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 الصغار تزويج حكن

 والقاًوى الشريعة بني

 

    اد

 ا ويلي  رحاى       ي. د.م.أ

  العرا ية ا اهعة
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 مقدمةلا

غِىلػػؿِالمنػػكِنلمػػفِلمػػفِ ػػنرصِرالوهػػرِرحمػػفِلمػػفِ ػػ رصِرىػػرِ ِالَلظػػذـِالعػػذا الَحْمػػدهللِ اِالَلّػػلع
مػاـِالمرسػّذفصِر ا ػدِ ذحبِال ا رذفصِرذىزغِال انرذف.ِرال الةِرالسالـَِعَّكِرحمػفِاللػالمذفصِراا

ِلدذف...المرِالمذامذفصِمحمدِرعّكِآلوِرأ حا وِرمفِت ليـِ احسافِإَلكِذرـِا
ِأماِ لد...ِ

ِاللّػرـِال ػرعذفصِفذػوِنلػرؼِمراتػبِا حنػاـصِرنمذػزِ ػذفِالحػالؿِ فافِعّـِالوهوِىرِمفِأىػؿ 
رالحراـصِرلذلؾِأرىبِا َِعَّكِا هللمفِأفِتختارِطا وفِمنياِلذتوهيراِفالِالدذفصِرتلّذمػوِلّمسػّمذفصِ

  ۆئ  ۆئ  ۇئ           ۇئ  وئ  وئ  ەئ   ەئائ   ائ  ى            ى  ې  چ:  ػػػػػػػػػػػػػػػاؿِتلػػػػػػػػػػػػػػػالك

 .(ٔ) چ     ی   ی   ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ     ېئ  ۈئ  ۈئ

رىذهِالطا وفِىلِالهدرةِالمختارةِمفِا هللمعفصِفيلِمرىعِأ نا ياِفالِنػؿِمػاِذسػتىدِلػدذيـِمػفِ
ِر ا عِرحرادثصِلتستن طِليـِالحنـِال رعلِمفِم ادرهِالملت رة.ِ

ِأفِذنرفِمرضرعِ حثلِىر:ِِفهررتِمستلذناِ ا 
ِ)حنـِتزرذجِال مارِ ذفِال رذلفِرالهانرف(

ػػاصِرزرىػػُفصِرمػػفِتنرذمػػوِليػػاِأفِ ػػرعِعهػػدِالػػزراجصِرىلػػؿِلػػوِ فاالسػػالـِنػػرعـِالمػػرأةِ نتُػػاصِرأهللمة
الضرا طِرالهذردِتحهذهاِ ىداؼِسامذفِمفِتنثذرِالنسؿصِران اءِمىتملػاتِمرمر ػفِتمّؤىػاِالمػردةِ

ذنػػػف.ِراالسػػػالـِىػػػاءِلذلطػػػلِنػػػؿِذغِحػػػؽِحهػػػوصِرأرلػػػكِال ػػػمارِرفا ػػػدغِا ىّذػػػفِرالرحمػػػفِرالطم ن
عناذفِن ذرةِله ررىـِعفِاالدراؾِرعدـِملرفتيـِ حهر يـصِرالنتا فِفالِىذاِالمرضػرعِميمػفِىػدا ِ
َ نعػوهللِذتلّػػؽِ  ػػمارِسذ ػػ حرفِذرمػػاِن ػػاراصِرلنثػػرةِاالسػػ ّفِالعتاػػلِتػػدررِحػػرؿِىػػذاِالمرضػػرعصِرلمػػاِ

رماتِتزذدِالمطّعِعّذيػاِعّمػاِر  ػذرةِر ذػافصِرمػاِذتلّػؽِ تػزرذجِال ػمارِمػفِناحذػفِفاذوِمفِملّ
الهضػػػػػاءِال ػػػػػرعلصِسػػػػػذماِرأفِال ػػػػػمارِىػػػػػزءمِىػػػػػاـمِتتلامػػػػػؿِمليػػػػػـِالمحػػػػػانـِال ػػػػػرعذفِفاػػػػػلِالػػػػػ الدِ
االسالمذفصِر دِىاءتِا حناـِالوهيذفِالمتلّهػفِ تػزرذجِال ػمارِمتنػاثرةِ ػذفِالنتػبِرأ ػرابِالوهػوصِ

.ِرىاءتِالمِر ِادِالهانرنذفِمىمّفِالِتولِ المرضِالالـز
ر ػػدِ ػػررتِأفِأتنػػارؿِىػػذاِالمرضػػرعِ التو ػػذؿ ِال دمػػوِ ػػذفِذػػدغِالهػػارئِىّذػػاِراضػػحاصِالِ

ِل سِفذوِرالِغمرض.ِ

                                                 

 .111ِسررةِالتر فصِاآلذف:ِِ(1)
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ِرلـِذ ؿِإَلكِعّملِ ذاـِأحدِال احثذفِ دراسفِر حثِليذاِالمرضرعِ  ررةِمستهّف.
ِاماِعمّلِفالِىذاِال حثصِفيرِماِذ تل:ِ

 ردتِالمرضرعاتِالمتلّهفِ مرضرعِال حث.ِى .ٔ
 استخرىتِآراءِالوهياءصِرأدلتيـِمفِنت يـِالملتمدة.ِ .ٕ
غِأراهِراىحاِمنياصِ ناُءَِعَّكِث رتِالدلذؿِر رتو.ِ .ٖ  رىعحتِالرأغِالعذا
خرعىػػتِا حادذػػثِالػػراردةِفاػػلِىػػذاِال حػػثِمػػفِنتػػبِالحػػدذثِالملتمػػدةصِ .ٗ

 رالضلؼ.ِِر ذنتِدرىفِنؿِحدذثِمفِال حف
استخّ ػػتِأىػػـِالنتػػا جِالعتاػػلِتر ػػّتِالذيػػاِفاػػلِىػػذاِال حػػثصِر ػػدِذنػػرتِ .٘

َِذلاَؾِفالِالخاتمف.ِ
ِر دِ سعمتِال حثَِعَّكِأر لفِم احث:ِ

دلػػفِم ػػػررعذفِر ػػػدِىػػاءِفػػػلِمطّ ػػػذفِ ؿ:َِعَّػػكِالتلرذػػػؼِ ػػػالزراجِراا تنّمػػتِفاػػػلِالَمْ َحػػػثِاَ رع
ذثِعػػػػفِتلرذػػػػؼِالػػػػزراجِلمػػػػُفِراا ػػػػطالحَاِصأمػػػػاِالمطّػػػػبِاالرؿِخ  ػػػػتِالمطّػػػػبِاالرؿِ:ِلّحػػػػد

ِالمطّبِالثانلِفتنارلتِفذوِأدلفِم ررعذفِالزراجِرالحنمفِِِِِِِِِِِمنوِ.ِ
ِخ  تِالمطّبِاَ رعؿ:ِلّحدذثِعفِتلرذؼِالزراجِلمفِرا طالحا.ِ
ِاماِالمطّبِالثعانال:ِفتنارلتِفذوِأدلفِم ررعذفِالزراجِرالحنمفِمنو.

ِثِالثعانالِعفِحهذهفِال مرصِرفذوِثالثفِمطالب:رتحدثتِفالِالَمْ حَِ
ِالمطّبِاَ رعؿ:ِال مرِفالِالَُّمفِراال طالح.ِ

ِاماِالمطّبِالثانل:ِتنارلتِفذوِتحدذدِمرحّفِال مر.
ِرتحدثتِفالِالمطّبِالثالثِعفِعالماتِال ّرغ.ِ

لػػػزراجصِرفذػػػوِامػػػاِالَمْ َحػػػثِالثالػػػثِفهػػػدِنػػػافِعػػػفِأحنػػػاـِال ػػػمارِال ػػػرعذفِرالهانرنذػػػفِفاػػػلِا
ِمطّ اف:ِ

ِالمطّبِاَ رعؿ:ِأ راؿِالوهياءِفالِزراجِال مار.ِ
ِالمطّبِالثعانال:ِمر ؼِالوهياءِمفِتزرذجِال مار.ِ

ِرتحدثتِفالِالَمْ َحثِالرا عِعفِالرالذفَِعَّكِال مارِفالِالزراجصِرفذوِخمسفِمطالب:ِ
ِرفذوِفرعاف:ِالمطّبِاَ رعؿ:ِتلرذؼِالرالذفِفالِالَُّمفِراال طالحصِ

ِالورعِاَ رعؿ:ِتلرذؼِالرالذفِفالِالَُّمف.ِِِ
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ِالورعِالثعانال:ِتلرذؼِالرالذفِفالِاال طالح.ِِِ
ِالمطّبِالثعانال:ِالرالذفَِعَّكِال مذر.ِ

ِالمطّبِالثالث:ِال ررطِالعتالِذىبِترافرىاِلىرازِتزرذجِالرللِال مار.ِ
َِعَّكِال مارِفالِالهانرف.ِِالمطّبِالرا ع:ِالمستحهرفِرالذفِاالى ار

ِرختمتِ حثلِ خاتمفِذنرتِفذياِأىـِالنتا جِالعتالِتر ّتِالذيا.ِ
رلـِأ ت رِفالِ حثػلِىػذاَِعَّػكِذنػرِمػذىبِملػذفصِنمػاِلػـِأىمػدَِعَّػكِرأغِ ػا عِمػفِاىػؿِ
أنػػػوِنػػػذلؾصِ ػػػؿِتلرضػػػتِآلراءِمختّػػػؼِالمػػػذاىبِاالسػػػالمذفصِرالِأدعػػػلِالنمػػػاؿصِفػػػافِالنمػػػاؿِ ِ

نعَماِىيدغِ  رغِرغال اِمػاِذهػعِفذػوِالخطػ صِفمػاِنػافِ ػرا اِفَػَذلاَؾِترفذػؽِِس حانو رتلالكِرحدهصَِراا
ا صِرمػػاِنػػافِخطػػ ِفمنػػلصِرأسػػتمورِا صِرا ِأسػػ ؿِأفِذىن نػػاِاللثػػراتصِرذهذنػػاِالزلػػؿصِر ػػّكِا ِ

َِعَّكِسذدناِمحمدِرعّكِآلوِر ح وِرسّـ.ِ
ل     الَمْبَحث اأَلوَّ

 ، وحكمة مشروعيتهالتعريف بالزواج
 المطمب األول: الزواج لغة واصطالحا: 

 أوَّاًل: الزواج ِفي المَُّغة: 
الزراجِلمف:ِلوػظِعر ػلِمرضػرعِال تػرافِاحػدِال ػذ ذفِ ػاآلخرِرازدراىيمػاصِ لػدِأفِنػافِنػؿِ

ِراحدِمنيماِمنورداِعفِاآلخر.ِ

غِلػوِ ػرذفصِ ػاؿِتلػالك ، (ٔ) چ    ٻ      ٻ  ٻ  ٻ  ٱ چ: رالزرجِفالِالَُّمػف:ِالوػردِالعػذا

  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ چ: فنؿِمنيماِزرجصِفالرىػؿِزرجِالمػرأةصِرىػلِزرىػوصِنمػاِفاػلِ رلػوِتلػالك

 ، ٔظًع انضٔض: أصٔاض. (ٕ) چ    ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڦ  ڦ  ڦ

 

 

 

                                                 

 .54ِسررةِالنىـصِاآلذف:ِِ(1)

 .73ِسررةِا حزابصِاآلذف:ِِ(1)
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رأةِ" ال ػػاء"صِرالِ)تػػزرعَج(ِ ػػامرأةبصِ ػػؿِ حػػذفيماِ ػػاؿِذػػرنس:ِلػػذسِمػػفِنػػالـِالَلػػَربِ)زرعَىػػوهلل(ِ ػػام
  چ   ڍ  ڍ   ڇ  ڇڇ    ڇ  چ  چ چ :فذيمػػاصِر رلػػوِتلػػالك

أغ:ِ رنعػػاىـِ،  (ٔ) 
صِمفِ رلوِتلالك  ى. ، أي: قُشَاءْ (ٕ) چ ی           ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  چ:  يفع

نعَماِذهاؿ:ِزرىافصِ الوِا فِسػذدهصِر ذػؿ:ِالػزرجِخػالؼِ  اؿِالراغب:ِالِذهاؿِلالثنذفِزرجصَِراا
الوردصِذهاؿ:ِفردصِأرِزرجصِرذهاؿِاذضا:ِخساِأرِزناِ)الخسا:ِالوردصِرالزنػا:ِالػزرج(صِرذهػاؿِاذضػا:ِ

ِ وعهللصِأرِرترم ِفنؿِمهترنذفِمتىانسذفِناناِاـِنهذضذفصِفيماِزرج.ِ
ِ.ِ(7)لِالحسابِماِذنهسـِ متسارذذفرالزرجِفِا

َِرالَلَربِتستلمؿِلوظِ)النناح(ِ ملنك:ِاللهدصِر ملنك:ِالرطءصِراالستمتاع.ِ
ِ.ِ(5)لِالرطءلنفِ)النناح(ِحهذهفِذطّؽَِعَّكِاللهدصِرذستلمؿِمىاُزاِفِا

الننػػاحِلمػػف:ِذطّػػؽَِعَّػػكِالػػرطءِحهذهػػفصِرعّػػكِاللهػػدِمىػػاُزاصِ ػػاؿِالمطػػرزغصِرا زىػػرغ:ِىػػرِ
ِالرطءِحهذهفصِرمنوِ رؿِالورزدؽ:ِ

َذػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفِب ِإذاَِسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَهكِا هللَِ رُمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاَِ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرَبَِغادا
ِِ

ِفَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالَِسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَهكِا هللَِأْرَضِالنهللرفَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفاِالَمَطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَرا
ِِِ

هلِـلال ِناَسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاَءىهلل ِتعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاراناْذَفَِعَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكِطهللْيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرب
ِِ

ِدْىَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفِالَ هَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَرارالنعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاناحِا ِْذَفِ اَ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَطلع
ِِِ

ِاللهدِفذوِضـصِرالنناحِىرِالضـِحهذهفصِ اؿِال اعر:ِ ِرىرِمىازِفالِاللهد َِ فع
ِإلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكَِ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْدراغِملطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرَِ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْدراَىا ِضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَمْمتهلل

ِِ
َِ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ اذعَيا ِالَمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالـا َِنَمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاَِنَنَحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْتِأهللُـّ

                                                 

 .12ِسررةِالطررصِمفِاآلذف:ِِ(1)

 .11ِسررةِال افاتصِمفِاآلذف:ِِ(1)

 ِرمختػػػػارِال ػػػحاحصِمػػػػادة1ِ/523ِ ِرالملىػػػػـِالرسػػػذط:184ِ ِرالم ػػػػ احِالمنذػػػر:7ِ/114لسػػػافِاللػػػرب:ِِ(7)
 )زرج(.ِ

 صِمادةِ)نناح(.7ِ/315ِلسافِاللرب:ِِ(5)
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ِِِ
معتصِأرَِ نعوهللِس  و ِفىاءتِاالستلارةِلذلؾصِر ذػؿ:ِإنعػوهللِحهذهػفِفاػلِاللهػدصِمىػازِأغ:ِنماِض

فاػػلِالػػرطءصِر ذػػؿ:ِىػػرِم ػػترؾِ ػػذفِاللهػػدِرالػػرطءِا ػػتراناِلوظذػػاصِرت ػػذفِالمه ػػردِ ػػالهرا فصِفَػػ َذاِ
َذاِ ػػالرا:ِننػػنِا ِ نػػتِفػػالفصِأرِأهللختػػوصِأرادرا:ِتزرعىيػػاصِرعهػػدِعّذيػػاصَِراا مرأتػػوصِأرِ ػػالرا:ِننػػنِفػػالفم

ِ ذنرِالمرأةِأرِالزرىفِذستمنكِعفِاللهد.ِ ِزرىتوصِلـِذرذدراِاالِالرطءصَِ فع
ِ

 ثانيا: الزواج ِفي االصطالح:
ِرردتِىمّفِتلرذواتِلّزراجِفالِاال طالحِال رعلصِنذنرِمنياِماِذ تل:ِ

ِ.ِ(1)تلرذؼِالحنوذف:ِعهدِذوذدِمّؾِالمتلفِ  ُدا
ِرمىرسػػذفصِأرِامػػفِنتا ذػػفِ  ػػذمفِ فػػوِالمالنذػػفِ  نػػو:ِعهػػدِمحػػؿِتمتػػعِ ػػ هللنثكِغذػػرِمحػػـر رعرع

ِ.ِ(1)لهادرِمحتاجصِأرِراجِنسالُِ
وِاماِفهياءِال افلذفِفذى راِإَلكِإنعوهللِعهدِذوذدِحؿِاستمتاعِنؿِمفِالزرىذفِ اآلخرَِعَّكِرى

ِ.ِ(7)مخ رص
امػػاِالحنا ّػػػفِفػػػانيـِذػػػررفِإنعػػػوهللِعهػػدِالتػػػزرذجِفيػػػرِحهذهػػػفِفاػػػلِاللهػػدصِمىػػػازِفاػػػلِالػػػرطءَِعَّػػػكِ

ِ.ِ(5)ال حذن
ِ.ِ(4)رعرعفوِال ذخِ اسـِالهرنرغِ  نو:ِعهدِمرضرعِلمّؾِالمتلف
ِ.ِ(6)رالزراجِعندِالزذدذفِىرِاللهدِالرا عَِعَّكِالمرأةِلمّؾِالرطء

ِاستمتاعِالرىػؿِ ػامرأةِلػـِذمنػعِمػفِاللهػدِعّذيػاِ رعرعفوِ لضِالملا رذفِ  نوِعهدِذوذدِحؿع
ِ.ِ(3)مانعِ رعل

                                                 

 .5ِ/48ِتارِعّكِالدرِالمختار:ِ ِرردِالمح1ِ/45ت ذذفِالحها ؽ:ِِ(1)

 .1ِ/7ِمننِالىّذؿ:ِِ(1)

 .4ِ/124ِال ذافِ رحِالميذب:ِِ(7)

 .8ِ/5ِ ِراالن اؼ:3ِ/7ِالممنل:ِِ(5)

 .154ِأنذسِالوهياء:ِِ(4)

 .1ِ/146ِالسذؿِالىرار:ِِ(6)

ِمهللَحمعدِزذدِِ(3)  .1ِ/125ِاال ذاتل:ِ رحِا حناـِال رعذفِفلِا حراؿِال خ ذفِلّمرحـر
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رعرعفوِالم رعِاللرا لِ انػو:ِعهػدِ ػذفِرىػؿِرامػرأةِتحػؿِلػوِ ػرعاِغاذتػوِان ػاءِرا طػفِلّحذػاةِ
ِ.ِ(1)الم ترنفِرالنسؿ

صِ(1) ػرعِعهػدِ ػذفِالػػزرىذفِذحػؿِ ػوِالػػرطء(رذهػرؿِالػدنتررِمحمػدِا ػػرِزىػرة:ِ)رالننػاحِفاػػلِال
فيذاِالتلرذؼِلّنناحِذّتهلِمعِالزراجِفالِملنػاهصِفَػ َذاِ ّنػاِالننػاحصِأرِالػزراج ِفاننػاِنرذػدِ يمػاِفاػلِ

غِذوذدِحؿِاستمتاعِالرىؿِ امرأةَِعَّكِالرىوِال ِ.ِ(7)م ررعاال طالحِال رعلِاللهدِالعذا
رىػػذهِالتلرذوػػاتِمتهار ػػفصِتػػدررِنّيػػاِحػػرؿِالمػػرضِالم ػػد لِمنػػوِرىػػرِحػػؿِاسػػتمتاعِالرىػػؿِ

 ترانػػوِ ػالمرأةصِفَػػ َذاِنػػافِاللهػػدِالِذوذػدِحػػؿِاسػػتمتاعِاحػػدىماِ ػػاآلخرَِف نعػوهللِالِذهللَسػػمعكِعهػػداِحذن ػػذب ِال
ِ ماِذ طّوِن فِتنرفِالزرىفِملتدعةصِأرِم مرلفِ حؽِالمذر.ِ

رذالحظَِعَّػكِىػذهِالتلرذوػاتِانيػاِتىلػؿِاالسػتمتاعِ ا ػراَِعَّػكِالرىػؿِمػعِإنعػوهللِثا ػتِلّمػرأةِ
غِذسػلكِإلَػكِالػزراجِرذطّ ػوصِراالسػتمتاعِمػفِىان ػوِ ِالرىػؿِىػرِالعػذا اذضاصِرللّيـِفلّراَِذلاَؾ َِ فع

ِىيفِاخت ا وِ زرىتوِالِذ ارنوِفذياِأحد.ِأ رىِمفِ
مفِخالؿِماِتهدعـِأرىِرا ِأعّـِافِالتلرذؼِالمناسبِللهدِالزراجِىر:ِاللهدَِعَّكِامرأةِ الِ

ِمنعِ رعلِ ه دِاالستمتاعِ اَياِرح رؿِالرلدِرغذرَِذلاَؾِمفِم النِالنناح.ِ
ِاللهػػدِ  رنانػػوِر ػػررطوصِفيػذاِالتلرذػػؼِذوذػػدِحػؿِاسػػتمتاعِنػػؿِمػػفِالػزرىذفِ ػػاآلخرِمتػػكِ ـع تػ

فالِذحؽِ حدِأفِذتمتػعِ زرىػفِغذػرهِمػاِداـِاللهػدِ ا مػاِرلػرِحنمػاصِامػاِالزرىػفِفذحػؿِليػاِالتمتػعِ
 زرىياِدرفِافِتختصِ ذلؾِالتمتعصِحذثِذ احِلوِ رُعاِأفِذضـِالذيػاِثانذػفصِرثالثػفصِررا لػفِافِ

ِرىدِس بِم ررعِلذلؾ.ِ
 المطمب الثَّاِني   

 شروعية الزواجأدلة م
 أواًل: أدلة مشروعية الزواج: 

ِا  ؿِفالِم ررعذفِالزراجِالناَتابصِرالسنفصِراإلىماع.

                                                 

 .14ِرتلدذالتوصِالمادةِالثالثف:1444ِِلسنف188ِِ انرفِالحراؿِال خ ذفِاللرا لِر ـِِ(1)

 .78ِعهدِالزراجِرآثاره:ِمهللَحمعدِأ رِزىرة:ِِ(1)

ؿِفلِأحناـِا سرةِرال ذتِالمسّـِفلِال رذلفِاالسالمذف:ِِ(7)  .6ِ/11ِالمهللو ع
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  گ  گگ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ    ژ چأيا انِكرَاب: يقٕل هللا سبثؽاَّ ٔذابان : 

ان : . ٔقٕنبببببّ ذاببببب(ٔ) چ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ    ڳ   ڳ  گ
  ٱ چ  (ٕ)

  ٿ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   پ  پپ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ

 .(ٖ) چ  ٿ

ِا ِِوجه الداللة فيهما: َِذلاػَؾَِعَّػكِم ػررعذتوصِإْذِإفع ت ارؾِرتلالكِأمرِفذيماِ الننػاحصِفػدؿع
:ِ)ذػاِمل ػرِال ػ ابصِمػفِاسػتطاعِمػننـِلرِلـِذنفِم ػررعاِلمػاِأمػرِ ػوِا صِرأمػاِالسػنفِفهرلػوِ

ِلّورجصِرمفِلـِذ صِرَأْحَ فهلل ِلَّ َ را ِال رـِلػوِرىػاء(ال اءةِفّذتزرج َِف نعوهللَِأَغضُّ ِستطعِفّذ ـ ِفافع

(5)ِ.ِ
ِمفِتترؽِنوسوِإلَػكِالػزراجِرذىػدِالميػرِرالنوهػفِرمػاِذحتػاجِإَلْذػواصِفذسػتحبِِوجه الداللة: إفع

ِلوِأفِذتزرج.ِ
ِال عػػ ا بَِعَّػػكِتػػرؾِالت تػػؿِرالرى انذػػفصِلمػػاِفذػػوِمػػفِ ػػالحِأمػػرِاللامػػفِ ػػدفعِرفذػوِأذضػػاِحػػثُّ

ِالوتنفِرالموسدةِالعتالِتحدثِمفِترؾِالزراج.ِ
صِفّمعػاِذسػ لرفِعػفِع ػادةِالن ػلِِ اؿ:ِىػاءِثالثػفِرىػطِإلَػكِ ذػرتِالن ػلِِرعفِانسِ

صِ ػػدِغوػػرِا ِلػػوِمػػاِتهػػدعـِمػػفِذن ػػوِرمػػاِفهػػالرا:ِرأذػػفِنحػػفِمػػفِالن ػػلِِ-نػػ نعيـِتهالُّرىػػا–أهللخ ػػرراِ
ػػاِأنػاِفػانلِأهلل ػّلِالّذػػؿِأ ػُداصِر ػاؿِآخػر:ِأنػػاِأ ػرـِالػدىرِرالِأهللف طػرصِر ػػاؿِتػ خرصِ ػاؿِأحػدىـ:ِأمع

ِأ ُدا.ِفىاءِرسرؿِا ِ فهػاؿ:ِ)أنػتـِالػذذفِ ّػتـِنػذاِرنػذا ِأمػاِِآخر:ِأناِأعتزؿِالن ساءصِفالِأتزرعجهلل
ِالن سػاءصِفمػفِرغػبِ را ِإن لِ خ انـِ صِرأتهانـِلوصِلننػلِأ ػرـِرأهللفطػرصِرأهلل ػّ لِرأر هللػدصِرأتػزرعجهلل

ِ.ِ(4)ِّذسِمن ل(عفِسنعتلِف

                                                 

 .7ِسررةِالنساءصِمفِاآلذف:ِِ(1)

ا ذامك:ِىمعِأذ ـصِرىرِمفِالِزرجِلوِمفِالرىاؿصِرمفِالِزرجِلياِمػفِالنسػاء.ِالوهػوِالمنيىػلِعّػكِمػذىبِِ(1)
 .171ِاالماـِال افلل:ِ

 .71ِسررةِالنررصِمفِاآلذف:ِِ(7)

 صِ ابِالنناحصَِرالّعْوظِلّ خارغ.1522ِص1ِ/1214ِصِ ابِالنناح ِرمسّـ:5334ِص5/114ِال خارغ:ِِ(5)

 .1521ِص1ِ/1212ِ ِرمسّـ:4267ِص4ِ/125ِال خارغ:ِِ(4)
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ِالػػزراجِسػػنفِمػػفِسػػنفِالم ػػطوكِوجههه الداللههة صِراإلعػػراضِعنػػوِ:ِذػػدؿِالحػػدذثَِعَّػػكِأفع
ِال رذؼ.ِرتزرجِالن لِ َِعَّكِالىراز.خالؼِاليدغِالنع رغع ِصِرىذاِذدؿُّ

راجِم ررعِفالِاإلسالـ ِالزع ِ.ِ(1)رأىمعِالوهياءَِعَّكِأفع
 ثانيا: الحكمة منه: 

َراجِحنماِىمعفصِرفرا دِنثذرةصِنذنرِ لضاِمنيا ِلت رذعِالزع ِ:ِإفع
االستىا فِلنداءِالوطرةِالعتالِفطرِا ِاإلنسافِعّذياصِفهدِخّؽِا ِتلالكِىػذاِاإلنسػافصِ .ٔ

رغػػرزِفاػػلِنذانػػوِالمرذػػزةِالىنسػػذفصِررنعػػزِفذػػوَِذلاػػَؾِالتعطّعػػعِإلَػػكِالمػػرأةصِرالرعغ ػػفِفذيػػاصِنمػػاِ
 .ِ(1)ىلؿِمثؿَِذلاَؾِفالِنذافِالمرأةِرفطرتيا

َراجِرفػػلِظػػؿِنظامػػوِتتنػػرفِا سػػرةِالسػػّذمفِال ػػالحفِالمتماسػػنفصِرذن ػػ ِفذيػػاِ .ٕ ذلهػػدِالػػزع
االرالدِرالنعسػػػػبِالملػػػػررؼِرالملتػػػػرؼِ ػػػػوصِرمػػػػفِمىمػػػػرعِىػػػػذهِا هللسػػػػرِالمتماسػػػػنفِذتنػػػػرفِ

غِذلجِ  رالدِالسواح  .ِ(7)المىتمعِالمتماسؾصِ خالؼِالمىتمعِالعذا
َراجِا ػ اعِلمرذػزةِا  ػرعةِرا هللمرمػفِالعتاػلِتنمػرِ رىػردِا طوػاؿ .ٖ .ِذهػرؿِالػدنتررِ(5)رفلِالزع

َراج:ِرا طػػفِمهدسػػفِتخػػرجِ اىتمػػاعِالرىػػؿِرالمػػرأةِعػػفِالملنػػكِ احمػػدِع ذػػدِالن ذسػػل:ِ)الػػزع
ِذهللهضػػك.ِالحذػػرا نلِإلَػػكِالملنػػكِالررحػػلِالعػػذاغِالِذنهضػػلِ انهضػػاءِ ػػيرةِتخ ػػرصِأرِرطػػرب

اضاففِإَلكِماِفذوِمفِملانلِالتررذنِعفِالنوسصِرال لدِعفِالرحدةِراالنورادصِر وِتتنرفِ
ال ػػواتِاإلنسػػػانذفِالسػػامذفِناإلذثػػػارصِرالتضػػحذفصِرملرفػػػفِمػػاِلانسػػػافِمػػفِحهػػػرؽصِرمػػػاِ

 .(4)َِعَّْذواِمفِراى ات(
ِ
ِ
ِ
 

 

                                                 

 صِمعِال رحِالن ذر.4ِ/126ِ ِال ذافِ رحِالميذب:5ِ/44ِ ِرالمختار:3ِ/774ِالممنل:ِِ(1)

 .777ِماـِال افلل:ِالوهوِالمنيىلِعّكِمذىبِاالِ(1)

 .6ِ/11ِ:ِانظر:ِالمو ؿِ(7)

 .821ِمخت رِالوهوِاإلسالمل:ِمهللَحمعدِ فِإ َراىذـِالترذىرغ:ِِ(5)

 .1432ِ مدادصِِ-صِمط لفِاإلر اد18ا حراؿِال خ ذفِفلِالوهوِرالهضاءِرالهانرف:ِِ(4)
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انِي  الَمْبَحث الثَّ

غر في اللغة واالصطالح  الصِّ

 الصغر ِفي المغةأواًل : 
ِ.ِ(1)ال مر:ِضدِالن رصِخالؼِاللظـِ

مر:ِال ادصِرالمذفصِرالراء:ِأ ؿِ حذنِذػدؿَِعَّػكِ ّػفِرىاءِفالِملىـِمهاذذسِالَُّمف:ِ) 
رحهػػارةصِمػػفَِذلاػػَؾِال ػػمر:ِضػػدِالن ػػرصِرال ػػمذر:ِخػػالؼِالن ذػػرصِرال ػػاغر:ِالراضػػلِ الضػػذـصِ

ِ.ِ(1)ِ مراِر مارا(
 ثانياً: الصغر فِي االصطالح

ِ.(7)أرِأنثكِعرعفوِفهياءِالمالنذفِ  نو:ِمفِلـِذ ّغِمفِذنر
رىاءِفالِالمرسرعفِالوهيذفِالنرذتذػف:ِافِال ػمرِىػرِر ػؼِذّحػؽِاالنسػافِمنػذِمرلػدهِإلَػكِ

ِ.ِ(5) ّرغوِالحّـ
مػػفِرىػػاءِفاػػلِالمىّػػف:ِال ػػمر:ِىػػرِر ػػؼِلحػػاؿِلػػـِتتنامػػؿِفذيػػاِ ػػرىِاالنسػػافصِرت تػػدئِ

ِ.ِ(4)رالدتوِإَلكِحذفِ ّرغوِالحّـ
ِ.(6)ر دِنهؿِا فِ دامفِإىماعِأىؿِاللّـَِعَّكِ ّرغِال مذرِ االحتالـ

غِلـِذ ؿِمرحّفِال ّرغ(.ِ ِذت ذفِلناِمامعاِذنرِأفِال مذرِعندِالوهياء:ِ)ىرِالعذا
وهياءِال ّرغِ  نو:ِ) رةِتحدثِفالِال مذرِذخرجِ اَياِمفِحالفِالطورلفِإَلكِحالفِر دِعرعؼِال

ِ.(3)ِالرىرلف(
 ؿِمػػفِمرحّػفِإلَػكِاخػػرىصَِرَذلاػَؾِلحنمػػفرافِانتمػاؿِاالنسػافِالِذتػػ تكِدفلػفِراحػدةصِفيػػرِذنتهػ

     ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٺ  ٺ چ: ر انذفصِر دِحدعثناِا ِعزِرىؿِعفِسنتوِفاػلِخّػؽِاالنسػافِ اَهْرلاػواِتلػالك

                                                 

 .5ِ/548ِلسافِاللربِال فِمنظرر:ِِ(1)

 .1ِ/12ِمهللْلَىـِمهاذذسِالّمف:ِِ(1)

 .1ِ/15ِالخر لِعّكِمخت رِخّذؿ:ِِ(7)

 .13ِ/12ِالمرسرعفِالوهيذفِالنرذتذف:ِِ(5)

 .1ِ/645ِدررِالحناـِ رحِمىّفِا حناـ:ِِ(4)

 .6ِ/443ِالممنل:ِِ(6)

 ِرحا ذفِال ػارغِعّػك145ِىراىرِاالنّذؿِ رحِمخت رِخّذؿ:ِال ذخِ النِع دِالسمذعِاآل لِا زىرغ:ِِ(3)
 .1ِ/177ِعّكِال رحِال مذر:ِ
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أغِمراحػؿصِرنػؿِمرحّػفِتختّػؼِعػفِا هللخػرى.ِف داذػفِان ػاءِالخّػؽِمػفِ،  (ٔ) چ    ٹ  ٹ  ٹ

ِـع ـعِمػػفِمضػػمفِمخّهػػفِرغذػػرِمخّهػػفِتػػرابصِثهللػػ ـعِمػػفِعّهػػفصِثهللػػ ِفاػػلِِ-لن ػػذفِلنػػـِ-مػػفِنطوػػفصِثهللػػ رنهػػرُّ
ـعِنخػػرىنـِطوػػال.ِثػػـِذ هػػكِ لػػدَِذلاػػَؾِسػػرِتحػػرؿِالنطوػػفِإلَػػكِ ا رحػػاـِمػػاِن ػػاءِإلَػػكِأىػػؿِمسػػمكصِثهللػػ
عّهفصِرتحرؿِاللّهفِإَلكِمضمفصِرتحرؿِالمضػمفِإلَػكِانسػاف.ِفمػاِتّػؾِالنطوػف ِانيػاِمػاءِالرىػؿصِ
رالنطوػػفِالراحػػدةِمػػفِىػػذاِالمػػاءِتحػػرغِأهلللرفػػاِمػػفِالحذرانػػاتِالمنرذػػفصِرحذػػرافِمنػػرغِراحػػدِمنيػػاِىػػرِ
غِذّهػػنِال رذضػػفِمػػفِمػػاءِالمػػرأةِفاػػلِالػػرحـِرذتحػػدِ ايَػػاِفتلّػػؽِفاػػلِىػػدارِالػػرحـصِرىػػذهِالنطوػػفِ العػػذا

صِفاػلِىػذهِالنطوػفِال مذرةِاللالهفِ ىدارِالػرحـِ هػدرةِالهػادرِر ػالهرةِالمردعػفِ ايَػاِمػفِلدنػوِسػ حانو
تنمػػفِىمذػػعِخ ػػا صِاإلنسػػافِالمه ػػؿ:ِ ػػواتوِالىسػػدذفصِرسػػماتوِمػػفِطػػرؿِر  ػػرِرضػػخامفِ
رضػػػ لفِر ػػػ نِررسػػػامفِرآفػػػفِر ػػػحفصِنمػػػاِتنمػػػفِ ػػػواتوِالل ػػػ ذفِراللهّذػػػفِرالنوسػػػذفِمػػػفِمذػػػرؿِ

ِررغ اتِرط اعصِثهللـعِذمضلِالسذاؽِمعِأطرارِالىنذف.ِ

  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ   ڱ      ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  چ

فمػػػاِ ػػػاءِا ِأفِذػػػتـِتمامػػػوِأ ػػػرعهِ، (ٕ) چ     ے  ھ  ھ  ھ  ھ   ہ  ہ  ہ   ہۀ   ۀ

ـعِذمضػػلِالسػػذاؽِمػػعِاطػػرارِ،  چ     ۓ   ۓ  ے  چانٕضببع،  فاػػلِا رحػػاـَِحتعػػكِحػػذفِأىػػؿ ثهللػػ
غ فذوِتّػؾِالخػرارؽِالضػخاـِفاػلِخوذػفِعػفِتمتَِِذلاَؾِالطوؿِ لدِأفِذرىِالنررِرذوارؽِالمنمفِالعذا

اللهّػػػلِرال ػػػدنلصِرنػػػػـِ ػػػذفِالطوػػػؿِالرلذػػػػدِ، فرسبببرٕفٕا ًَببببٕ ى ﮴  ﮳  ﮲، ا نظػػػار
راإلنسافِال دذدِمفِمسافاتِفالِالممذزاتِأ لدِمػفِمسػافاتِالزمػافصِرلنػفِتػتـِ هػدرةِا ِالم دعػفِ

ِ.ِ(7)العتالِأردعتِالطوؿِالرلذدِنؿِخ ا صِاالنسافِالر ذد
رذمتدِىذاِالطررِ)الطورلف(ِفالِاإلنسافِمفِحذفِرالدتوَِحتعكِذ  نِممذػزاصِرالمػرادِ تمذذػزه:ِ

ِذويػػػػـِ ػػػػوِالخطػػػػابِال ػػػػرعلِ دراؾم ِراا إىمػػػػااُلِفذػػػػدرؾِملػػػػانلِاالعمػػػػاؿِالدذنذػػػػفِأفِذ ػػػػذرِلػػػػوِرعػػػػلم
رالملػػػامالتِالمدنذػػػفصِرذويػػػـِنتػػػا جِىػػػذهِالملػػػامالتِفاػػػلِت ػػػادؿِالحهػػػرؽِرااللتزامػػػاتصِرلػػػرِ  ػػػررةِ
 سذطفِمىمّفصِفذلرؼِفرؽِال ذعِمفِال راءصِرذويـِتلادؿِالهذـِرتوارتياصِفيرِذنتهؿِمفِطررِىرِ

                                                 

 .15ِِ-17سررةِنرحصِاآلذتاف:ِِ(1)

 .4ِسررةِالحجصِمفِاآلذف:ِِ(1)

 ِرذنظر:ِالطوؿِفلِال رذلفِاالسالمذف:ِد.ِمهللَحمعدِ فَِأْحَمػدِال ػالنص5ِ/158ِفلِظالؿِالهرآف:ِسذدِ طب:ِِ(7)
 د.ِ-:ِج1527ِْص1ِال النصِط/



    
 

 

ٔٗ1ٗ 

 

 م 11/4/1111-11 الرهادي -املؤمتر العلوي الثاًي لكلية العلوم اإلسالهية  

 بني الشريعة والقاًوى حكن تزويج الصغار احملور الثالث 0 الفقه وأصوله

ذرِرىػردِمسػتهؿصِر ا ّذػاتِط ذلذػفِلػـِتنػفِلػوِفذوِنىزءِتػا عِالمػوِفاػلِالحذػاةِإلَػكِطػررِىػرِفذػوِ
ِ.ِ(1)مفِ  ؿصِر ذلؾِرىبِأفِتتسعِأىّذتوِرتدخؿِفالِمرحّفِأنمؿ

 المطلب الثاني

 تحديد مرحلة الصغر

ِا ػؿِسػفِذ ّػغِ ايَػاِال ػ لِفذمػاِنهػؿِعػفِالوهيػاءِىػرِسػفِالثانذػفِع ػرةصِرأ عّػكِسػفِىػػلِإفع
سػػػفِالثامنػػػفِع ػػػرةصِرالػػػذغِارتضػػػاهِأنثػػػرِالوهيػػػاءِسػػػفِالخامسػػػفِع ػػػرة.ِرىػػػذاِ ػػػرؿِاالمػػػاـِاحمػػػدصِ
سػػحاؽصِرا ػػفِالم ػػارؾصِرسػػوذافِالثػػررغصِرال ػػذلفِ را رزاعػػلصِرال ػػافللصِرأ ػػرِذرسػػؼصِرمحمػػدصِراا

ِ.ِ(1)اإلمامذف
ِراستدلراَِعَّكَِذلاَؾِ ماِذ تل:ِ

ةِسػنفصِفّػـِرأناِا فِار عِع ػِرِ اؿ:ِ)عهللرضتَِعَّكِرسرؿِا ِِ ماِررغِعفِا فِعمرِ
ِ.ِ(7)ذىزنلِفالِالهتاؿصِرعرضتَِعَّْذواِذرـِأهللحدِرأناِا فِخمسِع رةِف ىازنل(ِمتوؽَِعَّْذوِا

َ نعػوهللِلػـِِلػـِذسػمنِ الىيػادِال ػفِعمػرصِرعمػرهِار ػعِع ػرةِسػنف ِرىوِالداللف:ِافِالرسػرؿِ
ِىذاِالولؿِمفِالرسرؿِ َعَّكِافِا فِِذ ّغصِرأىازهِعندماِ ّغِرنافِعمرهِخمسِع رةِسنفصِفدؿع

ِالرا لفِع رةِرماِدرفَِذلاَؾِالِذنرفِ الما.ِ
مالػػؾصِرداردِِرذى ػػتِطا وػػفِمػػفِالوهيػػاءِإلَػػكِإنعػػوهللِالِحػػدعِلّ ّػػرغِمػػفِالسػػفصِرىػػذاِ ػػرؿِاالمػػاـ

ِ.ِ(5)الظاىرغ
 واستدلوا بما يأتي: 
 ػاؿ:ِ)رفػعِالهّػـِعػفِثػالث:ِعػفِِافِرسػرؿِا ِِ-رضلِا ِعنيػاِ–ماِررغِعفِعا  فِ

وذػػؽصِرعػػفِالنػػا ـَِحتعػػكِذسػػتذهظصِرعػػفِال ػػ لَِحتعػػكِذحػػتّـ(ِالمىنػػرفِِالممّػػربَِعَّػػكِعهّػػوَِحتعػػكِذ
ِ.(4)رراهِأ رِداردصِرالّوظِلوصِرالنسا لِرا فِماىف

ِ ىلػػػؿِ ّػػػرغِال ػػػ لِ ػػػاالحتالـصِر ػػػالرا:ِافِاث ػػػاتِال ّػػػرغِ مذػػػرِِرىػػػوِالداللػػػف:ِافِالنع اػػػلع
ِاالحتالـِذخالؼِالخ ر.ِ

                                                 

 .1ِ/11ِصِدم ؽ:5ِأحناـِا ىّذف:ِم طوكِالس اعلصِط/ِ(1)

 1ِ/135ِفِا ػػفِعا ػػدذف:ِ ِرحا ػػذ1ِ/47 ِرممنػػلِالمحتػػاج:5ِ/411ِ ِرال ػػرحِالن ذػػر:6ِ/448ِالممنػػل:ِِ(1)
 .1ِ/47ِ ِر را عِاالسالـ:114ِرأحناـِال مارِلالسترر نل:ِ

 .7ِ/1542ِ ِر حذنِمسّـ:5ِ/1421ِ حذنِال خارغ:ِِ(7)

 .7ِ/525ِ ِرحا ذفِال ارغِعّكِال رحِال مذر:6ِ/448ِالممنل:ِِ(5)

 .1ِ/148ِ ِرالمستدرؾ:1ِ/648ِ ِرسنفِا فِماىو:5ِ/73ِ ِرسنفِا لِدارد:6ِ/146ِسنفِالنسا ل:ِِ(4)



    
 

 

ٔٗ1٘ 

 

 م 11/4/1111-11 الرهادي -املؤمتر العلوي الثاًي لكلية العلوم اإلسالهية  

 بني الشريعة والقاًوى حكن تزويج الصغار احملور الثالث 0 الفقه وأصوله

ِرنهؿِعفِا فِالمنذرِ رلو:ِ)أىملراَِعَّكِأفِالورا ضِرا حنػاـِتىػبَِعَّػكِالمحػتّـِاللا ػؿ(

(1).ِ
عِسػنذفصِرىػذاِمػذىبِالحنوذػػفصِامػاِالىارذػفِف  ػؿِمػاِنهػؿِعػػفِالوهيػاءِفاػلِسػفِال ّػرغِليػػاِتسػ

ِ.ِ(1)را ظيرِعندِال افلذفصِرالحنا ّفصِرال ذلفِاالمامذف
ِراستدلراِ ماِذ تل:ِ

رىلِ مذرةِ نتِسػتِسػنذفصِر نػكِِِ-رضلِا ِعنياِ–مفِعا  فِِتزرجِالرسرؿِ .ٔ
 .ِ(7) اَياِرىلِ نتِتسعِسنذفصِرمنثتِعندهِتسلا

رىلِا نفِتسعصِعّماِ انوِِِ-رضلِا ِعنياِ– نكِ لا  فِِرىوِالداللف:ِافِرسرؿِا ِ
الِلمػاِ تزرىياِرىلِا نفِستِسنراتصِرىذاِدلذؿَِعَّكِافِالمػرأةِ ػدِت ّػغِفاػلِىػذاِالسػفصِراا

 رىلِا نفِتسع.ِِِ-رضلِا ِعنياِ–مفِعا  فِِتزرجِالرسرؿِ
 .(5)ِ:ِ)إَذاِ ّمتِالىارذفِتسعِسنذفِفيلِامرأة(-رضلِا ِعنياِ–ِ رؿِالسذدةِعا  ف .ٕ

افِا نػػػفِتسػػػعِسػػػنذفِامػػػرأةِِِ-رضػػلِا ِعنيػػػاِ–رىػػوِالداللػػػف:ِ ػػػرؿِالسػػػذدةِعا  ػػػفِ
ِ.ِ(4)تطّؽَِعَّكِال المفِعادة

ِال ّػػرغِذتحهػػؽِ رىػػردِاماراتػػوِالعتاػػلِسػػنتنّـِعنيػػاِفذمػػاِ لػػدصِمتػػكِرىػػدتصِرالِوالهه أ أرا  :ِإفع
ذحدثِعندِال مارِفالِسفِِراحدةصِرىذاِتتوارتِفذوِال لربِنماِذتوارتِفذوِا فراد َِ نعوهللِذلػردِ

 إَلكِعرامؿِمختّوفِرا ِأعّـ.ِ
 المطلب الثالث

 عالمات البلوغ

َّػػكِال ّػػرغصِرال ّػػرغِذنػػرفِ خمسػػفِأ ػػذاءصِثالثػػفِذ ػػترؾِفذيػػاِىنػػاؾِعالمػػاتِذسػػتدؿِ ايَػػاِعَِِ
الرىاؿِرالنساءصِراثنتافِذخت ػافِ النسػاءصِفمتػكِرىػدتِىػذهِاللالمػاتِفػافِال ػمذرِأرِال ػمذرةِ

ِذنرنافِ دِ ّماِحدعِالتنّذؼصِرىذهِاللالماتِىل:ِ
ِ

                                                 

 .54ِاإلىماعِال فِالمنذر:ِِ(1)

 ِر ػػػػرا ع6ِ/448ِ ِرالممنػػػػل:1ِ/166ِ ِرممنػػػػلِالمحتػػػػاج:114ِ ِرأحنػػػػاـِال ػػػػمار:4ِ/185ِالم سػػػػرط:ِِ(1)
 .1ِ/47ِاالسالـ:ِ

  ِنتاب:ِالنناح.1ِ/1274ِصِنتاب:ِالنناحصَِرالّعْوظِلو ِر حذنِمسّـ:4ِ/117ِ حذنِال خارغ:ِِ(7)

 صِر اؿِعنو:ِحسفِ حذن.7ِ/518ِسنفِالترمذغ:ِِ(5)

 .8ِ/512ِلسافِاللربِال فِمنظرر:ِِ(4)



    
 

 

ٔٗ1ٙ 

 

 م 11/4/1111-11 الرهادي -املؤمتر العلوي الثاًي لكلية العلوم اإلسالهية  

 بني الشريعة والقاًوى حكن تزويج الصغار احملور الثالث 0 الفقه وأصوله

 .ِ(1)فِأرِمناـاالحتالـ:ِىرِانزاؿِالماءِالدافؽِ ّذاتصِسراءِ ىماعِأرِغذرهصِفالِذهظ .ٔ

  ڀ  پ     پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ چ قبببببال ذابببببان 

، أي: انثهٕغ (ٕ) چ    ٿ   ٿ   ٿ  ٿٺ  ٺ  ٺ  ٺ             ڀ  ڀڀ
(ٖ)

 . 

 ، ياُي: االؼرالو. (ٗ) چ     ائ  ى  ى  ې   ې   ې چٔقٕنّ ذاان : 

ِ االحتالـِذترىوِإَلْذواِالتنّذؼصِرذزرؿِعنوِالذتـ ِ.ِ(4)َ فع
ِ ػ افِمػرادىـِ ػاالحتالـِفاػلِ ػابِال ّػرغِىػرِرمفِنظرِفالِنالـِأىؿِاللّـَِف نعػوهللِذىػـز
ِ.(6)خررجِالمنلِمفِالرىؿِرالمرأةِذهظفِأرِمناما

 .(3)اإلن ات:ِرىرِظيررِال لرِالخ فِحرؿِالورج .ٕ
ِاسػػتدؿِالػػذذفِ ػػالراِ يػػذاِالهػػرؿصِناالمػػ ػػاِحنعػػـِِاـِال ػػافللصِراحمػػدِ مػػاِذػػ تل:ِافِالنع اػػلع لمع

فاػػلِ نػػلِ رذظػػفصِحنػػـِ ػػ فِتهتػػؿِمهػػاتّتيـصِرتسػػ كِذرارذيػػـصِرأمػػرِأفِِسػػلدِ ػػفِملػػاذِ
المهػاتّذفصِرمػفِلػـِذن ػتِذن ؼِعفِمؤتزرِالػذذفِذ ػؾِفاػلِ ّػرغيـصِفمػفِأن ػتِفيػرِمػفِ

ِ.(8)ألحهرهِ الذرذف
ِوجه الداللة ِالنع الع أمرِ هتؿِالن ارِدرفِال مارصِمػفِالداللػفَِعَّػكِ ّػرغِال ػخصِِ:ِإفع

الِفال  .(4)اإلن اتصِفمفِأن تِفيرِ الغصِراا
 ال ّرغِ السف:ِتنّمناِعنوِفالِمطّبِتحدذدِمرحّفِال مر.ِ .ٖ

رالِخػػػالؼِ ػػػذفِاللّمػػػاءِفاػػػلِافِحػػػذضِالىارذػػػفِرحمّيػػػاِعالمتػػػافِدالتػػػافَِعَّػػػكِ ّرغيػػػاصِرىاتػػػافِ
ِالـصِرالثالثفِاالرلكِم ترنفِ ذنيما.ِاللالمتافِتنوردِ يماِالىارذفِعفِالم

ِىذهِىلِاىـِاللالماتِالعتالِاستدؿِ اَياِأىؿِاللّـَِعَّكِال ّرغ.ِ
ِ

                                                 

 .1ِ/155ِ ِرالررضفِال يذفِ رحِالّملفِالدم هذف:5ِ/446ِ ِرالممنل:4ِ/127ِت ذذفِالحها ؽ:ِِ(1)

 .44ِسررةِالنررصِمفِاآلذف:ِِ(1)

 .51ِِ-4ِ/51هرط ل:ِتوسذرِالِ(7)

 .6ِسررةِالنساءصِمفِاآلذف:ِِ(5)

 .6ِ/774ِالحارغِالن ذرِلّمارردغ:ِِ(4)

 .1ِ/722ِحا ذفِ ّذر لِرعمذرة:ِِ(6)

 .17ِ/181ِ ِرالحدا ؽِالناضرةِلّىرانل:5ِ/446ِالممنل:ِِ(3)

 .6ِ/164ِِفتنِال ارغِ رحِ حذنِال خارغِال فِحىر:ِِ(8)

 .1ِ/163ِ ِرممنلِالمحتاج:6ِ/444ِ ِرذنظر:ِالممنل:1ِ/48ِحا ذفِ ّذر لِرعمذرة:ِِ(4)
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ث الثالث
َ
ح

ْ
ب
َ
 امل

اج
َ
و
َّ
 أحكام الصغار الشرعية فِي الز

ل  المطلب األَوَّ

 أقوال الفقهاء فِي زواج الصغار

ذؽِم الحيـصِرحماذفِحهػر يـصِترللِال رذلفِاإلسالمذفِعناذتياِ ال مارصِفتلمؿَِعَّكِتحه
رىّػػػبِالخذػػػرِليػػػـصِردفػػػعِا ذىِعػػػنيـصِرافِالوهيػػػاءِ حثػػػراِمسػػػا ؿِتػػػزرذجِال ػػػمارِسػػػراءِأنػػػافِ
الزرىػػافِ ػػمذرذفصِأـِاحػػدىماِ ػػمذراِراآلخػػرِغذػػرِ ػػمذرصِر ػػدِاختّوػػراِفاػػلِزراجِال ػػمارِغذػػرِ

ِال المذفَِعَّكِثالثفِأ راؿ:ِ
ل صِ(5)صِرالحنا ّػػػػف(7)صِرال ػػػػافلذف(1)صِرالمالنذػػػػف(1):ِذىػػػػبِىميػػػػررِفهيػػػػاءِالحنوذػػػػفالقههههول اأَلوَّ

ِ:ِإَلكِىرازِزراجِال مذرِرال مذرة.ِراستدلراِ ماِذ تل:ِ(6)صِرال ذلفِاالمامذف(4)رالزذدذف

   ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ    ۈ  ۈ چ قٕنبببببّ ذابببببان  .ٔ

 .(4)   چ                ىى   ې  ې
ٌَّ هللا سثؽاَّ ٔذاان  قذ ظام عذج انصغيشج انَّرِي نى ذؽب  شالشبح أربٓش، ٔياهبٕو وجه الداللة : أ

 اٌ ْببزِ اناببذج ال ذكببٌٕ اال تاببذ صٔاض بببؽيػ ياقثببّ تببال ، ٔنًببا شثببد يببٍ فاببم سسببٕل هللا 

قذ يكٌٕ فيّ يٍ ذؽقيق يصهؽح فِي تاب  انؽباالخ، فقبذ يعبيء انكب ء ٔأبؽاتّ يٍ تاذِ، ٔنًا 

يطهببة صٔاض انصببغيشج، ٔانببٕني ؼببشيم َعهَبب  يصببهؽح اتُرببّ انصببغيشج فيضٔظٓببا َؼرَّبب  ال ي ببٕخ 

انك ء إَرا يا اَرظش ؼيس ال يٕظذ فِي  م ٔقد
(1)

، ٔقذ عقذ انثخباسي تاتبا قبال فيبّ: )تباب: إَكباغ 

انشظم ٔنذِ انصغيش(، ٔر ش ذؽد اآليح انَّرِبي اسرهبٓذَا تَِٓبا، شُبىَّ قبال: )فعابم عبذذٓا شالشبح أربٓش 

قثم انثهٕغ(
 (1)

 . 

                                                 

 .5ِ/111ِِ ِرالم سرط:1ِ/111ِت ذذفِالحها ؽ:ِِ(1)

 .1ِ/4ِِ ِر داذفِالمىتيد:7ِ/13ِحا ذفِالدسر ل:ِِ(1)

 .4ِ/64ِِ ِرالحارغِالن ذر:4ِ/12ِا ـِلّ افلل:ِِ(7)

 .4ِ/56ِِ ِرن اؼِالهناع:6ِ/751ِالممنل:ِِ(5)

 .5ِ/113ِِالنضذر:ِِالررضِ(4)

 .11ِِ ِرا حناـِالىلورذفِفلِا حراؿِال خ ذف:1ِ/442ِ را عِاالسالـ:ِِ(6)

 .5ِِةِالطالؽصِمفِاآلذف:ِسرِرِ(3)

 .154ِانظر:ِأحناـِاالسرةِفلِاالسالـ:ِاالستاذِالدنتررِمهللَحمعدِم طوكِ ّ ل:ِِ(8)

 .4ِ/184ِِ حذنِال خارغ:ِِ(4)
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ْٔي بغيشج تُد سد سُيٍ، ٔتُ  تَِٓا ْٔبي تُبد  gهح ذضٔض انسيذج عائ اٌ انشسٕل  .ٕ

ذسع سُيٍ، ٔيكصد عُذِ ذساا
(ٔ)

. 
ٔظّ انذالنح: انؽذيس دنيم َعهَ  ظٕاص َكاغ انصغيشج ٔانصغيش ترضٔيط اآلتاء
(ٕ)

  . 

ح، نبى ذكبٍ فِبي ذهبح انؽبال يًبٍ قال اتٍ قذايح ياقّثا َعهَ  ْزا انؽذيس: )ٔياهٕو آَا، أي: عائهب

يارثش ارَٓا(
 (ٖ)

 . 

ٔقذ ر ش انرشيزي فِي سُُّ: اٌ اؼًذ تٍ ؼُثم، ٔاسبؽا  تبٍ سإْيبّ قباال: إَرا تهغبد انيريًبح ذسبع 

با تؽبذيس عائهبح  سُيٍ فضٔظد فشضيد تانُكاغ فانُكاغ ظائض، ٔال خيباس نٓبا إَرا أدس بد، ٔاؼرعَّ

( )انًز ٕس
(ٗ)

. 
 تاآلشاس انرانيح:  .ٖ

أَكػ اتُرّ ظاسيح ذهاة يع انعبٕاسي عًبش تبٍ انخطباب  عٍ عكشيح، اٌ عهيا  . أ

 
(٘)

 . 
ض اتُببح اخيبّ يبٍ عثبذهللا تببٍ عًبش، فشفبع َرنِبَح إنَبب   اٌ قذايبح تبٍ يوبإٌ  . ب َّٔ ص

فقال: آَا يريًح، ٔال ذُكػ اال تارَٓا انَُّثِّي 
(ٙ)

  . 
صٔض تُرا بغيشج نّ ناشٔج تٍ انضتيش اٌ اتٍ عًش  . ض

(4)
 . 

اٌ عشٔج تٍ انضتيش أَكػ اتُّ بغيشا اتُح نًصاة بغيشج . د
(1)

 . 
 

رذمنفِافِذستدؿَِعَّكِالمرادِ هذاسِال مذرَِعَّكِال مذرةِ ىامعِال مرصِفنماِتث تِ .ٗ
 .ِ(4)رالذفِالتزرذجَِعَّكِال مذرةِتث تَِعَّكِال مذرِنذلؾ
ِالهذػػاسِالِحىػػفِِر ػدِردَِعَّػػكِمػفِادعػػكِالهذػػاسِ انػوِالِذ ػػنِ ذػاسِال ػػمذر َعَّػػكِال ػمذرة َِ فع

فذوصِرلرِنافِالهذاسِحهاِلنافِ دِعارضِىذاِالهذاسِ ذاسِآخرِمثّوصِرىرِانيـِ دِأىملراَِعَّكِ
نعػػوهللِفاػػلَِذلاػػَؾِ خػػالؼِا نثػػكِإَذاِ افِالػػذنرِإَذاِ ّػػغِالِمػػدخؿِ  ذػػوِرالِلمذػػرهِفاػػلِتزرذىػػوِأ ػػالصَِراا

ِ.(12) ّمتصِإْذِت هكِالرالذفِعّذيا
                                                 

 س ؽِتخرذىوِ.ِِ(1)

 .5ِ/111ِِالم سرط:ِِ(1)

 .6ِ/751ِِالممنل:ِِ(7)

 .7ِ/524ِسنفِالترمذغ:ِِ(5)

 .6ِ/161ِِ:ِم نؼِع دِالرزاؽِ(4)

 صِر اؿِاليذثمل:ِررىالوِثهاتِ.5/18ِالزرا دِرمن عِالورا د:ِِ ِرمىمع3ِ/117السنفِالن رىِلّ ذيهل:ِِ(6)

 .52ِ/132ِِتارذخِمدذنفِدم ؽِال فِعسانر:ِِ(3)

 .6ِ/165ِِم نؼِع دِالرزاؽ:ِِ(8)

 .5ِ/171ِِال ناذف:ِاللذنل:ِِ(4)

(12)ِِ:  .4ِ/561ِِالمحّكِال فِحـز
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ر دِأىمعِاللّماءَِعَّكِىرازِتزرذجِالرللِال مذرِرال مذرةصِرنهؿِاالىمػاعِنػؿِمػفِا ػفِالمنػذرصِ
ِ.ِ(1)را فِ دامفصِرا فِحىر

صِرأ ػػػرِ نػػػرِا  ػػػـصِإلَػػػكِمنػػػعِزراجِال ػػػمذرِ:ِذىػػػبِا ػػػفِ ػػػ رمفصِرعثمػػػافِال تػػػلالقهههول الثَّهههاِني
ِ.ِ(1)رال مذرةَِحتعكِذ ّمرا
 ٔاسرذنٕا تًا يأذي: 

 .(ٖ)  چ     ى  ى  ې   ې   ې چقٕنّ ذاان :  .ٔ
:ِافِاآلَذػػفِالنرذمػػفِىلّػػتِالننػػاحِ لػػدِال ّػػرغِالِ  ّػػوصِرمػػرادِاآلذػػفِال ػػالمرفصِوجههه الداللههة

نعَماِتست مرِال المفِدرفِال مذرة ِ.ِ(5)رالدلذؿَِعَّْذواِإنعوهللِمدهِإَلكِغاذفِاالست مارصَِراا
:ِ ػػافِالننػػاحِىنػػاِالهػػدرةَِعَّػػكِالػػرطءصِرلػػذسِالمػػرادِمنيػػاِمنػػعِالػػرللِمػػفِعهػػدِرد َعَمْيهههِ ويهه

النناحِلّ مذرصِفنماِذىرزِلّرللِالت رؼِفالِماؿِال ػمذرِافِنػافِفاػلَِذلاػَؾِم ػّحفصِ
ِ.ِِ(4)فنذلؾِالتزرذج

نعَمػاِرلذسِفاػلِاآل َذػفِمػاِذمنػعِ ػحفِاللهػدصِلػررردِا دلػفِال ػحذحفِمػفِالسػنفِ تػزرذجِال ػمارصَِراا
اآلَذػػفِتػػدؿَِعَّػػكِىلػػؿِال ّػػرغِعالمػػفصِلّت نػػدِمػػفِح ػػرؿِالر ػػدَِحتعػػكِذرتوػػعِالحىػػرِعػػفِالذتػػذـصِ

 رذستحؽِدفعِأمرالوِإَلْذواصَِعَّكِافِالحاىفِإَلكِالنناحِثا تفِفالِال مرِ.
ِذػػػػرىِا ػػػػفِ ػػػػ رمفِِر .ٕ رىػػػػلِ ػػػػمذرةgِِمػػػػفِعا  ػػػػفِِمػػػػفِرافهػػػػوِافِأمػػػػرِزراجِالنع اػػػػلع

 .ِ(6)نالمرىر فصِرنناحِانثرِمفِأر عِخ ر ذفِمفِخ ر ذاتوِ
ِ)فمػفِادعػكِإنعػوهللِخ ػرصِلػـ ذّتوػتِإلَػكِ رلػوصِلهػرؿِا ِِرذردَِعَّْذػوا:ِ ػاؿِا ػفِحػـز

                 ی  ىئ  ىئ  ىئ         ېئ     ېئ  ېئ   ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ        ۇئ  وئ چ عػػػػػػػػػػػزِرىػػػػػػػػػػػؿ

                                                 

 .4ِ/142ِ ِرفتنِال ارغ:3ِ/734ِ ِرالممنل:53ِاالىماعِال فِالمنذر:ِِ(1)

 5ِ/111ِ ِرالم سػػػػػرط:151ِِ-1/152 ِر ػػػػػدا عِال ػػػػػنا ع:6/112ِ ِرنذػػػػػؿِا رطػػػػػار:4ِ/544ِالمحّػػػػػك:ِِ(1)
 .154ِِرأحناـِاالسرةِفلِاالسالـ:ِمهللَحمعدِم طوكِ ّ ل:ِ

 .6ِِسررةِالنساءصِمفِاالذف:ِِ(7)

 .5ِ/114ِِانظر:ِالم سرط:ِِ(5)

 .114ِِاحناـِالزراجِفلِضرءِالنتابِرالسنف:ِعمرِسّذمافِا  هر:ِِ(4)

 .4ِ/74ِِالمحّك:ِِ(6)
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  نػوِلػػوِ ّنػاِافِنت سػػكِ ػوِفذػػوصِاالِأفِذػ تلِنػػصِِفنػؿِمػاِفلّػػوِ، (ٔ) چ          ی  ی  ی
 .(1)خ رص(

اض رشعا نهًاارشج ٔانرُاسم ٔذكٕيٍ األُسبش، ٔال يرؽقبق ربيء يبٍ َرنِبَح فِبي  .ٖ َٔ ٔالٌ انضَّ

ِّ انوبشس، فبال فائبذج  ذضٔيط انصغاس، فيكٌٕ ضشتا يٍ انهٓبٕ ٔاناثبس، تبم قبذ يرشذبة َعهَْيب

 يُّ.
يعبٕص ذضٔيعبّ اتُبّ انصبغيش، ْٔبٕ قبٕل  يعٕص ذضٔيط األب اتُرّ انصبغيشج، ٔال القول الثالث:

انظاْشيح
(ٖ)

 . 

 واستدلوا بما يأتي: 

  یی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئېئ   ۈئ  ۈئ   ۆئ  ۆئ  ۇئ چقٕنببّ ذاببان :  .ٔ

 . (ٗ)  چ    حب  جب        يئ  ىئ  مئ     حئ  جئ  ی  ی
ِرحمػػوِاوجههه الداللههة  ِافِ رلػػوِسػػ حانوِرتلػػالكِفاػػلِىػػذهِاآلَذػػفِمػػانعِمػػفِ:ِذػػرىِا ػػفِحػػـز

ىرازِعهػدِاحػدَِعَّػكِأحػدصِاالِافِذرىػبِانوػاذَِذلاػَؾِنػصِ ػرآفِأرِسػنفصِرالِنػصِرالِسػنفِ
ِ.ِ(4)فالِىرازِانناحِاالبِال نوِال مذر

ِافِىناؾِمفِمنعِتزرذجِال مذرصِرذنرِمنيـ:ِسوذافِالثررغ. ِرذنرِا فِحـز
تهضػػلِ تػػزرذجِال ػػمذرصِرلػػـِذنهػػؿِِذػػردَِعَّْذػػوا:ِ انػػوِرردتِآثػػارِعػػفِال ػػحا فِالنػػراـِِر

الذنػػاِاننػػارِعّذيػػاصِفنػػافَِذلاػػَؾِاىماعػػاِسػػنرتذاَِعَّػػكِ ػػحفِتػػزرذجِال ػػمذرِمػػفِ  ػػؿِرلذػػوِ
ِ.ِ(6)ال رعل

 الراجح:  القول
 لدِاستلراضِأ راؿِالوهيػاءصِر ذػافِأدلػتيـصِذظيػرِلػلِافِأدلػفِالمػانلذفِلتػزرذجِال ػمارِضػلذوفصِ

تهبشت  الِتهرىَِعَّكِالر رؼِفالِرىوِأدلػفِالىميػررِال ػرذحفِالعتاػلِتىذػزِتػزرذجِال ػمارصِرلنػف

اض، ٔانصغيشج بانؽح نهًاارشج انعُسيح، َٔ  ٔهللا أعهى.  اٌ ذكٌٕ نهصغيش يصهؽح فِي ْزا انضَّ

 

 

                                                 

 .11ِسررةِا حزابصِمفِاآلذف:ِِ(1)

 .4ِ/52ِِالمحّك:ِِ(1)

 .11ِ/12ِِالمحّك:ِِ(7)

 .165ِسررةِا نلاـصِمفِاآلذف:ِِ(5)

 .4ِ/54ِِالمحّك:ِِ(4)

 .6ِ/741ِِانظر:ِالمو ؿِفلِاحناـِالمرأة:ِِ(6)
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انِي  المطلب الثَّ

 موقف القانون من تزويج الصغار

نافِاللمؿِفالِالمحانـِال رعذفِ دذماِ مذىبِىميررِاللّماءِمفِ حفِزراجِال مارِنماِ
تهػػدـصِرنػػافَِعَّْذػػواِاللمػػؿِعنػػدِالنعػػاسصِفنثذػػراِمػػاِنػػافِذهػػعِزراجِال ػػمارِفاػػلِمىتملاتنػػاِالهدذمػػفصِ

َراجِ المفِتضرِنثذراِ مسته ؿِا رالدِال مارصِرنـِن  تِمفَِذلاَؾِرلنفِأضرارِىذاِالنعرعِم فِالزع
ػػاِحػػداِ الم ػػرعذفِفاػػلِالدرلػػفِاللثمانذػػفِحػػذفِإ ػػدارِ ػػانرفِ مع ِاىتماعذػػفصِرأضػػرارِخّهذػػفصِما مػػ سب

إلَػكِافِذ خػذراِ ػرأغِا ػفِ ػ رمفصِرعثمػافِال تػلصِرا  ػـصِ لػدـِىػراز1776ِِحهرؽِاللا ّػفِعػاـِ
ِصِفمنلتِزراجِال مارِأ الِ  ؿِسفِملذنفِفالِالمادةِالسا لفصِرن يا:ِ(1)ل ماراللهدَِعَّكِا

غِلػػػ ـِذػػػتـِالسػػػنفِالثانذػػػفِع ػػػرةِمػػػفِاللمػػػػرصِ)الِذىػػػرزِ حػػػدِأ ػػػالِأفِذػػػزرجِال ػػػمذرِالعػػػذا
ِرال مذرةِالعتالِلـِتتـِالسنفِالتاسلفِمفِاللمر(.

َراجِمػػفِالىنسػػذفِفاػػلِالمػػادةِالرا لػػفِمػػفِىػػذاِالهػػانرفصِرن ػػيا:ِ نمػػاِحػػدعدتِسػػنةاِ ىّذػػفِالػػزع
ِ)ذ ػػترطِ فِذنػػرفِالخاطػػبِحػػا زاِأىّذػػفِالننػػاحِأفِذػػتـِالسػػنفِالثامنػػفِع ػػرةصِرالمخطر ػػفِأفِتػػتـ
السػػنفِالسػػا لفِع ػػرةِمػػفِاللمػػر(ِرىػػلِالسػػفِالعتاػػلِحػػددىاِأ ػػرِحنذوػػفِلّ ّػػرغِ السػػفِإْفِلػػـِترىػػدِ

ِاللالماتِالط ذلذفِالدالفَِعَّكِال ّرغِ  ؿَِذلاَؾ.ِ
ِ انرفِاالحراؿِال خ ذفِر ػـِ َراؽِفهدِنصع الملػدؿصِفاػل1444ِِلسػنف188ِِاماِفالِ ّدناِاللا

َراجِاللهػػؿِرال ّػػرغ(ِدرفِأفِ(1)َّػػكِإنعػػوهللالوهػػرةِا رلػػكِمػػفِالمػػادةِالسػػا لفِعَِ :ِ)ذ ػػترطِفاػػلِاىّذػػفِالػػزع
تحػػػػددِالمه ػػػػردِمػػػػفِال ّػػػػرغصِرىػػػػؿِإنعػػػػوهللِنضػػػػرجِال ػػػػخصِ)ذنػػػػرِاـِأنثػػػػك(ِمػػػػفِالناحذػػػػفِالوسػػػػّىذفِ

المه ػػردِمػػفَِذلاػػَؾِاتمػػاـِالثامنػػفِع ػػرةِمػػفِاللمػػرصِفهػػدِر ػػالحذتوِلّهذػػاـِ الراى ػػاتِالزرىذػػفصِاـِ
َراجِ تمػاـِ ىاءتِالمادةِالثامنفِ نصِذختّؼِعفِالػنصِالمتهػدـصِإْذِ ضػتِ  نػو:ِ)تنمػؿِأىّذػفِالػزع

ِالثامنفِع رة(.ِ
ر سػػػ بِىػػػذاِاالرت ػػػاؾِالت ػػػرذللصِرعػػػدـِالد ػػػفِفاػػػلِال ػػػذاغفِالهانرنذػػػفصِاختّوػػػتِاآلراءِفاػػػلِ

ػػػْذرصِرتلػػػدد تِنتذىػػػفِلػػػذلؾِاالىتيػػػاداتصِفػػػانلنسِأثػػػرهَِعَّػػػكِأحنػػػاـِالمحػػػانـصَِرَذلاػػػَؾِ  ػػػدررِالتعْوسا
أحناـِمت اذنفِفالِىذاِال  فصِرلتالفلَِذلاَؾِىاءتِالمادةِا رلكِمفِالتلػدذؿِمتضػمنفِإلمػاءِالوهػرةِ
حػالؿِفهػرةِىدذػدةِمحّيػاِتىمػعِحنػـِالوهػرةِالمػذنررةِمػعِ ا رلكِمفِالمػادةِالسػا لفِمػفِالهػانرفصِراا

                                                 

دراسػػفِمهارنػػفِ ػػذفِالمػػذاىبِالسػػنذفِرالهػػانرف ِر ػػرحِ ػػانرفِاالحػػراؿ156ِِانظػػر:ِاحنػػاـِاالسػػرةِفػػلِاالسػػالـ:ِِ(1)
 .112ِِِ-114ال خ ذف:ِد.ِم طوكِالس اعل:ِ

 .5ِِ-7الملدؿ:1444ِِلسنف188ِِانظر:ِ انرفِاالحراؿِال خ ذفِاللرا لِر ـِِ(1)
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حنػػـِالمػػادةِالثامنػػفِمحههػػفِالترفذػػؽِفذمػػاِ ذنيمػػاصِ لػػدِرفػػعِمػػاِ ذنيمػػاِمػػفِتلػػارضصَِرَذلاػػَؾِ  ػػذاغفِ
د ذهػػػفِرمرنػػػزةِتتسػػػـِ ال سػػػاطفِرالرضػػػرحصِالِذمنػػػفِافِذختّػػػؼِ  ػػػ نياَِرَذلاػػػَؾِ ػػػالنصَِعَّػػػكِأنػػػو:ِ

نماؿِالثامنفِع رة(.ِ َراج:ِاللهؿصِراا ِ)ذ ترطِفالِتماـِأىّذفِالزع
َراجَِعَّػػكِالرىػػوِالمتهػػدـصِراعػػكِاالرضػػاعِاالىتماعذػػفِفاػػلِر لػػدِأفِحػػدعدِالهػػ انرفِأىّذػػفِالػػزع

َراجِفاػلِسػػفِم نػرصِفن ػػتِالمػادةِالثامنػػف/ِفهػػرةِ ػَراؽِرالِسػػذماِخػارجِالمػػدفصِحذػثِذنثػػرِالػػزع ص1ِاللا
َراجِفّّهاضػػلِافِذػػ ذفِ ػػوصِإَذاِ َعَّػػكِمػػاِذّػػل:ِ)إَذاِطّػػبِمػػفِأنمػػؿِالخامسػػفِع ػػرةِمػػفِاللمػػرِالػػزع

أىّذفِر ا ّذفِ دنذفِ لدِمرافهفِرلذوِال رعلصِفَػ َذاِامتنػعِالػرللِطّػبِالهاضػلِمنػوِمرافهتػوِِث تِلو
خػػالؿِمػػدةِذحػػػددىاِلػػوصِفػػافِلػػػـِذلتػػرضصِأرِنػػػافِاعتراضػػوِغذػػرِىػػػدذرِ االعت ػػارِأذفِالهاضػػػلِ

ِ الزراج(.ِ
فِع رةِرالوهرةِالثانذفِمفِالمادةِنوسياِتنصَِعَّك:ِ)لّهاضلِأفِذ ذفِ زراجَِمفِ ّغِالخامس

مفِاللمرِإَذاِرىػدِضػرررةِ  ػرىِتػدعرِإلَػكَِذلاػَؾصِرذ ػترطِالعطػاءِاالذفِتحهػؽِال ّػرغِال ػرعلِ
ِ.(1)ِرالها ّذفِال دنذف(

َراجِ مرىبِال نصِالىدذدِ النس فِلمفِلـِذتـِالثامنفِع ػرةَِرَعَّْذواصِفمفِأىؿِإىراءِعهردِالزع
ِمفِاللمرصِالِ هللدعِمفِترافرِال ررطِاآلتذف:ِ

 أفِذنرفِال خصِ)ذنراِأـِأهللنثك(ِ دِأنمؿِالخامسفِع رةِمفِاللمر.ِ . أ
َراجِإَلكِالهاضل.ِ . ب  أفِذتهدـِ طّبِالزع
 مرافهفِرلذوِال رعلصِرىرِاالب.ِ . خ
 أىّذتوِر ا ّذتوِال دنذف.ِِاذفِالهاضلِ لدِتث توِمف . ز

ػػاِفاػػلِم ػػرِفهػػدِنػػصِالهػػانرفِر ػػـِ)  ػػافِالِتسػػمعِدعػػرىِالزرىذػػفِإَذا1417ِِ(ِللػػاـ46ِأمع
نانتِسفِالزرىفِتهؿِعفِستِع رةِسنفصِأرِسفِالزرجِتهؿِعفِثمانلِع ػرةِسػنفصِرىػذاِذلنػلِ

ِاللهدِ  ؿِىذاِالسفِ حذنصِرلنفِالِتسمعِفذوِدعرىِالزرىذف.ِ ِأفع
راضللِالهانرفِأرادراِاحتراـِماَِعَّْذواِعادةِالنعاسِمفِتزرذجِال مارصِمعِاتخاذِِرذظيرِأفِع

ِالرسا ؿِلتهّذؿِر رعوِ مثؿِىذاِالت رذع.ِ
أمعاِ انرفِا حراؿِال خ ذفِالسػررغصِفهػدِأخػذِ ػرأغِا ػفِ ػ رمفِرمػفِملػوِفاػلِعػدـِ ػحفِ

َراجِع  ػاِرع ثػاصِرلننػوِىلػؿِزراجِال مارِمراعػاةِلورضػاعِاالىتماعذػفِالعتاػلِتىلػؿِمػفِىػذ اِالػزع
                                                 

 صِمفِ انرفِاالحراؿِال خ ذفِاللرا ل.1483ِىذهِالوهرةِملدلفِ التلدذؿِالثعانالِع رِلسنفِِ(1)
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ا تػداءِا ىّذػفِفاػلِالوتػكِرالوتػاةِ ػال ّرغصِرانتمػاؿِا ىّذػفِ  نمػاؿِالوتػكِثمانذػفِع ػرِعامػاصِرالوتػػاةِ
سػػ لفِع ػػرِعامػػاصِرىلػػؿِالمػػدةِالرا لػػفِ ػػذفِ ػػدءِا ىّذػػفِرانتماليػػاِمرحّػػفِ ػػالحفِلّػػزراجِ ػػاذفِ

تػكِ ّرغػوِفاػلِالخامسػفِع ػرةصِرالوتػاةِ ّرغيػاِ الثالثػفِالهاضلِرمرافهفِا بِأرِالىدصِإَذاِادعكِالو
ِع رةصِرنافِىسماىماِذحتمؿَِذلاَؾ.

صِفهدِىػاءِفاػلِالمػادةِالخامسػف1221ِ(ِلسنف81ِأمعاِ انرفِا حراؿِال خ ذفِا هللردنلِر ـِ)
َراجِأْفِذنرفِالخاطػبِأرِالمخطر ػفِعػا ّذفِرافِذػتـِالخاطػب ِمنوِماِن و:ِ)ذ ترطِفالِأىّذفِالزع

ِالمهللخطر فِالخامسفِع رِمفِاللمر( ـع السنفِالسادسفِع رصِرأْفِتهللتا
ِ(1).ِ

فنمػػػاِىػػػرِراضػػػنِمػػػفِىػػػذهِالمػػػادةِإنعػػػوهللِالِذىػػػرزِلّػػػرللِتػػػزرذجِال ػػػمذرصِر ػػػدِرافػػػؽِالهػػػانرفِ
ِ.ِ(1)ىصِنالسررغِرالترنسلِرغذرىماا هللردنلِفالِىذهِالىز ذفِ رانذفِا حراؿِال خ ذفِا هللخِر

ر ػػدِذنػػرِالػػدنتررِعمػػرِسػػّذمافِا  ػػهرِ ػػررطاِلتػػزرذجِال ػػمارِفاػػلِملػػرضِ ػػرحوِليػػذهِ
المػػػادةصِفهػػػاؿ:ِ)لػػػذسِالهػػػرؿِ تػػػزرذجِال ػػػمارَِعَّػػػكِإطال ػػػوِنمػػػاِذظنػػػوِ لػػػضِمػػػفِلػػػـِذسػػػترعبِ

ِ حثاصِ ؿِىناؾِ ررطِر وياِأىؿِاللّـصِمنيا:ِالمرضرعِ
أراُل:ِأْفِذنرفِالرللِىرِا بِدرفِسػا رِا رلذػاءصِرىػذاِالهػرؿِرافِلػـِذنػفِمتوهػاَِعَّْذػواصِإالِ
إنعػوهللِ ّعػػؿِمػػفِتػػزرذجِال ػمارصِفاآل ػػاءِ ّمػػاِذزرىػػرفِال ػمارصِإالِإَذاِرىػػدراِفاػػلِتػػزرذىيـِم ػػّحفِ

ِراىحف.ِ
َراجصِأمعػاِاال ت ػارِثانذا:ِ الحذفِال مذرِرا ل مذرةِلّزراجصِرىذاِإَذاِحػدثِدخػرؿِ لػدِالػزع
َِعَّكِاللهدِرحدهِفالِم نّفِفذو.ِ

َراجِمػػعِعػػدـِ ثالثػػا:ِذ ػػترطِأْفِذنػػرفِالػػزرجِنػػؼءصِفػػالِم ػػّحفِلّ ػػمذرِرال ػػمذرةِفاػػلِالػػزع
ِ.ِ(7)ِالنواءة(

نذفِا حػػراؿِال خ ػػذفِفاػػلِنثذػػرِمػػفِالػػ الدِر لػػدِىػػذهِالتهدمػػفِال سػػذطفِنهػػرؿ:ِأْفِترىػػوِ ػػرا
اإلسالمذفِإَلكِمنعِتزرذجِال مارِضلذؼِالمستندصِرىرِمخالؼِلهرؿِىميررِأىؿِاللّـصِ ؿِىرِ

ِ اذمِالِذىرزِاعتماده.ِ ِمخالؼِإلىماعيـصِرىرِ رؿم
ِ

                                                 

 .121ِِمىمرعفِالت رذلاتِالخا فِ المحانـِال رعذف:ِِ(1)

 صِعمرِسّذمافِا  هرِ.42ِ رحِ انرفِا حراؿِال خ ذفِاالردنل:ِِ(1)

 الم درِالسا ؽِ.ِِ(7)
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ث الرابع
َ
ح

ْ
ب
َ
 امل

اج
َ
و
َّ
ى الصغار فِي الز

َ
ل
َ
 الوالية ع

ل  المطمب اأَلوَّ
 الحاالوالية لغة واصط

ِأرال:ِالرالذفِفالِالَُّمف:ِ
ِالرلل:ِالهربِرالدنرصِذهاؿ:ِت اعدِ لدِرللصِأغ:ِ ربِرىّسِمامعاِذّذنلصِأغ:ِذهار نل.ِ

صِرىرِضدِاللدرصِاسـِمفِراالهصِإَذاِأح عو.ِ ِنثذرةصِمنيا:ِالمحبع ِرالرللِلوِملافب
ِرالذػػػفصِأغ:ِمىتملػػػرفِفاػػػلِالن ػػػ رةصِر ذػػػؿ:ِالرالذػػػفِتػػػرللِرالرالذػػػف:ِالن ػػػرةصِذهػػػاؿ:ِىػػػـِعّػػػلع

ِا مرصِذهاؿ:ِرللِا مرِإَذاِ اـِ وصِرترلكِا مرصِأغ:ِتهّعدهصِرترلكِفالنا:ِاتخذهِرلذا.ِ
ر اؿِسذ رذو:ِالَرالذفِ الوتن:ِالم درصِرالراالذفِ النسر:ِاالسػـصِمثػؿ:ِاإلمػارةصِرالنعها ػف َِ نعػوهللِ

ِ.ِ(1)رااسـِلماِترلذتوِر متِ وصَِف َذاِأرادراِالم درِفتح
ِثانذا:ِالرالذفِفالِاال طالح:

  نيا:ِ)تنوذذِالهرؿَِعَّكِالمذرِ اءِأـِأ كصِأرِىلِع ارةِعفِسّطفِتهللىلؿِِ(1)عرعفياِالحنوذف
ِلمفِتث تِلوِالهدرةَِعَّكِإن اءِالتع رفاتِراللهردِرتنوذذىا(.ِ

ِ.ِ(7)ِرعرعفياِال ذخِأ رِزىرةصِحذثِ اؿ:ِ)ىلِالهدرةَِعَّكِإن اءِاللهدِنافذا(
ِرىلِ سماف:ِرالذفِ ا رةصِررالذفِمتلدذف.ِ

  نيػػػا:ِ ػػػدرةِال ػػػخصِ ػػػرعاَِعَّػػػكِإن ػػػاءِالت ػػػرؼِِ(5)رعرعفيػػػاِالػػػدنتررِع ػػػدِالنػػػرذـِزذػػػداف
ِوصِأرَِعَّكِنوسِالمذرِرمالو.ِال حذنِالنافذَِعَّكِنوسوِأرِمال

نعَمػػػػاِ ػػػػرعتِالرالذػػػػفِحوظػػػػاِلحهػػػػرؽِاللػػػػاىزذفِعػػػػفِ ذهػػػػرؿِالػػػػدنتررِمهللْ ػػػػَطَوكِالسػػػػ اعل:ِ)َراا
الت ػػرؼِ سػػ بِمػػفِأسػػ ابِفهػػدِا ىّذػػفِأرِنه ػػياصِررعاذػػفِلم ػػالحيـصَِحتعػػكِالِتضػػذعِرتيػػدرصِ

                                                 

 ِرتػػػػاجِالّمػػػػف884ِ ِرموػػػػرداتِألوػػػػاظِالهػػػػرآف:14ِ/526ِ ِرلسػػػػافِاللػػػػرب:6ِ/151ِمهللْلَىػػػػـِمهػػػػاذذسِالّمػػػػف:ِِ(1)
 .6ِ/1418ِر حاحِاللر ذف:ِ

 5ِ/145ِ:ِ ِرردِالمحتػػارِعّػػكِالػػدرِالمختػػار7/113 ِرال حػػرِالرا ػػؽ:153ِِ-7ِ/156 ػػرحِفػػتنِالهػػدذر:ِِ(1)
 رماِ لدىاِ.1ِ/152ِِر دا عِال نا ع:ِ

 .123ِا حراؿِال خ ذف:ِاإلماـِمهللَحمعدِأ رِزىرة:ِِ(7)

 .6ِ/774ِِالمو ؿِفلِأحناـِا هللسرةِرال ذتِالمسّـ:ِِ(5)



    
 

 

ٔٗ1٘ 

 

 م 11/4/1111-11 الرهادي -املؤمتر العلوي الثاًي لكلية العلوم اإلسالهية  

 بني الشريعة والقاًوى حكن تزويج الصغار احملور الثالث 0 الفقه وأصوله

لوِال ارعِمفِذتػرلكِِراإلسالـِذلت رِالمىتمعِرحدةِمتماسنفصِفمفِعىزِعفِرعاذفِم ّحتوِأ اـ
ِ.ِ(1)أمرهصِرذحهؽِلوِالنوعصِرذدفعِعنوِالضرر(

 المطمب الثَّاِني
 الوالية َعَمى الصغير

َراجَِعَّكِ سمذف:ِ ِذهسـِالوهياءِالرالذفِفالِالزع
ِرالذفِإى ارصِررالذفِاختذار.ِ

َراجَِعَّػكِاماِرالذفِاالى ار:ِفيلِالعتاػلِتلت ػرِِر ِالػرللِذسػت دِفذيػاِ ان ػاءِالػزع الذػفِنامّػف َِ فع
ِ.ِ(1)المرلعكَِعَّْذواصِرالِذ ارنوِفذياِأحد

ِاماِالرالذفِالثانذفصِرىلِالعتالِتث تَِعَّكِال المفِاللا ّفصِرىذهِلذستِمرضرعِ حثنا.ِ
صِرىػلِتلنػل:ِافِالػرللِ يػذهِالرالذػفِ(7):ِرالذفِالحػتـِراإلذىػابفرالذفِاالى ارِذسمذياِالحنوذف

ذنوردِ رأذوِفالِتزرذجِمفِتحتِرالذتوصِدرفِأفِذنرفِلوِحؽِالرفضِأرِاالعتػراضصِرىػلِعنػدىـِ
ال ػ لِتث تَِعَّكِالها رذفصِفتث تَِعَّكِفا ػدِا ىّذػفصِرىػرِالمىنػرفِرالملتػرهصِِرِ-أغِالحنوذفِ–

غذػػرِالممذػػزصِرالمىنرنػػفِرالملترىػػفِرال ػػ ذفِغذػػرِالممذػػزةصِنمػػاِتث ػػتَِعَّػػكِنػػا صِاالىّذػػفصِرىػػرِ
ِ.ِ(5)ال  لِالممذز

رافِىميررِالوهياءِذث ترفِىذهِالرالذفِمفِحذثِذمنلياِالهانرفصِإْذِذ ترطِاللهؿِرال ّرغِفالِ
ِ.ِأىّذفِالزرىذفِلّزراج

 المطمب الثالث
ِِالشروط الَِّتي يجب توافرها لجواز تزويج الولي الصغار

َراجِلنوسوِ نوسو َِ نعوهللِلذسِ  ىؿِلمثؿِىذهِالت ػرفاتصِ الِذىرزِأفِذ ا رِال مذرِعهدِالزع
غِذتػػرافرِفذػػوِسػػ بِمػػفِأسػػ ابِىػػذهِالرالذػػفَِعَّػػكِمػػفِتحػػتِ  ػػؿِافَِذلاػػَؾِذنػػرفِِلّػػرللِال ػػرعلِالعػػذا

ِرلنفِ  ررطِر وياِاىؿِاللّـصِرىل:ِرالذتوصِ

                                                 

 .176ِِ رحِ انرفِا حراؿِال خ ذف:ِِ(1)

 .123ِِاالحراؿِال خ ذف:ِا رِزىرة:ِِ(1)

 .1ِ/151ِِ دا عِال نا ع:ِِ(7)

 .128ِِاالحراؿِال خ ذف:ِا رِزىرة:ِِ(5)



    
 

 

ٔٗ1ٙ 

 

 م 11/4/1111-11 الرهادي -املؤمتر العلوي الثاًي لكلية العلوم اإلسالهية  

 بني الشريعة والقاًوى حكن تزويج الصغار احملور الثالث 0 الفقه وأصوله

افِذنرفِالرللِىرِاالبصِدرفِسا رِاالرلذاءصِرىذاِمذىبِاالماـِمالػؾصِرأحمػدصِ .ٔ
رال ػػػػافللصِرأ ػػػػرِع ذػػػػدصِرالثػػػػررغصِرا ػػػػفِأ ػػػػلِلذّػػػػك.ِرأضػػػػاؼِاالمػػػػاـِال ػػػػافللصِرال ػػػػذلفِ

ِعندِفهدِا ب.ِ(1)االمامذفصِالىدِإَلكِا ب  .َِ نعوهللِأبم
رذىػبِآخػررفصِمػنيـ:ِالحسػفصِرا ػراىذـِالنخلػلصِرطػاررسصِرعطػاءصِر تػادةصِرا ػفِ

:ِرالِنلّػـِ(1)ل ػمذرةصِر ػاؿِالػرازغ  رمفصِرا رزاعل:ِإَلكِىرازِتزرذجِغذرِا بِرالىدِا
 أحُداِمفِالسّؼِمنعِذاؾ.ِ

رذىبِا رِحنذوفِرحمػوِا ِإلَػكِىػرازِتػزرذجِاالرلذػاءِال ػمارصِرلػذسِليػـِالخذػارِعنػدِ
ذىلّػػراِلال نػػاءِرأ نػػا يـِرالذػػفِاالِإَذاِرىػػدتِ ػػوفِاخػػرىِغذػػرِِصِغذػػرِافِال ػػافلذفِلػػـ(7)ال ّػػرغ
 .ِ(5)ال نرة

ِسػػػا رِاالرلذػػػاءِذػػػدلرفِ ػػػوصِرالفِاله ػػػدِ ػػػالرللِطّػػػبِ فػػػ رلكِالػػػرالةِ ػػػالتزرذجِاالبصَِ فع
 .ِ(4)الحظِلياصِرا بِأ وؽهللِعّذياِرأطّبِلّحظِمفِغذره

ِالظػػػاىرغ:ِ)رلػػػالبِافِذػػػزرجِا نتػػػوِال ػػػمذرةِال نػػػر ػػػ  مذػػػرِِ-مػػػاِلػػػـِت ّػػػغِ-اؿِا ػػػفِحػػػـز
اذنياصِرالِخذارِلياِإَذاِ ّمتصِفافِنانتِثذ اِمفِزرجِماتِعنياصِأرِطّهياِلـِذىزِلػالبِرالِ

ِ.ِ(6)ِلمذرهِافِذزرىياَِحتعكِت ّغصِرالِاذفِليماِ  ؿِافِت ّغ(
 ترطِفلِالرللِأفِذنرفِنامؿِا ىّذفِ ِ فِفا دِا ىّذفِالِع ػارةِلػوِ ػؿِا ىّذفِ:ِذ .ٕ

ع ارتوِمّماةِصِرنا صِا ىّذفِلذستِلوِرالذفِتزرذجِنوسوِصِف رلكِأالِذمّؾِتػزرذجِغذػرهِ
 .(3)صِرعّكِذلؾِذىبِأفِذنرفِرللِعا اُلِ المُاِحرُاِ

ا تواؽِفلِالدذفِ:ِرذلؾِذلنلِأنوِالِذىرزِ حػاؿِأفِذنػرفِالنوػارِرلذػُاِعّػكِالمسػّـِ .ٖ
صِر فِالرالذػػفِِ(8)صِنمػػاِالِرالذػػفِلّمسػػّـِعّػػكِغذػػرهِصِرىػػرِ ػػرطِمتوػػؽِعّذػػوِعنػػدِالوهيػػاءِ

ِفلِالزراجِتت عِالتررذثِ التل ذبِرالذفِمذراثِ ذفِالمسّـِرغذرهِ.ِ

                                                 

 ِرال ذػافِفػلِمػذىبِاالمػاـِال ػافلل:7ِ/72ِفِأدلفِخّذػؿ:ِ ِرمراىبِالىّذؿِم4ِ/521الممنلِال فِ دامف:ِِ(1)
 .1ِ/732ِ ِرالررضفِال يذفِ رحِالّملفِالدم هذف:4ِ/165ِ

 .4ِ/74ِ ِرالمحّك:4ِ/521ِالممنل:ِِ(1)

 .73ِِ ِرأحناـِال مار:141ِِ-7ِ/141 رحِفتنِالهدذر:ِِ(7)

 .4ِ/165ِال ذافِ رحِالميذب:ِِ(5)

 الم درِالسا ؽ.ِِ(4)

 .4ِ/78ِِالمحّك:ِِ(6)

 .116ِ-114فِصِمحمدِأ رِزىرةِصِصصِرا حراؿِال خ ذ7/72ِصِمراىبِالىّذؿِ:4/521ِالممنلِصِِ(3)
 .4/62ِِصِرالمحّكِ:5/143ِصِرممنلِالمحتاجِ:1/15ِصِر داذفِالمىتيدِ:4/527ِ(ِالممنلِ:ِ(8



    
 

 

ٔٗ14 

 

 م 11/4/1111-11 الرهادي -املؤمتر العلوي الثاًي لكلية العلوم اإلسالهية  

 بني الشريعة والقاًوى حكن تزويج الصغار احملور الثالث 0 الفقه وأصوله

 المطمب الثالث
 المستحقون والية االجبار َعَمى الصغار 

ِإَذاِنانتِرالذفِتزرذجِال مارِىلِرالذفِاى ارصِفمفِذستحؽِىذهِالرالذفِ رعا 
غِذمّػؾِحػؽِاال ـعِاختّوػراِفػذمفِذ ػارنوِاتوؽِاىؿِاللّـَِعَّػكِافِالعػذا ى ػارِىػرِاالبِرحػدهصِثهللػ

ِفالِىذاِالحؽِإَلكِماِذ تل:ِ
:ِرعنػدىـِرالذػفِاالى ػارَِعَّػكِال ػمذرِرال ػمذرةِتث ػتِلّل ػ اتِم هب الحنفية .ٔ

 صِثهللـعِلّسّطافصِأرِالهاضل.ِ(1)النس ذفصِثهللـعِالل  اتِالس  ذفصِثهللـعِلذرغِا رحاـ
ِرىذاِالترتذبِنوسوِفالِالمذراثصِرالهرذبِذحىبِال لذد.ِ

 ػػػاؿِاللذنػػػل:ِ)رالػػػرللِىػػػرِالل ػػػ فَِعَّػػػكِترتذػػػبِالل ػػػ اتِفاػػػلِاالرثصِفػػػ  ربِا رلذػػػاءِ
ِالىػدِعنػدِا ػلِحنذوػفِأرلػكِمػفِا خصِ ِا نوِرافِسوؿصِثهللـعِاالبصِثهللـعِالىدِرافِعالصِثهللـع اال فصِثهللـع

 .ِ(1)ِسراءِنافِ بِأرِ ـ(
رىؤالءِىمذلاِرافِث تتِليـِرالذفِاالى ارِاالِانيـِذختّورفِفالِتمتعِال مارِ حؽِخذارِ

 .ِ(7)ال ّرغِإَذاِزرىيـِ لضِىؤالءِاالرلذاء
يػػاءِالمالنذػػفِإلَػػكِالهػػرؿِافِرالذػػفِاالى ػػارَِعَّػػكِ:ِذىػػبِأغّػػبِفهالمالكيههةِمهه هب .ٕ

 .ِ(5)ال مذرةِلالبِفهطصِرالِث تِالحدِغذره
رذػػرىِاالمػػاـِمالػػؾِافِالرالذػػفِملت ػػرةِ التل ػػذبِاالِاال ػػفصِفمػػفِنػػافِا ػػربِع ػػ فِنػػافِ

رافِسوّراصِثهللـعِاآل اءصِثهللـعِاالخرةِلوبِرا ـصِثهللـعِلوبصِثهللـعِ نرِِأحؽِ الرالذفصِراال ناءِعندهِأرلك
ِ نػرِاالخػرةِلػالبِرافِعّػراصِرالىػدِرأ ػرهِأرلػكِمػػفِاالخِ ـع ِلػالبِفهػطصِثهللػ ـع االخػرةِلػالبِراالـصِثهللػ

ِاللمرمفَِعَّكِترتذبِاالخرةِرافِسوّرا ِ.(4)را نوصِثهللـع
فِلّ ػػػػمذرصِتث ػػػػتِرالذػػػػفِاالى ػػػػارِلػػػػالبِرر ػػػػذوصِرالِتث ػػػػتِالحػػػػدِغذرىمػػػػاصِفّيمػػػػاِامػػػػاِ النسػػػػ 
ِتزرذىو.ِ

                                                 

 .1ِ/187ِِ ِرالوتارىِاليندذف:7ِ/168ِ رحِفتنِالهدذر:ِِ(1)

 .5ِ/171ِِال ناذفِ رحِاليداذف:ِِ(1)

 .6ِ/743ِِع دِالنرذـِزذداف:ِِ–المو ؿِِ(7)

 .5ِ/115ِِ ِرالذخذرة:781ِِ-1ِ/781ال رحِال مذرِلّدردذر:ِِ(5)

 .1ِ/14ِ داذفِالمىتيد:ِِ(4)



    
 

 

ٔٗ11 

 

 م 11/4/1111-11 الرهادي -املؤمتر العلوي الثاًي لكلية العلوم اإلسالهية  

 بني الشريعة والقاًوى حكن تزويج الصغار احملور الثالث 0 الفقه وأصوله

 اؿِا فِىزغِالمالنل:ِ)خمسفِذّزميـِالننػاحِإَذاِعهػدهِغذػرىـصِسػخطراِاـِرضػراصِرىػـ:ِ
الطوػػػؿِال ػػػمذرصِرال نػػػرِذزرىيمػػػاِأ رىمػػػاصِرالل ػػػدِراَ مػػػفِذزرىيمػػػاِسػػػذدىماصِرالذتػػػذـِال ػػػمذرِ

ِ.ِ(1)ِذزرىوِر ذو(
ر لػػدِعػػرضِرأغِالمالنذػػفِفاػػلِرالذػػفِاالى ػػارصِفػػانلِارىِافِرالذػػفِاالى ػػارِتنػػرفِلػػالب ِ
َ نعػوهللِمػدفرعِ ال ػػوهفِرالحػرصَِعَّػكِرعاذػػفِالمػرلكَِعَّْذػواصِامػػاِالر ػلِفهػدِالِذمّػػؾَِذلاػَؾصِرر مػػاِ

 را ِأعّـ.ِذنرفِفالِرالذتوِضررَِعَّكِالمرلكَِعَّْذواصِ
:ِالمذىبِال افللِذتهاربِفالِاالى ارِمعِالمذىبِالمالنلصِفالِم هب الشافعية .ٖ

اخػػػتالؼِ ػػػذفِفهيػػػاءِال ػػػافلذفِفاػػػلِافِالىػػػدِذنػػػزؿِمنزلػػػفِاالبِعنػػػدِفهػػػدهِفاػػػلِاى ػػػارِال نػػػرِ
فِعّػراِ  مذرةِنانػتِاـِن ذػرةصِفال ػمذرةِذزرىيػاِا بصِرالىػدِمػفِأىػدادِا بِالػرارثذفِراا

مػػفِا خصِرالػػدلذؿِافِالىػػدِلػػوِرالذػػفِتل ػػذبصِفنػػافِمهػػدماَِعَّػػكِا خصِنػػاالبصِِفيػػرِأرلػػك
 .(1)لذلؾِفافِرالذفِاالى ارِتث تِلالبِرالىد

ِأ ػػرهِرافِعػػالصِرعنػػدِمهه هب الحنابمههة .ٗ ـع :ِأحػػؽِالنعػػاسِ ننػػاحِالمػػرأةِالحػػرةِأ رىػػاصِثهللػػ
َذاِعػػدـِا بِرر ػذوِرنػػافِال ػػمذرِفهيػاءِالحنا ّػػفِتث ػتِرال ذػػفِاالى ػارِلػػوبِرر ػذوصَِراا

َراجِتث ػتِرالذػػفِتزرذىػػوِلّهاضػلِدرفِغذػػرهِمػػفِا رلذػاءصِامػػاِال ػػمذرةِفػػالِ  حاىػفِإلَػػكِالػػزع
 .ِ(7)رالذفِلّهاضلَِعَّكِتزرذىيا

ِالرلدِمرى   ۋ  ۋ  ٴۇ چربِال ذوصِ اؿِتلالك:ِرا تدأِالحنا ّفِ ا ب َِ فع

ِ.ِِ(5) چ      ۅ  ۅ
راث ػػاتِرالذػػفِالمرىػػربِلػػوَِعَّػػكِالي ػػفِأرلػػكِمػػفِاللنػػسصِرالفِاالبِرافػػرِال ػػوهفِذلػػرؼِ
م ّحفِأرالدهِأنثرِمفِغذرهصِفتث تِلوِالرالذفِلنماؿِ وهتوصِراآلثارِالراردةِفالِزراجِال مارِ

َراجِفذياِلوبصِرالىدِنا بِفالِنثذرِمفِا حناـ.نان  تِرالذفِالزع
ِالظػاىرغ:ِ)الِذىػرزِاننػاحِا  لػدِمػفِا رلذػاءِم هب الظاهرية .٘ :ِذهػرؿِا ػفِحػـز

ِ لدِأبِإلَػكِآدـِ ِالنعاسِنّيـِذّتهرفِفالِأبب زِ ػالِ ػؾصِفّػرِىػاِمعِرىردِا  رب َِ فع
                                                 

 .117ِِالهرانذفِالوهيذف:ِال فِىزغ:ِِ(1)

 .164ِِِ-4ِ/165ال ذافِ رحِالميذب:ِِ(1)

 .7ِ/14ِِ ِرن اؼِالهناع:6ِ/565ِالممنل:ِِ(7)

 .42ِِسررةِا ن ذاءصِمفِاآلذف:ِِ(5)
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إنناحِا  لدِمعِرىردِا  ربِلىازِإنناحِنؿِمػفَِعَّػكِرىػوِاالرض َِ نعػوهللِذّهاىػاِ ػالِ ػؾِ
ِذهذنػاِانعػوهللِ فالِ لضِآ ا ياصِفافِحدراِفالَِذلاَؾِحدةاِنّوراِال رىافَِعَّْذواصِرالِس ذؿِإَلْذػواصِف ػنع

 .ِ(1)ِالِحؽعِمعِا  ربِلو لد(
 مذػػرِاذنيػػاصِرالِخذػػارِليػػاِإَذاِِ-مػػاِلػػـِت ّػػغِ-ال ػػمذرةِال نػػرِذزرىيػػاِا بِرعنػػدىـِاف

 ّمػػتصِفػػافِنانػػتِثذ ػػاِمػػفِزرجِمػػاتِعنيػػاصِأرِطّعهيػػاِلػػـِذىػػزِلػػوبِرالِلمذػػرهِافِذزرىيػػاِ
ِأفِذننحيػػاِالِمػػفِضػػرررةِرالِمػػفِغذػػرِ َحتعػػكِت ّػػغصِرال ػػمذرةِالعتاػػلِالِأبِليػػاِفّػػذسِ حػػدب

ذىرزِلوبِرالِلمذػرهِاننػاحِال ػمذرِالػذنرَِحتعػكِذ ّػغصِفػافِفهػدِفيػرِِضرررةَِحتعكِت ّغصِرال
 .(1)موسرخِأ دا

:ِلػػوبِتػػزرذجِا نتػػوِال ػػمذرةصِرافِلػػـِتػػ ذفصِسػػراءِنانػػتِ نػػراِأرِمهه هب الزيديههة .ٙ
الن ػرةِ ػرا تيفصِرنػافِذهػدـِا  ػربِِصِ اؿِال رنانل:ِ)نػافِذلهػدِننػاحِالنسػاءِفاػلِزمػف(7)ثذ ا

ِمرىرُداِنافَِذلاَؾِإَلْذػواِنمػاِنػافِمػفِا ػلِ نػرِرعمػرِفاػلِتزرذىيمػاِ فا  ربصَِف َذاِنافِا بهلل
وصِرىنػػػػذاِعمػػػػؿِفاػػػػلِتػػػػزرذجِ ناتػػػػِصِرنمػػػػاِنػػػػافِمنػػػػوِعا  ػػػػفصِرحو ػػػػفِمػػػػفِرسػػػػرؿِا ِ

ِإَذاِعدـِا بِترلكَِذلاَؾِا  ربِفا  ربِإَلكِالمرأة(ال حا فِ .ِفافِلػـِذنػفِرلػلصِ(5)صِثهللـع
فرللِنناحِال مذرةِالر لصِفيرِارلكِمفِاإلماـِأرِنا  وِالهاضػلصِرلنػفِ  ػرطِافِذنػرفِ

فِمفِ  ؿِالرللصِاماِأرِامػرهِ تزرذىيػاِمطّهػاِدرفِتلذػذفِ ػخصِملػذف ِفاالمػاـِالزرجِملذ
أرِالهاضلِذهدمافَِعَّكِالر لصِفػافِلػـِذرىػدِر ػل ِفالرالذػفَِعَّػكِال ػمذرةِفاػلِتزرذىيػاِ

ِ.ِ(4)إَلكِاالماـِأرِالهاضل
رىرِأنثرىـِحنرعاِر وهفِررأففصِرذّذوِالىدصَِف نعوهللِنػا بِفاػلِِفاالبِعندىـِأ ربِا رلذاءص

 مزذدِحنرهِررأفتوَِعَّكِ ناتِا نوصِر دِذزذدَِعَّكِاالبِفالَِذلاَؾ.ِ
:ِالِرالذػػفِفاػػلِعهػػدِالننػػاحِلمذػػرِاالبِرالىػػدِلػػالبِرافِمهه هب الشههيعة االماميههة .4

 عالصِرالمرلكصِرالر لصِرالحانـ.ِ

                                                 

 .78ِِِ-4ِ/73المحّك:ِِ(1)

 .55ِِ 78ِالمحّك:ِِ(1)

 .5ِ/113ِِالررضِالنضذر:ِِ(7)

 .7ِ/11ِِالسذؿِالىرار:ِِ(5)

 .7ِ/11ِ ِرالسذؿِالىرار:5ِ/113ِالررضِالنضذر:ِِِ(4)
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البِرالىػدَِعَّػكِتػزرذجِال ػمذرِرال ػمذرةصِرلػرِنانػتِال ػمذرةِرتث تِعندىـِالرالذفِلػ
ِ.ِ(1)ثذ اصِ افِذى تِ نارتياِ رطءِأرِ مذره

 اؿِالمحهؽِالحّل:ِ)رتث تِرالذفِاالبِرالىدِلوبَِعَّػكِال ػمذرةصِرافِذى ػتِ نارتيػاِ
لػػدِ ّرغػػوصِرنػػذاِلػػرِزرجِا بصِأرِالىػػدِالرلػػدِال ػػمذرِلزمػػوِ ػػرطءِأرِغذػػرهصِرالِخذػػارِليػػاِ 

ِ.(1)ِاللهدصِرالِخذارِلوِمعِ ّرغوِر دهَِعَّكِا  ير(
 القول الراجح: 

 لدِعرضِمػذاىبِالوهيػاءِفاػلِالمسػتحهذفِلرالذػفِاالى ػارَِعَّػكِال ػمارصِت ػذفِلنػاِافِاالبِ
ذرِرال مذرةصِرذ تلِ لدهِالىدِعندِفهدِا بصِرتهدـِاالبِرالىدَِعَّػكِىرِاالرلكِفالِتزرذجِال م

غِذتوػػؽِمػػعِ راعػػدِال ػػرذلفِاالسػػالمذفصَِرَعَّْذػػواِىػػرىِاللػػرؼِفاػػلِالػػ الدِ اال ػػفِرا ػػفِاال ػػفِىػػرِالعػػذا
االسػالمذفصِاحترامػػاِليػػـ.ِاضػػؼِإلَػػكَِذلاػػَؾِافِاآل ػاءِأدرىِ م ػػالنِأ نػػا يـصِرأنثػػرىـِحنػػراِر ػػوهفصِ

ِتوؽِمعِحهذهفِالرالذف..ِرا ِأعّـ.رىذاِذ
 المطمب الخامس

 الوالية َعَمى الصغر ِفي القانون
الملدؿِخالذاِمفِاإل ارةِإلَػك1444ِِلسنف188ِِىاءِ انرفِاالحراؿِال خ ذفِاللرا لِر ـِ

أحنػػاـِالرالذػػفصَِعَّػػكِالػػرغـِمػػفِأىمذتػػوصِر ػػدِتلرضػػتِلػػوِ ػػرانذفِاالحػػراؿِال خ ػػذفِفاػػلِال ّػػدافِ
ِفِا هللخرى.ِاإلسالمذ

ِفهدِىاءِفالِالمادةِالخامسفِمفِ انرفِا حراؿِال خ ذفِا هللردنلِماِذ تل:ِ
َراجِأْفِذنػػػرفِالخاطػػػبِرالمخطر ػػػفِعػػػا ّذفصِرافِذػػػتـِالخاطػػػبِالسػػػنفِ ذ ػػػترطِفاػػػلِأىّذػػػفِالػػػزع

ِ.ِ(7)السادسفِع رةصِرافِتتـِالمخطر فِالسنفِالخامسفِع رةِمفِاللمر
فلّػػكِضػػرءَِذلاػػَؾِالِذىػػرزِلّػػرللِتػػزرذجِال ػػمذرصِرتهػػررِالمػػادةِ رضػػرحِعػػدـِث ػػرتِالرالذػػفِ

َِعَّكِأرالدهِال مار.ِ

                                                 

 .148ِِ ِرالمخت رِالنافع:1ِ/484ِ را عِاالسالـ:ِِ(1)

 .1ِ/442ِِ را عِاالسالـ:ِِ(1)

ػدِا ػرِ نػر:ِمرسػرعفِالت ػرذلات1221ِ:3ِلسػنف81ِِلِر ػـِ انرفِا حػراؿِال خ ػذفِاالردنػِ(7) صِالمحػاملِمهللَحمع
 راالىتياداتِالهضا ذفِ.ِ
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َراجِِ(ِمػػفِ ػػانرفِاالحػػراؿِال خ ػذفِالسػػررغِمػػاِن ػػو:11رىػاءِفاػػلِالمػػادةِ) )الػػرللِفاػػلِالػػزع
ِىرِالل  فِ نوسوَِعَّكِترتذبِاالرثِ  رطِافِذنرفِمحرما(ِ.ِ

صِفمنلػػػتِرالذػػػفِغذػػػرِ رذالحػػػظِافِىػػػذهِالمػػػادةِلػػػـِتمػػػننِحػػػؽِالرالذػػػفِاالِلّل ػػػ اتِالمحػػػاـر
صِنػا فِاللػـِمػػثالصِرىػرِرأغِىدذػدِلػـِذهػػؿِ ػوِأحػدِمػفِالوهيػػاءصِفالهػانرفِمنػعِاالرلذػاءِمػػفِ المحػاـر

ِرصِرلـِذ ترطِفالِزراجِالمراىهذفِغذرِمرافهفِاالبِأرِالىد.ِتزرذجِال ما
ِ(َِعَّكِماِذّل:11ِرن تِالمادةِ)

َراج1ِ) .ِذ ػػترطِافِذنػػرفِالػػرللِعػػا الِ المػػا.ِإَذاِاسػػترىِرلذػػافِفاػػلِالهػػربِف ذيمػػاِتػػرلكِالػػزع
   را طوِىاز(

فِفاػػلِانتظػػارِرأذػػوِ(َِعَّػػكِمػػاِذّػػل:ِ)إَذاِغػػابِالػػرللِاال ػػربِررأىِالهاضػػلِا17رن ػػتِالمػػادةِ)
َراجِانتهّتِالرالذفِلمفِذّذو(.ِ ِفراتِم ّحفِفالِالزع

ِ(:ِ)الهاضلِرللِمفِالِرللِلو(.15المادة:ِ)
ِ.ِ(1)ِ(:ِ)لذسِلّهاضلِفالِافِذزرجِمفِلوِالرالذفَِعَّْذواِمفِنوسو(14المادةِ)

ِرالِمفِا رلوِرالِمفِفررعو.ِ
ِرذالحظِمامعاِتهدـِافِالم رعِالسررغِذهتربِمفِأحناـِالوهوِاالسالمل.

رالِذلنػلِخّػػرِالهػػانرفِاللرا ػػلِمػػفِاال ػػارةِإلَػػكِاحنػػاـِالرالذػػفِافِالهضػػاءِاللرا ػػلِالِذ ػػترطِ
وهػػرةِالثانذػػفِمػػفِالمػػادةِاالرلػػكصِالرالذػػفِفاذمػػاِتنػػرفِ ػػرطاِفذػػوصِ ػػؿِاللنػػسِىػػرِال ػػحذنصِتنوذػػذاِلّ

رالتػػلِتػػنصَِعَّػػكِرىػػربِالرىػػرعِإلَػػكِاحنػػاـِال ػػرذلفِاالسػػالمذفِعنػػدِعػػدـِرىػػردِنػػصِت ػػرذللِ
ِ.(1)ذمنفِتط ذهو

 الخاتمة
 ترفذػػػؽِا ِسػػ حانوِرتلػػػالكصِأردُِّأْفِأهلللخػػػصِالنتػػا جِالعتاػػػلِتر ػػػّتِِ لػػدِانتيػػػاءِىػػذاِال حػػػث

ِالذياصِرىلِماِذّل:ِ
 لدِعرضِتلرذواتِالوهياءِلّزراجِأرىِافِالتلرذؼِالمناسبِىر:ِاللهػدَِعَّػكِامػرأةِ .ٔ

  الِمانعِ رعلِ ه دِاالستمتاعِ ياصِرح رؿِالرلدصِرغذرَِذلاَؾِمفِم النِالنناح.ِ
 فِالنناحِفالِالناَتابصِرالسنفصِراالىماع.ِث تتِم ررعذ .ٕ

                                                 

 .157ِِ-151:ِ رحِ انرفِا حراؿِال خ ذف/ِالزراجِرانحاللو:ِد.ِم طوكِالس اعلِ(1)

 .1432ِِ مدادصِِ-صِمط لفِاالر اد35االحراؿِال خ ذفِفلِالوهوِرالهضاءِرالهانرف:ِد.َِأْحَمدِالن ذسل:ِِ(1)
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َراجِرفلِظؿِنظاموِتتنرفِاالسرةِالسّذمفِال الحفِالمتماسنفصِرذن اِفذيػاِ .ٖ ذلهدِالزع
ا رالدِذررِالنسبِالملررؼصِرمفِمىمرعِىذهِاالسرِذتنرفِالمىتمعِالمتماسؾصِ خالؼِ

غِذلجِ ارالدِالسواح.ِ  المىتمعِالعذا
 رىػػػردِاماراتػػػوصِرالِذحػػػدثِعنػػػدِال ػػػمارِفاػػػلِسػػػفِراحػػػدةصِرىػػػذاِافِال ّػػػرغِذتحهػػػؽِ .ٗ

 تتوارتِفذوِال لربِنماِذتوارتِاالفراد َِ نعوهللِذلردِإَلكِعرامؿِمختّوف.
ذىرزِتزرذجِال مارِفالِال رذلفِاالسػالمذفِ  ػرطِافِتنػرفِلّ ػمذرِم ػّحفِفاػلِ .٘

َراجِرال مذرةِ الحفِلّم ا رةِالىنسذف.  ىذاِالزع
ػَراؽصِرالِسػذماِخػارجِالمػدف ِافِالم ِر .ٙ عِاللرا لِراعػكِاالرضػاعِاالىتماعذػفِفاػلِاللا

َراجِفالِسفِم نرةصِف ىازِلّهاضلِأفِذ ذفِ ػزراجِمػفِ ّػغِالخامسػفِع ػرِ حذثِذنثرِالزع
مػفِاللمػرِإَذاِرىػدِضػرررةِ  ػرىِتػدعرِإلَػكَِذلاػَؾصِرذ ػترطِالعطػاءِاالذفِتحهػؽِال ّػرغِ

 ال رعلِرالها ّذفِال دنذف.ِ
َراجِىمػػاِاالبِرالىػػد َِ نعيهللَمػػاِأدرىِ .4 المسػػتحهرفِرالذػػفِاالى ػػارَِعَّػػكِال ػػمارِفاػػلِالػػزع

  م النِأ نا يـصِرأنثرىـِحنراِراا وا ا.ِ
الملػدؿِمػفِاال ػارة1444ِِلسػنف188ِِخّرِ ػانرفِاالحػراؿِال خ ػذفِاللرا ػلِر ػـِ .1

 إَلكِأحناـِالرالذفصِرىذاِذحسبَِعَّكِالم رعِاللرا ل.
غِ نلمتوِتتـِال الحاترالحمدِ ِ ِالعذا

ِ
 المصادر والمراجع

ِ.ِالقرآن الكريم
 الهاىرة.ِِ-:ِال فِالمنذرصِط لفِدارِالدعرةاإلجماع .ٔ
ِ-:ِا سػتاذِالػدنتررِمحمػدِمهللْ ػَطَوكِ ػّ لصِالػدعارِالىاملذػفأحكام األسرة ِفي اإلسالم .ٕ

ْرتصِط/  ـ.1487ِ-1527ْص5َِ ْذرهلل
ـ(صِمط لػػػفِىاملػػػف1461ِِ:ِد.ِمهللْ ػػػَطَوكِالسػػػ اعلِ)ت:ِأحكهههام األهميهههة والوصهههية .ٖ

 .5دم ؽصِط/ِ-دم ؽ
 .1766ْالهاىرةصِِ-:ِمط لفِحىازغاألحكام الجعفرية ِفي األحوال الشخصية .ٗ
َواج ِفههي كههوا الِكتَههاب والسههنة .٘ ِ-:ِد.ِعمػػرِسػػّذمافِا  ػػهرصِدارِالنوػػا سأحكههام الههزَّ

 ـ.1225ِِ-1515ْص7ِعمافصِط/
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671ِاإلمػاـِالوهذػوِمحمػدِ ػفِمحمػردِ ػفِالحسػذفِاالسترر ػنلِ)ت:ِِ:أحكام الصهغار .ٙ
ذعػػػػفِاْ ّْما ِاللا ِالنهللتهللػػػػبا ْرتصِط/ِ-(صِتحهذػػػػؽ:ِاالسػػػػتاذِالػػػػدنتررِمهللْ ػػػػَطَوكِ ػػػػمذدةصَِدارهلل ص1َِ ْذػػػػرهلل

 ـ.1443ِِ-1518ْ
425ِ:ِعمػػادِالػػدذفِ ػػفِمحمػػدِالط ػػرغِالملػػررؼِ النذػػاِاليراسػػلِ)ت:ِأحكههام القههرآن .4
ِْ ِالنهللتهللبا ذعفِا(صَِدارهلل ّْما ْرتصِط/ِ-اللا  ـ.1487ِِ-1527ِْص1َِ ْذرهلل
:ِد.ِأحمػػدِع ذػػدِالن ذسػػلصِمط لػػفِاألحههوال الشخصههية ِفههي الفقههه والقكههاا والقههانون .1

 ـ.1432َِ ْمَدادصِِ-االر اد
َراج:ِاالستاذِمحمدِأ رِزىرةصِالهاىرة.ِدِ-األحوال الشخصية .1   سـِالزع
ْرت.ِ-(صِدارِالملرفف125ِْ:ِمحمدِ فِادرذسِال افللِ)ت:ِاأُلم .ٓٔ  َ ْذرهلل
:ِاالنصاف ِفهي معرفهة الهراجح مهن الخهالف َعَمهى مه هب االمهام احمهد بهن حنبهل .ٔٔ

(صِدارِاحذػػػاءِالتػػػراث448ِِْعػػػالءِالػػػدذفِعّػػػلِ ػػػفِسػػػّذمافِالمػػػردارغِأ ػػػرِالحسػػػفِ)ت:ِ

ْرتصِط/ِ-الَلَر الِع  ـ.1482ِ-1522ْص1َِ ْذرهلل
حهذػؽ:ِاحمػدِالن ذسػلصِدارِالرفػاءِلّن ػرِ:ِلّ ػذخِ اسػـِالهرنػرغصِتأنيس الفقههاا .ٕٔ

 ـ.1486ِِ-1526ْص1ِىدةصِط/ِ-رالترزذع
 ِ.الهاىرة.ِ-:ِال فِنىذـِالحنولصِالمط لفِاللّمذفالبحر الرائق .ٖٔ
:ِا ػرِ نػرِ ػفِمسػلردِالناسػانلِالحنوػلِ)ت:ِبدائع الصهنائع ِفهي ترتيهب الشهرائع .ٗٔ
ذعفِا483ِْ ّْما ِاللا ِالنهللتهللبا رِِْ-(صَِدارهلل  ـ.1486ص1ِتصِط/َ ْذرهلل
:ِاالمػػػاـِمحمػػػدِ ػػػفِاحمػػػدِا ػػػفِر ػػػدِالهرط ػػػلِبدايهههة المجتههههد ونهايهههة المقتصهههد .٘ٔ

  ذررت.ِ-(صِدارِالونرِلّط اعفِرالن ر444ِْالمّهبِ ا فِر دِالحوذدِ)ت:ِ
:ِا ػرِمحمػدِمحمػدِ ػفِاحمػدِاللذنػلصِت ػحذن:ِمحمػدِعمػرِالبناية شرح الهدايهة .ٙٔ

ْرتصِط/ِ-دارِالونرال يذرِ نا رِاالسالـِالراموررغصِ  ـ.1482ِِ-1522ْص1َِ ْذرهلل
:ِال ػػذخِالىّذػػؿِالوهذػػوِاللالمػػفِامػػاـِع ػػرهِالبيههان ِفههي مهه هب االمههام الشههافعي .4ٔ

ِ-584رفرذدِدىرهِا لِالحسذفِذحذكِ فِا لِالخذرِ ػفِسػالـِاللمرانػلِال ػافللِالذمنػلِ)
 رالترزذع.ِِ(صِاعتنكِ و:ِ اسـِمحمدِالنررغصِدارِالمنياجِلّط اعفِرالن ر448ِْ
(صِتحهذؽ:ِعمر431ِِْ:ِعّلِ فِالحسفِا فِعسانرِ)ت:ِتاريخ مدينة دمشق .1ٔ

ْرتصِِ- فِعراففِاللمررغصِدارِالونر  ـ.1446ِِ-1516َْ ْذرهلل
:ِفخرِالدذفِعثمػافِ ػفِعّػلِالزذّلػلصِتحهذػؽ:ِتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق .1ٔ

ذعفِا ّْما ِاللا ِالنهللتهللبا ْرتصِط/َ ِِ-احمدِعزرِعناذفصَِدارهلل  .1ْذرهلل
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:ِا ػػرِع ػػػدا ِمحمػػدِ ػػػفِاحمػػدِا ن ػػػارغِالهرط ػػػلِ)ت:ِالجههامع ألحكهههام القهههرآن .ٕٓ
ذعفِا631ِْ ّْما ِاللا ِالنهللتهللبا ْرتصِط/ِ-(صَِدارهلل  ـ.1488ِِ-1528ْص1َِ ْذرهلل
:ِال ػذخِ ػالنِع ػدِالسػمذعِاآل ػلِا زىػرغصِجواهر اإلكميل شرح مختصهر خميهل .ٕٔ

 الهاىرة.ِِ-دارِإحذاءِالنتبِالَلَر اذعف
:ِمحمػػػدِ ػػػفِع ػػػدا ِ ػػػفِعّػػػلِحاشهههية الخرشهههي َعَمهههى مختصهههر سهههيدأ خميهههل .ٕٕ

ذعفِا ّْما ِاللا ِالنهللتهللبا ْرتصِط/ِ-الخر لصِتحهذؽ:ِزنرذاِعمذراتصَِدارهلل  ـ.1443ص1َِ ْذرهلل
:ِمحمػدِعػرؼِالدسػر لصِدارِاحذػاءِالنتػبِحاشية الدسوقي َعَمهى الشهرح الكبيهر .ٖٕ

 حّ لِر رناه.ِالَلَر اذعفصِعذسكِال ا لِال
 .1747ْ:ِدارِالملارؼصِم رصِحاشية الصاوأ َعَمى الشرح الصغير .ٕٗ
:ِا ػػرِالحسػػفِ ػػفِعّػػلِ ػػفِمحمػػدِ ػػفِح ذػػبِالحههاوأ الكبيههر ِفههي فقههه الشههافعي .ٕ٘

ذعػػػػػػػفِا542ِْالمػػػػػػػارردغِال  ػػػػػػػرغِ)ت:ِ ّْما ِاللا ِالنهللتهللػػػػػػػبا ْرتصِط/ِ-(صَِدارهلل ِ-1515ْص1َِ ْذػػػػػػػرهلل
 ـ.1445ِ
ْرت.ِِ-صِدارِالىذؿ1:ِعّلِحذدرصِط/األحكام درر الحكام شرح مجمة .ٕٙ  َ ْذرهلل
ـ(ص1184ِِ-685ِْ:ِل ػػػػػيابِالػػػػدذفِاحمػػػػدِ ػػػػػفِادرذػػػػسِالهرعافػػػػػلِ)ت:ِالهههه خيرة .4ٕ

 ـ.1445ص1ِتحهذؽ:ِاالستاذِمحمدِا رِخ زةصِدارِالمربِاالسالملصِط/
:ِلخاتمػفِالمحههػػذفِمحمػػدِرد المحتههار َعَمههى الههدر المختههار شههرح  تنههوير االبصههار .1ٕ
ال يذرِ ا فِعا دذفصِمعِتنمّفِا فِعا ػدذفِنىػؿِالمؤلػؼصِدراسػفِرتحهذػؽِرتلّذػؽ:ِِأمذف

رال ذخِعػادؿِمحمػدِملػرضصِ ػدـِلػو:ِاالسػتاذِالػدنتررِِ-ال ذخِعادؿِاحمدِع دِالمرىرد
ذعػػػفِاِ-محمػػػدِ نػػػرِاسػػػماعذؿصِنّذػػػفِالدراسػػػات ّْما ِاللا ِالنهللتهللػػػبا ْرتصِِ-ىاملػػػفِاالزىػػػرصَِدارهلل َ ْذػػػرهلل

 .ـ1227ِ-1515ِْص1ِط/
:ِ ػرؼِالػدذفِالحسػذفِ ػفِاحمػدِ ػفِالروض النكير شهرح مجمهوع الفقهه الكبيهر .1ٕ

ْرتصِط/ِ-الحسذفِالسذاغلِالذمنلِال نلانلصِدارِالىذؿ  .1َ ْذرهلل
:ِال ػػػيذدِالسػػػلذدِال ػػػذخِزذػػػفِالػػػػدذفِالروكهههة البهيهههة شهههرح الممعهههة الدمشههههقية .ٖٓ

 ػػذخ:ِحسػػفِالهػػارر لِاللػػامّلصِمػػعِحا ػػذفِسػػّطافِاللّمػػاءصِ ا ػػراؼِرت ػػحذنِاالسػػتاذِال
ْذر   ـ.ِِ-الت رذزغصِمن رراتِدارِالتعْوسا

(صِ تخرذج:ِمحمػدِنا ػر137ِِْ:ِمحمدِ فِذزذدِ فِماىوِ)ت:ِسنن ابن ماجه .ٖٔ
 .1ِالرذاضصِط/ِ-الدذفِا ل انلصِمنت فِالملارؼ



    
 

 

ٔ٘ٓ٘ 

 

 م 11/4/1111-11 الرهادي -املؤمتر العلوي الثاًي لكلية العلوم اإلسالهية  

 بني الشريعة والقاًوى حكن تزويج الصغار احملور الثالث 0 الفقه وأصوله

134ِ:ِسػػػّذمافِ ػػػفِاال ػػلثِا ػػػرِداردِالسىسػػػتانلِا زدغِ)ت:ِسههنن أبهههي داود .ٕٖ
ْرت.ِ-دِمحذلِالدذفِع دِالحمذدصِدارِالونر(صِتحهذؽ:ِمحمْ  َ ْذرهلل

 الهاىرة.ِِ-:ِمحمدِ فِعذسكِأ رِعذسكِالترمذغصِمط لفِال ارغسنن الترم أ .ٖٖ
(ِر ذذّػػػػو:548ِِْ:ِاحمػػػػدِ ػػػػفِالحسػػػػذفِ ػػػػفِعّػػػػلِال ذيهػػػػلِ)ت:ِالسههههنن الكبههههر  .ٖٗ

آ ػادِالػدنفصِالىرىرِالنهلِال فِالترنمانلصِمط لفِمىّسِدا رةِالملارؼِاللثمانذفِ حذدرِ
 .1741ْص1ِاليندصِط/

(صِمط ػػرعِمػػعِ ػػرح717ِِْ:ِا ػػرِع ػػدِالػػرحمفِ ػػفِ ػػلذبِ)ت:ِسههنن النسههائي .ٖ٘
 السذرطلَِعَّكِسنفِالنسا لصِالمط لفِالم رذف.ِ

:ِمحمدِ فِعّلِ فِمحمدِال رنانلصِالسيل الجرار المتدفق َعَمى حدائق األزهار .ٖٙ
ِالنهللتهلل ذعفِاتحهذؽ:ِمحمردِا راىذـِزاذدصَِدارهلل ّْما ِاللا ْرتصِِ-با  ـ.1484َِ ْذرهلل

:ِالمحهػؽِالحّػلِا ػرِالهاسػـِنىػـِالػدذفِشرائع االسالم ِفي مسائل الحالل والحهرام .4ٖ
ىلوػػرِ ػػفِالحسػػفصِمػػعِتلّذهػػاتِآذػػفِا ِاللظمػػكِالسػػذدِ ػػادؽِالحسػػذنلِال ػػذرازغصِدارِ

ِلّط اعفصِط/  ـ.1212ِِ-1571ْص1ِاللّـر
ِمحمػدِ ػفِزذػدِحهوال الشخصهية وشهرحهشرح األحكام الشهرعية ِفهي األ .1ٖ :ِلّمرحػـر

 .1ِالهاىرةصِط/ِ-ا  ذاتلصِتحهذؽ:ِمحمدِاحمدِالسراجصِدارِالسالـ
:ِأحمػػدِ ػػفِمحمػػدِالشههرح الصههغير َعَمههى أقههرب المسههالك اَلههى مهه هب االمههام مالههك .1ٖ

 (صِرىرِمط رعِ يامشِ ّمفِالسالؾصِدارِالملارؼصِم ر.1121ِِْالدردذرِ)ت:ِ
:ِع دِالرحمفِ فِا لِعمرِمحمػدِ ػفِاحمػدِ ػفِ دامػفصِمط ػرعِمػعِكبيرالشرح ال .ٓٗ

ْرتصِِ-الممنلصِدارِالناَتابِالَلَر الِع  ـ.1487َ ْذرهلل
ـعِشهههرح فهههتح القهههدير .ٔٗ :ِاالمػػػاـِنمػػػاؿِالػػػدذفِمحمػػػدِ ػػػفِع ػػػدِالراحػػػدِالسذراسػػػلِثهللػػػ

م تػدئصِ(َِعَّكِاليداذفِ ػرحِ داذػفِال681ِْالسنندرغِالملررؼِ ا فِاليماـِالحنولِ)ت:ِ
ذعفِا ّْما ِاللا ِالنهللتهللبا ْرتصِط/ِ-َدارهلل  ـ.1444ِِ-1514ْص1َِ ْذرهلل

ِ-:ِعمػػرِسػػّذمافِا  ػػهرصِدارِالنوػػا سشههرح قههانون االحههوال الشخصههية االردنههي .ٕٗ
 .1ِعمافصِط/

:ِد.ِمهللْ ػػَطَوكِالسػػ اعلصِدارِالػػرراؽصِشههرح قههانون االحههوال الشخصههية السههورأ .ٖٗ
 ـ.1221ِِ-1511ْص4ِط/
747ِ:ِاسػػماعذؿِ ػفِحمػػادِالىػػرىرغِ)ت:ِج المَُّغههة وصههحاح الَعَرِبيَّههةالصهحاح تهها .ٗٗ
ْرت.ِِ-(صِتحهذؽ:ِاحمدِع دِالموررِعطارصِدارِاللّـِلّمالذذفْ  َ ْذرهلل
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ِ-)الىػػػػامعِال ػػػػحذن(ِ  ػػػرحوِفػػػػتنِال ػػػػارغصِالمط لػػػػفِالسػػػػّوذفِصههههحيح البخههههارأ .٘ٗ
 الهاىرة.
ال ػػا لصِط لػػفِدارِِ)الىػػامعِال ػػحذن(صِتحهذػػؽ:ِمحمػػدِفػػؤادِع ػػدِصههحيح مسههمم .ٙٗ

 ـ.1446ِِ-1734ْص1ِاحذاءِالنتبِالَلَر اذعفصِم رصِط/
اسػتاذِالوهػػوِ نّذػػفِِ-:ِد.ِمحمػدِ ػػفِاحمػدِال ػػالنالطفهل ِفههي الشههريعة االسههالمية .4ٗ

 .1527ْص1ِال رذلفِ الرذاضصِط/
ْرتصِِ-:ِنظاـِرآخررف:ِمحذػلِالػدذفِ ػفِمحمػدصِدارِالملرفػفالفتاو  الهندية .1ٗ َ ْذػرهلل
 .1ط/
:ِلّحػػػػافظِا ػػػػلِالوضػػػػؿِاحمػػػػدِ ػػػػفِحىػػػػرِفههههتح البههههارأ بشههههرح صههههحيح البخههههارأ .1ٗ

 الهاىرة.ِ-اللسهالنلصِالمنت فِالسّوذف
:ِتػالذؼِاالسػتاذِالػدنتررِمهللْ ػَطَوكِالفقهه المنهجهي َعَمهى مه هب االمهام الشهافعي .ٓ٘

ِال مػاصِراالسػتاذِالػػدنتررِمهللْ ػَطَوكِالخػػفصِراالسػتاذِال ػذخِعّػػلِال ػر ىلصِدارِالم ػػطوك
 ـ1228ِ-1514ْص1ِدم ؽصِط/ِ-لّط لفِرالن ر

ْرتصِط/ِ-(صِدارِال ررؽ1786ِْ:ِسذدِ طبِ)ت:ِِفي ظالل القرآن .ٔ٘  .7َ ْذرهلل
(صِمط لػػػػػػفِدار813ِِْ:ِلمىػػػػػػدِالػػػػػػدذفِالوذررزآ ػػػػػػادغِ)ت:ِالقههههههاموس المحههههههيط .ٕ٘

 .5ِالم مرفصِط/
َدارِالثعَهافَػفاِ:ِالمحاملِالدنتررِمحمدِا رِ نػرصِقانون االحوال الشخصية االردني .ٖ٘

 عمعاف.ِِ-لّن رِرالترزذع
 الملدؿ.1444ِلسنف188ِِر ـِِقانون االحوال الشخصية العراقي .ٗ٘
:ِا رِالل اسِاحمدِ فِاحمػدِ ػفِسػالمفصِرأحمػدِال رلسػلصِحا ػذتاِقميوبي وعميرة .٘٘

 الهّذر لِرعمذرةَِعَّكِالمنياجصِدارِاحذاءِالنتبِالَلَر اذعف.
ِ)ت:ِيةالقوانين الفقه .ٙ٘ ِ-(صِدارِاللّػـِلّمالذػذف351ِْ:ِمحمدِ فِاحمدِ فِىػزغع

ْرت.ِ  َ ْذرهلل
:ِمن ػػررِ ػػفِذػػرنسِ ػػفِادرذػػسِال يػػرتلِ)ت:ِكشههاف القنههاع َعَمههى مههتن االقنههاع .4٘

 ـ.1481ِ(صِدارِالونرص1526ِِْ
صِدار1ِ:ِال ػػػفِمنظػػػررصِترتذػػػبِذرسػػػؼِخذػػػاطِرنػػػدذـِمرع ػػػّلصِط/لسهههان الَعهههَرب .1٘

 ْرت.َ ْذرهلِلِ-لسافِالَلَرب
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ذعػفِا542ِْ:ِل مسِالدذفِالسرخسػلِ)ت:ِالمبسوط .1٘ ّْما ِاللا ِالنهللتهللػبا ْرتصِِ-(صَِدارهلل َ ْذػرهلل
 ـ.1447ِِ-1515ْص1ِط/
823ِ:ِنػررِالػدذفِعّػلِ ػفِا ػلِ نػرِاليذثمػلِ)ت:ِمجمع الزوائد ومنبهع الفوائهد .ٓٙ
ْرتصِط/ِ-(صِدارِالناَتابِالَلَر الِعْ  .1521ْص7َِ ْذرهلل

:ِراتػػػبِعطػػػاِا ِالظػػػاىرصِالخاصهههة بالمحهههاكم الشهههرعيةمجموعهههة التشهههريعات  .ٔٙ
 ـ.1484ِِ-1524ْص7ِعمافصِط/

:ِاالمػػاـِالىّذػػؿِالمحػػػدثِالوهذػػوِاال ػػرللِا ػػػلِمحمػػدِعّػػلِ ػػػفِالُمحمَّههى بااثهههار .ٕٙ
ذعػفِا ّْما ِاللا ِالنهللتهللػبا ِا ندلسػلصِتحهذػؽ:ِد.ِع ػدِالموػارِسػّذمافصَِدارهلل ِ-احمدِ فِسػلذدِ ػفِحػـز

ْرتصِط/  ـ.1227ِِِ-1514ْص1َِِ ْذرهلل
(ص666ِِْ:ِمحمػػػدِ ػػػفِا ػػػلِ نػػػرِ ػػػفِع ػػػدِالهػػػادرِالػػػرازغِ)ت:ِمختهههار الصهههحاح .ٖٙ

ْرتصِِ-اخراجِدا رةِالملاىـِفالِمنت فِل ناف  ـ.1488َ ْذرهلل
:ِمحمػدِ ػفِا ػراىذـِ ػفِع ػدا ِالتػرذىرغصِمنت ػفِالمّػؾِمختصر الفقهه االسهالمي .ٗٙ

 ـ.1224ِ-1572ْص4ِالرذاضصِط/ِ-فيدِالرطنذف
:ِال ػػلِالهاسػػـِنىػػـِالػػدذفِىلوػػرِ ػػفِالحسػػفِلمختصههر النههافع ِفههي فقههه االماميههةا .٘ٙ

ِلّط اعف.636ِِْالم يررِ المحهؽِالحّلِ)ت:ِ  (صِدارِاللّـر
:ِالحػػػػافظِا ػػػػرِع ػػػػدا ِمحمػػػػدِ ػػػػفِع ػػػػدا ِالحػػػػانـِالمسههههتدرك َعَمههههى الصههههحيحين .ٙٙ

ْرت.ِ-(صِدارِالناَتابِالَلَر الِع524ِْالنذسا ررغِ)ت:ِ  َ ْذرهلل
:ِالحمػػدِ ػػفِمحمػػدِالممػػرغِالوذػػرملصِالمصههباح المنيههر ِفههي لريههب الشههرح الكبيههر .4ٙ

 دارِالملارؼصِم ر.ِ
(صِتحهذػػػؽ:111ِِْ:ِا ػػػرِ نػػػرِع ػػػدِالػػػرزاؽِ ػػػفِىمػػػاـِال ػػػنلانلِ)ت:ِالمصهههنف .1ٙ

 ح ذبِع دِالرحمفِا عظملصِمن رراتِالمىّسِاللّمل.
صِط/:ِال راىذـِأنذسصِرآخررفصِدارِإحذاءِاالمعجم الوسيط .1ٙ  .1ِلتراثِالَلَر الع
:ِأ ػػرِعذسػػكِاحمػػدِ ػػفِفػػارسصِتحهذػػؽ:ِع ػػدِالسػػالـِمحمػػدِمعجههم مقههاييس المَُّغههة .4ٓ

ْرتصِل نافصِِ-ىاررفصِدارِالونر  ـ.1434َ ْذرهلل
:ِلّ ػذخِ ػمسِالػدذفِمحمػدِ ػفِمغني المحتاج اَلى معرفة معاني ألَفاظ المنههاج .4ٔ

رال ػػذخِِ-ال ػػذخِعّػػلِمحمػػدِملػػرضمحمػػدِالخطذػػبِال ػػر ذنلصِدراسػػفِرتحهذػػؽِرتلّذػػؽ:ِ
ذعفِا ّْما ِاللا ِالنهللتهللبا ْرتصِِ-عادؿِاحمدِع دِالمرىردصَِدارهلل  ـ.1222ِِ-1511َْ ْذرهلل
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:ِالمغنههي والشههرح الكبيههر َعَمههى مههتن المقنههع ِفههي فقههه االمههام احمههد بههن حنبههل .4ٕ
 لالمامذفِمرفؽِالدذفصِر مسِالدذفِا نلِ دامفصِدارِالونر.

ْرتصِِ-دارِالناَتابِالَلَر الِعِ:ِال فِ دامفصالمغني .4ٖ  ـ.1487ِِ-1527َْ ْذرهلل
:ِد.ِع ػدِالنػرذـِالمفصل ِفي أحكام المرأة والبيت المسمم ِفي الشريعة االسهالمية .4ٗ

 ـ.1447ِ-1517ْص1ِزذدافصِمؤسسفِالرسالفصِط/
:ِأ ػرِع ػدا ِمحمػدِ ػفِأحمػدِ ػفِمحمػدِمنح الجميل َعَمهى مختصهر سهيدأ خميهل .4٘

 (صِمنت فِالنىاحصِلذ ذا.1144ِِْ)ت:ِِالمّهبِ لّذش
:ِال ػػذخِاحمػػدِ ػػفِاحمػػدِالمختػػارِالىننػػلِمواهههب الجميههل شههرح مختصههر خميههل .4ٙ

ْرتصِط/ِ-ال نهذطلصِالمنت فِاللّمذف  .1225ص1َِ ْذرهلل
ص1ِ:ِرزارةِاالر ػاؼِرال ػؤرفِاالسػالمذفِالنرذتذػفصِط/الموسوعة الفقهية الكويتيهة .44

 عفِالوهيذف.ِـصِمط لفِالمرسِر1442ِ-1512ْ
:ِالحافظِالزذّلػلصِن ػرةِالمىّػسِاللّمػلِنصب الراية ِفي تخريج أحاديث الهداية .41

 ـ.1478ِِ-1743ْص1ِ اليندصِط/
:ِمحمػدِ ػفِعّػلِ ػفِنيل األوطار ِفي أحاديث سيد األخيار شرح منتقهى األخبهار .41

ْرت.ِِ-(صِدارِالىذؿ1144ِْمحمدِال رنانلِ)ت:ِ  َ ْذرهلل
 


