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 ملخص

 مكاتب اإلصالح المقاصد الشرعیة والتربویة لزواج الصغار في اإلسالم من وجھة نظر

  م٢٠١٨) دراسة میدانیة(والتوفیق األسري في اقلیم الشمال

حنان سامي محمد موافي   .  د                       نیبال محمد ابراھیم العتوم     . د  

األردن/  وزارة التربیة والتعلیم                           األردن       /جامعة الیرموك    

حابس محمد خلیفھ حتاملة. د                            ین البدور حنان علي حس.   د  

األردن/جامعة جدارا                                 األردن    /    جامعة الیرموك   

ھدفت الدراسة بیان المقاصد الشرعیة والتربویة من زواج الصغار في اإلسالم  -١

، ومن ثم بیان طبق في واقع الحیاة الیومیباستعراض األحكام الفقھیة ومقارنتھا مع ما 

مقاصد الشریعة األسالمیة من تشریع زواج الصغار،اعتمادا على المنھج االستقرائي 

 زواج الصغار جائز ومشروع ، والعقد على الصغار التحلیلي، وتوصلت الدراسة إلى أن

واز الوطء، عقد صحیح لثبوتھ باألدلة الصحیحة، لكن یجب التفریق بین جواز العقد وج

واألولى عدم تزویجھما إال إذا ظھرت مصلحة راجحة متحققة للصغار، وأن ما نراه الیوم 

زیادة الوعي والتثقیف ھو خلل في التطبیق ال الحكم الشرعي، وأوصى الباحثون ب

  .باألحكام والشروط التي وضعھا اإلسالم لھذا الزواج بین أفراد المجتمع

  .غیر، قاصر، مقاصد زواج، ص: الكلمات المفتاحیة 
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Abstract: 
 
 

١ - The study aimed at clarifying the legitimate and educational 

purposes of the marriage of young people in Islam by reviewing 

the jurisprudential provisions and comparing them with what is 

applied in real life today, and then the purposes of Islamic Sharia 

from the legislation of the marriage of young people, based on 

the analytical inductive method. , And the contract on the young 

contract properly to prove the correct evidence, but must 

differentiate between the permissibility of the contract and 

permissible abortion, and the first not to marry them unless there 

is a prevailing interest achieved for young people, and what we 

see today is a defect in the application and not the legitimacy, 

and recommended the researchers to raise awareness and 

education judgments Walsh And they set by Islam for this 

marriage between members of the community. 

Keywords: marriage, small, minor, purposes. 
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  : مقدمة
لى  تقوم الشریعة األسالمیة على رعایة مصالح الخلق في العاجلة واآلخرة، وكلھا ع

وھناك ١مقتضى الحكمة، والشارع الحكیم یتبع كثیرًا من األحكام ببیان عللھا ومقاصدھا
  .أحكاما لم یذكر الشارع عللھا ومقاصدھا وإنما تركت الجتھاد العلماء

 ومن األحكام التي شرعھا اإلسالم  إباحة زواج الصغار، وكثیرا ما توجھ أصابع االتھام  
صغار واعتباره جریمة في حق الطفولة، خاصة بعد عرضھم إلى اإلسالم إلباحتھ زواج ال

لكثیر من قصص الصغیرات اللواتي زوجن وتعرضن لألذى المادي والمعنوي، ونجد أنفسنا 
فھل من الممكن أن یبیح اإلسالم حكما ینكره كل من یرى .نتفاعل مع عرضھم وننكر الفعل

  .  آثاره؟
  .دفجاءت ھذه الدراسة للبحث في العلل والمقاص

جاءت ھذه الدراسة لتحقیق مجموعة من األھداف تعبر عن أھمیة الدراسة : أھمیة الدراسة
منھا بیان األحكام الفقھیة الخاصة بھذا العقد، ومن ثم بیان مقاصد الشریعة في تعلیل 

  .األحكام، وتطبیقھا على زواج الصغار
  :تساؤالتتھدف ھذه الدراسة إلى اإلجابة عن مجموعة من ال: أھداف الدراسة

  ما ھي األحكام الفقھیة الخاصة بزواج الصغار؟-١
  ماھي المقاصد الشرعیة والتربویة لزواج الصغار؟-٢
ما ھي درجة تطبیق المقاصد اإلسالمیة واألحكام الفقھیة في زواج الصغار من -٣

  وجھة نظر مكاتب االصالح والتوفیق األسري ؟
  .ى المنھج اإلستقرائي التحلیلياعتمد الباحثون في دراستھم عل: منھج الدراسة

رغم كثرة الدراسات التي تناقش موضوع زواج الصغار في الكتب : الدراسات السابقة
  . المطولة واألبحاث إال أنھ لم نطلع على  دراسة تناقش الموضوع مقاصدیًا

  املبحث األول

  املطلب األول

  املفاهيم واملصطلحات

  :لعالقة بالموضوع وھيھناك عدد من المفاھیم والمصطلحات ذات ا
  مفھوم الزواج: أوال

 االقتران والزواج ،والزَّْوُج خالف الَفْرِدتزویجا ، أو جا زوا یزوج زوج من :لغة .أ
  )٢( .اثنین من إال یكون ال ألنھ المفاعلة؛ باب من وھو واالرتباط،

                                                           

، دار ال�شروق،  دراس�ة ف�ي فق�ھ مقاص�د ال�شریعة ب�ین المقاص�د الكلی�ة ون�صوص الجزئی�ة           القرض�اوي، یوس�ف،   - ١
 . ١٣٧، ص ٢٠٠٥

 ، ٢ت، ج بی�رو – ، دار ص�ادر  ١ ،طل�سان الع�رب  ابن منظور ، محمد بن مكرم بن منظور األفریقي الم�صري ،     )٢ (
 _ الح�دیث  دار ،ال�صحاح  مخت�ار ، ه ٦٦٦ س�نة  ت ال�رازي  الق�ادر  عب�د  ب�ن  بك�ر  أب�ي  ب�ن  محم�د :  ؛ ال�رازي ٢٩١ص

 الح�سین   أب�و :؛اب�ن ف�ارس  ١٦٠ص )  زوج: م�ادة (، الواح�د   المجلد م، - ٢٠٠٠ه ١٤٢١ األولى، الطبعة القاھرة،
 ، ن ھ�ارو  محم�د  السالم عبد :ضبط و حقیقت ،اللغة في معجم المقاییس ه، ٣٩٥ سنة ت زكریا بن فارس بن أحمد

    ٣٥، ص٣، ج) زوج: مادة (م ١٩٩١ - ه ١٤١١ األولى، الطبعة لبنان، _ بیروت دار الجیل،



 - ٤٢٣٠ -

 من لكلیھما ما ویحدد والمرأة وتعاونھما، الرجل بین العشرة ِحّل یفید عقد :اصطالحا  .ب
  )١(.الواجبات من علیھما وما الحقوق،

   :الصغار مفھوم :ثانیا
 الِكبر، ضد صغروال وحقارة، ِقلٍَّة على یدلُّ صحیح أصٌل والراء والغین الصاد" :لغة.أ

 )٢( "الكبیر خالف والصغیر
 معناه لوضوح وذلك للصغر؛ معًینا تعرًیفا واألصولیون الفقھاء یحدد لم :اصطالحا.ب

األھلیة،  عوارض عن الحدیث معرض في مفصال ذكروه إنما وتصوره، للذھن درهوتبا
 .واعتبروه من العوارض األصلیة، فاإلنسان یولد صغیرا وینتھي الصغر بالبلوغ

وعلیھ یكون . البلوغ سن دون واإلناث الذكور ھم بالصغار المقصود أن یرى الباحثون
 غیر طرفیھ أو كالھما أحد یكون الذي جالزوا عقد الصغار في اإلسالم ھو زواج مفھوم

  .بالغ
  مفھوم القاصر: ثالثا

َقَصَر القاف والصاد والراء أصالن صحیحان، أحدھما یدل على أال یبلغ الشيء القاصر من 
واألصالن متقاربان، وقصرت في األمر تقصیرا، إذا . مداه ونھایتھ، واآلخر على الحبس

  . ٣ یبلغ مدى الشيء ونھایتھوكل ھذا قیاسھ أال. توانیت وعجزت عنھ
  :القاصر اصطالحا 

ھو الشخص الذي لم یبلغ السن التي حددھا القانون للزواج وقد جاء في القانون األردني 
أن سن الزواج ھو الثامنة عشرة للزوج والزوجة في الحاالت العادیة، وسن الخامسة 

  .عشرة للفتاة إذا اقتضت المصلحة ذلك
 على ٤م٢٠١٠من قانون األحوال الشخصیة األردني لعام )ب(رة فق) ١٠(حیث تنص المادة 

یجوز للقاضي أن یأذن بزواج من أكمل الخامسة عشرة من عمره ولم یكمل الثامنة "أنھ 
 ."عشرة إذا كان في زواجھ ضرورة تقتضیھا المصلحة وفقًا ألحكام ھذه التعلیمات

ھ لم یصل إلى السن الذي حدده وبھذا یكون زواج القاصر ھو الزواج الذي یكون أحد طرفی
  .القانون للزواج وھو الثامنة عشرة في القانون األردني

وبالتالي یرى الباحثون أن ھناك فرقا بین مفھوم زواج الصغار في اإلسالم وزواج القاصر 
في القانون فزواج الصغار في اإلسالم حتما قبل البلوغ، في حین القاصر من كان دون 

  .انون بغض النظر عن البلوغالسن الذي حدده الق

                                                           

 ١تاریخ،ص بدون ، العربي الفكر دار ،الشخصیة األحوال   أبو زھرة  محمد ،)١(
 ٢٩٠،ص٣صغر، ج :مادة) مرجع سابق ( اللغة في المقاییس معجم :فارس ابن   )٢ (
: ت(، أب��و من��صور، محم��د ب��ن أحم��د ب��ن األزھ��ري الھ��روي،   ٥/٩٦،معج��م مق��اییس اللغ��ةاب��ن ف��ارس،  ) ٣

:  بی��روت، الطبع��ة–محم��د ع��وض مرع��ب، دار إحی��اء الت��راث العرب��ي   : ، المحق��قتھ��ذیب اللغ��ة، )ھ��ـ٣٧٠
 ٨/٢٨٢م، ص ٢٠٠١األولى، 

 .م٢٠١٠قانون األحوال الشخصیة األردني لعام )  ٤
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  املطلب الثاني

  مقاصد الشريعه اإلسالمية

وعلى " استقامة الطریق قال تعالى:  جمع مقصد مأخوذ من القصد وھو: المقاصد لغة-١
 أي على اهللا تبیین الطریق المستقیم والدعاء إلیھ بالحجج والبراھین ١"اهللا قصد السبیل

  ٢العتزام والتوجھ والنھوض نحو الشيء وتعني ا" ق ص د " الواضحھ، وأصلھا 
  :  المقاصد اصطالحًا-٢

مقاصد الشریعة كمصطلح مركب فلم یعرف عن السابقین أنھم افردوا لھ بیانًا معینا، فقد 
تعاملوا مع مضامینھ وفعلوھا مع واقع األحكام، دون االلتفات إلى حدودھا اللفظیھ، أما 

دھا آراء وإن اختلفت في الفاظھا إال أنھا متقاربة المحدثین فلھم في بیان معناھا ورسم حدو
  : في معناھا ومنھا

 المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جمیع أحوال التشریع أو معظمھا، :المقاصد ھي
   ٣بحیث ال تختص مالحظتھا بالكون في نوع خاص من أحكام الشریعة

لل التي جاء التشریع من ویرى الباحثون أن مفھوم المقاصد ھو المعاني واألسرار والع
أجل تحقیقھا جلبا للمصالح ودفعا للمفاسد وال بد من مالحظتھا عند استنباط أي حكم 

  .شرعي، ولكن ھذه المقاصد تختلف في درجة قوتھا وتأثیرھا
   تنقسم باعتبار مدى الحاجة إلیھا وقوة تأثیرھا إلى ثالثة أقسام: أقسام مقاصد الشریعة-٣

وھي التي ال بد منھا لقیام مصالح الدین والدنیا بحیث إذا فقدت : وریةالمقاصد الضر: األول
لم تجر مصالح الدنیا على استقامة، بل على فساد وتھارج، وفوت حیاة، وفي األخرى فوت 

  . حفظ الدین والنفس والعقل والنسل والمال: النجاة والنعیم وھي
یث التوسعة ورفع الضیق المؤدي وھي التي یفتقر إلیھا من ح: المقاصد الحاجّیة: الثاني

 على –في الغالب إلى الحرج والمشقة بفوت المطلوب، فإذا لم تراع دخل على المكلفین 
   .٤وقد اعتبر اإلمام القرافي زواج الصغار من المصالح الحاجیة.  الحرج والمشقة-الجملة
نب األحوال وھي األخذ بما یلیق من محاسن العادات، وتج: المقاصد التحسینیة: الثالث

  . ٥المدنسات التي تأنفھا العقول الراجحات، ویجمع ذلك قسم مكارم األخالق
یرى الباحون أنھ یمكن تطبیق ھذه األنواع المختلفة على زواج الصغار وذلك باختالف 
األسباب الداعیة إلیھ، فمثال إذا كان السبب وجود كفء لیتیمة ال یوجد من یرعاھا كما 

ن زواجھا یكون ضروریا، أما إذا كان السبب الخوف من عدم وجود یحصل في الحروب ، فإ

                                                           

 ). ٩(لنحل آیة  سورة ا) ١
 .٢٦٤،ص ١٩٩٧، ١ دار صادر، بیروت، طلسان العربابن منظور، ) ٢(

م، ٢٠٠١، ٢، تحقیق محمد المیساوي، دار النفائس عم�ان، ط مقاصد الشریعة اإلسالمیةابن عاشور،  )  ٣
 . ٢٥١ص 

 لغ�رب ا دار خب�زة،  ب�و  محم�د :تحقی�ق  ،، ال�ذخیرة    ه ٦٨٤ ت إدری�س  ب�ن  أحم�د  ال�دین  القراف�ي ش�ھاب   ) ٤
 ١/١٢٧، م ١٩٩٤األولى، الطبعة اإلسالمي،

، ش��رح ال��شیخ عب��داهللا دراز، المكتب��ة الموافق��ات ف��ي أص��ول ال��شریعة ال��شاطبي، أب��راھیم ب��ن موس��ى، -) ٥
 ٢/١٠، ١٩٧٥، ٢البخاریة، مصر، ط
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الكفء في المستقبل فھذا أمر احتمالي فتكون المصالح حاجیة، وأما إذا كان السبب تقویة 
  .العالقات االجتماعیة فھو أمر تحسیني یمكن أن یوجد بطرق أخرى 

  مرتكزات التطبیق المقاصدي لألحكام الشرعیة -٤
  :واقع الذي سینزل علیھ الحكم الشرعيفھم ال: األول

العلم بما تجري علیھ حیاة الناس في مجاالتھا المختلفة، وما استقر : یقصد بفقھ الواقع
أي إّن الفقیھ ١علیھ الناس من عادات وتقالید وأعراف، وما استجد من حوادث ونوازل

یة المختلفة، وأن مطالب باستیعاب حقیقة الواقع الذي یرید أن یطبق علیھ األحكام الشرع
یكون ھذا االستیعاب شامًال لجمیع جوانب الحیاة ُأسریًا واجتماعیًا واقتصادیًا وسیاسیًا، وأن 
یبتعد الفقیھ عن داء العزلة عن المجتمع الذي یعیش فیھ ویتعامل معھ حتى یستطیع أن 

  .ینزِّل األحكام على مواقعھا تنزیًال صحیحًا موافقا لمقصود الشارع وإرادتھ
واستیعاب الفقیھ لطبیعة الواقع الذي یعیش فیھ قد یتطب منھ االستعانة بالبیانات 
واإلحصاءات والدراسات واألرقام التي تعطي تصورًا دقیقًا عن حقیقة ھذا الواقع 

  .وتفصیالتھ ودقائقھ، والوقوف على أمراضھ ومشاكلھ وعللھ وقضایاه المختلفة
حكام الشرعیة، في فعل معاذ بن جبل رضي اهللا ونجد ھذا التطبیق المقاصدي العملي لأل

عنھ، عندما أخذ قیمة زكاة الحبوب من الذرة والشعیر وغیرھا، بما یساویھا من الثیاب 
الیمنیة بدًال من أن یأخذ الزكاة من عین الحبوب نفسھا، وذلك مراعاة منھ لواقع أھل الیمن 

ال یسھل أن یعطوه من الحبوب، الذین قد یسھل علیھم أن یعطوا من الثیاب الیمنیة ما 
والتفاتا منھ أیضا لواقع أھل المدینة الذي قد یحتاجون إلى الثیاب أكثر من حاجتھم إلى 
الحبوب، فحقق بذلك منفعة الجھتین، بناء على فقھھ بواقع المجتمعین وما یحتاج إلیھ 

یس أو لبیس آخذه ائتوني بخم: "، وھذا ما بیَّنھ رضي اهللا عنھ بقولھ٢األفراد في كل مجتمع
   .٣"منكم مكان الصدقة، فإنھ أھون علیكم وخیر للمھاجرین بالمدینة

یرى الباحثون بالنظر إلى ھذا المرتكز أنھ یجب المقارنة بین البیئة والظروف التي كان 
یعیشھا المسلمون في زمن الرسول علیھ الصالة والسالم وأسالیبھم في تربیة األوالد 

، وبین الظروف التي یعیشھا األوالد في زماننا، باإلضافة إلى واعتمادھم على أنفسھم
  أسالیب التربیة الموجودة لدینا الیوم، فقد وجدنا اسامھ بن زید رضي اهللا عنھ قد قاد 

                                                           

قط�ر،  ، رئاس�ة المح�اكم ال�شرعیة،    ١ مستفاد من تعریف عبد المجید النجار، فقھ التدین فھمًا وتنزیًال، ط -)١
، وزارة ١أحم��د بوع��ود، فق��ھ الواق��ع أص��ول وض��وابط، ط    : وللتوس��ع ف��ي ھ��ذا الموض��وع انظ��ر   . ١١١ص

 .٤٥-٤٤األوقاف والشؤون اإلسالمیة، قطر، ص
، الذي أقامتھ دائرة اإلفتاء العام ف�ي عّم�ان   " الواقع والتطلعات-الفتوى في األردن  : "بحث مقدم لملتقى   ) ٢
 ).م٢٠١٢/ ١٢/ ٢٠(الموافق ) ـھ١٤٣٤/ ٢/ ٦( األردن، بتاریخ -
وال�دارقطني عل�ي   . ١١٣، ص٤أخرجھ البیھقي، كتاب الزكاة، باب من أجاز أخ�ذ الق�یم ف�ي الزك�وات، ج        ) ٣

السید عبد اهللا ھاشم یماني المدني، دار المعرفة، : ابن عمر أبو الحسن الدارقطني البغدادي، السنن، تحقیق     
، فی�ھ إرس�ال ألن   ١٠٠، ص٢یس في الخضروات ص�دقة، ج م، كتاب الزكاة باب ل١٩٦٦-ھ  ١٣٨٦بیروت،  

طاووس لم یدرك معاذ بن جبل، على أن البخاري قد أورده معلقا بصیغة الجزم ف�ي الج�امع ال�صحیح، كت�اب      
وھ�و الث�وب ال�ذي طول�ھ خم�سة أذرع كأن�ھ یعن�ي ال�صغیر م�ن          : والخم�یس . الزكاة، باب الع�رض ف�ي الزك�اة     

 .ثر لبسھ، وقیل قد لبس فأخلقھو الثوب إذا ك: الثیاب، واللبیس
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، وھذه من أكبر وأصعب المھام في الحیاة إذ تترتب ١الجیوش وعمره ثمانیة عشر عاما
ا، وبین ما یعیشھ أوالدنا الیوم واسالیبنا في علیھا حیاة الجیوش وانتصار دولة أو ھزیمتھ

التربیة  فنحن ننظر الیوم إلى من كان دون الثامنة عشر  أنھم أطفاال، ونمنعھم من الخروج 
من المنزل بعد المغرب خوفا علیھم، وال یعتمد علیھم في األمور الھامة، والفتاة الیوم كذلك 

باره األھم في حیاتھا، ودعوة الفتیات إلى عدم ال تھیيء للزواج إال بعد اكمال تعلیمھا واعت
اإلنشغال بامور الزواج في ھذا العمر، في حین المجتمعات القدیمة كانت المرأة إذا بلغت 

  .ولو في سن مبكرة قبل الخامسة عشرة تھیيء للزواج نفسیا واجتماعیا وبدنیا
  :ل ومصلحة التطبیقالموازنة بین مصلحة األصل ومفسدة التطبیق، ومفسدة األص: الثاني

إن من األسس التي یرتكز علیھا التطبیق المقاصدي لألحكام الشرعیة النظر إلى نتائج 
تطبیق الحكم ومآالتھ التي تترتب علیھ، وعدم االكتفاء بما علیھ صورة الفعل في األصل من 
المشروعیة أو عدم المشروعیة، فقد یكون الفعل في األصل مشروعا ولكن تطبیقھ على 

قعة معینة مفض إلى مفسدة أكبر من المصلحة التي شرع من أجلھا، فیمنع نظرًا لتلك وا
  ).سد الذرائع(المفسدة وھو ما اصطلح األصولیون علیھ بـ

وقد یكون الفعل في األصل غیر مشروع ولكن تطبیقھ على واقعة خاصة مفض إلى تفویت 
ذا االعتبار، وھذا المعنى ھو مصلحة أكبر من المفسدة التي منع من أجلھا فیشرع نظرا لھ

  .٢)االستحسان(ما جّسده العلماء من خالل أصل 
  :التحقق من انطباق علَّة الحكم في الواقعة الجدیدة: الثالث

من المرتكزات التي تستند علیھا عملیة التطبیق المقاصدي لألحكام الشرعیة، التحقق من 
عدمًا في الواقعة الجدیدة، فالمجتھد الذي انطباق علَّھ الحكم التي یرتبط بھا الحكم وجودًا و

یبذل جھده الستنباط الحكم الشرعي من موارده وأدلتھ، یبذل جھده أیضا لتعیین المعنى 
المؤثر أو العلة المقصودة التي یرتبط بھا ھذا الحكم وجودًا وعدمًا، فیعّدي الحكم المستنبط 

طبیق الحكم إذا وجد أن عَلتھ غیر إلى كل واقعة تحقق فیھا ذاك المعنى المؤثر، و یوقف ت
متحققة، وھذا كلُّھ من باب التطبیق المقاصدي لألحكام الشرعیة، ألنھ نظر في تعیین 

  .الوقائع والجزئیات التي یطبَّق علیھا الحكم بناء على علتھ المعقولة المؤثرة
وبھم، وإن من أبرز التطبیقات لھذا األساس اجتھاد عمر بن الخطاب في سھم المؤلفة قل

حیث أوقف عمر رضي اهللا عنھ إعطاء ھذا السھم ألفراد كانوا یأخذون من الزكاة في زمن 
عیینة بن حصن : رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم باعتبارھم من المؤلفة قلوبھم منھم

وسبب ما فعلھ عمر رضي اهللا عنھ ھو أنھ وجد أن ، ٣الفزاري، واألقرع بن حابس التمیمي
 یستحقون ألجلھا ذاك النصیب من الزكاة لم تعد قائمة فیھم، وھذه العلة ھي العلة التي كانوا

  .٤حاجة األمة إلى تألیف قلوبھم
وعلى ھذا یرى الباحثون أن زواج الصغار إذا ثبت أنھ لم یعد یحقق المقاصد التي شرع من 

؛ فإن أجلھا وثبت أن المفاسد المترتبة علیھ في الغالب أكثر من المصالح المستفادة منھ
                                                           

 ٤/١٠٩، ٢٠٠٦، سیر أعالم النبالء، دار الحدیث، القاھره، طبعة )ه٧٤٨(الذھبي،  محمد بن احمد،ت )١
 .١٩٥، ص٤الموافقات، ج ) ٢
  ٢٠، ص٧البیھقي، السنن الكبرى، ج ) ٣
ة اإلفتاء العام ف�ي عّم�ان   ، الذي أقامتھ دائر" الواقع والتطلعات-الفتوى في األردن  : "بحث مقدم لملتقى  )  ٤
 ).م٢٠١٢/ ١٢/ ٢٠(الموافق ) ھـ١٤٣٤/ ٢/ ٦( األردن، بتاریخ -
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الفقھ المقاصدي یقول بمنعھ، ولذا وجدنا عمر بن الخطاب رضي اهللا عنھ منع الزواج من 
النساء الكتابیات في مرحلة معینة للمصلحة العامة، وھذا ما جعل كثیر من الدول اإلسالمیة 

  .عاما ١٨-١٥تقوم بتحدید سن الزواج وأغلبھا یقع ما بین 
  :ت وما یعترضھا من ضرورة أو حاجةالنظر إلى خصوصیة بعض الحاال: الرابع

من المرتكزات األساسیة التي یستند علیھا التطبیق المقاصدي لألحكام الشرعیة ضرورة 
مراعاة المجتھد للظروف الخاصة التي تعترض بعض الوقائع والحاالت، ما یجعل تطبیق 

یھم أحكام األحكام العامة علیھا سببًا في إلحاق الحرج والمشقة بھا، وحینئذ تجري عل
وھذا المعنى قد أرشدت إلیھ آیات الكتاب . خاصة تتناسب مع الظرف الخاص الذي یعترضھم

العزیز حین بّینت أن األحكام التي تطَّبق في أوقات السعة واالختیار تختلف عن األحكام التي 
تطبق في أوقات الضیق واالضطرار، فمن ھذا مثال تقریره تعالى لحرمة أكل بعض أنواع 

ُحرَِّمْت َعَلْیُكُم اْلَمْیَتُة َواْلدَُّم : (طعومات في الظروف العادیة الطبیعیة وذلك بقولھ سبحانھالم
َوَلْحُم اْلِخْنِزیِر َوَما ُأِھلَّ ِلَغْیِر الّلِھ ِبِھ َواْلُمْنَخِنَقُة َواْلَمْوُقوَذُة َواْلُمَتَردَِّیُة َوالنَِّطیَحُة َوَما َأَكَل 

، ثم استثناؤه للمضطر من ھذا ]المائدة: ٣...) [ا َذكَّْیُتْم َوَما ُذِبَح َعَلى النُُّصِبالسَُّبُع ِإالَّ َم
) َفَمِن اْضُطرَّ ِفي َمْخَمَصٍة َغْیَر ُمَتَجاِنٍف لِِّإْثٍم َفِإنَّ الّلَھ َغُفوٌر رَِّحیٌم: (... الحكم العام بقولھ

   ١]."المائدة: ٣[

  املبحث الثاني

  مزواج الصغار يف اإلسال

  اطب اول

 رو ر زواجا 

  :إلى ثالثة أراء والصغیرة الصغیر تزویج مشروعیة اختلف العلماء في
 تزویج  إلى جواز)١( والحنابلة)٤(  والشافعیة )٣( والمالكیة)٢( ذھب الحنفیة : األول الرأي

  .٢الزواج، لثبوتھ باألدلة الصحیحة صحة في البلوغ اشتراط وعدم الصغار

                                                           

 ].البقرة: ١٨٤ ) [١
 وعل�ق  حقق�ھ  ،المبت�دي  بدایة شرح الھدایة )ھـ ٥٩٣ ( ت بكر أبي بن علي الدین   المرغیناني،برھان)٢ (

 ؛  ٢١٢،ص  ٤م، ج٢٠٠٦ ، الث�اني  الطبع�ة  ، م ال�سال  دار ، عاشور تامر،حافظ أحادیثھ محمد وخرج علیھ
 الحسن بن محمد الروایة لإلمام ظاھر كتب على المحتوي المبسوط،، ، السرخسي الدین شمس،السرخسي
 الثالث��ة، الطبع��ة لبن��ان، ،بی��روت دارالمعرف��ة، ، حنیف��ة أب��ي األعظ��م اإلم��ام عل��ى ال��شیباني

   ٤٨٠،ص٢م،ج١٩٧٨
 اإلم�ام عب�د   ع�ن  س�حنون  اإلم�ام  روای�ة  ،مدون�ة الكب�رى  اله، ١٧٩ت ع�امر  ب�ن  أن�س  ب�ن    مالك ، مال�ك )٣ (

 ب�ن  أحم�د  ال�دین  ؛القراف�ي ش�ھاب  ١١٠ ،ص٢الفك�ر ، ج  دار رش�د،  اب�ن  مق�دمات  ومعھ�ا  قاس�م،  بن الرحمن
م  -١٩٩٤ األول�ى،  الطبع�ة  اإلس�المي،  الغ�رب  خب�زة، دار  ب�و  محم�د  تحقی�ق،  ال�ذخیرة  ،  ه،٦٨٤ت إدری�س 

٤/٢١٧. 
 دار ب، الم�ط  عب�د  ف�وزي  تحقی�ق رفع�ت   ، م األ ه، ٢٠٤ ت ال�شافعي  إدری�س  ب�ن  محم�د  ،  ال�شافعي )٤ (

 ٢١،ص٥ج م ، ٢٠٠١ -ه ـ١٤٢٢األولى، الطبعة الوفاء،
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 باطال،سواء أكانوا ذكورا أو إناثا، واعتباره جوازه وعدم الصغار تزویج منع: الثاني الرأي
 في الزواج ؛ألن)٣(شبرمة وابن المعتزلة، فقھاء من بكر األصم أبو إلیھ ذھب ما وھو

 ھذان معھا یتحقق ال الصغیرة وكون والتناسل للمعاشرة وقضاء الشھوة شرع نظرھم
الزواج مصلحة وال مصلحة فیھ للصغار، وھذا العقد  ألنو ؛ ابھ للزواج حاجة فال الغرضان

یعقد للعمر وتلزمھما أحكامھ بعد البلوغ، فال یكون ألحد أن یلزمھما ذلك ؛ إذ ال والیة ألحد 
  ٤علیھما بعد البلوغ

 یجوز تزویج الصغیرات دون الصغار، وھذا قول ابن حزم؛ ألن تزویج :الرأي الثالث
  .٥صحلة بخالف الصغیر فإنھ یتحمل المھر والنفقة بال فائدةالصغیرة قد یحصل منھ م

یرى الباحثون أن زواج الصغار جائز ومشروع ، والعقد على الصغار عقد صحیح لثبوتھ 
باألدلة الصحیحة، لكن یجب التفریق بین جواز العقد وجواز الوطء، واألولى عدم تزویجھما 

  .إال إذا ظھرت مصلحة راجحة متحققة

  ا اطب

م اا  

یرى الباحثون أنھ لمعرفة المقاصد الشرعیة من زواج الصغار في اإلسالم ال بد من ایراد 
  :المتعلقة بھوالحقائق الشرعیة األحكام 

زواج الصغار لیس خاصا باإلناث بل ھو حكم شرعي یشمل الذكور واإلناث مراعاة  -١
، فقد ٧ "الصغیرة یزوج ابنھ الصغیروكما یزوج األُب البكَر :"٦للمصالح، قال الجویني

                                                                                                                                                                 

 أب�ي  مخت�صر  عل�ى  قدام�ة  الب�ن  المغن�ي  ه،٦٢٠ت  محم�د  ب�ن  أحم�د  ب�ن  اهللا عب�د  محمد قدامة،أبو   ابن)١( 
 العربی�ة  المملك�ة  الریاض ، ة الحدیث الریاض مكتبة ، الخرقي أحمد بن اهللا عبد بن حسین بن عمر القاسم

 ٣٧،ص٧،ج١٩٨٠ - ه١٤٠٠ السعودیة
 .سیأتي ذكرھا في ثنایا البحث ) ٢
 م�صححة  طبع�ة  ه،المحل�ى،  ٤٥٦ س�نة  ت ح�زم  ب�ن  س�عید  ب�ن  أحم�د  ب�ن  عل�ي  محم�د  ح�زم أب�و   اب�ن    ؛)٣ (

 ش�اك  محم�د  م�د أح األستاذ حققھا التي النسخة على قوبلت كما معتمدة ونسخ مخطوطات عدة على ومقابلة
 ٢١٢،ص٤،جالمبسوط، ، السرخسي ؛ ٤٥٩، ص٩دار الفكر ، ج  ، ر
، ٢بدائع ال�صنائع، دار الكت�ب العلمی�ة، بی�روت، ط    عالء الدین، أبو بكر بن مسعود بن أحمد،    الكاساني،   -)٤

 ٢/٢٤م، ١٩٨٦
 ٣٩-٩/٣٨ابن حزم ، المحلى،  . -)٥
إبراھیم ب�ن محم�د ب�ن المؤی�د أب�ي بك�ر ب�ن حموی�ھ         ، ) م١٣٢٢ - ١٢٤٦=  ھـ   ٧٢٢ - ٦٤٤(اْلُجَوْیني،)  ٦

رح�ل ف�ي طل�ب الح�دیث     . بھ�ا ) جوین(من أھل . شیخ خراسان في وقتھ: الجویني، صدر الدین، أبو المجامع    
ف��سمع ب��العراق وال��شام والحج��از وتبری��ز وآم��ل طبرس��تان والق��دس وك��ربالء وق��زوین وغیرھ��ا، وت��وفي           

ش�یخ  : وقال ال�ذھبي  . خرَّج لنفسھ تساعیات  : فعي الصوفي، وقال  بالشا) في الدرر (عّرفھ ابن حجر    . بالعراق
 جمع أحادیث ثنائیات وثالثیات ورباعیات من األباطی�ل  - یعني في روایة الحدیث -خراسان، كان حاطب لیل     

، دار العل�م  )ه، األع�الم )١٣٩٦(الزركل�ي، خی�ر ال�دین ب�ن محم�ود،       (وعلى یده أس�لم غ�ازان، انظ�ر       . المكذوبة
 .١/٦٣م، ٢٠٠٢، )١٥(عة للمالیین، طب

، الحج��ة عل��ى أھ��ل )ھ��ـ١٨٩ت (محم��د ب��ن الح��سن،أبو عب��د اهللا محم��د ب��ن الح��سن ب��ن فرق��د ال��شیباني )   ٧
، ١٤٠٣،٣/١٤٩الثالث��ة، : مھ��دي ح��سن الكیالن��ي الق��ادري ،ع��الم الكت��ب، بیروت،الطبع��ة: ،المحق��قالمدین��ة

 نھای���ة المطل���ب ف���ي درای���ة  ،)ـھ���٤٧٨: ت(الج���ویني، عب���د المل���ك ب���ن عب���د اهللا ب���ن یوس���ف ب���ن محم���د،     
 ١٢/٤٣م، ٢٠٠٧-ھـ١٤٢٨األولى، : عبد العظیم محمود الّدیب، دار المنھاج، الطبعة: المذھب،حققھ
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 زوج بنت أخیھ ابن أختھ وھما صغیران - رضي اهللا عنھ -روي أن عروة بن الزبیر 
 - رضي اهللا عنھ -ووھب رجل ابنتھ الصغیرة من عبد اهللا بن الحسن فأجاز ذلك علي 

 بنتا لھا صغیرة ابنا للمسیب بن نخبة - رضي اهللا عنھ -وزوجت امرأة ابن مسعود 
 .١ رضي اهللا عنھ-أجاز ذلك عبد اهللا ف

یرى الباحثون إن زواج الصغیرات أكثر انتشارا في المجتمعات؛ إلسباب مختلفة لعل 
من أھمھا الخوف الشدید على اإلناث فیما یتعلق بقضایا الشرف والعرض، باإلضافة 
إلى ضعف المرأة والخوف علیھا بعد وفاة األھل؛ وقد كثر الحدیث عن زواج 

رات؛ ألن الضرر الذي یلحق الصغیرة بھذا الزواج إذا لم تراع فیھ الشروط الصغی
والضوابط الشرعیة التي وضعھا اإلسالم أكبر من الضرر الذي یلحق الصغیر؛ لكونھ 

 .یستطیع أن یتزوج بغیرھا أو أن یطلقھا متى شاء
 :تفریق اإلسالم بین جواز العقد وجواز الوطء -٢

 أن قدامة بن مظعون تزوج :العقد ولیس الوطء والدلیلأن المراد بالزواج ھو انشاء 
إن مت فھي خیر ورثتي، وإن عشت :  یوم ولدت، وقال- رضي اهللا عنھ -بنت الزبیر 

  .   ویستحیل أن یكون المراد الوطء٢فھي بنت الزبیر
یرى الباحثون فرقا كبیرا بین إنشاء العقد واإلنتظار حتى تصبح الصغیرة قادرة على 

ء وأعباء الزواج ومسوؤلیاتھ ثم تزف إلى زوجھا بعد االستعداد الكامل تحمل الوط
للزواج، وبین جواز وطئھا وھي صغیرة، ولیس أدل على ذلك من فعل النبي علیھ 
الصالة والسالم حیث تزوج السیدة عائشة رضي اهللا عنھا، وھي ابنة ست سنوات 

ینھا خالل ثالث سنوات، ثم وبنى بھا وھي ابنة تسع سنوات، وبعد أن قام أھلھا بتسم
أن البلوغ في البالد الحارة یبدأ من سن الثامنة إلى التاسعة على األغلب فابنة التاسعة 
من حیث البلوغ بالغة أما قدرتھا على تحمل الوطء وأعباء ومسؤولیات الزواج فھذا 

سالم یمنع اإل: أمر آخر یختلف باختالف األشخاص، وأكد الفقھاء ھذا في فقھھم فقالوا
  .زفاف المرأة وحتى وإن كانت بالغة لزوجھا إذا كانت غیر مطیقة للمعاشرة الزوجیة

فما نراه الیوم في بعض االماكن من إجبار طفلة في عمر العشر سنوات على الزواج 
من رجل مسن وھي غیر مھیأة جسمیا ونفسیا للزواج وفي معظم الحاالت غیر مطیقة 

ل الجوانب فاإلسالم أقام الزواج على الرضى بدایة من ك. للمعاشرة أمر مرفوض شرعا
ال تنكح األیم حتى " ٣سوا كانت صغیرة أو كبیرة، بكرا كانت أوثیبا، فقد جاء في الحدیث

أن «: یا رسول اهللا، وكیف إذنھا؟ قال: قالوا» تستأمر، وال تنكح البكر حتى تستأذن
 ".»تسكت

 :حكم زواج الصغار -٣
 مباحا اختیاریا ولم یجعلھ واجبا، والدلیل على ذلك أن أن اإلسالم جعل زواج الصغار

الصحابة رضوان اهللا علیھم لم یزوجوا جمیع أوالدھم صغارا، وإنما قام بھ بعضھم 

                                                           

 ٤/٢١٢م،١٩٩٣،،دار المعرفة ،بیروت،طد، المبسوطالسرخسي، ) ١
 ٢١٣-٤/٢١٢.،،المبسوطالسرخسي، )  ٢
 ال ی�نكح األب أو غی�ره البك�ر والثی�ب إال     ، كت�اب النك�اح،    ص�حیح البخ�اري   البخاري،محمد ب�ن اس�ماعیل،       ) ٣

 ٧/١٧، )١(بإذنھا، دار طوق، طبعة 
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فلو كان واجبا لفعلھ الجمیع ولم یتركوه، ولذا  ، بل كان األقل وقوعاوتركھ آخرون
ن تزویج الولي الصغیرة من أ: اعتبره العلماء من األمور الحاجیة قال اإلمام القرافي

المصالح الحاجیة، إذ إن تزویجھا غیر ضروري، لكن الحاجة تدعو إلیھ في تحصیل 
 )    ١(.الكفء  لئال یفوت

وعلى ھذا یرى الباحثون أن ھذا الزواج ال یجب أن یكون إال إذا وجدت األسباب الداعیة 
 .یاءإلیھ والتي تصب في مصلحة الصغیر والصغیرة ال مصلحة األول

 :والیة التزویج -٤
اختلف الفقھاء فیمن لھ الوالیة في تزویج الصغار، فنص الشافعیة أن تزویج الصغار ال 

، وال یجوز للوصي والحاكم أن یزوجا ٢یكون إال لألب والجد في حال كان األب میتا
الصغیر، كما ال یجوز للوصي والحاكم أن یزوجا الصغیرة ویملك ولي الصبي تزویجھ، 

وقال المالكیة والحنابلة ال یكون إال لألب  لقصور . ٣ فظ فرجھ عند بلوغھلیألف ح
وقال الحنفیة للولي تزویج الصغار، ولكنھم اثبتوا خیار البلوغ .٤الشفقة عند غیره
  .٥للصغیرة والصغیر

یرى الباحثون أن ھذا الحكم الذي ذھب إلیھ الفقھاء في غایة األھمیة ولھ مدلوالت 
 أما البالغ فإنھ ال - والیة الزواج لجمیع األولیاء كزواج والبالغةعظیمة فلم یجعلوا 

 بل جعلوھا لمن بھ شفقة ورأفة كبیرة في األغلب؛ بحیث ال یكون الھدف -والیة علیھ
ما ھو إال انعكاس ألمراض نفسیة منھ إال مصلحة الصغیرة والصغیر، وما نراه الیوم 

ى المال، أو الخالص من الدیون، مع أن للحصول علواجتماعیة عند األباء واألولیاء 
ھذا لم یكن من أسباب كسب المال في اإلسالم یوما ما ، وبعضھا یكون الھدف من 
تزویجھا الخالص من أعباء مسؤولیتھا وھذا أیضا لیس من اإلسالم فقد جاء في 

: سمعت رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم یقول: عبد اهللا بن عمر، یقولالحدیث، عن 
م راع، وكلكم مسئول عن رعیتھ، اإلمام راع ومسئول عن رعیتھ، والرجل راع كلك"

 ولیس من الرعایة ٦"في أھلھ وھو مسئول عن رعیتھ، والمرأة راعیة في بیت زوجھا
 .أن تزف طفلة لرجل كبیر وھي غیر مھیأة للزواج من جمیع الجوانب 

 :خیار البلوغ -٥
 قال ا اإلسالم الخیار عند البلوغَ،حرصا على مصالح الصغیر والصغیرة فقد اعطاھم

أنھ :  عن ابن عمر،٧"إذا زوج الیتیم وھو صغیر فھو بالخیار والیتیمة كذلك" عطاء

                                                           

 ٤/٢١٢السرخسي، المبسوط،،، ١٢٧،ص١الذخیرة  ، ج القرافي ، .)١ (
 ٤/٢١٤السرخسي، المبسوط،،)  ٢
 ٩/٢١١العمراني، البیان، ) ٣
 الب�ن قدامة،مكتب�ة الق�اھرة،    ،المغن�ي )ھـ٦٢٠: ت(ابن قدامة، أبو محمد موفق الدین عبد اهللا بن أحمد،      )  ٤

، ابن المنجى، زین الدین المنجى ب�ن عثم�ان        ٧/٤٩م،١٩٦٨ -ھـ  ١٣٨٨: بدون طبعة،تاریخ النشر  : الطبعة
 ٣/٥٥٢،الممتع في شرح المقنع، تحقیق عبدالملك بن عبداهللا بن دھیش،)ه٦٩٥ت (بن أسعد ،

 ٤/٢١٣السرخسي، المبسوط،،  ) ٥
 ٣/٥باب الجمعة في القرى والمدن، ، )٨٩٣( الحدیثرقم، صحیح البخاريالبخاري،  ) ٦
الحج��ة عل��ى أھ��ل ، )ھ��ـ١٨٩ت ( محم��د ب��ن الح��سن،أبو عب��د اهللا محم��د ب��ن الح��سن ب��ن فرق��د ال��شیباني  ) ٧

 ١٤٠٣،٣/١٤٩الثالثة، : مھدي حسن الكیالني القادري ،عالم الكتب، بیروت،الطبعة: ،المحققالمدینة
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ابن عمر فزوجنیھا خالي قدامة وھو  قال. حین ھلك عثمان بن مظعون ترك ابنة لھ 
نكاحھ وأحبت الجاریة أن  فكرھت. وذلك بعد ما ھلك أبوھا . عمھا ولم یشاورھا 

  )١( .وجھا المغیرة بن شعبة فزوجھا إیاهیز

  :وللفقھاء تفصیل
إذا ثبت جواز تزویج األولیاء الصغیر والصغیرة فلھما  ذھبوا إلى أنھ الحنفیة: أوال

 وھو قول ابن عمر - رحمھما اهللا تعالى -الخیار إذا أدركا في قول أبي حنیفة ومحمد 
:  أنھ قال- رضي اهللا عنھما -  رضي اهللا عنھما وقد روي عن ابن عمر-وأبي ھریرة 

  ٢"واهللا لقد انتزعت مني بعد أن ملكتھا"
وإذا زوج القاضي صغیرة من كفء، وكان أبوھا أو جدھا فاسقا، فلھا الخیار في أظھر 

 . ٣الروایتین عند أبي حنیفة، وھو قول محمد
  المالكیة: ثانیا

ین العقد، وكانت تلزم إن  على شروط شرطت ح- أبا كان أو غیره - إذا عقد للصغیر ولیھ 
 كأن اشترط لھا في العقد أنھ إن تزوج علیھا فھي، أو التي تزوجھا طالق -وقعت من مكلف 

 - أو زوج الصغیر نفسھ بالشروط وأجازھا ولیھ، ثم بلغ وكره بعد بلوغھ تلك الشروط -
التزامھا وثبوت  عالما بھا، فھو مخیر بین -والحال أنھ لم یدخل بھا، ال قبل البلوغ وال بعده 

النكاح، وبین عدم التزامھا وفسخ النكاح بطالق، ومحل ذلك ما لم ترض المرأة بإسقاط 
  . ٤الشروط، والصغیرة في ھذا حكمھا حكم الصغیر

  الشافعیة : ثالثا
أن الصغیر إذا زوجھ أبوه امرأة معیبة بعیب صح النكاح، وثبت لھ الخیار : ففي قول عندھم

  .٥ب أو الجد الصغیرة من غیر كفء یثبت لھا الخیار إذا بلغتإذا بلغ، وإن زوج األ
  الحنابلة: رابعا

قالوا ال یجوز لغیر األب تزویج الصغیرة، فإن زوجھا األب فال خیار لھا، وإن زوجھا غیر 
یصح تزویج غیر األب، وتخیر إذا بلغت، كمذھب أبي : وفي روایة. األب فالنكاح باطل

  . ٦ تسعاتخیر إذا بلغت: وقیل. حنیفة

                                                           

 محم�د ف�ؤاد   :تحقی�ق ، ماج�ھ  اب�ن  س�نن  ھ�ـ، ٢٧٣د بن یزید القزویني، ت أبو عبد اهللا محم،  ماجھ   ابن)١ (
، رق�م   ال�صَغارِ  ِنَك�احِ  ب�اب  /النك�اح  كتاب،  فیصل عیسى البابي الحلبي- دار إحیاء الكتب العربیة ،عبد الباقي

 ٣٢٧،ص١٨٧٨
 ٤/٢١٥،، المبسوطالسرخسي، )  ٢
 ٢١٦ -٤/٢١٥،، ، المبسوطالسرخسي)  ٣
م�نح الجلی�ل ش�رح مخت�صر     ، )ھ�ـ  ١٢٩٩: ت(مد بن محمد ، أب�و عب�د اهللا الم�الكي    علیش، محمد بن أح   ) ٤

 ٣/٣٠٩م،ص ١٩٨٩/ھـ١٤٠٩بدون طبعة، : ، دار الفكر، بیروت، الطبعةخلیل
روض��ة الط��البین وعم��دة  ، )ھ��ـ٦٧٦: ت(أب��و زكری��ا محی��ي ال��دین یحی��ى ب��ن ش��رف الن��ووي     الن��ووي،  ) ٥

م، ١٩٩١/ ھ�ـ  ١٤١٢الثالث�ة،   : سالمي، بیروت، دمشق،الطبعة  زھیر الشاویش، المكتب اإل   : ،تحقیقالمفتین
٧/٨٤. 
، تحقی��ق ھ��الل م��صیلحي  ك��شاف القن��اع ع��ن م��تن اإلقن��اع  البھ��وتي، من��صور ب��ن ی��ونس ب��ن إدری��س،    )  ٦

، مجموع��ة م��ن الم��ؤلفین، الموس��وعة الفقھی��ة     ٤٥-٥/٤٣، بی��روت، ١٤٠٢م��صطفى ھ��الل، دار الفك��ر،   
  ٢٠٥-٨/٢٠٢الكویتیھ، 
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وھذا زیادة في تحقیق مصالح الصغار، بحیث لو كره أحدھما اآلخر كان لھ إنھاء ھذا 
  .الزواج بدون رضا الطرف الثاني صغیرا أو صغیرة

یرى الباحثون أن اإلسالم قد أعطى الصغار خیار البلوغ لیكون العقد مبنیا أساسا 
ن األولى األ یكون إال إذا دعت على التراضي إذا تم إدراك األمور وفھمھا بالبلوغ، ولك

وحیث إننا ال ندري ما سیؤول إلیھ ھذا الزواج بعد أن یبلغ الصغیر أو الحاجة إلیھ؛ 
الصغیرة، وقد یكون لكلٍّ منھما رأي یؤثر في إبقاء الزواج، وقد یعجل في زوالھ وانقطاعھ، 

یكون لھما اإلذن فال داعي وال مصلحة في تزویج الصغار حتى یبلغ الصغیر أو الصغیرة، و
 .المعتبر في اختیار كل منھما لآلخر

 :حكم وطء الصغیرة -٦
واختلفوا في وقت الدخول بالصغیرة فقیل ال والدخول بھا قبل البلوغ أمر مختلف فیھ 

یدخل بھا ما لم تبلغ ، وقیل یدخل بھا إذا بلغت تسع سنین ، وقیل إن كانت سمینة 
وحتى الفقھاء الذین قالوا بجواز الدخول بھا ١جسیمة تطیق الجماع یدخل بھا وإال فال 

تطیق الرجال وال یخاف علیھا قبل البلوغ نصوا على شرط الطاقة الجسمیة؛ بحیث 
بنى بعائشة وھي ابنة تسع «المرض من ذلك والدلیل أن رسول اهللا علیھ السالم 

لیھ وجاء في الحدیث أنھم سمنوھا فلما سمنت زفت إلى رسول اهللا صلى اهللا ع» سنین
، وأكثر العلماء على  فلم یدخل بھا إال بعد أن أصبحت تطیق المعاشرة وغیرھا،٢وسلم

أنھ ال عبرة للسن، وإنما العبرة للطاقة إن كانت سمینة تطیق الرجال وال یخاف علیھا 
فإن كانت نحیفة مھزولة ال . المرض؛ كان للزوج أن یدخل بھا وإن لم تبلغ تسع سنین

 .٣لیھا المرض ال یحل للزوج أن یدخل بھا، وإن كبر سنھا تطیق الجماع وُیخاف ع
 .وكالم ابن مازة یؤكد ضرورة قدرة الصغیرة على تحمل الوطء وعدم مرضھا منھ

 :تاریخ زواج الصغار -٧
أن اإلسالم لم یأت بھذا النوع من الزواج فقد كان موجودا قبل مجيء اإلسالم، واستمر 

 عقد على -صلى اهللا علیھ وسلم-والنبي س ببعید بعد مجیئھ، ولم یكن منكرا إلى زمن لی
 بموافقة ولیھا الشرعي، حسب طبائع وعادات -رضي اهللا عنھا-أم المؤمنین عائشة 

الناس في ذلك الزمان، ولم یكن زواجھ منھا صغیرة واقعة جدیدة حتى نستغربھا، وإنما 
 شاھد على ذلك، كانت ثقافة وعادات العصر في ذلك الوقت تجیزه، والحوادث والتاریخ

وھو ما یدل على أن األحكام التي تحیط بزواج الصغیرة، عقًدا ودخوًلا إنما ھي بنت 
 )   ٤ (.بیئتھا، وظروفھا االجتماعیة مع مراعاة أعراف الناس في كل عصر ومكان

                                                           

البح�ر الرائ�ق   ، )ھ�ـ ٩٧٠: ت(الحنفي، زین الدین بن إبراھیم بن محمد، المع�روف ب�ابن نج�یم الم�صري     ابن نجیم   ) ١
 -١٢٨ص٣ج بدون تاریخ -الثانیة : ، دار الكتاب اإلسالمي، الطبعةشرح كنز الدقائق

 ٤/٢١٣السرخسي، المبسوط،،  )٢
: ت( ب�ن عم�ر ب�ن َم�اَزَة البخ�اري الحنف�ي       ابن مازة، أبو المعالي برھان الدین محم�ود ب�ن أحم�د ب�ن عب�د العزی�ز            )  ٣

عبد الكریم سامي الجندي، دار الكت�ب    : ، المحیط البرھاني في الفقھ النعماني فقھ اإلمام أبي حنیفة، المحقق          )ھـ٦١٦
  ٣/٤٨ م،٢٠٠٤األولى، : العلمیة، بیروت ، الطبعة

 ٢٠١٦-٠٢-٢٥الخم�یس  رات ،الكات�ب،   یج�وز ل�ولي األم�ر تقیی�د س�ن زواج القاص�       مقال بعن�وان      فایز، وائل،     )٤ (
٩٩٣١٤٢/details/news/com.elwatannews.www://http  ،زواج مق����ال بعن����وان  ، األم����ین، ھن����د

suna://http-) س��ونا(م٢٨/١/٢٠١٥ال��صغیرات ب��ین اإلباح��ة والتقیی��د ودرء المفاس��د،  ھن��د األم��ین، الخرط��وم   
٣٣٨٣/٢/showTopics/suna/net.sd  
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طثاب ا  

  اروط واواط

ط والضوابط حتى یكون زواج الصغیر والصغیرة صحیحا فال بد من االلتزام بالشرو
  :وھي
 : أن یكون فیھ مصلحة  -١

في حق أن المراد من الزواج تحقیق جملة من المصالح وأولى المصالح الكفاءة، 
الذكور واإلناث جمیعا؛ وألنھ یشتمل على أغراض ومقاصد ال یتوفر ذلك إال بین األكفاء؛ 

للعمر تتحقق فلو انتظر بلوغھا لفات الكفء، وال یوجد مثلھ ولما كان ھذا العقد یعقد 
_  والولي ، ١"الحاجة إلى ما ھو من مقاصد ھذا العقد فتجعل تلك الحاجة كالمتحققة 

ال یحمل في قلبھ إال الرأفة والشفقة بأوالده الصغار، ونظره في _ وبخاصة األب 
مصالحھم في غایة القوة، وال یطعن أحد في شفقتھ وال في نظره، ولیس ذلك لغیر األب، 

والمصالح متعددة ومتغیرة فقد تكون ھناك حاجة مشروعة ) ٢(قریبا منھ وإن   كان الجد 
ومصلحة معتبرة في تزویج الصغیر أو الصغیرة یقدرھا الولي الشرعي للصغیر كما 
یقدرھا ولي الصغیرة، إذ الغالب أن زواج الصغیر یكون بصغیرة مثلھ، ومثل ھذا الزواج 

،كتزویجھ من شریفة أو نسیبة )٣( فیھ یكون غالبا بین األقارب ، حیث یرون المصلحة
وھذا فیھ إشارة إلى أمر مھم ذكره الفقھاء وھو تزویج الصغیر بمثلھ ). ٤ (.أو بنت عم لھ

  .في الغالب وعند البلوغ یعطون خیار البلوغ

ویرى الباحثون أن المصالح تتغیر بتغیر الزمان والمكان، ففي األردن قبل خمسین عاما 
طبیعة الحیاة مختلفة عما ھو علیھ الناس الیوم فیزوج الذكور خاصة في القرى كانت 

واإلناث في سن الخامسة عشرة والسادسة كالھما، فھما متقاربان في الجسم والفكر، 
بل الفتاة التي تصل العشرین ولم تتزوج قد أصبحت عانسا وقلت فرصھا في الزواج 

 األمر قد اختلف فاصبح التعلیم وبالتالي كانت المصلحة الزواج في ھذا العمر، لكن اآلن
الجامعي ضروریا للطرفین مما أدى إلى رفع سن الزواج إلى السادسة والعشرین 
والسابعة والعشرین لإلناث وللذكور إلى الثالثین، فصارت المصلحة اكمال التعلیم 
لتحقیق المنافع والمصالح، والحرمان من التعلیم جریمة في حقھا، باإلضافة إلى 

 على العالم في عصر العولمة ووسائل اإلتصال االجتماعي االكترونیة الحدیثة اإلنفتاح
یتطلب وجود زوج وزوجة مھیأیین عقلیا وجسدیا واجتماعیا ونفسیا لبناء أسرة واعیة 

مآالت األفعال كما قال اإلمام الشاطبي رحمھ اهللا قویة، وعلیھ ال بد من النظر إلى 

                                                           

 ٢١٣ -.٤/٢١٢السرخسي، المبسوط،،)  ١
القیسي ، سھا یاسین ، زواج الصغار في ضور تحدید سن الزواج ، رسالة ماجستیر ، جامعھ غ�زة ،          )٢ (

 ١٧ص٢٠١٠كلیة الشریعة ، سنھ 
 ٣٩١،ص٢جالمسلم، والبیت المرأة أحكام في المفصل :یدان  ز)٣ (
 ٢١٩،ص٤جالذخیرة  ،  :القرافي)٤ (
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 فالناظر في الحكم الشرعي یجب )١(،"قصود شرعاالنظر في مآالت األفعال معتبر م"
علیھ االلتفات إلى ما یترتب علیھ الحكم من آثار سواء من تحقیق مصلحة فیستجلب، أو 

  .مفسدة فیدرأ
: وتنص التعلیمات في القانون األردني على شروط منح اإلذن بالزواج، حیث جاء فیھا

 أن یكون الخاطب -١: ن بالزواجیجب على المحكمة مراعاة ما یلي لغایات منح اإلذ"
 أن یتحقق القاضي من الرضا -٢. من القانون) ٢١(كفؤًا للمخطوبة وفقًا ألحكام المادة 

 أن تتحقق المحكمة من الضرورة التي تقتضیھا المصلحة وما -٣. واالختیار التامین
 أن ال -٤. تتضمنھ من تحقیق منفعة أو درء مفسدة وبما تراه مناسبًا من وسائل التحقق

.  أن ال یكون الخاطب متزوجًا-٥. یتجاوز فارق السن بین الطرفین الخمسة عشر عامًا
 إثبات مقدرة الخاطب -٧.  أن ال یكون الزواج سببًا في االنقطاع عن التعلیم المدرسي-٦

 إبراز وثیقة الفحص الطبي -٨. على اإلنفاق ودفع المھر وتھیئة بیت الزوجیة
  ".المعتمد

ن أن ھذه التشریعات في غایة األھمیة وفیھا ضمان عدم اإلضرار بالصغیرة یرى الباحثو
لو التزم القاضي بھا على الوجھ المذكور، لكن التعلیمات الجدیدة لم تنص صراحة في 
حال مخالفة القاضي أو المحكمة لشروطھا على ما یترتب على ذلك من آثار خاصة على 

 الموافقة على عقد زواج القاصرة دون عقد الزواج، فما الذي یترتب في حال تمت
 عامًا؟، أو ألي سبب ٢٠التحقق من موافقة الولي أو كان فارق العمر بینھما أكثر من 

  ."آخر مخالف للشروط، وماذا سیكون مصیر عقد الزواج؟
نص الفقھا على مجموعة من العیوب المانعة من ھذا : أن یكون خالیا من العیوب -٢

ال یزوج الصغیر بمجنونة، وال بمخبولة، وال مجذومة، وال :واالنوع من الزواج فقال
وال بعجوز . ٤؛ ألنھ ال مصلحة لھ في تزویج إحداھن٣، وال قرناء٢برصاء، وال رتقاء

، وال بیھودیة، وال ٥ھرمة، وال بمقطوعة الیدین أو الرجلین، وال عمیاء، وال زمنة
قطوع الیدین أو الرجلین، وال وال یزوج ابنتھ الصغیرة بشیخ ھرم، وال بم. نصرانیة

بأعمى، وال زمن، وال مجنونا، وال مخبوال، وال مجذوما، وال أبرص، كذلك ال یزوجھا 
بخصي، وال مجبوب، ألن المقصود من النكاح االستمتاع وذلك ال یوجد منھ ، وال 

                                                           

 ٧٩٠أبو إسحاق إبراھیم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشھیر بالشاطبي ت س�نة          : الشاطبي  )١ (
بی�روت،  _ا محمد عب�د الق�ادر الفاض�لي، المكتب�ة الع�صریة، ص�ید       : ه، الموافقات في أصول الشریعة، تحقیق     

 ١٧٧،ص١ م ج٢٠٠٢ - ه ١٤٢٣الطبعة األولى، 
:  الحاش�یة  تبی�ین الحق�ائق ش�رح كن�ز ال�دقائق         ،)ه٧٤٣( الرتق ال�تالحم، أنظ�ر الزیلع�ي، عثم�ان ب�ن عل�ي،              )٢

: ، الطبع�ة ) ھ�ـ ١٠٢١: ت(شھاب الدین أحمد بن محمد بن أحمد بن یونس بن إسماعیل بن ی�ونس ال�شِّْلِبيُّ           
 ).٢٥/ ٣( بوالق، القاھرة،-المطبعة الكبرى األمیریة :  ه،الناشر١٣١٣األولى، 

أنظ��ر (الق��رن ف��ي الف��رج م��ا یمن��ع س��لوك ال��ذكر فی��ھ، وھ��و إم��ا غ��دة غلیظ��ة أو لحم��ة، مرتفع��ة أو عظ��م    ) ٣
شھاب الدین أحم�د ب�ن محم�د       : تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق الحاشیة     ،)ه٧٤٣(الزیلعي، عثمان بن علي،   

:  ه،الناش�ر ١٣١٣األول�ى،  : ، الطبع�ة ) ھ�ـ ١٠٢١: ت(عیل ب�ن ی�ونس ال�شِّْلِبيُّ    بن أحمد بن یونس ب�ن إس�ما       
 ).٢٥/ ٣( بوالق، القاھرة،-المطبعة الكبرى األمیریة 

 ٩/٢١٦، البیانالعمراني، )  ٤
 .٣/٢٣الزمانة عاھھ تصیب اإلنسان فتقعده، ابن فارس، معجم مقاییس اللغة، )  ٥
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فإن خالف األب وزوج ابنتھ الصغیرة ممن بھ أحد ھذه .١"یزوجھا من فقیر وھي غنیة  
 ، ٢یوب یجب على األب أن یختار فسخ النكاح، أو یدعھ حتى تبلغ فتختارالع

یرى الباحثون أن تزویج الصغار موضوع في غایة األھمیة والخطورة ولذا شدد الفقھاء 
وذكروا الكثیر من العیوب التي ال تقبل في زواجھم لفقدانھم االختیار واالدراك الكامل لما 

  .یترتب على الزواج
 نراه الیوم من تزویج بعض اآلباء لبناتھم الصغیرات من رجال كبار في السن وبالتالي ما

دون رضاھن ودون النظر إلى الشروط والضوابط التي وضعھا اإلسالم والتركیز فقط 
 .للحصول على المال لیس من اإلسالم في شيء، بل ھو جریمة في حقھا

یجوز أن ) ویقصد الصغیرة(  أن تطیق المعاشرة الزوجیة ، ذكر الفقھاء أن الزوجة -٢
 ومعنى ھذا أنھا إذا لم تكن صالحة ٣تزف إلى زوجھا بشرط أن تكون صالحة للرجال

 عن عائشة رضي اهللا عنھا أن النبي صل اهللا علیھ .للرجال فال تزف إلى بیت زوجھا
وجاء ) ٤ ()وسلم تزوجھا وھي بنت ست وأدخلت علیھ وھي بنت تسع ومكثت عنده تسعا 

وھذا . ٥ أنھم سمنوھا فلما سمنت زفت إلى رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلمفي الحدیث
الشرط قد ذكره أكثر الفقھاء مما یعكس داللة كبیرة على أھمیة مالحظتھ عند زفاف 

 .الزوجة الصغیرة إلى زوجھا
یرى الباحثون أن جمیع الشروط والضوابط التي ذكرھا الفقھاء إلباحة زواج الصغار    

ھمیة وتصب في مصلحتم وال ینظر إلى مصالح األولیاء في ھذا األمر، في غایة األ
  .وأنھا إذا فقدت فإن الولي یعتبر آثما، ویصبح العقد غیر الزم بإعطائھم خیار البلوغ

راب اطا  

 رد ارازواج ا رو ن ورا  

علیھ فإن مقاصد الشریعة تتحقق مصالح الناس بجلب النفع لھم ودفع الضرر عنھم، و
والتربیة ھي غایات كلیة، ولیست وسائل إلى بلوغ غیرھا، أي أنھا المستوى األعلى من 

 اقتضت حكمة اهللا في خلقھ أن یكون لھ في كل أمر مشروع حكمة جلیة ومقاصد األھداف
  -:سامیة، وتتجلى الحكمة في مشروعیة زواج الصغار في األمور التالیة

تعتبر القضیة األولى، وھي التي تغرس وتثبت في  التربیة اإلیمانیة: انیةالتربیة اإلیم-أ
نفسیة المؤمن الرضا واالطمئنان الناشئین عن االرتباط باهللا تعالى وعن االعتماد علیھ 

  .واستشعار دعمھ ومدده بالتزام أحكامھ
للشعور بالطمأنینة فزواج الصغار فیھ رعایة للمصلحة في حق الذكور واإلناث جمیعا، 

والراحة واالستقرار لدى األولیاء وذلك لتأمینھم بناتھم صغارا عند الكفء من األزواج 
 فكانت الحاجة الذین اختاروھم بمعاییر معینة ، مما یبعدھم عن القلق على مستقبل بناتھم

                                                           

 .٢١٧ و ٩/٢١٥ ، ، البیانالعمراني)  ١
 ٢١٧ و٢١٥ و ٩/٢١٤ ، البیانالعمراني، )  ٢
 ٤/٢١٣، المبسوط،السرخسي، )  ٣
  َل�مْ  َواللَّ�اِئي  لقول�ھ  ال�صغار  ول�ده  الرج�ل  إنك�اح  ب�اب  /النك�اح  كت�اب ،البخاري صحیح ،البخاري   أخرجھ)٤ (

 ٣/٣٥٧، ٥١٣٣ فجعل عدتھا ثالثة أشھر قبل البلوغ، رقم َیِحْضَن
 ٤/٢١٣، المبسوط،السرخسي،  )٥
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 لى نعمةفیحمد اهللا ع، )١ (ماسة إلیھ وإلى إثبات الوالیة على الصغار، وتزویجھم في الصغر

  .اإلسالم أن رعاھم صغارا وكبارا

وھي القیام برعایة المصالح العامة وحمایة الحقوق لجمیع الخلق :  التربیة اإلجتماعیة-ب
)٢(.  

فقد یكون في زواج الصغار وسیلة من : ففیھ المحافظة على الروابط االجتماعیة وتقویتھا
ذلك یزید من إمكانیة التعاون في وسائل ترابط المجتمع وتقویة أواصر المحبة والمودة، و

المجتمع وحفظھ من الفرقة والضعف ، والزواج عموما من أقوى روابط المجتمع 
وفیھ تجسید لمعاني التكافل والمساندة بین أبناء المجتمع اإلسالمي الواحد حیث . اإلسالمي

ي ترتبط تتم المساعدة والمعونة من القوي إلى الضعیف وتصبح واجبة في حق العائالت الت
فیما بینھا بروابط النسب والمصاھرة، ومنھا زواج النبي علیھ الصالة والسالم من عائشة 

  بنت أبي بكر وحفصھ بنت عمر بن الخطاب رضي اهللا عنھما
وفیھ فتح الباب أمام اآلباء سواء من كبار السن أو المرضى مرضا مخًوفا لتزویج أبنائھم 

تھم ، فیزوجونھم تأمًینا على مستقبل حیاتھم من الصغار غیر البالغین؛ حرصا على مصلح
  .بعدھم

وفیھ الحاجة إلى الرعایة والخوف على الیتیمة من الفساد في الدین والمحافظة علیھا من 
فقد یموت الولي ویترك ماال كثیرا، وتكون الیتیمة ممن یورث منھ ، (الضیاع لفقٍر أو نحوه  

كون الزواج لھا بمن لھ القدرة على إدارة مالھا فتحتاج إلى من یقوم على إدارة مالھا، فی
  )٣.وسیلة للحفاظ علیھ

كذلك فإن في بعض المناطق والبیئات التي ھي أقرب للقرویة أو البدویة یكون فیھا العرف 
والدلیل على ، ٤(جاٍر بتزویج الصغار، كتزویج السیدة عائشة رضي اهللا عنھا بالنبي صغیرة

 ھذا الزواج مخالفا لما اعتادوا علیھ لما توانوا في ذم النبي ذلك أن أعداء اإلسالم لو كان
  ..علیھ الصالة والسالم واتھامھ 

مراعاة الكرامة والعفة والحیاء، ومنع كل ما یخل بالحق اإلنساني في : التربیة األخالقیة-ج
النسب الصحیح، والِعرض الشریف والنظیف والعفیف؛ تطھیر المجتمع من األمراض 

آلفات الخلقیة ببناء األسرة المسلمة، والمجتمع اإلسالمي، واألمة القویة الجنسیة وا
والرائدة، المرتكزة على طھارة الظاھر والباطن، والسالمة من العیوب واألمراض 

 .الجنسیة والخلقیة والحضاریة بشكل عام، وفي أغلب األحیان وأكثرھا

                                                           

فخ�ر ال�دین   : ؛الزیلع�ي ٢١٣،ص٤المبسوط، ،ج :السرخسي  ؛٢٣٨،ص٢،جالصنائع بدائع،:  الكاساني)١ (
 ه، تبیین الحقائق شرح كنز الدقائ ق ، دار الكتاب اإلس�المي  ٧٤٣عثمان بن علي الزیلعي الحنفي ت سنة        

 ١/١٢٧ یرة ،الذخ :، القرافي٤/٢١٢،،المبسوط، السرخسي، ٢/١٢٢،)بدون تاریخ(، الطبعة الثانیة، 
  .١٧٧ /٢الموافقات الشاطبي، )   ٢(

تبی�ین الم�سالك ش�رح ت�دریب ال�سالك إل�ى       محمد الشیباني بن محم�د ب�ن أحم�د ال�شنقیطي،            :   الشنقیطي  )٣ (
 ٤٧،ص٣ م، ج١٩٩٥، ٢ ، دار الغرب اإلسالمي، بیروت، ط أقرب المسالك

 ١٣٥،ص٢،جالحقائق تبیین   الزیلعي،)٤ (
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اف والوقوع في العالقات فقد تكون الصغیرة والصغیر في بیئة یخشى علیھما اإلنحر
 )١.الجنسیة غیر المشروعة فیكون تزویجھما تحصینا لھما من اإلنحراف

یرى الباحثون بعد عرض الشروط والضوابط أن زواج الصغار نعمة ومصلحة إذا روعیت 
فیھ جمیع الشروط والضوابط، وال یعتبر جریمة بحق اإلنسانیة والطفولة في جمیع األحوال 

ترك الیتیمة التي ال ولي لھا في بعض الظروف كالحروب بدون رعایة بل الجریمة أن ت
 .وتعریضھا للضیاع واالنحراف إذا وجد الكفء ولم تتزوج بھ

  املبحث الثالث                           

  التحليل اإلحصائي

  : مجتمع وعینة الدراسة
 ، عضو من العاملین في مكاتب اإلصالح) ٣٠٠(یتكون مجتمع الدراسة من 

واقتصرت عینة الدراسة على مكاتب االصالح والتوفیق االسري في اقلیم الشمال، فبلغت 
یبین توزیع أفراد العینة ) ١(عضوا من مجتمع الدراسة، والجدول ) ٤٠(عینة الدراسة 

  . حسب الخصائص الدیموغرافیة
  وصف خصائص عینة الدراسة)  ١(الجدول

 التكرار الفئة المتغیرات
النسبة 
 ةالمئوی

 ٤٢٫٥ ١٧ ذكر

 الجنس ٥٧٫٥ ٢٣ انثى

 ١٠٠٫٠ ٤٠ المجموع
 ٢٠٫٠ ٨ دبلوم

 ٢٧٫٥ ١١ بكالوریوس

 ٢٢٫٥ ٩ ماجستیر

 ٣٠٫٠ ١٢ دكتوراه

المؤھل 
 العلمي

 ١٠٠٫٠ ٤٠ المجموع
 ٤٥٫٠ ١٨  سنوات ٥اقل من 

 ١٧٫٥ ٧  سنوات ١٠ اقل من  – ٥

 ٣٧٫٥ ١٥  سنوات فأكثر ١٠
سنوات 
 الخبرة

 ١٠٠٫٠ ٤٠ مجموعال
  :ما یلي) ١(یظھر من الجدول رقم 

                                                           

 الشیباني بن محم�د ب�ن أحم�د ال�شنقیطي، تبی�ین الم�سالك ش�رح ت�دریب ال�سالك إل�ى                  محمد:   الشنقیطي  )١ (
 ٤٧،ص٣ م، ج١٩٩٥، ٢أقرب المسالك ، دار الغرب اإلسالمي، بیروت، ط 
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بنسبة )  ٢٣( ھم األعلى تكرارًا والذي بلغ االناثنالحظ أن ، بالنسبة لمتغیر الجنس -
بنسبة مئویة ) ١٧(بینما الذكور ھم األقل تكرارًا والذي بلغ ، %)٥٧٫٥(مئویة 

)٤٢٫٥.(% 

ى شھادة الدكتوراه ھم األعلى نالحظ أن الحاصلین عل، المؤھل العلميبالنسبة لمتغیر  -
بینما الحاصلین على دبلوم ھم األقل ، %)٣٠(بنسبة مئویة )  ١٢(تكرارًا والذي بلغ 
 %).٢٠(بنسبة مئویة ) ٨(تكرارًا والذي بلغ 

 ھي ) سنوات٥اقل من (اصحاب الخبرة نالحظ أن ،  بالنسبة لمتغیر سنوات الخبرة- -
 – ٥(بینما اصحاب الخبرة ، %)٤٥(مئویة بنسبة )  ١٨(األعلى تكرارًا والذي بلغ 

 %).١٧٫٥(بنسبة مئویة ) ٧(ھم األقل تكرارًا والذي بلغ )  سنوات١٠اقل من  
  ):االستبانة(ثبات أداة الدراسة 

قام الباحثون بإجراء اختبار مدى االتساق الداخلي، لفقرات أداة الدراسة، من خالل 
، حیث أن أسلوب )Cronbach alpha Coefficient(حساب معامل كرونباخ ألفا 

لفا، یعتمد على اتساق أداء الفرد من فقرة إلى أخرى، وھو یشیر إلى قوة أكرونباخ 
االرتباط والتماسك بین فقرات المقیاس، إضافة لذلك فإن معامل ألفا یزود بتقدیر جید 

وعلى الرغم من عدم وجود قواعد قیاسیة بخصوص القیم المناسبة لمعامل . للثبات
معقوال في البحوث  ) ٠٫٦٠= >Alpha(نباخ ألفا لكن من الناحیة التطبیقیة یعد كرو

  .المتعلقة في اإلدارة والعلوم اإلنسانیة 
  معامل ثبات االتساق الداخلي كرونباخ الفا لالستبانة بمجاالتھا) ٢(الجدول رقم 

 المجال
عدد 

 الفقرات
معامل 

 كرونباخ ألفا
لفقھیة في درجة تطبیق المقاصد االسالمیة ا

 زواج الصغار 
٠٫٦٩ ١٤ 

 ٠٫٧٣ ١٥ المقاصد التربویة في زواج الصغار
 ٠٫٧٥ ٢٩ االستبانة ككل 

تراوحت بین الدراسة أن معامالت كرونباخ ألفا لمجاالت ) ٢(یظھر من الجدول 
، وأدناھا لمجال "المقاصد التربویة في زواج الصغار "كان أعالھا لمجال ) ٠٫٦٩-٠٫٧٥(
، وبلغ معامل كرونباخ الفا "یق المقاصد االسالمیة الفقھیة في زواج الصغاردرجة تطب "

حیث ، ؛ وجمیع معامالت الثبات مناسبة ومقبولة ألغراض الدراسة)٠٫٧٥( ككللالداة 
  ).٠،٦٠(مقبول إذا زاد عن ) كرونباخ الفا(یعتبر معامل الثبات 

من  الصغار ام الفقھیة في زواجما درجة تطبیق المقاصد اإلسالمیة واألحك: السؤال األول
  ؟ وجھة نظر مكاتب االصالح والتوفیق األسري

لإلجابة على ھذا السؤال قام الباحثون بحساب المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة 
من  الصغار درجة تطبیق المقاصد اإلسالمیة واألحكام الفقھیة في زواجلفقرات مجال 

  . یبین ذلك) ٣(، والجدول  وفیق األسريوجھة نظر مكاتب االصالح والت
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درجة تطبیق  مجالالمتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لفقرات ) ٣(الجدول رقم 
من وجھة نظر مكاتب االصالح  الصغار المقاصد اإلسالمیة واألحكام الفقھیة في زواج

  مرتبة تنازلیا  والتوفیق األسري

 الـفـقـرة الرقم الرتبة 
الوسط 

 حسابيال
االنحراف 
 المعیاري

 األھمیَّة
 النسبیة

١ 
٨ 

یشترط القدرة الجسدیة للصغیرة للدخول 
 بھا

 مرتفعة ١٫٣٢٨ ٣٫٠٧

٢ 
٢ 

فھم الواقع یساعد على زواج الصغار أو 
 رفضھ

 متوسطة ٠٫٧٨١ ٢٫٨٣

٣ 
٦ 

یجب التفریق بین جواز الوطء وجواز 
 العقد في زواج الصغار

 متوسطة ٠٫٧١٢ ٢٫٨٢

٤ 
٣ 

ار الرئیس لزواج الصغار ھو تحقیق المعی
 المصلحة ودرء المفسدة

 متوسطة ١٫١٨٩ ٢٫٦٥

٥ 
٤ 

من المصلحة زواج الصغار في حالة 
 االزمات مثل الحرب 

 متوسطة ٠٫٨٩٧ ٢٫٦٣

٦ 
٥ 

الخوف على الفتاة بسبب وفاة أھلھا یعد 
 مبررا لزواج الصغار

 متوسطة ٠٫٧٧٤ ٢٫٦٣

 متوسطة ٠٫٩٧١ ٢٫٣٢ د البلوغمن حق الصغیرة طلب التفریق بع ٧ ٧

٨ 
١١ 

الوضع االقتصادي المتدني لألھل یعد 
 مبررا لزواج الصغیرة

 منخفضة ٠٫٩٢ ١٫٩٨

٩ 
١ 

یعتبر زواج الصغار من المقاصد 
 الضروریة

 منخفضة  ٠٫٧٤٤ ١٫٩

١٠ 
٩ 

الخوف من فوات الكفء وتضییعھ یعدد 
 مبررا لزواج الصغیرة

 منخفضة ١٫٠١ ١٫٨٣

١١ 
١٤ 

أن تزف الصغیرة إلى زوجھا حتى ال مانع 
 وإن كانت غیر قادرة جسدیا

 منخفضة ٠٫٨٤١ ١٫٤

١٢ 
١٠ 

یجوز لولي الصغیرة أن یزوجھا من رجل 
 فیھ عیوب

 منخفضة ٠٫٥٧٢ ١٫٣٣

١٣ 
١٣ 

یجوز لألب تزویج ابنتھ الصغیرة من رجل 
 بینھ وبین األب مصالح مشتركة

 منخفضة ٠٫٤٣٩ ١٫٢٥

١٤ 
١٢ 

غیرة من رجل یجوز لألب تزویج الص
 عجوز 

 منخفضة ٠٫٣٠٤ ١٫١

 متوسطة ٣٥٨. ٢٫١٢ المعدل الـعـام
درجة تطبیق المقاصد  "أن المتوسطات الحسابیة لفقرات المجال ) ٣(یظھر من الجدول 

من وجھة نظر مكاتب االصالح والتوفیق  الصغار اإلسالمیة واألحكام الفقھیة في زواج
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 "والتي تنص على ) ٨(ان أعالھا للفقرة رقم ، ك)٣٫٠٧- ١٫١( تراوحت بین " األسري
  ،  وبدرجة مرتفعة)٣٫٠٧(بمتوسط حسابي  " یشترط القدرة الجسدیة للصغیرة للدخول بھا

وقد یفسر حصول ھذه الفقرة على درجة مرتفعة إلى أن أولیاء األمور ال یمانعون من زواج 
 مصلحة متحققة للفتاة الصغیرة إذا كانت قدرتھا الجسدیة تسمح لھا بالزواج وفي ذلك

  .بزواجھا من الكفء
یجوز لألب تزویج الصغیرة من  "والتي تنص على أنھ) ١٢(وبالمرتبة األخیرة الفقرة رقم 

وبلغ المتوسط الحسابي للمجال ،  وبدرجة منخفضة)١٫١(بمتوسط حسابي " رجل عجوز 
ال تتجھ نحو  وبدرجة متوسطة، وقد یفسر ذلك أن ثقافة المجتمع األردني )٢٫١٢(ككل 

زواج الصغیرة من رجل طاعن في السنللوعي الثقافي والدیني بواقع الحال ومصلحة 
 .الصغار، خاصة وأن قانون األحوال الشخصیة األردني یشترط عدة شروط لزواج الصغیرة

  الشرعیة والتربویة لزواج الصغار؟ ماھي المقاصد: السؤال الثاني
ن بحساب المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لإلجابة على ھذا السؤال قام الباحثو

  . یبین ذلك) ٤(، والجدول الشرعیة والتربویة لزواج الصغار المقاصدلفقرات مجال 
 مجالالمتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لفقرات ) ٤(الجدول رقم 

   مرتبة تنازلیا الشرعیة والتربویة لزواج الصغار المقاصد

 الـفـقـرة رقمال الرتبة 
الوسط 

 الحسابي
االنحراف 
 المعیاري

 األھمیَّة
 النسبیة

١ 
٢١ 

صحیة  یمكن للصغیرة أن تصاب بأضرار
 بسبب الحمل والوالدة

 مرتفعة ٠٫٦١٦ ٣٫٦٧

٢ 
٢٠ 

یمكن لزواج الصغار أن یسبب اضطرابات 
نفسیة عند الصغیرة لقلة معرفتھا بالعالقة 

 الزوجیة
 مرتفعة ٠٫٧٠٥ ٣٫٦٣

٣ 
٢٤ 

كن زیادة نسب الطالق بسبب زواج یم
 الصغار وقلة نضوجھم

 مرتفعة ٠٫٨٩٧ ٣٫٣٨

 مرتفعة ٠٫٨٠٢ ٣٫٣٥ تزداد نسبة األمیة بسبب زواج الصغیرة ٢٢ ٤

٥ 
٢٣ 

قد تضطرب العالقات االجتماعیة بسبب 
 حدوث مشاكل زوجیة في زواج الصغار

 مرتفعة ٠٫٥٥٤ ٣٫٢٨

٦ 
٢٥ 

م من یمكن لألولیاء تأمین مستقبل أطفالھ
 خالل زواجھم بالكفء

 متوسطة ٠٫٧٦٨ ٢٫٧٨

٧ 
٢٧ 

الخوف على الفتاة الیتیمة من الضیاع یعد 
 مسوغا لزواجھا

 متوسطة ٠٫٧٩٧ ٢٫٦٨

٨ 
٢٨ 

یمكن لألعراف والتقالید أن تساھم بزیادة 
 زواج الصغیرة

 متوسطة ٠٫٨٣٨ ٢٫٦٣

٩ 
٢٩ 

زواج الصغار نعمة إذا تم بشكلھ الشرعي 
 الصحیح

 متوسطة ٠٫٨٠٧ ٢٫٦٢
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١٠ 
١٧ 

یعمل زواج الصغار على تدني نسب 
 العنوسة

 متوسطة ٠٫٧١٦ ٢٫٤٨

١١ 
١٦ 

یساھم زواج الصغار من حمایة الفرد من 
 الوقوع في الزنى

 متوسطة ٠٫٧٤٧ ٢٫٤٢

١٢ 
١٩ 

یساعد زواج الصغار على تقویة العالقات 
 االجتماعیة وتعزیزھا بین الناس

 متوسطة ٠٫٨٦٨ ٢٫٣٨

١٣ 
١٨ 

 الصغار على تخفیف قلق یساعد زواج
 الوالدین على صغارھم

 متوسطة ٠٫٩٧٥ ٢٫٣٥

١٤ 
١٥ 

یساھم زواج الصغار في حمایة المجتمع 
 من االنحالل األخالقي

 متوسطة ١٫٠٣٥ ٢٫١٨

١٥ 
٢٦ 

الخوف على شرف الفتاة یعد مبررا 
 لزواج الصغار

 منخفضة ٠٫٩٥٨ ١٫٨٣

 متوسطة ٣٠٤. ٢٫٧٨ المعدل الـعـام
الشرعیة  المقاصد "أن المتوسطات الحسابیة لفقرات المجال ) ٤(ول یظھر من الجد

) ٢١(، كان أعالھا للفقرة رقم )٣٫٦٧- ١٫٨٣( تراوحت بین "والتربویة لزواج الصغار
 " صحیة بسبب الحمل والوالدة یمكن للصغیرة أن تصاب بأضرار "والتي تنص على 
إلى حرص المجتمع األردني عة، وقد یفسر ذلك  وبدرجة مرتف)٣٫٦٧(بمتوسط حسابي 

على سالمة الفتاة والحفاظ علیھا من أیة أضرار قد تلحق بھا من جراء زواجھا في سن 
الخوف على شرف الفتاة  "والتي تنص على ) ٢٦(وبالمرتبة األخیرة الفقرة رقم ، مبكرة

وبلغ المتوسط ،  وبدرجة منخفضة)١٫٨٣(بمتوسط حسابي " یعد مبررا لزواج الصغار
 وبدرجة متوسطة، ویعتقد الباحثون أن ذلك یعود إلى أن )٢٫٧٨(بي للمجال ككل الحسا

المجتمع األردني محافظ ویلتزم بالمبادىء اإلسالمیة التي تحافظ على كرامة المرأة، كما أن 
 .األعراف والتشریعات الناظمة قد حافظت على حقوق الفتاة

:لنتائج  

  :توصل الباحثون إلى النتائج اآلتیة 
أنھ یستحیل أن یبیح اإلسالم زواج الصغار، ویكون من قبیل العبث أو أن تكون مفسدتھ  -١

ما غلبت مفسدتھ یمنع وإن كان مباحا، وما "أكثر من مصلحتھ، والقاعدة الشرعیة ثاتبة أن
، ذلك بالنظر إلى مآالت األفعال، وھذا ما دفع الفقھاء "غلبت مصلحتھ یباح وإن كان ممنوعا

  .ذرائع مصدرا من مصادر التشریعإلى جعل سد ال
 والقول مخالفتھا ألحد ال یجوز فإنھ وعلیھ الصغار تزویج تجیز صریحة نصوص وجود-٢

 في الزواج من النوع ھذا حصر بد من ال أنھ إال بطالنھ؛ أو الزواج من النوع ھذا بتحریم
 لمصلحةا دعت إذا إال ِقبل أولیائھم من الصغار تزویج یتم أال على الحدود، أضیق

  .الشرعیة  ضوابطال وفق الزواج لھذا والضرورة
  .اإلسالم أباح عقد الزواج للصغار ولكنھ فرق بین العقد للصغار وبین جواز الوطء-٣
أن تزویج الصغار لھ ارتباط كبیر بالبیئات والعادات والتقالید والظروف واألحوال، فكان -٤

ف الحیاة اإلجتماعیة آنذاك، وقد مألوفا غیر منكر، ومحققا لمصالح الصغار وفق ظرو
 .أصبح األمر مختلف في زماننا لتغیر ظروف الحیاة فلم یعد محققا للمصالح 
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أن المحدد ألھلیة األنثى وتحملھا ألعباء ومسؤولیات الزواج ھي قدرتھا على تحمل -٥
 .المعاشرة الزوجیة، واكتمال نموھا الجسمي والعقلي واستعدادھا النفسي

اج الصغار على اطالقھ أمر غیر مقبول، إلنھ لو روعیت الشروط والضوابط أن تجریم زو-٦
 .كما نص علیھا الفقھاء كان الزواج مصلحة 

وجود تأثیر بالغ على العدید من النواحي االجتماعیة والنفسیة والصحیة  واالنسانیة -٧
 .نتیجة التطبیق الخاطىءلھذا الزواج

  :التوصیات
تضمن تطبیق الضوابط  والمقاصد الشرعیة في ھذا ضرورة وضع قوانین وتشریعات  -٢

 .الزواج، وفي حال المخالفة وضع عقوبة رادعة
زیادة الوعي والتثقیف باألحكام والشروط التي وضعھا اإلسالم لھذا الزواج بین أفراد  -٣

  .المجتمع
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  : قائمةالمراجع
شرح الممتع في ،)ه٦٩٥ت (ابن المنجى، زین الدین المنجى بن عثمان بن أسعد ، )١

 ٣/٥٥٢، تحقیق عبدالملك بن عبداهللا بن دھیش،المقنع
 طبعة ،لمحلىه،ا ٤٥٦ سنة ت حزم بن سعید بن أحمد بن علي محمد حزم أبو ابن )٢

 التي النسخة على قوبلت كما معتمدة ونسخ مخطوطات عدة على ومقابلة مصححة
  .دار الفكر ، ر شاك محمد أحمد األستاذ حققھا

، تحقیق محمد المیساوي، دار النفائس عمان،  اإلسالمیةمقاصد الشریعةابن عاشور،  )٣
 .م٢٠٠١، ٢ط
 في معجم المقاییس ه، ٣٩٥ سنة ت زكریا بن فارس بن أحمد الحسین  أبو:ابن فارس )٤

 لبنان، _ بیروت دار الجیل، ، ن ھارو محمد السالم عبد :بط ض و تحقیق ،اللغة
   .   م ١٩٩١ - ه ١٤١١ األولى، الطبعة

المغني البن ،)ھـ٦٢٠: ت(و محمد موفق الدین عبد اهللا بن أحمد، ابن قدامة، أب )٥
 .م١٩٦٨ -ھـ ١٣٨٨: بدون طبعة،تاریخ النشر: ،مكتبة القاھرة، الطبعةقدامة

 على قدامة البن المغني ه،٦٢٠ت  محمد بن أحمد بن اهللا عبد محمد قدامة،أبو ابن )٦
 الریاض مكتبة ، الخرقي أحمد بن اهللا عبد بن حسین بن عمر القاسم أبي مختصر
  .١٩٨٠ – ه١٤٠٠ السعودیة العربیة المملكة الریاض ، ة الحدیث

 :تحقیق، ماجھ ابن سنن ھـ،٢٧٣أبو عبد اهللا محمد بن یزید القزویني، ت ،  ماجھ ابن )٧
 . فیصل عیسى البابي الحلبي- دار إحیاء الكتب العربیة ،محمد فؤاد عبد الباقي

 محمود بن أحمد بن عبد العزیز بن عمر بن َماَزَة ابن مازة، أبو المعالي برھان الدین )٨
، المحیط البرھاني في الفقھ النعماني فقھ اإلمام أبي )ھـ٦١٦: ت(البخاري الحنفي 

: عبد الكریم سامي الجندي، دار الكتب العلمیة، بیروت ، الطبعة: حنیفة، المحقق
    ٣/٤٨ م،٢٠٠٤األولى، 

 ، دار ١ ،طلسان العربفریقي المصري ،ابن منظور ، محمد بن مكرم بن منظور األ )٩
 . بیروت–صادر 

ابن نجیم الحنفي، زین الدین بن إبراھیم بن محمد، المعروف بابن نجیم المصري  )١٠
: ، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، دار الكتاب اإلسالمي، الطبعة)ھـ٩٧٠: المتوفى(

 . بدون تاریخ -الثانیة 
  ١تاریخ،ص بدون ، العربي الفكر ارد ،الشخصیة األحوال ابو زھرة  محمد ، )١١
، تھذیب اللغة، )ھـ٣٧٠: ت(أبو منصور، محمد بن أحمد بن األزھري الھروي،  )١٢

األولى، :  بیروت، الطبعة–محمد عوض مرعب، دار إحیاء التراث العربي : المحقق
٢٠٠١. 

، تھذیب اللغة، )ھـ٣٧٠: ت(أبو منصور، محمد بن أحمد بن األزھري الھروي،  )١٣
األولى، :  بیروت، الطبعة–مد عوض مرعب، دار إحیاء التراث العربي مح: المحقق
 م٢٠٠١

، وزارة األوقاف والشؤون ١، طفقھ الواقع أصول وضوابط احمد بوعود،  )١٤
 .اإلسالمیة، قطر
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زواج الصغیرات بین اإلباحة والتقیید ودرء المفاسد،  مقال بعنوان  األمین، ھند،  )١٥
suna://http-) ناسو(م٢٨/١/٢٠١٥ھند األمین، الخرطوم 

٣٣٨٣/٢/showTopics/suna/net.sd   
، الذي أقامتھ دائرة " الواقع والتطلعات-لفتوى في األردن ا: " بحث مقدم لملتقى )١٦

/ ١٢/ ٢٠(الموافق ) ھـ١٤٣٤/ ٢/ ٦( األردن، بتاریخ -اإلفتاء العام في عّمان 
 .)م٢٠١٢

، كتاب النكاح، ال ینكح األب أو غیره صحیح البخاريالبخاري،محمد بن اسماعیل،  )١٧
 ٧/١٧، )١(البكر والثیب إال بإذنھا، دار طوق، طبعة 

، تحقیق كشاف القناع عن متن اإلقناعالبھوتي، منصور بن یونس بن إدریس،  )١٨
 ٤٥-٥/٤٣، بیروت، ١٤٠٢ھالل مصیلحي مصطفى ھالل، دار الفكر، 

نھایة ،) ھـ٤٧٨: ت( عبد الملك بن عبد اهللا بن یوسف بن محمد،  الجویني، )١٩
: عبد العظیم محمود الّدیب، دار المنھاج، الطبعة: ،حققھالمطلب في درایة المذھب

 .م٢٠٠٧-ھـ١٤٢٨األولى، 
عبد اهللا : ، تحقیق، السننالدارقطني علي ابن عمر أبو الحسن الدارقطني البغدادي )٢٠

 .م١٩٦٦-ھ ١٣٨٦عرفة، بیروت، ھاشم یماني المدني، دار الم
، دار الحدیث، القاھره، سیر أعالم النبالء، )ه٧٤٨(الذھبي،  محمد بن احمد،ت )٢١

 .٢٠٠٦طبعة 
 ،الصحاح مختاره، ٦٦٦ سنة ت الرازي القادر عبد بن بكر أبي بن محمد:  الرازي )٢٢

 .الواحد  المجلد م، - ٢٠٠٠ه ١٤٢١ األولى، الطبعة القاھرة، _ الحدیث دار
 دار العلم للمالیین، طبعة األعالم،ه، )١٣٩٦(ي، خیر الدین بن محمود،الزركل )٢٣

 .م٢٠٠٢، )١٥(
 . المسلم والبیت المرأة أحكام في المفصل :  زیدان )٢٤
 ه، تبیین الحقائق ٧٤٣فخر الدین عثمان بن علي الزیلعي الحنفي ت سنة :الزیلعي )٢٥

 ، )بدون تاریخ(شرح كنز الدقائ ق ، دار الكتاب اإلسالمي ، الطبعة الثانیة، 
الروایة  ظاھر كتب على المحتوي المبسوط، ، السرخسي الدین شمس،السرخسي   )٢٦

 ،بیروت دارالمعرفة، ، حنیفة أبي األعظم اإلمام على الشیباني الحسن بن محمد لإلمام
  .  م١٩٧٨ الثالثة، الطبعة لبنان،

 عبداهللا  الشاطبي، أبراھیم بن موسى الموافقات في أصول الشریعة، شرح الشیخ )٢٧
أبو إسحاق إبراھیم بن موسى :  الشاطبي،١٩٧٥، ٢دراز، المكتبة البخاریة، مصر، ط

 ه، الموافقات في أصول ٧٩٠بن محمد اللخمي الغرناطي الشھیر بالشاطبي ت سنة 
بیروت، الطبعة _محمد عبد القادر الفاضلي، المكتبة العصریة، صیدا : الشریعة، تحقیق

  م٢٠٠٢ - ه ١٤٢٣األولى، 
 عبد فوزي تحقیق رفعت ، م األ ه، ٢٠٤ ت الشافعي إدریس بن محمد ،الشافعي )٢٨

  .م  ٢٠٠١ه ـ١٤٢٢األولى، الطبعة الوفاء، دار ب، المط
محمد الشیباني بن محمد بن أحمد الشنقیطي، تبیین المسالك شرح : الشنقیطي )٢٩

 . م١٩٩٥، ٢تدریب السالك إلى أقرب المسالك ، دار الغرب اإلسالمي، بیروت، ط 

http://suna-sd.net/suna/showTopics/3383/2
http://suna-sd.net/suna/showTopics/3383/2
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منح ، )ھـ ١٢٩٩: ت(علیش، محمد بن أحمد بن محمد ، أبو عبد اهللا المالكي  )٣٠
بدون طبعة، : ، دار الفكر، بیروت، الطبعةالجلیل شرح مختصر خلیل

 .م،١٩٨٩/ھـ١٤٠٩
یجوز لولي األمر تقیید سن زواج القاصرات ،الكاتب،  مقال بعنوان فایز، وائل،  )٣١

 ٢٠١٦-٠٢-٢٥الخمیس 
٩٩٣١٤٢/details/news/com.elwatannews.www://http، 

 .م٢٠١٠قانون األحوال الشخصیة األردني لعام  )٣٢
 بو محمد:تحقیق ، الذخیرة ، ه ٦٨٤ ت إدریس بن أحمد الدین القرافي شھاب )٣٣

 ١/١٢٧، م ١٩٩٤األولى، الطبعة اإلسالمي، الغرب دار خبزة،
دراسة في فقھ مقاصد الشریعة بین المقاصد الكلیة ونصوص ضاوي، یوسف، القر )٣٤

  . ٢٠٠٥، دار الشروق، الجزئیة
القیسي ، سھا یاسین ، زواج الصغار في ضور تحدید سن الزواج ، رسالة  )٣٥

 ٢٠١٠ماجستیر ، جامعھ غزة ، كلیة الشریعة ، سنھ 
، دار الكتب لصنائعبدائع ا عالء الدین، أبو بكر بن مسعود بن أحمد،الكاساني، )٣٦

 .م١٩٨٦، ٢العلمیة، بیروت، ط
 سحنون اإلمام روایة ،الكبرى المدونةه، ١٧٩ت عامر بن أنس بن مالك ، مالك )٣٧

 .الفكر  دار رشد، ابن مقدمات ومعھا قاسم، بن الرحمن اإلمام عبد عن
  ٢٠٥-٨/٢٠٢، الموسوعة الفقھیة الكویتیھمجموعة من المؤلفین،  )٣٨
، )ھـ١٨٩ت (د اهللا محمد بن الحسن بن فرقد الشیباني محمد بن الحسن،أبو عب )٣٩

مھدي حسن الكیالني القادري ،عالم الكتب، : ،المحققالحجة على أھل المدینة
 .١٤٠٣،٣/١٤٩الثالثة، : بیروت،الطبعة

 بدایة شرح الھدایة)ھـ ٥٩٣ ( ت بكر أبي بن علي الدین المرغیناني،برھان )٤٠
 ، م السال دار عاشور، تامر،حافظ  محمدأحادیثھ وخرج علیھ وعلق حققھ المبتدي،

 .م٢٠٠٦ ، الثاني الطبعة
، رئاسة المحاكم ١النجار، عبد المجید النجار، فقھ التدین فھمًا وتنزیًال، ط )٤١

  الشرعیة، قطر
روضة ،)ھـ٦٧٦: ت(أبو زكریا محیي الدین یحیى بن شرف النووي النووي،  )٤٢

كتب اإلسالمي، بیروت، زھیر الشاویش، الم: ،تحقیقالطالبین وعمدة المفتین
 .م١٩٩١/ ھـ ١٤١٢الثالثة، : دمشق،الطبعة
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