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يعات الدولية يعة االسالمية والتشر ن الشر  زواج القارصات بي 

 

 
 

 

 

 الملخص
صػػ ح اجطمعطػػ  الػػؽ صػػ ح اح ػػهة الصػػ ح  ػػح  اح ػػهة الػػؽ صػػ ح ارها  ػػ    ػػ    ع ػػه اح ػػهة اف      

  ضظة الالهبية ج جي ؿ اجعي   زز  ظؾر اجطمعط  النطؾ ,الجطػ  اػ ف زالاج اجص صػهات لظػ ؿ رػي اكػ ر  اػ  الػؽ 
الؾجػػؾ ة رػػي اجفعػػ ة اجص صػػه الاح ػػهة الاجطمعطػػ  ,جػػحا  بطػػؽ ا طيػػة شكاظػػ   ػػحا  ػػ  ارػػو جية اجعط  يػػة العمػػحرة ال 

اجطمعطػػ  اح ال ػػي زالاج اجص صػػهات رضػػ  لػػؽ ررػػر اجطوععػػة لررا ػػ ت   طػػ  لالػػم  ظطيػػة اجط هرػػة احجعط  يػػة 
اجطعكصصة ري ال راف لالؼ اجعط ع اجطهأة الاح ه ـ ري  ظؾيه  حا اجط راف,كط  ال عطا  اح طية اجعظ يكية جالعك  

ف ح الؽ ق   الؤ س ت اجطمعط  اجه طية الظه  ري الض  اجعؾصي ت الاجط  جم ت اجعي يعؾص  اج ه  الؾض  اجعظ
 الغ ه اجه طية جغهض  كص ق اجهرؼ الؽ اجعك  اح ال ؾ اجصض ء لالم اح ع ب الاجعصال   الؽ  رة احك ر.

 يهرؼ اجعك  اجك جي اجم جطالة الؽ اح راؼ:
 اجع هؼ لالم الؾقف اجعشهي  ت اح  الية الؽ زالاج اجص صهات. -1

 الؽ زالاج اجص صهات.اجع هؼ لالم الؾقف اجعشهي  ت اجرالجية  -2

الاجعك  اجك جي  ؾ الؽ اجعكؾث اجؾصفية. القر  ؾصالت اجررا ة اجم جطالة الؽ اح عظع ج ت نحاه الظهػ  لالػم 
      اجطا ؿ ح اجكصه :

اف اجعشػػػهي  ت اح ػػػ الية ياػػػهت رػػػي اجظصػػػؾص اجصهانيػػػة الاح   يػػػ  اجعػػػي  ؤاػػػر لالػػػم نفػػػي اػػػ   شػػػهي   -1
ضهرية شكق اجظفس اال اجغ ه, اليطوػؽ اجمػـز شػتف  ػزاليص اجصػغ ر اف ضهري ري اح  ـ ال كـه ا  الط ر ة 

ك ف جه ال  ي هر  ري اجزالؽ اجس لق رتف احاله جيس احجػ ري زال نظ  اجك ضه     ن  ظ انه  باػه اجظزالػ ت 
 اجزالجية اجعي  فضي اجم اجظ ؽ.

 ػػحا اجػػزالاج جػػؽ لوالػػ  القػػر الر  رػػي ش ػػض اح   يػػ  اجع ك ػػر لالػػم اها ػػة  ػػزاليص اجصػػغ ر ال الالػػة يجػػػ شػػتف  -2
ش جظم ح رفي اجكري  اجصكيح لؽ احال ـ اجص  ؽ لاليه اجس ـ الالي اجكسؽ لاليه ق   جه :ان  نزالج صػ ي نظ  

 ال ؼ صغ ر رص ؿ)ايا زالجؾا ال ؼ صغ ر جؼ لو  الا اف يعتجفؾا(.

ه  اسؾيسػها اف زالاج اجص صهات ري اجرالؿ اجغهبية البت عظاظ ء اجرالؿ اجعي اجغت ششو  نه ئي زالاج اجص ص -3
الاجسػػؾير الاجظػػهاليص الاجط نيػػ  ح  ثعالػػف اا ػػها لػػؽ نغ ه هػػ  رػػي اجػػرالؿ اج هبيػػة شثصػػؾص اجسػػؽ اجطكػػر  جالػػزالاج 

 ل ال  اسؽ جالزالاج. 18الاجحي  ر  الؽ ق   اغال ه  ب

Remove Watermark
Wondershare
PDFelement

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5261&m=db


 هـ4777 -م 5355 أيلول 63( في 8( عدد )68مجلة نسق                                                        مجلد )

 
 

484 

-22( ػػػػظة الاجظسػػػػ ء الػػػػ ل ؽ)29-25لالػػػػم اجصػػػػ  ر اج ػػػػ جطي اف  ػػػػؽ زالاج اجشػػػػع ف رػػػػي اج ػػػػ جؼ الػػػػ ل ؽ)-4
 الف اليعكر  ش جكيؼ اجس ئرة ري ا  المعط  الؽ اجطمعط  ت.( ظة,ر ف  ؽ اجزالاج لثع24

الاف ال غؼ قؾان ؽ اح ؾاؿ اجشثصية جالرالؿ اج هبية اجط ت لالم  كرير اجسؽ اح نم جالزالاج الاف اخعالفت  -5
ري  حا اجعكرير ل ؽ لالر الاخه. الرغؼ الض   رال  ق نؾنية جطؾاجهه اجزالاج اجطعوه اح انظ  نشػهر ا ػعطهار  ػح  

  اصعح زالاج اجص صهات اح عاظ ئي الاجطشهالط  ؾ اجص لرة اؾف اجطط ر ة اجف الية ح  كعـه  الػ اجطشوالة شك 
 اجشهالط.

الؽ قػ نؾف اح ػؾاؿ اجشثصػية اجسػؾري ا اليػة اجػزالاج 16ق نؾف اح ؾاؿ اجشثصية اجسؾري: نصت اجط  ة  -6
الػػؽ نفػػس اجصػػ نؾف جػػ ء  18  ة جالفعػػم لعطػػ ـ اجا الظػػة لشػػهة الجالفعػػ ة لعطػػ ـ اجسػػ ش ة لشػػهة الػػؽ اج طػػه اح اف اجطػػ

ر ه )ايا ا لم اجطها ق اج الؾغ ش ر اكط جه اجث السػة لشػه اال اجطها صػة ش ػر اكط جهػ  اجا جاػة لشػهة الطالعػ  اجػزالاج 
 لتيف شه اجص ضي ايا    ؽ صرؽ  لؾا ط  الا عط ؿ جسط هط (.

ال يالي )لشػهط رػي ا اليػة رصهة)أ( الؽ اجصػ نؾف اجطػحاؾر  12ق نؾف اح ؾاؿ اجشثصية احر ني: نصت اجط  ة  -7
 اجزالاج اف لوؾف اجث طب الاجطثظؾبة ل قال ؽ الاف يعؼ ا  الظهط  كط نية لشهة  ظة رطسية الؽ لطه (.

الػػؽ قػػ نؾف اجظفػػ  اجطصػػهي)ح لمػػؾز  ؾك ػػق لصػػر 31قػػ نؾف اح ػػؾاؿ اجشثصػػية اجطصهي:نصػػت اجطػػ  ة  -8
ط جالعؾك ػػق اف يػػعؼ اجفكػػص اجظ ػػي زالاج جطػػؽ جػػؼ ي الػػل الػػؽ اجمظسػػ ؽ كطػػ ني لشػػهة  ػػظة الي  لػػة ا الالػػة اليشػػعه 

جالػػهاغ  ؽ رػػي اجػػزالاج جالعكصػػق الػػؽ خالؾ طػػ  الػػؽ احالػػهاض اجعػػي  ػػؤكه لالػػم  يػػ ة اال صػػكة اػػ  الظهطػػ  اال لالػػم 
 صكة نسالهط  ,الي  قب  ت ي ي  ا  الؽ الكق زالاج  ش جطث جفة ح و ـ  ح  اجط  ة(.

ؾاؿ اجشثصػػػػية اجال  ػػػػػي قػػػػ نؾف اح ػػػػؾاؿ اجشثصػػػػية اجال  ػػػػي: نصػػػػت اجطػػػػ  ة اجس   ػػػػة الػػػػؽ قػػػػ نؾف اح ػػػػ -9
ك ح ي)لشػػعهط رػػي ا اليػػة اجػػزالاج اج صػػ  الاج الؾغ,ال بطػػ  ا اليػػة اجػػزالاج ل الػػؾغ  ػػؽ اج شػػهيؽ,الجالطكوطة اف  ػػتيف 

 ش جزالاج ق   لالؾغ  ح  اجسؽ جطصالكة اال ضهالرة  صرر   ش ر الؾارصة اجؾجي(.
ج ػ جؼ, الغ ج يػة اجػرالؿ ( رػي اكاػه لالػراف ا21-18لثعالف  ؽ اجزالاج الؽ لالر اجم اخػه جبظػه يعػهاالح لػ ؽ) -12

اج هبيػػة الاح ػػ الية  ػػر ت كطػػ ني لشػػهة  ػػظة الػػؽ اج طػػه جػػزالاج اجمظسػػ ؽ الالع ػػه اجصػػ نؾف اج هاقػػي ج  ػػؾاؿ 
اليجػ شس ب اؾنه يظػى  لػؽ اجصػ نؾف اجػريظي رػي ش ػض اجطؾاضػ  1959اجشثصية  صرالي  لظر انف ي  ري ل ـ 

ل الػ  18(  ػؽ اجػزالاج ب7جط ػهاث  كػر  اجطػ  ة )الالظكه  صؾق  الؾ  ة جالطػهأة ييطػ  لثػص اجػزالاج الاجؾصػ ل  الا
ل ال  ششهط الؾارصة اجؾصي اجص نؾني الاجص ضي الاف  15(  سطح ش جزالاج لظر  ؽ 8لالم اجهغؼ الؽ اف اجط  ة )

( اجػػزالاج اجصسػػهي ج قػػ رب الغ ػػه احقػػ رب الي ػػهض 9 ا ػػت اجصػػررة اجمسػػط نية لالػػم يجػ,كطػػ   كضػػه اجطػػ  ة)
                                         ظؾات.ر لاله جالسمؽ جطرة  ص  اجم ك ث  

 القر الض ت اجررا ة جطالة الؽ اجعؾصي ت نحاه الظه  لالم      اجطا ؿ ح اجكصه:
نشه اجؾلي  ؾؿ الؾضؾع زالاج اجص صهات الرهح الجهة اجظغه اجػريؽ اح ػ الي  رػي  ػحا اجطؾضػؾع الاف  -1

ي الجسػػطي النفسػػي البػػ يالؾجي الاف ح يعه ػػب لالػػم اجػػزالاج اجطعوػػه ح لصػػح اح جالفعػػ ة اجعػػي  عطعػػ  لظضػػؾج لصالػػ
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اجزالاج أي اك را  ال ي  البطؾارصة الجي االه   الري   حت ا عاظ ئية جرا اجطسؤالؿ لؽ  ظف ػح  ػح  اجعؾصػية .الزارة 
 ال  ئ  احل ـ . –اجطؤ سة اجريظية  -اج رؿ 

اجصػػ نؾني خػػ رج اجطكوطػػة  ف  ػػ  اجصػػؾان ؽ اجها لػػة شكػػق الجػػي احالػػه اجػػحي  يػػزالج الظعػػه  الف لالؾغهػػ  اجسػػؽ  -2
اليجػ لعسم   اجزالاج ري  م ت اح ؾاؿ اجطرنية  ف ع  لالم  صؾقه  الالسعص   اطف جه  البػحات اجؾقػت  ظف ػح 
اج صؾبة اجطظصؾص لال ه  ق نؾن  شكق الجي احاله اجحي ق ـ ش صر زالاجه  خ رج اجطكوطة . اجطسؤالؿ لؽ  ظف ح 

  ح  اجعؾصية الزارة اج رؿ .
 ؾلؾيػة الؾجهػػة  ػؾؿ  صػػؾؽ اجظفػ  ال ؾجيػػه اح ػهة ش لعطػػ    ا ػ ج ب اجعظشػػ ة احجعط  يػػة  اجكيػ ـ  شكطالػػة  -3

اجساليطة لرح الؽ  ا  ج ب اج ظف ال  الك الجة    اجطش ك  اجعي  ظشت ل ؽ اجزالج ؽ  ش ح  ج ب اج ص نية ش  را 
 لؽ احطف ؿ . الاجطسؤالؿ لؽ  ظف ح  ح  اجعؾصية اجطؤ سة اح هية

                    الؤ س ت اجطمعط  اجطرني.                                                                                                        –ئ  احل ـ ال   -)احب الاحـ(  
 

Abstract 
       The well-being of society is part of the goodness of the family, and the goodness of 
this family is the goodness of its members, as the family is considered an incubator and 
educator for generations that enhance the development and growth of society, and 
since the marriage of minors affects both the minor girl, the family and the 
community, so the importance of our research lies in solving a deeply rooted and 
existing social problem in society.  It is the marriage of minors, as well as supplying the 
library with studies that work on developing the social knowledge achieved in the field 
of women’s sociology and contributing to the development of this field.  The aim of 

the research is to eliminate the causes and reduce the severity of the effects. 

:The current research aims at a number of goals 

  485Identifying the position of Islamic legislation on the marriage of minors. 
2-Knowing the position of international legislation on the marriage of minors.  
The current research is a descriptive analytical research. 
The study reached a number of conclusions, including but not limited to: 
1-The Islamic legislations mentioned in the Qur’anic texts and hadiths that emphasize 
the negation of every harmful legislation in Islam and prohibit every practice harmful 
to oneself or others  It abounds marital disputes that lead to divorce. 
2-It was mentioned in some hadiths emphasizing the dislike of marrying off young 
children, justifying that this marriage will not be crowned with success. 
3-The marriage of minors in Western countries, with the exception of countries that 
have permanently abolished the marriage of minors, such as Switzerland, Sweden, 
Norway and Germany, does not differ much from its counterpart in the Arab countries 
with regard to the age specified for marriage, which was set by most of them at 
18years as the age for marriage. 
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(25-29 At the global level, the age of marriage for young men in the world is between 

( 4-  years, and women are between(20-24)years, the age of marriage varies and is 

determined by the prevailing  values  in each of the societies. 
5-Most of the personal status laws of Arab countries are unanimous in determining the 
minimum age for marriage, even if they differ in this determination from one country 
to another.  Despite setting legal limits to confront early marriage, we are witnessing 
the persistence of this problem, so that the exceptional and conditional marriage of 
minors has become the norm because the actual practice does not respect these 
conditions. 
6-Syrian personal status law:article 16of the syrian personal status law stipulates that a 
boy is eligible to marry at the age of eighteen and for agirl at the age of seventeen, but 
article 18 of the same law states that if the teenager claims puberty after completing 
fifteen or adolescence after completing thirteen, and the marriage request is 
authorized by him  The judge if it becomes clear that their claim is true and that their 
bodies are likely. 
7- The Jordanian Personal Status Law:  Article 10,paragraph (a) of the aforementioned 
law stipulates the following (It is a condition of marriage eligibility that the fiancé and 
fiancée are sane and that each of them has completed eighteen solar years of age). 
8-Egyptian Personal Status Law: Article 31of the Egyptian Child Law stipulates(It is not 
permissible to document a marriage contract for a person who has not reached the full 
eighteen Gregorian years. For documentation, a medical examination is required for 
those wishing to marry to verify that they are free from diseases that affect the life or 
health of each of them, or  the health of their offspring, and whoever documented a 
marriage in violation of the provisions of this article shall be disciplinaryly punished). 
9- Libyan Personal Status Law: Article 6 of the Libyan Personal Status Law stipulates as 
follows: (Eligibility for marriage requires reason and maturity, and eligibility for 
marriage is completed by reaching the age of twenty).                                                                                                                     

 (21  10-The age of marriage varies from one country to another, but it ranges between 

( 18-in most countries of the world, and the majority of Arab and Islamic countries set 
eighteen years of age for the marriage of both sexes, The Iraqi Personal Status Law 
was considered progressive when it  was implemented in1959,  because it is far from 

the law  Article(7) sets  allows marriage at the age of15,5 the age of marriage at18 
years, although Article(8) provided that the legal guardian and judge agree and prove 
the physical ability to do so, as The article attends(9) Forced marriage of relatives and 
non-relatives and  exposes the perpetrator to imprisonment for a period of up to three 
years.                                                                                                    
          
The study made a number of recommendations, including but not limited to:                                                                                                                
   1-Spreading awareness about the issue of underage marriage and explaining the 
Islamic viewpoint on this issue and that early marriage is only valid for a girl who 
enjoys mental, physical, psychological and biological maturity and that marriage does 
not have any negative effects with the approval of her guardian and in very 
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exceptional cases responsible for implementing this recommendation  Ministry of 
Justice - Religious Institution – Media.                                                                                   
   2-Activating deterrent laws against the guardian who marries his daughter without 
her reaching the legal age outside the court by registering the marriage in the civil 
status records in order to preserve her rights and the future of her children and at the 
same time implement the legally stipulated penalty against the guardian who 
contracted her marriage outside the court.  The Ministry of Justice is responsible for 
implementing this recommendation.                                     
 3-Carrying out an awareness campaign directed about the rights of the child and 
directing the family by adopting proper social upbringing methods instead of violent 
methods, while trying to solve the problems that arise between spouses using rational 
methods away from children.  The family institution responsible for implementing this 
recommendation (Father and Mother) - Media - Civil Society 
Institution.                                                                                                    

        
 المبحث االول
Problem    Research1- : الشوالة اجعك 

رجػػػػ  الأالػػػهأة القػػػر رػػػػهع   لزالجػػػ  اجػػػػزالاج جغ لػػػة لغيطة,ر جهػػػػرؼ  اف اجػػػزالاج  ؾربػػػ ط الصػػػػرس لػػػ ؽ       
اح   ػػي الػػؽ اجػػزالاج  ػػؾ اح عصهاراجظفسػػي الاجهال ػػي احاف اجػػزالاج اظغػػ ـ   ػػهض جػػع ض اجعكػػؾحت الاجعغ ػػهات 
اجعي أ ت اجم لهالز المطؾلػة الػؽ اجطشػ ك  احجعط  يػة الالا ػرة الػؽ الهز ػح  اجطشػ ك   ػؾ اجػزالاج اجطعوهأالالػ  

جص صػػه.    ل ػػر الا ػػرا الػػؽ اجغػػؾا ه احجعط  يػػة اجثظ ػػهة اجعػػي أ ت اجػػم انهيػػ ر احالاصػػه لسػػطم لػػزالاج ا
احجعط  ية ال فبػ اح ه نعيمة لػرـ أ اليػة اجفعػ   اجص صػه ش يالؾجيػ  النفسػي  الاجعط  يػ  جعكطػ  السػؤالجية ل ػت, 

 الزالج,ال  ظش ة اطف ؿ.
الاجعفبػ اح هي نعيمة جكي ـ احش ء لعزاليص الاف الا   حا اجزالاج يؤ ي اجم ار ف ع نسعة اجظ ؽ الاجهمه       

 اجفع ة ري لطه صغ هاحاله اجحي يعهؾ اك را نفسية الاجعط  ية الاقعص  لة الصكية لالم اجفع ة اجص صه.
( 19-15الاف نسعة ا  هة الؽ اليي ت احالهػ ت اجطه عظػة ش جكطػ  الاجػؾح ة ا نػت ضػطؽ اجف ػة اج طهيػة )       

ل ال .رضػ لؽ اف خظػه 18(   جة الر ة  ظؾي  حاله ت  الف  ؽ اؿ72222ري جطي  انك ء اج  جؼ. ال ظ ؾ )
ل ال   19%( أكاه الؽ اجظف  احالؿ حـ يزير لطه   لؽ اؿ62الر ة طفاله  ري اجسظة احالجم الؽ اج طه ي الل )

ال عم الاف ل ش اجظفػ   ػؾؼ لوػؾف أكاػه لهضػة ج صػ شة لػظصص اجػؾزف لظػر اجػؾح ة ال ػؾء اجعغحلػة ال ػتخه 
 . (1)الاج صالي )اح راكي(اجظطؾ اج رني 

 .(2)( ا ص ئية    ؽ زالاج احطف ؿ  ؾؿ اج  جؼ1رو  )

 
, جامعة ناٌف 384(  د. زٌنب عبد المحسن دروٌش , زواج الماصرات جرٌمة مبكرة, مجلة االمن والحٌاة, العدد1)

 .72,صالعربٌة للعلوم االمنٌة

 
-https://arabic.cnn.com/amphtml/world/2015infographic-child( زواج الماصرات حول العالم 2)

marriage. 
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( الال ؾف 422ل ال   ؾاجي ) 18البالل لر  اجفعي ت اجالؾا ي  زالجؽ اال ار عظؽ قصر اجزالاج ق    ؽ اؿ        
تف أالػػهأة اليجػػػ  سػػب ا صػػ ئي ت الظغطػػة احالػػؼ اجطعكػػرة جالظفؾجػػة ال سػػب صػػظرالؽ احالػػؼ اجطعكػػرة جالسػػو ف رػػ

ل ال  ري اج الراف اجظ الية شت عاظ ء اجص ؽ لصرر شفع ة الا ػرة الػؽ لػ ؽ كػ ث 18ال رؿ زيم ت اجفعي ت  الف  ؽ 
 .(1)رعي ت الال غطهؽ الؽ يالي اجع اليؼ اجطكرال  الي شؽ ري اال  ط ريفية الري رصه ررير

اجسؽ اجص نؾنية (اجف  الؽ احن ث ري الصه  زالجؽ ق   111اف  ظ ؾ )2221الاشف  صهيهاجعظطية اجعشهية ج  ـ 
( 5472ل ال  العزالج ت , ش حض رة اجم اف  ظ ؾ نكؾ ) 19-15% الؽ احن ث ري لطهيعهاالح ل ؽ  11الاف 

 ػػظة  ػػؼ لصػػر قػػهانهؽ. الاضػػ ؼ اجعصهيػػه اف اجػػزالاج اجطعوػػه عػػ  هة  عطاػػ  ا ػػؼ ا ػػع له  رػػي  18رعػػ ة اقػػ  الػػؽ 
 ف اجع الػػػػػيؼ الاج ػػػػػ  ات الاجعص ج ػػػػػر اج ؾاالػػػػػ  اجاص ييػػػػػة الاجطط ر ػػػػػ ت احجعط  يػػػػػة الاجضػػػػػغؾط احقعصػػػػػ  لة الضػػػػػ
الاجط رؿ الرق اجص نؾف رقػؼ  1996اجطمعطعية.ال  ر الصه الؽ االجم اجرالؿ اجعي اصررت ق نؾن  جالظف  ري ل ـ 

شكط لػة  2214الاجحي جؼ لمز اجػزالاج اح جطػؽ ا ػؼ كط نيػة لشػه ل الػ . الاجعػـز   ػعؾر لػ ـ  2228جسظة  126
 ظػػػف الاح ػػػ ءة ال ػػػؾء اجط  الالػػػة الاح ػػػعغ ؿ اجمظسػػػي اجظفػػػ   الف  ػػػؽ اجا الظػػػة لشػػػه الػػػؽ جطيػػػ  ارػػػو ؿ اج

 .(2)الاجعم ري 
الاشػػفت اخها صػػ ئية ر ػػطية صػػ  رة لػػؽ المالػػس اجصضػػ ء اج هاقػػي لػػؽ ألػػرا   ػػ حت اجظػػ ؽ رػػي اج ػػهاؽ  

خ ؿ يظ يه/ ا نؾف اجا ني اجط ضي اجطسمالة ري الك كؼ جطي  اجطك رغ ت اج هاقية,لرا اقاليؼ اه  ػع ف الاجعػي 
  جػػػة القػػػر الكصػػػت  ػػػم ت  (1443ل ظطػػػ  لالػػػل المطػػػؾع  ػػػ حت اجعفهيػػػق شكوػػػؼ قضػػػ ئي )(  جػػػة 5143لالغػػػت )

 (.3) (ل الً  18-15اجطك كؼ اج هاقية احؼ   حت اجظ ؽ جالطعزالج ت العوها الاجعي  عهاالح الط ر ؽ ال ل ؽ )

 
( ندوة اللٌمٌة حول التزوٌج المبكرللفتٌات فً ظل االنتمال الدٌممراطً والنزاعات المسلحة, منتدى امنة لبنان, 1)

 الجمهورٌة اللبنانٌة, وزارة الشؤون االجتماعٌة.
 .https://www.cairo24.com( تمرٌر التنمٌة البشرٌة 2)
( زواج الماصرات فً العراق عندما تتحول االحالم الوردٌة الى 3)

 women,https://www.aljazeera.netكوابٌس،

     21/7/2222. 
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 البظ ء لالم ال  صرـ  عضطؽ الشوالة اجعك  جطالة الؽ اجعس ؤحت ال ي:
 اج اجص صهات؟ال  ؾ الؾقف اجعشهي  ت اجريظية الؽ زال  -1

 ال  ؾ الؾقف اجعشهي  ت اجرالجية الؽ زالاج اجص صهات؟ -2
 

   Importance Of The Researchأهمية البحث:-2
أف ص ح اجطمعط  الؽ ص ح اح ػهة الصػ ح  ػحة اح ػهة الػؽ صػ ح أرها  ػ    ػ    ع ػه اح ػهة   ضػظة 

جص صهات  ظ ؿ ري أك ر ػ  اػ  الػؽ الالهبية جألجي ؿ اجعي   زز ظؾر اجطمعط  النطؾة، الجط  ا نت الشوالة زالاج ا
اجفع ة اجص صه الاح هة الاجطمعط , جحا  بطؽ ا طية  را عظ   ح  ري    الشوالة اجعط  ية  العمحرة الالؾجؾ ة ري 
اجطمعطػػػ  اح ال ػػػي الشػػػوالة زالاج اجص صػػػهات رضػػػ  لػػػؽ ررػػػر اجطوععػػػة لررا ػػػ ت   طػػػ  لالػػػم  ظطيػػػة اجط هرػػػة 

 جطهأة الاح ه ـ ري  ظؾيه  حا اجط راف. احجعط  ية اجطعكصصة ري ال راف لالؼ اجعط ع ا
 Objectives Of The Researchأهداف البحث: -3
 اجع هؼ لالم الؾقف اجعشهي  ت اح  الية الؽ زالاج اجص صهات.-1

 اجع هؼ لالم الؾقف اجعشهي  ت اجرالجية الؽ زالاج اجص صهات.-2
 المبحث الثاني/ زواج القاصرات في الشريعة االسالمية

اح  ـ  ؾ اجس    اجشهلي اجؾ  ر جعبؾيؽ اح هة الانم ب احطف ؿ اللفة اجظفس الاحلع     اف اجزالاج ري نغه
لػػؽ اجطكهالػػ ت ال فػػظ اجظػػؾع احنسػػ ني الاجكفػػ و لالػػم اجظسػػ  الاجظسػػب القػػر رػػهع   اجػػزالاج الالضػػ  جػػه قؾالػػر 

خالػق جبػؼ الػؽ  النغؼ, ر جشهي ة اح  الية  ك  لالم قيطػة اجػزالاج اطػ   ؾضػكه احلػة اجبهيطػة)الالؽ أل  ػه انػه
انفسػػوؼ ازالاجػػ  جعسػػوظؾا اج هػػػ  الج ػػ  ل ػػظبؼ الػػؾ ة الر طػػػة اف رػػي يجػػػ حلػػ ت جصػػػؾـ يعفبػػهالف(  الالضػػ  قػػػؾؿ 
اجه ؾؿ)ص( اف الؽ  ظعظ  اجظب ح, اي اف اجظ ي )ص( ر اله ال ػ  لاليػه الجبػؽ جػؼ لكػعؼ ر الػه لالػم اػ  الا ػر 

اجع ت الجؼ  كر  اجشػهي ة اح ػ الية  ػظً  الؽ اجظ س الجؼ يالـز شه ا  ره  يجػ احجزاـ اجط هؾ  ري اجفهائض الاجؾ 
ال  ظ  جالزالاج ل   هات يجػ جطص جح احرها  الاجطمعط  ت الجغهالؼ اجزال ف الاجطو ف  الالعغ ها هط  رك اط  ا نت 
اجطصػػالكة  ػػؼ رػػهع   ال  اطػػ  اػػ ف اجضػػهر اػػ ف اجعكػػهيؼ لػػ  اجػػ ز اجفصهػػ ء زالاج اجصػػغ هة الجبػػؽ اج  ػػهة ش ػػر 

فبػػهيؽ الاجعػػ  ا ؽ  ػػي  لػػؾ هؼ اجػػم اجععو ػػه شػػ جزالاج اليجػػػ جطػػ  جػػه الػػؽ الم ليػػ ت لالؾغهػػ  , القػػر ا نػػت اراء اجط
كت ص نهؼ اللفعهؼ الاحجػ اج  ج الؽ ش ض احضظهاش ت اجظفسية جب  الؽ اجهج  الاجطهأة  ؾاء ري اح هة اال 

 .(1)اجطمعط 
ضػػي ة اطػػ  الجػػيس جالػػزالاج  ػػؽ ال ػػ ؽ رػػي اجشػػهي ة اح ػػ الية ييصػػح اجػػهاء لصػػر اجػػزالاج  عػػم جالهضػػي  اال اجه 

لصح ش جظسعة جالطسؽ الهط   صرـ شه اج طه رج  ا ف اال االهأة, الايا ا ف لصح  ػزاليص اجصػغ هة جبػؽ الطت ػ  ح 
لمؾز ق   اف  بط  اجع   ة الؽ لطه   اط  الر  رػي صػكيكة اجكال ػي لػؽ احالػ ـ ج فهاجصػ  ؽ)ع( قػ ؿ )ايا 

 .(2)ظ ؽ( زالج اجهج  اجم رية ال ي صغ هة ر  يرخ  له   عم لت ي جه   س   
 

 .21* سورة الروم,اٌة

 .119,ص2229( شبر الفمٌه, المرأة العربٌة المعاصرة واشكالٌة المجتمع الذكوري,بٌروت, دار االبحاث, 1)

 .121,ص25142,حدٌث رلم22العاملً, دمحم بن الحسن, تفصٌل وسائل الشٌعة,ج ( الحر2) 
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 حا ال اجط  لاليه لالط ء اجشػي ة جبػؽ ش ػض رصهػ ء اجسػظة الع ػهالا قػررة اجفعػ ة لالػم  كطػ  اجػزالاج  ػي اجطػرار 
الجيس  ظ  ال  ظ , ق ؿ اجطغظي )االو ف اجؾطئ رػي اجصػغ هة ال ع ػه شك جهػ  الا عط جهػ ( الياػه انهػؽ لثػعالفؽ رصػر 

 .(1) بؾف صغ هة اجسؽ  صالح الا  هة ح  صالح جالزالاج
اجشهي ة اح  الية ص  ية  زاليص اجصغ هة ج ب الاجمر ج ب ر  الحلة ج ـ الح جالمر الؽ طػهؼ احـ الظت 

رضػػ  لػػؽ احخػػؾاف الغ ػػه ؼ, رػػ  لصػػح اف يػػزالج احب اال اجمػػر جػػ ب اجصػػغ ه اال اجصػػغ هة رػػي  ػػ ؿ اػػؾف 
ضػهة جهطػ  لػ  يظعغػي اجزالاج لس ب ضهرا جالصغ ه اال اجصغ هة الجهط  اجفسخ ش ر اج الؾغ اف رأل  ييػه الفسػرة الال

 .(2)الهال ة اجطصالكة ييه الالكي س اجضهر اال اجطصالكة  ؾ  سب نغه اج ص ء
الجؼ  ه  ألة ار رة ري اجصهاف اجبهيؼ  كر   ؽ ال  ؽ جالزالاج الانط   ؼ ا عثراـ الصظالك ؽ ج ر رة اجم الؾضؾع 

 اج الؾغ الاط  يالي:
ا لالغؾا اجظب ح  رتف أنسعؼ الظهؼ رررا رػ  ر ؾا  ؾ الصظالح لالؾغ اجظب ح , ق ؿ    جم)الالعالؾا اج ع الم  عم اي-1

اج هؼ االؾاجهؼ( , ر ف لالؾغ اجظب ح ال ظ   شكسب اجغ  ه اف لصعح اجشثص اله    جحجػ الالسع را جه ا ع را ا 
جسرل  النفسي  الي  ظ اف احلة قر االجرت رص  ل ؽ اج الػؾغ اجمظسػي البػ ؽ اجهرػر لظػرال  اجطكػت اجػم االوػ ف 

 غ اجهرر.لالؾغ اجظب ح ال  لرـ لالؾ 
 ؾ لالؾغ اجكالؼ قػ ؿ    جم)ل أيهػ  اجػحيؽ االظػؾأ جيسػعتينبؼ اجػحيؽ الالبػت الطػ نبؼ الاجػحيؽ جػؼ ي الغػؾا اجكالػؼ الػظبؼ -2

ك ث الهات الؽ ق   ص ة اجفمه ال ػ ؽ  ضػ ؾف كيػ شوؼ الػؽ اجغه ػهة الالػؽ ش ػر صػ ة اج شػ ء كػ ث لػؾرات 
اجحيؽ الؽ ق الهؼ احجػ ي  ؽ   جبؼ ال  ه و  لاليؼ جبؼ ...الايا لالل احطف ؿ الظبؼ اجكالؼ راليسعتينؾا اط  ا عتيف 

 ويؼ(   الاجكالؼ شط ظم اج ص  الاظي شه لؽ اج الؾغ حنه اج الؾغ ال ـز جالكالؼ ال ؾ ل  ه لؽ طفهة لصالية الربهية 
الاله الة جريػرة رػي  يػ ة احنسػ ف , يػهجح اجط ظػم احالؿ ال ػؾ اف يػها  شػ جكالؼ اله عػة الػؽ اجظضػص اج صالػي لالػم 

لة ارررت اجم ضهالرة اح ػع حاف الاجطػها  لهػؼ اجػحيؽ لالغػؾا  ػؽ اجعط  ػز الاجصهيظػة كػؼ االػهت  ػؾحء العع ر اف اح
ايا لالغػػؾا اجكالػػػؼ اف لسػػػعتينؾا حنهػػػؼ اصػػػعكؾا شػػػ جغ ؽ. الحلػػر الػػػؽ اف نتخػػػح ش ػػػ ؽ احلععػػػ ر اجط ظيػػػ ت اج الطيػػػة 

جرلػة اجطثػ طه اجظفسػية  الاجعكحيهات الاجظص ئح اجظ ية اجطعصالة ش جصػكة احنم ليػة ال ػي ال ظيػ ت  ؤاػر لالػم
الاجمسرلة اجعي  ع هض جه  احنام ري   ؿ  صؾؿ اجزالاج ري  ؽ العوه اسؽ اجع   ة اال اج  رهة اال اجا نية 
لشػهة اال اجا جاػػة لشػػهة...ال ح  اجط ظيػػ ت قػر  صػػالح جعبػػؾيؽ الؾقػػف رصهػػي لفعػي لعكػػهيؼ  ػػح  اج  قػػة اجطضػػهة 

ر ح لمػر اجفكيػة الفػها الػؽ احرعػ ء شكهالػة اجط  رػهة الػ  ش ج ظت الح  يط  ري ش ض السػعؾي ت اجضػهراجف   ة القػ
اج ظػػت اجص صػػه اجعػػي ح  بػػؾف الهيػػتة جػػحجػ  عػػم جؾاػػ ف  ػػظه  قػػر لالػػل اجث السػػة لشػػهة الػػا , ال عػػم جؾا نػػت 
اجظصؾص الظالصة  م زيجػ ري  حا اجسؽ رتف اجط  رهة ال  اج ظت اجص صه ايا ك ت انه  الؤيلة جه  الالضهة له  

ه ش ج ػػرالاف الاحغعصػػ ب ال هالػػة  ػػحا اجف ػػ  ح  كعػػ ج اجػػم  ج ػػ  خػػ ص اي لوف ظػػ  ضػػهرا ال عػػرا شػػه رهػػي ارػػع
اجص لرة اج  الة اجص ضية شكهالة ا  لط  يؤ ي اجم اجك ؽ احضهار ش جغ ه شط  ري يجػ اجزالجة  عم جػؾ اػ ف 

 

 . 78,المكتبة الشٌعٌة, ص8( عبد هللا بن لدامة,المغنً, ج3)
 https://www.saffar.org( الشٌخ حسن الصفار ,سن الزواج,4) 
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 ػحا اجعصػػهؼ  صػػ  الػػؽ  صػػؾؽ اجػػزالج الػػؽ   ػػ  اجط ػرأ رػػ ف  ػػالظة احنسػػ ف لالػػم احخػػح شكصؾقػػه الص ػػرة شػػتف ح 
ؾف يجػ لالم  س ب احخهيؽ ال س ب صػكعهؼ اال الؤ لػ  اجػم اجكػ ؽ اجضػهربهؼ, اطػ  ياػه رػي اجظصػؾص لو

اجصهأنيػػة الاح   يػػ  اجعػػي  ؤاػػر لالػػم نفػػي اػػ   شػػهي  ضػػهري رػػي اح ػػ ـ ال كػػـه اػػ  الط ر ػػة ضػػهرية شكػػق 
حالهجيس احجػ اجظفس اال اجغ ه, اليطوؽ اجمـز شتف  زاليص اجصغ ر اف ا ف جه ال  ي هر  ري اجزالؽ اجس لق رتف ا

رػػي زال نظػػ  اجك ضػػه   ػػ  ن  ػػظ انػػه  باػػه اجظزالػػ ت اجزالجيػػة اجعػػي قػػر  فضػػي اجػػم اجظػػ ؽ لػػ ؽ احرػػث ص 
اجػحيؽ اخعػ رالا ازالاجهػػؼ شتنفسػهؼ ال زالجػؾا لػػؽ  ػ لق ال هرػة الالئػػ ـ رطػ  ش جػػ شطػػؽ يػزالجهؼ احشػ ء اال احالهػػ ت 

لالم اها ة  زاليص اجصغ ر ال الالػة يجػػ شػتف   الف ال هرعهؼ الح اخعي ر ؼ , القر الر  ري ش ض اح   ي  اجع ك ر
 حا اجزالاج جؽ لوال  ش جظم ح رفي اجكػري  اجصػكيح لػؽ احالػ ـ اجصػ  ؽ )لاليػه اجسػ ـ( الالػي اجكسػؽ )لاليػه 

  .(1)اجس ـ( ق   جه :ان  نزالج ص ي نظ  ال ؼ صغ ر رص ؿ )ايا زالجؾا ال ؼ صغ ر جؼ لو  الا اف يعتجفؾا(
الجي اجطظ اػػق لػػؽ الظغطػػة اجع ػػ الف اح ػػ الي اجطظ صػػر رػػي  الر ػػه اجا جاػػة اف المالػػس المطػػ  اجفصػػه اح ػػ الي اجػػر

ـ الب ر اط له لالم اجعكؾث اجطصرالػة اجػم اجطمطػ  شثصػؾص الؾضػؾع 2218الاج شهيؽ ش جطريظة اجطظؾرة ري 
زالاج اجصػغ هات لػ ؽ  ػق اجػؾجي الالصػالكة اجفعػ ة الالػر   ػالظة الجػي احالػه رػي الظ ػه اال  ص  ػر  الػؽ اجطظغػؾر 

اجصػغ هة الػؽ جػؼ   الػل اجكالػؼ, الاجط ػؾؿ لاليػه رػي  كريػر  ػؽ اجػزالاج  ػؾ اج الػؾغ ,الاف رػهي ة  اجشهلي ,ال ػي اف
اح  ـ جؼ  كر   ظ  حلهاـ لصر اجزالاج اال   ػؽ اجػرخؾؿ ش جزالجػة رهػؾ الػؽ احالػؾر اجعػي  كػر  شكسػب ا ػؾاؿ 

ؽ ر طػه الرػفصه اجزال ف الاجطو ف البكسب ص  ية طهري اج صر جالزالاج ال بؾيؽ اح هة, الاف ج ب شط  لكطاله ال
 م   الظعه البط  لمب لاليه الؽ رل لة اجطصالكة اجكق ري  زاليص الظعه ش ر اخح ايف اجص ضي الايا ك ت اف ري 
اجعزاليص ضهرا جه  اُلظ  احب الؽ  زاليمه  اال  غ ه احب ر  لمؾز جه  زاليص اجصغ هة,الاف  كرير  ػؽ  ػزاليص 

 الجة شكسب عهالؼ اجزال ف الاجطو ف الاجسػؽ شطػ   اجصغ هات شتيف اجص ضي اليؾا  االه  اجم الجي احاله ري ا 
لكصق اجطصالكة جالمطي  اليمب الهال ة الصالكة اجفع ة لظر اجعزاليص, الاف الحلة احب اال غ ه  الؽ احالجي ء لالم 
اجفع ة الص ػرة لعكص ػق الصػالكعه  الاف ايف اجفعػ ة لظػر  زاليمهػ  ضػهالري الحلمػؾز  زاليمهػ  شغ ػه اينهػ  الرضػ    

 ػػب ا ػػق لظفسػػه  الػػؽ الج هػػ  الاجعوػػه  سػػعتاله الاينهػػ   ػػوؾ ه ( الايا  ػػرث  زاليمهػػ  اليجػػػ لطػػ  شصؾجػػه )ص()اجا
. الاف جب  لالػر اجكػق رػي  كريػر اجسػؽ اجطظ  ػب جالػزالاج  سػب (2)شغ ه رض    ا ف جه  اجكق ري طالب اجفسخ

هة ال يها  الكصص  جطصالكه اجفع ة الاح هة الاجطمعطػ  الجػه اجكػق رػي  صهيػه لصؾبػة الظ  ػعة جطػؽ يػزالج اجفعػ ة اجصػغ 
شغ ػػػه ايف اجص ضػػػي اليع ػػػ ؽ الضػػػ  ضػػػؾاشل صػػػكية جعػػػزاليص اجصػػػغ هات الح لمػػػؾز  ػػػزاليص اجفعػػػ ة لػػػرالف  ػػػح  

 .(3)اجضؾاشل اليوؾف  صريه  ح  اجضؾاشل الؽ احطع ء اجاص ت

 

 .6سورة النساء,اٌة *

 . 58** سورة النور,اٌة

 http://www.al-khechin.com/article/53الخشن ,ممالة اجتماعٌة,(زواج الماصرات , الشٌخ حسٌن 1)

( لراربشأن زواج الصغٌرات بٌن حك الولً ومصلحة الفتاة ومدى سلطة ولً االمر فً منع او تمٌٌدة من 1)

 https://www.iifa-aifi.org/ar/4867.html,2218المنظور الشرعً,
 ( المصدرنفسه. 2)
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الاف  ظ جػ رالالة صكيكة  ا ت  ق اجثي ر جالصػغ ه الاجصػغ هة ش ػر اج الػؾغ ال ػي صػكيكة س لػؽ السػالؼ قػ ؿ 
لؽ اجص ي يزالج اجص ية؟ ق ؿ )اف ا ف الؾا ط  اجالحاف زالج  ط  رظ ؼ جػ ئز الجبػؽ   تجت اش  ج فه اجع قه)ع(

جهطػػ  اجثيػػ ر ايا ا راػػ ( رهػػي الاضػػكة اجرحجػػة لػػ  صػػهيكة اجرحجػػة رػػي لػػرـ جػػزالـ اج صػػر اجصػػ  ر الػػؽ اجػػؾجي 
 .(1)الك ؾت اجثي ر جهط  ش ر اج الؾغ

اجطسػالطؾف لالػم جػؾاز  ػزاليص احب الظعػه اال  رأي رصه ء اجسظة رصػر قػ ؿ اجظػؾالي رػي رػه ة لالػم السػالؼ الاجطػ  
اجعوػػه اجصػػغ هة جهػػحا اجكػػري  ) ػػري  زالاج اجسػػ رة ل ئشػػة( الايا لالغػػت رػػ  خيػػ ر جهػػ  رػػي رسػػثه لظػػر ال جػػػ 

 .(2)الاجش ر ي ال  ئه رصه ء اجكم ز,الق ؿ ا   اج هاؽ جه  اجثي ر ايا لالغت
ط  ري شكيػة اج الػراف اح ػ الية, رػ جزالاج الالض  جالريؽ  الرا ا  ها ري ر ؾع ع  هة زالاج اجص صهات ري اج هاؽ ا

رػػػي نضهاح ػػػ ـ  ػػػؾ اجسػػػ    اجشػػػهلي اجؾ  ػػػر جعبػػػؾيؽ اح ػػػهةالانم ب احطفػػػ ؿ الجالشػػػهي ة اح ػػػ الية الص صػػػر 
الع ػػر ة الظهػػ : لفػػة اجػػظفس, ال ر هػػ  لػػؽ اجؾقػػؾع رػػي اجكػػهاـ ,ال فػػظ اجظػػؾع احنسػػ ني,ال فظ اجظسػػ  الرل يعػػػه , 

القر ج        جم اجزالاج السعظرا لالم اج الؾغ, اط  ري قؾجه    جم )الايا  الار ي ح اجظفس ال     ه  الا عصهار  ,
لالل احطف ؿ الظبؼ اجكالؼ راليسعتينؾا اط  ا عتيف اجػحيؽ الػؽ قػ الهؼ اػحجػ ي ػ ؽ   جبػؼ ال  ػه و  لالػيؼ  وػيؼ(  

ؾ حيزاؿ طف  جحا اف اح  ـ جؼ لشم  زالاج اجص صهات جبظه  طح شه ايا لالل اجظف  ارر  الاال  لوس يجػ ره
ري نغه اجشػهي ة اح ػ الية, الاف اجطمعط ػ ت اجعػي  شػم  اجػزالاج اجطعوػه لظػ ءا لالػم   ػ جيؼ  يظيػة اال الػهاؼ 
ال ص ج ر   ع ه اجزالاج  ؾ احط ر اجك الي جشػهؼ اج  ئالػة الضػط ف  ػ الة اجفعػ ة الػؽ اي انكػهاؼ قػر لسػئ اجػم 

 .(3) ط ة اج  ئالة الالض ه  احجعط لي
اح  الي ش ر اجهجؾع اجم اعب اجطحا ب احرب ة الجرت اف  ح  اجطحا ب جؼ  ؾر    هيف   اف اجص صه ري اجفصه

جالص صػػػه رهػػػحا اجطصػػػظالح جػػػؼ لوػػػؽ الؾجػػػؾ ا جػػػريهؼ اح انهػػػؼ ياػػػهالا الؾضػػػؾع  ػػػزاليص اجصػػػغ هة ال كػػػركؾا لظهػػػ  
 ػؾاء ش جعفص   الالمط    هيف ت اجفصه ء اجط  صهيؽ يرالر  ؾؿ انه اجشػثص اجػحي جػؼ لسػعبط  ا اليػة اح اء 

 .(4)ك ف ر قرا جه  اغ ه اجطط ز اـ ن قص  ا جطط ز
ايا لالل اجشثص اج الؾغ اجشهلي ل ق  جهت لاليه ا و ـ احرػث ص اجبػ الال ؽ الك عػت جػه ا اليػه اح اء اجب الالػه 
الػػ جؼ لث جظػػه ضػػ ف رػػي اج صػػ  اال  ط قػػه رػػي اجعصػػهؼ اطػػ  رػػي قؾجػػه   ػػ جم)الالعالؾا اج عػػ الم  عػػم ايا لالغػػؾا 

الػظهؼ ررػرا رػ  ر ؾا اجػ هؼ االػؾاجهؼ(  اي االعكظػؾا اجعػ جغ ؽ  ػؽ اجظبػ ح الاخع ػهال ؼ رػتف اػ نؾا  اجظب ح رتف انسعؼ
 سػػظي اجعصػػهؼ رػػي احالػػؾاؿ رصػػر انعهػػت الحيػػعبؼ لالػػ هؼ رػػي انفسػػهؼ الاالػػؾاجهؼ رػػ  ر ؾا اجػػ هؼ االػػؾاجهؼ, الاجطػػ  

كػض رصػر اخعالػف اج الط ء لالم اف احناػم   الػل شػ جكيض الاقػ   ػؽ  كػيض ييػه احناػم  سػ   ػظؾات,ر ف جػؼ  
اج الطػػ ء رػػي اجسػػؽ اجعػػي العػػم الػػ  ا طعهػػ   بػػؾف ش جغػػة رػػح ب اجشػػ رعية الاجكظ لالػػة اجػػم اف  ػػؽ اج الػػؾغ رػػي اجفعػػ ة 

 

 .278,ص2الخوئً,مبانً العروة الوثمى, كتاب النكاح,ج( السٌد ابو الماسم 3)

 .226,ص9( النووي, شرح صحٌح مسلم,ج4)

 .59سورة النور,اٌة  *

, 2282( ماجد شاكر, زواج الصغٌرات ظاهرة تدهورفً العراق, ممال منشور فً جرٌدة بغداد, العدد 1) 

2212. 

 .746,ص1989مشك,,دار الفكر,د3( وهبة الزحٌلً, الفمه االسالمً وادلته,ط2)
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خطػػس لشػػهة  ػػظة,الاجطح ب لظػػر اجكظفيػػة انهػػ  ح   ع ػػه ش جغػػة احايا ا طػػت  ػػع  لشػػهة  ػػظة الاجطشػػهؾر لظػػر 
لػػؽ  ػػـز اجػػم انهػػ   بػػؾف ش جغػػة ايا ا طػػت  سػػ  اجط جبيػػة انهػػ   بػػؾف ش جغػػة ايا ا طػػت كطػػ ني لشػػهة  ػػظة,الي ب ا

 .(1)لشهة  ظة ال ؾال  رالا  لؽ الي  ظفية
جػػػؼ  كػػػر  اجشػػػهي ة اح ػػػ الية  ػػػظ  ال  ظػػػ  ش جسػػػظؾات ج صػػػر اجػػػزالاج  ػػػؾ  جالػػػحاؾر اال احنػػػ ث لػػػ   هاػػػت اليجػػػػ 
جطصػػػالكة احرػػػها  الاجطمعط ػػػ ت الجغػػػهالؼ اجزالػػػ ف الاجطوػػػ ف الاف ارػػػعهط اجػػػع ض اج الػػػؾغ اػػػؾف اجػػػزالاج السػػػؤجية 

عي  عزالج ق    ؽ اج الؾغ الالاجع ت الاجعزاال ت اط   ؾ الؾ ة الر طة اليعظالب اجظضؾج الاجؾلي اجب ر  ؽ الاجفع ة اج
لػػ  ة الػػ  بؾف  ػػي اجضػػكية اليجػػػ حنهػػ   فعصػػر اجػػم اجظضػػص اجبػػ ري اطػػ    ػػ ني ش ػػر يجػػػ الػػؽ اضػػهار اجكطػػ  
اجطعوه,كطػ  يالمػت ش ػػض احشػ ء اجػػم  ػزاليص لظػػ  هؼ اجصػغ هات اجػػم رجػ ؿ شتلطػػ ر ا  ػهة شطػػ  رػي يجػػػ الػؽ عالػػؼ 

جم   الالػؽ  ػح  اجظ  يػة رتنظػ  ح نشػوػ لهػحا اجػزالاج الطغي ف ال م رة لهح  اجفعي ت الؽ اج  اجظط  ري اجط ؿ الا
الػػؽ اجظ  يػػة اجشػػه ية الجبػػؽ الػػؽ اجظ  يػػة احنسػػ نية الاجعػػي غ جعػػ  اجضػػكية  ػػي اجفعػػ ة نفسػػه  االػػ  شػػ جظ ؽ اجػػحي 
لوؾف اجظعيمة اجظ يعية ج  قة غ ه العب ر ة الاجحي لث جف اجص لرة اجشه ية حضه الح ضهار اؾف اجطسعف ريؽ 

هات الاجص صهات  ػؼ طهرػي اج صػر, الاخعالػف اجفصهػ ء اجط  صػهالف رػي  كريػر  ػؽ اجػزالاج لػ ؽ الؽ  زاليص اجضغ 
 . (2) الؤير الال  رض اط  الؾضح ا ن ة:

اجهأي احالؿ يح ب اجم لرـ  كرير  ؽ اجزالاج الا عرجؾا شت جة اا هة الظه  قؾجه    جم)الاج ئي جؼ لكضؽ(  -1 
 ؾاز اجصغ هة ق   اج الؾغ.الاجطصصؾ  لحجػ اجطظالص ت اجصغ هات ال حا يرؿ لالم ج

اجهأي اجا ني رصر ي  ؾا اجم جؾاز  كريػر  ػؽ اجػزالاج الا ػعرجؾا شت جػة اا ػهة الظهػ  اف اجشػهي ة اح ػ الية ح  -2
 طظػػ   كريػػر اجكػػر اح نػػم جالػػزالاج الاف     ػػ جم ارػػعهط صػػ  ية اجػػزالج ؽ جالػػزالاج ال ػػؾ اج الػػؾغ  عػػم  عكصػػق 

م لسػعظي  اجزالجػ ف اجكيػ ـ لؾاجعػ ت الالسػؤالجي ت اجػزالاج ال ع   ػه اطػ  اجغ ل ت الاجكوؼ اجط عغ ة الؽ اجزالاج ال ع
رػػي قؾجػػه )الالعالػػؾا اج عػػ الم  عػػم ايا لالغػػؾا اجظبػػ ح(  اطػػ  اف احطعػػ ء اصػػك ب اجث ػػهة يػػح  ؾف اجػػم انػػه  عه ػػب 
لالػػم اجػػزالاج ق ػػ  اج الػػؾغ اضػػهار اا ػػهة  هػػر   ػػ الة ال يػػ ة احـ اجصػػغ هة الالج ػػر   رػػي اف الا ػػر الاف اجشػػهي ة 

 ػ الية  ػظص لالػم ررػ  اجضػػهر الازاجعػه. الاف  ػؽ اجػزالاج  كػر   اجشػػهي ة الاجصػ نؾف رػي ضػؾء اجطسػػؤالجي ت اح
الاجطهػػ ـ اجطظ طػػة ش حرػػث ص رصػػغ ه اجسػػؽ ح لسػػتؿ لػػؽ  صػػهر  ه  عػػم جػػؾ اػػ ف ل الػػرا الاالطػػ  از ا ت  ػػح  

 الاجص نؾف ح ل عرا  اح ع ء الاجطه ـ الاجؾاجع ت  ز ا  ال ه  اجسؽ اجطشعهطة رهل  الق نؾن  اط  اف اجشهي ة
لهضػػ ء اجصػػغ ه اال  ع ر ػػه رػػي اػػ  رػػئ , ربيػػن اجػػزالاج ال ػػؾ الػػؽ اقػػرس اجػػهالاشل الاج  قػػ ت ال عه ػػب لاليػػه 

 الاجع ت الاجعزاال ت اا هة.
 الاخعالف اجفصه ء ري  صريه  ؽ اج الؾغ لالم الح   ؽ: 

 

 .6سورة النساء,اٌة *

 .172,ص 2212( السرخسً, المبسوط الموانٌن الفمهٌة,مصر  ,3)

 .26-25( نوال عبد الرحمن حمزة واخرون, مصدر سابك,ص4)
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قؾجػػه   ػػ جم )الح الػػح ب اجكظفيػػة يػػهالف اف اجظفػػ  حلوػػؾف ش جغػػ   عػػم يػػعؼ جػػه كطػػ ني لشػػهة  ػػظة ال جػػ الهؼ  -1
 صهبػػؾا الػػ ؿ اج عػػيؼ اح شػػ جعي  ػػي ا سػػؽ  عػػم ي الػػل أرر (  ,الأرػػر اجصػػ ي رػػي  طػػ ـ كطػػ ني لشػػهة  ػػظة الاالػػ  

 .(1)احن ث ييوؾف لالؾغهؽ  ع  لشهة  ظة
الح ب اجش رعية الاجكظ لالة يهالف اف لالؾغ اجص ي الاجفع ة  ؾ ؽ خطس لشهة  ظة,الق جؾا شتف اج ػ  ة ج ريػة  -2

ري اجص ي الاجفع ة لؽ خطس لشهة  ظة ييوؾف  ؾ  ؽ اج الؾغ اجحي لصعح شه احنس ف الوالف   احيعتخه اج الؾغ
 .(2)اليجػ شكوؼ اج   ة الاجطش  رة

ل ع ه  كرير  ؽ اجزالاج شسؽ ال  ظة الؽ قض ل  اجؾاقػ  اجط  صػه ال ػي الكػ  خػ ؼ لػ ؽ اجفصهػ ء اجط  صػهيؽ 
رػػػي  وػػػؼ  كريػػػر  ػػػؽ ال  ظػػػة جالػػػزالاج لالػػػم  رصػػػر ا فصػػػؾا لالػػػم جػػػؾاز  ص  ػػػر اجطعػػػ ح جالطصػػػالكة جبػػػظهؼ اخعالفػػػؾا

الح   ؽ,اجطح ب احالؿ جؾاز  كريػر  ػؽ اجػزالاج ال ص  ػر  شسػؽ ال  ظػة الأ جػعهؼ لالػم الػ  ي  ػؾا اجيػه الػؽ اجبعػ ب 
 .(3)الاجسظة

 *اال  اجبع ب رصؾجه   ػ جم)الالعالؾا اج عػ الم  عػم ايا لالغػؾا اجظبػ ح رػتف انسػعؼ الػظهؼ ررػرا رػت ر ؾا اجػ هؼ االػؾاجهؼ(
قؾجػػه   ػػ جم )لالغػػؾا اجظبػػ ح(  ػػؾ صػػ  ية اػػ  الػػؽ اجػػزالج الاجزالجػػة جالػػزالاج ال كطػػ  السػػؤالجي  ه الاجطصصػػؾ  الػػؽ 

ال ع   ه ال حا ال  ي ب اجيه اج رير الؽ اجطفسهيؽ الاجفصه ء اط  ي  ػؾا اجػم اف اج الػؾغ لوػؾف ش ج  الػ ت اجظ يعيػة 
 .(4)ربحجػ لوؾف ش جسؽ

  الؾ  هيهة لؽ اجظ ي)صالم   لاليه الاجه ال الؼ(انه كط  ا عرجؾا الؽ اجسظة اجظ ؾية اجشهيفة شت   ي  الظه  ال رالا 
ق ؿ)ح ظبح اجعوه  عم  سعتيف الح اجا ب  عم  سعتاله( الالجه اح عرحؿ انه ح لمؾز  زاليص اجص صهة اجعي جؼ 
  الل خطس لشهة  ظة ر لر اف  بؾف ش جغة راررة  عم يعسظم اخح اينه  الالشؾر ه  اليجػ ح يظظ ق لالم الؽ 

جط  ظػة, الاف اجشػهع ا ػ ح جػؾجي احالػه ا ثػ ي اػ  الػ  ييػه اصػ ح جشػتف اجه يػة الر ػ  الػ  ا لػم جؼ   الل اجسػؽ ا
 .(5)جكفظ اجطصالكة اج  الة ششهط اح يع  رض يجػ ال  نص صهيح ري اجبع ب اال اجسظة

اال  اجطح ب اجاػ ني لػرـ جػؾاز  كريػر  ػؽ ال  ظػة جالػزالاج الا ػعرؿ  ػؾحء اج الطػ ء شت جػة الػؽ اجبعػ ب الاجسػظة,اال  
 ب رصؾجه    جم)اليسعفعؾنػ ري اجظس ء ق    لفعيوؼ ر هؽ الال  يعالم لاليوؼ رػي اجبعػ ب رػي يعػ الم اجظسػ ء اجبع

اج  ػػي ح  ؤ ػػؾنهؽ الػػ  اعػػب جهػػؽ ال هغ ػػؾف اف  ظبكػػؾ ؽ(   اػػت  ػػح  ابلػػة لالػػم اجػػزالاج الرغ ػػت ييػػه  الف 
الا اف اجشػهي ة جػؼ  ضػ   ػرا  كرير  ؽ ال  ظة جه     أر  ت  زاليص اج عيطة ال ي جػؼ   الػل ش ػر  ػؽ اج الػؾغ,الرأ

 

 .6* سورة النساء,اٌة 

 .152**سورة االنعام,

 .172, ص1982, 2الكتاب العربً, بٌروت,ط ( عالء الدٌن الكاسانً, بدائع الصنائع فً ترتٌب الشرائع,دار1)
  .346,ص1999, 1( علً بن دمحم بن حبٌب الماوردي, الحاوي الكبٌر,دار الكتب العلمٌة, بٌروت,ط2)
( ابن عثٌمٌن,عبد المحسن العبٌكان,د.ٌوسف المرضاوي 3)

 www.feqhweb.com/vb/t.18999.htmlواخرون,
 .6* سورة النساء,

 .394بغوي,معالم التنزٌل,تحمٌك خالد عبد الرحمن,دار المعرفة, بٌروت, ب.ت,ص( الحسٌن بن مسعود ال4)

 

 .255,ص1981,المكتبة الشٌعٌة, 6,ج6567( البخاري, النكاح: باب فً النكاح, رلم 1)
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جسؽ اجزالاج الجؼ يه  نص رهلي لحجػ الأف  كرير  ؽ اجػزالاج لعشػهي  ييػه الثػ جف جالظصػؾص اجشػه ية ال ص ػر 
 .(1)جالطع ح اجطظالق  الف  ج  

اال  اجسػظة اجظ ؾيػة ركػري  زالاج اجظ ي)صػالم   لاليػه الاجػه ال ػالؼ( الػؽ ل ئشػة الييػه اف اجظ ي)صػالم   لاليػه 
ال ػػي لظػػت  سػػ   ػػظ ؽ(  ؿ  ػػحا اجكػػري  شطظظؾقػػة لالػػم اف اجظ ي)صػػالم   لاليػػه الاجػػه  الاجػػه ال ػػالؼ(  زالجهػػ 

ال ػالؼ( زالج ش  ئشػة الا نػت ق صػها جػؼ   الػل اجث السػة لشػه الػؽ لطه ػ  الب جعػ جي لمػؾز  ػزاليص اجص صػهات  الف 
 ؽ  كرير  ؽ ال  ظة,اف ال ي ب اجيه اجفهيق احالؿ الؽ  كرير  ؽ اجزالاج شسؽ ال  ظة  ؾ اجهاجح ال  احخػح ش ػ

احلععػػ ر اف  كريػػر  ػػؽ اجػػزالاج لثعالػػف الػػؽ لالػػر حخػػه لظػػ ء لالػػم احخػػع ؼ رػػي  ػػؽ اج الػػؾغ حف  كريػػر  ػػؽ 
 .(2)اجزالاج  كص ق جالطصالكة اج  الة ال رء جالطفسرةاجطعه عة لالم  زاليص اجص صهات الرل لة جكصؾؽ احطف ؿ

 المبحث الثالث:زواج القاصرات في التشريعات الدولية
جػػزالاج اجص صػػه رػػي اجػػرالؿ اجغهبيػػة البت ػػعاظ ء اجػػرالؿ اجعػػي اجغػػت ششػػو  نهػػ ئي زالاج اف اجطصعضػػي ت اجطظغطػػة 

اجص صه اسؾيسها الاجسؾير الاجظهاليص الاجط ني  ح  ثعالػف اا ػها لػؽ نغ ه هػ  رػي اجػرالؿ اج هبية,شثصػؾص اجسػؽ 
 ػحا ل ال  اسؽ جالزالاج ال   هؾ اجطم ؿ جزالاج الؽ  ػؼ  الف 18اجطكر  جالزالاج  الاجحي  ر  الؽ ق   اغال ه  ب 

. (3)اجسؽ ا عاظ ء ال الف  كرير جسؽ ا نػم جالعػهخيص لهػحا اجػزالاج ال ػؾ ال  ػ ر لاليػه اػ  الػؽ اجصػ نؾف اجفهنسػي
 .(5). الاجفظالظري(4)الاج الميوي

 . (7). الاجالبسط ؾرغي(6)الا انط راي 
البثصػػؾص اجشػػهالط اجطه عظػػة لهػػحا اجػػزالاج رصػػر ربظهػػ  اجطشػػهع اجفهنسػػي شضػػهالرة اجكصػػؾؿ لالػػم ايف الػػؽ  

الا   اجمطهؾرية الالؾارصة احب اال احـ الك ؾت الجػؾ  ا ػع ب خظ ػهة ,ال ػؾ نفػس اجطظكػم اجػحي  ػالبه اػ  الػؽ 
ؽ الالجػػؾ  ا ػػع ب اجطشػػهع اج الميوػػي اجػػحي ق ػػر  ػػحا اجػػزالاج ش  عصػػرار ايف الػػؽ الكوطػػة اح ػػهة الالؾارصػػة احلػػؾي

خظ ػهة   هر ,الاػحجػ اجطشػهع احلظػ جي اجػػحي ارػعهط  ػهخيص اجطكوطػة لهػػحا اجػزالاج الالؾارصػة اجؾاجػريؽ اال الجػػي 
احاله ش ر اجع كر الؽ اجظضص اجظفسي الاج رني جالص صه الصكة اح ع ب اجط هرة جالظالب,الربل اجطشػهع رػي  الجػة 

 ضي اجؾص ل  الالؾارصة احلؾيؽ الالجػؾ  ا ػع ب اجالبسط ؾرغ زالاج اجص صه الؽ ج نعه ش جكصؾؿ لالم ايف الؽ ق
خظ ػػهة, الخ رػػ  جالطظكػػم اجػػحي   ظعػػه قػػؾان ؽ اجػػرالؿ اجسػػ شصةاجعي ارػػعهطت احيف اجصضػػ ئي جعؾك ػػق  ػػحا اجػػزالاج, 
ربػػل اجطشػػهع اجفظالظػػري احالػػه شضػػهالرة اجكصػػؾؿ لالػػم  ػػهخيص الػػؽ طػػهؼ الزارة اج ػػرؿ ش ػػر اكعػػ ت اجط ظ ػػ ؽ 

جمهه)الزيه اج رؿ( اجعي الظكه  اجص نؾف اجطرني اجهؾجظري ري   ؽ الظح ح ع ب خ صة   هراجظالب ال ي نفس ا
اجصػػػػ نؾف اجػػػػػرانط راي جطوعػػػػب اجزالاج)اجعػػػػػ ش  جػػػػػؾزارة اج ػػػػرؿ اجرنط رايػػػػػة( صػػػػػ  ية اصػػػػرار  ػػػػػهخيص لػػػػػزالاج 

 

 .127سورة النساء,اٌة  **

 www.feqhweb.com/vb/t.18999.html( د.احمد العسال,د.مصطفى السباعً واخرون,2)
 .1415,ص1981المكتبة الشٌعٌة,  3683, النكاح:باب تزوٌج النبً عائشة, رلم ( البخاري3)

 .1972و2213( المانون المدنً الفرنسً وفما لتعدٌالت 4)

 .1992( المانون المدنً البلجٌكً وفما لتعدٌل 5)
 .1226/2221( لانون الزواج تعدٌل 6)

 .1969لسنة256( لانون رلم 1)

 .2214لسنة 4( المانون المدنً تعدٌل 2)
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اجص صػػػهيؽ,اال  ييطػػػ  يع الػػػق شػػػتجهاءات اجث ػػػهة اجمسػػػرلة اال اجظفسػػػية لالػػػم اجص صػػػه الاػػػحا اجعكػػػ  احجعطػػػ لي 
 . (1)اجرالؿ احالربية جؼ  شعهط  حيؽ احجهاءيؽ حج  الظح احيف لعزاليص اجص صه الؽ لراله ر جط  ظ شتف 

 2217صػػػ  ؽ اج هجطػػػ ف احجط ني)لؾنر ػػػع غ( لالػػػم الشػػػهالع قػػػ نؾف لطظػػػ  زالاج اجص صػػػه رػػػي اجط نيػػػ  رػػػي  ػػػظة
صرت ش جف   ل ال  اال  اجزيم ت اجعي ل 18اليعضطؽ  حا اجص نؾف اف حلص  اجكر اح نم جال طه لظر اجزالاج لؽ 

ل ال  رسع ع ه الالغ ة الب طالة, اط  لصضي اجص نؾف ش جغ ء اجزيمػة اجعػي اػ ف لطػه ا ػر 16الجؼ ي الل ا ر طهر ه  
ل الػػ  الػػ  الجػػؾ  ا ػػعاظ ءات رػػي ش ػػض اجكػػ حت جػػر   ػػح  اجف ػػة اج طهيػػة 17اال 16طهر هػػ  لظػػر لصػػر اجػػزالاج 

ة ا ػػعط ع اجػػم اجص صػػهيؽ ,ال ظ جػػػ   ػػ   صػػؾـ الكوطػػة اح ػػهة شػػ جظغه رػػي رػػتف  ػػحا اجػػزالاج اليجػػػ ش ػػر جالسػػ
لصؾب ت  فهض لالم الث جفي  حا اجص نؾف     ا  الؽ    ؼ ري زالاج ق صهيؽ  الف  ػؽ اجا الظػة لشػهة رػي 
اجط نيػػ   ػػؾاء اػػ ف االػػ ـ السػػمر اال اي رػػثص جػػه  ػػالظة  يظيػػة  ػػي  قب لالػػم الث جفعػػه جالصػػ نؾف شغهاالػػة ال جيػػة 

 .(2)احؼ يؾرال 5 ص  اجم 
( ػظة القػر 24ال22( ظة الاجظسػ ء الػ ل ؽ)29ال25 ؽ زالاج اجشع ف ري اج  جؼ ال ل ؽ)اللالم اجص  ر اج  جطي اف 

(ل الػ   ػؾ رػي ايهجظػرا 14نغؼ اجص نؾف اجسؽ اح نم جالزالاج ري ا  اجرالؿ  صهيع      اقػ   ػؽ جػزالاج اجهجػ ؿ)
 (ل الػ   ػؾ رػي ش ػض  الؿ ال ػل الرػط ؿ االربػ  الا ػعهاجي 21الا ع ني  الب ض  الؿ االهيوػ  اج   ظيػة الاك ػه  ػؽ)

(ل الػ  رػي 18(ل ال  ري ا ع ني  الايهجظػرا الب ػض  الؿ االهيوػ  اج   ظيػة ال)12الا نم  ؽ جزالاج اجظس ء اق  الؽ)
 .(3)ال غؼ اجرالؿ احالربية,اللاليه رتف  ؽ اجزالاج لثعالف اليعكر  ش جكيؼ اجس ئرة ري ا  المعط  الؽ اجطمعط  ت

 .(3)اجطمعط  ت
 ف الاجفعيػػ ت جبػػؽ ش ػػض اجػػرالؿ  عػػيح ل الػػ  جالشػػع17-16اليعػػهاالح اجط ػػرؿ اج ػػ جطي جالسػػؽ اجصػػ نؾني جالػػزالاج لػػ ؽ 

ل الػػ  اجػػػم 14اجػػزالاج رػػي  ػػؽ اق ,  ػػ  الالظػػػت اجكوؾالػػة اح ػػع نية انهػػ   ػػعهر  اجسػػػؽ اجص نؾنيػػة جالػػزالاج الػػؽ
ل ال  جيصعح الط ك  جعكية اجرالؿ احالربية البهحا اصعكت ا عؾني  اجرالجة اجؾ  رة ري االرب  اجعي  شهع زالاج 16

اجؾاجريؽ,اال  الحلػة ال    شؾ ػعس احال هايػة رتنهػ   عػيح جالفعيػ ت اجػزالاج  ل ال  ال شعهط الض  الؾارصة15اجع جغ ؽ 
جبؽ  ض  اجسالظ ت ري اجؾحلة  حا اجزالاج  كت عهالؼ ا عاظ ئية الال  الؾارصة ق ض,الح ل ظي  12ري  ؽ اؿ

ج الض   ؽ ق نؾنية جالزالاج اف  ظ ؾ اجعزاال    ال  ييه ررالؿ الا  اجهظر الارغ نسػع ف  شػهر نسػعة ا  ػهة الػؽ اجػزالا
 .(4)اجطعوه  كت اجسؽ اجحي رهضعه اجسالظ ت.اليؾضح ا ن   اق   ؽ ق نؾني جالزالاج ري لرة  الؿ  ؾؿ اج  جؼ

 .(4)اج  جؼ
 ل ال .14ل ال  الاجحاؾر12احالرغؾاي: احن ث  -1
 ل ال .14ل ال  الاجحاؾر12احكؾا الر: احن ث  -2
 

 .14-13( السٌدة امٌنة افروخً,مصدر سابك,ص3)

 .https://amp.dw.com/ar( ماذا ٌتضمن لانون منع زواج المصر فً المانٌا 4)
(  د.ٌحٌى مرسى عبٌد بدر,االدران المتغٌر للشاب المصري,دراسة فً االنثروبولوجٌا المعرفٌة,سلسلة 5)

 .397,ص1998نتر للنشر والتوزٌع, االسكندرٌة,الدراسات والبحوث االنثربولوجٌة,البٌاطش س

ادنى سن لانونً للزواج فً العالم,سكاي نٌوز عربٌة  (1)

https://www.skynewsarabia.com/amp/varieties 
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 ل ال .13ل ال  الاجحاؾر13 الظظة لهالن ي:احن ث  -3
 ل ال .14الاجحاؾر ل ال 14اال رة انرالرا:احن ث  -4
 ألؾاـ. 9الؾاـ الاجحاؾر9ايهاف:احن ث -5

اصػػػعكت  2218الحلػػة االهيويػػػة  ػػظت ا ػػعاظ ءات رػػػي قؾان ظهػػ  اجعػػي  سػػػطح جالصصػػهب جزالاج رفػػي  52-48الػػؽ
.االؿ الحيعػػ ؽ  طظػػ  زالاج اجص صػػه  ط الػػ ,الالؽ ضػػطؽ اجاط نيػػة الاحرب ػػ ؽ الحلػػة اجعػػي (2).الن ؾج ه ػػي(1) يالػػؾاري 

الظه   ض   ظ  ق نؾني  يعػهاالح الػؽ 32.ل ظط  (3)الظه  جؼ  كر   ظ  ق نؾني  ا نم جالزالاج 18 سطح لزالاج اجصصه 
ل الػػ  ش حضػػ رة اجػػم اف الظظصػػة اؾجؾال يػػ  الاج ريػػر الػػؽ اجطظػػ طق اجع ش ػػة جسػػيظهة اجؾحلػػ ت اجطعكػػرة 17اجػػم14

 نيػ  لالػم اف .اليػظص قػ نؾف اح ػؾاؿ اجشثصػية رػي الؾريع(4)احالهيوية)الا  لؾر ؾ ريوؾ(  سطح لزالاج اجص صه
ل ال ,الال  يجػ رتف اجزالاج ش جعهاضي ل ؽ اجص صهيؽ االه ر ئ  ري الؾريع ني  خ صة 18اجكر اح نم جالزالاج  ؾ

ري صظف اجظس ء اليجػ شضغل الؽ اج  ئ ت اجعي  ثشم لالػم لظ  هػ  الػؽ شظػش اجطمعطػ  الالػؽ اجسػصؾط رػي 
 .(5)رخ اج ظؾ ة ري   جة ال  اض لت اجبا ه الؽ اجفهص ري  ؽ العوهة

ر صػػرر قػػ نؾف لصؾبػػ ت جريػػر رػػي اجبػػ ال هالف يهػػرؼ اجػػم انهػػ ء ضػػهر اجػػزالاج اجطعوػػه رػػظص لالػػم  مػػهيؼ القػػ
اجزالاج احجع ري رطؽ لم ه رثص  لالم اجػزالاج  يكصػ  لالػم لصؾبػة  عػهاالح الػؽ خطػس اجػم لشػه  ػظؾات 

صػ  اجػف الالال ػؾف رهنػػ ارهيصػي ايا ا نػت اجضػكية  كػت  ػؽ اجا الظػة لشػه الجػؽ  25اللالم غهاالة  عػهاالح لػ ؽ 
.الاف زالاج احطف ؿ ري اجهظر الرق اجص نؾف اجهظري  ػؾ زالاج (6)اج صؾبة لؽ ل ال ؽ  مؽ الهط  ا نت اجغهالؼ

 .(7)ل ال 21ل ال  اللطه اجحاؾراق  الؽ 16زالاج لوؾف ييه لطه احن ث اق  الؽ
الال   خؾؿ ق نؾف  غه زالاج احطف ؿ ري اجفال  ؽ   ز اجعظف ح اصعح  حا اجف   غ ػه قػ نؾني لالطػ  اف الا ػرة 

اػػ   ػػت رعيػػ ت رػػي  ػػح  اجرالجػػة اح ػػ ؾية اجفص ػػهة  ػػرخ  اجصفػػص اجزالجػػي ق ػػ   ػػؽ اجا الظػػة لشػػهة,النص  الػػؽ
ل الػ  جطػؽ يعػزالج اي رػثص 12اجص نؾف اجحي الق ه اجهئيس رال ريغؾ  ال  ه ه لالم اجكوؼ ش جسمؽ  ص  اجػم 

 

(1)Delaware becomes first US state to fully ban child 
marriage,https://edition.cnn.com,2018. 
(2)New Jersey governor signs law banning underage 
marriage,https://6abc.com/new-jersey-news-governor-phil-murphy-marriage. 
 

(3)why does the us have so many child brides?bbc.co.uk.23 
october,2017,https://www.bbc.co.uk/news/av/world. 
 

(4)Marriage Laws of the fifty states,District of columbia and puer to 
rico,www.law.cornell.edu.legal lnformation 
institute,2018,https://www.law.cornell.edu/wex/table-marriage. 

 .https://ar.m.wikipedia.org/wikiزواج االطفال فً مورٌتانٌا  (5)

(1)Child marriage around the  world,Girls not brides,Cameroon,2017. 
 .https://ar.m.wikipedia.org/wikiزواج االطفال فً الهند,  (2)
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ت الؽ  حا ل ال  اال لس كظه,ال حا يعضطؽ الض  رطؾؿ احرث ص اجحيؽ يه  ؾف اال يظغطؾف زيم 18 الف  ؽ 
 .(1)اجظؾع ش ج صؾبة نفسه 

اال  ري اجرالؿ اج هبية رصر لطرت قؾان ؽ اح ؾاؿ اجشثصية اجم  كريػر  ػؽ ا نػم جالػزالاج لمػب اف ي الغػه اػ  
الؽ طهري اج صر جبي لوؾف ره ي  احاف ال غؼ  ح  اجصؾان ؽ  عظػ قض الػؽ   ػ  الظػ  اجػزالاج اجطعوػه الاجسػط ح 

شهع  ػزاليص اجصػغ هات,الاف ال غػؼ قػؾان ؽ اح ػؾاؿ اجشثصػية جالػرالؿ شه ضطؽ اح عاظ ءات اجعي الؽ خ جه  ل
اج هبيػة اجط ػت لالػم  كريػػر اجسػؽ اح نػم جالػزالاج الاف اخعالفػػت رػي  ػحا اجعكريػر لػػ ؽ لالػر الاخػه. الرغػؼ الضػػ  
 ػػرال  ق نؾنيػػة جطؾاجهػػه اجػػزالاج اجطعوػػه اح انظػػ  نشػػهر ا ػػعطهار  ػػح  اجطشػػوالة شك ػػ  اصػػعح زالاج اجص صػػهات 

طشهالط  ؾ اجص لرة اػؾف اجطط ر ػة اجف اليػة ح  كعػـه  الػػ اجشػهالط. الن ػ ؽ ييطػ  يالػي ا ػع هاض اح عاظ ئي الاج
 .(2)جالعشهي  ت اجص نؾنية اجث ص لزالاج اجص صهات ري لر  الؽ اجرالؿ اج هبية 

الؽ قػ نؾف اح ػؾاؿ اجشثصػية اجسػؾري ا اليػة اجػزالاج 16ق نؾف اح ؾاؿ اجشثصية اجسؾري: نصت اجط  ة  -1
الػػؽ نفػػس اجصػػ نؾف جػػ ء  18جا الظػػة لشػػهة الجالفعػػ ة لعطػػ ـ اجسػػ ش ة لشػػهة الػػؽ اج طػػه اح اف اجطػػ  ة جالفعػػم لعطػػ ـ ا

ر ه )ايا ا لم اجطها ق اج الؾغ ش ر اكط جه اجث السػة لشػه اال اجطها صػة ش ػر اكط جهػ  اجا جاػة لشػهة الطالعػ  اجػزالاج 
اجسػؾري الجػؾ انػه لطظػ  رػي لتيف شه اجص ضي ايا    ؽ صرؽ  لؾا طػ  الا عطػ ؿ جسػط هط ( ن  ػظ اف اجصػ نؾف 

الظػه اج صػ  الاج الػػؾغ ب اليػة اجػزالاج رهػػؾ  15زالاج اجفعػ ة ق ػػ   ػؽ اجسػ ش ة لشػػهة اليشػعهط رػي اجطػػ  ة 16اجطػ  ة 
لشم  اليسه  اجزالاج اجطعوه اي لسطح لزالاج اجص صهة شسؽ اجا جاة لشهة الث جف  اجطؾاك ػق  18البطؾجب اجط  ة 

الع هت اجظف  ا  انس ف جػؼ ي الػل اجا الظػة لشػه الػؽ اج طه,الحي ػهز  اجرالجية ح  يط  ا ف قية  صؾؽ اجظف  اجعي
اجطحاؾرة ال   ال  يرجي شه اجصض ة اجشهل ؾف الؽ انهػؼ يعشػر الف رػي  ظ يصهػ  شفهضػهؼ كػ ث  18نص اجط  ة 

الػػؽ 19رػهالط المعط ػة الػػؽ الؾارصػة اجػػؾجي الاجعكصػق الػؽ اج الػػؾغ ال كطػ  اجمسػػؼ اطػ  لشػعهط  ظ  ػػب اجسػؽ)ال  ة 
الؽ ق نؾف اج صؾبػ ت اجسػؾري    قػب رجػ  اجػريؽ اجػحي ل صػر  469اج صؾب ت غ ه را لة ر جط  ة  اجص نؾف(اي اف

زالاج ق صه جؼ يعؼ اجا الظة لشهة الؽ لطه   الف اف يرالف ري اج صر رضم الؽ جه اجؾحلػة لالػم اجص صػه اال اف 
جعس    ري  ظ  ق لسع  ض لظه شتيف اجص ضي شغهاالة الؽ ال ئة اجم ال ع ؽ الخطس ؽ ج هة  ؾرية اط  انه يعؼ ا

   ئه اجشهالط الح  فهض لالم الث جفعه  الة لصؾب ت.
رصػػهة)أ( الػػؽ اجصػػ نؾف اجطحاؾرال يالي)لشػػهط رػػي ا اليػػة  12قػػ نؾف اح ػػؾاؿ اجشثصػػية احر نػػي: نصػػت اجطػػ  ة -2

اجزالاج اف لوؾف اجث طب الاجطثظؾبة ل قال ؽ الاف يعؼ ا  الظهط  كط نية لشػهة  ػظة رطسػية الػؽ لطػه ( اح اف 
ب(الؽ اجطػػػ  ة اجطػػػحاؾرة جػػػ ء ر هػػػ )لالم اجػػػهغؼ الطػػػ  الر  رػػػي اجفصػػػهة)أ(الؽ  ػػػح  اجطػػػ  ة لمػػػؾز جالص ضػػػي اجفصػػػهة)

ق ضي اجصض ة اف لتيف ري   حت خ صة لزالاج الؽ اكط  اجث السة لشػهة  ػظة رطسػية الػؽ لطػه    البطؾارصة

 

عاما 18عاما لمن ٌتزوج أي شخص دون سن 12( الفلبٌن تضع حدا لزواج االطفال والسجن 3)

https://arabic.euronews.com/2022/philippine-bans-child-marriage-president-
rodrigo-duterte-signed-law-prison. 

ندى خلٌفة,ممارنة لانونٌة بٌن الدول العربٌة للموانٌن التً تتعلك بسن الزواج,ندوة اللٌمٌة حول التزوٌج  (4)

 .13المبكر للفتٌات,ص
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غؼ الػػؽ اف الرصػػ  جع اليطػػ ت لصػػرر   جهػػح  اجغ لػػة ايا اػػ ف رػػي زالاجػػه ضػػهالرة  صعضػػ ه  اجطصػػالكة( اللالػػم اجػػه 
 ػظة اليفػهض لالػم اجطكوطػة اجع ك ػر  15اجص نؾف احر ني لفهض رهالط  ق  ية جعزاليص اجفعي ت اجالؾا ي يػ الغؽ 
الػؽ اجصػ نؾف( الاف حلوػؾف اجػزالاج الوػهرا 7الؽ الجؾ  الصالكة ع  هة الا  اف لوؾف ر رؽ اج طػه الظ  ػع )اجط  ة 

طالػي ي ػ ؽ اف  ػح  اجشػهالط غ جعػ  حيػعؼ اجعكصػق اال   ع  ري احنصظ ع لؽ اجع اليؼ اجطرر ي اح اف اجعظ  ق اج 
الظهػػ  ششػػو   ػػ ـ الاف اجصضػػ ة اجشػػهل ؽ ح يػػرقصؾف رػػي اجكػػ حت اجط هالضػػة اليوعفػػؾف شطؾارصػػة ق ضػػي اجصضػػ ة 

 جعزاليص اجفعي ت  الف اجسؽ اجص نؾنية اجطكر ة.
لصػػر  الػػؽ قػػ نؾف اجظفػػ  اجطصػػهي)ح لمػػؾز  ؾك ػػق31قػػ نؾف اح ػػؾاؿ اجشثصػػية اجطصهي:نصػػت اجطػػ  ة  -3

زالاج جطػػؽ جػػؼ ي الػػل الػػؽ اجمظسػػ ؽ كطػػ ني لشػػهة  ػػظة الي  لػػة ا الالػػة اليشػػعهط جالعؾك ػػق اف يػػعؼ اجفكػػص اجظ ػػي 
جالػػهاغ  ؽ رػػي اجػػزالاج جالعكصػػق الػػؽ خالؾ طػػ  الػػؽ احالػػهاض اجعػػي  ػػؤكه لالػػم  يػػ ة اال صػػكة اػػ  الظهطػػ  اال لالػػم 

البػ جهغؼ الػؽ  شػرير اجصػ نؾف صكة نسالهط  ,الي  قػب  ت ي يػ  اػ  الػؽ الكػق زالاجػ  ش جطث جفػة ح وػ ـ  ػح  اجط  ة(
اجطصهي جظ  ية الظ  اجزالاج جطؽ يعم الز  ؽ اجا الظة لشه  الف الة ا ػعاظ ءات اي ل  قػب    ي يػ  الجظ ئيػ  اػ  

 ػظة اال اػ  الػؽ يا ػت رػي الكيصػة اجػزالاج  ػظ  غ ػه اجسػؽ  18الؽ الكق زالاج  ايا ا نت  ؽ اجزالج ؽ اقػ  الػؽ 
اجطحاؾرة ال   رعكت اجع ب اال ـ اج ريػر الػؽ اجطث جفػ ت 31اجككيصي ح ر اجزالج ؽ اح اف صي غة نص اجط  ة

  ظة ل   كغه  ؾك ق  حا اجزالاج.18شكمة انه  ح  كغه اجزالاج جطؽ  ؼ  الت 
الؽ الرالنة اح هة اجطغهبية)اف ا اليػة اجػزالاج  بعطػ   19ق نؾف اح ؾاؿ اجشثصية اجطغهبي: نصت اجط  ة  -4

الػػػػػؽ اجصػػػػػ نؾف 22ف اليػػػػػة كطػػػػػ ف لشه ػػػػػظة رطسػػػػػية(اح اف اجطػػػػػ  ة شت طػػػػػ ـ اجفعػػػػػم الاجفعػػػػػ ة اجطعطع ػػػػػ ؽ شصؾا طػػػػػ  اج
اجطحاؾر م ز جص ضي اح هة اجطوالف ش جزالاج اف لتيف لزالاج اجفعم الاجفع ة  الف  ؽ اح الية شطصهر ال ال  ي ػ ؽ 
ييه اجطصالكة الاح ع ب اجط هرة جحجػ ش ر اح عط ع حلؾي اجص صهاال ن ئعه اجشهلي الاح ع  نة شث ػهة ط يػة اال 

شك  اجعط لي,يع  ؽ الؽ اجص نؾف اجطغهبي الاس ئه اجصؾان ؽ اج هبية رعح ن رحة ج  عاظ ءات  سطح لزالاج اجهاء 
اجص صػػه ششػػهالط الضػػؾاشل اح اف الاقػػ  اجكػػ ؿ اك ػػت اف ق ضػػي اح ػػهة لػػ  ة الػػ لوعفي جعػػزاليص اجفعػػ ة اجص صػػه 

رة اجمسػػرلة جعكطػػ  ا عػػ ء لعصػػهيك ت اجػػؾجي الالعطػػ   نفػػس اجط ػػهرات الالظهػػ  ح ػػيط   ػػؾره جػػر  اجص صػػهة اجصػػر
 الالاجع ت اجزالاج.

ا نػت اجسػؽ اجص نؾنيػة جػزالاج اجفعيػ ت  1992ق نؾف اح ؾاؿ اجشثصية اجيطظي:ق    ؾ  ر اجيطؽ ري اج ػ ـ  -5
ل ال  ري اجمظؾب,الجبؽ ش ر  ؾ  ػر اجػيطؽ جػؼ لكػر  اجصػ نؾف اي  ػؽ ق نؾنيػة جالػزالاج 16ل ال  ري اجشط ؿ ال 15

ا ثػػ ي اجصػػهار  ػػؾؿ الػػ  ايا ا نػػت جػػ  زة جسػػرل  النفسػػي  جالزالاج,الرػػي لػػ ـ  لػػ   ػػطح رصػػل جالؾصػػي لالػػم اجفعػػ ة
نغه اج هجط ف اجيطظي ري الشػهالع قػ نؾف الضػ  لػرلؼ الػؽ اجطظغطػ ت اجظسػ ئية الالظغطػ ت  صػؾؽ اجظفػ  2229

ل ال  اليشط  لصؾب ت جالطظعهو ؽ غ ه اف اجطؾارصة لالم الشهالع 17اجيطظية لكر   ؽ اجزالاج اح نم جالفعي ت ب
 .(1) جطحاؾر العهضه  اجطك رغؾف ري اج هجط ف رعؼ   اليصه ال كعهاجص نؾف ا

 

 .15-14ندى خلٌفة,مصدر سابك,ص (1)
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قػػػػ نؾف اح ػػػػؾاؿ اجشثصػػػػية اجال  ػػػػي: نصػػػػت اجطػػػػ  ة اجس   ػػػػة الػػػػؽ قػػػػ نؾف اح ػػػػؾاؿ اجشثصػػػػية اجال  ػػػػػي  -6
ك ح ي)لشػػعهط رػػي ا اليػػة اجػػزالاج اج صػػ  الاج الؾغ,ال بطػػ  ا اليػػة اجػػزالاج ل الػػؾغ  ػػؽ اج شػػهيؽ,الجالطكوطة اف  ػػتيف 

 ػػح  اجسػػؽ جطصػػالكة اال ضػػهالرة  صػػرر   ش ػػر الؾارصػػة اجػػؾجي( اف اجصػػ نؾف اجال  ػػي  فػػؾؽ لالػػم شػػ جزالاج ق ػػ  لالػػؾغ 
 ػظة الالظػم اجكػق جالطكوطػة ال ػر    سػطح لعػزاليح الػؽ  ػؼ  الف 22اح ف قي ت اجرالجية لعكرير   ؽ اجزالاج ب

  ح  اجسؽ.
صػية اجسػؾ اني ( الػؽ قػ نؾف اح ػؾاؿ اجشث3(رصػهة)4ق نؾف اح ؾاؿ اجشثصية اجسػؾ اني: نصػت اجطػ  ة ) -7

اح ي)ح ل صر الجي اجطط زة لصر زالاجه  اح شػتيف اجص ضػي جطصػالكة راجكػة ششػهط افػ ءة اجػزالج الالهػه اجطاػ ( 
( الؽ اجط  ة اجطحاؾرة نصت لالم انه لوؾف اجعط  ز ل الؾغ  ػؽ اج  رػهة, ييوػؾف اجصػ نؾف اجسػؾ اني 2الاف اجفصهة)

جعػ جي رػ ف اجطمعطػ  اجطػرني اجسػؾ اني يؾجػه انعصػ  ات  ػظؾات الب 12قر اج ز زالاج اجفع ة اجعػي   الػل الػؽ اج طػه
الا  ة جهحا اجص نؾف ال ع ها اف  زاليص اجفع ة ري  ؽ اج  رهة ل ر جهيطة خظ هة الع  رضة الػ  اجطؾاك ػق اجرالجيػة 
ح ػيط  الاف اجسػػؾ اف صػػرقت لالػػم ا ف قيػة  صػػؾؽ اجظفػػ  اليظ جػػب اجطمعطػػ  اجطػرني ش جغػػ ء  ػػحا اجصػػ نؾف ال ػػؽ 

 ـه زالاج اجفعي ت اجص صهات. شهي  ت  طظ  ال م
قػػػ نؾف اح ػػػؾاؿ اجشثصػػػية اجعؾنسػػػي: نػػػص اجفصػػػ  اجثػػػ الس الػػػؽ قػػػ نؾف اح ػػػؾاؿ اجشثصػػػية اجعؾنسػػػي  -8

اح ي)الؽ جؼ ي الل لشهيؽ  ظة ا الالة الؽ اجهج ؿ الكط نية لشهة  ظة ا الالة الؽ اجظسػ ء ح لطوظػه اف ي ػـه لصػر 
 الف اجسػػؽ اجطصػػػهر يعؾقػػف لالػػػم ايف خػػ ص الػػػؽ  اجػػزالاج(اح انػػه جػػػ ء رػػي اجفصػػػ  نفسػػه)الالهاـ لصػػػر اجػػزالاج

اجطكػػ كؼ الح ل ظػػم احيف اجطػػحاؾر اح ب ػػع ب خظ ػػهة الجالطصػػالكة اجؾاضػػكة جالػػزالج ؽ( اف اجصػػ نؾف اجعؾنسػػي 
 الظ  اجزالاج اج هري الرهض اجصيغة اجه طية جالزالاج ال مهيؼ اجطث جف.

ت اح ػهية رػي اجعكػهيؽ جػؼ لوػؽ ق نؾف اح ؾاؿ اجشثصية اجعكهيظي: ري عػ  ييػ ب قػ نؾف يػظغؼ اج  قػ  -9
( لػػؽ الزارة اج ػػرؿ رػػي 45اجصػػهار رقػػؼ)2227 ظػػ ؾ اي  ػػؽ ا نػػم جالػػزالاج الكػػر  ق نؾنػػ , اجػػم اف صػػرر جسػػظة 

 ظة ال ؽ  15اجعكهيؽ الاجحي ج ء ييه)ح لمؾز اجهاء لصر اجزالاج الح اجطص  قة لاليه ال  جؼ لوؽ  ؽ اجزالجة 
الالكػة   ػهز اجػزالاج جطػؽ  ػؼ اقػ  الػؽ  ػح  اجسػؽ اليشػعهط  ػظة القػت اج صػر الػ  جػؼ لوػؽ كطػة ضػهالرة  18اجزالج 

صػرر قػ نؾف ا وػ ـ اح ػهة رػي  2229اجكصؾؿ ري  ح  اجك جة لالم ايف الؽ اجطكوطة اجطثعصة( الري ل ـ 
 ػظة شطؾارصػة اجطكوطػة اجشػه ية  16) زالج اجصغ هة اجعػي لصػ   ػظه  لػؽ 18رصه احالؿ الاجحي نص ري اجط  ة
 ش ر اجعكصق الؽ ال ءالة اجزالاج(.

ق نؾف اح ؾاؿ اجشثصية اجس ؾ ي: رهلت الزارة اج رؿ اجس ؾ لة ري اجهاء  ظغيطي  ط لة اجص صػهات  -12
الػػؽ اجػػزالاج اجطعوػػه اليجػػػ لعكريػػر  ػػؽ اجػػزالاج جالمظسػػ ؽ اللطػػرت اجػػؾزارة اجػػم  ؾزيػػ  الكػػ ئق لصػػؾ  زالاج جريػػرة 

زالاجه ,الالظ ػت اجطػتيالن ؽ  لالم التيالني اجزالاج اجه ط  ؽ  ضػطظت الجالطػهة احالجػم  كريػر لطػه اجفعػ ة رػي لصػر
ك رػػػة الػػػؽ لصػػػر زالاج الػػػؽ  ػػػؼ  الف اجس   ػػػة لشػػػهة اح شطؾارصػػػة اجطكوطػػػة اجطثعصػػػة اليجػػػػ ش ػػػر ا عصػػػرار 
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 صهيهط ي يا ت اكعط ؿ اجصغ هة الؽ اجظ  يػة اجمسػطية الاج صاليػة البوػؾف زالاجهػ  ح لشػو  خظػها لال هػ  ,الجالكػر 
 .(1) اجصغ هة لؽ الج ه  ج رـ اجبف ءةالؽ زالاج اجص صهات صررت ا و ـ قض ئية  صضي لظزع الحلة 

ق نؾف اح ؾاؿ اجشثصية اجفالسػظ ظي: اف قػ نؾف اح ػؾاؿ اجشثصػية اجطظ ػق رػي قظػ ع غػزة يػظص رػي  -11
)أ اليػػة اجػػزالاج اف لوػػؾف  ػػؽ اجث طػػب كطػػ ني لشػػه  ػػظة رػػتكاه ال ػػؽ اجطثظؾبػػة  ػػع  لشػػهة  ػػؽ  6اجطػػ  ة

اجص لرة ال ؾ اجسط ح جالص ضي لعزاليص اجفعػ ة اجعػي  عمػ الز رتكاه(, الجبؽ اجص نؾف االر  ا عاظ ء خظ ها لالم  ح  
 ؽ اجع   ة الؽ لطه  ,اال  ق نؾف اح ؾاؿ اجشثصية اجطظ ق ري اجضفة اجغهبية رهؾ لكر  اجكر اح نم جسؽ 

 9الػػػ  اح ػػػعاظ ء نفسػػػه اجػػػؾار  رػػػي قظػػػ ع غػػػزة ال ػػػؾ اجسػػػط ح لعػػػزاليص اجفعػػػ ة اجعػػػي  عمػػػ الز  17زالاج اجفعػػػ ة ب
  ظؾات.

 18اح ؾاؿ اجشثصية اجال ظ نية: ري ج ظ ف  ع ر  قؾان ؽ اح ؾاؿ اجشثصية لع ر  اجظؾائف اجع جغةق نؾف  -12
ط ئفػػة الجبػػ  الظهػػ  ق نؾنهػػ  اجثػػ ص رػػ  يؾجػػر قػػ نؾف الؾ ػػر جالػػزالاج   ػػ  لوػػؾف جبػػ  رعػػ ة ق نؾنػػً  الثعالفػػ   ع ػػ  

اجػع ض احخػه  ػطكت  ػظة ال 15جالظ ئفة اجعي  ظعطي اج ه , الاف ش ض اجظؾائف  ر ت  ؽ اجزالاج شتقػ  الػؽ 
 .(2)لعزاليص اجصغ هة اجع جغة الؽ اج طه  س   ظؾات

 
 
 
 
 
 

 ( ا ن   يؾضح  ؽ زالاج اجفع ة  سب اجظؾائف ري ج ظ ف1الاجمرالؿ رقؼ )
  اح عاظ ء   ؽ زالاج اجفع ة اجظ ئفة
 9 17 اجسظية

 اج الؾغ 9 اجشيعية
 15 17 اجررزية

  14  اجظؾائف اجب كؾجيوية
 15 18 اجهاـل احركؾياس

 14 15 احرالؽ احركؾياس
  14 اجسهي ف احركؾياس

 لشعهط اج الؾغ  الف  كرير اجسؽ 16 احنم الية
غ هالكػػػػػػر  رػػػػػػي  ػػػػػػ ؿ اجضػػػػػػهالرة  15 اجشهقية احرؾرية احركؾياسية

 

 . 17-16( ندى خلٌفة,مصدرسابك,ص1)

 .18-17,صنفسه( ندى خلٌفة ,مصدر1)
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 عػػػػػػػػم ا نػػػػػػػػت اجصػػػػػػػػكة الاج   ػػػػػػػػة 
  ؤ اله 

  ظة 12اجصغ هة  كت   ظة النصف12 اح هائ الية

الالاضػػػكة ششػػػتف زيمػػػ ت اجص صػػػهات اح اف  ػػػح  اجطط ر ػػػ ت الظعشػػػهة ح  ؾجػػػر رػػػي ج ظػػػ ف ا صػػػ ءات  قيصػػػة 
خصؾص  ري اجطظ طق اجهيفية الا  لو ر الاجعص ع,الا نت اجه  ة اجؾطظية جشؤالف اجطػهأة احجعط  يػة قػر العػرت 
الشػػهالع قػػ نؾف الكػػر  احطػػه اجص نؾنيػػة جػػزالاج اجص صػػهات الاجػػحي يػػظص لالػػم الجػػؾب ا عشػػ رة ق ضػػي اح ػػراث 

نػػ ت جػػزالاج اجص صػػهات الرػػي  ػػ ؿ اجػػهرض ح لصػػعح اجػػزالاج شػػ ط  لػػ  يعؾجػػب لالػػم جأل عكصػػ ؿ لالػػم ايال 
اج  ئالة اللالم اجمهػة اجعػي انمػزت اجػزالاج  رػ  غهاالػة ال جيػة,النغها اجػم   ػر  قػؾان ؽ اح ػؾاؿ اجشثصػية اللػرـ 

 .(1)الجؾ   ؽ زالاج الؾ ر ري ج ظ ف يعصم االه اقهار  حا اجص نؾف الستجة صععة الال صرة
هي  ت اجػرالؿ اج هبيػة قػر اشصػت لالػم اح ػعاظ ء شتش  عهػ  جػزالاج اجص صػهات رػتف اجعظػؾرات الايا ا نت المط   ش

اجعي رطالت اجعشهي  ت اجغهبية ج الت ش ض اجرالؿ  الغي  ح  احالو نية الشعهطة لحجػ ضهالرة  طعػ  اجطص الػ ؽ 
ؽ اجطحاؾر  ظة  الف اجعظصيص لالم االو نية اجظزالؿ لؽ اجس18لالم اجزالاج شسؽ اجهرر اجص نؾني اجطكر  ري 

رػػي  ػػ ؽ اشصػػم ش ضػػه  لالػػم اح ػػعاظ ء اجطػػحاؾر الرصػػ  جشػػهالط الكر ة,الب  ػػعصهاء قػػؾان ؽ اح ػػهة جالػػرالؿ اج هبيػػة 
 ػػظة ا جطشػػهع احر نػػي 18يع ػػ ؽ اف ش ضػػه  لطػػ  لالػػم  كريػػر  ػػؽ اجػػزالاج لالػػم غػػهار الرالنػػة اح ػػهة رػػي 

  احخػػه شػػتكاه الػػؽ يجػػػ ا جطشػػهع الاج طػػ ني الاحالػػ را ي الاج هاقػػي الاجطؾريعػػ ني الاجسػػؾري,ري  ػػ ؽ  ػػر   ش ضػػه
 ػظة ييطػ  نػص ش ضػه  احخػه لالػم  ػؽ ا نػم  22 ظة الاجال  ي اجػحي  ػر   رػي 19اجمزائهي اجحي  ر   ري 

 ػػظة اال اجطشػػهع  15الػػؽ يجػػػ اطػػ   ػػؾ اجكػػ ؿ ش جظسػػعة جالطشػػهع اجيطظػػي اجػػحي اشػػ ح اجػػزالاج جبػػ  الػػؽ لالػػل  ػػؽ 
 ػػظة,اللالم خػػ ؼ الػػ ياه ال ػػزت 16لالؾغهػػ   ػػؽ  اجعكهيظػػي اجػػحي  كػػرث رصػػل لػػؽ االو نيػػة زالاج اجفعػػ ة لظػػر

ش ض اجصؾان ؽ احخه  ل ؽ اجفعم الاجفع ة لظر  كرير   جسؽ اجزالاج اط   ؾ اجك ؿ جالطشهع اجعؾنسي اجحي  ر  
 ظة ش جظسعة جالفعػم الاجطشػهع اجصظػهي اجػحي اشػ ح زالاج  22 ظة ري الص ل  17اجسؽ اجطحاؾر ش جظسعة جالفع ة ري 

 ػػظة 15 ػػظة ش جظسػػعة جالفعػػم الاجبػػؾيعي اجػػحي ج ػػ   ػػؽ زالاج اجفعػػ ة الكػػر ا رػػي  18 ػػظة ال 16اجفعػػ ة رػػي  ػػؽ 
 ظة,اليشو  اجعشهي  اجسؾ اني ا ػعاظ ء الطػ  ياػه اليجػػ ش حكعفػ ء ش رػعهاطه اج الػؾغ جػزالاج اجفعػم 17الاجفعم ري 

م ( لالػػ19 الجػػة احالػػ رات اج هبيػػة اجطعكػػرة نصػػت اجطػػ  ة) -13.(2)الاجفعػػ ة  الف  كريػػر  ػػؽ ال ػػ ؽ رػػي اجػػزالاج 
( 22ال يالي)ُلشػػعهط رػػي اح اليػػة اج الػػؾغ ر عظػػ  زالاج اجصػػغ ه الاجصػػغ هة( الجػػ ء رػػي اجفصػػهة احالجػػم الػػؽ اجطػػ  ة)

ال يالي )ح لمؾز  ؾك ق لصر اجزالاج ايا جؼ لوؽ اجزالج قر ا ؼ كط ني لشهة  ظة الاجزالجػة  ػت لشػهة  ػظة القػت 
 .(3)(اج صر ال  جؼ  تيف اجطكوطة لعؾكيصه ق    حا اجسؽ ايا رات ال هرا جحجػ

 

 . 19-18,صنفسه( مصدر2)

( السٌدة امٌنة افروخً رئٌسة لطب النٌابة العامة المتخصصة والتعاون المضائً واخرون, دراسة تشخٌصٌة 1)

 .12-5,ص  2222حول زواج الماصر, المملكة المغربٌة,

 

للنشر, االمارات,  ,جامعة االمارات1( دمحم علً عبد الرحمن وفا,احكام الزواج فً الشرٌعة االسالمٌة,ط2)

 . 134,ص2223
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 .16ق نؾف اح ؾاؿ اجشثصية جرالجة قظه:لطوؽ اف  عزالج اجفع ة  سب اجص نؾف اجصظهي ري ل اله  اؿ -14
 جالحاؾر. 17 ظة ج ن ث ال15ق نؾف اح ؾاؿ اجشثصية اجبؾيعي:اف اجسؽ اح نم جالزالاج  ؾ  -15
 عػهاالح الطػ ر ؽ  % الؽ اجطعزالجػ ت اجالػؾا ي45اجصؾال ؿ:جيس  ظ ؾ  ؽ الكر  جالزالاج,الياه اجعصهيه اف -16

 .(1)15% الظهؽ  زالجؽ  الف اؿ8ال 18ل ال   زالجؽ  الف  ؽ اؿ24ال22ل ؽ 
الؽ ق نؾف اح ؾاؿ اجشثصية اج هاقي )لشعهط ري  ط ـ 7ق نؾف اح ؾاؿ اجشثصية اج هاقي:نصت اجط  ة -17

 ضػػي اف لػػتيف ا اليػػة اجػػزالاج اج صػػ  الاكطػػ ؿ اجا الظػػة لشػػهة(اح اف اجطػػ  ة اجا الظػػة الػػؽ اجصػػ نؾف اجطػػحاؾر م ز جالص
لزالاج الؽ لالل اجث السة لشهالؽ اج طهايا الجػر ضػهالرة قصػؾ   ػرلؾ اجػم يجػػ اليشػعهط حلظػ ء احيف  كصػق 
اج الؾغ اجشهلي الاجص لالية اج رنية,اليع  ؽ اف اجصػ نؾف اج هاقػي لطظػ  زالاج اجفعػ ة  الف اجثطسػة لشػهل ال  الظ ػ  ش  ػ  

ؾارصػػػة اجظ  ػػػب اجطثػػػعص رػػػي  ػػػزاليص اجفعػػػ ة ل الػػػ  ل ظػػػي اجعصػػػريه جالص ضػػػي البهضػػػم اجؾاجػػػريؽ ال18ال15البػػػ ؽ 
الضطؽ رهالط الكر ة اط  اف اجص نؾف اج هاقي ارعهط الهاـ لصر اجػزالاج رػي اجطكوطػة اللػرـ الهاالػه لظػر رجػ ؿ 
اجريؽ ش  را لؽ ال ؽ اجص نؾف جالكف و لالم  صؾؽ اجزالجة الخ صة اجص صه,الب جهغؼ الؽ اجص نؾف اج هاقي رهض 

الػػؽ  9اجػػزالاج  الف رضػ   صػػ  اجػػم اجسػػمؽ جطػرة لشػػه  ػػظؾات)ال  ة لصؾبػ ت جزائيػػة جطػػؽ لوػه  رثصػػ  لالػػم
قػػػ نؾف اح ػػػؾاؿ اجشثصػػػية(احانه البكسػػػب اجظ رػػػظ ؽ اجكصػػػؾق  ؽ رػػػي اج ػػػهاؽ اف  ػػػح  اجطػػػ  ة اع ػػػت جعكػػػ كي 
المعط ػػ  اخه,الح ػػػيط  الاف اج صؾبػػػة لطوػػػؽ   ر هػػ  لػػػرر  غهاالػػػة ال جيػػػة اطػػ  اف اج ريػػػر الػػػؽ اجزالاجػػػ ت جالفعيػػػ ت 

.لثعالػف  ػؽ اجػزالاج الػؽ لالػر (2)اجشػهالط اجص نؾنيػة  ػعؼ لظػر رجػ ؿ اجػريؽ الجػيس رػي اجطكػ كؼ اجالؾا ي جؼ لسعؾرؽ
( رػي اكاػه لالػراف اج ػ جؼ, الغ ج يػة اجػرالؿ اج هبيػة الاح ػ الية  ػر ت كطػ ني 21-18اجم اخه جبظه يعهاالح ل ؽ)

ر انفػ ي  رػي لػ ـ لشهة  ظة الؽ اج طه جزالاج اجمظس ؽ الالع ػه اجصػ نؾف اج هاقػي ج  ػؾاؿ اجشثصػية  صػرالي  لظػ
اليجػػػ شسػػ ب اؾنػػه يظػػى  لػػؽ اجصػػ نؾف اجػػريظي رػػي ش ػػض اجطؾاضػػ  الالظكػػه  صؾقػػ  الؾ ػػ ة جالطػػهأة ييطػػ  1959

( 8ل الػػ  لالػػم اجػػهغؼ الػػؽ اف اجطػػ  ة )18(  ػػؽ اجػػزالاج ب7لثػػص اجػػزالاج الاجؾصػػ ل  الاجط ػػهاث  كػػر  اجطػػ  ة )
الاف  ا ػت اجصػررة اجمسػط نية لالػم ل ال  ششهط الؾارصػة اجؾصػي اجصػ نؾني الاجص ضػي  15 سطح ش جزالاج لظر  ؽ 
( اجػػزالاج اجصسػػهي ج قػػ رب الغ ػػه احقػػ رب الي ػػهض ر لالػػه جالسػػمؽ جطػػرة  صػػ  اجػػم 9يجػ,كطػػ   كضػػه اجطػػ  ة)

ك ث  ظؾات,اللالم اجهغؼ الؽ يجػ رتف اج هاؽ لشهر ال رحت الصالصالة جك حت اجزالاج اجصسهي الاجطعوهحنه  ُ  صر 
 ؽ اجسالظة اجطظ طة ش جطك كؼ الالؽ كطة رتف اجفعي ت اج  ػي لص ػؽ لالم ير رج ؿ اجريؽ اجحيؽ لوؾنؾف خ رج نظ

ضطؽ ضك ل   حا اجزالاج ح ُ م هلالم  كط  اج ؾاقب اج  طفية الاجمسرلة اجؾخيطة رصل ل  الاحضهار اجص نؾنية 
( احاله ت اجؾص لة لالم احلظ ء ري   حت 57الض  اجظ جطة لؽ اجزالاج غ ه اجُطسم  ر طي ,ال  طظح اجط  ة)

 ؽ رهيظة اف  عطع  احـ شو ال  قؾا   اج صالية البصرر ه  لالم  هبية اجظف  ال  اجسػط ح جالظفػ  ش خعيػ ر اي اجظ
 .(3)ل ال  15الؽ اجؾاجريؽ لفض  اجعيش ال ه  عم  ؽ 

 

 ( الطفولة فً فراش الزوجٌة,الحرة3)

https://www.alhurra.com/choice-alhurra,2016. 

 .15-14( ندى خلٌفة,مصدر سابك,ص4)

 .1959لعام188( لانون االحوال الشخصٌة العرالً رلم 1)
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الاف ق نؾف اح ػؾاؿ اجشثصػية اج هاقيػة الع ػه اح اليػة رػهط  رػي الػهاـ لصػر اجػزالاج  عػم ل ػهؼ اجهضػ  الػؽ   
فصهة احالجػػم الػػؽ اجطػػ  ة اجسػػ ش ة) لشػػعهط رػػي  طػػ ـ ا اليػػة اجػػزالاج اج صػػ  الاكطػػ ؿ اجا الظػػة اج  قػػريؽ رصػػر جػػ ء شػػ ج

( جسػػظة 21. ال ظػػ ؾ ا ػػعاظ ء جػػ ء رػػي اجفصػػهة احالجػػم الػػؽ اجطػػ  ة اجا الظػػة اجط ػػرؿ شطؾجػػب اجصػػ نؾف رقػػؼ)(1)لشػػهة(
ه ايا ك ػت ال  نصه ا ح ي)ايا طالب الؽ اكط  اجث السة لشه الؽ اج طػه اجػزالاج رالالص ضػي اف لػتيف شػ 1978

جػه ا ال عػػه الق لال عػػه اج رنيػػة ش ػػر الؾارصػة الجيػػه اجشػػهلي الايا االعظػػ  اجػػؾجي طالػب اجص ضػػي الظػػه الؾارصعػػه خػػ ؿ الػػرة 
. الاضػػين اجػػم (2)لكػر    جػػه رػتف جػػؼ ل عػهض اال اػػ ف العهاضػػه غ ػه جػػريه ش حلععػ ر ايف جالص ضػػي شػ جزالاج(

الػ  نصػه )جالص ضػي اف لػتيف لػزالاج الػؽ لالػل  1978( جسػظة 92 ح  اجط  ة اجفصهة اجا نية شطؾجػب اجصػ نؾف رقػؼ )
اجث السػػة لشػػهة الػػؽ اج طػػه ايا الجػػر ضػػهالرة قصػػؾ   ػػرلؾ اجػػم يجػػػ اليشػػعهط حلظػػ ء احيف  كص ػػق اج الػػؾغ 

. الاف ق نؾف اح ػؾاؿ اجشثصػية يعػيح زالاج اجص صػهات رػي عػ  كغػهات ييػه اال نعيمػة خالػ  (3)الاجص لالية اج رنية(
لصػػؾ  اجػػزالاج اجط هالػػة خػػ رج اجطكػػ كؼ رػػي القػػت ح ػػق ال هاػػت كغػػهة  رػػي اجعظ يصػػ ت اجصضػػ ئية  سػػطح لعسػػم  

الاضػػكة حالوػػ ف اجػػزالاج  كػػت  ػػؽ اجا الظػػة لشػػه  ػػح  اجاغػػهات الػػ  اجبا ػػه الػػؽ  ػػ حت اجثالػػ  رػػي اجعظ يصػػ ت 
.الالػؽ (4)اجصض ئية  س ب ري ا عطهار زالاج اجص صهات ال صرلصه الؽ ق   اجطك كؼ اح ػؾاؿ اجشثصػية اج هاقيػة

اجص نؾف الاجع لب له  جعزاليص اجص صهة اف يعؼ اج صر لالم اجفع ة خ رج اجطكوطة ال عصػم رػي صؾر اجعك ي  لالم 
لصطة اجهج  اجػم اف   الػل اجسػؽ اجص نؾنيػة كػؼ لسػم  اج صػر رػي اجطكوطػة اجطثعصػة لالػم انهػ  لصػر جريػر اال 

 حا اجظؾع الؽ اجزالاج يعكطالؾف  ع   ه اجص نؾنية  ف ع  لالم  صؾؽ احالح  اكق اجطؾاطظة الاجع اليؼ الغ ه  ,الي ر 
الؽ انؾاع اجػزالاج اج هرػي ال وطػه ق نؾنػ  رصػر ارػعهط اجطشػهع اج هاقػي رػي قػ نؾف اح ػؾاؿ اجشثصػية رػي اجطػ  ة 

( الظه اف يػعؼ لصػر اجػزالاج  اخػ  اجطكوطػة اح ػؾاؿ اجشثصػية الاف لسػم  شسػم  ه  اجه ػطية 5اج  رهة اجفصهة)
ح  زير لالم  ظة اال شغهاالة ا  رج  لصر زالاج  خ رج اجث صة الي  قب ش جكعس الرة ح  ص  لؽ  عة ارهه ال 

اجطكوطة, الاف  ح  اجط  ة  ؼ   رياله  ري اقالػيؼ اه  ػع ف جعبػؾف اج صؾبػة ارػر اليػظص اجع ػري  لالػم انػه ل  قػب 
شغهاالة ح  ص  لؽ الال ؾف  يظ ر الح  زير لالم ك كة ال ي ؽ  يظ ر اػ  الػؽ اجػه  لصػر اجػزالاج خػ رج اجطكوطػة 

جكػػعس الػػرة ح  صػػ  لػػؽ كػػ ث  ػػظؾات الح  زيػػر لالػػم خطػػس  ػػظؾات ايا لصػػر خػػ رج اجطكوطػػة ال بػػؾف اج صؾبػػة ا
 .(5)زالاج  اخه ال  قي ـ اجزالجية

القر ررض اج هجط ف اج هاقي الػؤخها اجع ػرل ت اجطصعه ػة لالػم قػ نؾف اح ػؾاؿ اجشثصػية رػي اجػع   الاجعػي  -1
اح ػهية الا نػت ش ػض  ػح  اجصػؾان ؽ ك نت  سطح جالصض ة اجشهل  ؽ شفهض ق نؾف  ط  ػزي ششػتف اجصضػ ل  

 

االجتماعً,دراسة مٌدانٌة تحلٌلٌة,جامعة صنعاء, ( د.فؤاد الصالحً,لضاٌا المرأة الرٌفٌة من منظور النوع 2)

 .86-85,ص 2224الٌمن,المكتبة التارٌخٌة الٌمنٌة,

 

 .598,ص 1972,اسطنبول, 1( ابراهٌم مصطفى,المعجم الوسٌط,ج3)
 

 .75,ص2224,جامعة السلٌمانٌة,1( فاروق عبدهللا كرٌم, الوسٌط فً شرح لانون االحوال الشخصٌة,ط4)

 

 .1987, 3167ع العرالٌة,العدد( لانون الولائ5)
  

 .2228(,لسنة15(,رلم )5( لانون تعدٌل تطبٌك لانون االحوال الشخصٌة ,المادة السابعة الفمرة)1)
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الػػؽ رػػتنه  اف  سػػطح لػػزالاج اجفعيػػ ت  الف  ػػؽ اجا الظػػة ل ػػه الػػظح ش ػػض اجظؾائػػف اجريظيػػة  ػػالظة رػػهض 
 .(1)قؾان ؽ ا هية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 اجصهاف اجبهيؼ.-

 المصادر:
 اوال باللغة العربية

, ج ال ػة 384الاجكيػ ة, اج ػر  . زيظب ل ر اجطكسؽ  راليش , زالاج اجص صهات جهيطة العوػهة, المالػة احالػؽ  .1
 .72ن لن اج هبية جال الؾـ احالظية,ص

-https://arabic.cnn.com/amphtml/world/2015infographicزالاج اجص صػػػػػػػػهات  ػػػػػػػػؾؿ اج ػػػػػػػػ جؼ  .2

child-marriage. 
نػػرالة اقاليطيػػة  ػػؾؿ اجعػػزاليص اجطعوهجالفعيػػ ت رػػي عػػ  احنعصػػ ؿ اجػػرلطصهاطي الاجظزالػػ ت اجطسػػالكة, الظعػػر  االظػػة  .3

 اجمطهؾرية اجال ظ نية, الزارة اجشؤالف احجعط  ية.ج ظ ف, 
 .https://www.cairo24.com صهيه اجعظطية اجعشهية  .4

زالاج اجص صػػػػػػػػػػػػػػػػهات رػػػػػػػػػػػػػػػػي اج ػػػػػػػػػػػػػػػػهاؽ لظػػػػػػػػػػػػػػػػرال   عكػػػػػػػػػػػػػػػػؾؿ اح ػػػػػػػػػػػػػػػػ ـ اجؾر لػػػػػػػػػػػػػػػػة اجػػػػػػػػػػػػػػػػم اػػػػػػػػػػػػػػػػؾاليس  .5
21/7/2222،women,https://www.aljazeera.net 

 
 .https://www.hrw.org/ar/news  2217( البرلمان العرالً ٌرفض تزوٌج الفتٌات بسن الثامنة,2)
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 .119,ص2229ري,ل هالت,  ار احشك ث, ر ه اجفكيه, اجطهأة اج هبية اجط  صهة الارو جية اجطمعط  اجحاؾ  .6
 .121,ص25142, ري  رقؼ22اجكه اج  الالي, س لؽ اجكسؽ,  فص   ال  ئ  اجشي ة,ج .7
 . 78,اجطوععة اجشيعية, ص8ل ر   لؽ قراالة,اجطغظي, ج .8

 https://www.saffar.orgاجشيخ  سؽ اجصف ر , ؽ اجزالاج, .9
-http://www.alة,زالاج اجص صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهات , اجشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيخ  سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ؽ اجثشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ ,الص جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة اجعط  يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ .12

khechin.com/article/53 

قهاربشتف زالاج اجصػغ هات لػ ؽ  ػق اجػؾجي الالصػالكة اجفعػ ة الالػر   ػالظة الجػي احالػه رػي الظػ  اال  ص  ػرة  .11
 https://www.iifa-aifi.org/ar/4867.html,2218الؽ اجطظغؾر اجشهلي,

 .278,ص2اجس ر الؾ اجص  ؼ اجثؾئي,الع ني اج هالة اجؾكصم, اع ب اجظب ح,ج .12
 .226,ص9ظؾالي, رهح صكيح السالؼ,جاج .13
, 2282ال جػػر رػػ كه, زالاج اجصػػغ هات عػػ  هة  ػػر ؾرري اج ػػهاؽ, الصػػ ؿ الظشػػؾر رػػي جهيػػرة شغػػرا , اج ػػر   .14

2212. 
 .746,ص1989, ار اجفبه, الشق,3اللعة اجز  الي, اجفصه اح  الي الا جعه,ط .15
 .172,ص 2212اجسهخسي, اجطعسؾط اجصؾان ؽ اجفصهية,الصه  , .16
, 1982, 2اجب  ػػػ ني, لػػػرائ  اجصػػػظ ئ  رػػػي  ه  ػػػب اجشػػػهائ , ار اجبعػػػ ب اج هبػػػي, ل ػػػهالت,طلػػػ ء اجػػػريؽ  .17

 .172ص

  .346,ص1999, 1لالي لؽ س لؽ    ب اجط الر ي, اجك الي اجب  ه, ار اجبعب اج الطية, ل هالت,ط .18
الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ لايط ؽ,ل ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر اجطكسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ اج  يو ف, .يؾ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف اجصهضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ الي  .19

 www.feqhweb.com/vb/t.18999.htmlالاخهالف,

سػػػػػػػ ؽ لػػػػػػػؽ السػػػػػػػ ؾ  اجعغؾي,ال ػػػػػػػ جؼ اجعظزيػػػػػػػ , كص ق خ جػػػػػػػر ل ػػػػػػػر اجػػػػػػػه طؽ, ار اجط هرػػػػػػػة, ل ػػػػػػػهالت, اجك .22
 .394ب.ت,ص

 .255,ص1981,اجطوععة اجشيعية, 6,ج6567اجعث ري, اجظب ح: ش ب ري اجظب ح, رقؼ  .21
 www.feqhweb.com/vb/t.18999.html .ا طر اج س ؿ, .الصظفم اجسع لي الاخهالف, .22

 .1415,ص1981اجطوععة اجشيعية,  3683 ي ل ئشة, رقؼ اجعث ري, اجظب ح:ش ب  زاليص اجظ .23
 .1972ال2213اجص نؾف اجطرني اجفهنسي الرص  جع رل ت  .24
 .1992اجص نؾف اجطرني اج الميوي الرص  جع ري   .25
 .1226/2221ق نؾف اجزالاج   ري   .26
 .1969جسظة256ق نؾف رقؼ  .27
 .2214جسظة 4اجص نؾف اجطرني   ري   .28
 .https://amp.dw.com/arال يا يعضطؽ ق نؾف الظ  زالاج اجصصه ري اجط ني   .29
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 .لك ػػم اله ػػم ل  ػػر لػػرر,اح راؾ اجطعغ ػػه جالشػػ ب اجطصهي, را ػػة رػػي احناهالبؾجؾجيػػ  اجط هيية, السػػالة  .32
 .397,ص1998اجررا  ت الاجعكؾث احناهبؾجؾجية,اج ي طش  ظعه جالظشه الاجعؾزي , اح وظررية,

ا نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ نؾني جالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزالاج رػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي اج  جؼ, ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو ي ن ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾز لهبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  .31
https://www.skynewsarabia.com/amp/varieties 

 .https://ar.m.wikipedia.org/wikiزالاج احطف ؿ ري الؾريع ني   .32

 .https://ar.m.wikipedia.org/wikiزالاج احطف ؿ ري اجهظر,  .33
ل الػػػػ  18ل الػػػػ  جطػػػػؽ يعػػػػزالج أي رػػػػثص  الف  ػػػػؽ 12جفال ػػػػ ؽ  ضػػػػ   ػػػػرا جػػػػزالاج احطفػػػػ ؿ الاجسػػػػمؽ ا .34

https://arabic.euronews.com/2022/philippine-bans-child-marriage-president-
rodrigo-duterte-signed-law-prison. 

,نرالة اقاليطيػة  ػؾؿ اجعػزاليص نر  خاليفة,الص رنة ق نؾنية ل ؽ اجرالؿ اج هبية جالصؾان ؽ اجعي  ع الق شسؽ اجزالاج .35
 .13اجطعوه جالفعي ت,ص

اجسػػػ رة اال ظػػػة ارهالخػػػي رئيسػػػة قظػػػب اجظي شػػػة اج  الػػػة اجطعثصصػػػة الاجع ػػػ الف اجصضػػػ ئي الاخػػػهالف,  را ػػػة  .36
 .12-5,ص  2222 شثيصية  ؾؿ زالاج اجص صه, اجططالبة اجطغهبية,

,ج ال ػة احالػ رات جالظشػه, احالػ رات, 1س لالي ل ر اجه طؽ الر ,ا وػ ـ اجػزالاج رػي اجشػهي ة اح ػ الية,ط .37
 .  134,ص2223

 اجظفؾجة ري رهاش اجزالجية,اجكهة .38
39. https://www.alhurra.com/choice-alhurra,2016. 

42. . 
 .1959ج  ـ188ق نؾف اح ؾاؿ اجشثصية اج هاقي رقؼ  .41
اجهيفيػػػة الػػػؽ الظغػػػؾر اجظػػػؾع احجعط لي, را ػػػة ال رانيػػػة  كال الية,ج ال ػػػة   .رػػػؤا  اجص  ي,قضػػػ ل  اجطػػػهأة  .42

 .86-85,ص 2224صظ  ء, اجيطؽ,اجطوععة اجع ريثية اجيطظية,
 .598,ص 1972,ا ظظ ؾؿ, 1الهاليؼ الصظفم,اجط مؼ اجؾ يل,ج .43
 .75,ص2224,ج ال ة اجساليط نية,1ر رالؽ ل ر  اهيؼ, اجؾ يل ري رهح ق نؾف اح ؾاؿ اجشثصية,ط .44
 .1987, 3167ؾف اجؾق ئ  اج هاقية,اج ر ق ن .45

 .2228(,جسظة15(,رقؼ )5ق نؾف   ري   ظ  ق ق نؾف اح ؾاؿ اجشثصية ,اجط  ة اجس ش ة اجفصهة) .46

 .https://www.hrw.org/ar/news  2217اج هجط ف اج هاقي يهرض  زاليص اجفعي ت شسؽ اجا الظة, .47

 باللغة االنكليزيةثانيا 
(1)Delaware becomes first US state to fully ban child 
marriage,https://edition.cnn.com,2018. 
(2)New Jersey governor signs law banning underage marriage,https://6abc.com/new-
jersey-news-governor-phil-murphy-marriage. 
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(3)why does the us have so many child brides?bbc.co.uk.23 
october,2017,https://www.bbc.co.uk/news/av/world. 
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