذذه ( ،صـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيد الفوائـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد،
.)http://www.saaid.net/Doat/alsharef/50.htm

• الشــوكاني؛ دمحم بــن علــي (ت 1255هـ ـ) :نيذذل األوطذذار مذذن أحاديذذث سذذيد األخيذذار شذذرح منتقذذى األخبذذار( ،بيــروت ،دار الجيــل،
1973م).
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• الشيباني؛ دمحم بن الحسن ،أبو عبد هللا (ت 129هـ) :الحجة على أهذل المدينذة ،تحقيـق :مهـدي حسـن الكيالنـي القـادري (بيـروت،
عالم الكتب ،ط1143 ،3هـ1923/م)،

• ابن أبي شيبة؛ عبد هللا بن دمحم بن إبراهيم ،أبو بكر (ت 235هـ) :الكتذاب المصذنف فذي األحاديذث واآلثذار ،تحقيـق :كمـال يوسـف
الحوت( ،الرياض ،مكتبة الرشد ،ط1149 ،1هـ).

• الشيرازي؛ إبراهيم بن علي ،أبو إسحاق (ت 171هـ) :المهذب في فقه اإلمام الشافعي( ،بيروت ،دار الفكر).
• أبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو صـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبرة؛ لبنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى عبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد الفتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاح :الذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذزواج المبكذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذر ( ،غ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـزة ،الجامعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة اإلسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالمية،
.)http://site.iugaza.edu.ps/arodwan/files/2013/10/Zawwaj-Mubaka.doc

• صحيفة الوسط البحرينية :القرضاوي يؤيد زواج المجنون  ...ورفع سن زواج الفتيات( ،صحيفة الوسـط البحرينيـة ،العـدد ،553
2441/3/12م.)http://www.alwasatnews.com/news/378686.html ،

• الصنعاني؛ دمحم بن إسماعيل( ،ت 252هـ) :سبل السالم شرح بلوغ المرام من أدلذة األحكذام ،تحقيـق :دمحم الخـولي( ،بيـروت ،دار
إحياء التراث العربي ،ط1379 ،1هـ).

• الطبري؛ دمحم بن جرير ،أبو جعفر (ت 314هـ) :جامع البيان عن تأويل القرآن المعـروف بتفسذير الطبذري( ،بيـروت ،دار الفكـر،
1145هـ).

• ابن عابدين؛ دمحم أمين بن عمر (ت 1252هـ) :رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير األبصار ،تحقيـق :عـادل عبـد الموجـود
وعلي معوض( ،بيروت ،دار الكتب العلمية ،ط1115 ،1هـ1991/م).

• ابــن عبــد البــر؛ يوســف بــن عبــد هللا النمــري القرطبــي ،أبــو عمــر (ت 113ه ـ) :التمهيذذد لمذذا فذذي الموطذذأ مذذن المعذذاني واألسذذانيد،
تحقيق :مصطفى العلوي ودمحم البكري( ،المغرب ،و ازرة عموم األوقاف والشؤون اإلسالمية1327 ،هـ).

• العثيمــين؛ دمحم بــن صــالح ،أبــو عبــد هللا (ت 1121هـ ـ) :الذذزواج ومجموعذذة أسذذئلة فذذي أحكامذذه( ،الريــاض ،مــدار الــوطن للنشــر،
1132هـ).

• العثيمين؛ دمحم بن صالح ،أبـو عبـد هللا (ت 1121ه ـ) :شذرح صذحيح البخذاري( ،القـاهرة ،المكتبـة اإلسـالمية للنشـر والتوزيـع ،ط،1
1122هـ2442/م).

• العثيمــين؛ دمحم بــن صــالح ،أبــو عبــد هللا (ت 1121هـ ـ) :الشذذذرح الممتذذع علذذذى زاد المسذذذتقنع( ،دار ابــن الجــوزي ،ط-1122 ،1
1122هـ).

• ابــن العربــي؛ دمحم بــن عبــد هللا ،أبــو بكــر (ت 513ه ـ) :أحكذذام الق ذرآن ،تحقيــق :دمحم عبــد القــادر عطــا( ،لبنــان ،دار الفكــر للطباعــة
والنشر).

• عالء الدين البخاري؛ عبد العزيز بن أحمد بن دمحم (ت 734هـ) :كشف األسرار عذن أصذول فخذر اإلسذالم البذزدوي ،تحقيـق :عبـد
هللا محمود دمحم عمر( ،بيروت ،دار الكتب العلمية1112 ،هـ1997/م).

• العم ارنــي؛ د .عبــد الــرحمن :تقييذذد المبذذاح فذذي بعذ

قذوانين األسذذرة العربيذذة وفذذي بعذ

الحديث.)www.ahlalhdeeth.com/vb/attachment.php?attachmentid ،

االجتهذذادات الفقهيذذة المعاصذذرة( ،أهــل

• ابن فارس؛ أحمد بن فارس بن زكريا ،أبو الحسين (ت 395هـ) :معجم مقاييس اللغة ،تحقيق :عبد السـالم دمحم هـارون( ،بيـروت،
دار الجيل ،ط1124 ،2هـ1999/م).

• القثـامي؛ ســمران :الذزواج المبكذذر جريمذذة شذذرعية نفذذذت علذى أيذذدي الجهذذالء( ،جريـدة الريــاض ،العــدد 2449/3/27 ،11221م،
.)http://www.alriyadh.com/418615

• ابن قدامة؛ عبـد هللا بـن أحمـد المقدسـي ،أبـو دمحم (ت 124ه ـ) :المغنذي فذي فقذه اإلمذام أحمذد بذن حنبذل الشذيباني( ،بيـروت ،دار
الفكر ،ط1145 ،1هـ).
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• القرافي؛ شهاب الدين ،أحمد بن إدريس (ت 121هـ) :الذخيرة ،تحقيق :دمحم حجي( ،بيروت ،دار الغرب1991 ،م).
• القرطبي؛ دمحم بن أحمـد األنصـاري ،أبـو عبـد هللا (ت 171ه ـ) :الجذامع ألحكذام القذرآن المعـروف بتفسذير القرطبذي( ،القـاهرة ،دار
الشعب).

• القيسي؛ سها ياسين عطا :زواج الصغار في ضوء تحديد سن الزواج( ،غزة ،الجامعة اإلسالمية1131 ،هـ2414/م).
• ابــن قــيم الجوزيــة؛ دمحم بــن أبــي بكــر أيــوب الزرعــي ،أبــو عبــد هللا (ت 751ه ـ) :زاد المعذذاد فذذي هذذدي خيذذر العبذذاد ،تحقيــق :شــعيب
األرنؤوط وعبد القادر األرنؤوط( ،بيروت ،مؤسسة الرسالة ،ط1147 ،11هـ1921/م).

• الكاساني؛ عالء الدين ،أبو بكر بن مسعود (ت 527هـ) :بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع( ،بيـروت ،دار الكتـاب العربـي ،ط،2
1922م).

• ابن ماجة؛ دمحم بن يزيد القزويني ،أبو عبد هللا (ت 275هـ) :سنن ابن ماجة ،تحقيق :دمحم فؤاد عبد الباقي( ،بيروت ،دار الفكر).
• مـ ـ ــدابش؛ عرفـ ـ ــات :سذذذذذذذن الذذذذذذذزواج يفجذذذذذذذر جذذذذذذذدالا فذذذذذذذي الذذذذذذذيمن( ،جريـ ـ ــدة الشـ ـ ــرق األوسـ ـ ــط ،العـ ـ ــدد 2414/22 ،11137م،
.)http://archive.aawsat.com/details.asp?issueno=11700&article=561999#.WfoT_9R95gs
• مسلم؛ مسلم بن الحجاج القشيري النيسـابوري ،أبـو الحسـين (ت 211ه ـ) :صذحيح مسذلم ،تحقيـق :دمحم فـؤاد عبـد البـاقي( ،بيـروت،
دار إحياء التراث العربي).

• ابن مفلح؛ إبراهيم بن دمحم ،أبو إسحاق (ت 221هـ) :المبدع في شرح المقنع( ،بيروت ،المكتب اإلسالمي1144 ،هـ).
• المقدسي؛ بهاء الدين ،عبد الرحمن بن إبراهيم ،أبو دمحم (ت 121هـ) :العذدة شذرح العمذدة فذي فقذه إمذام السذنة ،اعتنـى بهـا :خالـد
دمحم محرم( ،بيروت ،المكتبة العصرية1117 ،هـ1997/م).

• ابن المنذر؛ دمحم بن إبراهيم النيسـابوري ،أبـو بكـر (ت 312ه ـ) :اإلجمذاع ،تحقيـق  :د .فـؤاد عبـد المـنعم أحمـد( ،اإلسـكندرية ،دار
الدعوة ،ط1142 ،3هـ).

• ابن نجيم؛ زين الدين بن إبراهيم (ت 974هـ) :البحر الرائق شرح كنز الدقائق( ،بيروت ،ط.)2
• النــداف؛ د .مــاهر معــروف ،والكــردي؛ د .ارئــد علــي :تحديذذد سذذن الذذزواج فذذي الشذذريعة اإلسذذالمية وقذذانون األح ذوال الشخصذذية
األردني لعام 0202م  -دراسة فقهية مقارنة( ،المجلة األردنية في الدراسات اإلسالمية ،مج ( ،)11ع(1131 ،)2هـ2415/م).

• النووي؛ محيي الـدين ،يحيـى بـن شـرف ،أبـو زكريـا (ت 171ه ـ) :شذرح النذووي علذى صذحيح مسذلم( ،بيـروت ،دار إحيـاء التـراث
العربي ،ط1392 ،2هـ).

• و ازرة األوقاف والشؤون اإلسالمية – الكويت :الموسوعة الفقهية الكويتية( ،الكويت ،و ازرة األوقاف والشؤون اإلسالمية-1141 ،
1127هـ).
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