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 البحث مستخلص
 هتتذ  وتكونتت  والقتتانون  اإلستتيمي الفقتته فتتي القاصتتر  زواج الدراستت  هتتذ  تناولتت 

 ستتن وتحديتتد وشتترو،ه، التتزواج مفهتتوم عتتن أصتتيا  تحتتدث  فصتتول ثيثتت  متتن لدراستت ا
 الفصتت  وجتتا  العربيتت ، التتديد وقتتوانين الستتوداني، والقتتانون  اإلستتيمي الفقتته فتتي التتزواج
 والفقته اللغت  فتي والقاصتر  الواليت  مفهتوم عتن وتحتدث  القاصر  على الوالي  عن الثاني

 ال،فل  مث  دالقاصر  صل  لها مفردا  الدحث تناول وكذلك األخرى  والشرائع والقوانين
 الشترعي  المقاصد حوى  الثالث الفص  وأخيراا  الصغير  والثيب المميز ، والدكر الصغير 
 وآثتار والبلتو  األهليت  ومفهتوم المقاصتد تعريت  فيه تناول  القاصر  زواج وآثار للزواج
 .القاصر  زواج

 .والمقترحا  لنتائجا فيها تناول  بخاتم  الدحث ختم  ثم
 من النتائج:

 للتزواج أهتيا  الصتغير  كانت  إن الصتغيرا  زواج تمنتع لتم اإلستيمي  الشريع  أن
 متتتا حتتتتى صتتتحيحاا  زواجتتتاا  يكتتتون  وبتتتذلك مصتتتلح ، فتتتوا  أو فستتتاد تتتترخير  متتتن ويخشتتتى
 .شرو،ه جيع واستوفى أركانه توفر 

 :التوصيا  ومن

 دالقوانين عنها الجاه  ينقاد ال حتى ح السم لشريعتنا وفقاا  القاصر  بزواج العم 
 .الشريع  تخال  التي العلماني 
 



 ه 

Abstract 

 
This research dealt with the minor's marriage in Islamic Jurisprudence 

and law. This study has been consisted of three chapters that talked about 

the marriage concept and conditions, determining of the age marriage in 

Islamic Jurisprudence, the Sudanese law, and the Arab States Laws. The 

second chapter discussed about the guardianship over the minor, and 

talked about the guardianship concepts, and the minor in language, 

Jurisprudence, Laws, and other religious laws. The study also tackled 

with the expressions and words that related with the minor such as, the 

little girl, the virgin, the little married. Lastly the third chapter included 

the Sharia purposes of marriage, and the minor's marriage impacts 

through explaining the destination, the fitness concept, the maturity, and 

the minor's marriage impact. The researcher concluded to a number of 

findings, and recommendations of which are: 

The findings: the Islamic Sharia did not prevent the young girls 

marriage, if the little girl is eligible to be married, afraid of its delaying to 

result depravation, or loosing of interest. The recommendations:  

The marriage of minor conducted according to our tolerance Islamic 

Sharia so as not the ignorant guided by secular laws that contrary to 

Islamic Sharia. 
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 املقدمة
الحمد هلل الذي خلت  التزوجين متن نفتح واحتد ، وبتث منهمتا رجتاالا كثيتراا ونستا ، 
والحمد هلل ثاني  إن جع  النسا  لداساا للرجتال، وجعت  الرجتال لداستاا للنستا  دمتا أودعته 

يمتتتتن ع تعتتتالى علتتتى عدتتتاد  بنعمتتت  هتتتذا فتتتي عجتتتب أن فيهمتتتا متتتن المتتتود  والرحمتتت  ول
لهم أهميتها وعظمتها، دمتا أحا،هتا متن تشتريع دقيت ، ودمتا أوالهتا متن الزواج، ويظهر 

تكريم وتقديح، ودما جع  لها من فوائد كثير  في عالم الدنيا والدين أيضتاا، ثتم الصتي  
ه وأصتتحاده والمن،تتوين والستتيم علتتى المدعتتوث رحمتت  للعتتالمين ستتيدنا محمتتد وعلتتى آلتت

 تح  لوائه إلى يوم الدين.
ودعد لقد كان اإلسيم خاتماا لألديان جميعهتا وعامتا لبنتي الدشتر فتي كت  الدقتا ، 
فكتتتان البتتتد أن يكتتتون ميئمتتتاا لكتتت  الجماعتتتا  فتتتي جميتتتع األزمتتتان يستتتع قضتتتايا النتتتاح 

 م وآخراهم.جميعاا، ويقيم فيهم العدل والمساوا ، ويحفظ حقوقهم، ويسعدهم في دنياه
أن الشتتتريع  اإلستتتيمي  قتتتد تناولتتت  كتتت  متتتا يتعلتتت  دعيقتتتا  اإلنستتتان بربتتته دمتتتا 
شرعته من أنوا  العدادا  والشعائر وعيقا  اإلنسان درخيه اإلنستان، دمتا شترعته متن 
أحكتتام المعتتامي  المختلفتت  والتتتي متتن بينهتتا نظتتم التتزواج وأحكامتته وشتترو،ه والقضتتايا 

 المتعلق  ده.
الدحث في مجال األحوال الشخصي  في موضتو  متنهج اإلستيم فكان لي شرف 

فتتي زواج القاصتتر  فتتي الفقتته والقتتانون وقتتد فصتتل  فتتي هتتذا الموضتتو  ودحثتتته فتتي كتت  
أقتتوال األئمتت  والفقهتتا  وعلمتتا  المفتتاهيم والشتترو  فتتي الجوانتتب المتعلقتت  دتته ابتتتدا  متتن 
يمكتن االعتمتاد عليهتا الوصتول إلتى قاعتد  ثابتت   في ال،ب وال،ب النفسي وذلك أملي

 .في مسرل  زواج القاصر 
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تكونتت  الرستتال  متتن دتتابين الدتتاب األول: اإل،تتار العتتام للدراستت  ويشتتم  المقدمتت  
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