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د .عبد آّيد صبعة

الزواج المبكر
حقيقتو ،حكمو ،ضوابطو،
أىميتو الشبهات حولو،
والجواب عنها
د .عبد المجيد جمعة
جامعة األمير عبد القادر
للعلوم اإلسالمية
يسرين أف أشارؾ يف ىذا اؼبلتقى العلمي اليت تنظمو كليتنا اؼبوقرة حوؿ« :ظاىـرة تأخـر
سـن زواج الشبـاب الجزائـري :عواملهـا تأثيراتهـا ،حلولها» ،وال شك أف ىذه الظاىرة
خطَتة هتدد كياف آّتمع ،فبا يستدعي اغبلوؿ العاجلة ،وال شك أف مناقشة ىذا اؼبوضوع
وإثراءىا يساىم يف إجياد ىذه اغبلوؿ ،وعمبل بقاعدة :الوقاية ىي العبلج ،وال أقوؿ :خَت من
العبلج ،فإين رأيت أف أسجل تدخلي يف الزواج اؼببكر ،ألين أعتقد أ ّف من أىم أسباب
عدـ إدراؾ الزواج
ظاىرة تأخَت سن الزواج عند الشباب وما قبم عن ذلك من اؼبفاسد ىو َ
اؼببكر ومعرفة قيمتو ،فأردت أف أنفض الغبار عن ىذه السنة اغبميدة وبياف أمهيتها ،فقسمت
ىذه اؼبداخلة إذل ستة مباحث ،قد أشرت إليها يف عنواف اؼبقاؿ ،فأقوؿ وباهلل أستعُت:
المبحث األول :حقيقة الزواج المبكر
دل يكن ىذا االصطبلح معرفا فيما سبق ألف القضية دل تكن مطروحة عندىم ،وديكن
تعريفو باعتباره مركبا تركيبًا وصفيِّا :من صفة ،وىيّْ :
اؼببكر؛ وموصوؼ ،وىو :الزواج .فصار

معُت ،فيحتاج إذل تعريف الصفة ،وىي اؼببكر ،واؼبوصوؼ وىو الزواج؛
لقبًا يدؿ على معٌت ّ
ألف تعريف اؼبركب يتوقّف على تعريف مفرداتو ،ضرورة توقف معرفة الكل على معرفة أجزائو،
مث يعرؼ تعريف الوصفي اللقيب.
أما الزواج فهو معروؼ.
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وأما اؼببكر ،فهو من ب َكر على الشي وإِليو يػب ُكر ب ُكوراً َّ ِ
ت
وبكَر تَػْبكَتاً  .ويقاؿ :با َك ْر ُ
ّ
َْ ُ ُ
َ َ
َي وقْ ٍ
َّ
ِ َّ
ت كا َف .يقاؿ:
الشيء إذا بك ُرت لو .وكل من بادر إذل شيء فقد أَبكر عليو .وبَكَر أ َّ َ
صلُّوىا عند سقوط ال ُق ْرص .وبَ ِكَر َع ِج َل ،وبَ َّكَر وتَػبَ َّكَر وأَبْ َكَر تق ّدـ.
بَ ّْك ُروا بصبلة اؼبغرب أَي َ
يف حديث اعبمعة« :من بَ َّكَر يوـ اعبمعة وابْػتَ َكَر فلو كذا وكذا» ،قالوا :بَ َّكَر أَسرع وخرج إِذل
اؼبسجد باكراً وأَتى الصبلة يف أ َّوؿ وقتها ،وكل من أَسرع إِذل شيء فقد بَ َّكَر إِليو .والباكور
ور وىو اؼببَ ّْك ُر يف أ ََّوؿ
من كل شيء ىو اؼببَ ّْك ُر السريع ا ِإل ْدر ِاؾ واألُنثى با ُك َورةٌ وغيث بَ ُك
ٌ
ُ
ُ
الو ِْظب ّي(.)1
َ
ومن خبلؿ تعريف اؼببكر ندرؾ حقيقة الزواج اؼبب ّكر ،فلو معنياف:
أوالمها :اؼببادرة بالزواج قبل أوانو ،أو تق ّدـ الزواج على وقتو؛ ووقتو ىو اغبيض بالنسبة
للفتاة ،والبلوغ بالنسبة للفىت.
واؼبعٌت الثاين :الزواج يف أوؿ وقتو ،وىو أف تكوف الفتاة مهيّأة نفسيا وبدنيا للزواج صاغبة
قادرا على الوطء .وىذا الذي يعنيو الفقهاء بزواج
للوطء ،وكذا بالنسبة للفىت أف يكوف ً
الصغَتة.
واؼبقصود بو ىنا ىو :زواج الفتاة قبل أواهنا .وأواهنا بالنسبة إذل دعاة منع الزواج اؼببكر ىو
سن شباين عشرة سنة ،باعتبار أ ّف الطفل ،حسب تعريف األمم اؼبتّحدة ،ىو« :كل إنساف دل
ّ
يتجاوز الثامنة عشر من العمر».
المبحث الثاني :حكم الزواج المبكر
دل ربدد الشريعة اإلسبلمية سنّا معينا للزواج ،وما أطلقو الشارع ،وليس لو حد يف اللغة
فمرجعو إذل العرؼ ،ولكن ثبت باألدلة الصحيحة الصرحية على جواز تزويج الصغَتة ،وىذه
األدلة من الكتاب والسنة واإلصباع واألثر والنظر.
أوال :الدليل من القرآن
( )1أنظر «لساف العرب» مادة :بكر.
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ّأما الكتاب فقولو تعاذل{ :والالئي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن

فبُت تعاذل عدة اآليسة -وىي اليت قد
ثالث أشهر والالئي لم يحضن} [الطبلؽّ ،]4 :
عوضا عن الثبلثة قروء يف حق من ربيض،
انقطع عنها اغبيض لكربىا :-أهنا ثبلثة أشهرً ،
وكذا الصغار البلئي دل يبلغن سن اغبيض أف عدهتن كعدة اآليسة ثبلثة أشهر؛ وؽبذا قاؿ:
فدؿ ىذا على جواز الزواج ّٔا وىي يف ىذه اغباؿ.
{ َوالالئِي لَم يَ ِحض َن}ّ ،
فعدهتن ثبلثة أشهر.
ىن األبكار اليت دل حيضن،
ّ
قاؿ قتادة{ :والالئي لم يحضن}ّ ،
عدهتن
وقاؿ الضحاؾَ { :والالئِي لَم يَ ِحض َن} :دل يبلغن احمليض ،وقد ُم ِس ْسن،
ّ
ثبلثة(.)2
وقاؿ اعبصاص :فتضمنت اآلية جواز تزويج الصغَتة(.)3
دؿ على جواز تزويج الصغَتة قوؿ اهلل تعاذل ،وذكر اآلية(.)4
وقاؿ ابن قدامة :وقد ّ
وقولو تعاذل{ :وأنكحوا األيامى منكم} [النور ،]42 :فأمر تعاذل األولياء بتزويج
األيامى واأليامى صبع أًن ،ويقاؿ :امرأة أًن و ّْأدية ،واتّفق أىل اللغة على أ ّف األًن يف األصل

تتزوج،
ىي اؼبرأة اليت ال زوج ؽبا ،بكرا كانت أو ثيبّا ،تقوؿ العرب :تأديت اؼبرأة إذا أقامت ال ّ
ومنو قوؿ الشاعر:
()5
ِ
فإ ْف تَػْن ِكحي أَنْ ِك ْح َوإ ْف تَتأََّديِي
ت أفْػ َىت مْن ُك ُم أتَ َّأًنُ
وإ ْف ُكْن ُ
فاألًن اؼبرأة اليت ال زوج ؽبا ،صغَتة كانت أو كبَتة.

وقولو تعاذل {وإن خفتم أال تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء

مثنى وثالث ورباع} [النساء ،]3 :فأمر الوصي إذا كاف ربت حجره يتيمة ،وأراد أف
ينكحها ،وخاؼ أال يعدؿ يف صداقها فيعطيها مهر مثلها ،فليعدؿ إذل ما سواىا من النساء،

فعن عروة بن الزبَت أنو« :سأؿ عائشة رضي اهلل عنها عن قوؿ اهلل تعاذل{ :وإن خفتم أن ال
تقسطوا إلى ورباع} فقالت :يا ابن أخيت ىي اليتيمة تكوف يف حجر وليها تشاركو يف مالو
( )2روامها الطربي يف تفسَته (.)252-253/32
(« )3أحكاـ القرآف» (.)223/3

(« )4اؼبغٍت» ()373/7
( )5أنظر «تفسَت الطبَت» (« )935/91تفسَت القرطيب» (.)322/93
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فيعجبو ماؽبا وصباؽبا فَتيد وليها أف يتزوجها بغَت أف يقسط يف صداقها فيعطيها مثل ما
يعطيها غَته فنهوا أف ينكحوىن إال أف يقسطوا ؽبن ويبلغوا ّٔن أعلى سنتهن من الصداؽ
وأمروا أف ينكحوا ما طاب ؽبم من النساء سواىن»(.)6
فدلّت اآلية على مشروعية الزواج بالصغَتة ،ألف اليتامى صبع يتيمة –أنثى ،-واليتم -
تيم حىت
تيم الذي مات أَبوه فهو يَ ٌ
بالضم والفتح :-انقطاع الصيب عن أبيو قبل بلوغو ،فاليَ ُ
اسم اليُْتم حقيقة( ،)7لقولو صلى اهلل عليو وسلم« :ال يتم بعد
َ
يبلغ ،وإذا بَػلَغا زاؿ عنهما ُ
احتبلـ»(.)8
ونظَته قولو عز وجل{ :ويستفتونَك في النساء قل اهلل يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم

في الكتاب في يتامى النساء الآلتي ال تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوىن}

[النساء ،]727 :فذكر تعاذل أ ّف الرجل إذا كاف يف حجره يتيمة ،حيل لو تزوجيها ،فتارة
يتزوجها ،فأمره اهلل عز وجل أف ديهرىا أسوة أمثاؽبا من النساء ،فإف دل يفعل
يرغب يف أف ّ
فليعدؿ إذل غَتىا من النساء .قالت عائشة رضي اهلل عنها« :ىو الرجل تكوف عنده اليتيمة
ىو وليها ووارثها فأشركتو يف مالو حىت يف العذؽ فَتغب أف ينكحها ويكره أف يزوجها رجبل
فيشركو يف مالو دبا شركتو فيعضلها فنزلت ىذه اآلية»(.)9
ثانيا :الدليل من السنة
تزوجٍت رسوؿ اهلل صلى اهلل
و ّأما من السنة ،فما روتو عائشة رضي اهلل عنها قالتّ « :
عليو وسلم وأنا بنت ست سنُت ،وبٌت وأنا بنت تسع سنُت»( ،)10وقد ترجم لو اإلماـ
البخاري يف صحيحو ،فقاؿ :باب إنكاح الرجل ولده الصغار.

( )6أخرجو البخاري ( )3212ومسلم (.)2293
( )7أنظر «اؼبفردات يف غريب القرآف» أليب القاسم اغبسُت بن ؿبمد (« )552لساف العرب» مادة :يتم.
( )8أخرجو أبو داود ( )3385عن علي رضي اهلل عنو ،وإسناده صحيح.
( )9أخرجو البخاري ( )2322ومسلم (.)2293
( )10أخرجو البخاري ( )5922ومسلم (.)9233
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الرد على ابن شربمة  ،فإ ّف الطحاوى
أظن البخارى أراد ّٔذا الباب ّ
قاؿ ابن بطاؿ :و ّ
وؽبن اػبيار إذا بلغن .وىذا قوؿ دل
حكى عنو أنو قاؿ :تزويج اآلباء على الصغار ال جيوزّ ،
يقل بو أحد من الفقهاء غَته ،وال يلتفت إليو لشذوذه ،وـبالفتو دليل الكتاب والسنة(.)11
وقاؿ اإلماـ النووي« :ىذا صريح يف جواز تزويج األب الصغَتة بغَت إذهنا ألنو ال أذف ؽبا
مث قاؿ -:وأصبع اؼبسلموف على جواز تزوجيو بنتو البكر الصغَتة ؽبذا اغبديث»(.)12وما رواه عروة« :أف النيب صلى اهلل عليو وسلم خطب عائشة إذل أيب بكر فقاؿ لو أبو
بكر إمنا أنا أخوؾ فقاؿ :أنت أخي يف دين اهلل وكتابو وىي رل حبلؿ» ،وترجم لو اإلماـ
البخاري أيضا :باب تزويج الصغار من الكبار(.)13
وعن بريدة قاؿ« :خطب أبو بكر وعمر رضي اهلل عنهما فاطمة فقاؿ رسوؿ اهلل صلى
فزوجها منو» ،واؼبراد :أهنا صغَتة بالنسبة إليهما
اهلل عليو وسلم :إهنا صغَتة ،فخطبها ّّ
علي ّ
()14
علي ؼبناسبة سنّو ؽبا ،حيث
من
جها
وزو
،
لكرب سنّهما ،فقد كاف سنّها طبس عشرة سنة
ّ
ّ
كاف سنّو إحدى وعشرين سنة ،وؽبذا ترجم لو اإلماـ النسائي بقولو :باب تزويج اؼبرأة مثلها
يف الس ّن(.)15
وما رواه أبو ىريرة قاؿ :قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم « :تستأمر اليتيمة يف نفسها
فإف سكتت فهو إذهنا وإف أبت فبل جواز عليها »( ،)16وقد تقدـ أ ّف حقيقة اسم اليتيمة
للصغَتة اليت ال أب ؽبا ،ودل تبلغ .قاؿ اإلماـ ابن القيم رضبو اهلل :قضى رسوؿ اهلل صلى اهلل

(« )11شرح صحيح البخاري» (.)328/8
(« )12شرح مسلم» (.)323/1
( )13صحيح البخاري (.)5239
( )14أنظر «اؼبستدرؾ على الصحيحُت» (« ،)671/3االستيعاب» (.)166/6
وصححو الشيخ األلباين يف «صحيح النسائي».
( )15أخرجو النسائي (،)2339
ّ
16
ػححو الشػػيخ األلبػػاين رضبػػو
( ) أخرجػػو أبػػو داود ( )3215والنسػػائي ( )2382وأضبػػد يف مسػػنده ( ،)213/93وصػ ّ
اهلل يف «صحيح السنن».
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فدؿ ذلك على جواز نكاح
عليو وسلم :أ ّف اليتيمة تستأمر يف نفسها -وال يتم بعد احتبلـّ -
يدؿ القرآف والسنة(.)17
اليتيمة قبل البلوغ ،وىذا مذىب عائشة  -رضي اهلل عنها -وعليو ّ
ثالثا :الدليل من اإلجماع
وأما من اإلصباع ،فقد حكى غَت واحد من أىل العلم االتفاؽ على جواز تزويج
الصغَتة.
فسئل اإلماـ أضبد :اعبارية الصغَتة يزوجها أبوىا؟ قاؿ :ليس بُت الناس يف ىذا
اختبلؼ(.)18
زوجها من
قاؿ ابن اؼبنذر :وأصبعوا أف نكاح األب ابنتو الصغَتة البكر جائز إذا ّ
ٍ
كفء(.)19
يزوج ابنتو الصغَتة ،وال يشاورىا(.)20
وقاؿ ابن عبد الرب :أصبع العلماء على أ ّف لؤلب أ ْف ّ
قاؿ اؼب ْهلب :أصبع العلماء على أنو جيوز لؤلب تزويج ابنتو الصغَتة الىت ال يوطأ
(َ )21
مثلها .
وقاؿ ابن بطاؿ :أصبع العلماء على أنو جيوز لآلباء تزويج الصغار من بناهتم ،وإف كن ىف
اؼبهد ،إال أنو ال جيوز ألزواجهن البناء ّٔن إال إذا صلحن للوطء واحتملن الرجاؿ ،وأحواؽبن
زبتلف ىف ذلك على قدر خلقهن وطاقتهن(.)22
وقاؿ اإلماـ البغوي :اتّفق أىل العلم على أنّو جيوز لؤلب واعب ّد تزويج البكر الصغَتة(.)23
( )17زاد اؼبعاد (.)922/5
( )18مسائل اإلماـ أضبد رواية اؼبروزي (ؼ.)9219/
( )19اإلصباع (ؼ)252/
( )20التمهيد (.)13/91
(« )21شرح صحيح البخاري» البن بطاؿ (.)328/8
( )22اؼبصدر السابق (.)982/8
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وكذلك حكى ابن رشد وغَته اإلصباع واالتفاؽ على ذلك(.)24

رابعا :الدليل من األثر
وأما من األثر فقد استفاض عن كثَت من الصحابة رضي اهلل عنهم ّأهنم ّزوجوا الصبيّة أو
ّتزوجوىا ،وقد اشتهر ىذا عنهم من غَت إنكار ،وال يعلم لو ـبالف منهم ،فهو إصباع منهم،
()25
وزوج غَتُ واحد من
وؽبذا حكاه الكساين عن إصباع الصحابة  .قاؿ اإلماـ الشافعيّ :
أصحاب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم ابنتو صغَتة(.)26
وزوج أبو بكر
فقد زّوج النيب صلى اهلل عليو وسلم ابنتو فاطمة من ٍّ
علي ،وىي صغَتةّ ،
ابنتو عائشة للنيب صلى اهلل عليو وسلم وىي صغَتة ،كما تقدـ.
تزوج
عمر بن اػبطاب ،وىي صغَتة فروى عكرمة قاؿّ « :
ّ
علي ابنتو َّأـ كلثوـ من َ
وزوج ّ
عمر بن اػبطاب أـ كلثوـ بنت علي بن أيب طالب وىي جارية تلعب مع اعبواري فجاء إذل
أتزوج من نشاط يب ،ولكن ظبعت رسوؿ اهلل صلى اهلل
أصحابو فدعوا لو بالربكة فقاؿ :إين دل ّ
كل سبب ونسب منقطع يوـ القيامة إال سبيب ونسيب .فأحببت أف
عليو و سلم يقوؿ :إ ّف ّ
يكوف بيٍت وبُت نيب اهلل صلي اهلل عليو وسلم سبب ونسب»(.)27
وعن عروة بن الزبَت« :أف الزبَت زوج ابنة لو صغَتة حُت نفست يعٍت حُت ولدت» .ويف
لفظ« :أنو زوج ابنا لو ابنة ؼبصعب صغَتة»(.)28
وعن سليماف بن يسار« :أ ّف ابن عمر زوج ابنا لو ابنة أخيو وابنو صغَت يومئذ»(.)29
(« )23شرح السنة» (.)28/1
(« )24بداية آّتهد» (.)5/3
(« )25بدائع الصنائع» (.)322/3
(« )26األـ» (.)955/8
( )27أخرجو عبد الرزاؽ يف مصػنفو ( ،)932/3وإسػناده صػحيح علػى شػرط الشػيخُت ،وال يضػر عػدـ حضػور عكرمػة
القصػػة ،لبلنقطػػاع بينػػو وبػػُت عمػػر ،إذ حيتمػػل أف يكػػوف قػػد ظبعهػػا مػػن علػػي بػػن أيب طالػػب ،فقػػد روى عنػػو ،السػػيما
وللحديث طرؽ أخرى.
) (28أخرجو ابن أيب شيبة يف مصنفو ( )225/2بإسناد صحيح.
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خامسا :الدليل من النظر
و ّأما من النظر ،فمن وجوه:
يتصرؼ فيو حبسب مصلحتها ،فكذلك
أولها :أ ّف لؤلب والية على الصغَتة يف ماؽباّ ،
تكوف لو والية التصّرؼ يف زواجها.
الثاني :أ ّف األب وافر الشفقة على ابنتو ،ينظر ؽبا ما ال ينظر لنفسو .والظاىر أنو ال
يفعل ذلك إال لتوفَت مقصود من مقاصد النكاح ،ىو أنفع وأجدى من كثَت من اؼباؿ ،من
موافقة األخبلؽ وحسن الصحبة واؼبعاشرة باؼبعروؼ ،وكبو ذلك من اؼبعاين اؼبقصودة
تصرفو -واغبالة ىذه -نظرا للصغَت والصغَتة ال ضررا ّٔما(.)30
بالنكاح ،فكاف ّ
كل
الثالث :أ ّف الكفاءة مطلوبة يف النكاح ،والكفء عزيز الوجود ،وقد ال يتّفق يف ّ
وقت ،ولو انتظر بلوغها لفات ذلك الكفء ،وقد ال يوجد مثلو.
الرابع :أ ّف األب قد يعجز عن رعايتها واإلنفاؽ عليها والقياـ دبصاغبها إلعسار أو
سن أو كبو ذلك ،فمن مصلحة الصغَتة أف يزوجها إذل من يصوهنا ،وينفق
مرض أو كرب ّ
ويشفق عليها ويقوـ برعايتها والقياـ دبصاغبها.
المبحث الثالث :ضوابط الزواج المبكر
وإذ ّقررت الشريعة تزويج الصغَتة ،فإ ّف ذلك اغبكم ليس على إطبلقو ،بل ال بد من أف
يضبط بضوابط ،تعود على الصغَتة باؼبصلحة ،وىي:
أوال :أف تكوف الصغَتة مهيّأة وصاغبة للوطء ،بأف تكتمل النمو العقلي والبدين ،لقولو
صلى اهلل عليو وسلم« :من استطاع الباءة فليتزوج»( ،)31فح ّد تزويج الصغَتة أف تطيق
) (29أخرجو البيهقي ( )922/8بإسناد صحيح .أنظر «إرواء الغليل» (.)9338
(« )30بدائع الصنائع» ( )323/3بتصرؼ.
( )31أخرجو البخاري ( )9125ومسلم ( )9222عن ابن مسعود.
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اعبماع ،وىذا األمر قد خيتلف باختبلؼ الفتيات ،وقد خيتلف باختبلؼ البلداف ،وال ينضبط
بسن ،فرب فتاة ابنة تسع تكوف صاغبة للوطء ،ورب فتاة ابنة طبس عشرة ال تكوف كذلك،
وقد تقدـ قوؿ ابن بطاؿ :أصبع العلماء على أنو جيوز لآلباء تزويج الصغار من بناهتم ،وإف
ّٔن إال إذا صلحن للوطء واحتملن الرجاؿ،
اجهن البناء ّ
كن يف اؼبهد ،إال أنو ال جيوز ألزو ّ
ّ
وأحواؽبن زبتلف ىف ذلك على قدر خلقهن وطاقتهن.
يتوذل تزوجيها أبوىا باتّفاؽ أىل العلم ،أو وصيّو أو ج ّدىا على خبلؼ
ثانيا :أف ّ
بينهم( ،)32أل ّف األب القائم مقامها ،واألدرى دبصلحتها ،واألكمل يف شفقتو عليها،
واألرحم ّٔا ،وىكذا ينبغي أف يكوف تصرؼ الورل وىو تصرؼ مصلحة وشفقة.
تزوج إال برضاىا ،لقولو صلى اهلل عليو وسلم« :تستأمر
ثالثا :أف تكوف راغبة ،فبل ّ
اليتيمة ىف نفسها فإف سكتت فهو إذهنا وإف أبت فبل جواز عليها»(.)33
تزوج من الكفء ،فإف ّزوجت من غَت كفء ،فنكاحها باطل عند بعض أىل
رابعا :أف ّ

حيل لو تزوجيها من غَت
العلم ،وؽبا ّ
حق الفسخ ،وال يسقط برضاه ،قاؿ ابن قدامة« :ال ّ
ومتصرفًا ؽبا
ظ،
ناظرا ؽبا فيما فيو اغب ّ
ّ
كفء وال من معيب ،أل ّف اهلل تعاذل أقامو مقامها ً
التصرؼ يف نفسها ،فبل جيوز لو فعل ما ال حظ لو فيو كما يف ماؽبا ،وألنّو إذا
لعجزىا عن ّ
التصرؼ يف ماؽبا دبا ال حظ فيو ففي نفسها أوذل»(.)34
حرـ عليو ّ
خامسا :أف تعطى كامل حقوقها ،وال تبخس من صداقها.

السن ،وؽبذا ّزوج النيب صلى اهلل عليو وسلم ابنتو
سادسا :أال ّ
تزوج دبن يفوقها كثَتا يف ّ

فاطمة عليّا ؼبناسبة سنّو ؽبا ،ودل ّيزجها أبا بكر وال عمر لكرب سنّهما ،كما تق ّدـ ،ومن تراجم
اإلماـ النسائي يف سننو :باب تزويج اؼبرأة مثلها يف الس ّن.
( )32أنظر «الفقو اإلسبلمي وأدلتو ( )982/1وكتاب «الوالية على النكاح» العويف (. )283/9
( )33تقدـ زبرجيو ،وىذا القوؿ اختيار شيخ اإلسبلـ ابن تيمية وتبعو اإلماـ ابن القيم ،واختػاره الشػيخ الشػنقيطي .أنظػر
ؾبموع الفتاوى ( 22/23وما بعدىا) وزاد اؼبعاد ( )911/5وأضواء تابياف (.)333/9
(« )34اؼبغٍت» (.)281/8
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ّأما زواجو صلى اهلل عليو وسلم بعائشة رضي اهلل عنها ،فكاف عن وحي ،فعنها قالت:
«قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم :أُريتك يف اؼبناـ ثبلث لياؿ :جاءين بك اؼبلك يف سرقة
من حرير -أي قطعة من حرير -فيقوؿ :ىذه امرأتك ،فاكشف عن وجهك ،فإذا أنت ىي،
فأقوؿ :إف يكن ىذا من عند اهلل ديضو»(.)35
المبحث الرابع :أىمية الزواج المبكر وفوائده
ال يشك منصف أ ّف للزواج اؼببكر أمهية قصوى وفوائد كربى ومصاحل عظمى ،وىذه
الفوائد قد تكوف نفسية واجتماعية وطبية ،منها:
 إحصاف الفىت والفتاة يف وقت ّْمبكر ،فينشآف وال يعرفاف معٌت للرذيلة.
 ضباية آّتمع من االكبراؼ اػبلقي واالكببلؿ االجتماعي ،وؽبذا يبلحظ أف نسبةالفواحش يف األرياؼ اليت ال تزاؿ ربافظ على ىذه العادة اغبميدة تكاد تكوف معدومة
باؼبقارنة مع اؼبدف.
 تشجيع الشباب على الزواج ،يقوؿ التقرير الصادر عن مركز دراسات الزواج جبامعةسن الزواج كلّما قلّة رغبة الناس يف الزواج.
«روتشرز» :إنّو كلّما ّ
تأخر ّ
تزوجوا الودود الولود فإىن
 اإلكثار من الذرية ،عمبل بقولو صلى اهلل عليو وسلمّ « :مكاثر بكم األمم» ( ،)36ويف اؼبثل السائر :العزة لؤلكثر ،وىذه الذرية إذا اعتٌت الوالداف
بًتبيتهما ،ستكوف خَت عوف ؽبما يف حياهتما ،وكذا يف آّتمع.
وذكر فريق من العلماء األسًتاليُت أف الزواج جيعل الرجل واؼبرأة أكثر سعادة نفسية وعلى
نفس اؼبستوى .واستنتج الطبيب النفسي الدكتور ديفيد ديفو من جامعة التروبيو يف ملبورف
االسًتالية يف دراسة ؼبلفات عشرة آالؼ شخص يعانوف من مشاكل نفسية أف اؼبرأة اؼبتزوجة
اؼبنجبة أقل عرضة لؤلمراض واؼبشاكل النفسية من قرينتها اليت دل تنجب .وجاءت الدراسة
( )35أخرجو البخاري ( )5283ومسلم (.)3223
( )36أخرجو أبو داود ( )3253والنسائي ( ،)2338بإسناد صحيح.
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االسًتالية لتأكيد دراسات سابقة سبق أف أعدت يف الواليات اؼبتحدة انتهت إذل نتائج
مشأّة.
 تكاثر أفراد األسرة وتوسيع دائرة األرحاـ واألنساب واألصهار ،حيث يصبح للوالدينِ
ِ
اجا َو َج َع َل لَكم ِمن
أحفاد ،قاؿ تعاذل فبتنِّا على عبادهَ { :واللَّو َج َع َل لَكم من أَنـفسكم أَزَو ً
ِ
ِ
ين َو َح َف َد ًة} [النحل ،]72 :وؽبذا ترى يف تأخَت الزواج ،قد حيرـ األبناء من
أَزَواجكم بَن َ
ُحنُػ ّو األجداد واعبدات غالبا ،إف دلُ حيرموا من نعمة الوالدين.
يتزوج شبأّا مبكراً يكثر عدد أفرادىا دبا ال يكثر عدد
 تكثَت أفراد ّاألمة ،فاألمة اليت ّ
أفراد غَتىا من األمم ،فستستغل ىذه الطاقة يف التنمية يف ـبتلف آّاالت.
اؼبودة بُت الزوجُت ،ويتدفق الشعور العاطفي
 االستقرار النفسي ،فتزداد روابط احملبة و ّبينهما.
 الشعور باؼبسؤولية وربمل أعباء اغبياة ،أل ّف اؼبسؤولية اؼببكرة تكبح صباح طاقة الشبابمن االكبراؼ ،وأل ّف الصغر مصدر اغبيوية ،وبداية القوة والعطاء ،فهو أفضل مرحلة لبناء
األسرة وتربية األبناء.
السن بُت اآلباء واألبناء ،فبا يساىم يف رعايتهم
 الزواج اؼببكر ّيتضمن التقارب يف ّ
أوج ّقوهتما .يقوؿ
وتربيتهم على الود والتفاىم والتحاور والتشاور ،يف وقت يكوف الوالداف يف ّ
الدكتور كارؿ يف كتابو« :اإلنساف ذلك آّهوؿ» (ص ،)215وىو ينتقد اغبضارة اؼبادية
الغربية :وكلما قصرت اؼبسافة الزمنية اليت تفصل بُت جيلُت كلما كاف تأثَت الكبار األديب
على الصغار أكثر قوة ،ومن مث جيب أف تكوف النساء أمهات يف سن صغَتة ،حىت ال
تفصلهن عن أطفاؽبن ثغرة كبَتة ال ديكن سدىا ،حىت باغبب.
زوجها لقرب
 أ ّف يف الزواج اؼببكر أمبلً يف إرداؼ الزواج للمرأة اؼبطلّقة أو اؼبتوىف عنها ُعمر ،وعمرىا يومئذ عشروف سنة،
تزوج النيب صلى اهلل عليو وسلم حفصةَ َ
سنّها ،فقد ّ
بنت َ
بعد وفاة زوج خنيس بن خزامة رضي اهلل عنو .وكذا أكثر أزواجو صلى اهلل عليو وسلم،
تزوجها وىي بكر.
وجهن بعد وفاة أزواجهن ،أو بعد
طبلقهن ،ما عدا عائشة فقد ّ
ّ
ّتز ّ
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ِ
هن بوفاة
وىن البليت يردفن الزواج بعد تأّدي ّ
وقد اشتهر كثَت من الصحابيات اؼبردفاتّ ،
ؽبن ،وقد أفرد اؼبدائٍت رسالة يف «اؼبردفات من قريش» ،ذكر فيها شباين
هن أو بطبلؽ ّ
أزواج ّ
النسابة ،ترى فيو
وعشرين امرأة .ويف كتاب «احملرب» ( )455-435حملمد بن حبيب ّ
عجب العجاب.
ومن لطائف الطرائف أ ّف أـ خارجة عوؼ بن قيس ،كاف يضرب ّٔا اؼبثل يف اإلرداؼ،
تزوجت نيّفا وأربعُت رجبل ،ووردت يف عامة قبائل
فيقاؿ« :أسرع من نكاح ّأـ خارجة»ّ ،
تتزوج(.)37
العرب ،وكانت تكثر من اختبلع الرجاؿ مث ال تلبث أف ّ
تزوجت ّأـ كلثوـ بنت علي بن أيب طالب رضى اهلل عنو عمر بن اػبطاب ،مث خلف
وّ
عليها عوف بن جعفر بن أىب طالب مث ؿبمد بن جعفر مث عبد اهلل بن جعفر.
وتزوجت عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل عبيدةُ بن اغبارث بن اؼبطلب مث عبد اهلل بن
ّ
أيب بكر مث عمر بن اػبطاب .مث الزبَت بن العواـ .مث ؿبمد بن أيب بكر فقتل عنها دبصر .مث
()38
كل ذلك بربكة الزواج اؼببكر.
كثَت،
وغَتىن
.
عمرو بن العاص السهمي
ّ
ّ
 ضباية الفتاة من األمراض ،فقد أثبتت الدراسات أ ّف اغبمل اؼببكر من الوسائل اليتتقي من سرطاف الثدي ،واغبمل خارج الرحم ،واإلجهاض .إ ّف العمليات القيصرية والوالدة
اؼببكرة ،والتشوىات اػبلقية ،ووفاة اعبنُت داخل الرحم ،ووفاة األطفاؿ بعد الوالدة ،صبيعها
تزداد نسبياً كلما زاد عمر اغبامل.
 القضاء على ظاىرة العنوسة ،فإ ّف واقع العنوسة يف اللعم العريب عموما ويف اعبزائرغبل
خصوصا ،أمر مثَت للقلق ،ومنبئ خبطورة اؼبشكلة ،فبا يستدعي اغبلوؿ العاجلة واؼبلحة ّ
ىذه اؼبعضلة ،فقد كشفت األرقاـ الرظبية اليت أعلنها الديواف اعبزائري لئلحصاء أف ىناؾ

( )37انظر «اإلصابة» (.)704/7
( )38انظر «احملرب» (.)337
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أربعة مبليُت فتاة دل يتزوجن بعد ،على الرغم من ذباوزىن الرابعة والثبلثُت ،وأف عدد العزاب
زبطى  18مليونا من عدد السكاف البالغ  30مليوف نسمة(.)39
المبحث الرابع :شبهات حول الزواج المبكر والجواب عنها
يثَت دعاة تأخَت الزواج إذل السن الثامنة عشر شبهات حوؿ الزواج ّْ
اؼببكر ،فيزعموف أ ّف
الصحية والنفسية واالجتماعية ،فنذكر أوال خبلصة
لو ـباطر متع ّددة على الفتاة من الناحية ّ
ىذه الشبهات مث اإلجابة عنها.
أوال :اؼبخاطر الصحية.
قالوا :إذا ضبلت يف فًتة مبكرة فإهنا ال تتم ضبلها دبدتو الكاملة ألف جسمها دل يكتمل
منوه بعد وأهنا قد تتعرض لئلجهاض اؼبتكرر؛ وقد تتعرض الفتاة إذل فقر الدـ وخاصة خبلؿ
فًتة اغبمل .وقد تزداد نسبة الوفيات بُت األمهات الصغَتات أي ما بُت  91-95عاماً عن
األمهات اللوايت تزيد أعمارىن عن العشرين عاماً بسبب اغبمل .وقد تزداد وفيات أطفاؿ
األمهات الصغَتات بنسبة أكرب من األمهات األكرب سناً وذلك لقلة الدراية والوعي بالًتبية
والتغذية.
ثانيا :اؼبخاطر النفسية واالجتماعية.
قالوا :إ ّف الفتاة تكوف يف مرحلة اؼبراىقة وال تستطيع أف تبدي رأيها يف أمور حياهتا
الزوجية بثقة وارتياح وقد تقع ربت تأثَت األىل واألقارب يف شؤوف حياهتا الشخصية.
وقد ينتج عن الزواج اؼببكر اغبرماف من التعليم ،إذ ال تستطيع التوفيق بُت بيتها وبُت
دراستها ،فيكوف سببا يف انقطاعها عن التعليم.
وكذلك فإف الزواج اؼببكر يزيد من األعباء اؼبلقاة على عاتق الفتاة يف ىذه الفًتة.
وؽبذا رأوا أف السن الثامنة عشر عو األنسب لزواجها.
( )39وانظر كتاب «العنوسة معاناة إنسانية هتدد البناء االجتماعي» للدكتورة هنى عدناف قاطرجي.
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المبحث الخامس :الجواب عن ىذه الشبهات
ومفصبل.
واعبواب عن ىذه الشبهات ؾبمبل ّ
ّأما آّمل فإ ّف الشريعة اإلسبلمية ربّانية ،ومصادر أحكامها مستم ّدة من الوحي ،واهلل عز
وجل ىو أعلم دبصاحل عباده ،فبل يشرع ؽبم إال ما فيو صبلح العباد يف اؼبعاش واؼبعاد.
فشريعتو كلّها ،عدؿ كلو ورضبة كلّها وحكمة كلّها .جاءت لتحصيل اؼبصاحل وتكميلها،
وتعطيل اؼبفاسد وتقليلها؛ وبناء على ىذا فالواجب التحكيم ىذه الشريعة والتحاكم إليها
والعمل بأحكامها ،وعدـ الرضا واالنقياد لتحكيم ما يناقضها .وتق ّدـ أ ّف الزواج اؼببكر ؾبمع
عليو بُت أىل العلم ،فهو أمر قطعي ال حيل ـبالفتو ،قاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية« :وإذا
ثبت إصباع األمة على حكم من األحكاـ دل يكن ألحد أف خيرج عن إصباعهم»(.)40
وأما اعبواب اؼبفصل:
فقوؽبمّ :إهنا إذا ضبلت  ...إخل فبا دعوه من أف الزواج اؼببكر يسبب األمراض ,..فاعبواب
عنو من وجوه:
األول :أ ّف ىذه دعوى والدعوى ال بد ؽبا من بيّنة وإال فهي عارية ،والدعاوي إف دل
تقيموا ؽبا بيّنات أصحأّا أدعياء.
اؼبقررة شرعا
الثاني :أ ّف ىذه الدعوى قد يك ّذّٔا الواقع ،وترفضها العادة ،ومن القواعد ّ
كل دعوى ينفيها العرؼ وتك ّذّٔا العادة ،فإهنا مرفوضة غَت مسموعة» ،وبيانو :أ ّف
أ ّفّ « :
الواقع يشهد أ ّف الزواج اؼببكر عرؼ منذ سنُت من أياـ اعباىلية ،ودل تعرؼ ىذه األمراض ،بل
الذي عرؼ أ ّف األمهات الصغَتات وأوالدىن يف أحسن حاؿ ،وكن ال يعرفن معٌت لتحديد
النسل ،وعشن الفقر وويبلت االستعمار ،وقد أقبنب العلماء الكبار أمثاؿ عبد اغبميد بن
باديس والبشَت اإلبراىيمي والعريب التبسي وغَتىم ،وأقبنب الرجاؿ األبطاؿ أمثاؿ :سي
( )40انظر «ؾبموع الفتاوى» (.)76/5
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اغبواس وعمَتوش والعريب بن مهيدي وزيروت يوسف وغَتىم ،فبا ال يكاد حيصوف ،وفبا
عجزت أف تنجب أمثاؽبم بطوف الزوجات الكبَتات.
ىيهات ىيهات أف يأيت الزماف دبثلو

إف الزماف دبثلو لشحيح

ونتنعم باالستقبلؿ واحملافظة على اؽبوية العربية
اجهن اؼببكرّ ،
وىا كبن قبٍت شبار زو ّ
اإلسبلمية.
قائما يف كثَت من الدوؿ اإلسبلمية ،كمصر واليمن وموريتنيا،
بل ال يزاؿ الزواج اؼببكر ً
مستقرة ،وديارسن حياهتم الطبيعية بكل
وتعيش فيها األمهات الصغَتات عيشة سعيدة
ّ
سهولة.
الثالث :أ ّف ما ادعوه يناقضو ما ّقرره كثَت من األطباء يف بياف ؿباسن الزواج اؼببكر ،وأنّو
سبب للوقاية من كثَت من األمراض ،كما تقدـ يف بياف أمهيتو ،ولوال ضيق اؼبقاـ لذكرنا
شواىد علمية طبية لكثَت من كبار األطباء األخصئيُّت.
الرابع :أف ىؤالء الغربيُت اؼبناوئُت لتزويج الصغَتة ،قد ذباىلوا أف مرًن عليها السبلـ
تنص كتبهم وموسوعتهم الكاثليكية أهنا كانت ـبطوبة
ولدت اؼبسيح يف سن الثاين عشر ،بل ّ
من يوسف النجار ،وكاف عمره حوارل تسعُت سنة ،أي يفارقها بثماف وسبعُت سنة.
وأما دعواىم أ ّف الزواج اؼببكر سبب يف انقطاعها عن التعليم ،فجوابو من وجهُت:
أولهما :أف الزواج دل يكن أبدا عائقا عن التعليم ،بل قد يكوف معينا هلل ؼبن أحسن
تفوقوا يف
استغبللو ،ؼبا جيلبو من استقرار نفسي ،والواقع يشهد أ ّف كثَتا من ّ
اؼبتزوجُت قد ّ
وىن طالبات ومعلمات.
دراستهم ،ووجد أيضا أمهاتّ ،
سن الزواج بثماين عشرة سنة ،أل ّف ىذا
الثاني :أف ما ذكرسبوه ينطبق أيضا مع تقييدكم َّ

أوج تعليمها ودراستها ،إذ تنتقل إذل اؼبرحلة اعبامعية ،وىي ّبوابة
السن تكوف الفتاة يف ّ
زبرجها ،أال يكوف ىذا السن عائقا عن دراستها؟! أـ ينبغي أف كب ّدده باالنتهاء من الدراسة،
ّ
ولعلو بالتقريب ثبلثوف سنة.
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وأما ربديد سن الزواج بثمانية عشر فاعبواب عنو من وجوه:
أولها :فيو تقييد للحريات اليت تكفلت القوانُت الوضعية حبفظها.
الثاني :فيو حرماف اعبنسُت من فبارسة ح ّقهما يف اغبياة من إشباع النوازع العاطفية

سن البلوغ.
والغريزة اعبنسية بطريقة مشروعة ،السيما أ ّف ربديد ىذا السن يتع ّدى ّ

ثالثا :إ ّف ربديد ىذا السن كاف سببًا يف انتشار الرذائل والفواحش يف آّتمعات.
رابعا :إف ربديد ىذا السن ال يستند إذل قاعدة علمية ،وما كاف كذلك فهو مرفوض ،ال
سيما أ ّف كثَتا من الدوؿ العربية بل واألجنبية قد اختلفت واضربت يف ربديد سن الزواج
للبنُت وبالبنات .بل كثَت من الديانات قد ح ّددت سن الزواج أقل من شباين عشرة سنة ،ففي
السن بثبلث عشرة سنة للولد واثنيت عشر ونصف بالنسبة للبنت،
الديانة اليهودية ،ح ّدد ّ
فإذا بلغ كل منهما ىذا السن كاف لو حق والية التزويج لنفسو دبقتضى ما ورد يف اؼبادة (ـ
 23ػ  )34من ؾبموعة ابن مشعوف.
ويف الديانة اؼبسيحية ،ح ّدد السن عند األرثوذكس األقباط والربوتستانت بثمانية عشر
للرجل وستة عشر للمرأة ،كما يف اؼبادة 15 :من اإلرادة الرسولية.
ّأما يف مذىب الكاثوليك فيكفي بلوغ الرجل سن ست عشرة سنة والبنت أربع عشرة
سنة .أنظر اؼبادة ،57 :من اإلرادة الرسولية.
متحرؾ عند استغبلؿ
خامسا :إ ّف ىؤالء القوـ دل قبد ؽبم ربريك ساكن أو تسكُت ّ
البنات الصغَتات القاصرات جنسيا ،حيث غصت ّٔم بيوت الدعارة ،بينما يتحركوف ؼبا
ّ
تزوجيهن
يتعلّق األمر بالشريعة اإلسبلمية ،فهل حيرـ تزويج الصغَتات عن طريق النكاح ويباح
ّ
عن طريق السفاح؟!
االستنتاج
وختاما فقد خلصت إذل النتائج التالية
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مؤىلُت للزواج صاغبُت للنكاح.
أوال :أ ّف الزواج اؼببكر يبدأ منذ أف يكوف اعبنساف ّ
ثانيا :أف الزواج اؼببكر مشروع ،وفيو من احملاسن واؼبصاحل على الفرد وآّتمع.
رابعا :أف الزواج اؼببكر ينبغي أف يراعى فيو شروطو وضوابطو.
خامسا :أف الشبهات اؼبثار حوؿ الزواج اؼببكر واؼبخواؼ اؼبزعومة ،ال أساس ؽبا من
الصحة ،وال تستند إذل دليل مقنع.
سادسا :أف ربديد الزواج بثمانية عشر سنة ،فيو مساس باغبريات الفردية ،وفيو من
اؼبفاسد على الفرد وآّتمع.
سابعا :أ ّف الزواج اؼببكر أقوـ قيبل وأحسن وسيلة يف عبلج ظاىرة تأخَت سن الزواج عند

الشباب إذا لقي التشجيع ،ورفعت عنو القيود ،وجنّدت لو وسائل إقباحو.
واهلل اؼبوفق ؼبا حيب ويرضى ،وآخر دعوانا أف اغبمد هلل رب العاؼبُت.
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