الزواج المبكر فً الشرٌعة االسالمٌة

ً مالك جابر حمٌدي الخزاع.م.أ

الملخص
ان موضوع بحثنا ( الزواج المبكر فً الشرٌعة والقانون ) وسبب
اختٌار هذا البحث كونه ٌتعلق بالواقع االجتماعً الذي نعٌشه وهو ٌتعلق
 وهذا الزواج هو قضٌة جدلٌة تشتد وفً كل زمان ومكان, بالعائلة العراقٌة
 وبذلك جعلنا منهجٌة البحث, بٌن مؤٌد لهذا الزواج وبٌن معارض له
 تناولنا فً المبحث األول وبثالثة,مشتملة على مقدمة وأربعة مباحث
مطالب مفهوم الزواج وؼاٌته ومقدماته وفً المبحث الثانً تناولنا وبثالثة
مطالب اٌضا ً اركان العقد وشروطه اما المبحث الثالث فخصصناه وبثالثة
مطالب الى الزواج المبكر فً الشرٌعة والقانون اما المبحث الرابع وبثالثة
مطالب اٌضا ً تناولنا فٌه الزواج للضرورة القصوى وفؤائد ومضار هذا
الزواج واتماما َ للفائدة عززنا البحث بدراسة احصائٌة اجرٌت باحدى محاكم
األحوال الشخصٌة فً محافظة الدٌوانٌة واختتمنا البحث بخاتمة تضمنت
.النتائج والمقترحات
Research Summary
The subject of our research (early marriage in the law and the
law) and the reason for choosing this research as regards social
reality in which we live is related to the family Ashracah, and this
marriage is a controversial issue much in every time and place
between supporters of the marriage and shows him, and so we
made a systematic search containing an introduction the four
topics, we dealt with in the first section and the three demands of
the concept of marriage and purpose and premise and in the
second part, we dealt with the three demands are also pillars of
the contract and conditions of either the third section Fajssnah
and three demands to early marriage in the law and the law
either the fourth section and three demands also dealt when
marriage absolutely necessary and Fouad and disadvantages of
this marriage the totality of interest we have strengthened Find a
statistical study was conducted in one of the personal status
courts in the province of Diwaniyah and concluded research
conclusion included the results and proposals..
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الـمقـدمة.
الحمد هلل رب العالمٌن والصالة والسالم على نبٌنا محمد (صلى هللا
علٌه وعلى ال بٌته الطٌبٌن الطاهرٌن)
اما بعد...فأن الزواج نظام اجتماعً وطرٌق لتكوٌن األسرة  ,وقد اهتم
اإلسالم به اهتماما كبٌرا  ,فضالً على انه رابطة تربط النفوس البشرٌة
لتكوٌن عائلة  ,لذا فأن اإلسالم ٌحرص كل الحرص على كل ما من شأنه
تقوٌة هذا البناء وابعاده عن المشكالت التً قد تؤدي به الى االنهٌار او
االنحراؾ ومصداقا َ لذلك قوله تعالى فً سورة الروم /اٌة (( 22ومن آٌاته
ً
ورحمة ان
أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا ً لتسكنوا الٌها وجعل بٌنكم مود ًة
فً ذلك آلٌات لقوم ٌتفكرون)).
وهذا رسولنا الكرٌم ٌدعو الشباب بقوله ( ٌامعشر الشباب من استطاع منكم
الباءة فلٌتزوج فأنه أؼض للبصر وأحصن للفرج).
ومن هنا فأننا نرى أن الحاجة تزداد ٌوما ً بعد اخر للبحث فً قضاٌا الزواج
بصورة عامة والزواج المبكر بصورة خاصة ,ولتشخٌص مشكالته من اجل
معالجتها قدر المستطاع,وذلك الننا نعٌش فً عالم تكثر فٌه االتعقٌدات
وطؽٌان المادٌة,وضعؾ القٌم والمعانً االنسانٌة ولذلك كله ارتأٌنا ان نبحث
فً مسألة مهمة فً الزواج اال وهً الزواج المبكر الرتباطها بالواقع الذي
نعٌشه وجعلناها دراسة مقارنه بٌن الشرٌعة االسالمٌة الؽراء
والقانون,عسى ان نكون قد ساهمنا ولو بالٌسٌر من حل بعض المشكالت
التً ترافق هذا الزواج الذي هو ظاهرة موجودة فً المجتمع منذ القدم
وللوقوؾ على حقٌقة هذا الزواج الذي هو قضٌة جدلٌه تشتد جوانب نقاشها
بٌن مؤٌد ومعارض كل حسب قناعاته الشخصٌة وتجاربه الحٌاتٌة
وانتماءاته الثقافٌه واالجتماعٌة األ ان الزواج ٌبقى ضرورة انسانٌة
واجتماعٌة ودٌنٌة لألكثار واستمرار النسل .
ومن اجل جعل هذا البحث ذو فائدة واكثر رصانة عززناه بدراسه احصائٌة
اجرٌت حول هذا الزواج .
وهكذا فأن منهجٌة البحث جاءت مشتملة على مقدمة واربعة مباحث ولكل
مبحث ثالثة مطالب.
تناولنا فً المبحث االول مفهوم الزواج وؼاٌته ومقدماته أما المبحث الثانً
فقد خصصناه الى اركان العقد وشروطه اما المبحث الثالث فقد تناولنا فٌه
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الزواج المبكر فً الشرٌعة االسالمٌة والقانون والمبحث الرابع واالخٌر
خصصناه لألذن بالزواج للضرورة القصوى وفوائد ومضار الزواج المبكر
واختتمنا البحث بخاتمة تضمنت بعض النتائج والمقترحات التً توصلنا
الٌها .
المبحث األول :مفهوم الزواج وغاٌته ومقدماته
من اجل تحدٌد مفهوم الزواج وؼاٌته ومقدماته البد من تقسٌم هذا المبحث
الى ثالثة مطالب,نتكلم فً المطلب االول عن تعرٌؾ الزواج وفً المطلب
الثانً عن األصل فً مشروعٌته وحكمته وفً المطلب الثالث عن مقدماته.
المطلب األول :تعرٌؾ الزواج.
قبل تعرٌؾ الزواج البد ان نبٌن ان الزواج (النكاح) ثالثة انواع دائم
ومنقطع وملك ٌمٌن فقد جاء فً قوله تعالى (والمحصنات من النساء االَ
ماملكت اٌمانكم ,كتاب هللا علٌكم وأحل لكم كل ماوراء ذلكم أن تبتؽوا
محصنٌن ؼٌر مسافحٌن فما استمتعتم به منهن فاتوهن
باموالكم
ً
أجورهن فرٌضة والجُناح علٌكم فٌما تراضٌتم به من بعد الفرٌضة ان هللا
َ
ً
ُ
كان علٌما حكٌما )2
تعرٌؾ الزواج لؽة ..الزواج لؽة االقتران قال تعالى (احشروا الذٌن ظلموا
وأزواجهم وماكانوا ٌعبدون) 2احشروهم وقرناءهم من اهل السوء وٌطلق
لفظ التزوٌج على النكاح وهذا ٌقضً تعرٌؾ النكاح فً اللؽة والشرع
ٌ.طلق النكاح فً اللؽة على العقد وٌأتً بمعنى الوطء ولٌس فً الكتاب
الكرٌم لفظ النكاح بمعنى الوطء اال فً قوله تعالى (فإن طلقها فال تحل له
من بعد حتى تنكح زوجا ؼٌره) 3ذهب البعض الى انه حقٌقة فً العقد
مجاز الوطء وبهذا قال الشافعً والحنابلة.4
وقٌل النكاح وحقٌقة فً الوطء مجاز فً العقد وهذا رأي الحنفٌة ومنه قوله
(صلى هللا علٌه واله وسلم)(ولدت من نكاح ال من سفاح )أي من وطء حالل
ال من وطء حرام وقٌل ان العرب تستعمله بمعنى العقد والوطء فهو مشترك
بٌنهما.2بٌنما رأي الشافعٌة أن لفظ النكاح ٌراد به العقد واستدلوا على ذلك
من قوله تعالى (فانكحوهن بأذن أهلهن وأتوهن أجورهن
بالمعروؾ).2معانً النكاح فً اللؽة الضم والتداخل والجمع واذا كان قد
ثبت استعمال النكاح فً الضم والعقد والوطء جمعٌا فانه من الممكن ان ٌقال
بانه من المشترك اللفظً الستعمال هذا اللفظ فً هذه المعانً الثالث ولكن
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مع ذلك اذا ورد هذا اللفظ مطلقا دون أي قرٌنة فالراجح حمل اللفظ على
العقد دون الوطء ألنه هو المعنى الشرعً له والمعنى الشرعً ٌقدم على
اللؽوي ٌقول االزهري انه ال ٌعرؾ شًء من ذكر النكاح فً كتاب هللا
تعالى اال على معنى التزوٌج وٌؤٌد هذا الرسول (صلى هللا علٌه واله
وسلم)قال (النكاح من سنتً فمن لم ٌعمل بسنتً فلٌس منً فالنكاح هو من
سنته صلى هللا علٌه واله وسلم ٌجب حمله على العقد ال على الوطء ألننا
لو حملناه على الوطء لكان شامال لكل وطء حراما كان او حالال.3وقد شاع
استعمال كلمة الزواج فً اقتران الرجل بالمرأة على سبٌل الدوام
واالستمرار لتكوٌن االسرة وعلى ذلك فأن الزواج بمعناه اللؽوي وعلى
حسب القرآن الكرٌم أكثر من ان ٌكون عمال الٌا ً السٌما أن كلمة (زوج)
توصً بالتكامل واالرتباط القلبً والخلقً ومن الناحٌة االجتماعٌة اشبه
بعهد روحً حٌث ٌسمٌه القران الكرٌم (بالمٌثاق الؽلٌظ)وكذلك الرسول
علٌه الصالة والسالم ٌشٌر فً أحادٌثه الى ان الرجل ٌأخذ المرأة بأمانة هللا
والقرآن الكرٌم ٌصؾ الزوجٌن بان كأل منهما (لباس) لألخر بمعنى ان كأل
منهما ٌصبح سترا ألحوال صاحبه ورداء حافظا لشرفه وكرامته وسٌاجا
لشخصٌته كما جعل كأل من الزوجٌن سكنا لزوجه االخر أي محال لراحته
وامنه واستقراره .4اما فً الشرع فقد أختلؾ الفقهاء فً تعرٌفه ونوجز أهم
التعرٌفات ومنها ماعرفه الشافعٌة بأنه عقد ٌتضمن إباحة وطء بلفظ النكاح
او التزوٌج او ترجمته وعرفه الحنفٌة بانه عقد وضع لتملك المتعة باألنثى
قصدا والمراد وضع الشارع ألوضع المتعاقدٌن له وخرج بقوله قصدا ما لو
أشترى أمه ولو للسترى فان ملك المتعة فٌها أي الحل جاء ضمنا بخالؾ
النكاح فان المتعة مقصودة قصدا أولٌا .وعرفه المالكٌة بانه عقد لحل
استمتاع بأنثى ؼٌر محرم ومحبوسة وأمة كتابٌة بصٌؽة لقادر محتاج أو
راج نسأل .وعرفه الحنابلة بانه عقد التزوٌج فعند اطالق لفظه ٌنصرؾ الٌه
ٍ
ما لم ٌصرفه عنه دلٌل.5وعرفه بعض العلماء بانه عقد ٌفٌد حل العشرة بٌن
الرجل والمرأة وٌفٌد تعاونهما وٌحدد ما لكل منهما من حقوق وما علٌه من
واجبات .وقد عرفه االستاذ محمد ابو زهرة بانه (عقد ٌفٌد حل العشرة بٌن
الرجل والمرأة بما ٌحقق ما ٌتقاضاه الطبع االنسانً وتعاونهما مدى الحٌاة
و ٌحدد ما لكلٌهما من حقوق وما علٌه من واجبات .نظرا لما لهذا العقد من
خطورة ومكانة فً النظام االجتماعً تولى الشارع الحكٌم رعاٌته بتفضل
قواعده وتحدٌد أحكامه من التفكٌر فٌه الى اتمامه.6وقد جاء فً قوله تعالى
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(ومن آٌاته أن خلق لكم من انفسكم أزواجا لتسكنوا الٌها وجعل بٌنكم مودة
ورحمة ان فً ذلك آلٌات لقوم ٌتفكرون) .7وجاء فً السنة النبوٌة الشرٌفة
قول الرسول (ص) (:من احب فطرتً فلٌستن بسنتً ومن سنتً النكاح)
وقال صلى هللا علٌه واله وسلم (التمسوا الرزق بالنكاح).والنكاح من
المستحبات المؤكدة وعن الصادق علٌة السالم قوله (تزوجوا وال تطلقوا فان
8
الطالق ٌهتز منه العرش)
ومعلوم ان قانون االحوال الشخصٌة العراقً رقم  288لسنة  2959المعدل
لم ٌأخذ أال بالزواج الدائم وقد جاء فً الفقرة  2من المادة الثالثة (الزواج
عقد بٌن رجل وامراة تحل له شرعأ ؼاٌته انشاء رابطة للحٌاة المشتركة
والنسل) .
وقد عرفه مشروع قانون االحوال الشخصٌة الجعفرٌة فً المادة ( )42على
ان النكاح (الزواج) هو رابطة تنشأ بٌن رجل وامراة تحل له شرعاً.
المطلب الثانً :األصل فً مشروعٌة الزواج وحكمته
أألصل فً مشروعٌة النكاح:
النكاح مشرع بالكتاب والسنه واالجماع وقد سبق ذكر جملة من
اآلٌات واالحادٌث التً تدل على مشروعٌته كما ان أجماع االمة انعقد على
ذلك .كما طلبه الشرع ودعا الٌه فان العقل والطبع أٌضا ٌدالن على الحاجة
الٌه .اما العقل فان كل عاقل ٌجب ان ٌبقى اسمه وال ٌنمحً رسمه وما ذاك
اال ببقاء النسل .واما الطبع فان الطبع البهٌمً من الذكر واالنثى ٌدعوا الى
تحقٌق ما أعد له من المباضعات الشهوانٌة والمضاجعات النفسانٌة وال
مزجره فً ذلك ألنها بأمر الشرع وان كانت بدواعً الطبع .9ومن مقاصد
الزواج  ,المحافظه على النوع االنسانً  ,وسالمه المجتمع من االنحراؾ
الخلقً ,والمحافظه على االنساب  ,والسكن الروحً والنفسً ,
غاٌة الزواج(حكمة مشروعٌة الزواج):
تظهر الحكمة الربانٌة فً مشروعٌة الزواج اذا امعنا النظر فً حٌاة
ترك الناس فٌها الى طبائعهم الحٌوانٌة دون تنظٌم او تشرٌع ٌحدد من
نزواتهم كما ترك عجم الحٌوانات الى ؼرائزها تجلو الرجل بكل امرأه اراد
ان ٌخلو بها ,لوكان االمر كذلك ألدى الى مفاسد عظٌمة ولتدافع الكثٌرون
من افراد المجتمع على المرأة الواحدة كل ٌرٌد ان ٌستخلصها لنفسه إشباعا
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لألنانٌة ولهدمت االسرة وتفككت أواصر المجتمع وقلت العناٌة بالنسل الذٌن
هم فً امس الحاجة الى الرعاٌة والعناٌة.22وللحفاظ على المجتمع من
انتشار االمراض المعدٌة كالزهري والسفلس والسٌالن وؼٌره وكان الزواج
لذلك نظاما اجتماعٌا ٌرقى باإلنسان عن الدائرة الحٌوانٌة الى العالقة
الروحٌة ونقله من حٌاة الشقاء والبؤس الى حٌاة الطمأنٌنة والراحة النفسٌة
والعد عن السامة والملل حٌث تحقق المعانً االنسانٌة الراقٌة كاإلٌثار وحب
الؽٌر ومعرفة ما لإلنسان من حقوق وما علٌه من واجبات وللحفاظ على
النوع االنسانً من االمراض واالوبئة التً تفتك به وقد تؤدي الى
انقراضه.22قال تعالى مبٌنا فضله بمشروعٌة الزواج (ومن آٌاته أن خلق
لكم من انفسكم أزواجا لتسكنوا الٌها وجعل بٌنكم مودة ورحمة ان فً ذلك
آلٌات لقوم ٌتفكرون)  .22وقال سبحانه (هن لباس لكم وانتم لباس لهن).23
ومن اجل ذلك كله شرع هللا سبحانه وتعالى النكاح إلٌجاد اسرة وتكوٌن
نسل عن طرٌق حل المتعة بٌن الزوجٌن وهذا ظهر فً قوله
(ص)(:تزوجوا الودود الولود) وقوله(:تناكحوا تكاثروا ) الى ؼٌر ذلك من
االحادٌث .24
وقد اخذ قانون االحوال الشخصٌة العراقً رقم  288لسنة 2959
المعدل بهذه الحكمة والؽاٌة من الزواج تنص فً المادة  3الفقرة()2
2الزواج عقد بٌن رجل وامرأة تحل له شرعا ً ؼاٌته انشاء رابطة للحٌاة
المشتركة والنسل وقد جعل المشرع العراقً ؼاٌة الزواج وحكمته هما مما
نص علٌهما القران الكرٌم فً العدٌد من آٌاته الحكٌمة هدفان الهدؾ االول
وهو رابطة للحٌاة المشتركة بٌن الرجل والمرأة والهدؾ الثانً النسل.25
وقال تعالى فً سورة الروم مشٌرا الى الهدؾ االول(ومن آٌاته ان خلق لكم
من انفسكم ازواجا لتسكنوا الٌها وجعل بٌنكم مودة ورحمة).26وقال تعالى
فً سورة النحل مشٌرا الى الهدؾ الثانً (وهللا جعل لكم من انفسكم
ازواجا وجعل لكم من أزواجكم بنٌن وحفدة ورزقكم من الطٌبات).27
المطلب الثالث :مقدمات الزواج (الخطبة)
مقدمات الزواج:
الِخطبة :الخطبة بكسر الخاء وسكون الطاء هً طلب الرجل المرأة
للزواج او طلب المرأة الرجل للزواج وحكمها مستحبة عند بعض الفقهاء
وقال أخرون بالجواز ولم ٌصرحوا باالستحباب وقد تكون الخطبة تامة وقد
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تكون ناقصة فالخطبة التامة ان ٌتقدم الرجل وٌطلب ٌد فتاة قاصداً الزواج
فٌجاب الى طلبه وأما الناقصة فٌه ان ٌتقدم بطلب ٌدها وٌمهل من اجل
البحث والسؤال فهذه الفتاة تعد مخطوبه خطبة ناقصة لعدم االجابة.
المخطوبة خطبة تامة ال ٌجوز ألخر ان ٌتقدم لخطبتها استناداً لحدٌث
الرسول (ص)(ال ٌخطب احدكم على خطبة أخٌه)الن فً ذلك مبعث للعداوة
والبؽضاء بٌن االخوة المسلمٌن وسواء فً ذلك كان الخاطب مسلما أو ذمٌا
أذا كانت المخطوبة كتابٌة .أما المخطوبة خطبة ناقصة فٌجوز ألخر ان
ٌتقدم لخطبتها مع الكراهة.28
حكمة مشروعٌتها:
عقد الزواج من أخطر العقود وأهمها وتترتب علٌه أثار كبٌره من
التناسل والتوارث وسواها ومن هنا فقد حرص االسالم ان ٌكون كال
الطرفٌن على علم شامل بحال الطرؾ االخر ولما كان عقد الزواج ٌقوم
على حل المتعة بٌن الزوجٌن وهذه الناحٌة بالذات تعتمد على حد كبٌر على
المظهر الجسمً والشكل الخارجً لذلك من اجل دوام العشرة وتوفر المودة
واأللفة بٌن الزوجٌن ان ٌكون الزوج راضٌا ً عن جمال من سٌتزوجها بشكل
عام فكان البد له كخطوة اولى فً الزواج أن ٌراها وٌنظر الٌها وتكون لدٌه
القناعة بها.29وكانت اولى مقدمات الزواج النظر حٌث أرشدت الشرٌعة
الخاطب ان ٌرى مخطوبته ودلٌل ذلك قول رسول هللا صلى هللا علٌه واله
وسلم ألحد أصحابه وقد جاء بخبره انه خطب امرأة قال له انظرت الٌها قال
ال فقال (ص) أنظر الٌها فأنه أحرى ان ٌؤدم بٌنكما وقال (اذا خطب احدكم
امرأة فان أستطاع ان ٌنظر منها ما ٌدعوه الى نكاحها فلٌفعل).22
الخطبة فً القانون:
المشرع العراقً فً قانون االحوال الشخصٌة فً المادة الثالثة فً
الفقرة الثالثة لم ٌعتبر الوعد بالزواج وقراءة الفاتحة والخطبة عقداً لذلك فان
لكل من الخطبٌن حق الرجوع عنه سواء تمت اولم تتم .22سواء كان هناك
سبب او لم ٌكن لكن هذا الحق فً العدول ٌترتب علٌه حق للطرؾ االخر
الذي ٌتضرر من هذا العدول ضررا مادٌا او معنوٌا فٌجوز التعوٌض عنه
على اساس المسؤولٌة التقصٌرٌة 22واعتبر المشرع العراقً الهداٌا التً
اعطٌت للمخطوبة فترة الخطبة بمثابة الهبة حٌث نص على ذلك فً الفقرة
الثالثة من المادة ( )29من قانون االحوال الشخصٌة (تسري على الهداٌا
احكام الهبة)ومما ٌنبؽً ذكره ان اعتبار الهداٌا هذه هبه فٌه احالة للقانون
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المدنً وبالرجوع للقانون المدنً نرى ان المادة ()622تنص ان الهبات و
الهداٌا التً تقدم فً الخطبة الى احد الخطبٌن لألخر او من أجنبً عنها
ألحدهم أو لهما معا ٌجب ان ٌردهم الموهوب له للواهب اذا عدل عن
الخطبة وطلب الواهب الرد مادام الموهوب قائما وممكنا رده بالذات وقد
وافق الفقهاء فً ذلك القانون بشأن الهداٌا والمهر ,الن الخاطب لم ٌدفع هذه
الهداٌا الى المخطوبة اال لؽرض ان ٌتم النكاح وفً الفسخ لم ٌحصل ذلك
وكأننا امام الهدٌة بشرط العوض ضمنا وهو اتمام العقد والزواج فاذا لم
ٌحصل الزواج ولم ٌتحقق الشرط الضمنً فكان له حق الرجوع من الهبة
فالمسلمون عند شروطهم. 23
المبحث الثانً :أركان عقد الزواج وشروطه والشروط المقترنة به:
مقومات عقد الزواج:
نقصد بالمقومات األمور التً ال ٌتم عقد الزواج اال بها سواء أكانت
أركانا او شروطا فالركن فً معناه االصطالحً ما ٌتوقؾ علٌه الشًء
وكان من ماهٌته .اما الشرط فهو كل أمر ربط به ؼٌره عدما وال وجودا
وهو خارج عن ماهٌته.
المطلب االول :اركان عقد الزواج
فركنا عقد الزواج االٌجاب والقبول فاإلٌجاب هو ما صدر من كالم
احد العاقدٌن اوال على رؼبته فً انشاء عقد الزواج .والقبول هو ما صدر
من الكالم ثانٌا من العاقد االخر داال على موافقته فً انشاء العقد .وال ٌلزم
ان ٌكون االٌجاب من جانب معٌن كالرجل مثال بل ان اللفظ الذي ٌصدر
اوال هو االٌجاب والموافقة الالحقة هً القبول ومن هنا من الممكن ان ٌكون
المرأة هً الموجبة والرجل هو القابل او العكس.24مثال تقول الزوجه
زوجتك نفسً على مهر معجله خمسة مالٌٌن دٌنار مقبوض ومؤجله عشرة
مالٌٌن دٌنار باقً ب\متك عند المطالبة والمٌسره2هنا الزوجه هً الموجبه
والزوج هوالقابل2وباألمكان ان ٌكون الزوج هو الموجب بقوله أتزوجك
على مهر كذا وتقول الزوجه قبلت .
وقد اخذ قانون االحوال الشخصٌة بذلك فً المادة الرابعة (ٌنعقد الزواج
بإٌجاب ٌفٌده لؽة او عرفا من احد العاقدٌن وقبول من االخر وٌقوم الوكٌل
مقامه)لذلك فأركان الزواج اربعة االٌجاب والقبول والرجل والمرأة.25ونجد
ان الفقهاء تكلموا فً االٌجاب والقبول من عدة نواحً :
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 .2من ناحٌة الصورة فقالواٌ :جب ان ٌكون االٌجاب والقبول على
صٌؽة الماضً وٌصح العقد ان ٌكون على صورة المضارع شرٌطة
ان ٌكون القبول على صٌؽة الماضً او ٌكون االٌجاب على صٌؽة
االمر والقبول على صورة الماضً او ٌكون االٌجاب والقبول على
صٌؽة الجملة االسمٌة كما انه ال ٌصح العقد اذا كان احد طرفً
الصٌؽة مضافا الى المستقبل الن الصٌؽة مضافا الى المستقبل الن
الصٌؽة ال تدل على تنجٌز العقد.26
 .2من ناحٌة المادة :اوجب الفقهاء ان تكون مادة االٌجاب مشتقة من
االلفاظ الصرٌحة وان االلفاظ التً ٌجب استعمالها فً عقد الزواج
هً الفاظ النكاح والتزوٌج فقط ,واالصل فً االٌجاب والقبول ان
ٌعبر عنهما بالعبارة ,فال ٌنعقد عقد الزواج بالتعاطً فاذا تعذرت
العبارة قامت الكتابة مقامها ثم اشارة االخرٌن الذٌن ال ٌحسنون
الكتابة وهذا واضح من نص المادة  24من قانون االحوال
الشخصٌة االردنً ٌكون االٌجاب والقبول باأللفاظ الصرٌحة كالنكاح
والتزوٌج وللعاجز عنهما بإشارته المعلومة .27
المطلب الثانً :شروط عقد الزواج
شروط العقد:
وهً الشروط التً ٌتوقؾ علٌها سالمة االمور االساسٌة فً العقد وهً
العاقدان والصٌؽة والمحل فاذا تخلفت هذه الشروط او بعضها لحق العقد
خلل فً اساسه وٌعبر عن هذا الخلل بالبطالن وٌكون العقد باطال.
الشروط المتعلقة بالعاقدٌن :ان ٌكون كل من العاقدٌن اهال لمباشرة العقد
صحٌحا وٌجب سماع كل واحد من العاقدٌن كالم االخر فان لم ٌسمع
أحدهما االخر أو حتى لم ٌفهمه ال ٌنعقد باي شكل .أما فً القانون فالمشرع
العراقً نص فً المادة الخامسة من قانون االحوال الشخصٌة على تحقٌق
االهلٌة فً عقد الزواج بتوافر الشروط القانونٌة والشرعٌة فً العاقدٌن او
من ٌقوم مقامهما 28وٌجب توافر الشروط الشرعٌة فً عقد الزواج وهً
شروط االنعقاد وشروط الصحة وشروط النفاذ وشروط اللزوم .وقد اشارت
المادة السادسة من القانون الى بعض شروط االنعقاد وبعض شروط
الصحة المادة السادسة الفقرة االولى :ال ٌنعقد عقد الزواج اذا فقد شرطا ً من
شروط االنعقاد والصحة المبٌنة فٌما ٌلً:
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أ -أتحاد مجلس االٌجاب و القبول .
ب -سماع كل من العاقدٌن كالم االخر واستٌعابٌهما ان المقصود منه
الزواج.
ج -موافقة القبول لإلٌجاب.
د-شهادة شاهدٌن متمتعٌن باألهلٌة القانونٌة على عقد الزواج.
ه-ان ٌكون العقد ؼٌر معلق على شرط أو حادثة ؼٌر محقق
لم تكن هذه المادة موفقة فً تؽطٌة الشروط الشرعٌة لعقد الزواج
وؼٌر موفقة فً بٌان اثار تخلؾ الشروط فسوت بٌن تخلؾ شروط
االنعقاد وشروط الصحة فاعتبرت العقد باطل فً الحالتٌن وهذا خطا
29
والصحٌح ما ٌلً:
شروط االنعقاد :هً التً تتعلق باركان العقد واذا تخلفت كان العقد باطال
بانعدام االركان نفسها وهذه منها ما ٌكون شرطا فً العاقدٌن ومنها ما ٌكون
شرطا ً فً صٌؽة االٌجاب و القبول وهً كما ٌلً:
الشروط المتعلقة بالعاقدٌن:
 .2األهلٌة االصلٌة لمباشرة العقد فال ٌنعقد عقد احد طرفٌة صؽٌرا
او مجنونا.
 .2سماع كل من العاقدٌن كالم االخر بحٌث ٌفهم المقصود منه
انشاء عقد زواج.32
الشروط المتعلقة بالصٌغة:
 .2اتحاد مجلس االٌجاب والقبول فاذا أختل المجلس حقٌقة او حكما بطل
العقد.
 .2موافقة االٌجاب للقبول ومطابقته له فً الموضوع.
 .3التنجٌز فاذا كان العقد معلق على شرط او حادثة فانه ٌبطل الن عقد
32
الزواج من عقود التملٌكات وهً ال تقبل االضافة وال التعلٌق.
الشروط المتعلقة بالمحل:
ٌ .2جب ان تكون المعقود علٌها أنثى محققة االنوثة فلن ٌنعقد الزواج
اذا كانت خنثى وان كانت عالمات االنوثة بارزة.
 .2ان تكون المعقود علٌها معٌنة فال عقد على مجهول ؼٌر معٌن.
 .3ان تكون حالال للزوج فال ٌجوز ان تكون محرمة على الرجل
تحرٌما متفقا ً علٌه بٌن الفقهاء كالزواج باألخت او العمة أو الخالة.32
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شروط الصحة :
وهً شروط خارجة عن شروط العقد وهً شروط قانونٌه ولٌست
شرعٌه واذا تخلفت كان العقد فاسداً من وجهة نظر القانون وهً:
 .2الشهادة على العقد :وقد انفرد عقد الزواج بهذا الشرط لصحته ومن
صفات الشهود البلوغ والعقل والحرٌة واالسالم أذا كانوا مسلمٌن اما اذا
كانت الزوجة كتابٌة والزوج مسلم فٌجوز شهادة اهل الذمة على عقد
الزواج الن الشهادة هنا على الزوجة ال على الزواج والى هذا ذهب
الحنفٌىه.33اما الجعفرٌة فال ٌشترط االشهاد عندهم فً صحة النكاح.34
 .2التأبٌدٌ :ختلؾ عقد الزواج عن بقٌة العقود االخرى فً الشرٌعة
االسالمٌة إذ ٌشترط فً جمٌع العقود ان تكون مبٌنه المدة معروفة
الزمن وال تصح اذا ذكرت مطلقة الن الؽاٌة من الزواج هو بناء اسرة
وانجاب نسل وهذا ٌتنافى التوقٌت وفً القانون ٌشترط ان ٌكون عقد
الزواج التأبٌد بخالؾ الشرٌعة التً اجازت عقد المتعة.
 .3مباشرة الولً العقد اذا لم تكن المرأة بالؽة فان كانت بالؽة عاقلة فقد
ذهب الحنفٌة الى صحة العقد اذا ولٌته بنفسها وهذا ما أخذ به قانون
االحوال الشخصٌة العراقً.35
الشرائط الشرعٌة المتممة للعقد:
شرائط النفاذ:
ٌشترط لنفاذ العقد أن ٌكون كل من العاقدٌن ذا أهلٌة ٌسوغ له بها شرعا ً
مباشرة العقد فان كان صؽٌراً ؼٌر ممٌزاً او مجنونا ً كان العقد باطال وان
كان صبٌا ً ممٌزاً كان عقده موقوفا ً على إجازة ولٌه .وان القانون منع زواج
الصؽار وجعل العقد على الصؽٌر من قبٌل العقد الفاسد .وٌشترط اٌضا ً فً
عقد الزواج ان ٌكون العاقد أصٌال ٌعقد لنفسه أو وكٌال ٌعقد لموكله فان
تولى العقد ؼٌرهما كان العاقد فضولٌا ً وعقد الفضولً ٌكون موقوفا ً على
إجازة صاحب الشأن فان أجازه جاز وان لم ٌجزه كان باطال لم ٌنفذ وقد
منع القانون عقد الفضولً.36
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شرائط اللزوم:
المقصود بها الشرائط التً وضعها الشارع لتحقٌق مصلحة للزوجٌن او
احداهما حتى تكون الحٌاة الزوجٌة اكثر انسجاما وتوافقا فٌتحقق المقصود
منها من تكوٌن االسره وتحصٌن النفس والمجتمع ,وشرائط اللزوم عند
الفقهاء هً الكفاءة ,مهر المثل والسالمة من العٌوب.
الكفاءة معتبرة فً النكاح الن المصالح انما تنتظم بٌن المتكافئٌن عادة
.وهً معتبرة فً جانب الرجل ال المرأة فال ٌشترط ان تكون المرأة كفؤاً
للرجل فالزوج ال ٌؽظه ان تكون الزوجة ؼٌر كؾء له والزوجة ترتفع
بارتفاع مكانة الرجل اما المرأة تأبى ان ٌكون الزوج أدنى منها وتعٌره
بذلك والزوج ال ٌرتفع بارتفاع مكانة المرأة فاعتبرت الكفاءة فً جانب
الرجل ال المرأة .والكفاءة حق للمرأة وأولٌائها وهً معتبرة اول العقد وال
ٌشترط استمرار وجودها.37والصفات المعتبرة فً الكفاءة هً الدٌن والمال
والمراد به القدرة على المهر والنفقة ولٌس المراد به الؽنى والثراء .وقد عد
القانون الكفاءة فً القدرة على دفع المهر المعجل ونفقة الزوجة.وشروط
اللزوم اذا تخلؾ احدهما كان لصاحب الشأن حق طلب فسخ عقد الزواج
وتقوم هذه الشروط على القاعدة الفقهٌة التً تعطً العاقد أو الولً الحق فً
الفسخ كالتؽرٌر الذي ٌصٌب عقد الزواج وبالذات ما ٌتعلق بالكفاءة او اذا
شاب العقد عٌب من عٌوب الرضا او اذا زوجت البالؽة العاقلة نفسها من
ؼٌر ولً أو بأقل من مهر المثل او الزواج بؽٌر كؾء أو ظهر ان فً
الزواج عٌبا مستحكما ال ٌمكن استمرار الحٌاة الزوجٌة معه اال بضرر.38
المطلب الثالث :الشروط المقترنة بعقد الزواج
الشروط المقترنة بعقد الزواج:
تحدثنا سابقا عن الشرائط التً وضعها الشارع سواء كانت من
مقومات عقد الزواج اومن متممات العقد وحدٌثنا هنا عن الشروط التً
ٌضعها احد المتعاقدٌن وٌجعلها مقترنة بالعقد لتحقٌق ؼرض مشروع
وتسمى المشارطات الن لكل من الزوجٌن ان ٌشترط على صاحبه شروطا
معتبرة شرعا وٌجعلها مقترنة بالعقد فهذه الشروط اما تكون صحٌحة او
فاسدة .
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الشروط الصحٌحة:
وهً الشروط التً ٌقتضٌها عقد الزواج كاإلنفاق على الزوجة أو دفع مهر
لها أو حسن معاشرة الزوجة او كانت هذه الشروط ما ٌقتضٌة العقد كأن
تشترط الزوجة كفٌال لمهرها المستحق على الزوج أو كان الشرط قد اقره
العرؾ الصحٌح فً بلد الزوجٌن كاشتراطها تعجٌل بعض المهر.39لذا حكم
الشروط الصحٌحة وجوب الوفاء بها وأدائها على اتم وجه لقوله تعالى
(ٌأٌها الذٌن امنوا أوفوا بالعقود).42وقد نص المشرع العراقً على وجوب
الوفاء بالشروط المشروعة المقترنة بعقد الزواج فً المادة ( )6الفقرة
()3من قانون االحوال الشخصٌة رقم  288لسنة  2959المعدل كما أعطى
الحق للمرأة فً طلب فسخ عقد الزواج حٌث نص فً الفقرة ( )4من المادة
( )6على (للزوجة طلب فسخ العقد عند عدم إٌفاء الزوج بما أشترط ضمن
عقد الزواج)وهذا ما علٌه مذهب الحنابلة.42
الشروط الفاسدة التً ال تبطل العقد:
وهً الشروط التً ال ٌقضٌها العقد وال تؤكد ما ٌقتضٌها العقد بل ٌتنافى مع
مقتضٌات عقد الزواج كأن ٌشترط الزوج على الزوجة عدم االنفاق علٌها
أو تنفق هً على البٌت أو ان ال ٌخرجها من بلدها أو ٌطلق زوجته أو ان ال
ٌرث احدهما اآلخر فمثل هذه الشروط فاسدة وال ٌجوز الوفاء بها واقترانها
بالعقد ال تبطله بل ٌبقى العقد صحٌحا وٌلؽو الشروط (الن فٌها المنع عن
االمر المشروع ولقوله صلى هللا علٌه واله وسلم (ما كان من شرط لٌس فً
كتاب هللا عز وجل فهو باطل).
اما الشروط الباطلة(الفاسدة ) التً تبطل العقد عند بعض الفقهاء ومنهم
ا لحنفٌة والشافعٌة ان هنالك شروطا تبطل العقد لو اقترنت به وتوجب الفسخ
قبل الدخول وبعدة كاشتراط التوقٌت بلفظ المتعة فً العقد أي االتفاق على
ان ٌكون الزواج لمدة معٌنة كأن ٌكون شهراً أو سنة . 42اما عند الجعفرٌه
فأن العقد صحٌحة2
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المبحث الثالث :الزواج المبكر فً الشرٌعة اإلسالمٌة والقانون
المطلب االول :مفهوم الزواج المبكر وسن الزواج المبكر
ٌمكننا أن نعرؾ الزواج المبكر من خالل تحدٌد سن الزواج حٌث ٌوجد
رأٌان فً تحدٌد سن معٌنة للزواج وهما:
الرأي األول :ان الزواج المبكر هو الذي ٌتم قبل سن البلوغ وان مبدأ سن
البلوغ فً الرجل أثنتا عشرة سنة وفً المرأة تسع سنٌن ومنتهاه فً كلٌهما
خمس عشرة سنة نستطٌع القول بأن الزواج المبكر هو الذي ٌتم قبل سن
الخامسة عشرة.
الرأي الثانً :اما البعض االخر فٌرى ان الزواج هو الذي ٌتم بعد البلوغ
وقبل الثمانً عشرة فقط.43
سن الزواج فً الشرٌعة اإلسالمٌة والقانون:
أن الفقهاء المسلمٌن لم ٌحددوا سنا معٌنا بالسنوات للزواج ألنه ٌختلؾ
باختالؾ االشخاص صحه وقوة وضعفا ً وباختالؾ البالد حرارة
وبروده.44لكن قانون االحوال الشخصٌة العراقً رقم  288لسنة 2959
النافذ المادة السابعة الفقرة ( )2حددت سنا للزواج (ٌشترط فً تمام أهلٌة
الزواج العقل واكمال الثامنة عشرة) والعقل واكمال الثامنة عشرة من العمر
هذان شرطان قانونٌان لألهلٌة ال شرعٌان معنى ذلك ان من تزوج بؽٌر
هذٌن الشرطٌن ال ٌكون اثما ً شرعا ً انما مخالفا ً قانونا ً.45اال ان المادة الثامنة
من هذا القانون نصت على انه (اذا طلب من اكمل الخامسة عشرة من
العمر فللقاضً ان ٌأذن له اذا ثبت له أهلٌته وقابلٌته البدنٌة بعد موافقة ولٌه
الشرعً فاذا امتنع الولً طلب القاضً منه موافقته خالل مدة ٌحددها له
فان لم ٌعترض او كان اعتراضه ؼٌر جدٌر باالعتبار أذن القاضً
بالزواج) .وهذا النص استثناء عن األصل المذكور .46وقد جاء فً قانون
األحوال الشخصٌة لدولة اإلمارات العربٌة فً الفقرة ( )2من المادة عشرٌن
على ان ( سن الزواج للفتى ثمانٌة عشر عاما وللفتاة ستة عشر عاما )  ,اما
قانون األحوال الشخصٌة السوري فقد حدد سن الزواج ثمانٌة عشر للفتى
وسبعة عشر للفتاة وأجاز زواج الفتى بسن خمسة عشر عاما وللفتاة بسن
ثالثة عشر بأذن القاضً وموافقة الولً  ,اما سن الزواج عالمٌا ٌتراوح ما
بٌن  26-9سنة وحسب دراسة صادرة عن الجامعة األردنٌة  ,وقد جاء فً
تعرٌؾ االتفاقٌة الدولٌة لحقوق الطفل أن نهاٌة سن الطفولة بلوغ  28عاما ً .
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المطلب الثانً :الزواج المبكر فً ا لشرٌعة
الزواج المبكر فً الشرٌعة:
أجاز الفقهاء زواج ناقص االهلٌة الصؽٌر والصؽٌرة بشرط موافقة
الولً وتعرؾ الوالٌة على انها تنفٌذ القول على الؽٌر شاء ام أبى والوالٌة
فً الزواج نوعان والٌة أجبار ووالٌة ندب أو اختٌار .والٌة االجبار تثبت
على فاقد االهلٌة كالمجنون والمعتوه والصؽٌر ؼٌر الممٌز كما أنها تثبت
على ناقص االهلٌة كالصؽٌر والصؽٌرة الممٌزة.47فاذا زوج من سبق
ذكرهم من له والٌة االجبار من الكؾء وبمهر المثل كان الزواج صحٌحا ً
وان كره الصؽٌر الزواج وأمتنع فقد أختلؾ الفقهاء فً جواز زواج
الصؽٌر والصؽٌرة فمنهم من أجاز زواج الصؽٌرة والصؽٌر والٌعنً جواز
الزواج بالصؽٌرة الدخول بها فان كان الدخول بها ٌلحق بها ضرراً فانه ال
ٌحل للزوج الدخول بها ولو كانت كبٌرة السن .ومنهم من قال ال فائدة من
هذا الزواج اذ الزواج للمعاشرة والتناسل والسكن النفسً وال ٌتحقق شًء
من ذلك فً زواج الصؽٌر بل ٌكون فٌه ضرر بالػ إلجبارهما على حٌاة
مشتركة مؤبدة دون التأكد من االنسجام بٌنهما.48
الوالٌة فً الزواج:
الوالٌة فً الزواج نوعان:
النوع االول :والٌة إجبار وٌقصد بها ان للولً الحق فً تزوٌج موالته دون
الرجوع الٌها وان كانت تستشار فً تزوجٌها.
النوع الثانً :والٌة ندب او اختٌار وٌقصد به أن الولً ال ٌملك تزوٌجها
بؽٌر إذنها وان كان له الحق فً االعتراض على الزواج أن كان الزواج
ؼٌر كؾء لها فوالٌة االجبار تكون على الصؽٌر أو الصؽٌرة وعلى
المجنون وفاقد االهلٌة أو ناقصها.49ووالٌة الندب تكون على الثٌب البالؽة
العاقلة وقد اختلفوا فً الوالٌة على الثٌب البالؽة العاقلة فً مسألتٌن المسالة
االولى الوالٌة على الثٌب البالؽة العاقلة ال خالؾ بٌن الفقهاء أن الثٌب
البالؽة العاقلة ال ٌملك أحد تزوٌجها بؽٌر أذنها لقوله (ص)(لٌس للولً مع
الثٌب أمر).
المسالة الثانٌة :الوالٌة على البكر البالغة العاقلة
قد اختلؾ الفقهاء فً ذلك فمنهم من قالوا ان الوالٌة علٌها والٌة اجبار ومن
قال لٌس لالب إجبارها على الزواج والبد من استئذانها فان زوجها بؽٌر
استئذان فقد أخطا السنة وكان العقد موقوفا على رضاها.52
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شروط الولً:
ٌ .2شترط فً الولً العقل والبلوغ واكمال االهلٌة وبعضهم ٌشترط
الذكورة وقد نص على شرط الذكورة مشروع القانون العربً الموحد
لألحوال الشخصٌة فً المادة ( )25بقولها (ٌشترط فً الولً ان ٌكون
ذكراً عاقالً بالؽا ً ؼٌر محرم بحج او عمرة مسلما اذا كانت المخطوبة
مسلمة).52
 .2االسالم فال والٌة لؽٌر المسلم على المسلم قال تعالى (والذٌن كفروا
بعضهم أولٌاء بعض)52فال تصح والٌة ؼٌر المسلم على المسلم
وباألخص فً عقد الزواج 53.وقاعدة اتحاد الدٌن ال تشمل القاضً الذي
ٌعد ولً من ال ولً له الن والٌته عامة ولٌست خاصة بٌد انه لٌس له
ان ٌزوج من له الوالٌة علٌه من نفسة وال من أصله وال من فروعة.
المطلب الثالث  :الزواج المبكر فً القانون
الزواج المبكر فً القانون:
من اجل تقلٌل حاالت الزواج التً تقع خارج المحاكم ولتالفً ذلك جاء
فً التعدٌل الثانً رقم ( )22لسنة  2978النافذ فً  2978/2/22لقانون
االحوال الشخصٌة متضمنا الؽاء النص القدٌم واحالل النص الجدٌد الذي
ٌخفض المدة بجعلها من اكمل الخامسة عشرة بدال من السادسة عشرة
شرٌطة ان ٌحصل على موافقة ولٌه واذن من القاضً.54ونصت المادة
( )8الفقرة االولى من قانون االحوال الشخصٌة العراقً على انه(اذا طلب
من اكمل  25سنة من العمر الزواج فللقاضً ان ٌأذن به أذا ثبت له
اهلٌته وقابلٌته البدنٌة بعد موافقة ولٌه الشرعٌة فاذا امتنع الولً طلب
القاضً منه موافقة خالل مدة ٌحددها له فان لم ٌعترض او كان اعتراضه
ؼٌر جدٌر باالعتبار اذن القاضً له بالزواج )وهذا النص استثناء على
النص المادة السابعة/الفقرة االولى)التً تشترط فً تمام اهلٌة الزواج العقل
واكمال الثامنة عشرة 55وٌشترط لتطبٌق هذا النص:
 .2أن ٌكون الشخص (ذكرا أم أنثى) قد اكمل الخامسة عشرة من العمر
وان ٌكون له االهلٌة التً تؤهله للتصرؾ الدائر بٌن النفع والضرر بعد
اذن الولً.
 .2ان ٌتقدم بطلب الزواج الى القاضً وللقاضً ان ٌأذن لطالب الزواج
بعد ان ٌتثبت من اهلٌته وقابلٌته البدنٌة والعالمات الظاهرة علٌه والتً
ٌتوصل الٌها عن طرٌق القرائن والبٌنات .فلو تبٌن للقاضً من ظاهر
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الحال والعالمات البادٌة على الفتاة وتقرٌر الطبٌب االخصائً انها صؽٌرة
وال تقدر على مسؤولٌة الزواج او ٌضر الزواج بصحتها .ال تصلح للزواج
عندئذ ال ٌأذن القاضً بالزواج وٌفهم ولٌها الشرعً وطالب الزواج بعدم
صالحٌتها للزواج وباإلمكان االنتظار لحٌن بلوؼها.
 .3موافقة الولً الشرعً (االب)
 .4أن تكون هناك مصلحة تدعو الى الزواج المبكر الن العدول عن
االصل ال ٌكون اال لمصلحة تقتضٌه.56وهنالك حاالت ٌقؾ فٌها الولً
موقؾ سلبٌا من تزوٌج من اكمل الخامسة عشرة من العمر (الفتى ام
الفتاة)دون ان ٌقدر الظروؾ حق قدرها فعلى القاضً ان ٌطلب منه بٌان
اسباب رفضه وامتناعه عن االدالء براٌه واذا كان اعتراضه وجٌها ً بان
ٌكون الخاطب ؼٌر أهل للزواج من أبنته او عدم وجود مصلحة للفتاة بهذا
الزواج عندئذ ٌرفض القاضً الزواج وٌرشد الفتاة الى ان علٌها ان تطٌع
ولٌها.57اما اذا كان اعتراضه ال ٌستند الى أساس مقبول او ٌمتنع عن
الحضور حٌنئذ ٌحدد القاضً مدة معقوله اسبوعا او ثالثة أٌام لكً ٌبٌن
االسباب فأن وافق الولً عقد القاضً الزواج وان لم ٌوافق بقصد عرقله
الزواج عندئذ ٌكون أذن القاضً وحدة بالزواج كافٌا على ان ٌثبت الموافقة
او الرفض او عدم الحضور فً محضر الجلسة وبتأكٌد بان المهر هو مهر
المثل وان فً هذا الزواج مصلحة الفتاة او الفتى وان أذن القاضً بالزواج
ٌعد شرطا جوهرٌا فً العقد حٌن انعدام هذا االذن ٌجٌز التفرٌق وفقا
للفقرة ( )3من المادة ( )42من قانون االحوال الشخصٌة النافذ (اذا كان
عقد الزواج قد تم قبل اكمال احد الزوجٌن الثامنة عشرة دون موافقة
القاضً).58
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المبحث الرابع  :األذن بزواج القاصر للضرورة القصوى وفوائد ومضار
الزواج المبكر
المطلب االول :األذن بزواج القاصر للضرورة القصوى:
قد نصت المادة ( )8الفقرة ( )2من قانون االحوال الشخصٌة على
القاضً ان ٌأذن بزواج من بلػ الخامسة عشرة من العمر أذا وجد ضرورة
قصو ى تدعوا الى ذلك وٌشترط إلعطاء االذن تحقق البلوغ الشرعً
والقابلٌة البدنٌة ومن االسباب التً دعت المشرع الى اصدار هذا القانون
ان كثٌر من الحاالت ٌكون الزواج حالً مناسبا ً لمعالجتها ؼٌر ان الذي
ٌحول دون اتمامه فً هذه الحاالت عدم اكمال طرفً العقد او احدهما
الخامسة عشرة رؼم تحقق البلوغ الشرعً والقابلٌة البدنٌة فٌه على الزواج
لذلك ٌترك للقاضً المختص بزواج من بلػ الخامسة عشرة من عمره اذا
وجدت ضرورة قصوى تدعوا الى هذا الزواج فً هذا السن بعد التأكٌد من
بلوؼه الشرعً وقابلٌته البدنٌة على الزواج .59ومن االسباب االخرى التً
دعت الى اصدار هذا القانون اٌجاد حل لبعض الفتٌات اللواتً ٌتعرضن
لحوادث اعتداء واؼتصاب وهن اقل من سن الخامسة عشرة وحٌث ان
المادة ( )398من قانون العقوبات العراقً كانت تقضً بان ٌتوقؾ تحرٌك
الدعوى والتحقٌق وتنفٌذ العقوبة اذا كان قد صدر حكم فً هذه الجرٌمة اذا
عقد زواج صحٌح بٌن مرتكب احدى جرائم الفصل االول من الباب التاسع
و المجنى علٌها وتستأنؾ اجراءات الدعوى او التنفٌذ حسب االحوال اذا
انتهى الزواج بطالق صادر من الزوج بؽٌر سبب مشروع او بطالق
حكمت به المحكمة ألسباب متعلقة بخطأ الزواج أو سوء تصرفه وذلك قبل
انقضاء ثالث سنوات على وقؾ االجراءات وٌكون لالدعاء العام وللمتهم
وللمجنً علٌها ولكل ذي مصلحة وقؾ تحرٌك الدعوى والتحقٌق
واالجراءات وتنفٌذ الحكم او طلب استئناؾ او تنفٌذ الحكم حسب
االحوال.62ثم عدلت هذه المادة بموجب قرار مجلس قٌادة الثورة المنحل
رقم ( )697الصادر فً ( 2987/9/5القانون  92لسنة  )2987وعد عقد
الزواج عذرا قانونٌا مخففا لؽرض تطبٌق المادتٌن ()232,232من قانون
العقوبات .62
المادة  031من القانون العقوبات رقم  222لسنة  2969اذا توفر عذر
مخفؾ فً جناٌة عقوبتها االعدام نزلت العقوبة الى السجن المؤبد او
المؤقت او الى الحبس الذي ال تقل مدته عن السنه فان كانت عقوبتهما
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السجن المؤبد او المؤقت نزلت عقوبتهما الى الحبس الذي ال تقل مدته عن
سته اشهر على ذلك مالم ٌنص القانون على خالفه.
و المادة  030من قانون العقوبات رقم  222لسنة  2969اذا توفر فً
جنحة عذر مخفؾ ٌكون تخفٌؾ العقوبة على الوجه االتً:
اذا كان للعقوبة حد أدنى فال تتقٌد به المحكمة فً تقدٌر
العقوبة اذا كانت العقوبة حبسا وؼرامة معا حكمت المحكمة بإحدى العقوبتٌن
فقط واذا كانت العقوبة حبسا ؼٌر مقٌد بحد أدنى حكمت المحكمة بالؽرامة
62
بدال منه
وقد وجد ان تطبٌق المادة ( )8من قانون االحوال الشخصٌة ٌتعذر
احٌانا اذا كانت المجنً علٌها دون تمام الخامسة عشرة فاقتضى االمر تشرٌع
القرار بقصد تشجٌع الجانً على الزواج من المجنً علٌها لستر حالها ورد
اعتبارها فً المجتمع من ناحٌة ومنع احتمال نشوء جرائم أخرى قد تقع على
الجانً او المجنً علٌها من ناحٌة أخرى وعد ذلك استثناء من تطبٌق المادة
( )8من قانون االحوال الشخصٌة من وجدت ضرورة قصوى وٌشترط
إلعطاء االذن تحقق البلوغ الشرعً والقابلٌة البدنٌة على الزواج وٌشمل
كذلك حالة كون الخاطب او المخطوبة عدٌم الرعاٌة لوفاة والدٌه مثال او أي
ظرؾ اخر وقد جرى العمل على ان تصدر حجة مستقلة تسمى حجة أذن
بالزواج للضرورة القصوى وان ٌجرى فٌها بحث اجتماعً وٌؤخذ رأي
االدعاء العام ثم تسمع البٌنة على الضرورة القصوى ثم تصدر الحجة باألذن
او عدمه.63
المطلب الثانً :فوائد ومضار الزواج المبكر
فوائد الزواج المبكر
 .2إحصان الفرج الن القصد من الزواج المبكر أن ٌعؾ المرء نفسه
وٌحصنها من الوقوع فً الحرام فقد قال سبحانه وتعالى (واحل لكم ما
64
وراء ذلكم ان تبتؽوا بأموالكم محصنٌن ؼٌر مسافحٌن)
 .2ؼض البصر وكذلك من فوائد الزواج المبكر ؼض البصر بقول الرسول
صلى هللا علٌه واله وسلم ٌا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة
فلٌتزوج فانه أؼض للبصر واحصن للفرج).65
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 .3حفظ االنساب واالعراض وتكثٌر النسل قال تعالى (المال والبنون زٌنة
الحٌاة الدنٌا).66ومن فوائد الزواج تكثٌر النسل قال صلى هللا علٌه واله
وسلم (تناكحوا تكاثروا فانً مبا ٍه بكم االمم ٌوم القٌامة).67
 .4منع الفاحشة واالنحراؾ والفساد الخلقً والعمل على منع مجرد التفكٌر
فٌما حرم هللا تعالى والسالمة من االمراض المعدٌة والسالمة من
االمراض النفسٌة.68
 .5التقارب فً السن بٌن االباء واالبناء بحٌث ٌستطٌع االباء من خالل ذلك
رعاٌة أبنائهم والسهر على راحتهم وهم أقوٌاء كما ٌستفٌدون من خدمة
أبنائهم لهم.69
 .6تحمل الزوجٌن للمسؤولٌة وعدم االعتماد على االخرٌن.72
مضار الزواج المبكر:
أستطٌع تلخٌص االضرار المتوقعة نتٌجة الزواج المبكر للفتى والفتاة
التً ٌدعٌها المنادون بتأخٌر سن الزواج بما ٌلً :
.2الحرمان من مواصلة التعلٌم.
.2الحمل واالنجاب فً سن مبكرة بما ٌؤثر على صحتها .
. 3أزدٌاد حاالت الطالق نتٌجة تحمل الفتاة المسؤولٌة التً ال تقوى علٌها
وهً فً سنة صؽٌرة.72
.4أن الزواج للمعاشرة والتناسل والسكن النفسً وال ٌتحقق شًء من ذلك
فً الزواج المبكر بل ٌكون فٌه ضرر بالػ ألجبار الفتى والفتاة على
حٌاة مشتركة دون التأكد من االنسجام بٌنهما.72
المطلب الثالث :دراسة إحصائٌة حول الزواج المبكر
ُ
اجرٌت دراسة حول الزواج المبكر ألقل من سن( )28عاما من خالل
سجالت عقود الزواج فً محكمة االحوال الشخصٌة فً قضاء عفك اجرتها
احدى طالباتنا.ومن خالل سجالت عقود الزواج للفترة من
2222/22/2والى 2223/2/28كانت الدراسة حسب التالً:
تم اجراء الدراسة على  222عقد زواج تم اجراءها فً محكمة
االحوال الشخصٌة تبٌن من خالل الدراسة النتائج التالٌة:
 .2نسبة الزواج ألقل من( )28عاما هً  %37بالنسبة لعمر الزوج او
الزوجة.
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نسبة الفتٌات اللواتً تم اجراء عقود الزواج لهن اقل من ( )25عاما
بموجب الضرورة القصوى هً %2
نسبة الزواج المبكر ألقل من ( )28عاما للرجال هً .%9
الؽالبٌة العظمى من االناث والذكور تم اجراء عقود الزواج لهم فً
المحكمة وتقل اعمارهم عن ( )28عاما هم من القرى.
كان سبب الزواج المبكر هو عدم وجود معٌل للفتاة وسبب وفاة الوالد
وعدم قدرة االم على تربٌة الفتاة ووجودهم فً القرى وما متعارؾ
علٌه بان حالة الزواج المبكر منتشرة فً القرى.
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الخاتمة
االستنتاجات:
 .0الزواج المبكر ٌحدث فً المناطق القروٌة فً اؼلب االحٌان وٌقل
فً المناطق الحضرٌة ومن خالل الدراسة ا لتً اجرٌت وجدنا ان
نسبة الزواج المبكر فً المناطق القروٌة هً  %72مقارنة فً
المناطق الحضرٌة.
 .5الزواج المبكر ٌحدث فً الشرٌحة االكثر فقراً حٌث أن الفقر فً
اؼلب االحٌان أساس الزواج المبكر حٌث ٌدفع االباء الى تزوٌج
بناتهم .
ٌ .3حدث الزواج المبكر كحل ودي لالؼتصاب فً كثٌر من المجتمعات
ٌفرض على المؽتصب ان ٌتزوج ضحٌته.
 .4الزواج المبكر قد ٌؤدي الى الطالق وٌكون الزواج المبكر كسب من
اسباب الطالق بسبب عدم االنسجام والتفاهم وكثرة المشاكل الن
الصؽٌر ٌكون ؼٌر قادر على اختٌار شرٌك حٌاته واتخاذ القرار
المناسب ومن خالل الدراسة التً اجرٌت فقد وجدت أن نسبة
الطالق فً الزواج المبكر .%33.33
ٌ .5ؤدي الزواج المبكر بالصؽار الى الحرمان من التعلٌم الضروري
للتطور الشخصً والمشاركة الفعالة فً سالمة االسرة المستقبلٌة
والمجتمع وخاصة فً المناطق القروٌة وبالتالً فان أهم نتٌجة لهذا
الحرمان هً نمو الفتى والفتاة فً جهل.
 .6أن الزواج المبكر ٌؤثر على صحة االم اذا كانت صؽٌرة فً السن
وٌعرضها الى مخاطر الحمل والوالدة بسبب عدم اكتمال النضج
العضوي والجسدي لها وتشمل االخطار المرتبطة بالحمل والوالدة
المبكرٌن ,ازدٌاد نسبة الوفٌات  ,ازدٌاد نسبة الوالدة قبل االوان
كالمضاعفات اثناء الوالدة ونقصان وزن المولود الجدٌد 2
المقترحات:
ً
 .2نرى انه ال ٌجوز شرعا سن قانون ٌحظر الزواج قبل الثامنة عشرة لما
ٌترتب على ذلك من مفاسد كثٌرة .لالن هللا انزل الشرٌعه االسالمٌة
صالحة لكل زمان ومكان وكل من ٌقول ؼٌر ذلك فال معنى لقولة ومعاذ
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هللا ان تنزل الشرٌعه ناقصة لكً ٌكملها البشر  ,ومصداقا لقولة تعالى (
الٌوم اكملت لكم دٌنكم ) ...
 .2نرى بان ٌبقى سن الزواج كما هو علٌه فً قانون االحوال الشخصٌة
العراقً ثمانً عشرة سنة مع إعطاء القاضً الحق فً تزوٌج من بلؽت
الخامسة عشرة من عمرها اذا رأى فً زواجها مصلحه لها وكذلك الحال
بالنسبة للزوج.
 .3نحن مع التبكٌر فً الزواج الن التأخٌر فً سن الزواج قد ٌؤدي الى
تفشً ظواهر التحمد عقباها  .علما ً ان فً هذا الزواج تحصٌن للفتاة ومع
ذلك ان أولٌاء األمور هم اعرؾ ببناتهم فأذا وجد ان البنت لها القدرة
على الزواج فال مانع فً ذلك وإال فال .
 .4نقترح بإقامة برامج توعٌة للمجتمع حول فوائد ومضار الزواج
المبكر.
 .5نقترح بإقامة دورات للفتى والفتاة المقبلٌن على الزواج فً ما ٌخص
كٌفٌة التعامل فً الحٌاة الزوجٌة وتعلٌمهم بالحقوق والوجبات
المترتبة علٌهما ألنشاء اسرة رصٌنة.
وأخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمٌن2
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