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ظاهرة تزويج القاصرات من منظور شرعي
Early Age Marriages in Islamic Perspective

* بروفيسور د۔ حممد شكيل أوج
According to traditional-religious-culture the early age
marriages are very common custom especially in rural areas.
The act of marring girls in early ages is considered to be a good
practice in these constituencies; in contrast, the holy Quran has
provided some logical guidelines to reject this idea. In the holy
Quran “men” are instructed to marry as per their choice, which
reveals, it is necessary for a “man” to be adult (Baligh) for
marriage. Considering this fact, how it is possible that a man
can be permitted to have a non-adult (Nabaligh) life partner?
In this regard, marriages between Adult and Non-adult, Nonadult and Non-adult are not permitted because it is against the
right of equality. Further, the holy Quran instructs the guardians
of the orphans to return them their valuables when reach to the
age of Nikah; which reveals that there is a particular standard of
age set for Nikah, if it is not so, why the holy Quran has made
this bounding for the guardians of the orphans?
As per the guidance of the holy Quran, it is clear that Nikah
requires both man and women not only to be physically
adult/mature but also mentally adult/mature. In this connection,
it has been highlighted that Nikah which is a physical contract
requires a particular age for man and woman which however
cannot be an age of Non-adult.
In the following article the above.

………………………………………………...

النکاح معاهدة احلب واحلنان بني فردين (الرجل واملرأة) عاقلني ابلغني ابلرضاوالرغبة
. ويقبل أحدمها اآلخر
ولکن لألسف الشديد وقلة الشعور فی دوران احلاضر ان بعض رؤساء القبائل وزعماء
القوم يزوجون بني صغريين اللذين مل يعقال ومل يبلغا احللم حيث ال يكون هلم خيار والحيلة غري ان
.يقوال اٰمناوصدقنا
. کلية املعارف االسالمية جبامعة الکراتشی،* رئيس
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وفی مجيع القری الباکستانيه عامة و فی سند وبنجاب وبلوشيستان خاصة أصبح مثل
هذا النکاح مروجا .وىف معظم األوقات يفرتق الزوجان عند البلوغ ورمبا يؤدي اىل زواج اثنية من
قبل الزوج.
ومثل هذا النكاح ال أصل له ىف الشريعة االسالمية .ألن أصل النکاح يبدأ بعدالبلوغ
وبناء عليه فإنه ال جيوز تزويج القاصرين والقاصرات قبل اكتمال عمر الشرعى للزواج.
ِ
ِ
اح)  0فی هذه اآلية
 .0وقد قال هللا ٰ
(وابْتَ لُواْ الْيَ تَ َامی َحتَّی إذَا بَلَغُواْ الن َک َ
تعالی فی کتابه الکرمي َ
استخدم لفظ البلوغ مما يرمز اىل ان النکاح مستلزم ابلبلوغ وال جيوز قبله.
وقد قال أبوحنيفة أن سن بلوغ الذکر مثاين عشرة سنة وسن األنثی سبع عشرة سنة
وعند اإلمام الشافعی مخس عشرة سنة لکليهما 8.وهنا نلفت االبنتاه أن بلوغ اجلسمانی و البلوغ
3
ِ
ِ
اح)
العقلی كالمها ملحوظان ىف نظر الشارع كما قال هللا ٰ
تعالیَ (.حتَّی إ َذا بَلَغُواْ الن َک َ
2
.8وقال عز من قائل (فَِإ ْن آنَ ْستُم ِمْن ُه ْم ُر ْشداً فَ ْادفَعُواْ إِلَْي ِه ْم أ َْم َوا َهلُْم)
وفی هذه اآلية أمر هللا بدفع األموال اىل اليتامى بعد وصوهلهم اىل سن الرشد والبلوغ
ويستدل هبا أبنه سبحانه وتعاىل قد منع أن يعطى املال لليتامى حتی يبلغوا ويعقلوا فهذا فی أمر
األموال فماظنکم ابلنکاح فهوأعظم وأهم من ذلک.
وفی بعض األحيان اليظهر البلوغ اجلسدی فعند ذلک ننظر الی البلوغ العقلی الذی
الرشد .وهو امليزان الوحيد لتقييم عمر الزواج ىف نظر الشريعة.
هو ُ
ان قيام واستمرار احلياة الزوجية مضمر فی البلوغ اجلسدی والعقلی معاً وحصول املسَّرةِ
َُ
واحملبة والفوز والفالح واملطابقة واملوافقة ال تتم االبعد البلوغ .وإذا فقد أحدمها ال تتحقق السعادة
للزوجني.
ان للوالدين فرائض شتی جتاه أوالدهم منها أن يسميهم ابسم حسن وأن يعلمهم
ويربيهم آبداب حسنة ويزينهم بزينة القرآن والسنة مث يزوجهم.
ولكن بعض اآلابء ال يعرفون مرحلة الزواج املناسبة ألوالدهم .وعلى هذا جيب علی
اآلابء أن مينحوا لألوالد فرصة الختيار حياهتم الذاتية ويقفون علی أقدامهم ليبتغوا عندهللا الرزق مث
يزوجهم ذکراان واِاناث.
ِ ِ 5
.3قال ٰ ِ
اب لَ ُک ْم ِم َن الن َسآء )
تعاىل (فَانْک ُح ْوا َما طَ َ
ولو نظران اىل هذه اآلية فنجد فيها کلمة (فانکحوا) وهى صيغة أمر واألمر للوجوب
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ِ
ف هللاُ نَ ْفساً َّإال ُو ْس َع َها)
واليکون األمر اال علی املکلفني .قال ٰ
تعاىل َ(اليُ َکل ُ
والطفل بسبب طفولته اليدخل فی ذلک األمر .ولذاأيضاً اليصح ان يُْن َک َح والکلمة
ب وتَطَ ِهُر نفسها فهی التی
الثانية فی هذه اآلية (ماطاب لکم) فيُ ْعلَ ُم من ذلک ان التی تُطَيَّ ُ
تُْن َک ُح ،والصغرية فی السن التعرف الطهارة من النجاسة لذا التصح أن تکون مأمورة فی النکاح.
والکلمة الثالثة فی هذه اآلية هی (النسآء) وتسمی للمرأة البالغة العاقلة الللطفلة .وعلى
هذا فإن اآلية متنع صرحيا نکاح الصغرية غرياملکلفة.
6
(ٰيَيُّ َها الَّ ِذيْ َن اٰ َمنُ ْوا َال َِحي ُّل لَ ُک ْم اَ ْن تَ ِرثُواالنِ َسآءَ َکْرًها )
.2
تعاىل ٰ .
وقال ٰ
وىف هذه اآلية منع ىف إكراه النساء ىف املرياث وبناء عليه ال جتوز اكراه الصغري أو
الصغرية على النكاح حىت ولو أظهر الرضاء فال يعترب هذا االظهار رضى من الناحية الشرعية
والقانونية واالخالقية الن االظهار شيء آخر وكون املرآة فريقا فی العقد شيء آخر .ألن النکاح
ليس ابالظهار ولکن النکاح اسم للعقد عمليا.
ْۤ
ص َن ِابَنْ ُف ِس ِه َّن ثَ ٰلثَةَ قُ ُرْوٍء ).7
.5قال ٰ
ت يَتَ َربَّ ْ
(والْ ُمطَلَّ ٰق ُ
تعاىل َ
تعاىل فی هذه اآلية عن املطلقة املدخولة هبا حيث تعتد وتنتظر ثالثة قروء
بني هللا ٰ
(حيض أوطهر) .وإذاکانت الطفلة الصغرية فال دخول والعدة وعدم وجود احليض اليسمى
طهرا ألن الطُهر يلزم احليض وبسبب صغرالسن تفقد هذه الصفة.
وال ُقروء مجع قرءٌ والقرء فی األصل دخول املرأة من حالة الطهر الی حالة احليض وهذا
اللفظ جامع للحالتني (الطهر واحليض) وبعض األحيان يطلق للواحد منهما كلفظ املائدة تسمی
للطعام وكذا للسفرة التی توضع وتفرش لألکل 2.فيکون املعنی لثالثة قروء أن املرأة املطلقة البالغة
جسما وعقالً تدخل من حالة الطهر إلی حالة احليض ثالث مرات .فمن هنا ال يكون من العقل
أن تزوج صغرية السن التی مل تبلغ احللم.
9
ث لَّ ُک ْم فَاْتُ ْوا َحْرثَ ُک ْم اَنٰی ِشْئ تُ ْم َوقَ ِد ُم ْوا ِالَنْ ُف ِس ُک ْم)
تعاىل( :نِ َسآ ُؤُک ْم َحْر ٌ
.6وقال ٰ
وميكن من خالل هذه اآلية أن نستدل ىف عدم جواز تزويج القاصرين والقاصرات.
تعاىل الزوجة ابحلرث ،وفی هذا التشبيه يوضح لنا وضوحا
وتفصيل ذالك أنه شبه هللا ٰ
کامالً أن املرأة إمنا تکون حراث للزوج إذاکانت ابلغة والدخول هبا ممكن ألن املقصود من النكاح
اکثار األوالد والطفلة التی مل تبلغ احللم الن تکون حراث للرجل والتکون سبباً الکثار االوالد فهی
قاصرة من ذلک.
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اعتَ ِزلُوا النِ َسآءَ فِی الْ َم ِحْي ِ
ک َع ِن الْ َم ِحْي ِ
ض َوَال
٧
.وقال عزوجل( :يَ ْسئَ لُ ْونَ َ
ض .قُ ْل ُه َواَذًی فَ ْ
ِ
ِ
ٰ
ث اََمرُک ُم ٰ
اّلل)10
تَ ْقَربُ ْوُه َّن َحتی يَطْ ُهْر َن فَا َذا تَطَ َّهْر َن فَاْتُ ْوُه َّن م ْن َحْي ُ َ
مينع فی هذه االية منعاً ابّتً مجاع الزوجة أثناء احليض فی حکم هذا األمر يستلزم فيه أن
تکون املرأة ابلغة کاملة وعلى هذا فإن هذه اآلية تؤيد استداللنا ىف تزويج صغرية السن حيث
التُن َک ُح حتی تبلغ احللم.
ِْۤ
ْۤ
(والٰئِی يَئِ ْس َن ِم َن الْ َم ِحْي ِ
ض ِم ْن نِ َسآئِ ُک ْم اِ ِن ْارتَْب تُ ْم فَعِ َّد تُ ُه َّن ثَ ٰلثَةُ اَ ْش ُه ٍرَّوالٰئی َْمل
.2وقال ٰ
تعاىلَ :
00
ض َن )
َِحي ْ
استدل بعض املفسرين من هذه اآلية فی کلمة (مل حيضن) ويقولون هن البنات التی مل
تبلغ احللم واستدلوا بذالك أن البنت التی مل تبلغ احللم جيوز ان تنكح.
اعلموا ان العدة حتقق بعد اجلماع واملقاربة ،إذاکانت تعتد ثالثة قروء فيکون املعنی ان ُجي َام َع مع
ٍ
بنت مل تبلغ ومل تعقل والتکون حمالً لذلک.
إذا قمنا بعمل کأمثال ذلک النکاح فيکون ظلماً شنيعاً علی البنت.
تعالی مل جيعلها ومل يهيئها لذلک.فهم مع تفقه فی الدين يريدون ازالة الشهوات
وان هللا ٰ
النفسانية .فلنسئل من هؤالء هل تعطون الصبی الذی ميص ثدی امه حلماً وهل جيری الصبی
الذی ماتعلم الوقوف واملشی وهل ُجيَ َام ُع مع بنت التعرف معنی اجلماع ؟
وهل علماؤان نسوا ان املرأة احلرة البالغة الجتامعها من غري رضی وفی جهة أخری
ُمصرون علی مجاع الصغرية التی مل تبلغ احللم وهی عارية الفهم من النکاح ولوازمها وانه لظلم
فع ُل مع هذه الصغرية سناً يکون جرباً
عظيم وهبذه الصفة فکيف تظهر رضاها ابجلماع وکل مايُ َ
وظلماً.
و اهنم أرادوا هنا (مل حيضن) الصغرية .مع ان املفسرين فسروا معنی آخر مع ذلک املعىن.
وقد ثبت ابلدالئل املذکورة أوال منع نکاح الصغرية التی مل تبلغ احللم وان اجملوزين بذلک
ليس هلم دليل غري اآلية التی ذکرانه آنفاً.
وکل الدالئل واحلقائق أمامکم.
ونوضح لکم أن بلوغ الولد يتعني ابالحتالم او بسن البلوغ وکذاأيضاً أن بلوغ البنت
تتعني ابحليض أو بسن البلوغ ويظهر من ذلک أن املرأة إذامل حتض اليستلزم منه عدم البلوغ.
وهکذا ان املرأة إذامل حتض (بسبب ما) تعترب ابلغة ابلعمر .وعندان املراد ِم ْن (مل حيضن)
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کامثال ذلک ان املرأة ماحتيض مع بلوغ العمر فعدهتن ثالثة اشهر .ليس املراد ابلصغرية التی مل
تبلغ احللم.
وقد ذکر فی تفسري روح املعانی ان بعض النسآء مل حيضن طول حياهتا .سنذکر بعض
08
اقوال املفسرين الذين فسروا( .مل حيضن) مبعان شت.
.قال السيد نعيم الدين مرادآابدی :فی قوله (مل حيضن) وهی الصغرية السن او املرأة التی
0
03
بلغت احللم ولکن مل تبدأ احليض فعدهتن ثالثه اشهر.
االعلى املودودی يقول :فی قوله (مل حيضن) ان احليض ماأتتيه لصغر سنها او
.8
سيد ابو ٰ
ان بعض النسآء أتتيه متأخرا او ان بعض النسآء ماأتتيه احليض مدی حياهتا ويکون شاذا
02
واندراً.
وقال الشيخ املرشد الشاه حممد کرم االزهری فی قوله (مل حيضن) النسآء التی مل تبلغ
.3
05
احللم او النسآء التی ماأتتيه احليض وبسبب العمر تعترب ابلغة .
وقال الشيخ صالح الدين يوسف فی قوله (مل حيضن) ان املرأة مع کرب سنها ال حتيض
.2
06
وهذايکون شاذا واندراً.
ان هؤالء املفسرين األربع فقد فسروا (مل حيضن) بتفسريين وبتفسري الثانی ان املرأة إذامل
حتض بسبب ما بعد البلوغ واهنا مستعدة ابلنکاح واجلماع وماتعتربها صغرية وابعتبار العمر اهنا
بلغت جسما وعقالً وفی ذلک الوقت تصح النکاح واجلماع مع تلک البنت.
وفی هذا املقام نلفت أذهانکم الی حاشية حافظ فرمان علی (من اهل الشيعة) فقال.
من هذا اللفظ (مل حيضن) ليس املراد هنا صغرية السن التی مل تبلغ بعد الن ليس هلا العدة ولکن
املراد هنا املرأة التی وصلت الی سن احليض وبسبب ما ان دم احليض مل أيت بعد فعدهتن ثالثة
07
اشهر.
کما اان ذکران فی (مل حيضن) يکون املعنی الوحيد الذی اخرتانه.
وقد قال الشيخ عمر امحد عثمانی فی حبث علمی واليکم هذالبحث.
ان فی اللغة العربية يستعمل (ما) و (ال) فقط للنفی وأما (مل) فيستعمل فی لفظ نفی
اجلحود واملقصود منه انکار ماادعی عليه.
ضن .ان لفظ ِ
ِ
والفرق ِ
ض َن معناه مابدأ احليض (ال ماوصلت إلی
ماح ْ
ماح ْ
ض َن ومل َحي ْ َ
ض َن معناه اهنا وصلت الی سن احليض وماخرج دم احليض بسبب ما.
سن احليض) ولکن ومل َِحي ْ
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والبنات التی بلغت وحتيض مع اقتضاء احلال الميکن ان نقول ِ
ض َن ) وجيب فی
(ماح ْ
ض َن)
ذلک الوقت أن نقول (مل َِحي ْ
والبنات التی مل تبلغ وما وصلت إلی سن احليض ال نقول ىف هؤالء البنات (مل حيضن)
ض َن)
(ماح ْ
بل نقول هلن ُ
و ٰالئی مل حيضن) إذا قلنا للبنات التی مل تبلغ فيکون ذلک خالفاً للفصاحة وأصول
02
البالغة.
والرواية التی يروی عن عائشة رضی هللا عنها الذی رواه البخاری اهناکانت عند النکاح
السادسة من عمرها وفی رواية املسلم السابعة من عمرها والزفاف کانت فی التاسع من عمرها
وفی ذلک اجوبة کثرية .منها :ان ذلک النکاح مع عائشة رضی هللا عنها من خصائص النبی ﷺ
الن النکاح والطالق خيتلف عن اآلخرين.
.8ان ذلک النکاح کان قبل نزول األحكام القرآنية  .والنکاح کانت فی مکة واالحکام نزلت
فی املدينة وذلک داخل فی قوله االماقد سلف .وقد كتب العلماء مفصالً عن روايىت البخارى
ومسلم وىف ذلك ميكنكم ان تطالعوا وتراجعوا الكتاب كشف الغمة عن عمر ام االمة (جلدين)
للعالمة نياز امحد والكتاب فقه القرآن للعالمة حبيب الرمحن الصديقي الكاندهلوى .ان النبی ﷺ
09
قال التنکح الباکرة إالبرضاها.
فاالظاهر ان صغرية السن التی مل تبلغ احللم التدخل فی ضمن ذلک ومثل ذلک خيالف
سنة الرسول ﷺ وجيب علينا ان حنرتز وننتبه من ذلک.
اهلوامش:
( )0سورة النساء6:
( )8عن االمام االعظم ان السن للغالم متام مثاىن عشره سنة وللجارية متام سبع عشرة سنة (تفسري روح املعانی جزء الرابع
ص )812
( )3سورة النساء 6
( )2عن عمر رضى هللا عنه قال يبلغ عقل االنسان حيث يبلغ عمره  85سنة واالطباء يقولون اذا بلغ االنسان  85سنة
يبلغ عقله واملراد هنا ابلبلوغ (الرشد) روح املعاىن اجلزء الرابع ،ص 816
( )5سورة النسآء 3
()6سورة النسآء 09
( )7سورة البقرة 882

اإليضاح ( 82يونيو )8102

ظاهرة تزويج القاصرات من منظور شرعي

( )2املفردات يف غرائب القرآن ،ص  ،218راغب اصفهاين
( )9سورة البقرة 883
( )01سورة البقرة 88۲
( )00سورة الطالق 2
( )08بعض النساء إىل ان متنت وال حتضن (اجلزء  ،82ص )037
( )03خزائن العرفان ،سورة الطالق

( )02تفهيم القرآن ،جلد اخلامس ،سورة الطالق
( )05ضياء القرآن ،جلد اخلامس ،سورة الطالق
( )06جممع ملك فهد لطباعة املصحف الشريف قرآن الكرمي مع ترمجة االردوية ،سورة الطالق
( )07قرآن الكرمي ابلرتمجة االردوية ،حاشية حتت آية سورة الطالق ،پريحممد ابراهيم ٹرسٹ
( )02فقه القرآن معامالت االسرة (النكاح و الطالق) 008.003
( )09والبكر تستأذن ىف نفسها و اذهنا صماهتا (الصحيح املسلم) رقم احلديث 3378.3373
والبكر تستأذن أبوها ىف نفسها و اذهنا صماهتا (الصحيح املسلم) رقم احلديث 3372
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