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یتناول البحث بالدراسة والتحلیل آراء الفقھ�اء ومواق�ف الق�وانین العربی�ة المعاص�رة                

أھلی��ة ال��زواج  لل��ذكر واألنث��ى، وتط��ور االجتھ��ادات الفقھی��ة  م��ن م��سألة س��ن اكتم��ال  
والقانونی��ة ف��ي ذل��ك، وب��ین البح��ث أن ھ��ذه الم��سألة اجتھادی��ة ف��ي الفق��ھ اإلس��المي،     
فھناك من یمنع نھائیا تزویج الولي لمن لم یصل سن البلوغ سواء أكان ذكرا أم أنثى 

والعق�ل، وھ�ذا م�ذھب اب�ن      سیرا عل�ى القاع�دة العام�ة ف�ي األھلی�ة ال�شرعیة ب�البلوغ                  
شبرمة وأبي بكر األصم، وعثم�ان البت�ي، وھن�اك م�ن یجی�ز لل�ولي األب أو الج�د ألب                  
ت��زویج األنث��ى قب��ل البل��وغ ال��شرعي، وال یجی��ز ت��زویج ال��ذكر، ب��ل یبق��ى حت��ى  یبل��غ     
ویتولى أمر زواج نفسھ بإرادتھ، وھذا مذھب ابن حزم األندلسي، بینما یرى جمھ�ور   

ألربع��ة ج��واز ت��زویج ال��ولي لل��صغیر ذك��را أو أنث��ى ، ولك��ن ال ت��زف فقھ��اء الم��ذاھب ا
ویب�ین    . ]من الناحیة الجسمیة [ الزوجة إلى زوجھا إال بعد أن تكون مطیقة للوطء 

البحث أدل�ة ھ�ذه األق�وال ویناق�شھا بإس�ھاب وی�رجح ع�دم الت�زویج قب�ل البل�وغ، وأن                 
ن�ھ خ�صوصیة تم�ت ب�أمر اهللا      بالسیدة عائشة كان بعد بلوغھ�ا، أو أ زواج الرسول   

تعالى لمصلحة الدعوة اإلسالمیة، وأنھ لم یصدر أي أمر دیني بت�زویج ال�صغار، وم�ا     
قد یكون مورس في بعض األزمنة واألمكنة إنما كان نتیجة اجتھادات أملتھ�ا ظ�روف    
تلك المجتمعات واستمرارا للعرف في الجاھلیة، ولیست أمرًا دینی�ًا واجب�ًا أو من�دوبًا،      

 األص��لح لمجتمعاتن��ا المعاص��رة ال��سیر عل��ى الق��ول الفقھ��ي القاض��ي بع��دم ت��زویج  وأن
كم��ا أن م��ن الم��صلحة مواص��لة وت��ضافر الجھ��ود م��ن قب��ل علم��اء ال��شریعة   . ال��صغار

والقانون والطب والتربیة وعل�م ال�نفس لتحدی�د ال�سن األن�سب الكتم�ال أھلی�ة ال�زواج          
  .بحیث ال یتم الزواج إال بتمامھ

حث سن أھلیة الزواج المعتمد في العدید من القوانین العربی�ة المخت�ارة      وقد تناول الب  
من المشرق والخلیج والمغرب العربي، وبین أن االجتھاد الفقھي والق�انوني ك�ان ق�د                
تغیر أثناء الخالفة العثمانیة بقانون حقوق العائلة العثماني، حیث حدد األھلیة للزواج 

ن الق�وانین العربی�ة مح�ل الدراس�ة ح�ددت س�ن             عام�ا، وأ   ١٧ عاما ولألنثى    ١٨للذكر  
عام��ا، ١٨ و١٧ عام��ا، ولألنث��ى فیم��ا ب��ین   ١٩ و١٨أھلی��ة ال��زواج لل��ذكر فیم��ا ب��ین   

ووضعت استثناء من ذلك ل�بعض الح�االت الت�ي تقت�ضیھا ال�ضرورة وتح�ت اإلش�راف            
  . عاما مع التحقق من البلوغ الشرعي١٥القضائي على أن ال یقل السن عن 

 :.احیة الكلمات المفت
  .  قضاء شرعي- دراسات أسریة،- قانون أحوال شخصیة،-فقھ أحوال شخصیة
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In the name of of Allah the Merciful 

Abstract  

Evolution of jurisprudence at the age of eligibility for 
marriage - a legal jurisprudence study - 

Dr. Zakaria Muhammad Al-Qudah – 

 Yarmouk University - Jordan 

qdah@yu.edu.jo 

The study discusses and analyzes the scholars' 
opinions as well as the position of modern Arabic laws 
in the issue of the marriage qualification age, as well as 
fiqhi and legal opinions development. The study 
clarified that this issue is a judgmental issue in the 
Islamic fiqh, some forbids the marriage of a person 
under-age wither was a male of female according to the 
role of shari qualification within age and sanity, this 
was the opinion of Ibn Shibrema and Abu Baker Al-
asam. Others, allowed the father or grandfather to 
marry the female before that while forbids the marriage 
of males until the legal age then he can marry himself, 
this was the opinion of ibn hazm Al-andulsi. Meanwhile,  
most scholars in the four sects allow the marriage of 
the young male or female but the female can't enter sex 
relationship before the legal age ( from physical side) . 
The research explained those opinions in details and 
stands for the prohibition of marriage before the due 
age. The marriage of the Prophet (peace and blessings 
of Allaah be upon him) with Aisha was after her 
attainment, or that it was a peculiarity made by the 
command of Allaah for the sake of the Islamic da'wa. 
Continuing the custom in ignorance, and not a religious 
duty or a delegate, and that it is more appropriate for 
our contemporary societies to follow the doctrine of 
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jurisprudence not to marry young. It is also in the 
interest of continuing and concerted efforts by the 
scholars of Sharia, law, medicine, education and 
psychology to determine the most appropriate age for 
the completion of the eligibility of marriage so that 
marriage can only be completed. 

The research dealt with the age of marriage 
eligibility adopted in many Arab laws selected from the 
East, the Gulf and the Maghreb, and that the 
jurisprudence and legal jurisprudence was changed 
during the Ottoman succession Ottoman family rights 
law, where the eligibility for marriage to male ١٨ years 
and female ١٧ years, and that the Arab laws under 
study The age of eligibility for marriage was set 
between ١٨ and ١٩ years, and for females between ١٧ 
and ١٨ years, and an exception was made for certain 
cases where necessary and under judicial supervision, 
provided that the age was at least ١٥ years with validity 
of puberty. 

key words :. 

Jurisprudence of Personal Status - Law of Personal 
Status - Family Studies - Sharia Judiciary. 
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 :المقدمة
الحمد هللا، والصالة وال�سالم عل�ى رس�ول اهللا، وآل�ھ وص�حبھ وم�ن وااله، وبع�د؛ ف�إن                 
أمور الزواج وتكوین األسرة من األمور المھمة في حیاة األف�راد والمجتمع�ات ب�شكل              
عام، وقد نظم اإلسالم الحیاة االجتماعیة بشكل دقیق  وذكر بعض األحك�ام التف�صیلیة           

 ال یج��وز مخالفتھ��ا أو الخ��روج  علیھ��ا، وج��اء ف��ي بع��ض  وثبتھ��ا ب��شكل ق��اطع بحی��ث
النواحي بأحكام مجملة وأعطى المجتھدین فرصة ف�ي االجتھ�اد لتطبیقھ�ا ب�شكل م�رن       
یراعي تغیر ظروف وأحوال المجتمعات ضمن القواعد األساسیة للشریعة ومقاصدھا          

 .العامة
 من األمور المتغیرة ویعد السن المناسب لكل من الذكر واألنثى للزواج وتكوین أسرة   

التي یجوز فیھا االجتھاد، وھي قابلة للتغیی�ر والتط�ویر بم�ا یحق�ق م�صلحة المجتم�ع                 
  .بحیث یكون الزواج محققا ألغراضھ ومقاصده الشرعیة

وھذا بحث یتناول آراء الفقھاء في تحدی�د س�ن ال�زواج  بحی�ث ال یج�وز إج�راء العق�د            
ن ھ�ذا األم�ر ومراقبت�ھ ق�ضائیا، ب�دءا م�ن        قبلھ، ویب�ین ت�اریخ الت�دخل الحك�ومي بتقن�ی          

الخالف���ة العثمانی���ة بق���انون حق���وق العائل���ة العثم���اني، واس���تمرارا بق���وانین األح���وال  
الشخ��صیة ف��ي ال��دول العربی��ة، وتط��ور االجتھ��ادات الفقھی��ة والقانونی��ة ف��ي ذل��ك بم��ا   

  .یراعي  تغیر الظروف، ویحقق مصلحة المجتمع
  :أسئلة الدراسة

  :جابة عن األسئلة اآلتیةتسعى الدراسة لإل
   ھل حدد الشرع سنا للزواج بحیث ال یجوز الزواج قبلھ؟-١
  . ھل یجوز للولي تزویج الصغیر أو الصغیرة غیر البالغین؟-٢
  . ھل یجوز التدخل الحكومي بتحدید سن الزواج ، وما تاریخ ھذا التدخل؟-٣
  ة؟ ھل یوجد تحدید لسن الزواج في القوانین العربیة المعاصر-٤
 ھل یجوز تطویر وتغییر سن الزواج بما یناسب تغیر الظ�روف ویحق�ق الم�صلحة      -٥

  .العامة؟
  :حدود الدراسة

تتناول الدراسة تطور سن  أھلیة الزواج في المذاھب األربعة والمذھب الظاھري وما 
نقل فیھا من أقوال، وتنظیمات سن أھلیة ال�زواج قانون�ا، واس�تثناءاتھ، ب�دءا بق�انون            

م�صر،  : عائل�ة العثم�اني  ث�م ف�ي ع�دد م�ن الق�وانین العربی�ة المعاص�رة وھ�ي               حقوق ال 
األردن، س��وریا،  الع��راق، الكوی��ت، اإلم��ارات العربی��ة المتح��دة، الجزائ��ر، المملك��ة        

  .وتنحصر الدراسة في ھذا اإلطار.  المغربیة
  :أھداف الدراسة

  :تھدف الدراسة إلى بیان
  .لوغ من قبل أولیائھم إن األرجح عدم تزویج الصغار قبل الب-١
 إن قول جمھور الفقھاء بجواز تزویج األولی�اء لل�صغار وال�صغیرات ھ�و اجتھ�اد        -٢ 

فقھي یتماشى مع األوضاع االجتماعیة التي كانوا فیھا ولیس دینا واجب االتب�اع م�ع          
  .تغیر الظروف واألحوال
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د البل�وغ،   بالسیدة عائشة رضي اهللا عنھا كان بع   إن األرجح أن زواج الرسول       -٣
 بأمر م�ن اهللا تع�الى اقت�ضتھا ظ�روف ال�دعوة      أو أنھ كان من خصوصیات الرسول      

  .للمصلحة العامة للمسلمین
 الكتم�ال األھلی�ة لل�زواج أم�ر ج�ائز تحقیق�ا       - بعد البل�وغ الطبیع�ي     – إن تحدید سن     -٤

  .للمصلحة العامة
لمل�زم أم�ر ج�ائز     إن التدخل الحكومي في س�ن أھلی�ة ال�زواج بالت�شریع الق�انوني ا            -٥

  .شرعًا، وقد بدأ ذلك فعال أثناء الخالفة العثمانیة
 ان معظم الدول العربیة حددت في قوانین أحوالھا الشخ�صیة س�نا ألھلی�ة ال�زواج                 -٦

أكب���ر م���ن س���ن البل���وغ الطبیع���ي المعت���اد نظ���را لتغی���ر ظ���روف وأح���وال المجتمع���ات  
  .المعاصرة

  :منھج وإجراءات الدراسة
راسة اتباع المنھج االستقرائي التحلیلي، حیث تم استقراء أقوال            اقتضت طبیعة الد  

الفقھاء وأدلتھم من مصادرھا المعتمدة، والن�صوص القانونی�ة، وتحلیلھ�ا، واس�تنباط             
  .النتائج منھا

وق��د ت��م ع��زو اآلی��ات القرآنی��ة الكریم��ة وتخ��ریج األحادی��ث النبوی��ة ال��شریفة والحك��م    
ات ال��صلة لبی��ان أوج��ھ التعبی��ر الق��انوني ع��ن علیھ��ا، وت��م نق��ل الن��صوص القانونی��ة ذ

الموض���وع، وتط���وره، وتغی���ر ال���سن المح���دد بم���ا یتناس���ب م���ع ظ���روف المجتمع���ات  
وتغیرھا، مع التركیز على ما تم من تطور وتغیر ف�ي ھ�ذا الموض�وع ف�ي الت�شریعات              

  .األردنیة منذ اإلمارة إلى اآلن
  :  خطة الدراسة

  :ن، تحت كل منھما ثالثة مطالبقسمت الدراسة بعد المقدمة إلى مبحثی
  :سن أھلیة الزواج في الفقھ اإلسالمي: المبحث األول
  .مذاھب الفقھاء في سن  أھلیة الزواج: المطلب األول
  .أدلة الفقھاء في سن أھلیة الزواج ومناقشاتھا: المطلب الثاني
  .الترجیح: المطلب الثالث
  .عاصرةسن أھلیة الزواج في القوانین الم: المبحث الثاني
  .التحدید القانوني  لسن أھلیة الزواج: المطلب األول
  .االستثناءات القانونیة من سن أھلیة الزواج: المطلب الثاني
  .اء مخالفة القانون في أھلیة الزواجزج :المطلب الثالث

  .الخاتمة، وفیھا مجمل النتائج  والتوصیات
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  املبحث األول

  ي أهلية الزواج يف الفقه اإلسالمسن

أبین في ھذا المبحث تطور االجتھ�ادات الفقھی�ة  ف�ي ال�سن ال�ذي ی�صبح فی�ھ ك�ل م�ن            
: الزوجین أھال للزواج في الظروف الطبیعیة العادیة، وذلك في ثالث�ة  مطال�ب؛ األول              

: والثال�ث . أدل�ة الفقھ�اء ومناق�شاتھا     : والثاني  . مذاھب الفقھاء في سن أھلیة الزواج     
  .الترجیح

  اطب اول

بزواجذاا ن أ  ءا   

تباین��ت آراء الفقھ��اء  ف��ي س��ن أھلی��ة ال��زواج تباین��ًا كبی��رًا، فم��نھم م��ن ط��رد القاع��دة  
بالتكالیف الشرعیة وأنھا منوطة بالبلوغ، فال زواج وال تزویج قبل ذلك، أما جمھ�ور           

جھ الفقھاء فعلى عدم تحدید سن إلجراء العقد من قبل الولي حتى لو كان المراد تزوی  
دون سن البلوغ ذكرا كان أو أنثى، فیعقد الزواج من قبل الولي، لكن ال تزف الزوجة 
إال بعد أن تصبح قادرة على الوطء،  وھناك من ط�رد القاع�دة عل�ى ال�ذكور وك�سرھا             

  . بالنسبة لإلناث، فلم یجز تزویج الذكور قبل البلوغ، وأجاز لألولیاء  تزویج اإلناث
وأدلتھ�ا، ومناق�شتھا، وت�رجیح م�ا یقوی�ھ ال�دلیل ویحق�ق         وسأقوم بع�رض ھ�ذه اآلراء       

المصلحة  لمجتمعاتنا المعاصرة  مع مراعاة ما استجد من تط�ورات وم�ا اختل�ف م�ن          
  . أعراف

  : المذھب األول
 فیما نقل عنھم في عدد من [  )٣(وعثمان البتي) ٢( وأبو بكر األصم)١(یرى ابن شبرمة
ھاء المعاصرین مثل مصطفى السباعي، ومحم�د  وبعض الفق، ) ١(   ]المصادر الفقھیة

                                                           

ة الف�روع، ول�د س�نة اربع�ة      ابن شبرمة ھو العالمة الفقی�ھ المح�دث قاض�ي الكوف�ة ك�ان م�ن أئم�       ١) (
 عن أن�س ب�ن مال�ك، وإب�راھیم النخع�ي، وع�امر ال�شعبي                سنة أربع وأربعین ومائة   وسبعون، ومات   

ال�ذھبي،  :  وغیرھم، وحدث عنھ أبن المبارك، وسفیان الثوري، وسفیان بن عیین�ة وغی�رھم، ینظ�ر       
 .٤٢١، ص١١عبد اهللا محمد بن أحمد، سیر أعالم النبالء، مؤسسة الرسالة بیروت، ج

كان دینا وق�ورا ص�بورا عل�ى الفق�ر منقب�ضا      ھو عبد الرحمن بن كیسان، وكنیتھ أبو بكر األصم، ٢) (
عن الدولة، ولھ كتاب تفسیر ، وكتاب الحجة والرسل، وكتاب الحركات، والرد على الملحدة، وال�رد       

س�یر  : ل�ذھبي ا: على المجوس واألسماء الحسنى، وافتراق األمة، م�ات س�نة إح�دى وم�ائتین، ینظ�ر      
والزركلي، خیر ال�دین ب�ن محم�ود ب�ن محم�د ب�ن عل�ي            .١٢٣، ص ٨أعالم النبالء، مرجع سابق،، ج    

 .٢٢٣، ص٣ م، ج٢٠٠٢، ١٥، األعالم، دار العلم للمالیین،ط)ھـ١٣٩٦: ت(بن فارس،
  . أبو عمرو عثمان البتي، فقیھ البصرة،  وقیل أصلھ من الكوفةھو٣) (

لھ :  وعبد الحمید بن سلمة، والحسن، وسفیان، وقال ابن سعد     أنس بن مالك، والشعبي،   : حدث عن 
ال�ذھبي، س�یر أع�الم    : أحادیث، ك�ان ص�احب رأي وفق�ھ، ت�وفي ف�ي ح�دود المائ�ة واألربع�ین،، ینظ�ر            

: ت(ال��صفدي، ص��الح ال��دین خلی��ل ب��ن أیب��ك ب��ن عب��د اهللا     ، ١٤٨، ص٦الن��بالء، مرج��ع س��ابق، ج 
 –دار إحی�اء الت�راث   : رناؤوط وتركي مصطفى، الناشر  أحمد األ : ـ الوافي بالوفیات، تحقیق   )ھـ٧٦٤

 .٣١٠، ص١٩م، ج٢٠٠٠ -ھـ١٤٢٠بیروت،
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 أن ال والیة ألحد في أمر الزواج ال على الصغیر وال عل�ى ال�صغیرة ، وال              ) ٢(القضاة  
یجوز تزویجھما حتى یكبرا، فإذا بلغت األنثى وأذن ولیھا بتزویجھا جاز ذلك، ول�یس      

ج�ة إل�ى ال�زواج،    لألب أو الولي تزویجھا قبل البلوغ، ألن علة ثبوت الوالیة ھ�ي الحا   
مع القدرة المناسبة على االختیار، لذلك شرع إذن  الولي لجبر ما قد یحدث من سوء 
االختیار، وال�صغیرة ال تحت�اج إل�ى ال�زواج ألن�ھ ال یحق�ق لھ�ا فائ�دة ت�ذكر، ف�ال یج�وز               

، ب�ل  ] ال�ذكر [تزویجھا، وما دام األمر كذلك فمن ب�اب أول�ى ال یج�وز ت�زویج ال�صغیر           
حت��ى یكب��را، ویتزوج��ا، وب��ذلك تتحق��ق مقاص��د ال��زواج وم��صالحھ بع��د یج��ب االنتظ��ار 
أي أن الحكم ھنا  متوقف  على البلوغ،  مما یجعل من المناسب   .) ٣(بلوغ كل منھما

  .إلقاء نظرة ولو سریعة على أقوال الفقھاء فیما یعد بلوغا شرعیا
  :عالمات البلوغ

تظھ�ر عل�ى ج�سم ال�ذكر أو األنث�ى           یستدل عل�ى البل�وغ أوال بالعالم�ات الطبیعی�ة الت�ي             
ف�إن ت�أخرت ھ�ذه العالم�ات ف�ي      .  نتیجة تطور بنیة كل منھما مع تطور مراحل العم�ر        
، وعالمات البلوغ ] البلوغ بالسن [الظھور یصار إلى افتراض البلوغ بعد سن معینة 

الطبیعیة  المتفق علیھا عند الذكر ھي االحتالم وإنزال المني واإلحب�ال، واختل�ف ف�ي                 
إنب��ات ش��عر العان��ة، وغل��ظ ال��صوت، والمتف��ق علیھ��ا عن��د األنث��ى االح��تالم والحب��ل         

فم�ن ل�م تظھ�ر علی�ھ إح�دى عالم�ات       . والحیض، واختلف في إنبات شعر العان�ة أی�ضا       
البلوغ المتقدمة یصار إلى البلوغ بالسن، وھو مختلف فیھ أیضا بین الم�ذاھب، حت�ى           

 سنة، ١٧ند الحنفیة سن البلوغ لألنثى  في المذھب الواحد قد تجد أكثر من قول،  فع
 سنة لك�ل منھم�ا، إال أن األرج�ح ھ�و      ١٥ سنة، وروي    ١٩ سنة، وروي    ١٨وللذكر    

 ١٦ ، وھ�و الم�شھور والمخت�ار عن�د المالكی�ة أی�ضا، وروي       )٤( سنة لك�ل منھم�ا      ١٨
  .  سنة١٥  )٢( والحنابلة )١( ، وعند الشافعیة)٥( سنة ١٥سنة، والبن وھب 

                                                                                                                                                     

  .٥٥٠٤، ص٢والكاس�اني، ب�دائع ال�صنائع، ج   . ٢٣٦، ص ٤السرخسي، المب�سوط، ج : انظر١) (  
المحلى باآلثار، تحقیق لجنة إحیاء الت�راث العرب�ي، دار   ) ٤٥٦(وابن حزم، أبو محمد علي بن أحمد     

 واب��ن قدام��ة، عب��د اهللا ب��ن احم��د المقدس��ي،     .٤٦٢، ص٩ بی��روت، د ط، د ت، ج-دی��دةاألف��اق الج
 .٣٢، ص٧ه، ج١٤٠٥، ١ بیروت، ط-فكرالمغني في فقھ االمام أحمد بن حنبل، دار ال

 ٣السباعي،م��صطفى، الم��رأة ب��ین الفق��ھ والق��انون، المكت��ب اإلس��المي، مؤس��سة الرس��الة، ط    ٢) (
ش��رح ق��انون األح��وال الشخ��صیة األردن��ي، وزارة الثقاف��ة    والق��ضاة محم��د، ال��وافي  ف��ي   .  ٦٠ص

 ."٥٧م، ص٢٠١٢، ١األردنیة، ط
 . ٤٥٩، ص ٩ابن حزم، المحلى، ج٣) (
وال�سغدي، أب�و الح�سن عل�ي ب�ن الح�سین، النت�ف ف�ي         . ٥٥٣، ص ٦ السرخسي، المب�سوط، ج ٤) (

، ص ١م، ج١٩٨٤، ٢  األردن، ط-الفت���اوى، تحقی���ق ص���الح ال���دین الن���اھي، دار الفرق���ان، عم���ان 
١١٣ . 

، ٢٩١، ص ٥ الخرش��ي، محم��د ب��ن عب��د اهللا، ش��رح مخت��صر خلی��ل، دار الفك��ر، بی��روت، ج     ٥) (
، ص ٣وال��صاوي، أب��و العب��اس أحم��د،  بلغ��ة ال��سالك ألق��رب الم��سالك، دار المع��ارف، بی��روت، ج      

م، ١٩٨٩وعلیش، محمد ب�ن أحم�د، م�نح الجلی�ل ش�رح مخت�صر خلی�ل، دار الفك�ر، بی�روت،            . ٤٠٢
   .٨٧، ص ٦ج
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دل على  البل�وغ ال�شرعي بالعالم�ات الطبیعی�ة أوال، وبع�ضھا متف�ق علی�ھ          أي أنھ یست  
وبعضھا مختلف فیھ، فقد یعد اإلنسان بالغا عن�د ال�بعض لظھ�ور عالم�ة م�ن عالم�ات          
البل��وغ المعتم��دة عن��دھم، وال یع��د بالغ��ا عن��د ال��بعض اآلخ��ر نظ��را لع��دم اعتم��اد تل��ك      

یعی�ة  للبل�وغ فكثی�ر م�ن الفقھ�اء      العالمة عندھم، فإن ل�م تظھ�ر أي م�ن العالم�ات الطب      
یفترضون البلوغ للذكر واألنثى في سن الخام�سة ع�شرة، وال�بعض ی�ؤخره إل�ى س�ن                 
الثامنة عشرة، والبعض ینقص األنثى سنة نظرا للعرف بأن نموھا یك�ون أس�رع م�ن             

  .  الذكر غالبا
ع��دم تحدی��د س��ن  ) ٣(  ی��رى  جمھ��ور الفقھ��اء م��ن الم��ذاھب األربع��ة   :الم��ذھب الث��اني

لل�زواج  وأن ل�ولي ال�صغیر وال�صغیرة تزویجھم�ا إن أراد ذل�ك، ورأى م�صلحة لھم�ا         
في ذلك الزواج، فالرأي ھنا رأي الولي، والتقدیر تقدیره أبًا كان أو ج�دًا ألب، إذ م�ن                 
المعل���وم بال���ضرورة أن ال���صغیر وال���صغیرة ال یق���دران عل���ى إج���راء عق���د ال���زواج      

 العق�ود، فأق�ام الفقھ�اء ال�ولي مقامھم�ا ف�ي             لنفسیھما لعدم اكتمال أھلیتھم�ا ف�ي مج�ال        
إجراء عقد الزواج لھما، وھي والیة إجبار تتم دون إرادة الم�ولي علی�ھ، إذ ل�یس ل�ھ               
إرادة معتبرة في مجال العقود بعد، النعدام أھلیت�ھ قب�ل التمیی�ز، ونق�صھا أو انع�دامھا          

ف�ي والی�ة ت�زویج      وللفقھاء تف�صیالت    .  فیما بین التمییز والبلوغ    - على خالف  -أیضا  
  :كل من الذكر واألنثى
  أن عل��ة الوالی��ة عل��ى ]أص��حاب ھ��ذا الق��ول [  ی��رى الجمھ��ور :الوالی��ة عل��ى ال��ذكر

ال��صغیر ال��ذكر ھ��ي ال��صغر نف��سھ، فتثب��ت علی��ھ الوالی��ة ص��غیرًا، وت��زول عن��د البل��وغ  
عاقًال، وبناء على ذلك یجوز ل�ولي ال�صغیر تزویج�ھ، وتبق�ي الوالی�ة قائم�ة إل�ى س�ن                   

لوغ، إذ الصغیر القاصر ال یفھم وال یعي استقالًال شؤون الزواج وال المصلحة فیھ              الب
  .فیقوم ولیھ مقامھ في ذلك، وفي العقد لھ

                                                                                                                                                     

  الماوردي، أب�و الح�سن عل�ي ب�ن محم�د، الح�اوي الكبی�ر ف�ي فق�ھ اإلم�ام ال�شافعي، دار الكت�ب             ١) (
والنووي، محیي الدین، المجموع شرح المھ�ذب       . ٣١٥، ص   ٢م، ج ١٩٩٩،  ١العلمیة، بیروت، ط  

            . ٣٦١، ص ١٣مع تكملتي السبكي والمطیعي، دار الفكر، بیروت، ج
 .٣٤٦، ص ٤المغني، ج  ابن قدامة، ٢) (
-ه١٤١٤ بی��روت، دط، -المب��سوط، دار المعرف��ة ) ٤٨٣(السرخ��سي، محم��د ب��ن أحم��د،  : ینظ��ر٣) (

الھدایة في شرح بدایة المبتدي،     ) ه١٩٣(، والمرغیناني، علي بن أبي بكر     ٢١٢، ص ٤م، ج ١٩٩٣
  .١٩٣، ص١ لبنان دط، دت، ج-تحقیق طالل یوسف، دار احیاء التراث العربي، بیروت

الت��اج واإلكلی��ل ش��رح مخت��صر خلی��ل، دار ) ه٨٩٧(ري، محم��د ب��ن یوس��ف ب��ن أب��ي القاس��م،  والعب��د
، والمزن����ي، أب����و الح����سن عل����ي ب����ن     ٦٣٥، ص٦م، ج١٩٩٩٤ه ١٤١٦، ١الكت����ب العلمی����ة، ط 

عل�ي  : الحاوي الكبیر في فقھ اإلمام ال�شافعي، وھ�و ش�رح لمخت�صر المزن�ي، تحقی�ق         ) ٤٥٠(محمد،
، ٩م، ج١٩٩٩ه، ١٤١٩، ١بی��روت، لبن��ان، ط–ب العلمی��ة محم��د مع��وض، وع��ادل أحم��د، دار الكت��

، والھیتمي، ابن حجر، تحفة المنھاج في شرح المنھاج، المكتبة التجاریة الكبرى، م�صر،          ١٣١ص
ش���رح ) ه٧٧٢(، والزرك���شي، ش���مس ال���دین أب���ي عب���داهللا    ٢٩٩، ص٧م، ج١٩٨٣ه،١٣٥٧دط، 

 بی�روت،  -م، دار الكت�ب العلمی�ة  عب�د الم�نعم خلی�ل اب�راھی      : الزركشي عل�ى مخت�صر الخرق�ي، تحقی�ق        
وابن قدامة، عبد اهللا بن احم�د المقدس�ي، المغن�ي ف�ي فق�ھ      . ٣٥٠، ص٢م، ج ٢٠٠٢ه،  ١٤٢٣دط،  

 .٣٧٩، ص٧ه، ج١٤٠٥، ١ بیروت، ط-االمام أحمد بن حنبل، دار الفكر
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  : الوالیة على األنثى
اتفق أصحاب ھذا الق�ول أی�ضا عل�ى أن ل�ولي ال�صغیرة  أن یزوجھ�ا، غی�ر أن�ھ یوج�د            

 أي تنفی��ذ ق��ول ال��ولي   اخ��تالف جزئ��ي ب��ین الفقھ��اء ف��ي عل��ة اإلجب��ار عل��ى األنث��ى        
، ومباشرة الولي للعقد، وبیان ھ�ذا االخ�تالف ی�تلخص       - ولو دون رضاھا   –بتزویجھا  

  :      في األقوال اآلتیة 
 ان )٢(، وقول عن�د الحنابل�ة رجح�ھ اب�ن الق�یم      )١( وھو قول فقھاء الحنفیة    :القول األول 

ال�ذكر واألنث�ى   علھ الوالیة على الصغیرة والصغیر ھ�ي ال�صغر نف�سھ، وال ف�رق ب�ین           
ف��ي ذل��ك، وبن��اء عل��ى ھ��ذا الق��ول ف��إن ال��ولي یمل��ك ت��زویج  ابنت��ھ ال��صغیرة أو ابن��ھ      
ال��صغیر جب��رًا عنھم��ا م��ا دام��ا ص��غیرین، فل��و زوج مولیت��ھ ال��صغیرة ث��م م��ات عنھ��ا     
زوجھا أو طلق�ت فتبق�ى والی�ة اإلجب�ار علیھ�ا قائم�ة لتحق�ق وص�ف ال�صغر، ولولیھ�ا                      

 ب�أن أطاق�ت ال�وطء وزف�ت إل�ى       –لو أص�بحت ثیب�ًا      تزویجھا ثانیة وھي صغیرة حتى        
  .  ، أي أن علة الوالیة ھي الصغر نفسھ-زوجھا ووطئھا فعال قبل البلوغ 

 ان ل�ولي ال�صغیرة والی�ة إجب�ار ب�التزویج            )٣( وھو ق�ول فقھ�اء المالكی�ة       :القول الثاني 
ل��وغ، س��واء أكان��ت بك��رًا أم ثیب��ا، وتظ��ل ھ��ذه الوالی��ة قائم��ة عل��ى البك��ر حت��ى بع��د الب   

وتزول عن الكبیرة بالثیوب�ة، أي أن عل�ة الوالی�ة عل�ى ال�صغیرة ھ�ي ال�صغر، فتجب�ر                
  .الصغیرة وإن كانت ثیبًا، وعلى الكبیرة البكارة، فتجبر البكر وإن كانت بالغًا

أن ل�ولي ال�صغیرة    )٥(، وقول عن�د الحنابل�ة    )٤( وھو قول فقھاء الشافعیة    :القول الثالث 
ء أكانت صغیرة غیر بالغة أم كبیرة بالغة، فلولیھ�ا والی�ة       تزویجھا ما دامت بكرًا سوا    

تزویجھ��ا ألن البك��ر تجھ��ل أم��ور ال��زواج وم��ا یتعل��ق ب��ھ، ف��ال ت��ستطیع تق��دیر األم��ور   
والعواقب وقد ال تحسن االختیار، بمعن�ى أن عل�ة الوالی�ة عل�ى ال�صغیرة ھ�ي البك�ارة                

أو م�ات عنھ�ا زوجھ�ا    فقط، وبناء على ھذا القول فإن ال�صغیرة اذا تزوج�ت وطلق�ت،     
بع��دما ص��ارت ثیب��ًا، ف��ال یح��ق لولیھ��ا تزویجھ��ا ثانی��ة قب��ل البل��وغ، ویج��ب أن ننتظ��ر     
للبلوغ حتى تتزوج مرة ثانیة بإذنھا، إذ ال مصلحة في تزویجھا ثانیة وھ�ي ص�غیرة،          

  .ففي حال الطالق أو موت الزوج یجب االنتظار إلى البلوغ

                                                           

، الزیلعي، عثمان بن علي، تبین الحق�ائق ش�رح كن�ز ال�دقائق، المطبع�ة األمیری�ة الكب�رى       : ینظر ١) (
، واب��ن نج��یم، زی��ن ال��دین محم��د، البح��ر الرائ��ق ش��رح كن��ز  ١١٧، ص٢ه، ج١٣١٣، ١الق��اھرة، ط

 .١٢٠-١١٨، ص٣، ج٢الدقائق، دار الكتاب اإلسالمي، ط
-ه١٤١٥، ٢ابن القیم، محمد بن أبي بكر، زاد المعاد في ھدى خیر العباد، مؤسسة الرس�الة، ط ٢) (

 . وما بعدھا٩٠، ص٥م، ج١٩٩٤
محم�د حج�ي، دار الغ�رب    : في، أبو العباس شھاب ال�دین ب�ن احم�د، ال�ذخیرة، تحقی�ق     القرا: ینظر٣) (

 .٢١٧، ص٤م، ج١٩٩٤ بیروت، -اإلسالمي
، ١٦٥، ص١٦ بی�روت، دط، ج -النووي، محی�ي ال�دین ب�ن ش�رف، المجم�وع، دار الفك�ر      :  ینظر٤) (

-ه١٤٦٤ ،١ بی��روت، ط-والرمل��ي، ش��ھاب ال��دین نھای��ة المحت��اج ف��ي ش��رح المنھ��اج، دار الفك��ر      
 .٢٢٩، ص٦م، ج١٩٨٥

 .٣٤٦، ص٧ابن  قدامھ، المغني، مرجع سابق، ج:  ینظر٥) (
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خول فلولیھا أن یزوجھا ثانیة لبقاء الوالیة أما إن طلقت أو مات عنھا زوجھا قبل الد   
 .علیھا قائمة باعتبارھا بكرا

 یرى ابن حزم  أن والیة اإلجبار تثبت على األنثى الصغیرة فق�ط وال            :المذھب الثالث   
تثبت على الذكر الصغیر، فللولي تزویج الصغیرة ولیس لھ تزویج الصغیر بل ینتظ�ر           

 صغیرًا، أما الصغیرة فقد یكون ھنالك مصلحة حتى یكبر إذ ال مصلحة لھ في التزویج
في تزویجھا إذا ك�ان الخاط�ب كفئ�ًا لھ�ا، وُیخ�شى ذھاب�ھ وض�یاع فرص�ة ھ�ذا ال�زواج                       

وال یجوز ل�ألب وال لغی�ره إنك�اح    :" علیھا، یقول ابن حزم في كتابھ المشھور المحلى      
ت��زویج   أم��ا ع��ن ج��واز )١(". ال��صغیر ال��ذكر حت��ى یبل��غ، ف��إن فع��ل فھ��و مف��سوخ أب��دًا

الحجة ف�ي إنك�اح األب ابنت�ھ ال�صغیرة البك�ر؛      : " یقول ابن حزم  األنثى وھي صغیرة ف   
 من عائ�شة رض�ى اهللا عنھ�ا، وھ�ي بن�ت س�ت       إنكاح أبي بكر رضى اهللا عنھ النبي   

سنین، ودخل بھا وھي بنت تسع سنین، وھذا  أمر مشھور غنین�ا ع�ن إی�راد اإلس�ناد        
  )٢(فیھ

تالف  الفقھاء في ھذه المسألة وتفاصیلھا ھو بناؤھا         ویبدو واضحا أن من أسباب اخ     
على العرف، وما بني على العرف فإنھ یتغیر بتغیره زمانا ومكانا، یقول عبد الوھاب       

  واألحك�ام المبنی�ة عل�ى الع�رف تتغی�ر بتغی�ره زمان�ا ومكان�ا ألن الف�رع یتغی�ر                       :خالف
 اخ�تالف ع�صر وزم�ان ال    بتغیر أصلھ، ولھذا یقول الفقھاء في مثل ھذا االختالف إنھ       

وھ�ذا ی�دعونا للك�الم بنب�ذة ی�سیرة ع�ن الع�رف وش�روط                 . )٣(" اختالف حجة وبرھان  
  .اعتباره إجماال بما یخدم فكرة البحث الرئیسة دون الخوض بتفاصیلھ

ذكر العلماء قدیما وحدیثا تعریفات متعددة للع�رف تتف�ق ف�ي الم�ضمون وإن           :  العرف
  : ت ودرجة الوضوح، منھااختلفت في التعابیر والصیاغا

 الع��رف م��ا اس��تقرت النف��وس علی��ھ ب��شھادة العق��ول وتلقت��ھ الطب��ائع    :ق��ال الجرج��اني
       )٤(القبول 

العرف ما اس�تقر ف�ي النف�وس م�ن جھ�ة العق�ول وتلقت�ھ        : " وعرفھ أحمد إبراھیم بك  
  .      )٥(" الطباع السلیمة بالقبول 

تعارفھ الناس وساروا علیھ من ق�ول أو  العرف ھو ما : " ویقول عبد الوھاب خالف    
عادة جمھور قوم في قول أو فعل       " وعرفھ مصطفى الزرقا بأنھ     .  )١("  فعل أوترك   

  ")٢(    .    

                                                           

المحلى باآلثار، تحقی�ق لجن�ة إحی�اء الت�راث العرب�ي،      ) ٤٥٦( ابن حزم، أبو محمد علي بن أحمد١) (
 .٤٦٢، ص٩ بیروت، د ط، د ت، ج-دار األفاق الجدیدة

 .٣٨، ص٩ابن حزم، المحلى باآلثار، مرجع سابق، ج٢) (
 .٩١م، ص١٩٥٩خالف، عبد الوھاب، علم أصول الفقھ، مكتبة الدعوة، القاھرة، ٣) (
الجرجاني، علي ب�ن محم�د، التعریف�ات، تحقی�ق إب�راھیم اإلبی�اري، دار الكت�اب العرب�ي، بی�روت،           ٤) (

العیني، أبو محمد محمود بن أحمد، البنایة شرح الھدای�ة،          : وانظر أیضا . ١٩٣،ص  ١ھـ، ج ١٤٠٥
وأبو البقاء، أی�وب ب�ن موس�ى، الكلی�ات،     . ٨٢، ص ٢م، ج٢٠٠٠، ١تب العلمیة، بیروت، ط  دار الك 

 .   ٦١٧، ص ١تحقیق عدنان درویش، مؤسسة الرسالة، بیروت، ج
 .٤٠م، ص ١٩٣٩أحمد إبراھیم بك، علم أصول الفقھ،  دار األنصار ، القاھرة، ٥) (
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والعرف قد یكون قولیا أو عملیا، عام�ا أو خاص�ا، وھ�و ف�ي جمی�ع األن�واع ق�د یك�ون                 
عتب�اره، أو  صحیحا ال یخالف نصا من نصوص الشریعة أو قواعدھا المقررة فیج�ب ا      

فاسدا وھو م�ا یخ�الف ن�صا ش�رعیا أو قاع�دة ش�رعیة مق�ررة كم�ا إذا تع�ارف الن�اس                       
التعام��ل بالرب��ا المح��رم، وتع��اطي الخم��ور، والمق��امرة، ونح��و ذل��ك، وھ��ذا الع��رف ال     

  .یجوز اعتباره
  :شروط اعتبار العرف

   :)٣(ذكر العلماء شروطا لألخذ بالعرف، یمكن بیانھا باختصار فیما یأتي
 أن ال یكون العرف مخالفا ألحكام الشریعة اإلسالمیة المقررة، أي أن ال یكون في       -١

  .العرف تعطیل لنص ثابت أو ألصل قطعي في الشریعة
 أن یك��ون الع��رف مط��ردا أو غالب��ا، أي أن یك��ون العم��ل ب��ھ م��ستمرا ف��ي جمی��ع         -٢

 معن��اه فاش��تراط االط��راد أو الغلب��ة ف��ي الع��رف   . الح��وادث ال یتخل��ف، أو ف��ي أكثرھ��ا  
  .اشتراط األغلبیة العملیة فیھ ألجل اعتباره حاكما في الحوادث

 أن یكون العرف المراد تحكیم�ھ ف�ي الت�صرفات قائم�ا عن�د إن�شائھا، أي أن یك�ون                   -٣
العرف سابقا أو مقارنا للتصرف، وھذا احتراز عن الع�رف الح�ادث فإن�ھ ال عب�رة ل�ھ                    

  .بالنسبة إلى الماضي وال یحكم فیھ
ع��ارض الع��رف ت��صریح بخالف��ھ فیم��ا ی��تم إن��شاؤه ب��ین الن��اس م��ن عق��ود       أن ال ی-٤

أي أن الع�رف یك��ون حج�ة إذا ل�م یك��ن    . والتزام�ات، ف�إن الت�صریح یق��دم عل�ى الع�رف     
  .مخالفا لنص أو شرط ألحد العاقدین

وھك��ذا ن��رى أن جمھ��ور الفقھ��اء ق��د أعط��وا ال��ولي ال��شرعي م��ن األص��ول ص��الحیة      
وإناث��ا، وأج��از اب��ن ح��زم ت��زویج ال��صغیرة دون    واس��عة ف��ي ت��زویج ال��صغار ذك��ورا    

. ال��صغیر، وخ��الفھم ف��ي ذل��ك بع��ض الفقھ��اء ومنع��وا ت��زویج ال��صغار ذك��ورا وإناث��ا       
وس��أقوم ببی��ان أدل��ة ك��ل م��ن الم��ذاھب الثالث��ة ومناق��شتھا ب��شكل موس��ع، ك��ي یت��ضح   

  .ویستبین وجھ ترجیح ما یقویھ الدلیل ویحقق المصلحة

ب اطا  

ب اذا أدء و  

  : ومناقشتھا] عدم جواز تزویج الصغار [أدلة المذھب األول  : أوًال
 عل�ى ع�دم   ] ابن شبرمة وأبو بكر األصم وعثم�ان البت�ي   [ استدل أصحاب ھذا القول 

تزویج الصغار بالقواع�د العام�ة للتك�الیف ال�شرعیة المنوط�ة ب�البلوغ والعق�ل، وع�دم                  
  : ابت بالقرآن الكریم والسنة النبویةوھذا ث. الفائدة من زواج الصغار

                                                                                                                                                     

 .٨٩عبد الوھاب خالف، علم أصول الفقھ، ص ١) (
، ٢م، ج١٩٦٨، ١٠ن، دم���شق، ططفى الزرق���ا، الم���دخل الفقھ���ي الع���ام، مطبع���ة ط���ربی  م���ص ٢)  (

   ٨٤٠ص
    . ٢٣ إلى ٢٠ انظر المصادر  والمراجع المتقدمة في الھوامش من  ٣) (
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¶  ̧    M  ¾  ½  ¼  »  º  ¹ : یق���ول اهللا تع���الى:  الق���رآن الك���ریم-١

  ÄÃ  Â      Á  À  ¿L ) ٦اآلیة :النساء(  

أم���ر اهللا تع���الى ب���ابتالء الیت���امى أي ال���صغار قب���ل البل���وغ ف���ي ش���أن  :وج���ھ الدالل���ة
صغار إلیھم ببلوغھم النكاح مع العق�ل  التصرفات المالیة وربط اهللا تعالى دفع أموال ال   

  )١(والرشد، فدل على أن سن النكاح ھو سن البلوغ ال قبلھ
  : مناقشة ھذا االستدالل

ون��وقش ھ��ذا االس��تدالل بثب��وت ج��واز ت��زویج األولی��اء لل��صغار باألدل��ة الن��صیة م��ن      
  .القرآن الكریم، وبالسنة العملیة واآلثار المرویة

ة داللة اآلیات وعدم التسلیم بوجھ االستدالل باألحادیث        وقد ردوا على ذلك بعدم قطعی     
  .واآلثار المرویة، كما سیتضح من عرض أدلة الجمھور ومناقشاتھا

  : السنة النبویة-٢
َال ُتْنَكُح اَألیُِّم َحتَّى ُت�ْسَتْأَمَر، َوَال ُت�ْنَكُح الِبْك�ُر َحتَّ�ى     :"  في الحدیث الصحیح    یقول   -أ

   )٢(" َأْن َتْسُكَت: "َیا َرُسوَل اللَِّھ، َوَكْیَف ِإْذُنَھا؟ َقاَل: َقاُلوا" ُتْسَتْأَذَن
الثَّیِّ�ُب َأَح�قُّ ِبَنْف�ِسَھا ِم�ْن َوِلیَِّھ�ا، َواْلِبْك�ُر ُت�ْسَتْأَمُر، َوِإْذُنَھ�ا         : "   وف�ي روای�ة ق�ال   -ب

  .)٣("ُسُكوُتَھا
  : وجھ الداللة في الحدیثین

دون إذنھ�ا وإرادتھ�ا بك�را كان�ت أو ثیب�ا، مم�ا       یدل الح�دیثان عل�ى أن الم�رأة ال ت�زوج           
یستتبع أنھا ال بد أن تكون مكلفة شرعا أي بالغ�ة عاقل�ة حت�ى تك�ون إرادتھ�ا مكتمل�ة            
وإذنھا صحیحا، فال زواج قبل البلوغ الختالل اإلذن الذي ھو شرط، إذ الصغیرة غی�ر            

  .)٤("ال إذن لھا"البالغة كما یقول النووي  

ر اب ن اطع م اءة زوج ون م             ..." :   یقول   - ت

   )٥("ط  وم   وء

                                                           

 مف�اتیح  ،)ھ�ـ ٦٠٦: ت(الرازي،  فخر الدین، أبو عبد اهللا محمد بن عم�ر ب�ن الح�سن التیم�ي،     ١)     (
 .١٦، ص١٠ ھـ، ج١٤٢٠، ٣ ط- بیروت-لعربي الغیب، دار إحیاء التراث ا

النكاح، باب ال ی�نكح األب وغی�ره البك�ر    : الجامع المسند الصحیح، مرجع سابق، كتابالبخاري، ٢) (
 ) ٥١٣٦(، حدیث رقم١٧، ص٧، ج١والثیب إال برضاھاط

، ح�����دیث ١٠٣٧، ص ٢ج: مرج�����ع س�����ابق، ب�����اب، م�����سلم، الم�����سند ال�����صحیح المخت�����صر٣) (
 )١٤٢١(٦٧رقم

ش�رح  ص��حیح م�سلم، دار إحی��اء الت��راث   ) ھ��ـ٦٧٦: ت(الن��ووي، أب�و زكری��ا یحی�ى ب��ن ش�رف    ٤)  (
 .٢٠٦، ص٩ه، ج١٣٩٢، ٣ بیروت، ط–العربي 

محمد بن إسماعیل أب�و عب�داهللا، ص�حیح البخ�اري، محم�د زھی�ر ب�ن ناص�ر، دار ط�وق          البخاري، ٥) (
، ح��دیث ٣، ص٧م، جم��ن ل��م ی��ستطع الب��اءة فلی��ص  : النك��اح، ب��اب : ھ��ـ، كت��اب ١٤٢٢، ١النج��اة، ط

 ).٥٠٦٥(رقم
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من استطاع الباءة فلیت�زوج فإن�ھ   : " قال  وفي صحیح البخاري أیضا أن النبي -ث
   )١("أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم یستطع فعلیھ بالصوم فإنھ لھ وجاء

  :وجھ الداللة
  :ب التعبیر في الحدیثین عدة أوجھ للداللةربما لمسنا من أسلو

  . الخطاب للشباب، وال یطلق ھذا اللفظ في اللغة على غیر البالغ ذكرا أو أنثى-
 أمر بالزواج لمن استطاع الباءة، وھي تعني القدرة على تحمل أعباء الزواج نفسیا -

  .ومادیا وجسمیا، وھذه األمور ال تتحقق في غیر البالغ
ن المخاطبة بتكالیف شرعیة م�ن غ�ض الب�صر وإح�صان الف�رج، وال          تضمن الحدیثا  -

  .یوجھ تكلیف شرعي لغیر البالغ
 ب��ین الح��دیثان بع��ض حك��م ال��زواج م��ن إغ��ضاض الب��صر وإح��صان الف��رج، وھ��ذا ال -

  .یكون قبل البلوغ
 أمر الحدیثان من ال یستطیع الب�اءة بال�صوم، وعل�ل بأن�ھ ل�ھ وج�اء، وف�سرت كلم�ة                       -

وإن عمم تفسیر كلمة    . الشھوة الجنسیة، وھذا ال یكون قبل البلوغ      وجاء  بكسر حدة     
وجاء على المنع من عموم المعاصي عدنا إلى أن الخطاب بالتكالیف ال�شرعیة یك�ون    

  .بعد البلوغ ال قبلھ
فھذه األوجھ بمجموعھا تدل على أن المخاطب بالزواج ھو المكلف شرعا، وال یكون           

  . زواج قبل ذلكذلك قبل البلوغ عاقال، فال یكون
 )٢ (..."تزوجوا فإني مكاثر بكم األم�م : "  قال  عن أبي امامة الباھلي أن النبي -ج

  :وروي الحدیث مع اختالف ببعض األلفاظ بعدة أسانید صحیحة، منھا
   )٣(".تناكحوا وتناسلوا فإني أباھي بكم األمم یوم القیامة " -
   )٤(".یامة تناكحوا تناسلوا أباھي بكم األمم یوم الق "-

                                                           

، ٣، ص٧النك�اح، ج الترغیب في : النكاح، باب: ، صحیح البخاري، مرجع سابق، كتابالبخاري١) (
 ).٥٠٦٥(حدیث رقم

، ص�حیح الج�امع، ن�شر، المكت�ب     )ھ�ـ ١٤٢٠: ت(األلباني أبو عبد الرحمن محم�د ناص�ر ال�دین،     ٢) (
 .اني، وصححھ األلب٢٩٤١، حدیث رقم ٥٦٦، ص١اإلسالمي،ج

، النوافح  العطرة في االحادیث الم�شتھرة،  )ه١١٨١:ت( الصعدي، محمد  بن أحمد بن جار اهللا،٣) (
  .مؤسسة الكتب الثقافیة

 .حدیث صحیح: ، وقال عنھ١٠٧حدیث رقم 
محم�د ب�ن لطف�ي    : ، مخت�صر المقاص�د، تحقی�ق   )ه١١٢٢ت( الزرق�اني،  محم�د ب�ن عب�د الب�اقي،      ٤) (

 وق��ال عن��ھ ٣٢٦، ح��دیث رق��م ١٠٤، ص٤ بی��روت ط-لن��شر والتوزی��عال��صباغ، المكت��ب اإلس��المي ل
 ).صحیح
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  :وجھ الداللة
تشیر األحادیث المتقدمة لربط الزواج بإمكانیة التناس�ل والتك�اثر، وھ�ذا ال یك�ون قب�ل           
البلوغ، فعري التزویج قبل البلوغ م�ن الفائ�دة الدینی�ة بغ�ض الب�صر وإح�صان الف�رج          
 لعدم الشھوة، وعن ثمار الزواج من التناسل والتكاثر لعدم إمكانی�ة ذل�ك قب�ل البل�وغ،              

  .وخال عن تحقیق مقاصد الزواج المعتادة
جمھ��ور الفقھ��اء المجی��زین لت��زویج ال��صغار     [  أدل��ة الم��ذھب الث��اني  :  ثانی��ا

  .، ومناقشتھا] والصغیرات 
 استدل المجیزون لتزویج ال�صغار قب�ل س�ن البل�وغ ب�القرآن الك�ریم، وال�سنة النبوی�ة           

  . المطھرة
  : من القرآن الكریم-١

»  ¬    ® ̄   °  ±  M   ́ ³  ²  :الى اس���تدلوا بق���ول اهللا تع���  

»º   ¹   ̧  ¶  µL ) ٤الطالق(   

  :وجھ الداللة
  یستلزم ظاھر اآلیة الكریمة صحة زواج الصغیرات الالئ�ي ل�م یح�ضن، إذ  بین�ت                -١

اآلیة أن عدة المطلق�ات الالئ�ي یئ�سن م�ن المح�یض لكب�ر أعم�ارھن ثالث�ة أش�ھر، ث�م                    
أن ع�دة المطلق�ات الالئ�ي  ل�م یح�ضن ثالث��ة      عطف�ت عل�ى ذل�ك الالئ�ي ل�م یح�ضن، أي       

أشھر، فالمطلقة التي لم تحض أي الصغیرة التي تزوج ث�م تطل�ق قب�ل أن تح�یض أي       
قبل أن تبلغ، فإن عدتھا ثالثة أشھر، أي نفس ع�دة المطلق�ة البالغ�ة، ومعل�وم  فقھی�ًا           

ھ أن الط��الق ال یك��ون إال م��ن عق��د زواج ص��حیح، إذ ل��و ل��م یك��ن ال��زواج ص��حیحا فإن�� 
یفسخ فسخا وال یقع بھ طالق الزوج، ومن ناحیة أخرى فإن عدة الطالق ال تكون إال        
بعد الدخول بالمطلقة، مما یدل على جواز تزویج الصغیرات وال�دخول بھ�ن قب�ل س�ن                 

َفَحك��م اهللا تع��الى :"  أو كم��ا یق��ول الج��صاص ف��ي تف��سیره أحك��ام الق��رآن  )١(.المح��یض
طالق ال یقع إال  في نكاح صحیح، فتضمنت بصحة طالق الصغیرة التي لم تحض، وال

وبناء على ذلك إذا طلق�ت ال�صغیرة بع�د ال�دخول             . )٢(" اآلیة جواز تزویج الصغیرات   
  .فیكون لھا عدة، وھذا یدل على جواز تزویج الصغیرات

                                                           

جامع البیان في تأویل الق�رآن، تحقی�ق عب�د اهللا الترك�ي،     ) ه٣١٠(الطبري محمد بن جریر: ینظر١) (
 بتصرف یسیر، والقرطبي، محم�د ب�ن    ٤٩٠، سص ٢٣ه، ج ١٤٢٢،  ١دار ھجر للطباعة والنشر، ط    

، تحقیق أحمد البردوني وابراھیم اطف�یش، دار الكت�ب الم�صریة،    الجامع ألحكام القرآن  ) ٦٧١(أحمد
 وم��ا بع��دھا بت��صرف ی��سیر، واب��ن ج��زي، أب��و القاس��م محم��د ب��ن        ١٦٢، ص١٨م، ج١٩٦٤، ٢ط

التسھیل لعلوم التنزیل، تحقیق عب�د اهللا الخال�دي، دار االرق�م ب�ن أب�ي األرق�م، بی�روت،             ) ٧٤١(أحمد
 .٣٨٦، ص٢ه، ج١٤١٦

احم�د ب�ن عل�ي، إحك�ام الق�رآن، تحقی�ق محم�د ال�صادق قمح�اوي، دار احی�اء           الجصاص، أبو بكر ٢) (
 .٣٤٦، ص٢ه، ج١٤٠٥، ١ بیروت، ط-التراث العربي
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  : مناقشة االستدالل 
اد یمكن مناقشة ھذا االستدالل ب�أن اآلی�ة الكریم�ة لی�ست قطعی�ة الدالل�ة عل�ى أن الم�ر          

بھا البنت الصغیرة التي لم تصل سن البلوغ، أي سن المحیض، وإنما ھ�ذه تف�سیرات    
واجتھادات فقھیة تحتمل الصواب وتحتمل الخطأ، وقد یكون المقصود باآلیة الكریمة           

 M»º   ¹  ¸L                 أي من تصل سن الحیض المعتاد ول�م تح�ض، ك�أن ت�صل الفت�اة

یض، وھ��ذا م��ا یع��رف بت��أخر س��ن  إل��ى س��ن الع��شرین ف��أكثر م��ثال  دون أن ت��رى الح��  
البلوغ، وق�د یك�ون ذل�ك لعل�ة أو م�رض فیھ�ا، وربم�ا تت�زوج وتطل�ق وھ�ي عل�ى ھ�ذا               
الحال، فتكون عدتھا ثالثة أشھر ألنھا ال ُتعّد من ذوات المحیض رغم وص�ولھا ل�سن             

وربم�ا دخ�ل فیھ�ا م�ن كان�ت مرض�عا، وطلق�ت              . الحیض المعتاد، إال أنھا لم تحض بعد      
 مؤقت���ا أثن���اء الرض���اع، وك���ذلك م���ن كان���ت ذات دورة م���ضطربة    وانقطع���ت دورتھ���ا

فانقطع��ت دورتھ��ا وطلق��ت، أو قارب��ت س��ن اإلی��اس ول��م تبلغ��ھ، واض��طربت دورتھ��ا       
وطلقت على ھذا الحال، فتكون عدة كل من ھذه الحاالت باألشھر رغ�م أنھ�ن كبی�رات        

واز بالغ��ات س��ن المح��یض،  وبن��اء عل��ى ھ��ذا ف��إن دالل��ة اآلی��ة لی��ست قطعی��ة عل��ى ج��  
  .تزویج الصغیرات، فضًال عن طالقھن 

على أن ھذه االحتماالت ال تنفي ما ذھب إلیھ المف�سرون والفقھ�اء م�ن ش�مول اآلی�ة             
بعمومھا لحالة الصغر، فمن زوجت  ووطئ�ت  قب�ل البل�وغ س�یرا عل�ى م�ا ك�ان س�ائدا          

ی�ة  من أعراف ، فإن عدتھا تكون باألش�ھر، فعالج�ت اآلی�ة الكریم�ة ھ�ذه الحال�ة العرف                  
كأمر واقع، وقد تغیرت األعراف المعاصرة حالیا، مما یجعل الع�رف مخص�صا لعم�وم          

         )١(. النص كما یرى أبو یوسف وغیره من العلماء القدامى والمعاصرین
 بال��سیدة عائ��شة رض��ي اهللا  اس��تدلوا بحادث��ة زواج النب��ي : م��ن ال��سنة النبوی��ة -٢

تھ�ا كت�ب ال�سنن ال�صحیحة المعتم�دة         عنھا وھي صغیرة، وھذه الحادثة م�شھورة ذكر       
  :ومنھا البخاري ومسلم وغیرھما، وسوف أوردھا على النحو اآلتي

  :روایات البخاري
للبخ�اري ف�ي الموض��وع ث�الث روای�ات كلھ��ا ع�ن ھ��شام ب�ن ع�روة، ع��ن ع�روة، ع��ن         
عائشة رضي اهللا عنھا، األولى مطولة وبھ�ا تف�صیالت ع�ن ی�وم ال�زواج وذك�ر لعم�ر                  

د الزواج وعند الدخول،  واألخریان  أقل تفصیال ولیس  بھم�ا ذك�ر               السیدة عائشة عن  
  .للسن
حدثني فروة بن أبي المغراء، حدثنا علي  بن مسھر، ع�ن ھ�شام، ع�ن أبی�ھ،        -١

وأنا بنت ست س�نین، فق�دمنا    تزوجني النبي : " عن عائشة رضي اهللا عنھا، قالت
ي، ف�وفى جمیم�ة،   المدینة فنزلنا ف�ي بن�ي الح�ارث ب�ن خ�زرج، فوعك�ت فتم�رق ش�عر                 

                                                           

ابن نجیم، األش�باه والنظ�ائر،    . ١٩٦، ص ١٢السرخسي، المبسوط، ج: انظر على سبیل المثال١) (
، ٢٢اعد األحكام، جالعز بن عبد السالم، قو   . ١٩٤القرافي، تنقیح الفصول، ص      . ١٢٢، ص     ١ج

وعبد الوھاب خالف، علم أص�ول الفق�ھ،   . ٤١وأحمد إبراھیم بك، علم أصول الفقھ، ص     . ١٧٨ص  
 .      ٩١ص
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فأتتني أمي أم رومان، وإني لفي أرجوحة، ومعي صواحب لي، فصرخت بي فأتیتھا،  
ال أدري ما ترید بي فأخذت بیدي حت�ى أوقفتن�ي عل�ى ب�اب ال�دار، وإن�ي ألنھ�ج، حت�ى            
سكن بعض نفسي، ثم أخذت شیئا من ماء فم�سحت ب�ھ وجھ�ي ورأس�ي، ث�م أدخلتن�ي              

البیت، فقلن على الخیر والبركة، وعلى خیر ط�ائر،     الدار، فإذا نسوة من األنصار في       
ضحى، فأس�لمتني   فأسلمتني إلیھن، فأصلحن من شأني، فلم یرعني إال رسول اهللا 

  )١(. "إلیھ، وأنا یومئذ بنت تسع سنین
مرضت، وتمرق شعري أي تمزق وتقصف، ووفى جمیمة أي ط�ول            :ومعنى وعكت 

  )٢ (.إلى شحمة األذنین
  لى أن السیدة عائشة فیما یرویھ عنھا عروة تخبر أن النب�ي  ویدل ھذا الحدیث ع

تزوجھا في مكة المكرمة وھي بنت ست سنین، وبنى بھا في المدین�ة المن�ورة وھ�ي              
 .بنت تسع سنین

حدثنا فروة بن أبي المغ�راء، ح�دثنا عل�ي ب�ن م�سھر، ع�ن ھ�شام، ع�ن أبی�ھ،            -٢
م�ي ف�أدخلتني ال�دار، ف�إذا        ، ف�أتتني أ   تزوجني النبي   : " عن عائشة رضي اهللا عنھا    

  )٣ (."على الخیر والبركة، وعلى خیر طائر: نسوة من األنصار في البیت، فقلن
حدثني فروة بن أبي المغراء، حدثنا علي ب�ن م�سھر، ع�ن ھ�شام، ع�ن أبی�ھ،             -٣

، ف�أتتني أم�ي ف�أدخلتني      تزوجن�ي النب�ي   : " ع�ن عائ�شة رض�ي اهللا عنھ�ا، قال�ت     
  )٤(" هللا صلى اهللا علیھ وسلم ضحىالدار، فلم یرعني إال رسول ا

 :روایات مسلم
 : لإلمام مسلم أربع روایات

  . األولى مطولة مماثلة لروایة اإلمام البخاري المطولة المتقدمة-١
 وحدثنا یحیى بن یحیى، أخبرنا أبو معاویة، عن ھشام بن ع�روة، ح وح�دثنا اب�ن               -٢

م، ع�ن أبی�ھ، ع�ن عائ�شة،       نمیر، واللفظ لھ، حدثنا عب�دة ھ�و اب�ن س�لیمان، ع�ن ھ�شا               
  )٥(" وأنا بنت ست سنین، وبنى بي وأنا بنت تسع سنینتزوجني النبي :" قالت

ح�دثنا وكی�ع،   :  حدثنا أبو بكر بن أبي شیبة، وزھیر بن حرب، واللفظ لزھیر، ق�اال      -٣
ح��دثنا س��فیان ،ع��ن إس��ماعیل ب��ن أمی��ة، ع��ن عب��د اهللا ب��ن ع��روة، ع��ن ع��روة، ع��ن      

                                                           

محم�د زھی�ر ب�ن ناص�ر، دار     : الج�امع الم�سند ال�صحیح، تحقی�ق    البخ�اري، محم�د ب�ن اس�ماعیل،     ١) (
 المدین�ة، وبنائ�ھ بھ�ا،    عائ�شة، وق�دومھا  باب تزویج النب�ي     النكاح،  ه، كتاب،   ١٤٢٢طوق النجاة،   

   .)٣٨٩٤( ، حدیث رقم ٥٥، ص٥ج
ابن حجر، أحمد بن علي بن حج�ر أب�و الف�ضل الع�سقالني، ف�تح الب�اري ش�رح ص�حیح البخ�اري،          ٢) (

   .١٩٠، ص٩ه، باب إنكاح الرجل ولده الصغار ج١٣٧٩ بیروت، -دار المعرفة 
 )٣٨٤٩(  المرجع نفسھ، بالجزء والصفحة حدیث رقم٣) (
البناء بالنھار بغیر مرك�ب  :  حجر، فتح الباري في شرح صحیح البخاري، كتاب النكاح، باب ابن٤) (

 )٥١٦٠(، حدیث رقم٢٢، ص٧وال نیران، ج
 ).١٤٢٢( ٧١، حدیث رقم ١٠٣٩، ص ٢تزویج األب البكر الصغیرة، ج:  المرجع نفسھ، باب٥) (
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في شوال، وبن�ى ب�ي ف�ي ش�وال، ف�أي ن�ساء         سول اهللا تزوجني ر:" عائشة، قالت
  )١("  كان أحظى عنده مني؟ رسول اهللا 

:   حدثنا أبو معاویة، عن األعمش، عن إبراھیم، عن األس�ود، ع�ن عائ�شة، قال�ت              -٤
تزوجھا رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم وھي بنت ست، وبنى بھا وھي بنت تسع،              "

  )٢( "ومات عنھا وھي بنت ثمان عشرة 
وتتفق روایات اإلمام مسلم مع روایة اإلمام البخاري بإخبار عائ�شة رض�ي اهللا عنھ�ا        
عن سن  الزواج بست والبناء بتسع س�نین، وی�ضیف الح�دیث الثال�ث  لم�سلم أن ك�ال           
من الزواج والبناء كان في شھر شوال، وبعضھا عن ھشام بن عروة عن عروة عن 

 وتزید روایات مسلم بالسند عن عبد اهللا بن         عائشة كما ھي روایات البخاري الثالث،     
عروة عن عروة عن عائشة كما في الحدیث الثالث، وتضیف سندا آخر للحدیث غی�ر   
عروة وھو عن األسود عن عائشة، فسند الحدیث لیس مقصورا على عروة، بل ھ�و           

  . ] كما في الحدیث الرابع [مروي عن طریق األسود كذلك 
  : روایات أخرى

ع�ن أم  : " في كتب السنة األخرى، وأكتفي ب�ذكر م�ا ف�ي س�نن أب�ي داود           ورد الحدیث   
 .)٣(... "تزوجني وأنا بنت سبع أو ست : المؤمنین عائشة رضي اهللا عنھا 

  :وجھ الداللة من األحادیث
 وھي  –تدل األحادیث المتقدمة بمجموعھا على أن السیدة عائشة أخبرت عن نفسھا            

كان�ت بن��ت س�ت س��نین ح�سب روای��ات      النب�ي    أنھ��ا عن�دما تزوجھ��ا -أعل�م بحالھ�ا  
البخاري ومسلم،  وست أو سبع سنین حسب روای�ات أخ�رى، وأنھ�ا عن�دما بن�ى بھ�ا              

  .كان عمرھا تسع سنین
وألن ھ��ذا االس��تدالل یق��ع علی��ھ م��دار البح��ث س��وف ی��تم مناق��شتھ ب��شكل موس��ع  

  :ومن عدة وجوه، وذلك على النحو اآلتي
 السیدة عائشة، أو وعده ابو بكر الصدیق بتزویج�ھ            خطب    یحتمل أن النبي     :أوًال

إیاھا ولم یتم إجراء العقد وھي بنت ست أو سبع، فعبرت ب�دال م�ن الخطب�ة أو الوع�د            
بلفظ الزواج الذي یفید العقد بن�اء عل�ى م�ا  آل إلی�ھ األم�ر، إذ انبن�ى عل�ى الخطب�ة أو                         

ع�د ب�التزویج ف�ي مك�ة     الوعد بالتزویج في مكة، الزواج فعال ف�ي المدین�ة، فیك�ون الو            
 .وھي ابنة ست أو سبع سنین، والعقد والدخول في المدینة وھي ابنة تسع سنین

 یحتمل أن الراوي عبر بالزواج بدال من الخطبة أو الوعد بناء على م�ا آل إلی�ھ                 :ثانیا
األمر أیضًا، أي أن الخطبة والوعد كانا في مكة وھي بنت س�ت، والعق�د والبن�اء كان�ا          

بعد البلوغ، وھو سن یرجح فیھ احتمال وصول الفتاه للبلوغ   تسع  بنت  في مكة وھي    

                                                           

ل، واس�تحباب ال�دخول فی�ھ،    ب�اب اس�تحباب الت�زوج والت�زویج ف�ي ش�وا       اب�ن حج�ر ف�تح الب�اري،     ١) (
 )١٤٢٣(٧٣، حدیث رقم ١٠٣٩، ص ٢ج
 ).١٤٢٢( ٧٢، حدیث رقم ١٠٣٩، ص ٢تزویج األب البكر الصغیرة، ج:  المرجع نفسھ، باب٢) (
، وق�ال  ٤٩٣٣أبو داود، سنن أب�ي داود، تخ�ریج س�نن أب�ي داود ل�شعیب األرن�ؤوط، ح�دیث رق�م         ٣) (

 . عنھ حدیث صحیح وقال ٤٩٣٤ومثلھ الحدیث رقم . حدیث صحیح
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ف��ي البیئ��ة الح��ارة، فیك��ون العق��د وال��دخول تم��ا بع��د البل��وغ، وبھ��ذا تنتف��ي الحج��ة لم��ا 
  .ذھبوا إلیھ

 ورد ت��ردد ف��ي عم��ر ال��سیدة عائ��شة عن��د ال��زواج ب��ین س��ت أو س��بع س��نین ف��ي :ثالث��ا
 شك عائشة وإما إل�ى ش�ك ال�راوي، وھ�و            مما یشیر إما إلى   . روایات غیر الصحیحین  

  .یثلم القطع بزواجھا بھذا السن
ولو قلنا إن روایات ست سنین تعن�ي أنھ�ا أكمل�ت ال�سادسة ودخل�ت ف�ي ال�سابعة ول�م            
تتمھا، فمن نظر إلى تم�ام ال�سنة ال�سادسة وع�دم اكتم�ال ال�سابعة عب�ر ب�ست س�نین،                 

ا نظ�ر ح�سن؛ وینبن�ي علی�ھ     ومن نظر إلى الدخول في السابعة عبر بسبع سنین، وھذ         
وعلى روایة اإلمام مسلم التي بینت  أن الزواج كان في شوال، أي قبل نھای�ة ال�سنة                 
القمریة بشھرین، أي أن عمرھا كان سبع سنوات كامالت إال نحو ش�ھرین، أي س�ت               
سنوات ونحو عشرة أشھر، وإن فسرنا سبع سنین بأنھا أكملت ال�سابعة ودخل�ت ف�ي       

 ب��شھرین، فیك��ون عمرھ��ا عن��د ال��زواج س��بع س��نین ونح��و ع��شرة  الثامن��ة ول��م تتمھ��ا
أشھر، وعلى االحتمال األول یك�ون احتم�ال بل�وغ الفت�اة ف�ي المن�اطق الح�ارة ممكن�ا،                     
ویتأكد ھذا االحتمال في التفسیر الثاني، وبذلك یكون احتمال أن العق�د ت�م بع�د البل�وغ           

  .واردا
  :عائشة أعلم بنفسھا یمكن الرد على االستدالل بأن السیدة :رابعا 

        بأن السیدة عائشة رضي اهللا عنھ�ا أخب�رت ع�ن ھ�ذه الروای�ة بع�د م�ضى م�دة                       
طویلة من الزمن، فیحتمل أنھا كانت أكبر من ھذا العمر عند زواجھا، وتوھم�ت أنھ�ا        

   ] الت�ي ف�ي غی�ر ال�صحیحین    [بھذا العمر، ویؤید ھذا أنھا قال�ت ف�ي روای�ات الح�دیث     
، فقد تكون توھمت أنھا بھذا العمر وربما كانت أكبر من ذل�ك، ث�م               ست أو سبع سنین   

إن العرب لم یكونوا یھتم�ون بدق�ة األعم�ار، فال�سیدة عائ�شة رض�ي اهللا عنھ�ا عن�دما             
روت الحدیث قدرت أنھا كانت بھذا العمر، ویكون القصد إخبار ال�سیدة عائ�شة بأنھ�ا                

ح�دد س�ن ال�زواج عل�ى وج�ھ        وھ�ي ص�غیرة ال�سن ال أنھ�ا ت    حظیت بالزواج بالنبي  
  . الدقة

 ذات س�ت أو س�بع عن�د العق�د     ]   قبل البلوغ [ على فرض أنھا كانت صغیرة :خامسا
، وذل�ك  كما نقل أنھ�ا  قال�ت، فیك�ون ھ�ذا األم�ر خ�صوصیة م�ن خ�صوصیات النب�ي                

لمصلحة أرادھا اهللا تعالى واقتضتھا مصالح الدعوة، وبھ�ذا یك�ون زواج النب�ي ص�لى         
  :، ومما یؤید ھذالم من السیدة عائشة خصوصیة من خصوصیاتھ اهللا علیھ وس

أریت�ك ف�ي   : " ق�ال لھ�ا     ما رواه البخاري عن عائشة رضي اهللا عنھ�ا أن النب�ي   -أ
ھ��ذه امرأت��ك، : ویق��ول...  م��ن حری��ر ]  قطع��ة [المن��ام م��رتین أرى أن��ك ف��ي س��رقة  

فھ�ذا ی�دل عل�ى    . )١("فأكشف عنھا فإذا ھي أنت، فأقول إن یك ھذا من عند اهللا یمضھ   
  .  أن تزویجھ بعائشة رضي اهللا عنھا كان بأمر من اهللا تعالى

 إن ال��سیدة عائ��شة رض��ى اهللا عنھ��ا عاش��ت وترب��ت ف��ي بی��ت النب��وة، فتفقھ��ت        - ب
وتعلمت أدق تفاصیل حیاتھ وسننھ ص�لى اهللا علی�ھ وس�لم دون وس�یط، ونقل�ت لألم�ة                  
                                                           

 )٣٦٠٦(   البخاري، صحیح البخاري، حدیث رقم١) (
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نقلھ�ا أح�د غیرھ�ا، ومعل�وم أن ال�صغیر           الكثیر من ال�سنن القولی�ة والفعلی�ة م�ا ك�ان لی            
یمتاز بدقة وشمول المالحظة لما یقع أمامھ، وبسرعة الحفظ، وھذا ما فعلت�ھ ال�سیدة             
عائشة رضى اهللا عنھا في بیت النبوة حیث كانت تراقب أفعال وأقوال النب�ي ص�لوات            

ما اهللا وسالمھ علیھ وكانت تسألھ عن كل أمر یشكل علیھا مھما كان صغیرًا، خاصة    
یتعلق بأحكام النساء، ثم إنھا نقلت لألمة أدق تفاص�یل حیات�ھ علی�ھ ال�صالة وال�سالم،         
فضًال عن العدید من األحادیث التي انفردت بروایتھا عن النبي صلى اهللا علی�ھ وس�لم           
بخالف زوجاتھ األخریات، وھذا ما جعل السیدة عائ�شة رض�ى اهللا عنھ�ا مدرس�ة ف�ي                 

 حت�ى قی�ل إنھ�ا    بة رض�ى اهللا ع�نھم بع�د وف�اة النب�ي            العلم یرج�ع إلیھ�ا كب�ار ال�صحا        
كان���ت عالم���ة ب���الفرائض، وك���ان كب���ار ال���صحابة رض���ى اهللا ع���نھم، ی���سألونھا ع���ن    

وقال عنھا عط�اء ب�ن    )٢(" إن ربع األحكام الشرعیة منقول عنھا  :"  وقیل )١(الفرائض
 وكان�ت  )٣("كانت أفقھ الناس، وأعل�م الن�اس، وأح�سن الن�اس رأی�ًا ف�ي العل�م           : " رباح

ذات عقل راجح وعلم غزیر، وما كانت لتصل لھذا المستوى من العلم، وأن تروي ما 
 لوال وجودھا زوج�ة     - وعلى األخص ما یتعلق بخصوصیات النساء واألسرة         –روت  

  .في بیت النبوة وھي صغیرة
    

  م��ن ال��سیدة عائ��شة رض��ي اهللا عنھ��ا وھ��ي ص��غیرة      وب��ذلك یك��ون زواج النب��ي   
صیاتھ، وب��أمر م��ن اهللا تع��الى ولحكم��ة ق��ضاھا كمتطل��ب م��ن      خ��صوصیة م��ن خ��صو  

متطلبات الدعوة ولتتعلم وتتفقھ في أمور الدین وخاصة ما یخص النساء ثم تنق�ل م�ا           
  .تعلمتھ للنساء على األخص، ثم لعموم  األمة

  

 لو أخذنا األحادیث على ظاھرھا، فإن ھذا ال یعد أمرا بتزویج الصغار بل ھو :سادسا
تفسیرات التي قال بھا العلماء یبین الجواز وال یفید الوجوب وال حتى على اقصى ال

أن السیدة عائشة الندب، وكان ھذا مما جرى بھ العرف السائد قدیما، یؤید ذلك 
رضي اهللا عنھا  كان قد خطبھا مطعم بن عدى البنھ جبیر قبل أن یخطبھا ویتزوجھا 

عائشة خوفا على ابنھ من   ، ثم فسخ الخطبة بعد إسالم أبي بكر والرسول 

                                                           

ش�عیب  : ، سیر أعالم النبالء،  تحقیق)ه٧٤٨(  الذھبي،  شمس الدین محمد بن أحمد بن عثمان١) (
، ابن عبد البر، أبو عمر یوس�ف ب�ن عب�د اهللا        ١٨٣، ص ٢االرنؤوط، مؤسسة الرسالة، دط، دت، ج     

، تحقی��ق، عل��ي محم��د البج��اوي، دار الجی��ل،      معرف��ة األص��حاب االس��تیعاب ف��ي ) ٤٦٣( القرطب��ي،
 أب��و محم��د عب��د اهللا ب��ن عب��د   ، وال��درامي، ١٨٨٣، ص٤، ج١، ط م١٩٩٢ - ھ��ـ ١٤١٢بی��روت، 

ح��سین س��لیم أس��د ال��داراني، دار المغن��ي للن��شر      : ال��رحمن ب��ن الف��ضل،  م��سند ال��درامي، تحقی��ق     
 .١٨٨٩، ص ٤، ج١ م، ط٢٠٠٠ - ھـ ١٤١٢والتوزیع، المملكة العربیة السعودیة، 

 ف��تح الب��اري ش��رح ص��حیح البخ��اري، دار ،  أحم��د ب��ن عل��ي  أب��و الف��ضل الع��سقالني اب��ن حجر،٢) (
محم��د ف��ؤاد عب��د الب��اقي ق��أم بإخراج��ھ    : ، رق��م كتب��ھ وأبواب��ھ وأحادیث��ھ  ١٣٧٩ بی��روت، -المعرف��ة 

 .١٠٧، ص٧محب الدین الخطیب، ج: وصححھ وأشرف على طبعھ
 .١٨٨٣، ص٤الستیعاب في معرفة األصحاب، مرجع سابق، جابن عبد البر، ا٣) (
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 ثم أسلم جبیر في السنة العاشرة للھجرة وقیل إنھ أسلم یوم الفتح وقیل  ،)١(اإلسالم
، ھذا یوضح أن سن عائشة عندما خطبت لجبیر كان أقل مما كان علیھ )٢(یوم خیبر

  ، وأن ھذا األمر كان مألوفا عند العرب في الجاھلیة، عندما خطبھا الرسول 
صدر اإلسالم، محاكاة لألوضاع والظروف االجتماعیة السائدة في ذلك واستمر في 

الزمان، فغایة األمر أنھ مباح، ومما ال شك فیھ أن فقھاء المسلمین  توصلوا منذ أمد 
بعید إلى أن  المباح یجوز تقییده بما یحقق المصالح المتغیرة والمتطورة حسب 

صبح من القواعد الفقھیة ظروف وأحوال المجتمعات وأنھم طبقوا ذلك حتى أ
  .  )٣(  ال ینكر تغیر األحكام بتغیر الزمان   :المعروفة قاعدة

  رغم وجود الكتابات حول ھذا الموضوع في بطون الكتب الفقھیة المذھبی�ة،        :سابعا
ف���إن ذل���ك ال یعك���س أھمی���ة األم���ر دینی���ا، وال ی���دل عل���ى م���دى ممارس���تھ فعلی���ًا ف���ي   

عبر العصور، إذ من المعروف في المؤلف�ات الفقھی�ة          المجتمعات اإلسالمیة المتعاقبة    
أنھا توزع المعلومات على أبواب وفصول، فتظل ھذه المعلومات وفق تقسیمھا تكرر        
في أي كتاب مذھبي الحق مع بعض التنقیحات والزیادات، دون التعرض الجاد لحج�م   

یعك��س  ال ]  المك��ررة ف��ي أغلبھ��ا  [ممارس��ة ذل��ك ال��شيء واقعی��ًا، فحج��م الكتاب��ات     
بالضرورة حجم الممارسة الفعلیة للمعلوم�ات المكتوب�ة ف�ي بط�ون الكت�ب، ول�م أطل�ع                  
على دراسات اجتماعیة جادة ُتبین حجم ممارسة تزویج الصغار دون سن البلوغ ف�ي     
الفترات المتالحقة للتاریخ اإلسالمي، فقد یكون حجم ممارستھ فعلیًا قلیال ج�دًا، وأق�ل             

  .الفقھبكثیر مما ھو مسطر في كتب 
 إن القول بعدم التزویج قبل البلوغ قول یتمشى م�ع القواع�د والمقاص�د العام�ة            :ثامنا

لل��شریعة، والم��صالح المتغی��رة والمتج��ددة لمجتمعاتن��ا المعاص��رة، وم��ا یخالف��ھ یمك��ن  

                                                           

حدثنا محمد بن عبد اهللا الحضرمي، ثن�ا عب�د اهللا ب�ن عم�ر     "ذكر الطبراني في المعجم الكبیر فقال١) (
عائشة إل�ى أب�ي بك�ر،    خطب النبي : بن أبان، ثنا أبو أسامة، عن األجلح، عن ابن أبي ملیكة، قال        

ن مطع�م، فخلعھ�ا من�ھ، فزوجھ�ا رس�ول اهللا ص�لى اهللا علی�ھ وس�لم         وكان أبو بكر ق�د زوجھ�ا جبی�ر ب�        
الطبران�ي، أب�و   : ینظ�ر " وھي ابنة ست سنین، تركھا ثالث سنین، ثم بنى بھا وھي بنت ت�سع س�نین   

حمدي بن عبد المجید،  دار إحیاء التراث     : ، المعجم الكبیر، تحقیق   )٣٦٠( القاسم سلیمان بن أحمد   
أخبرن�ا  " ابن سعد في الطبقات، فقال  ، وذكر   )٦٢( حدیث رقم  .٢٦، ص ٢٣، ج ٢ م، ط  ١٩٨٣العربي

، عائشة بنت أبي خطب رسول اهللا، : عبد اهللا بن نمیر عن األجلح عن عبد اهللا بن أبي ملكیة قال 
. ی�ا رس�ول اهللا إن�ي كن�ت أعطیتھ�ا مطعم�ا البن�ھ جبی�ر ف�دعني حت�ى أس�لھا م�نھم                     : بكر الصدیق فقال  

ینظر، ابن سعد، محمد بن س�عد  " رسول اهللا، صلى اهللا علیھ وسلمفاستسلھا منھم فطلقھا فتزوجھا   
، ٨، ج١ م، ط١٩٦٨ بی��روت،–إح��سان عب��اس، دار ص��ادر : ب��ن منی��ع، الطبق��ات الكب��رى،  تحقی��ق 

 .٥٩ص
، االس�تیعاب ف�ي   )٤٦٣ت(ابن عبد البر، أبو عمر یوسف بن عبد اهللا بن محم�د القرطب�ي  :  ینظر٢) (

، ١ م، ط١٩٩٢ - ھ�ـ  ١٤١٢مد البجاوي، دار الجی�ل، بی�روت،      علي مح : معرفة األصحاب،  تحقیق   
 .٢٣٢، ص١ج
 بی�روت،   - الزرقا، أحمد محمد،  شرح القواعد الفقھیة، تعلی�ق م�صطفى أحم�د الزرق�ا، دار القل�م     ٣) (

، والزحیل����ي، محم����د م����صطفى، القواع����د الفقھی����ة وتطبیقاتھ����ا ف����ي ١٤٩، ص١، ج٢ه، ط١٤٠٩
 .٣٥٣، ص١، ج١ ، ط م٢٠٠٦ - ھـ ١٤٢٧ق، دمش-المذاھب الفقھیة، دار الفكر 
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الرد علیھ باعتباره لیس قطعي الداللة، أو أنھ ذو خصوصیة اقتضتھا  ظروف خاصة 
وإن . لمین العام�ة وف�ق ظ�روف مجتمع�اتھم وبیئ�اتھم         لمصلحة الدعوة ومصلحة المس   

القول بالسیر على القواعد العامة بأن ال زواج قبل البلوغ الذي ھو قول اب�ن ش�برمة                 
ه قب�ل أي م��ن أئم��ة  ٧٢أق�دم م��ن م��ذاھب الجمھ�ور المجی��زة، ف��ابن ش�برمة ول��د س��نة    

 عل�ى  ه قبل أي م�نھم أی�ضا، وظ�ل مذھب�ھ م�ستقرا         ١٤٤المذاھب األربعة، ومات سنة     
أن ال زواج قب�ل البل�وغ، ول�م بنت�ھ تبنی�ھ بوفات�ھ، ب�ل ھ�و ق�ول أب�ي بك�ر األص�م أی�ضا              

، وغی�ره، أي بق�ي ھ��ذا الق�ول موج�ودا ومت��داوال أثن�اء فت�رة حی��اة       )ه٢٧٩ –ه ٢٠١(
أئمة المذاھب األربعة، وإلى جانبھا، وإن كانت أق�وال الجمھ�ور أكث�ر ت�داوال، إال أنھ�ا         

مال إل�ى  ) ه٤٥٦-ه٣٨٤(ثم إن ابن حزم . ایش القوالن معا  لم تلغ القول األول، بل تع     
إعمال القواعد العامة أیضا في عدم تزویج الذكور قبل البلوغ، مما یؤكد أن الم�سألة                
اجتھادی��ة خالفی��ة، وأن م��ا ت��م م��ن ممارس��ة ك��ان واقع��ا ف��ي دائ��رة أح��د االجتھ��ادات       

وال ھ��ي ملزم��ة  ال��شرعیة الت��ي وإن كان��ت س��ائغة وغالب��ة، فإنھ��ا لی��ست الوحی��دة،        
  .للمسلمین في جمیع األجیال والعصور

  :، ومناقشتھا)جواز تزویج الصغیرة دون الصغیر(أدلة المذھب الثالث : ثالثا
اس��تدل اب��ن ح��زم عل��ى ع��دم ج��واز ت��زویج ال��صغیر بالقواع��د العام��ة ف��ي التكلی��ف          

دل الشرعي وعدم الفائدة من ھ�ذا الت�زویج، وبم�ا  تق�دم م�ن أدل�ة الق�ول األول، واس�ت            
عل�ى ج�واز ت��زویج ال�صغیرة باألدل�ة الن��صیة واآلث�ار المروی�ة المن��صبة عل�ى ت��زویج        

  .األنثى دون الذكر، والتي تقدم تفصیلھا ومناقشتھا بشكل موسع
  

  اطب اث

را  

من خالل ما تق�دم م�ن أدل�ة ومناق�شات یت�ضح أساس�ا أن الم�سألة خالفی�ة من�ذ الق�دم،                 
ان سائغا وف�ق االجتھ�اد ال�ذي ك�ان س�ائدا ف�ي زمان�ھ،        وأن ما تم من تزویج للصغار ك   

أم��ا بالن��سبة لزمانن��ا وم��ا یناس��ب مجتمعاتن��ا المعاص��رة، ونظ��را لك��ل م��ا تق��دم م��ن           
مناقشات فإنني أرج�ح أن األص�ل ع�دم الت�زویج قب�ل البل�وغ، وأن�ھ وإن نق�ل ف�ي كت�ب            

ف�إن ذل�ك ل�یس    المذاھب األربعة جواز تزویج الصغار ذكورًا وإناثًا من قب�ل أولی�ائھم،      
مطلوبا طلبا دینیا، وإنما كان مج�اراة لألع�راف ربم�ا بم�ا ك�ان محقق�ا   لم�صلحة ف�ي                       
ظروف تلك المجتمعات، وإن ذلك لیس ملزما لنا في حیاتنا المعاص�رة، وإنم�ا واجبن�ا                 
أن نجتھد بما یحقق مصلحة مجتمعاتنا كما اجتھد السابقون بما رأوه محققا لمصلحة   

ز تحدید سن معینة الكتمال أھلیة ال�زواج ح�سب تغی�ر معطی�ات         وأنھ یجو ، مجتمعاتھم
وظروف المجتمعات، وأن یتدخل ولي األمر في تنظیم ذلك بالتشریعات الملزم�ة، بم�ا               
ل��ھ م��ن والی��ة عام��ة توج��ب علی��ھ رعای��ة ش��ؤون األم��ة ح��سب مقت��ضیات ظروفھ��ا         

ھلی��ة وھ��ذا ی��دعونا لبح��ث م��سألة س��ن أ  .  وتطورھ��ا، بم��ا یحق��ق  م��صلحتھا العام��ة   
  .الزواج وتطور االجتھادات فیھ في القوانین العربیة المعاصرة
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  املبحث الثاني

  لية الزواج يف القوانني املعاصرةسن أه

 وت�رك  - كم�ا تق�دم   -رغم أن الفقھ السائد في المذاھب عدم تقیید الزواج ب�سن معین�ة    
ألزواج  ذل���ك عن���د جمھ���ور الفقھ���اء ف���ي الم���ذاھب األربع���ة لألولی���اء قب���ل البل���وغ، وا 

 بع��د البل��وغ، فق��د ظھ��ر الت��دخل   - عل��ى تف��صیل ف��ي الوالی��ة عل��ى األنث��ى    -وأولی��ائھم
الحكومي القانوني في سن الزواج منذ الدولة العثمانیة إلى اآلن، وتك�اد معظ�م ال�بالد            
العربیة واإلسالمیة تتدخل قانونیًا في تنظیم السن المؤھل للزواج على اختالف بینھ�ا       

 تتبن��اه ك��ل دول��ة ب��شكل ع��ام، ث��م ت��ضع بع��ض االس��تثناءات       ف��ي مق��دار ال��سن ال��ذي  
لمواجھة الظروف الخاصة التي قد تستدعي الزواج قبل الوصول إلى السن الق�انوني            

التحدی�د الق�انوني   : ولتوضیح ال�صورة أبح�ث ذل�ك ف�ي  ثالث�ة مطال�ب؛ األول          . المحدد  
: والثال�ث .  ال�زواج  االستثناءات القانونیة من سن أھلیة    : والثاني. لسن أھلیة الزواج  

  .جزاء مخالفة القانون في أھلیة الزواج

  اطب اول

زواجاا ن أ ود اد  

بدأ التدخل الحكومي في تحدی�د  س�ن ألھلی�ة ال�زواج من�ذ زم�ن مبك�ر، إذ ت�م ذل�ك ف�ي                            
 الخالفة العثمانیة في قانون حقوق العائلة، ثم توالى األمر ف�ي ق�وانین ال�دول العربی�ة        

بعد انتھاء دولة الخالفة، وسأذكر ما كان في الدولة العثمانیة من تنظ�یم لھ�ذا األم�ر،                 
  :ثم أتبع ذلك بعدد من القوانین العربیة التي ھي محل الدراسة

  :الدولة العثمانیة 
م ف�ي الم�ادة الخام�سة من�ھ       ١٩١٧ حدد قانون حقوق العائل�ة العثم�اني ال�صادر س�نة            

 ی��شترط ف��ي أھلی��ة النك��اح أن یك��ون  س��ن  الخاط��ب     : "س��ن أھلی��ة ال��زواج، ون��صھا 
  "ثماني  عشرة سنة فأكثر  وسن المخطوبة  سبع عشرة  سنة فأكثر 

ونالحظ ھنا أن التدخل القانوني في تحدید سن الزواج متقدم جدًا، حی�ث م�ضى علی�ھ                 
 رغ�م مخالف�ة ذل�ك    - كم�ا تق�دم   –أكثر من مائة سنة، وس�نتھ دول�ة الخالف�ة العثمانی�ة       

وال جمھور الفقھاء ومنھم المذھب الحنفي ال�ذي كان�ت الدول�ة ت�ستقي من�ھ معظ�م                  ألق
  .األحكام

 وقد كانت الدول العربیة التابعة للخالف�ة العثمانی�ة تطب�ق ھ�ذا الق�انون كأس�اس ع�ام،          
مما یدل على أن فكرة تقیید السن في الزواج معروفة ف�ي معظ�م المجتمع�ات العربی�ة                 

  .بتشریعات قانونیة ملزمة
ا / ٣٣ مر سن أھلیة الزواج في مصر بمراحل منذ الق�دم ؛ فق�د ن�صت  الم�ادة             :صرم

م ١٩٥٦/ ٢٤/٥من الئح�ة الم�أذونین ال�شرعیین الم�ضافة  بق�رار وزی�ر الع�دل  ف�ي                    
ال یج�وز مباش�رة عق�د ال�زواج وال الم�صادقة عل�ى زواج م�سند إل�ى م�ا قب�ل           : " عل�ى 

ة سنة وسن الزوج  ثماني عشرة العمل بھذا القرار ما لم یكن سن الزوجة ست عشر
  ". سنة وقت العقد
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م  بتنظیم بع�ض أوض�اع  التقاض�ي         ٢٠٠٠ لسنة   ١ من القانون رقم     ١٧ وفي المادة   
ال تقب��ل  ال��دعاوى الناش��ئة ع��ن عق��د ال��زواج إذا   : " ف��ي م��سائل األح��وال الشخ��صیة  

 كانت سن الزوجة تقل عن س�ت ع�شرة س�نة  میالدی�ة أو ك�ان س�ن ال�زوج  یق�ل ع�ن               
  ...".ثماني عشرة سنة میالدیة وقت رفع الدعوى 

   ث��م رف��ع ال��سن إل��ى الثامن��ة ع��شرة لك��ل م��ن ال��زوجین لج��واز توثی��ق العق��د ، فف��ي    
ال یج�وز   )  "  مك�ررا  ٣١(م  بشأن  األحوال المدنیة مادة        ١٩٩٤ لسنة   ١٤٣القانون  

  ...".توثیق عقد زواج لمن لم یبلغ من الجنسین  ثماني عشرة سنة میالدیة كاملة
  

  مر سن أھلیة الزواج في األردن بع�دد م�ن المراح�ل وط�رأ علی�ھ العدی�د م�ن                    :األردن
التغیی��ر والتط��ویر بم��ا یناس��ب ظ��روف المجتم��ع ویحق��ق م��صلحتھ ف��ي ك��ل مرحل��ة ؛     

  : ویمكننا إبراز المراحل اآلتیة
 طبق األردن القانون العثماني المتقدم طیلة عھ�د اإلم�ارة وب�دایات تأس�یس المملك�ة              -

  . األردنیة الھاشمیة 
 ١٩٤٧ ل���سنة ٢٦م ق���انون حق���وق العائل���ة األردن���ي رق���م  ١٩٤٧ ث���م ص���در  س���نة-

م، وط��رأ ف��ي ھ��ذا  ٢/٨/١٩٤٧ بت��اریخ ٩١٥المن��شور ف��ي الجری��دة الرس��میة الع��دد   
من�ھ عل�ى أن س�ن     ) ٣( لی�ة ال�زواج، فن�صت الم�ادة        القانون تعدیل كبیر على س�ن أھ      

  .األھلیة للزواج تمام الخامسة عشرة للخاطب والمخطوبة
وبذلك یكون ق�د غی�ر م�ا ك�ان متبع�ا ف�ي ق�انون حق�وق العائل�ة  العثم�اني م�ن أن س�ن                 

  . سنة١٧ ولألنثى ھو ١٨أھلیة الزواج للذكر ھو 
م  ق�انون حق�وق العائل�ة رق�م       ١٩٥٠ ثم صدر بعد إعالن الوحدة بین الضفتین  عام           -

 م�����ن الجری�����دة الرس�����میة بت�����اریخ  ٨١٠١ ون�����شر ف�����ي الع�����دد ١٩٥١ ل�����سنة ٩٢
  م ١٦/٨/١٩٥١

وقد عاد ھذا القانون برفع سن أھلیة الزواج إلى ما كان معموال بھ في قانون حق�وق        
أن ی���تم الخاط���ب الثامن���ة ع���شرة  :  من���ھ ٤العائل���ة العثم���اني ، فاش���ترط ف���ي الم���ادة  

  .لسابعة عشرة من عمریھماوالمخطوبة ا
 ١٩٧٦ ل�سنة  ٦١ ص�در ق�انون األح�وال الشخ�صیة المؤق�ت رق�م        ١٩٧٦ وفي ع�ام   -

  م١/١٢/١٩٧٦  بتاریخ ٢٦٦٨ونشر في الجریدة الرسمیة العدد 
وت��م ف��ي ھ��ذا الق��انون تخف��یض س��ن أھلی��ة ال��زواج بمق��دار س��نتین لك��ل م��ن الخاط��ب    

ھلیة الزواج  أن یكون الخاط�ب     على أنھ یشترط في أ     ٥والمخطوبة ، إذ تنص المادة      
والمخطوب��ة ع��اقلین وأن ی��تم الخاط��ب ال��سنة ال��سادسة ع��شرة  وأن ت��تم المخطوب��ة      

  .الخامسة عشرة من العمر
 ٢٠٠١ ل��سنة ٨٢ ث��م ط��رأ تع��دیل عل��ى الق��انون الم��ذكور ف��ي الق��انون المؤق��ت رق��م -

، ٤٥٢٤قانون معدل لقانون األحوال الشخصیة المنشور ف�ي الجری�دة الرس�میة ع�دد               
 الت�ي  ٥وعدل العمر لكال الخاطبین إلى ثمانیة ع�شرة س�نة شم�سیة وذل�ك ف�ي الم�ادة          

ی�شترط ف�ي أھلی�ة ال�زواج أن یك�ون الخاط�ب والمخطوب�ة ع�اقلین وأن              : " تنص على 
  " یكون كل منھما قد أتم الثامنة عشرة سنة  شمسیة



 

 

 - ٤١٩٦ - 

القمری�ة، وأن�ھ    ویالحظ ھنا أنھ تم وألول مرة تحدید السن بالسنة الشم�سیة ب�دال م�ن                
س��وى ف��ي ذل��ك ب��ین الخاط��ب والمخطوب��ة بتم��ام الثامن��ة ع��شرة س��نة شم��سیة م��ن         

  . عمریھما
 أ  م�ن ق�انون   ١٠ واستمر ھذا التقدیر على ما ھو علی�ھ وب�نفس ال�نص ف�ي الم�ادة                  -

 المنشور في الجریدة الرسمیة عدد ٢٠١٠ لسنة ٣٦األحوال الشخصیة المؤقت رقم    
  ٧/١٠/٢٠١٠ بتاریخ ٥٠١١

 أ م��ن ق��انون األح��وال ١٠م اس��تمر واس��تقر عل��ى م��ا ھ��و علی��ھ أی��ضا ف��ي الم��ادة    ث��-
 ٥٥٧٨ المنشور في الجریدة الرسمیة عدد  ٢٠١٩ لسنة   ١٥الشخصیة األردني رقم    

یشترط في أھلیھ الزواج أن یكون الخاطب : "  والتي تنص على٢٠١٩/ ٢/٦بتاریخ 
  "  شمسیة من عمرهوالمخطوبة عاقلین وأن یتم كل منھما ثمانیة عشرة سنة

  :ملخص تطور أھلیة سن الزواج في األردن
نالحظ أن سن أھلی�ة ال�زواج ف�ي األردن ق�د تغی�ر ف�ي التطبی�ق الق�انوني ع�دة م�رات؛               

 اس��تمرارا للعم��ل بق��انون حق��وق  العائل��ة العثم��اني، ث��م  ١٧ ولألنث��ى ١٨فك��ان لل��ذكر 
 ١٥ واألنث�ى إل�ى      إذ  خف�ض  ال�سن  لل�ذكر          ١٩٤٧عدل تعدیال كبیرا في ق�انون س�نة         

 لل�ذكر  ١٨ عاد تحدید السن  بما كان ف�ي الق�انون العثم�اني       ١٩٥١سنة، وفي قانون    
، ف�صار  ١٩٧٦ثم خفض السن سنتین لل�ذكر واألنث�ى ف�ي ق�انون س�نة            .  لألنثى ١٧و  

 لك�ل م�ن   ١٨  تم رفع السن إل�ى    ٢٠٠١وفي سنة   .  سنة ١٥ولألنثى  ١٦السن للذكر   
ولیس بالقمریة )  المیالدیة ( ل مرة بالسنة الشمسیة الذكر واألنثى، وتم الحساب ألو

، وھذا اإلجراء زاد تلقائی�ا ف�ي س�ن أھلی�ة ال�زواج نح�و س�تة أش�ھر وھ�و                     )الھجریة( 
 سنة شم�سیة فیم�ا ت�ال  ذل�ك م�ن          ١٨ثم استقر السن على     . الفرق بین أیام التقویمین   
  . قوانین وتعدیالت إلى اآلن

واج ف�ي الفت�ى بتم�ام الثامن�ة ع�شرة وف�ي الفت�اة          تكم�ل أھلی�ة ال�ز     : ١٦ المادة   :سوریا
  "بتمام السابعة عشرة

ی��شترط ف��ي تم��ام أھلی��ة ال��زواج العق��ل وإكم��ال الثامن��ة    :" ١ فق��رة٧ الم��ادة :الع��راق
  "عشرة

تكتم�ل األھلی�ة لل�زواج بالثامن�ة        :  الفقرة الثانی�ة   ٣٠المادة  : اإلمارات العربیة المتحدة  
  " عشرة
  ) ٥١/١٩٨٤(في شأن األحوال الشخصیة ١٩٨٤ لسنة ٥١ في القانون رقم :الكویت

  ٢٤المادة رقم 
  . یشترط في أھلیة الزواج العقل والبلوغ-أ

 یمنع توثیق عقد الزواج أو المصادقة علیھ ما لم تتم الفتاة الخام�سة  ٢٦المادة  رقم  
  .عشرة ویتم الفتى السابعة عشرة من العمر وقت التوثیق

 أھلیة الزواج بالبلوغ الطبیعي، إال أنھ منع الم�صادقة     یالحظ أن القانون الكویتي ربط    
  .أو توثیق العقد قبل سن معینة

 المت��ضمن ق��انون األس��رة المع��دل ١٩٨٤ س��نة ١١ -٨٤  ف��ي الق��انون رق��م :الجزائ��ر
  والمتمم
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  "سنة١٩تكتمل أھلیة الرجل والمرأة في الزواج بتمام :  " ٧ المادة  
  :المملكة المغربیة
 ال�صادر  ٥١٨٤ مدونة األسرة في الجریدة الرسمیة رق�م   ٧٠  -٠٣في القانون رقم    

  ٢٠٠٤ فبرایر ٥ة في 
   ١٩المادة 

تكتمل أھلیة الزواج بإتمام الفتى والفتاة المتمتعین بقواھما العقلیة ثمان ع�شرة س�نة         
  .شمسیة

-١٧ھذا طرف من القوانین التي حددت سن الزواج، ونالحظ أن ال�سن یت�راوح ب�ین          
س�نة، وأن بع�ض الق�وانین ت�سوي        ١٩-١٨، أم�ا ال�ذكر فیت�راوح ب�ین           سنة لألنثى  ١٩

 ع�دا  –بین الذكر واألنثى في السن، وبعضھا اآلخر ی�نقص س�ن الفت�اة س�نة، فجعل�ت              
 السن ھو مقیاس تمام األھلیة لل�زواج ول�یس البل�وغ الطبیع�ي كم�ا          -القانون الكویتي   

  .كان معتمدًا في الفقھ القدیم
  

ب اطا  

زواجاا ن أ ن وءات ا  

إال أن ھ��ذه الق��وانین ش��رعت اس��تثناء م��ن ال��سن المق��رر فیھ��ا إذا كان��ت ھن��اك حاج��ة   
تدعو للزواج قبل ھذا السن، وذلك بتقدیم طلب باإلذن إلى القاضي،  ویحقق القاض�ي             
في كل حالة على حدة ، وال یعطي اإلذن إال إذا كان ھناك ضرورة أو مصلحة في ھذا  

  لزواج،ا
  :وسأذكر أمثلة على  ھذه االستثناءات من عدد من القوانین على النحو اآلتي

   قانون حقوق العائلة العثماني-
إذا : "  لیستثني٦بعد أن بین في المادة الخامسة  سن أھلیة الزواج   عاد في المادة 

ھ ادعى المراھ�ق ال�ذي ل�م ی�تم الثامن�ة ع�شرة م�ن عم�ره البل�وغ فللقاض�ي أن ی�أذن ل�                 
  ".بالزواج إذا كانت ھیئتھ محتملة

إذا ادعت المراھقة الت�ي ل�م ت�تم ال�سابعة ع�شرة م�ن عمرھ�ا البل�وغ                  " ٧وفي المادة   
  ".فللقاضي أن یأذن لھا بالزواج إذا كانت ھیئتھا محتلمة  وولیھا أذن بذلك

فق��د اس��تثنى م��ن س��ن كم��ال األھلی��ة القانونی��ة،  وأج��از ت��زویج الب��الغ والبالغ��ة ب��إذن    
اضي بعد أن یتأكد من قدرتھما على الزواج، ولم یربط ذلك بحد أدنى من العمر بل الق

ربطھ بالتحقق م�ن البل�وغ الطبیع�ي، ویالح�ظ أن الق�انون اش�ترط إذن ال�ولي بالن�سبة                    
للفت��اة ول��م ی��شترطھ بالن��سبة للفت��ى، فی��زوج الفت��ى الب��الغ بطلب��ھ وإذن القاض��ي، وال     

  .إذن القاضيتزوج الفتاة إال بموافقة ولیھا وب
  :األردن

وضعت القوانین األردنیة المتالحقة مثل ھذا االستثناء، وسأذكر م�ا علی�ھ العم�ل  ف�ي          
 سن اكتمال األھلیة ١٠؛ فبعد أن بین في الفقرة أ من المادة ٢٠١٩آخر قانون لسنة   

عل�ى  : " للذكر واألنث�ى بثمانی�ة ع�شرة س�نة شم�سیة ع�اد ف�ي الفق�رة ب لی�نص عل�ى                
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في الفقرة أ من ھ�ذه الم�ادة یح�وز للقاض�ي وبموافق�ة قاض�ي الق�ضاة              الرغم مما ورد    
وبعد التحقق من توفر الرضا واالختیار أن یأذن وف�ي ح�االت خاص�ة ب�زواج م�ن بل�غ              
السادسة عشرة سنة شمسیة من عمره وفقا لتعلیمات یصدرھا لھ�ذه الغای�ة إذا  ك�ان           

ك أھلیة كامل�ة ف�ي      في زواجھ ضرورة تقتضیھا المصلحة ویكتسب من تزوج وفق ذل         
  ". كل ما لھ عالقة بالزواج والفرقة وآثارھما

  تعلیمات منح اإلذن بالزواج لمن أكمل الخامسة ع�شرة  ( وقد أصدر قاضي القضاة 
) ٢٠١٧ ل�سنة  ١ سنة شمسیة ولم یكمل الثامنة ع�شرة رق�م    ]بلغ السادسة عشرة [

 خاص���ة ج���دا   م���ادة ، وض���بط بھ���ا م���نح اإلذن بظ���روف  ١٣ال���ساریة المفع���ول ف���ي  
وبضمانات عدیدة لحفظ الحقوق وعدم التوسع في االستثناء، فتحیل المحكم�ة الطل�ب             
إلى مكتب اإلصالح والوساطة والتوفیق األسري المنشأ ضمن اختصاصھا ، ویتوجب 
عل��ى مكت��ب اإلص��الح دراس��ة الحال��ة المحال��ة إلی��ھ وتزوی��د المحكم��ة برأی��ھ  فیھ��ا،         

ن الرضا واالختیار ووجھ الضرورة والمصلحة       واشترطت التعلیمات تحقق القاضي م    
وإذن الولي، وكفاءة الزوج وقدرتھ على اإلنفاق وأن ال یقل مھر المخطوبة عن مھر 
المثل، وأن ال یكون الخاطب متزوجا بأخرى، وأن ال یكبرھا بأكثر م�ن خم�سة  ع�شر     

 دورة عاما، وأن ال یمن�ع ال�زواج اس�تمرار التعل�یم المدرس�ي، وأن یح�ضر ك�ل منھم�ا           
تأھیلیة للمقبلین على الزواج مدتھا شھران، إلى غیر ذلك مما یستحق بحثا م�ستقال،          
إال أن الفكرة الرئیسة التي أعرضھا ھنا ھي أنھ رغم تقیید سن أھلیة الزواج بثمانیة 
ع��شرة س��نة شم��سیة  ف��إن الق��انون وض��ع اس��تثناء لمعالج��ة م��ا  ق��د تتطلب��ھ بع��ض        

 قی�د الق�انون ذل�ك  بتعلیم�ات م�شددة ت�ضیق م�ن              الظروف من زواج في س�ن أق�ل، ث�م         
  .نطاق استخدام ھذا االستثناء

  :سوریا
 إذا ادع��ى -١  "   ١٨  اس��تثنى ف��ي الم��ادة ١٦بع��د أن ب��ین س��ن األھلی��ة ف��ي الم��ادة  

المراھ��ق أو المراھق��ة البل��وغ بع��د إكم��ال الخام��سة ع��شرة، وطلب��ا ال��زواج، ی��أذن ب��ھ   
حتم��ال ج��سمیھما، ومعرفتھم��ا ب���الحقوق    القاض��ي إذا تب��ین ل��ھ ص��دق دعواھم��ا، وا     

  ". إذا كان الولي ھو األب أو الجد اشترطت موافقتھ -٢. الزوجیة
  :العراق

 ی�شترط ف�ي تم�ام أھلی�ة     -١ بعد أن بین سن اكتمال أھلیة الزواج في الم�ادة ال�سابعة           
  :عاد واستثنى في المادة الثامنة.  الزواج العقل وإكمال الثامنة عشرة

ن اكمل الخامسة عشرة من العمر ال�زواج، فللقاض�ي أن ی�أذن ب�ھ، إذا           اذا طلب م   -١ 
 للقاض�ي أن ی�أذن     -٢... ثبت لھ أھلیت�ھ وقابلیت�ھ البدنی�ة، بع�د موافق�ة ولی�ھ ال�شرعي               

بزواج من بلغ الخامسة عشرة م�ن العم�ر إذا وج�د ض�رورة ق�صوى ت�دعو إل�ى ذل�ك،          
  .بدنیةویشترط إلعطاء اإلذن تحقق البلوغ الشرعي والقابلیة ال

  :اإلمارات العربیة المتحدة
وس�ن البل�وغ  تم�ام    .  أھلی�ة ال�زواج تكتم�ل بالعق�ل والبل�وغ     -١"  أن ٣٠بینت الم�ادة    

  .الثامنة عشرة من العمر لمن لم یبلغ شرعا قبل ذلك
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 ال یت��زوج م��ن بل��غ ول��م یكم��ل الثامن��ة ع��شرة م��ن عم��ره إال ب��إذن القاض��ي، وبع��د   -٢
  ".التحقق من المصلحة 

م�ن الم�ادة أن م��ن بل�غ الثامن�ة ع�شرة م��ن عم�ره یت�زوج دون إذن القاض��ي        وی�ستفاد  
الكتمال أھلیتھ، أما من بلغ دون ھذا السن فل�ھ أن یق�دم طلب�ا لل�زواج،  وی�زوج ب�إذن          
القاضي عند توفر المصلحة، ولم ی�ربط ذل�ك ب�سن معین�ة ب�ل ربط�ھ ب�البلوغ الطبیع�ي                     

  .كما ھو الحال في قانون حقوق العائلة العثماني
  :الكویت

تقدم أن القانون الكویتي لم یحدد سنا ألھلیة ال�زواج ب�ل رب�ط ذل�ك ب�البلوغ الطبیع�ي،                   
، وبالت�الي فإن�ھ ال   ]    كم�ا تق�دم   [لكنھ منع التصدیق والتوثیق للعقد قبل سن مع�ین   

یوجد استثناء على ذلك، إذ یجوز  للبالغ ذكرا أو أنثى أن یتزوج، أما غیر الب�الغ ف�ال                
  .یوجد استثناء لھیجوز ، وال 

  :      الجزائر
للقاضي أن : "  سن أھلیة الزواج بالتاسعة عشرة نصت على ٧بعد أن حددت المادة 

ی��رخص ب��الزواج قب��ل ذل��ك لم��صلحة أو ض��رورة مت��ى تأك��دت ق��درة ال��زوجین عل��ى        
  ".الزواج

ولم یربط القانون ھ�ذا االس�تثناء ب�سن مح�ددة ب�ل أوج�ب عل�ى القاض�ي أن یتأك�د م�ن                   
لزوجین على الزواج، وھذا یشمل القدرة الجسمیة التي ال تكون متحققة غالب�ا             قدرة ا 

  .قبل البلوغ
  : المملكة المغربیة

تكتم��ل أھلی��ة ال��زواج بإتم��ام الفت��ى والفت��اة المتمتع��ین بقواھم��ا   : " ١٩بین��ت الم��ادة 
لقاضي األسرة المكلف  " ٢٠ثم استثنت المادة ".  العقلیة ثماني عشرة سنة شمسیة

واج أن یأذن بزواج الفتى والفتاة  دون سن األھلیة المن�صوص علی�ھ ف�ي الم�ادة       بالز
 أع��اله بمق��رر معل��ل یب��ین فی��ھ الم��صلحة واألس��باب المب��ررة ل��ذلك بع��د االس��تماع   ١٩

  ".ألبوي القاصر أو نائبھ الشرعي واالستعانة بخبرة طبیة أو إجراء بحث اجتماعي
  .قید بسن معینةفصالحیة االستثناء ممنوحة للقاضي دون الت

وھكذا نالحظ أن  معظم القوانین حددت السن األدنى ك�ي یقب�ل الطل�ب بخم�س ع�شرة                  
سنة مع البلوغ، وبعضھا كقانون اإلمارات ربط  سن االستثناء بالبلوغ الطبیع�ي؛ أي              
حتى لو كان عمر طالب اإلذن أقل من خمس عشرة سنة على أن یثبت أنھ بالغ، ف�إذا     

لحة في ھذا الزواج فإنھ یمنحھ اإلذن وإال فال، وبناء عل�ى    رأى القاضي أن ھناك مص    
كل ما تقدم فإننا ن�ستنتج أن�ھ  وف�ق الق�وانین المعاص�رة ال ی�تم أي زواج ق�انوني قب�ل           
البلوغ، أو قبل الخامسة عشرة من العمر، وأن ذلك استثناء من العمر القانوني العام               

  .المشترط في القوانین
ق��وانین المعاص��رة مب��دءًا  جدی��دًا إذا طل��ب الفت��ى الب��الغ وق��د أض��افت ال:  مب��دأ جدی��د 

الذي لم یبلغ ال�سن الق�انوني اإلذن ب�الزواج، وھ�و وج�وب موافق�ة ولی�ھ عل�ى الطل�ب                  
  ب��الغ عاق��ل،   ]  كم��ا تق��دم [ذك�رًا ك��ان مق��دم الطل�ب أم أنث��ى،  م��ع أن مق��دم الطل�ب    

أم��ر معھ��ود ف��ي معظ��م ووج��ود الوالی��ة عل��ى الم��رأة البالغ��ة العاقل��ة ف��ي أم��ر ال��زواج  
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 ، إال أن الوالیة على الذكر  ] وقد تقدم الحدیث عن طرف من ذلك       [مذاھب أھل السنة    
البالغ العاقل أمر غیر معھود، وقد اشترطتھ القوانین المعاصرة نظرًا لتغی�ر الظ�روف       
واألحوال التي دفعتھا باألساس إلى رف�ع س�ن أھلی�ھ ال�زواج، فب�ات بحك�م الق�انون أن           

ن ھ�ذا ال�سن فھ�و ن�اقص األھلی�ة ف�ي األم�ور المدنی�ة إذ ھ�و قاص�ر بحك�م                        من كان دو  
القانون، فیضم إلیھ رأي ولیھ؛ خصوصًا أن الشخص في ھذا السن یكون في مرحل�ة               
التعل���یم المدرس���ي، وأن س���ن الوظیف���ة أو العم���ل واالكت���ساب ق���د ارتف���ع ف���ي زمنن���ا    

 یبل�غ بلوغ�ًا طبیعی�ًا أن        المعاصر، فال یستطیع غالبًا ابن الخامسة عشرة أو مجرد من         
یواجھ أعباء الحیاة المادیة م�ع م�ا یتطلب�ھ ال�زواج م�ن تك�الیف وم�صروفات، فتطل�ب                

  .ذلك موافقة الولي رغم أن الفقھاء ال یرون ولیًا في الزواج على الذكر البالغ العاقل

  اطب اث

  زاء  اون  أ ازواج

لقوانین من سن أھلیة الزواج، وتم إجراء العقد دون   إذا تمت مخالفة ما نصت علیھ ا      
ھذا السن وخارج نطاق االستثناءات القانونیة؛ كأن تم زواج غیر موثق رس�میا عن�د               
إن��شائھ، أو ت��م إج��راؤه م��ن قب��ل م��أذون ش��رعي مخالف��ا للق��انون، فم��ا ھ��و الج��زاء         

 إلى العقوبة المترتب على ذلك، وھل یبقى الجزاء في إطار  فسخ للعقد مثال أم یتعدى
ھذا ما سأوضحھ مركزا كأنموذج على ما ھو معمول بھ في األردن لیكون ،الجزائیة؟ 

  .دلیال لما سواه
ینص قانون األحوال الشخصیة األردني على أن العقد عل�ى ن�اقص األھلی�ة م�ن حی�ث                  

 منھ حاالت فساد عقد الزواج، ونصت ٣١السن القانوني یعد فاسدا، فقد بینت المادة     
  :منھا على) ز  ( الفقرة

 م��ن ھ��ذا الق��انون إذا ك��ان العاق��دان أو   ٣٥م��ع مراع��اة أحك��ام الفق��رة ج م��ن الم��ادة    
  .أحدھما غیر حائز على شروط األھلیة حین العقد

ال ت�سمع دع�وى ف�ساد ال�زواج         :  الم�شار إلیھ�ا عل�ى        ٣٥وتنص الفقرة ج من الم�ادة       
الطرف��ان ح��ین إقام��ة  ب��سبب ص��غر ال��سن إذا ول��دت الزوج��ة أو كان��ت ح��امال أو ك��ان    

  . الدعوى حائزین على شروط األھلیة
  :وقد رتب القانون جزاءین اثنین على ارتكاب ھذه المخالفة

  .الفسخ: الجزاء األول
 ف�إن  - كم�ا تق�دم   -إذا تم عقد دون السن القانوني ودون إجراءات االستثناء القانوني           

ھ�و الف�سخ م�ن قب�ل الق�ضاء،        القانون یعد ھذا العقد فاسدا، واألصل في العق�د الفاس�د            
: لكن لخصوصیة عقد الزواج وما قد ینشأ عنھ من أوالد فقد فرق القانون بین حالتي

  :قبل الدخول، وبعد الدخول
  : قبل الدخول-أ

 ثمانی�ة  -ال یفید عقد الزواج الفاسد ومن�ھ العق�د قب�ل اكتم�ال األھلی�ة م�ن حی�ث ال�سن                   
إذا وقع العقد فاسدا ولم یتم : "٣٤  أي حكم كما ھو نص المادة-عشرة سنة شمسیة 

  ...."بھ دخول ال یفید حكما أصال وال یرتب أثرا
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یتوق�ف التفری�ق ب�ین الرج�ل والم�رأة ف�ي ال�زواج         : " ٣٥وبینت الفقرة أ م�ن الم�ادة      
  "الفاسد على قضاء القاضي

أي أن القاضي ھو الذي یقوم بفسخ العقد عند رفع دعوى فساد العقد إلی�ھ ، وال یع�د                
قد باطال أو منفسخا من تلقاء نفسھ لعدم وجود مخالف�ة ش�رعیة متف�ق علیھ�ا، ب�ل                   الع

ھناك مخالفة للتنظیمات القانونیة، ویعالج القانون عن طریق القضاء تل�ك المخالف�ات      
  .  ، ویفسخ القاضي العقد قبل الدخول جزاء تلك المخالفة القانونیة

  : بعد الدخول-ب
 فإن��ھ - ومن��ھ ع��دم اكتم��ال األھلی��ة القانونی��ة -س��د إذا ت��م دخ��ول ف��ي عق��د ال��زواج الفا

أما إذا تم بھ دخ�ول     : "... ٣٤یترتب واقعیا على ھذا الدخول عدة آثار بینتھا المادة          
فیلزم بھ المھر والعدة ویثبت بھ النسب وحرمة المصاھرة وال یلزم ب�ھ بقی�ة األحك�ام                 

  ".كاإلرث والنفقة 
  : ونیة قائما وال یسقط إال في حالتینویظل الفسخ كجزاء على المخالفة القان

 أن تحمل الزوجة أو تلد، فال یفسخ العقد رعایة لحق الغیر وھو الول�د، إذ أن     :األولى
یتربى في كنف والدیھ رغم ارتكابھما مخالفة قانونیة في إج�راءات ال�زواج خی�ر م�ن           

عق�د ف�ي   أي أن ض�رر ف�سخ ال  . أن یفسخ العقد ویتربى بعیدا عن الجو األسري المعتاد  
  .ھذه الحالة أكبر من ضرر إبقائھ؛ فیبقى

 إذا كان الزوجان عند رفع الدعوى قد بلغ�ا ال�سن القانونی�ة، ف�ال یف�سخ العق�د                  :الثانیة
أیضا بسبب ما ك�ان م�ن ف�وات ش�رط ال�سن عن�د العق�د،  طالم�ا أنھم�ا بلغ�ا ھ�ذا ال�سن                   

  .القانوني عند التقاضي 
ال ت�سمع دع�وى ف�ساد ال�زواج       : "٣٥لم�ادة   وقد بینت ھاتین الحالتین الفقرة ج من ا       

ب��سبب ص��غر ال��سن إذا ول��دت الزوج��ة أو كان��ت ح��امال أو ك��ان الطرف��ان ح��ین إقام��ة      
  ".الدعوى حائزین على شروط األھلیة

  .العقوبة: الجزاء الثاني
یوجب القانون إج�راء عق�ود ال�زواج ب�الطرق القانونی�ة الرس�میة ع�ن طری�ق الق�ضاة                    

م م�ن م�أذونین ش�رعیین  وتوثیقھ�ا ف�ي ال�دوائر الحكومی�ة          الشرعیین أو م�ن ینیب�ونھ     
  .المختصة  وھي المحاكم الشرعیة التابعة لدائرة قاضي القضاة

یج��ب عل�ى الخاط��ب مراجع��ة القاض��ي أو نائب��ھ قب��ل  : "  أ عل��ى٣٦وق�د ن��صت الم��ادة  
  .إجراء عقد الزواج

  ". یوثق القاضي أو من یأذن لھ عقد الزواج بوثیقة رسمیة -ب
یكون األصل في عقود الزواج الرسمیة الموثق�ة أن تك�ون ص�حیحة خالی�ة م�ن             وبھذا  

  .المخالفات الشرعیة أو القانونیة
 - وف�ق م�ا تق�دم م�ن تف�صیل      -لكن إن تم عقد خارج ھذا اإلطار فھو باإلضافة للفسخ   

إذا أج�ري  :"  عل�ى ٣٦ت�نص الفق�رة ج م�ن  الم�ادة    . موجب لعقوبتي الغرامة والحبس  
وث��ق رس��میا یعاق��ب ك��ل م��ن العاق��د وال��زوجین وال��شھود بالعقوب��ة    عق��د  زواج ول��م ی

المنصوص علیھا في قانون العقوبات وتغرم المحكمة كل واحد منھم بغرامة مقدارھا 
  ".مائتا دینار
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یعاق��ب ك��ل م��أذون ال ی��سجل العق��د ف��ي  : " ون��صت الفق��رة  د  م��ن نف��س الم��ادة عل��ى 
وص علیھم�ا ف�ي الفق�رة ج م�ن ھ�ذه           الوثیقة الرسمیة المعدة ل�ذلك ب�العقوبتین المن�ص        

  ".المادة مع العزل من الوظیفة
 ٢٧٩والعقوبة المنصوص علیھا في ق�انون العقوب�ات ھ�ي م�ا ج�اء ف�ي  الم�ادة رق�م                      

یعاق��ب : " م ١٩٦٠ م��ن ق��انون العقوب��ات األردن��ي ال��صادر ف��ي ع��ام       ١فق��رة رق��م  
ا ف�ي  بالحبس م�ن ش�ھر إل�ى س�تة أش�ھر ك�ل م�ن  أج�رى مراس�یم زواج أو ك�ان طرف�                     

إجراء تلك المراسیم بصورة ال تتفق م�ع ق�انون حق�وق العائل�ة أو أي ق�انون آخ�ر أو                      
  ".شریعة أخرى ینطبق أو تنطبق على الزوج والزوجة مع علمھ بذلك

نخلص من ذلك إلى أن إجراء عقد زواج ناقصي األھلیة من حی�ث ال�سن إذا ت�م وف�ق              
خ�ارج ذل�ك النط�اق ك�أن ت�م ب�ین       االستثناء القانوني ووثق فھو رسمي، أما إذا أجري    

األھل أو عن طریق شخص نصب نفسھ لذلك مثل شیخ قبیلة أو غیره، أو عن طریق 
المح��امین أو غی��ر ذل��ك فإن��ھ یع��د جریم��ة ویوج��ب باإلض��افة للف��سخ العقوب��ة الجنائی��ة 
وھي تشمل كال من الزوجین والعاق�د وال�شھود وھ�ي ح�بس ك�ل م�نھم م�ن ش�ھر إل�ى               

 دین�ار أردن�ي   ١( ى  تغریم كل منھم مبلغ مائتي دینار أردني            ستة أشھر باإلضافة إل   
 دوالر أمریك���ي ٢٨٢فالغرام���ة لك���ل م���نھم ت���ساوي نح���و   .  دوالر أمریك���ي١،٤١= 

  )تقریبا
ویضاف إلى ھاتین العقوبتین الع�زل م�ن الوظیف�ة إذا ت�م إج�راء العق�د لم�ن ل�م یبلغ�وا                  

ون، أو أجراه قانونیا ولم یق�م  السن القانوني من قبل مأذون شرعي مخالفا بذلك للقان  
بتوثیقھ في المحكم�ة المخت�صة كم�ا تملی�ھ علی�ھ واجب�ات وظیفت�ھ، وذل�ك لع�دم القی�ام            

  .بمتطلبات الوظیفة خیانة أو تقصیرًا
وھذا یضیق نطاق إجراء العقود خارج األطر الرسمیة عموما للقاصرین ولغیرھم، إذ 

ق��د زال للحم��ل أو ال��والدة أو إن العق��د عرض��ة للف��سخ، ول��و فرض��نا أن ش��رط الف��سخ  
بل��وغ ال��سن الق��انوني، ف��إن العقوب��ة ب��الحبس والغرام��ة باقی��ة ال ت��سقط، وھ��ي ت��شمل  
الزوجین ، باإلضافة لمن أجرى لھما العقد م�ن ول�ي أو ش�یخ أو مح�ام أو غی�ر ذل�ك،                       
ومن ش�ھد عل�ى ھ�ذا العق�د، فھ�م جمیع�ا ش�ركاء ف�ي الجریم�ة،  وتق�ع عل�ى ك�ل م�نھم                 

  .ةالعقوبة المستحق
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  الخاتمة
تب��ین م��ن خ��الل ھ��ذا البح��ث أن ال��زواج وإن ك��ان ف��ي األص��ل م��ن ض��من الحری��ات           

الشخصیة فقد ظھرت عدة أقوال لطریقة استخدام ھذا الحق، فھناك من عد ھذا الحق  
حق��ا شخ��صیا إن��شاء واس��تمرارا وال یم��ارس إال ب��إرادة ال��شخص نف��سھ ذك��را ك��ان أو  

 ھ�ذا اإلن�شاء وھ�و اكتم�ال األھلی�ة ال�شرعیة          أنثى عن�دما ی�صبح ل�ھ إرادة معتب�رة ف�ي           
بالبلوغ والعقل، ومنھم من طبق ھذه القاعدة على الذكر ول�م یطبقھ�ا عل�ى األنث�ى ب�ل         
أعط��ى ولیھ��ا ح��ق تزویجھ��ا  ول��و قب��ل اكتم��ال أھلیتھ��ا، إال أن أغل��ب الفقھ��اء م��ن           

ك��ورا الم�ذاھب األربع�ة أعط�وا األولی��اء ص�الحیة ت�زویج األبن�اء الق��صر قب�ل البل�وغ ذ        
وإناثا، وظل ھذا ھو الفكر الغالب  والمت�داول ب�ین أوس�اط األم�ة ، إال أن ھ�ذه النظ�رة        
قد تغیرت منذ إنشاء قانون یحكم ھذه األمور زمن الخالفة العثمانیة، حی�ث ت�م وض�ع               
سن ألھلیة الزواج وھو فوق سن البلوغ الطبیع�ي المعت�اد، بحی�ث  أص�بح ھ�ذا ال�سن                 

اس��تثناء  م��ن ھ��ذا ال��سن تح��ت الرقاب��ة الق��ضائیة إن   ھ��و ح��د كم��ال األھلی��ة، ووض��ع  
ث��م س��ارت الق��وانین  . ظھ��رت حاج��ة لل��زواج قبل��ھ عل��ى أن ال یق��ل ال��سن ع��ن البل��وغ   

العربیة عل�ى نف�س ھ�ذا ال�نھج م�ن تحدی�د ك�ل منھ�ا لل�سن المناس�ب الكتم�ال األھلی�ة،                 
إب�راز  ویمك�ن  . ولالستثناء منھ، على أن ال یق�ل س�ن  االس�تثناء ع�ن البل�وغ الطبیع�ي              

  :أھم نتائج البحث والتوصیات على النحو اآلتي
  :النتائج: أوال

  . عرفت عادة تزویج الولي للصغار والصغیرات قبل اإلسالم، واستمرت بعده-١
 یرى جمھور الفقھاء من الم�ذاھب األربع�ة ج�واز ت�زویج ال�ولي لك�ل م�ن ال�صغیر           -٢

  .والصغیرة
  .ن الصغیر یرى ابن حزم جواز تزویج الولي للصغیرة دو-٣
 یرى ابن شبرمة وأبو بكر األصم وعثمان البتي عدم جواز تزویج الصغار ذك�ورًا         -٤

  .وإناثًا
  . ترجیح عدم  تزویج الصغار  قبل البلوغ ذكورًا وإناثًا-٥
أو .  ترجیح أن زواج النبي صلى اهللا علیھ وسلم بالسیدة عائ�شة ك�ان بع�د البل�وغ                  -٦

  .أنھ كان من خصوصیاتھ
مر علی�ھ العم�ل بع�د اإلس�الم م�ن ت�زویج لل�صغار قب�ل البل�وغ إنم�ا ك�ان                        إن ما است   -٧

محاكاة واستمرارًا لما كان علیھ العمل قبل اإلسالم، وان ذلك ال ھو أمر دین�ي واج�ب                 
  .وال مندوب

  . یجوز التدخل الحكومي بمنع تزویج الصغار تحت طائلة العقوبة-٨
اج ال یجوز إج�راء العق�د دون�ھ          یجوز التدخل الحكومي بوضع حد لسن أھلیة الزو        -٩

  .إال ضمن استثناءات قانونیة منظمة تحت اإلشراف القضائي
 تم منع تزویج الصغار منذ الخالفة العثمانیة بصدور قانون حق�وق العائل�ة س�نة        -١٠

وتبن��ت ذل��ك ق��وانین ال��دول العربی��ة مح��ل الدراس��ة، تح��ت طائل��ة الف��سخ           . م١٩١٧
  .]ي المملكة األردنیة الھاشمیة  كما ف[ والعقوبة بالحبس والغرامة 
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 تم تحدید سن أھلیة الزواج وتنظیم مستثنیاتھ منذ صدور ق�انون حق�وق العائل�ة               -١١
العثماني، وسارت على نفس النھج قوانین الدول العربیة محل الدراسة، تح�ت طائل�ة           

   . ] حالة األردن[العقوبة أیضًا بالفسخ والحبس والغرامة 
  التوصیات: ثانیا

یف التوعیة بأن تزویج الصغار وإن كان مسطرًا ف�ي الكت�ب الفقھی�ة المذھبی�ة            تكث -١
فإن�ھ ك��ان ص�دى لظ��روف اجتماعی�ة كان��ت قائم��ة،  وأن�ھ  ل��یس أم�رًا دینی��ًا واجب��ًا وال      

  .مندوبًا
  . التوعیة بأن األنسب لمجتمعاتنا المعاصرة تحدید سن ألھلیة الزواج-٢
 بلد من�ع ت�زویج غی�ر الب�الغین نھائی�ًا،             ضرورة تضمن التشریعات المطبقة في كل      -٣

وتحدید سن قانوني ألھلیة الزواج، ودعوة الدول التي لیس فیھا قوانین منظمة لھ�ذا        
األم���ر ب���سرعة إیج���اد الت���شریعات المناس���بة حت���ى وإن خالف���ت الم���وروث الفقھ���ي        

  .والقضائي المطبق فیھا
عة والق���انون  ال���دعوة لتك���اتف جھ���ود المخت���صین م���ن األطب���اء وعلم���اء ال���شری     -٥

واالجتم�اع والتربی�ة وعل��م ال�نفس لتحدی��د ال�سن األن�سب ألھلی��ة ال�زواج، واالس��تثناء       
  . القانوني منھ عند الحاجة، حسب تغیر وتطور ظروف كل بلد

  تنظیم وتضییق نطاق استخدام االستثناء القانوني من سن أھلی�ة ال�زواج، بحی�ث      -٦
مصلحة حقیقیة  راجح�ة ف�ي ك�ل حال�ة     ال یستخدم إال في أضیق نطاق، وبما تقتضیھ        

  .على حدة، تحت اإلشراف القضائي
 إیج��اد مؤی��د لتطبی��ق م��ا تق��دم م��ن ت��شریعات خاص��ة بال��سن ف��ي ال��زواج،  بإیق��اع   -٧

 كم�ا ھ�و الح�ال     [عقوبة على المخ�الف كالغرام�ة والح�بس باإلض�افة إل�ى ف�سخ العق�د               
  .] في األردن 
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 قائمة المصادر والمراجع

 .القرآن الكریم )١

، صحیح الجامع، نشر، )ھـ١٤٢٠: ت(األلباني أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدین،    )٢
  .المكتب اإلسالمي

ــــــــــــ�ـ، ص�حیح وض��عیف س�نن الترم�ذي، مرك�ز ن��ور       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ�ـ، ـــــــ )٣
  .اإلسالم ألبحاث القرآن والسنة باإلسكندریة

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــ )٤ ـــــــــــ�ـ، ص�حیح وض�عیف س�نن اب�ن ماج�ھ، مرك�ز ن�ور                ــــــــ، ـــ
  .اإلسالم ألبحاث القرآن والسنة باإلسكندریة

 ١٤٠٧، ١ الق�اھرة، ط –البخاري، محمد بن إسماعیل، صحیح البخاري، دار الشعب     )٥
 .م١٩٨٧ –

 ).ببلشرز(محمد  عمیم اإلحسان، قواعد الفقھ، دار الصدف للنشر البركتي،  )٦

ك�شاف القن�اع عل�ى م�تن        ) ١٠٥١:ت(وتي، منصور بن یونس ب�ن ص�الح ال�دین،         البھ )٧
 .اإلقناع، دار الكتب العلمیة

المحل�ى باآلث�ار، تحقی�ق لجن�ة إحی�اء       ) ٤٥٦:ت(ابن ح�زم، أب�و محم�د عل�ي ب�ن أحم�د             )٨
 . بیروت-التراث العربي، دار اآلفاق الجدیدة

تنزیل، تحقیق عب�د اهللا    التسھیل لعلوم ال  ) ٧٤١(ابن جزي، أبو القاسم محمد بن أحمد       )٩
 .ه١٤١٦الخالدي، دار األرقم بن أبي األرقم، بیروت، 

الجصاص، أبو بكر أحمد ب�ن عل�ي، أحك�ام الق�رآن، تحقی�ق محم�د ال�صادق قمح�اوي،                 )١٠
 .ه١٤٠٥، ١ بیروت، ط-دار إحیاء التراث العربي

، شرح مختصر خلیل للخرش�ي، دار الفك�ر      )ه١١٠١:ت(الخرشي، محمد بن عبد اهللا،     )١١
 .اعة والنشر، بیروتللطب

، ،  حاشیة الدسوقي على ال�شرح الكبی�ر  )ه١٢٣٠(الدسوقي محمد بن أحمد بن عرفة   )١٢
 . بیروت-دار الفكر

:  أبو محمد عبد اهللا بن عبد الرحمن بن الف�ضل،  م�سند ال�دارمي، تحقی�ق                  الدارمي،   )١٣
ة، حسین سلیم أسد الداراني، دار المغني للنشر والتوزی�ع، المملك�ة العربی�ة ال�سعودی              

 . م٢٠٠٠ - ھـ ١٤١٢

، س��یر أع��الم الن��بالء،  )ه٧٤٨( ذھبي،  ش��مس ال��دین محم��د ب��ن أحم��د ب��ن عثم��ان  ال�� )١٤
 .شعیب األرنؤوط، مؤسسة الرسالة: تحقیق

، مفاتیح الغی�ب، دار إحی�اء    )ھـ٦٠٦(أبو عبد اهللا محمد بن عمر بن الحسن         الرازي،   )١٥
 . ه١٤٢٠ - بیروت-التراث العربي 
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، ١ بی�روت، ط -ھایة المحت�اج ف�ي ش�رح المنھ�اج، دار الفك�ر     رملي، شھاب الدین، ن   ال )١٦
 .م١٩٨٥-ه١٤٦٤

، البح�ر  )ھ�ـ ٧٩٤(  الزركشي، أبو عبد اهللا  بدر الدین محم�د ب�ن عب�د اهللا ب�ن بھ�ادر                   )١٧
 -ھـ  ١٤٢١ تحقیق محمد تامر، بیروت،      المحیط في أصول الفقھ، دار الكتب العلمیة،      

 .م٢٠٠٠

، ش���رح الزرك���شي عل���ى مخت���صر  )ه٧٧٢( الزرك���شي، ش���مس ال���دین أب���ي عب���داهللا   )١٨
 بی���روت، دط، -عب���د الم���نعم خلی���ل اب���راھیم، دار الكت���ب العلمی���ة   : الخرق���ي، تحقی���ق 

  .م٢٠٠٢ه، ١٤٢٣

 .م١٩٦٨-ه١٣٨٧، ١٠الزرقا، الشیخ مصطفى، المدخل الفقھي العام، دار الفكر، ط )١٩

محم�د ب�ن   : ، مختصر المقاص�د، تحقی�ق  )ه١١٢٢ت( الزرقاني، محمد بن عبد الباقي   )٢٠
  . بیروت- الصباغ، المكتب اإلسالمي للنشر والتوزیعلطفي

، تبی��ین الحق��ائق ش��رح كن��ز ال��دقائق، المطبع��ة   )٧٤٣:ت(الزیلع��ي، عثم��ان ب��ن عل��ي  )٢١
 .١ه، ط١٣١٣ القاھرة، -بوالق-األمیریة الكبرى

سباعي، م���صطفى، الم���رأة ب���ین الفق���ھ والق���انون، المكت���ب اإلس���المي، مؤس���سة     ال��� )٢٢
  .الرسالة

خلی�ل  : ، المبسوط، دراسة وتحقیق)ھـ٤٨٣(  بن أبي سھلالسرخسي محمد بن أحمد  )٢٣
ھ���ـ ١٤٢١محی���ي ال���دین الم���یس، دار الفك���ر للطباع���ة والن���شر والتوزی���ع، بی���روت،   

 .م٢٠٠٠

إح�سان عب�اس، دار   : ابن سعد، محمد ب�ن س�عد ب�ن منی�ع، الطبق�ات الكب�رى،  تحقی�ق            )٢٤
  . م١٩٦٨ بیروت،–صادر 

، مغن��ي المحت��اج إل��ى )ھ��ـ ٩٧٧(ال��شربیني، ش��مس ال��دین، محم��د ب��ن أحم��د الخطی��ب  )٢٥
 .م١٩٩٤ -ھـ ١٤١٥ بیروت،-معرفة معاني ألفاظ المنھاج، دار الكتب العلمیة

محمد عبد السالم ش�اھین، دار  : الصاوي، أحمد، بلغة السالك ألقرب المسالك، تحقیق     )٢٦
 .م١٩٩٥-ه١٤١٥الكتب العلمیة، بیروت، 

العط�رة ف�ي االحادی�ث    ، الن�وافح  )ه١١٨١:ت( الصعدي، محمد  بن أحمد بن جار اهللا   )٢٧
  .المشتھرة، مؤسسة الكتب الثقافیة

، ال�وافي بالوفی�ات،     )ھ�ـ ٧٦٤: ت( الصفدي، صالح الدین خلیل بن أیبك ب�ن عب�د اهللا             )٢٨
 –دار إحی�����اء الت�����راث : أحم�����د األرن�����اؤوط وترك�����ي م�����صطفى، الناش�����ر : تحقی�����ق
 .م٢٠٠٠ -ھـ١٤٢٠بیروت،

 الق�رآن، تحقی�ق عب�د اهللا        ، ج�امع البی�ان ف�ي تأوی�ل        )ه٣١٠(طبري محمد ب�ن جری�ر      ال )٢٩
 .ه١٤٢٢، ١التركي، دار ھجر للطباعة والنشر، ط
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، رد المحت�ار عل�ى ال�در      )ھـ١٢٥٢( ابن عابدین، محمد أمین بن عمر بن عبد العزیز         )٣٠
 .م١٩٩٢ -ھـ ١٤١٢بیروت، -المختار، دار الفكر

، االس�تیعاب   )٤٦٣ت( ابن عبد البر، أبو عمر یوسف بن عبد اهللا بن محمد القرطب�ي             )٣١
 - ھـ ١٤١٢علي محمد البجاوي، دار الجیل، بیروت، : ي معرفة األصحاب،  تحقیقف

  .م١٩٩٢

الت�اج واإلكلی�ل ش�رح مخت�صر     ) ه٨٩٧(العبدري، محمد بن یوسف بن أب�ي القاس�م،       )٣٢
 .م١٩٩٩٤ه ١٤١٦، ١خلیل، دار الكتب العلمیة، ط

 ش�رح  ، اللب�اب ف�ي  )١٢٩٨:ت(الغنیمي، عبد الغني ب�ن طال�ب ب�ن حم�ادة ب�ن إب�راھیم            )٣٣
 .محمد محیي الدین عبد الحمید، المكتبة العلمیة، بیروت: الكتاب، تحقیق

عب�د ال�سالم   : معجم مقاییس اللغة، أبو الح�سین أحم�د ب�ن زكری�ا، تحقی�ق       فارس،  ابن   )٣٤
 .م١٩٧٩ -ھـ ١٣٩٩ بیروت،-محمد ھارون دار الفكر

ش�رح  ، )ھ�ـ ٩٧٢( الفتوحي، تق�ي ال�دین أب�و البق�اء محم�د ب�ن أحم�د ب�ن عب�د العزی�ز               )٣٥
محم��د الزحیل��ي و نزی��ھ حم��اد، دار مكتب��ة العبیك��ان للن��شر، : الكوك��ب المنی��ر، تحقی��ق

  . مـ١٩٩٧ -ھـ ١٤١٨

ابن قدامة، عبد اهللا بن احم�د المقدس�ي، المغن�ي ف�ي فق�ھ االم�ام أحم�د ب�ن حنب�ل، دار                    )٣٦
 .ه١٤٠٥، ١ بیروت، ط-الفكر

ق أو أن��وار ، الف��رو)ھ��ـ٦٨٤( أب��و العب��اس ش��ھاب ال��دین أحم��د ب��ن إدری��س القراف��ي،  )٣٧
 -خلی����ل المن����صور، دار الكت����ب العلمی����ة   : الب����روق ف����ي أن����واء الف����روق، تحقی����ق    

  .م١٩٩٨ -ھـ ١٤١٨بیروت،

،  الج��امع ألحك��ام  )ھ��ـ٦٧١(القرطب��ي، أب��و عب��د اهللا محم��د ب��ن أحم��د ب��ن أب��ي بك��ر       )٣٨
 –أحم����د البردون����ي وإب����راھیم أطف����یش، دار الكت����ب الم����صریة     : الق����رآن، تحقی����ق 

  . م١٩٦٤ -ھـ ١٣٨٤القاھرة،

قضاة، محمد، الوافي  في شرح قانون األحوال الشخ�صیة األردن�ي، وزارة الثقاف�ة            ال )٣٩
  .م٢٠١٢، ١األردنیة، ط

قیم، محمد ب�ن أب�ي بك�ر، زاد المع�اد ف�ي ھ�دى خی�ر العب�اد، مؤس�سة الرس�الة،                ابن ال  )٤٠
 ..م١٩٩٤-ه١٤١٥، ٢ط

ترتی�ب  ب�دائع ال�صنائع ف�ي    ، )ھ�ـ ٥٨٧( الكاساني، ع�الء ال�دین، أب�و بك�ر ب�ن م�سعود           )٤١
 .م١٩٨٦ -ھـ ٣،١٤٠٦ بیروت، ط-ار الكتب العلمیةالشرائع، د

تحقی�ق م�صطفى    ،  تف�سیر الق�رآن العظ�یم     ،  ابن كثیر، عماد الدین أبو الف�داء إس�ماعیل         )٤٢
 .السید محمد واخرین، مؤسسة قرطبة  للنشر والتوزیع
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الكف��وي، أب��و البق��اء أی��وب ب��ن موس��ى الح��سیني، الكلی��ات معج��م ف��ي الم��صطلحات          )٤٣
 .م٢٠١١-ه١٤٣٢، ت٢ لبنان، مؤسسة الرسالة، ط- اللغویة، بیروتوالفروق

، الھدای�ة ف�ي ش�رح    )ھ�ـ ٥٩٣(المرغیناني، أبو الحسن برھان الدین علي بن أبي بك�ر          )٤٤
  . لبنان– بیروت -طالل یوسف، دار احیاء التراث العربي : بدایة المبتدي، تحقیق

ي فقھ اإلمام ال�شافعي،  ، الحاوي الكبیر ف  )٤٥٠( المزني، أبو الحسن علي بن محمد        )٤٥
علي محم�د مع�وض، وع�ادل أحم�د، دار الكت�ب            : وھو شرح لمختصر المزني، تحقیق    

  .م١٩٩٩ه، ١٤١٩، ١بیروت، لبنان، ط–العلمیة 

محمد فؤاد : ابن ماجھ، أبو عبد اهللا محمد بن یزید القزویني، سنن ابن ماجھ، تحقیق )٤٦
 .  عبد الباقي، دار إحیاء الكتب العربیة

،  البح��ر الرائ��ق ش��رح كن��ز  )ه٩٧٠(زی��ن ال��دین ب��ن إب��راھیم ب��ن محم��د   اب��ن نج��یم،  )٤٧
 .الدقائق، دار الكتاب اإلسالمي

، شرح  صحیح م�سلم، دار إحی�اء         )ھـ٦٧٦: ت( النووي، أبو زكریا یحیى بن شرف        )٤٨
 .ه١٣٩٢، ٣ بیروت، ط–التراث العربي 

 . بیروت، دط-لفكرـــــــــــ المجموع، دار اــــــــــــــــــــــ، ــــــــــــــ )٤٩

، دار الفك��ر ف��تح الق��دیر ) ھ��ـ٨٦١( كم��ال ال��دین محم��د ب��ن عب��د الواح��د   اب��ن الھم��ام،   )٥٠
 .بیروت

الھیتم��ي، اب��ن حج��ر، تحف��ة المنھ��اج ف��ي ش��رح المنھ��اج، المكتب��ة التجاری��ة الكب��رى،    )٥١
  . م١٩٨٣ه،١٣٥٧مصر، دط، 

 
 
  




