
 :الزواج املبكر وصيَّيت -

برا  آمرة ععلر  إن الزواج هو إحضان للشاب و الشابة من العشق و النظر احلررا  و ادلاارةرة اسنةراة ا ر  
بضررارهن بنررور احلرر أ  برري ان  عاا ررا ابضررارهب و اروا بنررام ب بررنن  نررو  االشررباب و اليااررات ان ورراعظوا  لرر  

ةرب  وهرو لنيوةر ب   ر   ااصر  ببرهنا ب و والرزواج اماراأ النرار ل ا بةر ا  و ح  اهلل يف نار ج نب بنن  ك
   علااخر  صر راً ؤ إذا حر  من الولهن او  ضرا  ابنرا نةانالًتابط االجااا ي اكثر بادلضاهرات الطابة عإن اإل

حضرران إضررب  ررن اببنررا  ومررن احاد رر  خاررب او حياهن ررب او  يهررا  كررون  ونررا لررب و عو  الررب باررزو ن ابناررب او 
 ا و لب  ضرب مر     زوج يف حهناثة ةنب  ن شاطانب  ام ً  ميا شاب  ا: ) لزواج ما ورد  ن النيب النيس با

: )حرررررق  لررررر  اهلل  رررررون مرررررن نكررررر  الااررررراس العيرررررا   ارررررا حرررررر  اهلل  و نرررررب  4367 رررررن اليضررررراحة ح
  هرري النررار العررزاب  )شرررار مو رراكب العررزاب  و نررب )مررا برر  بارر  يف اإلةرر اكثررر ا و ررن النرريب  9;46ح

 .بعهن الاوحاهن اعضي من الزواج 
 

 :يف شروط التزويج وصيَّيت -53

رر برر ات الررهن ن  ربرر   ررهنا   اي اظيررر اس ، )ورد يف احلررهن   الشررر   )اخارراروا لررنطيكب عررإن العررر  دة 
جرررة لزوج رررا احلضررران  لررر   ررري   بوركررر  ) رررزوج الولرررود الرررودود العز رررزة  نرررهن اهل رررا ال لالرررة مررر  زوج رررا ادلا   

  الهنمن عقاي  را رةروأ اهلل ومرا خضررا  الرهنمن عقراأ ادلرراة احلةرنا  يف منبر  الةرو   )شر    اكب وخضراإ)
ادلراة     م رها وةو  اخ   ا  و اأ اإلما  الضاد : ) را عر ن إذا دخلر  الكوعرة عارزوج وال  لار  ان 

 .ا   اأ  باحة ادلنظر عإ ا  كون كثية الولهن  ا  عقاأ وما الةو   كون ةو 
 :تيوصي  خالصة 

ش  رررن الشررراب شرررون  رررن ادلرررراة اساالرررة و ادلرررراة  يرررا  ن يف هررر ا العضرررر لضرررع   قررروأ النررراس  يا  إ -4
لررهن ن ا   رااسااري بانارا يف احلررهن    قروأ: )مررن  رزوج امررراة دلاذلرا وهللاذلررا حرمرب اهلل ماذلررا وهللاذلرا ومررن  زوج

الشررابة  ررن الررزواج ادلاكامرري مررن كرري  ن احلررق بررنن  يرراش الشرراب وإوخلق ررا رز ررب اهلل ماذلررا وهللاذلررا  و لاررب 
 :ج ة وهو

 .نا ذر ة صاحلة طابة و هن  اليةق واليجورالهن ن ادلاكامي و العلب بب حىت  كو   -4
 .ابخ   احلةنة حىت  ةعهنا بعض اا -5
 .صحة البهنن وة ماب حىت ال  بالاا حبااة الةقب وابمراض -6
َواَْنِكُحرررروا ابَ ررررام  ِمررررْنُكْب )) :زوجاررررب ويف اال ررررةمرررراأ الرجرررري  قررررهنار مررررا  ةرررراطا  ان  عرررراش وميررررون  -7

 .    65َوالض احلِِنَي ِمْن ِ بادُِكْب َوِإماِمُكْب ِإْن َ ُكونُوا عُرَقراَ   ُرْغِنِ ُب اهللُ ِمْن َعْضِلِب َواهللُ واِةٌ  َ ِلاٌب )



رجري كر ل  الار ن شي  مرن مةرحة نرور اإلميران بالوجرب و ال ا روأ اساراأ بن ادلرراة النظايرة و ال -8
 .ما بعهن الزواج شائاً 
 . هن  ةابق جنون وامراض نيةاة -9
 .لبعض ا ربام ااادلاوارثة  هن  اسنون و ابةقا   -:
 . هن  الاجاهر باليةق من ادلقربني من ا ربام اا كابخ والعب واخلاأ -;
 .حةن اخ   و رباة ود ن اهي باا اا ->
ا بانظراب ا راضر ا واو ا را وشر و ا وإدارة امورهرا وللرزوج الطالر  نظاعة باا ا وثااهبرا وكاراأ  قل ر -43

 .مثي ذل 
 .ن والهن ا آالقرا ة والكاابة بادلقهنار ال ز  يف ش ون احلااة ولقرا ة القر  -44
 . هن  امراض اا اسنةاة ةوا  بةب  معضاة او بهنو ا -45
للا ارات و رهن  كثررة ابكري والنررو   النشراط واذلارة يف  ضرا  حروامن الرنيس والغري و رهن  اإل راأ -46

 .واللع  والل و وةانيت شروط اخرى يف باب لزو  الكيا ة
 

  :مقاصد الزواج
 :ن مقاصهن الناس ختال  بالزواجإ
حضان النيس  ن الر بة و ادلطاردة ب راض النراس وهر ا  لر  راس إللخ ص من الش وة اسنةاة و  -ا

 . ادلقاصهن و باح ه ا القضهن يف الشرع الشر 
برراهي امررن ادلقاصررهن الشررر ية كاررا  رراأ النرريب: ) نرراكحوا  ناةررلوا حررىت  لاحضرراي ال ر ررة وهرر ا ا ضرراً  -ب

نررب لاقرر   لرر  برراب اسنررة عاقرراأ لررب ادخرري اسنررة  قرروأ ال حررىت  ررهنخي إبكرب ابمررب الةررالية ولررو بالةررقط و 
 .بواي  بلي ا

 . كثر زوجات النيب اوعاب ر   شلاااني الع  ة واواصر ا بة بني العام ت وه ا مقضهن رعا   -ت
 .نيراد والوحهنة وه ا مقضهن شر  دلق  اال -ث
 .للاعاون بني اهي العروةني واشًتاك اا بالاجارة وما شابب من ادلناع  وه ا ال بنس بب -ج
ة الةررار ني ل ةرراا    لرر  امررواأ اهل ررا او هرري لاةرراو  واهل ررا  لرر  اموالررب وامررواأ اهلررب وهرر ا نا رر -ح
 . باهن الهننااو  اليجرة
 .خر ن وه   مقاصهن الظادلني واجملرمنيآناس نللاهناخي بني العاملاني للكاهن ب -خ
اماثرراال بمررر اهلل  عرراج  ازوج ررا وهررو  علررب ا ررا ةرراقالب او ةرراعني  لاررب حررىت  ظ ررر مظلوماررة النرريب او  -د

لُررَوا بَرْعَضرُكْب بِرربَرْعٍض َوال ررِ  َن َولَرْو َ شرراُ  اهللُ الَنْرَاَضررَر ِمرنرْ ُ )اإلمرا  عاطاعررب مررن  طاعرب  ررن اخااررار ) ْب َولِكررْن لَِابرْ
 .زلاهن ةورة      7 ُِاُلوا يف َةِباِي اهلِل عَرَلْن ُ ِضي  اَْ ااذَلُْب )



لاب ةرورة  رهن عض رو ويف  رممر زوجرا ب و عراو ب مر  الكيرار وادلنراعقني نروح ولروط وزلارهن زواج ذل  مثي 
سعهنة بن  ابشع  وهو  علب ا ا ةراقالب وان  املرة ابشرع  برن   )عالاحرمي ومثي  زوج اإلما  احلةن 

  وبنا ررب مررن ا رر ر ادلنرراعقني و الرر  ن  بغضررون امرري ادلرر منني و احلةررن واحلةررني ومثرري   رراس و نيةررب وابنررا
وهرو  علرب ان البنر  ةراقالب  )ع   ب  اليضري بنر  ادلرنمون الر ي  اري ابرا  الرضرا )ع  زوج اإلما  اسواد 

انرررا اجرررور : )إن اهلل لابالانرررا برررننواع الرررب   عنضررر  عاوع  )ع هلل مرررنكب شررر هنا   ررراأ اإلمرررا  احلةرررني لااخررر  ا
 .الضابر ن 

إذا كران مشرر داً بةرب  ظررو  ةااةراة او إنةراناة وهو رة جواز ةرير لاحضي  ل  اورا  ثبو اة من  -ذ
 .ب الشر اليظا يف ه ا العضر للعرا اني إذ اصاهب حهنى بنات البلهن و كثر ه اإعاازوج ب
 

  :قصص في الزواج
خ  صرهن قب عاةراخ  برب ابوهرا ليقرر  وانرب  اراب وا  را روا عارب حةرن اخ  رب اشاب  هن  خلطبة  -4

خررر عاةررق عرراجر  ررهنخي الرجرراأ  لا ررا و نمرهررا ان آوإميانررب وكثرررة  باد ررب عررامانعوا  لاررب وزوجوهررا إج شرراب 
 ضاعح ب وجتلس مع ب للاضراحكة والةر رات وشررب اخلارر والغنرا  والرر ش ومرا شرابب واةراجاب  هري 

 .اآلخرة ذل  هو اخلةران ادلبنيو اة عخةرت الهنناا لكي ذل  بعهن ان كان  زلجبة مضل  
أ اهلل صررغي ن عوكرري صررهن قب ان هن ن مررن ذر ررة رةررو    لرر  ةررا  رجرري مرر من لررب  ررهنة بنررات  عررر    -5
واهرري  منررب الاررزو ن عر بررا برر ل  و  الررزواج وكرران برر ل   ررهن نرراأ رضررا اهلل ورةررولب  اا اررا بررنن  طلبرر كل  

 وةًت بنا ب بالزواج احل أ )ع البا  
وهري كانر  حروأ يف  انرب  طل  شاب ةاهن الرزواج مرن عاراة م منرة عانعر  ام را  بولرب بنرب كران -6

اشرررقر اللرررون وشرررعر  اشرررقر و انرررب زر رررا  عحضرررل  بعرررهن   لررر  شررراب هبررر   ابوصرررا    طلررر  لبنا رررا شررراباً 
بالررهن ن حبارر  ال  عررر  الضرر ة برري جاهرري للخاررر هررو شررارب بقاررة الشررروط وزوجاررب وإذا  ررن عن اضرر  

ا ررا ولكررن بعررض اصرر ار   ررهن   عرروا موضررو ب ع ررهنو  إج العبررادة شررائا عشررائا والاررز  لغبامررب ال  ةرراطا   عل  
 .ببعض اليرامض

مث بنرررا ب و رررزوج  ماارررولني عخرررهن  ب شررراب برررنن لرررب امرررواالً  كرررانوا  طلبرررون لبنرررا ب اشخاصررراً  املرررة   -7
 .الهنوأوهرب مث  بني انب جاةوس إلحهنى  البن  و ر عةر  زلي ابب  هنخي يف ش و ب 

ةرراهن مررر من مرررن اليضررر   مررن   ماررر  الشرررار جعيرررر كاشرر  الغطرررا  ر  ارررا اهلل  عررراج وكررران يف  -8
 ل  من خط  حىت ك ت يف الةن علارا  رومل ا  رًتحب  ج ا مةاك اً نب اخاب علب  زو  زمانب  هن خطب  م

خررر  نررهن  شررخش حاجررة وةرراعر  نررب مث رجرر   طلب ررا عقارري لررب انررب  لارب برري كانرر   ررهن و  لاررب وكرران  ررهن اد  
ارب وا خي هب  ن مكان ود عاب وعاشوها علب الهنوها عةنأ اةااذ  كاش  الغطا  انرب مراذا  يعري ععل  ويف

 اررر   عالرررب مرررن الضرررو  والضررر ة و الرررهن ا  و اسلررروس  نرررهن  ررر  الةررراهن عاجابرررب ادلاررر  و ععررري ذلررر  وإذا 



خرر   ا رر   بررالنج  بجرري د ررا  اخاررب  لاررب عرجرر  إج الشررار و  ررن بادلارر  خيرر   بررنن جناز ررب  ررهن ابعررهنت 
ود عارب و طلر  منرب ان  عنمر  ان  عاي العاي بادلق ة ابخرى اليت اشي لب  لا ا ععاي عنجابرب الةراهن  رن

ج اخارررب وخيلضرررب مرررن د ام رررا و كررران الشرررار كاشررر  الغطرررا   رررهن راى يف احللرررب يف  لررر  اللالرررة عاطارررة  رررزو  
عررنراد  قبارري  ررهنها عن رضرر   نررب علاررا  رراقذ عكررر برراحللب عارر كر ان اخرر  الةرراهن ادلاررومل  ررهن  )ع الزهرررا  

خر   بطلر  واب الةرامي ار قباري  رهنها عرجر  إل للزهررا  ووري لرب ج را عةراكون صر راً بقا  ب  زواج علو  زو  
 . هن حةن  حالبو ؤي اخوها يف احللب بعهن ذل  الةاهن ادلا  عطلب ا الشار و  الزواج من ا ورُ 

 شرر ةرنني وابوهرا ا مينر   ج را لرب عبقري  لاقا را خارجراً رجي كان لب بنر  وطلب را شراب علرب  زو   -9
داب اإلةر   عاضرطر الشراب م رضب و رهن   ند برب بر خروج ا ادلاكاثر من الهنار بةب  ةقوط  ي ب  ل 

والشررررابة ان  راجعررررا احررررهن الشرررراوخ و عقررررهنا  قررررهن النكرررراح بررررهنون إذن ابا ررررا علاررررا  لررررب ابب الياةررررق جررررا  
ق را منرب عإمرا ان طل   لرب و راأ إن ا  داً بالشاب إج الشار ال ي  قهن لب البن  وةح   لاب الة ح م رهن  

مرررن امرررن الهنولرررة يف القةرررب اليررر   وإمرررا ان اخلرررهن  الةرررجن عطلررر   ا الررر  وال   اررر   الررر  ب  رجررري
مررن شررر ابب  ق وبعررهن إحلرراح كثرري للخرر ص مررن الشررر طلق ررا الشرراب وختلضرراً الشررار مررن الشرراب ان  طل رر

 .اجملر 
 ررَض  هن رضوا بب ولكن ابب  انرهن وا  شاب م من  هن طل  شابة م منة وكي من اب  وابخوة -:

ضرررطر الشررراب برررنن  طلب رررا مرررن ام رررا و عقرررهنها و رررهنخي هبرررا عررر هب  إج ابا رررا وبرررهنون اي حجرررة مقبولرررة عا
 كررن لررب إال ان  ةررلب مث ا  لررا  و البنرر  كانرر  جر ئررة عغضرر  واخ  ررب بررنن الشرراب  قررهنها ودخرري هبررا 

 لألمر الوا   و طل  منب إ ادة الطل  يف العلن عيعي و قهنها يف احاياأ  ا .
 ةررر ون و ببنررا ب عازوجرروهن لكبررار الةررن الةررا اح  ون كرران يف منطقررة مررا هللا ررة مررن النرراس خيررهن -;

ج مررن للاررزو  كثررر الةررا اح الشرررهني الةررنني  ويف بعررض لباا ررا و زوجو ررا بررمخر وهكرر ا البنرر  امررواذلب و رجرر  
 لررر  ادلنطقرررة وب رررب يف ب دهرررب  ضرررع   لرررا ب  رررزوج الثانارررة والثالثرررة بةرررب  هللررراأ بنرررات  لررر  ادلنطقرررة 

مرن هلللرة  لر  القضرش و ر الةرن وبةرب  ذلر  كرانوا  بالرون هبر ال  ادلخراد ني إذا كران مرن كبرا وخضوصاً 
لرب  لر  بار  وجري  لرب ببنر  شرابة هللالرة ان ةامق  كةي  عر   ل  الراك  بننب جا   طلر  الرزواج عهن  

ةرراة آال  دوالر عا ارر ر بعررهن  وجررود هرر ا ادلبلررع عانررازلوا معررب إج مررا اهل ررا عقبل ررا بكرري ر بررة عطلرر  منررب 
مررا معرر   رراأ حررىت اايت بالشررار لعقررهنها  ارري لررب عقررالوا هرراِت ال  دوالر وكرران معررب اليرران آ ثررة  عررادأ ث

بعرض  ا لر   رهن الشرابة و رر الةرام  باضرا  عوضر   رهن  ااشرة  ل  راةرب  الشار موجود عجا  رجي  هن شهن  
ابلرر   ب اليرري دوالر وذهرر  الةررامق معررب إج زلرري إ اماررب واخرر  منرربالكلاررات عررا ان  بننررب  ررهن  قررهن عةررل  

البنز ن مث  رنيت إلارب و ركرب وبقري الزامرر ال  بننب  ر هن مأل اً ر نزلب يف مكان رل وأ معا االثالثة واركبب الةاارة مث 
خر و لة معب وا  اعرر   لر  مكران العرروس آ عر  ادلنطقة وا  كن معب نقود حىت مر شخش باكةي 

 .ادلز ومة



قالوا ال حىت عراد العرس نأ  قر با اثنا  شر آل  دوالر ع ا  عاد ج بنااً  هن  زو   شخضاً ان و من ذل  
 شًتي ذلا شقة عطل   ثبا  الزواج با كاة الرمساة عامانعوا عةاعر وجا هب بثان الشقة  ا  عادأ ةاة 

دوالر و بقوا  يالنيقة عةاعر وجا هب حبوا  الي يآال  دوالر عطل  العرس و الاثبا   الوا ال حىت  عط
 ل  اةاس  طلقوها منب  اابااً و ال  دوالر، مث رشوا احهن الشاوخ  69اةالاوا ما  عادأ   ل  ذل  حىت

جوها البن  ا ا الغيب عازوج ا و هي يف ذمة الشخش ادلخهنوع عحكب احهن ر حبق ا و زو  نب مقض  ا
هني و  العلاا  بنن ععلب زنا ب ات زوج عةحبوا ذل  العاا إج سلاعر الشرطة  ل  انب شاا ب بالزنا و ا

ولعنة اهلل  ل   .من  ولب بنن ععل ب زنابعهن ان   ا هن يف الةجن لوال ان  وةط هللا ة كاد ان خيل  
 هن ن يف النارالهن وثني ال  ن  قودون الرجاأ إج نةام ب بالزنا و يف احلهن   ان الهن وث من ادلخل  


