
عقد الزواج وهو نوع من عقود املعامالت ي�شرتط لكونه 
نافذًا الزمًا اأهلية العاقد وهي ال تكون اإال بالر�شد، فهل 
من  بر�شيد  لي�س  من  مينع  اأن  املعقول  اأو  املقبول  من 
وغريه،  وك�شب  مرياث  من  اخلا�شة  الأمواله  اال�شتالم 
اأو  �شابط  دون  وم�شاعره  ج�شده  يف  يت�شرف  بينما 
اأموااًل  والعناية:  والرعاية  للحفظ  اأدعى  اأيهم  رابط؟ 
االآدمي  ج�شد  اأم   – كرثت  اأو  قلت   – عينية  اأو  نقدية 

املكرم و�شئون حياته يف عملية التزويج ؟
َلُكم  َطاَب  َما  نظرة اإىل تقرير القراآن الكرمي "َفانِكُحوا 
مف�شرون  اأورده  الذي  املعنى  فاإن  – االآية  الِنّ�َساِء"  َن  ِمّ
يف  الالتي  اليتامى  نكاح  يف  الظلم  خفتم  اإن  عديدون: 
واليتكم فانكحوا من غريهن ما طاب لكمن من الن�شاء.
مراعاة  وا�شحة، فالبد من  )ما طاب( ظاهرة  ودالله 
اإال  يتحقق  ال  وهذا  معًا،  والنف�شي  اجل�شدي  الطيب 

بالر�شد.
من جمموع االآيات القراآنية دفع االأموال ملن يعلم فيهم 
مثل:  الفقهية  القواعد  ومن  طاب"  "ما  و  "الر�شد"، 
حيثما كانت امل�شلحة فثم �شرع اهلل – تعاىل –"، "دفع 
اجتمعت  "اإذا  امل�شالح"،  جلب  على  مقدم  املفا�شد 

مف�شدتان روعي ارتكاب اأخفهما اتقاء الأ�شدهما".
اجل�شدي  تكوينها  فبداهة  مفا�شد  ال�شغريات  فزواج 
املنزلية  االأعباء  على  القدرة  وعدم  خا�شة،  الداخلي 
لتبعاتها احلمل  مبكرة  �شن  وعدم حتملها يف  املعروفة، 

الفكري  التوا�شل  عن  وعجزها  �شغار،  وتربية  والوالدة 
والتعليم،  الدرا�شة  ترتك  وقد  ب�شنوات،  يكربها  زوج  مع 
وطموحاتها  واأحالمها  حياتها  مناهج  من  حرمانها  مع 
وهذه املفا�شد تدفع مبنع وحظر تزويج القا�شرات، وفقه 
فاأي  هذا،  يوؤكد  "مفا�شد"  و  "م�شالح"  بني  املوازنات 

م�شالح يف تزويج �شبه �شبايا.
اأما التعلل بتزويج ال�شيدة عائ�شة – ر�شي اهلل عنها – يف 
�شك  حمل  تاريخية  فمرويات  الر�شد  �شن  من  اأدنى  �شن 
وروين اأكابر علماء، وعلى فر�س ح�شول هذا، فهي واقعة 
عليه وما مياثلها تخ�شع العتبارات البيئة وال تكون دلياًل 
�شرعيًا بحال. ومن قواعد الفقه االإ�شالمي )ال ينكر تغري 

االأحكام بتغري االأزمان(.
اإن العرف املعا�شر، واملواثيق الدولية، والقوانني املنظمة، 
مع ما قدره الفقهاء يف الفقه الرتاثي املوروث يعمل به يف 
للحياة  و�شيانة  للن�سء،  وحماية  قا�شرات،  تزويج  عدم 
املجتمع  ومكانة  و�شمعة  االجتماعية،  والنظم  االأ�شرية، 

املجتمعات. بني 
�أ.د. �أحمد كرميه

�أ�ستاذ م�ساعد �لفقه �ملقارن جامعة �لأزهر
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■ مقدمة
�شروط  من  لذلك  ومهام،  اأعباء  الزواج  اأن  املعروف  من 
والنف�شية  اجل�شدية  بال�شحة  تتمتع  اأن  الزوجة  اختيار 
االأوالد دون عوائق طبية  اإجناب  قادرة على  التي جتعلها 
وال م�شكالت اجتماعية، واأن يغلب على الظن اأنها �شتكون 
راحته،  على  ال�شهر  يف  متفانية  له،  حمبة  لزوجها،  وادة 

اأمواله و�شئونه وم�شاحله. وحمافظة على 
وينبغي فهم مفاهيم تكون مدخاًل حلكم زواج ال�شغريات 

من االإناث:
بلوغه  اإىل  مولده  منذ  باالإن�شان  يلحق  غر:  و�شف  �ل�سِ

احللم.
ال�شغر واحلداثة. �ل�سبا: 

به  يفهم  واإدراك  وعي  لل�شغري  ي�شري  �لتمييز:  اأن 
اخلطاب اإجمااًل.

�ملر�هقة: مقاربة احللم.
دينه  يف  �شاحلًا  التكليف  حد  ال�شبي  يبلغ  �لر�سد:  اأن 

ملاله. م�شلحًا 

■ مر�حل �ل�سغر:
الوالدة  منذ  املرحلة  تبداأ هذه  التمييز:  مرحلة عدم   .1

التمييز. اإىل 
2. مرحلة التمييز: تبداأ هذه املرحلة منذ قدرة ال�شغري 

على التمييز بني االأ�شياء، مبعنى اأن يكون له اإدراك يفرق 
اأهمها:  عالمات  وللتمييز   000 وال�شار  النافع  بني  به 

والن�شوج. التفتح 

■ �أهلية �ل�سغير:
لوجوب  االإن�شان  �شالحية  هي  �لوجوب:  1.  �أهلية 

احلقوق امل�شروعة عليه وله، ومناطها االإن�شانية.
2.  �أهلية �لأد�ء: هي �شالحية االإن�شان ل�شدور الفعل 

عنه على وجه يعتد به �شرعًا، ومناطها التمييز.

■ �لبلوغ:
 قوة حتدث لل�سخ�س تنقله من حال الطفولة اإىل حال 

الرجولة للذكور، والأنوثة للإناث )ن�ساء(.
واحلبل  كاالحتالم،  بظهور عالمات طبيعية  يح�شل  وهو 
العالمات  �شيء من هذه  يوجد  واإن مل  لالأنثى،  واحلي�س 
كان البلوغ بال�شن 000 وقدر الفقه احلنفي – اإجمااًل – 
بثمان ع�شر �شنة للفتى، و�شبع ع�شرة �شنة للفتاة، والفقه 

املالكي بثمان ع�شرة �شنة لكليهما.
�شنة  ع�شرة  �شبعة  عن  تقل  ال  التي   – املرحلة  هذه  ويف 
لالإن�شان  فيها  يكتمل   000 الفقهاء  تقدير  ح�شب  لالأنثى 
الكاملة،  االأداء  اأهلية  له  فتثبت  والبدين،  العقلي  منوه 
ويطالب  التبعات،  وحتمل  الواجبات،  الأداء  اأهاًل  في�شري 

باأداء كافة احلقوق املالية وغري املالية، �شواء من حقوق 
اهلل – عزوجل – اأو من حقوق العباد، هذا اإذا اكتمل 

منوه العقلي مع اكتمال منوه البدين.
■ مرحلة �لر�سد: 

ح�سن الت�سرف يف الأموال.
قلياًل  عنه  يتاأخر  وقد  البلوغ،  يف  ياأتي  قد  الر�شد  هذا 
وب�شاطة  وا�شتعداده،  ال�شخ�س  لرتبية  تبعًا  كثريًا  اأو 
احلياة االجتماعية وتعقدها، قال اهلل – تبارك وتعاىل 
اآَن�ْسُتْم  ْن  َفاإِ َكاَح  الِنّ َبلَُغوا  اإَِذا  َحَتّى  اْلَيَتاَمى  – "َواْبَتُلوا 
– االآية 6 �شورة  ْمَواَلُهْم"  اأَ اإَِلْيِهْم  َفاْدَفُعوا  ُر�ْسًدا  ِمْنُهْم 
الن�شاء – واالآية القراآنية الكرمية تدل على اأن ال�شغري 
وتتبع  باالختيارات  اإال  تخ�شه  اأموااًل  اإليه  تدفع  ال 
اأحوالهم يف االهتداء اإىل �شبط االأمور، وتدريبهم على 
واحلفظ  العقول،  يف  ال�شالح  بالر�شد  ويعني  يليق،  ما 
لالأموال و�شتى ما يحتاج اإىل �شبطه و�شيانته وحفظه.

�إذ� علم هذ�
ال�شن  دون  القا�شرات  ال�شغريات  تزويج  فق�شية 
التقديري للفقهاء وهو اأوىل يف ح�شم امل�شاألة – ثمانية 
مت  ما  اإىل  – بالنظر  املالكي  الفقه  ح�شب  �شنة  ع�شرة 
– الوالدة،  االإن�شان  بها  مير  التي  املراحل  من  عر�شه 
– فاإن  الطفولة، عدم التمييز، التمييز، البلوغ، الر�شد 


