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 احلؿد هلل وحده، وافصالة وافسالم ظؾ مـ ال كبل بعده، وبعد:

 ))اشتـا ظؾشان متقهش، إيف رأي األئؿة األربعة؟! ((ف يؼقل: تؾؼد شؿع

شاال ف األشااتاذ فؿااد ؾفؿاال فاااور إشااالم بحااري ن أوػ حؾؼاااع بركاتااف ا ديااد بعااد أن  ؽؾااؿ  شااماالـااان هااذا 

 !!وما بعدها 23ن افدؿقؼة  افبحري وفبس ظذ ادستؿعغ ن ؿضقة زواج افصغرة

وياادخؾ ،ااا، إكاات إ اااع إ ااا  اازوج دون احلااقض،  اظفؿ إن زواج افصااغرة دون احلااقض!!ؾلجاااإ إشااالم: ))إ اا

 !! اكت شامعـل؟!((ظارف يعـل إيف يدخؾ ،ا؟!، يعـل افعالؿة ا سدية افؽامؾة ؿبؾ احلقض

 ((ضػؾة؟!! اوهق))األشتاذ فؿد ؾفؿل متعجبا:  شلل

 ((]شـغ[ 21، :ياريت بؼك ، أنا بؽؾؿؽ ؿبؾ احلقض دا مش ضػؾة، دا حتبق)) ؿال افبحري:

 ((شلل ادحاور: ))إكت ؿصدك إن دا  ػسراً ، احلتة افع هقا ن افؼرآن بتؼقل...

 إشالم مؼاضعا: ))وافالئل مل حيضـ(( 

 ادحاور: ))آه ؾػنع مـ ؿبؾ األئؿة األربعة أ ا ممؽـ افطػؾة  تجقز؟!!((

 ..((، مش بس يؽتب دا ما يسؿك بافعؼد، ال، افبـاء ،ادا بؼقفؽ يدخؾ ،ا مش  تجقزدا إشالم: ))

ظاذ أ عاقا فاقس ؾؼاط  أهاؾ افعؾاؿ إنهذا كص ـالم إشالم بحاري معؽاؿ، وهاق واواح الياح ال حيتؿاؾ  لوياؾ 

 !!بافطػؾة افتل ربام حتبق  (يعـل افعالؿة ا سدية افؽامؾة)؟!،  افدخقل ،افؽـ أ عقا ظذ ، وجقاز زواج افصغرة 

 وأ قؽؿ ما جاء ؾقف مـ ـذإ و دفقس و ؾبقس:

إن اإل اااع ظااذ أن افصااغرة  اازوج وياادخؾ ،ااا ويااامرس معفااا افعالؿااة افزوجقااة ـامؾااة، إشااالم بحااري  أمااا ؿااقل

وشااقف أنؼااؾ فؽااؿ ـااالم افعؾااامء فتعؾؿااقا أن مااـ شااا  اإل اااع  واشااتغالل فعاادم درايااة متابعقااف باالؿقال افعؾااامء،ؾؽااذإ 

 احلؾؼاااةن  ،اااذا ه قأرجاااق أن  قاجفاااو ممهؾاااة فاااذفؽ، حتاااك  صااابح  افصاااغرة هاااق ماااـ مـاااع افبـااااء ،اااظاااذ جاااقاز زواج ا

 :افؼادمة



 إال ادفاد، ىف ـاـ وإن بـاامؿ، ماـ افصاغار  ازويج فمبااء جياقز أناف ظاذ افعؾامء أ ع: ))-اهللرمحف – لؿال ابـ بطا

 خؾؼفـ ؿدر ظذ ذفؽ ىف ػختتؾ وأحقاهلـ افرجال، واحتؿؾـ فؾقطء صؾحـ إذا إال ،ـ افبـاء ألزواجفـ جيقز ال أنف
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  :/235ن ؾتح افباري رشح صحقح افبخاري : -اهللرمحف –ابـ حجر وؿد كؼؾف أيضا 

ؾقاف ظادم افتؿؽاغ مـفاا حتاك  صاؾح فؾاقطء، أي  صابح امارأة  افصغرة زواج رى: اإل اع ادـؼقل ن جقاز  ؾؽام

 ممهؾة هلذا األمر بقـفا وبغ افزوج!!

 بافطػؾة افتل حتبق؟!! ظذ افدخقل وافعالؿة ا ـسقة افؽامؾة افعؾامء إ اعؾؾامذا يقمهؽؿ إشالم بحري بلن 

 !!#إشالم_حر يؽذإ ـام يشاء :ا ديد هؾ يريد افبحري أن يؼقل ن بركاتف

 وشقف آ قؽؿ بافرد مػصال ظذ صبفة زواج افصغرة ن اإلشالم فتعؾؿقا أن هذا مـ فاشـ افؼيعة.

بط وأحؽاام  تعؾاؼ بؽاؾ زماان ومؽاان، ويعاة اإلشاالم إكاام جااءع أن رش -اهلل وإيااـؿرمحـاا – اظؾؿقا  جياب بضاقا

بط ادسؾؿغ ودون اخلاروج ظاـصؾحة دؾؽ األحؽام ويعؾؿقها فؾـاس فقعؿؾقا ،ا بت أهؾ افعؾؿ أن يلخذواظذ   واقا

 ردها: افؼيعة أو 

أنـااا  ه افرخصااةوفااقس معـااك هااذ وأ ااع ظااذ هااذا افعؾااامء إال مااـ صااذ، وؿااد أحاحاات افؼاايعة افاازواج مااـ افصااغرة،

 :ظذ شبقؾ ادثال مـفا احلاالع ن بعض، ؾؼد حيتاج إفقف ؽر ممـقع كـادي بزواج افصغراع، بؾ كؼقل هذا مباح

ووجاااد افرجاااؾ افؽاااػء  ،ائاااؾ هلاااارجاااؾ ماااريض و شاااك ظاااذ ابـتاااف افصاااغرة إن  رـفاااا وحقااادة، أو  رـفاااا بااادون ظ

 دصؾحتفا ال دصؾحة األإ!! ابـتف افصغرة مـف افصافح األمغ، ؾزوج

 ويربقفا؟!! يؼقم ظذ صمو امـ  وفقس هلا ؾـسك افبـت افصغرة بال ظائؾ   زوجيفا ؾفؾ يؼال هـا ال جيقز

 بـاع افشقارع؟!! هؾ كسـفا ظذ وؾؼ رشيعة همالء فتؽقن مـ

بط افؼيعة وماـ أمهفاا أناف ال حياؾ فاف أن يطلهاا إال بعاد أن  صاؾح فتؾاؽ  أم يزوجفا أحقها دـ يراه صاحلا، وبضقا

 ؟ـام شقليت افعالؿة ا ـسقة افتل  ؽقن بغ افرجؾ وادرأة



 اشتدل افعؾامء ظذ جقاز زواج افصغرة بعدة أدفة مـ افؼرآن مـفا:ؾؼد 

ِئاااا﴿: ؿااااال  عاااااػ ااااِفر  َوافالا ـا َ الَ ااااِة َأصم ِمِ ااااِتؿم َؾِعاااادا َ بم ـم كَِساااااِئِؽؿم إِِن ارم ِحااااقِض ِماااا َ ـَ ادم ـَ ِماااا اااا ِئاااال َيِنسم ـَ َوافالا اااا  ﴾ل مَلم حَيِضم

 . 5افطال 

   .أصال )=افصغرة(ومـ مل  بؾغ  مـ بؾغت ومل يلما احلقض فعؾة، :ؿال افعؾامء افالئل مل حيضـ  شؿؾ ؿسؿغ

 .أن افصغرة ؿد  تزوجذفؽ ظذ  وافؾػظ ظام ؾدل 

ااِتؿم  َوإِنم ﴿:  عاااػ ؿااال -3 ِسااِطقا  َأالا  ِخػم َقَتاااَمك ِن  ِ ؼم ـَ  َفِؽااؿم  َضاااَإ  َمااا َؾاااكمِؽِحقا  افم   ِماا
ِ
 َؾااِننم  َوِرَباااعَ  َوِ اااَلَ   َمثمـَااك افـَِّساااء

ِتؿم  ِدِفقا  َأالا  ِخػم ِحَدةً  َ عم َكك َذفَِؽ  َأيماَمِكِؽؿم  َمَؾَؽتم  َما َأوم  َؾَقا   4افـساء  ﴾َ ِعقِفقا  َأالا  َأدم

فؼاقل افـبال صاذ  وافقتاقؿ ماـ مل يبؾاغذا مل  اػ ؾؾاف  ازويج افقتقؿاة ، ؾؿػفقمف أناف إ )) :-اهللرمحف –ابـ ؿدامة ؿال

 53/8ادغـل  (( ال يتؿ بااعااد احاتالم))اهلل ظؾقف وشؾؿ 

 افـساااء يتااامك ن افؽتاااإ ن ظؾااقؽؿ يااتذ ومااا ؾااقفـ يػتااقؽؿ اهلل ؿااؾ ، افـساااء ن ويسااتػتقكؽ ﴿وؿقفااف  عاااػ:  -4

  238افـساء ﴾ـ ما ـتب هلـ و رؽبقن أن  ـؽحقهـ ... م ق  ال افاليت

 ،ااا أوػ وهااق مافااف، ن رشيؽَتااف  ؽااقن أن فعؾفااا افرجااؾ، ظـااد  ؽااقن افقتقؿااة ن هااذا: ))-اهللرمحااف –ؿااال افطاازي 

 ((.ماهلا ن أحد يؼـف أن ـراهقةَ  ؽره ِيـؽحفا وال ملاهلا، ِضؾفاويع يـؽحفا أن ظـفا ؾرؽب ؽره، مـ

أن افـبااال صاااذ اهلل ظؾقاااف  : ))ريض اهلل ظـفاااا ظائشاااة ن افصاااحقحغ ظاااـماااا جااااء 

 .(( زوجفا وهل بـت شت شـغ، وبـك ،ا وهل بـت  سع شـغ وشؾؿ

 ال أنااف إال ادفااد، ىف ـااـ وإن ،بـااامؿ مااـ افصااغار  اازويج فمباااء جيااقز أنااف ظااذ افعؾااامء أ ااع: ))ؿااال ابااـ بطااالؾؼااد 

 خؾؼفاااـ ؿااادر ظاااذ ذفاااؽ ىف ػختتؾااا وأحاااقاهلـ افرجاااال، واحاااتؿؾـ فؾاااقطء صاااؾحـ إذا إال ،اااـ افبـااااء ألزواجفاااـ جياااقز
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مـ كؼؾ اإل اع دؼابؾة افاـص افقاواح، وؿاد  اابعفؿ ن هاذا بعاض  يعتد بف ملخالؾفؿ فؽـ ووابـ حزم مثؾ ابـ صزمة زواج افصغرة دـع بعض افعؾامء ذهب - 2

، ؾؾق أن أوئلؽ ادعسوغ افققم شؾؽقا مسؾؽ همالء فؽان األمر أهاقن، ؾؾاؿ كار ماـ املااكعغ ضعـاا ن حاديث -رمحفؿ اهلل-ـافشقخ افعثقؿغ وادعؾؿل افقامين عااليـاد

رمحفاؿ –اجتفاادهؿ  ؽ خمطناغ نظائشة، ومل كر مـفؿ ضعـا ن خمافػقفؿ مـ افعؾاامء، باؾ كاؿشاقا األمار وؾاؼ واقابط أهاؾ افعؾاؿ ن افـؼااش دون  عاد  أو إشااءة تتفاديـ ن ذفا

 .-اهلل

 



 فتاازويج يشاااورها وال افصااغرة ابـتااف ياازوج أن فاا إ أن ظااذ افعؾااامء أ ااع: ))- ف اهللرمحاا –ؿااال ابااـ ظبااد افااز و

  :2/ 9:افتؿفقد   ((شـغ شت بـت وهل ظائشة وشؾؿ ظؾقف اهلل صذ اهلل رشقل

جفا أحقها ا ػاؿاً )):  -اهلل  رمحف –ؿال ابـ حجر و  2:2/  :ؾتح افباري  (( ال مـ صذ، إ وافبؽر افصغرة يزوِّ

 :  -اهللرمحف –وؿال ابـ افؼطان 

 وجاف ظاذ ـاان إذا رواقتف أم ذفاؽ ـرهت ،ـبرة أن ـاكت صغرة: ابـتف ظذ يعؼد أن فؾرجؾ وجائز - 3248))

 .ذفؽ ن افعؾؿ أهؾ بغ  ـازع وال ادصؾحة،

 ظااذ صااغرة كؽاااح جيااقز ال: ؿااال ؾنكااف صاازمة ابااـ إال ،ظؾقفااا جااائز هلااا افصااغرة أإ  اازويج أن وأ عااقا  - 3249

 ..حال

 أم افـؽاح ظذ افؽبرة ابـتف جتز هؾ واختؾػقا  ،يستلذ ا وال افصغرة ابـتف يزوج أن ف إ أن وأ عقا  - 3265

 9/3-7 اإل اع مسائؾ ن اإلؿـاع ((.ال

، ألن أحا بؽر األإ يؿؾؽ  زويج ابـتف افصغرة افبؽر بغر خالفوأما احلرة ؾنن : ))-رمحف اهلل- ةابـ ؿدامؿال و

ج ظائشة فؾـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ وهل ابـة شت  29/4افؽان ن ؾؼف اإلمام أمحد  ))افصديؼ زوا

:2/ 95افتؿفقد ((ادسؾؿغ مـ بن اع افصغرة يزوج أن فف واألإ: ))-رمحف اهلل-ؿال إشامظقؾ بـ إشحا  

 حتااك افبؽاار وا ااد إاأل ياازوج ال أن يسااتحب ؿااافقا  وأصااحابف افشاااؾعل أن واظؾااؿ)): -اهللرمحااف – ؿااال افـااقوي

 ال أناف مارادهؿ ألن ظائشاة حاديث  اافػ ال ؿاافقه افاذي وهاذا ـارهاة وهال افازوج أه ن يقؿعفاا فانال ويساتلذ ا  بؾغ

 ألن افزوج ذفؽ حتصقؾ ؾقستحب ظائشة ـحديث بافتلخر ؾقما  اف طاهرة مصؾحة  ؽـ مل إذا افبؾقغ ؿبؾ يزوجفا

 :/317رشح افـقوي ظذ مسؾؿ  ((أظؾؿ واهلل يػقما ؾال وفده بؿصؾحة ملمقر األإ

 :تفادصؾح  زويج افصغرة ببطالن ظؼد افزواج ما مل يؽـ ؿال بعض افعؾامء بؾ 

، ؾقجقز فؾحاـؿ بؾ جيب ظؾقف أما مع ظدم ادصؾحة ادعتزة، ؾؾقس فؾـؽاح اكعؼاد مـ األصؾ: ))افشقـاين ؿال

ء بؾغت افتؽؾقػ أم مل  بؾغ، ما مل يؼاع مـفاا افرواا بعاد  افتػرؿة بغ افصغرة ومـ  زوجفا، وهلا افػرار متك صاءع، شقا

  وبؾ افغامم ظذ صػاء األوام ن أحاديث األحؽام(( . ؽؾقػفا



 وال ؿااال أنثااك أو ـااان ذـاارا  وفااده مااـ افصااغار ظااذ جااائز األإ وإكؽاااح ؿااال: )):-اهللرمحااف – ؿااال اإلمااام مافااؽ

 29/ 9:افتؿفقد  ((األإ ؽر األوفقاء مـ أحد افصغرة ا ارية يـؽح

 ،صاغرة  ازويج وال ،ـبارة إجباار األإ فغار فاقس يعـال. األإ فغار هاذا وفاقس)): -اهللرمحاف – بـ ؿداماةؿال ا

 جعؾااف ؾنكااف ا ااد، ن إال افشاااؾعل ؿااال وبااف. فااقذ أيب وابااـ وافثااقري، ظبقااد وأحااق مافااؽ، ؿااال ذاو،اا. ؽااره أو ـااان جاادا

 .8/ 52ادغـل  (( ـاألإ

ادغـال  ((ـااألجـبل رة،افصاغ كؽااح ياع ؾاال ،افشاػؼة ؿااال األإ ؽار ألن: ))ؼاالؾ بعادهاظؾاؾ اباـ ؿداماة ذفاؽ 
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 بغار وال بنذ اا ال صاغرة  قباا وال بؽارا  يزوج أن اآلباء ؽر ألحد وفقس)): – اهلل رمحف –افشاؾعل اإلمام  وؿال

 وال مػسااقخ ؾافـؽاااح صااغرة اآلباااء ؽاار أحااد زوجفااا وإن. كػساافا ن ؾتاالذن  بؾااغ حتااك مااـفام واحاادة ياازوج وال إذ ااا

األم  ـتااإ (( مارا  وال ضاال  باف يؼاع ال أماره  قاع ن افػاشاد افـؽااح حؽاؿ وحؽؿاف ضاال  ظؾقفاا يؼاع وال يتقار ان

 6/ 31فؾشاؾعل

 أمااا)): -اهلل رمحااف –ؼااال افـااقويألنااف أيضااا مظـااة افشااػؼة بافبـاات، ؾ أ حااؼ ا ااد باااألإ -اهلل رمحااف –وافشاااؾعل 

 وأيب  اقر وأيب وأمحاد فاقذ أيب وباـ ومافاؽ وافثاقري افشااؾعل ظـاد يزوجفاا أن جياقز ؾاال ألوفقااءا ماـ وا اد األإ ؽر

 :/317رشح افـقوي ظذ مسؾؿ  ((يصح مل زوجفا ؾنن ؿافقا  وا ؿفقر ظبقد

إذا  باخلقاااارأمرهاااا  أ اااؿ جعؾاااقا   ،إن فغااار األإ أن يااازوج افصاااغرة :ؿاااـ ؿاااالظ  -اهلل رمحاااف –وؿاااد كؼاااؾ افـاااقوي

 وهلاااا ويصااح األوفقاااء  ؿقااع جيااقز افساااؾػ مااـ وآخاارون حـقػااة وأحااق األوزاظااال وؿااال)) :افـااقوي حقااث ؿااالبؾغاات، 

 :/317 رشح صحقح مسؾؿ   ((هلا خقار ال ؾؼال يقشػ أحا إال بؾغت إذا اخلقار

 ظااذ وافااقي افاازوج ا ػااؼ ؾاانن ،ااا وافاادخقل ادزوجااة افصااغرة زؾاااف وؿاات وأمااا)) :-اهلل رمحااف –افـااقوي ؿااال 

 ؽرهااا دون شااـغ  سااع بـاات ذفااؽ ظااذ جتااز ظبقااد وأحااق أمحااد ؾؼااال اختؾػااا وإن بااف ظؿااؾ افصااغرة ظااذ ؾقااف رضر ال يشء

 هااق وهااذا بسااـ يضاابط وال باااختالؾفـ ذفااؽ و تؾااػ ا ااامع  طقااؼ أن ذفااؽ حااد حـقػااة وأحااق وافشاااؾعل مافااؽ وؿااال

 :/317رشح افـقوي ظذ مسؾؿ .(( افصحقح



 أو مار  أو جـاقن أو فصاغر افاقطء حتتؿاؾ ال ماـ وطء وحيارم))  -اهلل رمحاف –افشااؾعل افؼابقـل اخلطقابؿاال 

 484/5ادـفاج أ ػاظ معاين معرؾة إػ ادحتاج مغـل((  بف فترضرها ذفؽ كحق أو هزال

ة أن افعاارف ؾؾااقس: ))-اهللرمحااف –ؿااال ابااـ  قؿقااة و  مااـ افااتؿؽـ فعاادم ذفااؽ  سااتحؼ وال صااغرة إفقااف  سااؾؿ اداارأ

 591/6افػتاوى ((االكتػاع

 افصااغرة افبؽاار ابـتااف األإ كؽاااح أن افعؾااؿ، أهااؾ مااـ ظـااف كحػااظ مااـ ـااؾ أ ااع : ))-اهلل رمحااف – ـااذراد ابااـ ؿااال

 51/8ادغـل البـ ؿدامة  ((ـػء مـ زوجفا إذا جائز،

 ؾـؽاحفا ـػء، ؽر مـ زوجفا اإذ أنف ظذ يدل ـػاءة ن ؾقوعفا اخلرؿل وؿقل: ))-اهلل رمحف – ؿال ابـ ؿدامة

 ـسائر، يصح ؾؾؿ ،ـػء ؽر مـ  زوجيفا فف جيقز ال ألنف افشاؾعل ؿقي وأحد أمحد، ظـ افروايتغ إحدى وهق، باضؾ

 وال ؽبطااة ؽاار مااـ ظؼارهااا ـبقعااف يصااح، ؾؾااؿ إذ ااا، بغاار ؾقااف هلااا حااظ ال ظؼاادا دقفقتااف ظؼااد وألنااف ادحرمااة، األنؽحااة

 ((ـافقـقااؾ ؾقااف هلااا حااظ ال بااام رشظااا هلااا  رصااؾف يصااح ؾؾااؿ رشظااا، ظـفااا كائااب وألنااف مثؾااف، ـ ؿاا باادون بقعااف أو حاجااة،

 52/8ادغـل البـ ؿدامة 

 ن اإلشالم دل ظذ ذفؽ افؽتاإ وافسـة واإل اع. مباحاألوػ: أن  زويج افصغرة 

أو االشاااتؿتاع باااادرأة ؾفاااذا ال يؽاااقن إال بعاااد أن  صاااؾح  فاااقس معـااااه اإلذن باااافقطء ااازويج افصاااغرة افثاكقاااة: أن 

 .فذفؽ

 ـؾفا  صب ن مصؾحة ادرأة مـفا: افثافثة: أن  ؿة وقابط ووعفا افعؾامء

  أال  زوج افصغرة حتك  بؾغ و ستلذن. يستحبأنف 

  ا.أو ا د دون ؽرهؿ ممـ يؿؽـ أن يزوجقا افصغرة دصؾحتفؿ ال دصؾحتف األإأن يؽقن افقي هق 

  هب ال دصؾحة افقي أو افزوج. دصؾحتفا زويج افصغرة إال أال يؽقن 

 أمقـا ظؾقفا  ،هلا ـػناً  ،صاحلا أن يؽقن افزوج. 

بط افتاااال جاااااءع ن ـتااااب افااااسا   ؾفااااذه بعااااض فتضاااابط مساااال ة زواج افصااااغرة  -يسااااؿقفا افبحااااريـااااام –افضااااقا

بلظااداء اإلشااالم يؼؾبااقن احلسااـ ؾؽقااػ  ،افااقي أو افاازوجوحترصااها ن أوااقؼ احلاادود، ودصااؾحة افزوجااة ال دصااؾحة 



ؿبقحاااااا، ويطعـاااااقن ن رشع اهلل  ؾؿقحاااااا و رصاااااحيا، ويعااااااو ؿ ن هاااااذا ادغااااارر ،اااااؿ ماااااـ أحـااااااء دياااااـ اإلشاااااالم افعظاااااقؿ، 

ضااف ادسااتؼقؿ، وا بعااقا  ؾقسااتعؿؾقن ن افصااد ظااـ افااديـ دون أن يشااعرون، وفااق أ ااؿ روااقا بؽتاااإ اهلل افؽااريؿ، والا

 :احلؽقؿافعؾقؿ ؼقل اهلل ظامؾغ بشبقؾ شابؼقفؿ مـ ادممـغ، صحابًة و ابعغ، 

ـم  ﴿ ِشقَل  ِيَشاِؿِؼ  َوَم ـم  افرا دِ  ِم َ  َما َبعم ِاَدى َفافِ  َ َباغا َ  َوَيتابِاعم  اهلم ِمـِغَ  َشابِقؾِ  َؽارم ِامم افِ  ادم اؾِفِ  َ اَقػا  َماا ِكَقفِّ  َوَشااَءعم  َجَفاـاؿَ  َوِكصم

 ﴾َمِصًرا 

 :وأذظـقا فرأوا هذا افؼع ظظقامؾؾق  دبروها 

اااَؽ  َؾااااَل ﴿ ِمـِاااقنَ  اَل  َوَربِّ اااك ِيمم ِؿاااقكَ  َحتا اااـَِفؿم  َصاااَجرَ  ِؾاااقاَم  حِيَؽِّ  َوِيَساااؾِِّؿقا  َؿَضاااقمَت  مِمااااا َحَرًجاااا َأنمِػِساااِفؿم  ِن  جَيِاااِدوا اَل  ِ اااؿا  َبقم

ؾِقاًم   ﴾َ سم

كا أن احلؿد هلل رإ افعادغو  آخر دظقا

 :ـتبف

 محمد ب ن عب د الحيد. 
 متعؾؿ ظذ شبقؾ افـجاة

 

    


