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 ملخص البحث
بضة االستعمار تكمن مشكلة البحث يف أن دولة السنغال منذ أن انلت استقالهلا وحتررت من ق

سلطاهتا إىل تنظيم شؤوهنا احلياتية املتنوعة من سياسية ميالدية ، توجهت  1960الفرنسي سنة 
واقتصادية واجتماعية وحنوها ، ويف هذا الصدد مت وضع قانون األحوال الشخصية السنغايل الذي ُأمهل 

لشريعة اإلسالمية وتنظيم مجيع فيه اجلانب الشرعي، واملسلمون أينما كانوا جيب عليهم التحاكم إىل ا
 السمحة، ومن هنا أتيت احلاجة إىل معرفة مدى موافقة هذا القانون للفقه اإلسالمي. شؤوهنم وفق تعاليمه

ويهدف البحث إىل بيان حماسن الشريعة اإلسالمية ومزاايها من خالل األحكام املتعلقة حبقوق األوالد، 
كام األحوال الشخصية السنغايل للفقه اإلسالمي يف األحوالكشف عن مدى موافقة أو خمالفة قانون 

املتعلقة بنوع هام وخطري من حقوق اإلنسان األساسية، وهو حقوق األوالد. وكذلك الرد على هتم 
املشرعني والنخب الثقافية واحلركات املشبوهة ، واملوجهة إىل الشريعة اإلسالمية، ومناقشتها مناقشة علمية 

 هج التحليلي، واملنهج املقارن .. وقد اعتمد الباحث على املنهج االستقرائي، واملنتكشف زيفها وعوارها
ومن أهم النتائج اليت توصل إليها الباحث: الكشف عن ما خالف الفقه اإلسالمي من مواد قانون 

سالمي ، األحوال الشخصية السنغايل ، وحتديد النتائج املرتتبة عن احلكم مبواد القانون املخالفة للفقه اإل
 لكل زمان ومكان.وإظهار فضل الشريعة اإلسالمية وصالحيتها 

  



 ك

 

Abstract 
 

The problem of the study is that since the State of Senegal gained its independence and was 

liberated from the French colonization in the year 1960, the Senegalese authorities have directed 

to organize its diverse political, economic, social and other affairs. In this regard, the Senegalese 

Personal Status law was made based on the man-made law methods, which neglected the Islamic 

side. However, people of Senegal as Muslims should resort to Islamic law and organize all their 

affairs according to Islamic teachings. Hence, the significance of this study is to know the 

similarities and differences between the Islamic jurisprudence and man-made law on the 

personal status law.The study aims to demonstrate the advantages and benefits of Islamic law 

through the provisions relating to children’s rights, And to discover the extent of the approval 

and the dissent between Senegalese Personal Status Law and Islamic jurisprudence in the 

provisions relating to children’s rights which is one of the most  important and serious type of 

basic human rights. Therefore, the study purposes to response the accusations of legislators, 

cultural elites and suspicious movements which have been directed to the Islamic law, in order to 

discuss it scientifically and to expose those untruths and falsehoodsThe researcher relied on the 

analytical and comparative inductive method and the study has reached several findings: the 

study disclosure that some of the articles of the Senegalese personal status law contravenes with 

the Islamic jurisprudence. In addition, it has determined the consequences of the ruling and 

making decisions based on those articles of the law that is contrary to Islamic jurisprudence. 

Finally, the study has shown the virtue and validity of Islamic law for all times and places. 
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 .مقدمةال
 رب العاملني ، والصالة والسالم على أشرف املرسلني ، نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.  احلمد هلل

ن اهلل تعاىل قد شرع للناس يف الدين اإلسالمي احلنيف شرائع يصلحون هبا ما بينهم أما بعد فإ      
وبني رهبم ، وينظمون هبا شؤون حياهتم املختلفة ، سواء ما تعلق منها بالفرد ، أو تعلق باجملتمع ، فما 

، وتستقيم به ن من صغرية وال كبرية إال وهلا حكم يف شرع اهلل ، فيه اخلري واملصلحة  ، يسعد به اإلنسا
 . احلياة

وال شك أن من أهم شرائع اإلسالم املتعلقة بالفرد حقوق األوالد ، حيث اعتىن هبم الشارع       
احلكيم عناية خاصة ، وشرع فيهم من األحكام ما حتفظ حقوقهم وحتمي جناهبم ، منذ أن كانوا أجنة 

 صرف يف أمورهم بال وصاية من أحد . يف بطون أمهاهتم ، إىل أن يبلغوا سن الرشد ، وحيسنوا الت
هذا ، وملا كان قانون األحوال الشخصية السنغايل الذي وضع ليتحاكم إليه السنغاليون الذين متثل       

% ، مشتمال على أبواب خاصة بشؤون األوالد تندرج حتتها فصول و مواد  98نسبة املسلمني منهم 
يف الفقه اإلسالمي من األحكام ، وأخرى خمالفة هلا ، كان خمتلفة تتعلق حبقوقهم ، بعضها موافقة ملا 

لزاما على الباحثني املسلمني وباألخص طالب الشريعة ، حبث ودراسة تلك األحكام املخالفة للفقه 
اإلسالمي ، ومقارنتها مبا يف الفقه اإلسالمي ، حىت يعرف الناس مدى بطالن تلك األحكام ، ودرجة 

احلنيف ، ومن مث يسعون الستبداهلا وتغيريها مبا يتوافق مع عقيدة وشريعة من  خمالفتها للدين اإلسالمي
 درجات العدل بني الناس .وضع هلم تلكم القوانني لتنظم أمورهم وحتقق هلم الرفاهية ، وذلك أدىن 

 وحتت كل فصل عدة مباحث وفيما يلي هيكل البحث :  ،فصولتسعة وقد قسمت البحث إىل 
 هيكل البحث :

 .  دمةقامل
  . املوضوع اختيار سبب

 .البحث أمهية
  البحث مشكلة

  ث .البح أسئلة
 البحث أهداف
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  . السابقة الدراسات
  . البحث منهج

 وحتته أربعة مباحث وهي : :  التمهيدي الفصل
 . الفقهية باألحكام التعريف:  األول املبحث
 . األوالد حبقوق التعريف:   الثاين املبحث
  األوالد حبقوق املتعلقة اإلسالمية الشريعة مقاصد : الثالث املبحث
  السنغايل الشخصية األحوال بقانون التعريف:  الرابع املبحث

 الشخصية األحوال قانون فيها خالف اليت النسب بثبوت املتعلقة الفقهية األحكام:  األول الفصل
 ، وحتته ثالثة مباحث وهي :  اإلسالمي الفقه السنغايل

 . اإلسالمي الفقه يف النسب ثبوت أحكام:  لاألو  املبحث
 الشخصية األحوال قانون  فيها خالف اليت النسب بثبوت املتعلقة الفقهية املسائل:  الثاين املبحث

  . اإلسالمي الفقه السنغايل
 ثبوت أحكام يف السنغايل الشخصية األحوال وقانون اإلسالمي الفقه بني املقارنة:  الثالث املبحث

 . النسب
 السنغايل الشخصية األحوال قانون فيها خالف اليت بالرضاع املتعلقة الفقهية األحكام:  الثاين الفصل

 ، وحتته ثالثة مباحث ،وهي :  اإلسالمي الفقه
  .اإلسالمي الفقه يف الرضاع أحكام:  األول املبحث
 السنغايل الشخصية األحوال نونقا فيها خالف اليت الولد برضاع املتعلقة الفقهية املسائل:  الثاين املبحث

  اإلسالمي الفقه
  الرضاع أحكام يف السنغايل الشخصية األحوال وقانون اإلسالمي الفقه بني املقارنة:  الثالث املبحث

 السنغايل الشخصية األحوال قانون فيها خالف اليت باحلضانة املتعلقة الفقهية األحكام الثالث الفصل
 ثة مباحث ، وهي : ، وحتته ثال اإلسالمي الفقه

 . اإلسالمي الفقه يف احلضانة أحكام:  األول املبحث
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 السنغايل الشخصية األحوال قانون فيها خالف اليت باحلضانة املتعلقة الفقهية املسائل:  الثاين املبحث
 . اإلسالمي الفقه

 . احلضانة أحكام يف السنغايل الشخصية األحوال وقانون اإلسالمي الفقه بني املقارنة:  الثالث املبحث
 الفقه السنغايل الشخصية األحوال قانون فيها خالف اليت بالوالية املتعلقة الفقهية األحكام: الرابع الفصل

 ، وحتته ثلثة مباحث ، وهي :  اإلسالمي
 . اإلسالمي الفقه يف الوالية أحكام:  األول املبحث
 الفقه السنغايل الشخصية األحوال قانون فيها خالف اليت بالوالية املتعلقة الفقهية املسائل:  الثاين املبحث

 . اإلسالمي
 . الوالية أحكام يف السنغايل الشخصية األحوال وقانون اإلسالمي الفقه بني املقارنة:  الثالث املبحث

 الشخصية األحوال قانون فيها خالف اليت األوالد مبرياث املتعلقة الفقهية األحكام: اخلامس الفصل
 ، وحتته ثالثة مباحث وهي : اإلسالمي الفقه السنغايل

 .اإلسالمي الفقه يف األوالد مرياث أحكام:  األول املبحث
 الشخصية األحوال قانون فيها خالف اليت األوالد مبرياث املتعلقة الفقهية املسائل:  الثاين املبحث

 .اإلسالمي الفقه السنغايل
 املتعلقة األحكام يف السنغايل الشخصية األحوال وقانون مياإلسال الفقه بني املقارنة:  الثالث املبحث

 . األوالد مبرياث
 الشخصية األحوال قانون فيها خالف اليت لألوالد بالوصية املتعلقة الفقهية األحكام:  السادس الفصل

 ،وحتته ثالثة مباحث ن وهي :  اإلسالمي الفقه السنغايل
  .سالمياإل الفقه يف الوصية أحكام:  األول املبحث
 الشخصية األحوال قانون فيها خالف اليت لألوالد بالوصية املتعلقة الفقهية املسائل:  الثاين املبحث

 ، اإلسالمي الفقه السنغايل
 .الوصية باب يف اإلسالمي والفقه السنغايل الشخصية األحوال قانون بني املقارنة:  الثالث املبحث

 الشخصية األحوال قانون فيها خالف اليت لألوالد باهلبة لقةاملتع الفقهية األحكام:  السابع الفصل
 ، وحتته ثلثة مباحث ، وهي :  اإلسالمي الفقه السنغايل
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 . اإلسالمي الفقه يف لألوالد اهلبة أحكام:  األول املبحث
 السنغايل الشخصية األحوال قانون فيها خالف اليت لألوالد باهلبة املتعلقة الفقهية املسائل:  الثاين املبحث

 . اإلسالمي الفقه
 .  اهلبة باب يف اإلسالمي والفقه السنغايل الشخصية األحوال قانون بني املقارنة:  الثالث املبحث

 الشخصية األحوال قانون فيها خالف اليت لألوالد والفكرية الدينية باحلرية املتعلقة األحكام الثامن الفصل
 وهي :  ، ثالثة مباحث ،اإلسالمي الفقه السنغايل

  .اإلسالمي الفقه يف والفكرية الدينية احلرية:  األول املبحث
 باب يف اإلسالمي الفقه السنغايل الشخصية األحوال قانون فيها خالف اليت املسائل:  الثاين املبحث

 . والفكرية الدينية احلرية
 باب يف اإلسالمي فقهال السنغايل الشخصية األحوال قانون فيها خالف اليت األحكام:  التاسع الفصل

 . الكرمية واحلياة بالصحة التمتع يف األوالد حق
 . اإلسالمي الفقه يف والصحة الكرمية احلياة يف األوالد حق:  األول املبحث
 قانون فيها خالف اليت الكرمية واحلياة بالصحة التمتع يف ألوالد حبق املتعلقة املسائل:  الثاين املبحث

 . اإلسالمي الفقه ايلالسنغ الشخصية األحوال
 حبق املتعلقة األحكام يف اإلسالمي والفقه السنغايل الشخصية األحوال قانون بني املقارنة الثالث املبحث

 .  الكرمية واحلياة بالصحة التمتع يف ألوالد
 ، وتشتمل على خالصة البحث والتوصيات . اخلامتة

 . واملراجع ثاراملصادراآلو  األحاديث و اآليات، وتشتمل على فهارس  رسافهال
 واهلل ويل التوفيق والسداد . 
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 سبب اختيار الموضوع
 يعود اختيار هذا املوضوع يف هذه األطروحة إىل األسباب التالية : 

كون الطالب يف مرحلة الدكتوراه ويستلزم خترجه إعداد حبث تكميلي ، يتعلق بتخصصه ،  -
تالمس الواقع املعش ، وخصاة يف بلدنا الغايل ولذلك آثرت أن اكتب حبثي عن القضايا اليت 

 السنغال . 
كونه حلقة متصلة مبوضوع رساليت يف املاجستري الذي كان البحث فيها حول األحكام اليت  -

خالف فيها قانون األحوال الشخصية السنغايل الفقه اإلسالمي يف باب النكاح والطالق ، فهذا 
 املوضوع إذن متمم لألول ومكمل له . 

ن حقوق األوالد من احلقوق األساسية اليت يدندن حوهلا املنظمات الدولية واجلمعيات كو  -
لرد احلقوقية ، ويكثر فيها الطعن وتوجيه التهم إىل الشريعة اإلسالمية ، األمر الذي يتطلب ا

 ، واملقارنة املوضوعية بني الفقه اإلسالمي والقوانني الوضعية يف هذا الباب .  العلمي اهلادئ
 

 .همية الدراسة أ
إن حبث ودراسة ما يتعلق حبقوق األوالد لذو أمهية بالغة وخطورة شديدة ، وذلك من نواحي وجوانب 
متعددة وخمتلفة ، والسيما إذا كان مصدر تلك احلقوق قانونا موضوعا للتحاكم إليه ، ولتنظيم شؤون 

 احلياة بالنسبة ملن وضع هلم ذلك القانون . 
 تربز يف النقاط التالية : وأمهية هذه الدراسة 

كون حقوق األوالد من احلقوق األساسية لإلنسان ، وقد كثر الكالم يف هذا الزمان عن هذه  (1
احلقوق ، واختلفت املشارب واملناهج يف حتديدها ، ونظمت من أجل الدعوة إىل احرتامها 

مبقتضاها ، بل  مؤمترات وملتقيات دولية وإقليمية ، صدرت منها توصيات تلتزم الدول العمل
وإدراجها يف دساتريها وقوانينها ، وعليه فإن من األمهية مبكان بيان حقوق األوالد يف اإلسالم 
وعرضها عرضا مفصال يف دراسات علمية حمكمة ، تبني األحكام ، وتسرب احلكم واملقاصد ، 
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[  ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ]وتنبه على األسرار والغايات ، قال تعاىل: 

(1). 
ون األحوال الشخصية السنغايل على فصول ومواد تتعلق حبقوق األوالد ، تستحق اشتمال قان (2

الدراسة واملقارنة مع أحكام الفقه اإلسالمي اليت يدين هبا أغلب الشعب السنغايل ، حىت يعرفوا 
 مدى موافقة أو خمالفة هذه املواد القانونية مع ما يف الفقه اإلسالمي . 

وباألخص ما يتعلق منها  -يف قانون من القوانني الوضعية  إن يف هذه الدراسة اليت تبحث (3
وتقارهنا بالفقه اإلسالمي ، إن فيها إظهارا خلصائص التشريع اإلسالمي من  -حبقوق األوالد 

حيث مصدره اإلهلي ، ومن حيث مشوله لكل ما يصلح أمور احلياة ، ويسعد اإلنسان ، وحيمي 
، ومن تأمل يف الفروق واالختالفات املوجودة بني حقوقه من الظلم ويصون جانبه من اهلضم 

السيما فيما يتعلق حبقوق  -ومن بينها قانون األحوال الشخصية السنغايل  -القوانني الوضعية 
ودرسها دراسة واعية ومنصفة ، ال شك أنه سيقر بفضل وميزة التشريعات اإلسالمية  -األوالد 

 ىب مب خب حب جب يئ ىئ مئ]قوله تعاىل: على ما سواها من القوانني ، وذلك مصداقا ل

 ](2) . 
ومن شأن هذه الدراسة أيضا أن تقدم البديل التشريعي هلذا القانون الذي ثبت أنه مل حيقق  (4

للشعب السنغايل املسلم ما وضع ألجله من تنظيم شؤون حياهتم وتوفري السعادة والرفاهية هلم ، 
ية ، ويرصد املشاكل األسرية اليت تعصف فالذي يتابع املرافعات القضائية يف احملاكم السنغال

بالبيوت وتقضي على استقرارها ، ليعلم الناس علم اليقني بأن من األسباب الرئيسة لتلك 
 املشاكل واخلالفات األسرية التحاكم إىل تلك القوانني املخالفة للشريعة اإلسالمية . 

مقدمة ضرورية وخطوة مكملة لتلك وأخريا وليس آخرا ، فإن هذا العمل العلمي األكادميي مبثابة  (5
اجلهود اليت  بذهلا ويبذهلا ثلة من العلماء والدعاة الذين يسعون إلصالح قانون األحوال 
الشخصية السنغايل ، وذلك منذ أن صدر يف السبعينات من القرن امليالدي املنصرم إىل يومنا 

 هذا.
                                                           

  55 ، اآليةاألنعام  (1)
        50 ، من اآليةسورة املائدة  (2)
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 مشكلة البحث

ة من الوثائق القانونية اليت ينظم شؤون األسرة عامة وشؤون يعترب قانون األحوال الشخصية السنغايل وثيق
خاصة يف األسرة أيضا وجبميع مكوناته ،  ه اإلسالمي مبذاهبه املعربة أحكاماألوالد خاصة ، ولدى الفق

فهل يوجد يف قانون األحوال شخصية السنغايل الذي يتحاكم إليه الشعب السنغايل املسلم ، ما خيالف 
 ؟الفقه اإلسالمي 
 أسئلة البحث .

للمقارنة بني قانون األحوال الشخصية السنغايل والفقه اإلسالمي فيما يتعلق حبقوق هذا البحث  يأيت 
ومن مث فالبحث حماولة علمية  تطبيقهما يف حياة الناس . راألوالد ، وبيان فلسفة التشريع فيهما ، وآثا

 لإلجابة عن األسئلة امللحة اآلتية : 
 نون األحوال الشخصية السنغايل حبقوق األوالد كاملة وغري ناقصة ؟ ما مدى كفالة قا (1
ما مدى عدالة األحكام اليت تضمنها قانون األحوال الشخصية السنغايل فيما يثبته أو  (2

 ينفيه من حقوق لألوالد ؟
ما مدى وجود قوانني خمالفة للفقه اإلسالمي خمالفة صرحية يف قانون األحوال الشخصية  (3

 السنغايل ؟
يهما أصلح للتطبيق ، وأضمن حلماية حقوق األوالد : قانون األحوال الشخصية أ (4

 السنغايل ؟ أم الشريعة اإلسالمية ؟. 
ما هي األدلة الشرعية والرباهني العقلية والشواهد الواقعية الدالة على أفضلية وأصلحية  (5

لسنغايل ، أحكام الفقه اإلسالمي والشريعة اإلسالمية على قانون األحوال الشخصية ا
 وباألخص فيما يتعلق حبقوق األوالد ؟ 
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 .أهداف البحث
 قصد هذا البحث إىل حتقيق األهداف التالية : ي

واليت جاء هبا  بيان حماسن الشريعة اإلسالمية ومزاياها من خالل األحكام املتعلقة حبقوق األوالد، -
إلسالمية ، وتناوهلا أئمة املذاهب املعتربة نصوص الكتاب والسنة ، أو أمجع عليها اجملتهدين من األمة ا

 وعلمائها بالشرح والبيان .
الكشف عن مدى موافقة أو خمالفة قانون األحوال الشخصية السنغايل للفقه اإلسالمي يف األحكام   -

، واظهار جوانب تفوق الفقه اإلسالمي على القوانني الوضعية وفضله عليها يف  املتعلقة حبقوق األوالد
 الباب على اخلصوص . هذا 

الرد على هتم املشرعني والنخب الثقافية واحلركات املشبوهة ، واملوجهة إىل الشريعة اإلسالمية، -
ضيق أفق أو استعجال يف املقارنة وعند  ، دون تزمت أوومناقشتها مناقشة علمية تكشف زيفها وعوارها

 إطالق األحكام .
 .الدراسات السابقة 

باإلضافة ، ولكن هناك مقاالت وبيانات متناثر حوله ،  هذا املوضوع مية حولمل أقف على دراسة عل
 . إىل بعض البحوث والرسائل اليت تتناول  املوضوع بشكل جزئي وخمتصر

 وفيما يلى بعض تلك األعمال العلمية :  
(( : الذي أعدته اللجنة اإلسالمية إلصالح  مشروع مدونة األحوال الشخصية))  (1

( ، املنبثقة من تنسيقية اجلمعيات اإلسالمية  circofsيف السنغال ) قانون األسرة 
وهو عبارة عن صياغة قانونية لألحكام املتعلقة بفقه األسرة ، وقد بلغت  (1)بالسنغال ، 

( مادة، واشتملت املدونة على أهم املسائل  267( أبواب ، و موادها ) 7أبواهبا ) 
رياث ، وتظهر عالقته هذا املشروع بالبحث يف كونه قد املتعلقة باألسرة من الزواج إىل امل

أبواب القانون  رتب األحكام الفقهية على شكل مواد قانونية ، مما ساعد على معرفة
 ومباحثه ومواده .

                                                           

  باحلاسب اآليل . ة، مذكرة مطبوع  مشروع مدونة األحوال الشخصيةاللجنة اإلسالمية إلصالح قانون األسرة يف السنغال ،  (1)
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مقال علمي للرد على شبهات األستاذ صالح كانجي في القول بتوريث ولد ))  (2
، وقد تناول فيه الشبهات اليت -اهلل رمحه  -: لألستاذ مالك جناي (1)(( الزنى من أبيه

استند عليه كاجني يف القول بتوريث ولد الزىن من أبيه ، مع ذكر أقوال أهل العلم 
ومستندهم الشرعي بالقول مبنع ابن الزىن من مرياث أبيه ، وعالقة املقال مبوضوع البحث 

اقد هلذا احلق من هو من أنه تناول أصل حقوق األوالد وهو النسب ، باعتبار ولد الزىن ف
 قبل من يدعي أبوته .   

رسالة من أجل احلصول على شهادة البحث املعمق يف جامعة شيخ أنتا جوب بدكار  (3
حكام الحضانة أون السنغالي والفقه اإلسالمي في دراسة مقارنة بين القانبعنوان : )) 

السنغايل من  : حيث قامت الباحثة فاطمة جالوا ، ببحث ما يف القانون(2) (( والوالية
أحكام تتعلق بباب احلضانة والوالية ، مقارنة بالفقه اإلسالمي ، وخاصة املذهب 
املالكي املنتشر يف السنغال ، وقد بذلت الباحثة يف الرسالة جهدا مشكورا يف حبث بايب 
احلضانة والوالية ومناقشة بعض الشبهات املثارة من دعاة حترير املرأة ، وكما هو واضح 

ن الدراسة مل يستوعب كل احلقوق بل اقتصر على حقني فقط ومها احلضانة يف عنوا
والوالية ، بينما يقوم الباحث يف حبثه هذا ببحث عشرة مسائل تتعلق حبقوق األوالد من 

 النسب إىل املرياث ، بل واخلتان واحلرية الفكرية لألوالد . 
مشروع قانون نيانغ ، ناقش فيه مقال علمي قانوين كتبه احملامي واخلبري القانوين بابكر  (4

وهي املادة اليت (3)،  ( من قانون األحوال الشخصية السنغالي 152لتغيير المادة )
تتعلق بالسلطة األبوية ، وتتضمن على أحكام القوامة على املرأة ، حيث كشف عن 

،  السلبيات املوجودة يف املشروع من الناحية القانونية ، وذكر املصادر اليت أخذ منها
واحليثيات االجتماعية والتارخيية اليت وضعت فيها تلك املصادر ، كما دافع بقوة عن 
مبدأ السلطة األبوية وقوامة الرجل على املرأة ، بدون تسلط وال استبداد ، وال ظلم وال 

                                                           

  مي للرد على شبهات األستاذ صاحل كاجني يف القول بتوريث ولد الزىن من أبيه، مصورة باحلاسب اآليل .مالك جناي ، مقال عل (1)

   ، مصورة من األصل . دراسة مقارنة بين القانون السنغالي والفقه اإلسالمي في أحكام الحضانة والوالية فاطمة جالو ، (2)

، مكتوب باحلاسب  ( من قانون األحوال الشخصية السنغالي 152المادة )مقال بعنوان : مناقشة احملامي بابكر نيانغ ،  (3)
  اآليل .



10  

 

هضم حلقوق املرأة ، كما هو مقرر يف الشريعة اإلسالمية ، ومتعارف عليه يف اجملتمع 
، والعادات األفريقية احلسنة ، وهذا املقال شهادة من أهل الفن  السنغايل املسلم

( ، 152املتمرسني على فشل قانون األحوال الشخصية السنغايل ، من خالل املادة ) 
 وكشف ملخالفتها لعقيدة الشعب السنغايل . 

األحكام الفقهية المتعلقة بالنكاح والطالق التي خالف رسالة ماجستري بعنوان ))  (5
: من (1)((  دراسة مقارنة –قانون األحوال الشخصية السنغالي الفقه اإلسالمي فيها 

يف كلية العلوم اإلسالمية ، قسم الفقه وأصوله الطالب ، تقدم به لنيل شهادة املاجستري 
، قام ميالدية  2015سنة وقبوله مناقشته متت من جامعة املدينة العاملية يف ماليزيا ، و ، 

راسة األحكام الفقهية املتعلقة بالنكاح والطالق اليت خالف فيها الباحث فيه ببحث ود
قانون األحوال الشخصية الفقه اإلسالمي ، كما قارن فيه بني مواد القانون وأحكام الفقه 
، مقارنة توصل من خالهلا إىل إبراز حماسن الشريعة اإلسالمية ، وبرهن على أصلحيتها 

تداد هلذا البحث حيث تناول فيها  الباحث باب يف كل زمان ومكان ، وهذه الرسالة ام
النكاح والطالق ، ويف هذا البحث سوف يتناول حقوق األوالد اليت نابعة عن النكاح 

 ومثرة من مثراته ، كما أهنا تعد من أهم املسائل أيضا بعد حصول الطالق .  
 

  منهج البحث
د قانون األحوال الشخصية السنغايل املتعلقة وذلك بتتبع موا وقد اعتمد الباحث على املنهج االستقرائي

وعلى ، حبقوق األوالد، وكذلك األبواب والفصول اليت تقابلها يف الفقه اإلسالمي بابا بابا وفصال فصال  
، وذلك بتحليل األحكام واحلقوق املثبتة أو املنفية لألوالد يف القانون ويف الشريعة مع  املنهج التحليلي

، ذلك يف املقارنة بني القانون والفقه  املنهج املقارنعلى ، و والشروط واملوانع  الوقوف على األسباب
 . اإلسالمي يف أثبت أو منع من حقوق األوالد

 
 

                                                           

رسالة الماجستير بعنوان ، األحكام الفقهية المتعلقة بالنكاح والطالق التي خالف فيها قانون كي صمب ، ا مباجنوغو  (1)
  يل .، مطبوع باحلاسب اآل دراسة مقارنة –األحوال الشخصية السنغالي الفقه اإلسالمي 
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 إجراءات البحث . 
ويف سبيل إجناز هذا البحث سوف يتبع الباحث املنهج العلمي يف إعداد البحوث والدراسات يف جمال 

 التالية :  وفق اإلجراءات -إن شاء اهلل تعاىل  -العلوم الشرعية ، حبيث يسري 
ثة واملدروسة يف الفقه اإلسالمي أوال ، مع ذكر ما فيه من و حعرض حكم املسألة املب (1

 إن وجد .  –خالف بني علماء اإلسالم ومذاهب األئمة 
نغايل الفقه اإلسالمي يف تتبع املواضع اليت خالف فيها قانون األحوال الشخصية الس (2

  .املسألة
املقارنة بني حكم املسألة يف الفقه اإلسالمي وحكمها يف قانون األحوال الشخصية  (3

 السنغايل . 
 حتري املوضوعية يف حكاية األقوال ونسبتها إىل مراجعها دون زيادة أو نقصان. (4
 مناقشة األقوال والرتجيح بينها دون تعصب أو حتامل .  (5
 البحث .  ترمجة األعالم غري املشهورين الواردة ذكرهم يف (6
 يات القرآنية إىل مواضعها يف القرآن الكرمي .عزو اآل (7
 .  ختريج األحاديث وعزوها إىل مصادرها   (8
 تقسيم وحدات املوضوع إىل فصول ومباحث ومطالب .  (9

وضع فهارس علمية لآليات واألحاديث واآلثار و املواضيع و احملتويات ،واملراجع  (10
 واملصادر . 
 حدود البحث . 

 المسائل المدروسة .  أوال : عدد
 وهي :  مسائل (10يبلغ عدد املسائل اليت تتم دراستها يف هذا البحث ) و 

 النسب . حق  -1
 الرضاعة . حق  -2
 احلضانة .حق  -3
 الوالية . حق  -4
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 املرياث . حق  -5
 حق الوصية . -6
 حق اهلبة .  -7
 حق احلرية الفكرية .  -8
 اخلتان . حق  -9

 حق األوالد يف الزواج أو الزواج املبكر .  -10
 . نيا: سنة صدور القانون السنغالي الذي اعتمد عليه الباحثثا

 م .  1972وقد اعتمد الباحث يف دراسته لقانون األحوال الشخصية السنغايل الصادر يف سنة 
وهو القانون الوحيد الذي يتحاكم إليه الشعب السنغايل منذ صدوره إىل اآلن ، وكان الناس قبله 

ة يف حماكم شرعية حتت والية السالطني واملمالك اليت كانت قائمة يف يتحاكمون إىل الشريعة اإلسالمي
السنغال آنذاك ، أما القضاة الشرعيون املوجودون اآلن يف احملاكم يف السنغال فينحصر دورهم يف 

 .مني والوعظ والتوجيه واإلرشاد اإلصالح بني املتخاص
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 الفصل التمهيدي 

 تعريفات ومداخل أساسية . 
 

 وتحته أربعة مباحث : 

 المبحث األول : التعريف باألحكام الفقهية . 

 المبحث الثاني : التعريف بحقوق األوالد . 

 المبحث الثالث : مقاصد الشريعة اإلسالمية المتعلقة بحقوق األوالد . 

 المبحث الرابع : التعريف بقانون األحوال الشخصية السنغالي . 
 
 
 

 
         

 
 
 
 
 

 
 

             



14  

 

 المبحث األول : التعريف باألحكام الفقهية .
 يف هذا املبحث التعريف باألحكام الفقهية ، مع ذكر األنواع واألقسام املندرجة حتتها. 

 المطلب األول : التعريف باألحكام لغة واصطالحا.
 األحكام لغة جمع حكم ، ويأتي الحكم في اللغة بمعان منها : (1

س )) احلكم ، بالضم : القضاء يف الشيء بأنه كذا ، أو ليس القضاء : ففي تاج العرو  - أ
 . (1)بكذا ، سواء لزم ذلك غريه ، أم ال (( 

:   (2) [  پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ] :الِعلم والِفْقه :  ومنه قوله تعاىل - ب
 . (3))) أي ِعْلماً وِفقهاً ((  

مت ، مبعىن : املنع : )) - ج َمنَ ْعت ورددت ،  والعرب تقول : َحَكْمت ، وَأْحكمُت ، وحكَّ
 .(4)(( ومن هذا قيل للحاكم بني الناس حاكم : ألنه مينع الظامل من الظلم

 .تعريف الحكم اصطالحا  (2
 .(5)(( خطاب الشرع املتعلق بفعل املكلف باالقتضاء أو التخيرياحلكم يف االصطالح هو : ))

 (6)واحلكم الشرعي على نوعني : حكم تكليفي ، وحكم وضعي . 
 ول : احلكم التكليفي .النوع األ

)) وإمنا مسي هذا النوع احلكم التكليفي ألنه يتضمن تكليف املكلف بفعل أو كف عن فعل أو ختيريه 
 (7)بني فعل والكف عنه (( . 

 وهو على أقسام مخسة ، وهي :

                                                           

  510/  31،  1 طمادة ح ك م ، ،  تاج العروس من جواهر القاموس، الزبيدي  (1)
  12 ، اآليةسورة مرمي  (2)
 ،  69/  4 ،  1ط  مادة ح ك م باب احلاء والكاف مع الفاء ، ، تهذيب اللغة  ،األزهري(3) 
 .  69/  4املرجع نفسه (4)
   72/  1 ،  1ط ، اإلبهاج في شرح المنهاجالسبكي ، وانظر :  91/  1 ،  1ط ، البحر المحيطالزركشي ، (5) 
 ه   1404الرياض  –، الناشر مكتبة املعارف  90/  1 ،  1، ط  روضة الناظرابن قدامة ، انظر :  (6)
  102، ص  1ط ،  علم أصول الفقهخالف ،  (7)
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ب ُوجوباً ... ، والَوْجبُة: الَسقطة مع من وهو لغة هو الواجب :  (1 ))وجب الشئ، أي لزم، جيَِ
ِة. ويف املثل " جَبْنِبِه فلتكْن الَوْجَبُة ". قال اهلل تعاىل: )فإذا َوَجَبْت ُجنوهُبا( . ومنه قوهلم: خرَج القوُم ا هلَدَّ

 . (1)إىل َمواجبهم، أي مصارعهم. ووجبت امليت، إذا سقط ومات ... (( 
طلبه مبا  هو ما طلب الشارع فعله من املكلف طلبا حتما بأن اقرتن ))الواجب اصطالحا و 

يدل على حتتيم فعله، كما إذا كانت صيغة الطلب نفسها تدل على التحتيم، أو دل على حتتيم فعله 
 لقوله تعاىل:ومن أمثلته إقام الصالة ،  (2)،  ((ترتيب العقوبة على تركه، أو آية قرينة شرعية أخرى 

يضتان قال: فر )) -رمحه اهلل  -(4)، قال قتادة  (3) [   ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ]
 .(5)((  واجبتان ، فأدُّومها إىل اهلل

 .(6)لغة األمر واحلث ))وَنَدَب الَقْوَم ِإىل اأَلْمِر يَ ْنُدهُبم َنْدباً: َدعاُهم وَحث َُّهم (( املندوب : وهو  (2
)) مأمور ال يلحق برتكه ذم ، من حيث تركه من غري حاجة إىل بدل ، وقيل و اصطالحا هو 

 -يت حتية املسجد ، لقوله عومن أمثلته صالة رك (7)عقاب يف تركه (( ، هو ما يف فعله ثواب ، وال
 . (8) (( إذا دخل أحدكم املسجد، فلريكع ركعتني، قبل أن جيلس)) -صلى اهلل عليه وسلم 

 (9)((. فيه استحباب حتية املسجد بركعتني وهي سنة بإمجاع املسلمنيو )) 

                                                           

 232/  1 ،  1مادة وجب ، ط  ، تاج اللغة وصحاح العربيةاجلوهري ،  (1)
  159/  1،   1ط،  العدة في أصول الفقه أبو يعلى ، انظر : (2)
 43 ، اآلية سورة البقرة  (3)
هو قتادة بن دعامة السدوسي ، وكان يكىن أبا اخلطاب ، وكان ثقة مأمونا حجة يف احلديث. وكان يقول بشيء من القدر... ،  (4)

 171/  8،  1ط ،  الطبقات الكبرىابن سعد ،  انظر :سبع عشرة ومائة. تويف رمحه اهلل سنة مثاين عشرة ومائة هجرية ، وقيل سنة 
  14 ، ص 1ط ، طبقات المفسرين ،  واألدنروي، 

  573/  1،  1ط،  جامع البيانالطربي ،  (5)
  354/  9 ،  1مادة ن د ب ، ط  ، عظمالمحكم والمحيط األاملرسي ،   (6)
  130/  1 ، 1، ط  المستصفى الغزايل ،، وانظر :  112/  1،  1ط،  روضة الناظرابن قدامة ،  (7)
،  96/  1، كتاب الصالة ، باب إذا دخل أحدكم املسجد فلريكع ركعتني قبل أن جيلس ، ، صحيح ال أخرجه البخاري ، يف (8)

 ( 714، برقم )  495/  1، باب استحباب حتية املسجد بركعتني ، ،  صحيحال، وأخرجه مسلم يف (  444) برقم
 ( 714)  ، برقم225/  5،   1، ط  شرح صحيح مسلمالنووي ،  (9)
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ما أذن  ))، واصطالحا هو  (1) ((ضد احملظور باحو امل،الشيء أحله له  وهو لغة املباح :  (3
لقوله . ، ومثاله الصيد لغري احملرم ، (2)((  فعله وتركه ، غري مقرتن بذم فاعله وتاركه وال مدحه اهلل يف
 .(4)(هذا إباحة )وليس حَبْتٍم(، و ))  (3) [  ۅ ۋ ۋ ٴۇ] تعاىل:

تنال اإلنسان من خارج مما حيمل عليه  املشقة اليت :الكره بالفتحلغة من ))وهو  املكروه : (4
، ويف  (5) (( بإكراه، وبالضم ما يناله من ذاته، وهي ما يعافه وذلك إما من حيث العقل أو الشرع

، ومن أمثلته صالة النافلة يف األوقات املنهية (6)(( ما هنى عنه الشارع هنيا غري جازم ))االصطالح هو 
صلى -: ثالث ساعات كان رسول اهلل   -رضي اهلل عنه  -، قال  (7)، ملا روى عقبة بن عامر اجلهين 

ينهانا أن نصلي فيهن، أو أن نقرب فيهن موتانا: ))حني تطلع الشمس بازغة حىت  -اهلل عليه وسلم
، (8)حىت متيل الشمس، وحني تضيف الشمس للغروب حىت تغرب ((  لظهريةاترتفع، وحني يقوم قائم 

 والنهي هنا للكراهة .  
ْحُرَمُة، بفتح الراء  ،لغة من ))احلرمة : ما ال حيل انتهاكهاحلرام : وهو  (5 

َ
ْحَرَمُة وامل

َ
وكذلك امل

ما هنى عنه الشارع هنيا )) ، واصطالحا :  (9)وضمها، وقد حَتَرََّم بُصحبته ، وُحْرَمُة الرجل: َحَرُمُه وأهله(( 

                                                           

  41ص  ،  1مادة ب و ح ، ط ، مختار الصحاحالرازي ،  (1)
  21، ص  1ط،  مذكرة أصول الفقهالشنقيطي ،  (2)
  2 ، من اآلية سورة املائدة  (3)
  3/1576،  1ط  الهداية إلى بلوع النهايةالقيسي ،  (4)
  485/  36 ،  1مادة كره ، ط  ، العروس تاجالزبيدي ،  (5)
  25ص  ،  1، ط  مذكرة في أصول الفقهالشنقيطي ،  (6)
يكىن أبا محاد وقيل ابا عقبة بن عامر بن عبس اجلهين، من جهينة بن زيد بن سود بن أسلم ابن عمرو بن احلاف بن قضاعة. ،  (7)

، والذهيب ،  1073/  3  ، 1ط ، االستيعابابن عبد الرب ، ني . انظر : النهروان شهيدا، وذلك سنة مثان وثالث وم، ...قتل يأسيد
  467/  2، 1، ط عالم النبالءسير أ

 831) ، برقم  568/  1باب األوقات اليت هني الصالة فيها ، ، كتاب صالة املسافرين وقصرها  ، صحيحالأخرجه مسلم يف  (8)
) 
 1896/  5 ،  1حرم ، ط  مادة، تاج اللغة وصحاح العربيةاجلوهري ،  (9)
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 چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ] :اىل ، لقوله سبحانهومن أمثلته احلكم بغري ما أنزل اهلل تع،  (1)((جازما 

 . (2) [ ڇ چ چ چ
  النوع الثاني : الحكم الوضعي :          

 (3)وهو ما جعله الشارع سببا أو شرطا أو مانعا ، أو عالمة على الصحة أو الفساد.
  وأقسامه كالتايل :        

)) ما يلزم من صطالحا ، وا(4) و )) احلبل (( ((الباب )) يأيت مبعىن لغة  السبب : وهو (1
، وقيل ))هو الوصف الظاهر املنضبط الذي دل السمع على   (5)وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته(( 

 ڤ]  قال تعاىل:،  (6)كونه معرفا للحكم الشرعي كجعل دلوك الشمس معرفا لوجوب الصالة (( 

[ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ
(7)  . 

يلزم من عدمه العدم و ال يلزم من وجوده وجود وال عدم لذاته (( )) ما لغة الشرط : وهو  (2
))ال تقبل صالة بغري  -صلى اهلل عليه وسلم  -، ومن أمثلته اشرتاط الطهارة لصحة الصالة ، لقوله  (8)

هذا احلديث نص يف وجوب الطهارة للصالة ، وقد أمجعت  ، و )) (9)طهور وال صدقة من غلول (( 
  . (10)(( هارة شرط يف صحة الصالةاألمة على أن الط

)) ما يلزم من وجوده العدم ، وال يلزم من عدمه وجود لغة احلائل دون الشيء وهو  املانع :  (3
صلى اهلل عليه وسلم  -، ومن أمثلته كون احليض مانعا من الصالة ، وذلك لقوله  (11)وال عدم لذاته (( 

                                                           

  27ص  1ط ، كرة في أصول الفقهذ مالشنقيطي ،  (1)
  47 ، من اآليةسورة املائدة  (2)
  157ص ،  1ط  ، نزهة الخاطر العاطر ابن بدران ،انظر :  (3)
  220/ 12 مادة س ب ب  األزهري ، هتذيب اللغة ، باب السني والباء ، (4)

  296/  1  ، 1ط ،  منهاجاإلبهاج في شرح الالسبكي ،  (5)
 . 245/  1 ،  1ط ، البحر المحيط في أصول الفقهالزركشي ،  (6)
 78، اآليةسورة اإلسراء  (7)
  445/  1 ،  2ط  ، شرح الكوكب المنيرمختصر التحرير ابن النجار ،  (8)
 (   224)  قم، بر  203/  1 باب وجوب الطهارة للصالة ،، كتاب الطهارة ، صحيحال أخرجه مسلم يف (9)
  102/  3،  ،  شرح صحيح مسلمالنووي ،  (10)
  1072/  2  ، 1ط،  التحبير شرح التحريراملارداوي ،  (11)
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 ، وهذا منع للحائض من الصالة من (2)يام حيضك(( )) دعي الصالة أ (1)، فاطمة بنت أيب حبيش  -
 .   -صلى اهلل عليه وسلم   -النيب 

وهو يف العبادات ما أجزأ وأسقط القضاء ، ويف العقود ما   :وهو لغة ضد السقيم لصحيح ( ا3
، فكل عبادة مؤداة بشروطها وأركاهنا فهي صحيحة ، وكذلك العقود ، ومن أمثلته  (3)كان سببا حلكم.

مساك عن الطعام والشراب وسائر املفطرات من طلوع الشمس إىل غروهبا بنية التعبد يعترب صوما اإل
صحيحا ، هذا يف العبادات ، ومن األمثلة يف العقود من عقد على امرأة غري ذات زوج وال معتدة ، على 

 صداق ، بإذن وليها ،  وشهد على ذلك شاهدان ، فزواجه صحيح .  
فكل عبادة سقط منها شرط أو ركن فهي فاسدة ،  (4)كس الصحيح ، الفاسد : وهو ع (5

وكذلك العقود ، ومن أمثلته األكل يف هنار رمضان ، فإنه مفسد له ، وكذلك العقد على امرأة ذات زوج 
 فهو عقد باطل . 

 :المطلب الثاني : تعريف الفقه لغة واصطالحا 
 تعريف الفقه لغة : (1

يء ، ويف الصحاح : الفهم له ، يقال: أويت فالن فقها يف الدين : أي )) الفقه بالكسر : العلم بالش
 قال تعاىل:، و قد ورد لفظ الفقه يف القرآن مبعىن الفهم والعلم ،  (5)( ( فهما فيه ، والفقه : الفطنة

[   يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی ی]
)) أي : ما هلم ال يعلمون حديثا ، واحلديث : القرآن هاهنا  (6)

 . (7)ن معاين القرآن (( ، أي : ال يعلمو 
 تعريف الفقه اصطالحا : (2

                                                           

أسد الغابة ابن األثري ، رضي اهلل عنها . انظر :  فاطمة بنت أيب حبيش بن املطلب بن أسد بن عبد العزى القرشية األسديةهي  (1)
  623، ص 1، ط  الطبقات، وخليفة بن خياط ،  214 / 7  ،  1ط،  في معرفة الصحابة

وقال الشيخ شعيب األرناؤوط ومن ، (  24145)  ، برقم 173/  40 ، ، إلمام أمحد بن حنبل المسند  أخرجه أمحد يف (2)
 زمالئه احملققني للكتاب ) احلديث صحيح ، رجاله ثقات ( 

 .  165ص ،   1ط،  نزهة الخاطر العاطرابن بدران ، انظر :  (3)
 . 165، ص   1، ط نزهة الخاطر العاطرانظر : ابن بدران ،  (4)
 .  456/  36،  1،مادة فقه ، ط  تاج العروسالزبيدي ،  (5)
  78 اآلية من ، سورة النساء (6)
  450/  1،   1ط،  تفسير السمعانيالسمعاين ،  (7)
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 . (1): )) العلم باألحكام الشرعية العملية املكتسب من أدلتها التفصيلية (( الفقه يف االصطالح هو و 
 حمرتزات التعريف : 

    وقوهلم العلم باألحكام : احرتاز من العلم بالذوات والصفات. 
 ية واللغوية . وقوهلم الشرعية : احرتاز عن العقل  
 وقوهلم العملية : احرتاز عن العلمية .   
 وقوهلم املكتسب : احرتاز عن علم اهلل تعاىل .   

 وقوهلم من أدلتها : احرتاز عن علم املالئكة والرسل عليهم الصالة والسالم .
 .  : احرتاز عن العلم احلاصل للمقلد يف املسائل الفقهيةوقوهلم التفصيلية   

الفقه اإلسالمي إذن : هو جمموع الرتاث اإلسالمي املتعلق باألحكام الشرعية العملية فاملراد ب
، وما توصل إليه اجتهاد األئمة  -صلى اهلل عليه وسلم  -املستفادة من كتاب اهلل وسنة رسول اهلل 

 (2)والعلماء الراسخني يف القضايا والنوازل . 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

                                                           

 .  13ص  ،  1ط ، علم أصول الفقهخالف ،  (1)
 ، واملوضع نفسه . املصدر نفسه(2)
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 . األوالدالمبحث الثاني  : التعريف بحقوق 
 

يف هذا املبحث التعريف مبصطلح احلقوق ، وكذلك األوالد يف اللغة ويف االصطالح ، وذلك يف املطالب 
 التالية : 

 املطلب األول : التعريف باحلقوق لغة واصطالحا .
 .  (1)احلقوق لغة : مجع حق ، )) واحلق يف اللغة األمر الثابت الذي ال يسوغ إنكاره ((  (1
طالح : هو )) ما كان لصاحبه االختصاص بشيء على وجه االنفراد واحلق يف االص (2

 .  (2)حبكم الشرع ومحايته ، وتتحقق به مصلحة عامة أو خاصة مادية أو معنوية (( 
 . قانون األحوال الشخصية السنغايل مصادر احلقوق يف الفقه اإلسالمي ويف (3

 الفرع األول : مصادر احلقوق يف الفقه اإلسالمي. 
 أو األصول التشريعية املتفق عليها عند مجهور األصوليني أربعة وهي : املصادر

 املصدر األول : القرآن الكرمي . 
 تعريف القرآن يف اللغة .  (1

 جئ ی] قال تعاىل:،  (3)(( القرآن من القرو، وهو اجلمع، أو أن خيرج القارئ من آية إىل آية))

 .  (5)(( أي ضمه يف صدرك، )) (4) [ ىئ مئ حئ
 القرآن في االصطالح  . تعريف  (2

على  -عليه السالم-هناك تعريفات كثرية للقرآن الكرمي ، فقيل هو: )) كالم اهلل الذي نزل به جربيل 
، وقيل هو  (6)... ، ونقل إلينا بني دفيت املصحف نقاًل متواترًا ((  -صلى اهلل عليه وسلم  -النيب 

                                                           

،   1ط، التعريفات و اجلرجاين ، ه   1421بريوت –، الناشر دار الكتب العلمية  20/  2،    1ط،  دستور العلماءنكري ،  (1)
 . 120ص 

  297، ص   1ط، نظرات في الشريعة اإلسالمية زيدان ،  (2)
  750/  1،   1ط باب القاف والراء وما يثلثهما ،، مجمل اللغةابن فارس ،  (3)
  17 ، اآليةسورة القيامة  (4)
  429، ص  1، ط تذكرة األريبابن اجلوزي ،  (5)
  199/  1،  1، ط روضة الناظرابن قدامة ،  (6)
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املكتوب يف املصاحف املنقول بالتواتر  - -عليه وسلم صلى اهلل  -النيب  -))الكالم املعجز املنزل على 
 .  (1)املتعبد بتالوته(( 

 ېئ ۈئ] قال تعاىل:والقرآن الكرمي هو املصدر التشريعي األول للحقوق يف الفقه اإلسالمي ، 

 يت ىت مت خت حت جت يب ىب مب خب حب جب يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ

و )) الرد إىل اهلل: هو الرد إىل كتابه  [ حب جب يئ]، والشاهد يف اآلية قوله تعاىل  (2) [ مث جث
[ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺٺ ] قال تعاىل:، و  (3)العزيز ... (( 

أي: أعدل وأعلى ، من ، )) (4)
العقائد واألعمال واألخالق، فمن اهتدى مبا يدعو إليه القرآن كان أكمل الناس وأقومهم وأهداهم يف 

 .  (5)(( مجيع أموره
وجوب العمل به وأخذ الشرائع منه فهو من املعلوم  بالضرورة وال حيتاج حجية القرآن الكرمي و و أما  

 .  (6)إلقامة برهان 
وقد نص القرآن الكرمي على بعض احلقوق الواجبة وحث على أدائها ، وحذر من ظلم أهلها 

 ۈ ۆ ۆ]والتفريط فيها ، ومنها على سبيل املثال أمره تعاىل بأداء األمانات إىل أهلها ، يف قوله تعاىل 

وهذا ، ))  (7) [ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ
يعم مجيع األمانات الواجبة على اإلنسان من حقوق اهلل عز وجل على عباده من الصلوات والزكوات 
والصيام والكفارات والنذور وغري ذلك ، مما هو مؤمتن عليه وال يطلع عليه العباد، ومن حقوق العباد 

على بعض كالودائع وغري ذلك مما يأمتنون به بعضهم على بعض من غري اطالع بينة على ذلك،  بعضهم
 (8)(( فأمر اهلل عز وجل بأدائها، فمن مل يفعل ذلك يف الدنيا أخذ منه ذلك يوم القيامة

                                                           

  19/  1،   1، ط مناهل العرفانالزرقاين ،  (1)
  59، اآلية سورة النساء  (2)
  556/  1،  1، ط   فتح القديرالشوكاين ،  (3)
  9 ، من اآلية سراء سورة اإل (4)
  454، ص   1، ط تيسير الكريم الرحمن السعدي ،  (5)
  83/  1، ص  1، ط الفكر السامياحلجوي ، انظر :  (6)
  58 ، االيةسورة النساء  (7)
  298/  2،   1ط،  تفسير القرآن العظيمابن كثري ،  (8)
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 ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ]يف بيان حق األوالد يف املرياث يف قوله تعاىل  قال تعاىل:و 

 ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ

 ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ

، قال ابن عباس  (1)﴾   جب يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ
)) ملا نزلت الفرائض اليت فرض اهلل فيها ما فرض للولد الذكر واألنثى واألبوين،  -رضي اهلل عنهما  -(2)

"تعطى املرأة الربع والثمن، وتعطى االبنة النصف، ويعطى الغالم  لناس أو بعضهم، وقالوا:كرهها ا
 -الصغري، وليس من هؤالء أحد يقاتل القوم وال حيوز الغنيمة!! اسكتوا عن هذا احلديث لعّل رسول اهلل 

ي اجلارية نصف ما ه ، فقال بعضهم: يا رسول اهلل، أنعطينساه، أو نقول له فيغري  -صلى اهلل عليه وسلم 
؟ ، وكانوا  االصيبَّ املرياث وليس يغين شيئ ترك أبوها، وليست تركب الفرس وال تقاتل القوم، ونعطي

 . (3)يفعلون ذلك يف اجلاهلية، ال يعطون املرياث إال من قاتل، يعطونه األكرب فاألكرب(( 
 ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ] :يف بيان حق الزوج يف املعاشرة باملعروف يف قوله تعاىل قال تعاىل:و 

)) املراد أن  --رمحه اهلل  -(5)، قال الشيخ حممد رشيد رضا  (4)  [ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں

                                                           

 11 ، اآلية سورة النساء  (1)
بد املطلب بن هاشم أبو العباس، أمه لبابة بنت احلارث بن حزن بن جبية بن اهلزم بن روبية بن عبد عبد اهلل بن عباس بن عهو  (2)

اهلل بن هالل بن عامر بن صعصعة اهلاليل، كان يسمى احلرب والبحر لكثرة علمه، وحدة فهمه، وحرب األمة وفقيهها، ولسان العشرية 
لة، فقه يف الدين، وعلم التأويل، ترمجان القرآن، مسع جنوى جربيل للرسول وعاينه،  ومنطقها، حمنك بريق النبوة، ومدعو له بلسان الرسا

وهو ختني، وكانوا خيتنون للبلوغ، وتويف  -صلى اهلل عليه وسلم  -كان مولده عام الشعب قبل اهلجرة بثالث سنني، وقبض النيب 
معرفة  أبو نعيم ،  فية، ومساه رباين هذه األمة . انظر :بالطائف سنة مثان وستني، وقيل: سنة سبعني، وصلى عليه حممد ابن احلن

 3/331،  1ط،سير أعالم النبالء ،  و الذهيب،  1399/  3،   1ط،  الصحابة
 32/  7 ،  1،ط جامع البيانالطربي ،  (3)
  228 اآليةمن ، سورة البقرة  (4)
ين بن منال علي خليفة القلموين، البغدادي األصل، احلسيين حممد رشيد بن علي رضا بن حممد مشس الدين بن حممد هَباء الدهو  (5)

النسب: صاحب جملة )املنار( وأحد رجال اإلصالح اإلسالمي. من الكّتاب، العلماء باحلديث واألدب والتاريخ والتفسري. ولد ونشأ 
حممد عبده وتتلمذ له. وكان قد ه  فالزم الشيخ  1315سنة ه  ، رحل إىل مصر سنة 1354يف القلمون )من أعمال طرابلس الشام( 

ه . انظر 1282وتويف رمحه اهلل سنة  اتصل به قبل ذلك يف بريوت. مث أصدر جملة )املنار( لبث آرائه يف اإلصالح الديين واالجتماعي، 
  . 126/  6،   1ط، األعالم  الزركلي ،  :
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احلقوق بينهما متبادلة وأهنما أكفاء ، فما من عمل تعمله املرأة للرجل إال وللرجل عمل يقابله هلا، إن مل 
  (1)ألعمال ... ((اثالن يف احلقوق وايكن مثله يف شخصه، فهو مثله يف جنسه، فهما متم

 المصدر الثاني : السنة النبوية . 
 تعريف السنة لغة : (1

نَّة لغة : ))  ، ويف احلديث )) من سن يف اإلسالم سنة حسنة،  (2)(( حسنة كانت أو قبيحة، السريةالسُّ
فعمل هبا بعده ، كتب له مثل أجر من عمل هبا، وال ينقص من أجورهم شيء، ومن سن يف اإلسالم 

 .(3)هبا، وال ينقص من أوزارهم شيء ((ة، فعمل هبا بعده، كتب عليه مثل وزر من عمل سنة سيئ
  تعريف السنة اصطالحا: (2

من قول، أو فعل،  -صلى اهلل عليه وسلم  -صوليني هي )) ما صدر عن النيب والسنة عند األ
 . (4)أو تقرير (( 

 ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ] عاىل:قال توالسنة هي املصدر الثاين للحقوق بعد القرآن العظيم ، 

[ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ
، )) يقسم  (5)

يف مجيع  -صلى اهلل عليه وسلم  -تعاىل بنفسه الكرمية املقدسة : أنه ال يؤمن أحد حىت حيكم الرسول 
 ى ې ې ې]األمور، فما حكم به فهو احلق الذي جيب االنقياد له باطنا وظاهرا؛ وهلذا قال: 

: إذا حكموك يطيعونك يف بواطنهم فال جيدون يف أي [ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى
أنفسهم حرجا مما حكمت به، وينقادون له يف الظاهر والباطن فيسلمون لذلك تسليما كليا من غري 

فعليكم بسنيت ))  -صلى اهلل عليه وسلم  -، ويف احلديث قوله  (6)ممانعة وال مدافعة وال منازعة (( 

                                                           

  297/  2،  ، 1ط،  تفسير المنار حممد ، رضا ،رشيد  (1)
  225/  13  مادة س ن ن ، فصل السني املهملة ،،  1طلسان العرب ، ر ، ابن منظو  (2)
،  2059/  4باب من سن سنة حسنة او سيئة ومن دعا إىل هدى أو ضاللة ، كتاب العلم ، ،   صحيحال مسلم يف أخرجه (3)

 (  1017)  برقم
  376، ص   1ط،  الشرح الكبير لمختصر األصولاملنياوي ،  (4)
  65 ، اآليةاء سورة النس (5)
  349/  2 ،  1ط،  تفسير القرآن العظيمابن كثري ،  (6)
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، وفيه احلث على التمسك بالسنة والعمل هبا والتحاكم إليها وعدم  (1)(( وسنة اخللفاء الراشدين ...
 (2)التفريط يف ذلك . 

وقد ورد يف السنة النبوية املطهرة ذكر لكثري من احلقوق ومنها على سبيل املثال : ثبوت نسب 
بات ، وبني أصحاب الفروض والعص(3)(( جر الولد للفراش وللعاهر احلالولد املولود يف فراش الرجل ))

اجلار أحق بصقبه ))، وحق الشفعة للجار (4)))أحلقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو ألوىل رجل ذكر(( 
))(5). 

 املصدر الثالث : اإلمجاع . 
 تعريف اإلمجاع لغة :  (1

 ٹ ٹ ٿ]، ومنه قوله تعاىل   (6)((  مر)) اإلعداد والعزمية على األ اإلمجاع يف اللغة هو :

]
 (9)شرتاك . ، ويأيت أيضا مبعىن االتفاق واال (8)جتتمعون عليه (( حمكم  لى أمر)) اعزموا عأي  (7)

 تعريف اإلمجاع اصطالحا :  (2
عبارة عن اتفاق مجلة أهل احلل والعقد من أمة حممد يف عصر اإلمجاع يف اصطالح األصوليني هو ))  

 .  (10)(( من األعصار ، على حكم واقعة من الوقائع 

                                                           

مشكاة احلديث صححه األلباين رمحه اهلل يف ، (  4607) برقم ، 18/  7، باب لزوم السنة ،  سنن ال أخرجه أبو داود يف (1)
  58/  1 ، 1، طالمصابيح

  301/  4،  1ط،  معالم السنناخلطايب ، انظر:  (2)
 ( 2218، برقم )  3/81يح البخاري ، كتاب البيوع ، باب شراء اململوك من احلريب وهبته وعتقه ، صح (3)
 وأخرجه مسلم(  6732) برقم ، 150/  8، كتاب الفرائض ، باب مرياث الولد من أبيه وأمه ، صحيح ال أخرجه البخاري يف (4)

 ( 1615رقم ) ، ب 1233/  3بقي فألوىل رجل ذكر ،  باب أحلقوا الفرائض بأهلها فماكتاب الفرائض ، ،  صحيح ال يف
 (   6977)  ، برقم27/  9، كتاب احليل ، باب يف اهلبة والشفعة ،  صحيح ال أخرجه البخاري يف (5)
 .  253/  1،   1ط  ، مادة ع ز م ،باب العني وامليم مع اجليم، تهذيب اللغةاألزهري ،  (6)
  71 ، من اآليةسورة يونس  (7)
  504، ص   1، ط الوجيز في تفسير الكتاب العزيزالواحدي ،  (8)
  19/  4،  1ط، المحصول الرازي ،  (9)
 196/  1،  1ط،  اإلحكام في أصول األحكاماآلمدي ،  (10)
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األصوليني وقد )) اتفق أكثر املسلمني على أن اإلمجاع حجة شرعية وهو حجة عند مجهور 
 ڦ] قال تعاىل:،  (1)جيب العمل به على كل مسلم، خالفا للشيعة واخلوارج والنظام من املعتزلة (( 

،  (2)  [ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ
ذكر من الوعيد، فدل على صحة إمجاع األمة )) وقرن اتباع غري سبيل املؤمنني مبعاندة رسول اهلل فيما 

 )) ...(3) . 
وعليه فكل ما أمجع جمتهدو األمة على اعتبارها حقا من احلقوق ، فهو من احلقوق الشرعية 

 . أو على ظلم أو اعتداء يف الدنيا الواجبة أدائها إىل أصحاهبا ، ألهنم ال جيتمعون على ضاللة يف الدين ،
 .  املصدر الرابع : القياس

 تعريف القياس لغة : (1
القياس لغة هو )) عبارة عن التقدير، يقال: قست النعل بالنعل، إذا قدرته وسويته، وهو عبارة عن رد 

 . (4)الشيء إىل نظريه (( 
  تعريف القياس اصطالحا : (2

و )) محل ، وقيل ه (5)القياس عند األصوليني هو )) رد اْلَفرْع ِإىَل اأَلْصل بعلة جتمعهما يف احلكم (( 
معلوم على معلوم يف إثبات حكم هلما أو نفيه عنهما بأمر جامع بينهما من إثبات حكم أو صفة أو 

 .  (6)نفيهما عنهما (( 
، وهذا أمر  (7) [   ې ۉ ۉ ۅ] قال تعاىل:وتثبت احلقوق الشرعية بالقياس الصحيح ، 

لصحيح من ان ما يوصل إليه االعتبار ابقياس األمور واعتبار أوجه الشبه املوجبة لوحدة احلكم ، فلو ك
 مر اهلل به أويل األبصار . حكم ال يفيد شيئا ملا أ

                                                           

  200/  1 ، 1ط ، اإلحكام في أصول األحكاماآلمدي ،  (1)
  115 ، اآليةسورة النساء  (2)
 499/  2،  1ط ، أحكام القرآنالكياهراسي ،  (3)
  181، ص   1، ط التعريفاتاجلرجاين ،  (4)
   201ص  ،  1ط، الورقات اجلويين ،  (5)
  280ص  ،  1، ط المستصفى الغزايل ،  (6)
  2، من اآلية سورة احلشر  (7)
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، فقال: يا رسول اهلل، ولد يل غالم - -صلى اهلل عليه وسلم  -النيب  ويف الصحيح أن رجال أتى 
فيها من  أسود، فقال: )) هل لك من إبل؟ (( قال: نعم، قال: )) ما ألواهنا؟(( قال: محر، قال: )) هل

 (1)أورق؟ (( قال: نعم، قال: )) فأىن ذلك؟(( قال: لعله نزعه عرق، قال: )) فلعل ابنك هذا نزعه (( 
نساب ه وضرب األمثال وفيه االحتياط لألومن فوائد احلديث الفقهية )) إثبات القياس واالعتبار باألشبا

 .  (2)وإحلاقها مبجرد االمكان(( 
املتعلقة باألحوال الشخصية لدى القضاة وفقهاء القانون يف  الفرع الثاين : مصادر احلقوق

 السنغال. 
املصادر اليت يأخذ منها القضاة وفقهاء القانون األحكام املتعلقة باحلقوق املتعلقة باألحوال 

 الشخصية  ثالثة وهي :
 املصدر األول : الدستور السنغايل . 

 التعريف بالدستور السنغايل . 
كم يف الدولة ، وقد يطلق الوثيقة اليت تتضمن جمموعة القواعد اليت تتعلق بنظام احلالدستور : هو ))  

صطالح على جمموعة القواعد اليت تتعلق بنظام احلكم يف الدولة ، وباملعىن األخري ميكن أن يكون هذا اال
 .  (3)الدستور مكتوبا كما ميكن أن يكون عرفيا ، مثل الدستور األجنليزي (( 

لسنغايل هو تلك الوثيقة املتضمنة جملموعة من القواعد اليت تضبط نظام احلكم يف مجهورية والدستور ا
م، وظل معموال به إىل أن حصلت 1959غال ، وأول دستور للجمهورية السنغالية صدر يف عام السن

عقب االستقالل  مبوجب  1960م ، جاء بعد ذلك دستور 1960السنغال على استقالهلا يف سنة 
م، ، و 1960أغسطس  26، والذي نص على قرار تعديل الدستور، بتاريخ 045 – 60رقم  القانون

م ، وبعد عملية انتقالية سياسية 1962بقي هذا الدستور حيكم على مجيع مؤسسات الدولة إىل عام 
م ، 2001م، وكتب له االستمرار إىل عام 1963دامت عدة شهور متخض منها دستور جديد يف عام 

ه الساحة السياسية السنغالية تغيريا سياسيا كبريا بوصول التحالف من أجل التغيري إىل الذي شهد في

                                                           

 (5305) برقم،  53/  7، كتاب الطالق ، باب إذا عرض بنفي الولد ،  صحيح ال أخرجه البخاري يف (1)
  134/  8،   1ط،  شرح صحيح مسلملنووي ، ا (2)
  17، ص 1ط،  معجم القانون،  جممع اللغة (3)
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م ، وكان دستورا جديدا مشل 1963السلطة، بزعامة احلزب الدميوقراطي السنغايل، فحل حمله دستور 
  (1)تغيريات جديدة يف شكل ومضمون نظام احلكم يف السنغال. 

 حوال الشخصية . المصدر الثاني : مدونة قانون األ
 (2)سيأيت التعريف هبذا املصدر وما يتعلق به يف املبحث الثالث من هذا الفصل إن شاء اهلل . 

 الثالث : االتفاقيات والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها السنغال .المصدر 
لدولية املتعلق املعاهدات اليت وقعت عليها جمموعة من الدول ، وخاصة االتفاقية اوهي تلك االتفاقيات و 

 حبقوق الطفل ، والسنغال ملزمة مبا وقعتها منها كسائر الدول األخرى . 
و تعد املعاهدات الدولية مصدرا مهما من مصادر القانون الدويل العام، وتتمتع تلك بقوة قانونية خاصة 

فهذا الفريق  على املستوى الوطين، وجيب تطبيق قواعدها حىت يف حالة التعارض مع القانون الداخلي، 
يرى مسوا املعاهدات الدولية على القانون الداخلي وبناء عليه، فإن الدولة ملزم بإمهال القانون الوطين 

 (3)وتطبيق القانون الدويل يف حال التعارض. 
 المطلب الثاني : التعريف باألوالد لغة واصطالحا .

 الفرع األول : تعريف األوالد لغة : 
جيمُع الواحَد والكثرَي، والذَكر واألنْ َثى َسواء ، والَوليُد : الصَّيبُّ، اسم  الَوَلُد  )) (4)قال اخلليل الفراهيدي 

نِّ ، وَوَلُد الرجل وُوْلُده يف معىًن، وَوَلُده وَرهطُه يف معىًن ويقال:  والوليدُة : اأَلَمُة ، واللَِّدُة : مثُلَك يف السِّ
 .  (5)((  ُده. والوِْلدُة: مجاعة األوالدمالُه وَوَلُده أي وَرْهطُه، ويقال: ُول

                                                           

 Ismaïla Madior FALL Textes constitutionnels du Sénégal de 1959 à 2007, Universitéانظر :  (1)
Cheikh Anta Diop de Dakar, Faculté des Sciences Juridiques et Politiques, p. 14  

  من هذا البحث . 45انظر ص  (2)

  52، ص،   1ط، القانون الدولي العام رشاد ،  (3)
هو اخلليل بن أمحد بن عمرو بن متيم الفراهيدي ، ويقال الفرهودي نسبة إىل فراهيد بن مالك بن فهم بن عبد اهلل بن مالك بن  (4)

وزهده ، قيل: أول من مسي يف اإلسالم أمحد أبو اخلليل.  مضر األزدي البصري، العروضي النحوي اللغوي: سيد األدباء يف علمه
ويكىن أبا عبد الرمحن وهو من أعمال عمان من قرية من قراها، وانتقل إىل البصرة، مات سنة مخس وسبعني ومائة عن أربع وسبعني 

،  1ط مة النحو واللغة ، ، البلغة في ترجمة أئ والفريوزأبادي،  1260/  3،   1ط،  معجم األدباءاحلموي ، سنة. انظر : 
 21ص

  71/  8،   1ط ) و ء ي ( باب الدال والالم مادة ،العين اخلليل ،  (5)
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 الفرع الثاين : تعريف األوالد يف االصطالح . 
، فإذا أطلق الولد فإنه يشمل الذكر واألنثى من  لغويالح غري بعيد عن املعىن المعىن األوالد يف االصط 

، ))  وقد ذكر أن هذه  (1) [ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ] :قال تعاىلذرية اإلنسان ، 
، تبييًنا من اهلل الواجَب من احلكم يف مرياث من مات -صلى اهلل عليه وسلم -النيب  ية نزلت على اآل

. ألن أهل اجلاهلية كانوا ال يقسمون من مرياث امليت ألحد من ورثته بعده،  وخّلف ورثة، على ما بنيَّ
منهم. وكانوا خيصون بذلك ممن كان ال يالقي العدوَّ وال يقاتل يف احلروب من صغار ولده، وال للنساء 

املقاتلة دون الذرية ، فأخرب اهلل جل ثناؤه أن ما خلفه امليت بني من مَسَّى وفرض له مرياثًا يف هذه اآلية، 
ويف آخر هذه السورة، فقال يف صغار ولد امليت وكبارهم وإناثهم: هلم مرياث أبيهم، إذا مل يكن له وارث 

 .  (2)غريهم، للذكر مثل حظ األنثيني(( 
)) مروا أوالدكم بالصالة وهم أبناء سبع سنني،  -صلى اهلل عليه وسلم  -ويف احلديث قوله 

 . (3)واضربوهم عليها، وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم يف املضاجع (( 
 الفرع الثالث : كلمات مرادفة ل ) الولد ( : 

الطفل يف القرآن يف  من الكلمات املرادفة ل )) الولد (( يف الشرع الطفل ، فقد ورد لفظ (1
قال و ،  (4) [ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہہ ] قال تعاىل:عدة مواضع ، 

 ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻٱ ] ﴿ تعاىل:

 پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻٱ ] :قال تعاىل، و  (5) [ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ

 . (6) [ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ

                                                           

 11 ، من اآلية( سورة النساء 1)
  7/  11 ، 1، ط  جامع البيانالطربي ،  (2)
مشكاة حسنه األلباين يف ( واحلديث  495)  برقم،  133/ 1، باب مىت يؤمر الغالم بالصالة ،  سننالأخرجه أبو داود يف  (3)

  181/  1 ،  1، ط المصابيح
 5 ، من اآلية( سورة احلج 4)
  59 ، اآليةسورة النور  (5)
  67 اآليةمن ، سورة غافر  (6)
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ملا سئل  -سلم صلى اهلل عليه و  -وورد لفظ الطفل أيضا يف السنة يف أحاديث منها ، قوله  (2
  . (1)عن أطفال املشركني من ميوت منهم صغريا، فقال: )) اهلل أعلم مبا كانوا عاملني (( 

يف بيان معىن الطفل )) والطفل يطلق من وقت انفصال الولد إىل  -رمحه اهلل  -وقال القرطيب 
ل، وغالم طفل، البلوغ، وولد كل وحشية أيضا طفل ، ويقال: جارية طفل، وجاريتان طفل، وجوار طف

 .  (2)وغلمان طفل ، ويقال أيضا: طفل وطفلة وطفالن ، وطفلتان ، وأطفال، وال يقال: طفالت...(( 
قال ومن األلفاظ املرادفة ل ) الولد ( لفظ الصيب ، فقد ورد يف مواضع من القرآن والسنة ، ( 3

 ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇچ ] قال تعاىل:، و (3) [ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ] تعاىل:

، قال:  )) رفع القلم عن - -صلى اهلل عليه وسلم  -النيب  -، و عن عائشة، عن  (4) [ ڎ ڎ ڌ
، وقال ابن كثري  (5)ثالثة: عن الصيب حىت حيتلم، وعن النائم حىت يستيقظ، وعن املعتوه حىت يعقل (( 

 (6)يف بيان معىن الصيب : الصغري احلدث . 
قال فظ الغالم ، وقد ورد ذكره يف القرآن والسنة ، كذلك من األلفاظ املرادفة ل ) الولد ( ل( 4

 قال تعاىل:، و  (7) [ مج حج يث ىث مث جث يت ىت مت خت حت جت يب ىب مب خب حب] تعاىل:
 -صلى اهلل عليه وسلم  -، ويف احلديث قوله  (8) [ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ]

ريه، غلما غلم الرجل وغ، وهو مأخوذ من )) (9)))يغسل من بول اجلارية، ويرش من بول الغالم (( 

                                                           

 ( 2659)  ، برقم 2049/  4باب معىن كل مولود يولد على الفطرة ، كتاب القدر ، ،   صحيحالأخرجه مسلم يف  (1)
  11/  12 ،  2ط ، حكام القرآنالجامع ألالقرطيب ،  (2)
  12 ، اآليةسورة مرمي  (3)
  29 ، اآلية سورة مرمي  (4)
 حه الشيخ شعيب وآخرون يف حتقيق املسند .( ، واحلديث صح 24703)  ، برقم 232،  41، المسند  أخرجه أمحد يف  (5)
  191/  5 ،  تفسير القرآن العظيمابن كثري ، انظر :  (6)
  74 ، اآلية سورة الكهف  (7)
 19 ، اآليةسورة مرمي  (8)
( واحلديث صححه األلباين يف  376)  برقم،  102/  1، باب بول الصيب يصيب الثوب ،  سنن الأخرجه أبو داود يف  (9)

  1739/  7،   1، ط  سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها
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ورجل غلم، وغليم، ومغليم، واألنثى: غلمة، ،  غلب شهوة، وكذلك اجلارية وغلمة، واغتلم، إذا
 .(1)...(( ومغليمة، ومغليم، وغليمة

 حد البلوغ في الفقه اإلسالمي : ( 5
ه ، وبعد هذه التعريفات اللغوية واالصطالحية ملفهوم الولد ، نزيل ببيان حد البلوغ يف اإلسالم وعالمات

 وذلك لكونه هناية فرتة الطفولة والصبا ، وهي بساط هذه الدراسة وحمورها األساسي . 
 عالمات البلوغ عند احلنفية :  - أ

 االحتالم .  ، أو ول املين نز  عشر سنة  ، أو سةبالنسبة للغالم  : بلوغ  مخ
 (2).احلبل  حليض ، وأو ا االحتالم ، : بلوغ مخس عشرة سنة ، أو نزول املين ، أو جاريةبالنسبة لل

 عالمات البلوغ عند املالكية :  - ب
 ، أوفرق األرنبة ننت اإلبط ، أو اإلنبات ، أو االحتالم، أو بالنسبة للغالم : بلوغ مثان عشرة سنة ، أو

 غلظ الصوت . 
احليض ، أو  بالنسبة للجارية : بلوغ مثان عشرة سنة ، أو االحتالم ، االنبات ، أو ننت اإلبط ، أو

 .(3)ملاحل
 عالمات البلوغ عند الشافعية واحلنابلة :  - ج

 نبات .شرة سنة ، أو خروج املين ، أو اإلبالنسبة للغالم : بلوغ مخس ع
 .  (5)، (4)نبات و خروج املين ، أو احليض ، أو اإلبالنسبة للجارية : بلوغ مخس عشرة سنة ، أ

والراجح يف األمد هو ما ذهب  (6)وسبب ، والناظر إىل العالمات املذكورة يرجع إىل عالمتني مها أمد 
رضي اهلل  -(1)إليه اجلمهور وهو بلوغ الغالم والصيب بلوغ خبمس عشرة سنة ، وحلديث عبد اهلل بن عمر 

                                                           

  537/  5  ،  1ط،  المحكم والمحيط األعظماملرسي ،  (1)
  113ص   ، 1ط،  النتف في الفتاويالسغدي ،  (2)
  293/  3،   1، ط  حاشية الدسوقيالدسوقي ،  (3)
  434/  6  ،  1ط،  نهاية المطلب اجلويين ،  (4)
    356/ 13،  1، ط الشرح الكبيراملقدسي ، ابن قدامة ،  (5)
  434/  6 ، 1ط ،  نهاية المطلباجلويين ،  (6)
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عرضه يوم أحد، وهو ابن أربع عشرة سنة،  -صلى اهلل عليه وسلم  -قال )) أن رسول اهلل  -عنهما 
راوي احلديث  – (2)ابن مخس عشرة سنة، فأجازين (( ، قال نافع فلم جيزين مث عرضين يوم اخلندق، وأنا 

وهو خليفة، فحدثته هذا احلديث فقال: )) إن هذا حلد بني  (3)فقدمت على عمر بن عبد العزيز  -
  .(4)الصغري والكبري، وكتب إىل عماله أن يفرضوا ملن بلغ مخس عشرة ((

   لشخصية السنغايل:قانون األحوال  الولد أو ) غري البالغ ( يف( 6 
غري البالغ يف قانون األحوال الشخصية السنغايل هو بالنسبة للغالم من بلغ ) مثان عشرة سنة ( ،  

( ، على أن 111وبالنسبة للجارية هي من بلغت ) ست عشرة سنة ( ، فقد نص القانون يف املادة )
، ومل يتعرض القانون (5) سنة ( 16( سنة ، وعلى من بلغت )18عقد الزواج ال يصح إال ممن بلغ ) 

للعالمات الدالة على البلوغ كاالحتالم واإلنزال واإلنبات واحليض وغريها ، فعلق األحكام على متغري 
 ونسيب ، وأمهل الثابت املطلق ، وهذا قصور وعجز ظاهران يف جمال التشريع والتقنني .  

 املراد حبقوق األوالد يف هذه الدراسة : -أ
معنوية  ق األوالد يف هذه الدراسة هو ما أثبته الشارع احلكيم هلم من اختصاصات مادية أواملراد حبقو  

تتعلق بأنساهبم ، ورضاعهم ، وحضانتهم ، وواليتهم ومرياثهم ، وحنوها ...، فاألوالد )) ال بد هلم من 
                                                                                                                                                                                           

أسلم وهو صغري، مث ر بن اخلطاب رضي اهلل عنهما ، وأمه زينب بنت مظعون ، وكان يكىن أبا عبد الرمحن هو عبد اهلل بن عم (1)
سري األعالم النبالء الذهيب ، انظر :  هاجر مع أبيه مل حيتلم، واستصغر يوم أحد، فأول غزواته اخلندق، وهو ممن بايع حتت الشجرة

  303/  4 ، 3ط ،
نافع موىل عبد اهلل بن عمر بن اخلطاب ، ويكىن أبا عبد اهلل ، وكان من أهل أبرشهر أصابه  املدينة، عامل ،الثبت املفيت االمامهو  (2)

 عبد بن لبابة وأيب ،سلمة وأم اخلدري، سعيد وأيب خديج، بن ورافع هريرة، وأيب وعائشة، عمر، ابن عن روى عبد اهلل يف غزاته ،
، 1،ط سير أعالم النبالء، والذهيب ،  142/  1،  1، ط الطبقات ابن سعد ،انظر  . مواله زوجة عبيد أيب بنت وصفية املنذر،

5/95 
هو عمر بن عبد العزيز بن مروان اخلليفة العادل رضي اهلل عنه ، كان رجال ربعة رقيق الوجه حسنه، خفيف اجلسم، جببهته أثر  (3)

ليلة، ومات لعشر بقني من رجب = ومخسة أشهر ومخس عشرة  نفحة الدابة، وكان نقش خامته عمر يؤمن باهلل خملصا، ويل سنتني
،  ، وابن اجلوزي 845، ص 1ط،  سير السلف الصالحينأبو القاسم ، سنة إحدى ومائة، وهو ابن تسع وثالثني سنة .انظر : 

  113/ 2،  2طصفة الصفوة ، 
وأخرجه (  2664)  برقم،  177/  3م ، ، كتاب الشهادات ، باب بلوغ الصبيان وشهادهت  صحيحال أخرجه البخاري يف (4)

 ( 1868) ، برقم  1490/  3باب بيان سن البلوغ ، كتاب اإلمارة ،  ، صحيحالمسلم يف 
 22( ص 111، املادة ) قانون األحوال الشخصية السنغاليانظر  (5)
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يها حقوقهم الواجبة نظام يكفل هلم بقاء طيبا وحياة سعيدة ، سواء كانوا يف فرتة الطفولة ، اليت تربز ف
 . (1)ريهم من الوالدين واإلخوة ..((على الغري ، أم يف فرتة التمييز اليت تبدأ فيها الواجبات عليهم لغ

 المطلب الثالث : حقوق األوالد بين اإلسالم والجاهلية .
ى واجب من الناحية االجتماعية واإلنسانية ال ميكن إنكار أنه )) ما من حضارة إنسانية إال وأكدت عل

البالغني جتاه األطفال ، انطالقا من أن العالقة بني الطفل والبالغ عالقة استمرار للذات واجلنس واحلياة ، 
وعليه فقد حرص أكثر من جمتمع قدمي على توفري األساسيات االكتفائية للطفل ، وضمان احتضانه يف 

 . (2)مجاعة انسانية(( 
واحلضارات القدمية واملعاصرة نرى انتهاكات وخروقات  ولكن باستنطاقنا للتاريخ القدمي لألمم 

 حلقوق األوالد ألسباب كثرية ومتنوعة ، تعود إىل الثقافات والعقائد واألهواء املتناقضة اليت حتكمها . 
وفيما يلي استعراض سريع حلقوق األوالد عند عرب اجلاهلية ، واليونان ، والرومان ، وعند 

 قدامى املصريني .   
 األول : حقوق األوالد عند العرب يف اجلاهلية .  الفرع

من قسوة معاملة العرب اجلاهلني معاناة شديدة ، وذاقوا منهم  -خاصة البنات  -عاىن األوالد الصغار 
 الويالت ، كما حرموا كثريا من حقوقهم األساسية ، وفيما يلي بعض الشواهد من ذلك : 

 وأد البنات : (1
نيعة وأد البنات ودفنهن أحياء ، فقد كانوا يكرهون البنات ويعتربوهنن سببا للعار من التقاليد اجلاهلية الش

 ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ   چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ] :قال تعاىلواهلوان ، 

 ڱ ڱ ڱ ڱ ڳڳ ] قال تعاىل:، و  (3) [   ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ

 . (4) [ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں

                                                           

  22/  4،  1، ط تحت رعاية اإلسالم موسوعة األسرةصقر ،  (1)
  4، ص   1ط،  حقوق الطفلمناع ،  (2)
 .  59، 58سورة النحل اآليتان  (3)
  17، اآلية سورة الزخرف  (4)
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وهذا صنيع مشركي  قال املفسرون : ،[  چ چ چ])قوله تعاىل: ) -رمحه اهلل  - (1)قال ابن اجلوزي 
ن يعلم ما يولد له، فإن كان ذكرا سر به، وإن  ىل أالعرب، كان أحدهم إذا ضرب امرأته املخاض توارى إ

...، واهلُون يف    [ ڎ ڌ ڌ]ر كيف يصنع يف أمرها، وهو قوله: كانت أنثى ، مل يظهر أياما يدب
 .   (2)خفاء الشيء يف الشيء، وكانوا يدفنون البنت وهي حية ... (( : إ، والدسكالم العرب : اهلوان...

 :االستهتار باألنساب  (2
على الرغم من كون نظام القبلية ركيزة من ركائز احلياة العربية يف اجلاهلية ، فقد كان بعض التصرفات تنم 

ر األنكحة اليت كانت عن استهتار صارخ باألنساب ، ويوجد بعض مظاهر ذلك االستهتار يف صو 
 سائدة يف اجلاهلية .

قالت : أن النكاح يف اجلاهلية كان على   -صلى اهلل عليه وسلم  -النيب  فعن عائشة زوج  
أربعة أحناء : فنكاح منها نكاح الناس اليوم ، خيطب الرجل إىل الرجل وليته أو ابنته، فيصدقها مث 

إذا طهرت من طمثها : أرسلي إىل فالن فاستبضعي منه، ينكحها، ونكاح آخر كان الرجل يقول المرأته 
ويعتزهلا زوجها وال ميسها أبدا ، حىت يتبني محلها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه ، فإذا تبني محلها 
أصاهبا زوجها إذا أحب، وإمنا يفعل ذلك رغبة يف جنابة الولد ، فكان هذا النكاح نكاح االستبضاع ، 

هط ما دون العشرة، فيدخلون على املرأة، كلهم يصيبها، فإذا محلت ووضعت، ونكاح آخر: جيتمع الر 
ومر عليها ليال بعد أن تضع محلها، أرسلت إليهم، فلم يستطع رجل منهم أن ميتنع، حىت جيتمعوا 
عندها، تقول هلم: قد عرفتم الذي كان من أمركم وقد ولدت، فهو ابنك يا فالن، تسمي من أحبت 

لدها، ال يستطيع أن ميتنع به الرجل، ونكاح الرابع: جيتمع الناس الكثري، فيدخلون على ه فيلحق به و امسب
املرأة، ال متتنع ممن جاءها، وهن البغايا، كن ينصنب على أبواهبن رايات تكون علما، فمن أرادهن دخل 

بالذي يرون، عليهن، فإذا محلت إحداهن ووضعت محلها مجعوا هلا، ودعوا هلم القافة، مث أحلقوا ولدها 

                                                           

هو عبد الرمحن بن علي بن حممد بن علي بن اجلوزي، أبو الفرج الواعظ ، اشتغل بعلم الوعظ حىت صار أوحد أهل زمانه يف  (1)
معة املسفر صباحها عن الثاين عشر من رمضان وصنف مصنفات كثرية ال حتصى يف سائر الفنون ، تويف يف ليلة اجل ،الكالمترصيع 

سير أعالم ، والذهيب، 116/  21،  1ط،  تاريخ بغدادالبغدادي ، سنة سبع وتسعني ومخسمائة، ودفن بباب حرب . انظر : 
   356/ 21،  النبالء

  565/  2 ،  1، ط زاد المسيرابن اجلوزي ،  (2)
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باحلق، هدم  -صلى اهلل عليه وسلم  -فالتاط به، ودعي ابنه، ال ميتنع من ذلك ، فلما بعث حممد 
 .   (1)نكاح اجلاهلية كله إال نكاح الناس اليوم (( 

ويف احلديث رضا الرجل يف اجلاهلية العربية باستبضاع أهلها من رجل آخر ، بل أمره إياها بذلك  
صلبه فيستلحقه لنجابته وذكائه ، وتواضع الرهط على إتيان امرأة واحدة ، فإذا  لتأيت بولد ليس من

محلت نسبت ولدها إىل من تشاء منهم بال إنكار ، فيضيع نسب الولد بني مجاعة من الرجل ميكن أن 
 يكون أي واحد منهم هو أباه . 

 تقرب إىل األصنام بقتل األوالد :ال (3
ية العربية كوهنم ضحايا للوثنية العمياء واالعتقادات الفاسدة يف األصنام ومما عاىن منه األوالد يف اجلاهل

 ڭ ڭ ڭ ۓ]قال تعاىل: واآلهلة الباطلة ، حيث كانوا يقدموهنم قرابني ونذورا ، 

 ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ

يبا فكما زين هلؤالء أن جعلوا هلل نصتعاىل )) -رمحه اهلل  -، قال ابن كثري  (2)[   ى ې ې
 .  (3)(( وألصنامهم نصيبا ، كذلك زين لكثري من املشركني قتل أوالدهم شركاؤهم

 قتل األوالد من أجل الفقر أو خشية الوقوع يف الفقر .  (4
كر ومن أسباب قتل عرب اجلاهلية لألوالد اخلوف من الفقر الواقع أو املتوقع ، وقد جاء يف القرآن ذ 

وقال تعاىل ،  (4) [ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ]السببني كليهما ، قال تعاىل
  .  (5)  [چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ   ]

 الفرع الثاين : حقوق األوالد عند األمم األخرى . 
مل تكن األمم األخرى من غري العرب بأحسن حاال منهم يف التعامل مع األوالد ، فقد انتشر بني الروم 

د ال تراعي احلقوق الفطرية لألوالد ، ومما يربهن على ذلك ما واليونان والقدامى املصريني عادات وتقالي
 يلي : 

                                                           

 (  5127)  برقم ،  15/  7، باب من قال ال نكاح إال بويل ، ،كتاب النكاح   صحيحالأخرجه البخاري يف  (1)
  137 اآليةسورة األنعام  (2)
  90/  7،   1، ط تفسير القرآن العظيمابن كثري ،  (3)
  151اآلية من سورة األنعام  (4)
  31 اآليةمن سورة اإلسراء  (5)
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  ملادية إىل األوالد عند اليونان :النظرة ا (1
حيث كانت النظرة إىل األوالد نظرة مادية حبتة ، فقد انطلقت قوانينها وأعرافها السائدة من غياب دور 

ة متنع من القيام باألعمال ومزاولة اجلرف األوالد اإلنتاجي وضعفه ، فالولد املصاب فيها بعاهة كبري 
مصريه القتل ، أما الطفل السليم فريىب يف منزله ، حىت سن السابعة ، مث يغادر منزل األهل لتلقي التعليم 
اجلماعي ، للتدرب على اخلوض يف احلياة ، والطاعة للرئيس ، وخالل ذلك يتلقى تربية عسكرية قاسية 

 (1)ة ملصلحة الوطن . ليتخرج مواطنا جاهزا للتضحي
 طلقة على األوالد عند الرومان :السلطة األبوية امل (2

كان الرومان قبل املسيحية مينحون اآلباء سلطة مطلقة على األوالد ، حيث األب يقرر حياة الولد أو 
 (2)موته إن شاء ، وكذلك حريته وعبوديته ، وكذلك االعرتاف به أو جحده وإنكاره . 

 املصريني القدامى:ق األوالد عند حقو  (3
 قال تعاىل:من أشهر ممارسات فرعون الظاملة ضد بين اسرائيل وخاصة األوالد الصغار القتل واالستعباد ، 

 ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ےے ]

يستعملهم يف أخس األعمال، ويكدهم ليال وهنارا يف أشغاله وأشغال رعيته، أي ))   (3) [ ۉ
، ويستحيي نساءهم، إهانة هلم واحتقارا، وخوفا من أن يوجد منهم الغالم الذي  ويقتل مع هذا أبناءهم

يكون سبب هالكه وذهاب دولته على  كان قد ختوف هو وأهل مملكته من أن يوجد منهم غالم
 .  (4)((يديه

وكان من تقاليد املصريني قبل اإلسالم تقدمي القرابني إىل النيل سنويا ، يهدون إليها جارية بكرا 
بني أبويها يرضوهنما ، وحيملون عليها من الثياب واحللي أمجلها وأغالها ، مث يلقوهنا يف النيل ، وملا دخل 

 (5)اإلسالم إىل مصر انقذهم من تلك العادة اجلاهلية واجلرمية اإلنسانية العظمى . 
 

                                                           

  5ص  ، 1ط،  حقوق الطفل، مناع ، انظر  (1)
 5، ص  1، ط حقوق الطفلانظر ، مناع ،  (2)
 .4 القصص ، اآليةسورة  (3)
  385/  4،   1ط،  تفسير القرآن العظيمابن كثري ،  (4)
  294/  4 ،  1ط ، المنتظم في تاريخ الملوك واألممابن اجلوزي ، انظر :  (5)
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   :الفرع الثالث : حقوق األوالد يف اإلسالم 
افلة مبعاين االحتفال واالحتفاء والرمحة والعطف والصيانة والرعاية ، أما حقوق األوالد يف اإلسالم فهي ح

 وفيما يلي ذكر لبعض املعامل األساسية حلقوق األوالد يف اإلسالم باختصار شديد . 
  :األوالد نعمة إهلية  (1

من األوالد األوالد يف اإلسالم يعد من أعظم نعم اهلل وآالئه اجلليلة ، وقد امنت اهلل على عباده مبا وهبهم 
ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ] :من شىت األجناس واألنواع ، فقال سبحانه

[   ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائې ې ې ى ى   
، )) أي وجيعل  (1)

أي يُ ْقرِنُ ُهْم، وكل اثنني يقرتن أحُدمها   [ وئ ەئ ەئ ائ] ﴿ما يهبه من الولد ذُْكرَانًا َوِإنَاثًا، فمعىن 
 واحد منهما يقال له زوج...، كل باآلخر فهما زوجان

، وكذلك َرُجُل ، أي : جيعل املرأة عقيما، وهي اليت ال تلد  [ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ] ﴿وقوله:
 . (2)يولد له...((  عقيم أْيضاً ال

ويف اآليتني دليل على )) أن األوالد مجيًعا من الذكور واإلناث مواهب اللَّه تعاىل وهداياه،   
ل اهلدايا واهلبات على الشكر له واملنة، مث بدأ بذكر اإلناث مث بالذكور؛ ألن فيجب أن يقبلوها منه قبو 

 .  (3)ث يعدها مصيبة، ويثقل ذلك عليه((من الناس من إذا ولد له اإلنا
  والد حتت أي ذريعة:حترمي قتل األ (2

ة ، ولذلك حرم إن قتل األوالد حتت أي ذريعة من الذرائع يعد كفرا لنعم اهلل تعاىل وجناية على اإلنساني
 ۉ ۉ] قال تعاىل:اهلل تعاىل قتل األوالد وشنع على من يفعل ذلك بفقر متوقع أو متحقق ، ف

 ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ] قال تعاىل:، و  (4) [ ائ ى ى ې ې ې ې

 . (5) [   ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ

                                                           

  49 ، اآليةسورة الشورى  (1)
  402/  4 ،  1ط ، معاني القرآن وإعرابهالزجاج ،  (2)
  140/  9 ،  1ط ، تأويالت أهل السنةملاتريدي ، ا (3)
  151اآلية من ، سورة األنعام  (4)
  31 ، اآليةسورة اإلسراء  (5)
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 . (1) [   ڄ ڄ ڄ ڦ   ڦ ڦ ڦ ڤ]قال تعاىل:و 
 وجوب تربية األوالد : (3

،  مسؤولية يف عاتق اآلباء واألمهات ئتهم على التعاليم اإلسالمية واألخالق الساميةإن تربية األوالد وتنش
وكذلك األولياء وسائر من إليه أمر األوالد من األقارب وغريهم ، فال جيوز أن يرتك األوالد مهال ال يعتين 

صوص والعصابات هبم أحد ، فيقعون فريسة اإلمهال والتفريط ، ويصبحوا ضحايا يف أيدي اجملرمني والل
 ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈۈ ] ﴿ قال تعاىل:الشريرة ، 

[ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ
وهم ، مم باخلري، واهنوهم عن الشر ، وعل، )) يعين: مروه (2)

 .  (3)((  اس واحلجارةالن وأدنوهم ، تقوهم بذلك نارا وقودها
: ))كل مولود  -هلل عليه وسلم صلى ا -النيب  ، قال : قال - رضي اهلل عنه -عن أيب هريرة و 

يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه، أو ينصرانه، أو ميجسانه، كمثل البهيمة تنتج البهيمة هل ترى فيها 
، ويف احلديث دليل على كون املسؤولية الرتبوية بالنسبة لألوالد على الوالدين أوال ، فهما  (4)جدعاء (( 

اإلميان باهلل والتوجه إىل فعل اخلري ، ))  فمن تغري كان بسبب أبويه ،  املطالبان بتنمية ما فطروا عليه من
إما بتعليمهما إياه ، أو ترغيبهما فيه، أو كونه تبعا هلما يف الدين، يقتضي أن يكون حكمه حكمهما 

 . (5)فيه، وخص األبوان بالذكر للغالب ... (( 
  يف األجر : اإلنفاق على الولد كاجلهاد يف سبيل اهلل (4

من أمارات العناية باألوالد يف اإلسالم ، احلث على اإلنفاق عليهم ، والتحذير من تعريضهم للفقر 
والعوز واجلوع والعري ، وجعل كل ما ينفقه اآلباء واألولياء على أوالدهم ومن حتت كفالتهم مثل ما 

 -صلى اهلل عليه وسلم  -قال : قال رسول اهلل  -رضي اهلل عنه  -(6)ينفقه يف سبيل اهلل ، فعن ثوبان 

                                                           

  9،  8سورة التكوير اآليتان  (1)
  6، اآلية سورة التحرمي  (2)
  349/  9،  1، ط الكشف والبيانالثعليب ،  (3)
 ( 1385)  ، برقم 100/  2باب ما قيل يف اوالد املشركني ،  ، كتاب اجلنائز ، صحيحالأخرجه البخاري يف  (4)
   214/  8  ، 1ط،  عمدة القاريالعيين ،  (5)
 -ويكىن أبا عبد اهلل ، وهو من أهل السراة ، أصابه سيب فاشرتاه رسول اهلل  -صلى اهلل عليه وسلم  -هو ثوبان موىل رسول اهلل (6)

 = فتحول إىل الشام فنزل محص وله هبا -صلى اهلل عليه وسلم  -حىت قبض رسول اهلل  -معهفأعتقه فلم يزل  -صلى اهلل عليه وسلم 
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)) أفضل دينار ينفقه الرجل، دينار ينفقه على عياله، ودينار ينفقه الرجل على دابته يف سبيل اهلل، ودينار 
 .(1) بيل اهلل ((ينفقه على أصحابه يف س

 الرمحة باألوالد والعطف عليهم : (5
ملرحلة ومميزاهتا الضعف واحلاجة ، الطفولة هي املرحلة األوىل يف حياة اإلنسان ومنوه ، وأبرز مسات هذه ا

 ڇ ڇ چ چ چ چ ڃڃ ] قال تعاىل:حبيث ال يستقل بنفسه يف أكل أو شرب أو تصرف ، 

، ولذلك فاألوالد يف حاجة  (2) [ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ
النبيلة يف إىل الرمحة والعطف والشفقة ، ويف اإلسالم تعاليم و تشريعات جتسد هذه املشاعر اإلنسانية 

صلى اهلل عليه وسلم  -قال : قبل رسول اهلل  -رضي اهلل عنه  -حق الصغار الضعفاء ، فعن أيب هريرة 
جالسا، فقال األقرع: إن يل عشرة من الولد ما  (3)احلسن بن علي وعنده األقرع بن حابس التميمي  -

قال: )) من ال يرحم ال يرحم (( مث  -صلى اهلل عليه وسلم  -قبلت منهم أحدا، فنظر إليه رسول اهلل 
قال: )) أنا وكافل اليتيم يف اجلنة  - صلى اهلل عليه وسلم -النيب  ، عن (5)، وعن سهل بن سعد  (4)

 (6)هكذا (( وقال بإصبعيه السبابة والوسطى . 
  ة بني الذكر واألنثى يف التعامل :املساوا (6

                                                                                                                                                                                           

، سير أعالم  والذهيب . 281/  7 ، 1، ط الطبقات : ابن سعددار صدقة. ومات هبا سنة أربع ومخسني يف خالفة معاوية ، انظر= 
  3/15، النبالء 

 (994) ، برقم  691/  2فضل النفقة على العيال واململوك ، باب كتاب الزكاة ، ،   صحيحالأخرجه مسلم يف  (1)
  54، اآلية سورة الروم  (2)
هو أقرع بن حابس بن عقال بن حممد بن سفيان ابن جماشع بن دارم بن مالك بن حنظلة ابن مالك بن زيد مناة بن متيم مث  (3)

 عليه اهلل صلى اهلل رسول على قدم، اجلاهلية يف العرب سادات من، من املؤلفة قلوهبم وكان سيد قومهاجملاشعي ، له صحبة ، وكان 
،  الطبقات ، وخليفة بن خياط ، 184/  9،  1ط تاريخ دمشق ،  ابن عساكر ، انظر : . فأسلموا دارم بين من وفد يف وسلم

  85ص
(  5997) برقم،  7/  8ه ، ، كتاب األدب ، باب رمحة الولد وتقبيله ومعانقت صحيحفي ال أخرجه البخاريمتفق عليه :  (4)

 ( 2318) ، برقم  1808/  4الصبيان ،  -صلى اهلل عليه وسلم  -باب رمحته كتاب الفضائل ، ،   صحيحفي ال وأخرجه مسلم
 االمام،عشرة ،  يه وسلم، وهو ابن مخسل عرأى النيب صلى اهلل عد الساعدي ، أَبو العباس، األنصاري، املدينسهو سهل بن  (5)

 عليه اهلل صلى النيب حياة يف توفوا الذين الصحابة من أبوه وكان،  وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول أصحاب بقية ملعمر،ا الفاضل،
  3/422، والذهيب ، سري أعالم النبالء ،  97/  4،   1ط،  التاريخ الكبيرالبخاري ، . انظر : مثاننيو  مثان مات سنة،  وسلم

 (6005)  ، برقم 7/  8كتاب األدب ، باب فضل من يعول يتيما ، ،   صحيح الأخرجه البخاري يف  (6)
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بنني و البنات يف التعامل ، فيمنحهن من رمحته يساوي بني ال -صلى اهلل عليه وسلم  -كان رسول اهلل 
، )) أن (1)وعطفه وشفقته ورعايته  ما كانت العرب يف اجلاهلية حيرموهنا منها ، فعن أيب قتادة األنصاري 

صلى  -كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول اهلل  -صلى اهلل عليه وسلم  -رسول اهلل 
 .(2)إذا سجد وضعها، وإذا قام محلها((ص بن ربيعة بن عبد مشس ف، وأليب العا-اهلل عليه وسلم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                           

وفارسه، قيل: امسه احلارث بن ربعي، وقيل: النعمان بن  -صلى اهلل عليه وسلم  - و قتادة األنصاري صاحب رسول اهللبهو أ (1)
 أبيه، عن االكوع، بن سلمة بن إياس روى، سول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ربعي، شهد أحدا واخلندق وما بعد ذلك من املشاهد مع ر 

، تهذيب الكمال  املزي ،. انظر :  االكوع بن سلمة رجالتنا وخري قتادة، أبو فرساننا خري: " قال وسلم، عليه اهلل صلى النيب عن
  2/449، والذهيب ، سري أعالم النبالء ،  194/  24، ،  1ط

)  ، برقم 109/  1با إذا محل جارية صغرية على عنقه وهو يصلي ،  ، كتاب الصالة ، باب صحيح الأخرجه البخاري يف  (2)
516 ) 
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 المبحث الثالث : مقاصد الشريعة اإلسالمية المتعلقة بحقوق األوالد .
 وحتته مطلبان : 

 . المطلب األول : التعريف بمقاصد الشريعة اإلسالمية
 تعريف املقاصد  :  (1

َصْدُت له، ، تقول َقَصْدتُُه، وقَ  القصد: إتيان الشيء يء ، و ))املقاصد مجع مقصد ، وهو من قصد الش
 .  (2)، )) و القصد : االعتماد ، و األم (( (1)(( َصْدُت َقْصَدُه: حنْوت حنوهوق،  وَقَصْدُت إليه مبعىن

 تعريف الشريعة لغة واصطالحا :  (2
رِيعُة َمْشَرعُة املاء ، وهي مورد الشاربة ((  ، تسميها شريعة حىت يكون املاء عداالعرب ال ، )) و  (3))) الشَّ

 .  (4)ال انقطاع له ، ويكون ظاهرا معينا ال يستقى بالرشاء (( 
والشريعة يف االصطالح هي : )) ما شرع اهلل لعباده من الدين ؛ واجلمع الشرائع ، والشرائع يف 

 . (5)الدين : املذاهب اليت شرعها اهلل خللقه (( 
،  -صلى اهلل عليه وسلم  -ا الشريعة اإلسالمية اخلامتة اليت جاء هبا رسول اهلل حممد واملراد بالشريعة هن

 واملهيمنة على ما سبقها من الشرائع . 
 راد مبقاصد الشريعة اإلسالمية :امل (3

عرف علماء األصول مقاصد الشريعة بأهنا هي : )) الغاية منها واألسرار اليت وضعها الشارع عند كل 
 .  (6)ا (( حكم من أحكامه

 

                                                           

  524/  2،   1ط مادة قصد ،، تاج اللغة وصحاح العربيةاجلوهري ،  (1)
 . 36/  9 ، 1، مادة قصد ، ط تاج العروسالزبيدي ،  (2)
  354، ص   1مادة ق ص د ، ط،  مختار الصحاحالرازي ،  (3)
  260/  21 ، 1شرع ، ط ، مادة العروستاج الزبيدي ،  (4)
  163/  16،  1ط،  الجامع ألحكام القرآنالقرطيب ،  (5)
  7، ص   1طمقاصد الشريعة ومكارمها ، الفاسي ،  (6)
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وتنحصر مقاصد الشريعة اإلسالمية يف جلب املصاحل ودفع املفاسد ، قال شيخ اإلسالم ابن 
))والشريعة جاءت بتحصيل املصاحل وتكميلها ، وتعطيل املفاسد وتقليلها ، فهي  -رمحه اهلل  -(1)تيمية 

 .  (2)امها (( حتمال أدنأدنامها ، وتدفع أعظم الفسادين باحتصل أعظم املصلحتني بفوات 
فإن الشريعة مبناها وأساسها على احلكم ومصاحل العباد يف املعاش  )) -رمحه اهلل  -(3)و قال ابن القيم 

 . (4)((  واملعاد، وهي عدل كلها، ورمحة كلها، ومصاحل كلها، وحكمة كلها
 المطلب الثاني : المقاصد الشرعية المتعلقة بحقوق األوالد .

،  سرار اليت تتعلق بأحكام العائلةيت حبثها الفقهاء واألصوليني تلك الغايات واألمن أنواع املقاصد ال
 كمقاصد النكاح والطالق ، وما ينتج عنهما من آثار من أبوة وبنوة وأخوة ، وعصبة ورحم وحنوها .

هتا : )) انتظام أمر العائالت يف األمة أساس حضار -رمحه اهلل  -(5)قال الشيخ حممد الطاهر بن عاشور  
وانتظام جامعتها ، فلذلك كان االعتناء بضبط نظام العائلة من مقصد الشرائع البشرية كلها ، وكان ذلك 
من أول ما ُعين به اإلنسان املدين يف إقامة أصول مدنيته بإهلام إهلي روعي فيه حفظ األنساب من الشك 

                                                           

أمحد تقي الدين ابن الشيخ اإلمام شيخ اإلسالم جمد الدين عبد السالم بن عبد اهلل بن اخلضر بن حممد بن اخلضر بن علي هو  (1)
من ذي القعدة ه ،  وقد أثىن   20ه ، وتويف رمحه اهلل ليلة االثنني  661ربيع األول  12عبد اهلل بن تيمية ، ولد يوم االثنني بن 

 األئمة األعالم على هذا اإلمام ولقبوه بشيخ اإلسالم وأفردوا مناقبه بالتصانيف وحتلت بذكره التواريخ والتأليف ومل يتنقص إال من جهل
و املقدسي ، ،  1/  1، 1ط ،الشهادة الزكية في ثناء األئمة على ابن تيمية انظر : الكرمي ،ومن جهل شيئا أنكره . مقداره وخطره

  25، ص  1ط، العقود الدرية ،  بن قدامة
  288/  1،   1ط، االستقامة  ابن تيمية ، (2)
 املفسر النحوي العارف مشس الدين أبو عبد اهلل ابن حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد الزرعي مث الدمشقي الفقيه األصويلهو  (3)

معجم الذهيب ، ه انظر :  751ه   ، وكان  من أركان االصالح اإلسالمي وأحد كبار العلماء ، وتويف 691قيم اجلوزية ،ولد سنة 
   134،  1، ط نمعجم المحدثي، والذهيب ، 384/  2،    1طاملقصد األرشد : ابن مفلح ، ، و  134، ص  1ط ، المحدثين

  3/  3،   1، ط إعالم الموقعينابن القيم ،  (4)
ه  ، وهو إمام ضليع يف العلوم الشرعية، واللغوية، واألدبية، 1296تونسي ولد سنة الشيخ حممد الطاهر بن عاشور العامل الوهو  - (5)

لزيتونة، وقاضيا مالكيا، ونائبا عن الشيخ باش مفيت، والتارخيية، عمل على تطوير املناهج الدراسية يف تونس، وكان مدرسا يف جامعة ا
وشيخا جلامعة الزيتونة وفروعها، ويف وقت االستعمار عنّي عميدا للجامعة الزيتونة، كان جم النشاط، غزير اإلنتاج، ذا أخالق نبيلة، 

م، 1973 -ه  1393م، تويف سنة 1968ومتواضعا مع كثرة علمه، وهو أول من وجد اجلائزة التقديرية للرئيس احلبيب بورقيبة سنة 
ثر نانظر : املرعشلي ،  وله مؤلفات قيمة، منها: أليس الصبح بقريب، والتحرير والتنوير يف التفسري، الواضح يف مشكالت املتنيب. 

  6/174، 1، ط األعالم، والزركلي ،  1262، ص 1 ط الجواهر والدرر
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الشرائُع تُعىن بضبط أصل نظام تكوين  يف انتساهبا، أعين أن يثبت املرء انتساب نسله إليه ... ، ومل تزل
العائلة ... ، فمن نظام النكاح تتكون األمومة واألبوة والبنوة ، ومن هذا تتكون األخوة وما دوهنا من 
صور العصبة ، ومن امتزاج رابطة النكاح برابطة النسب والعصابة حتدث رابطة الصهر ، وجاءت شريعة 

انت األحكام اليت شرعتها للعائلة أعدل األحكام وأوثقها وأجّلها اإِلسالم مهيمنة على شرائع احلق، فك
 ))(1). 

وال شك أن من أهم مقاصد العائلة تلك املقاصد اليت تتعلق حبقوق األوالد والقصر ، الذين ال 
يستقلون بأنفسهم لقضاء حوائهم واستيفاء حقوقهم ، وإمنا ذلك إىل غريهم من اآلباء واألمهات ، 

 كافلني ، والقضاة والوالة وغريهم . واحلاضنني وال
 : قوق األوالد ، واهلل ويل التوفيقحب ةملقاصد الشرعية املتعلقا ذكر لبعضوفيما يلي 

 ن التغيري والتبديل:حفظ فطرهم اليت ولدوا عليها م (1
املقصد األول واألساس من مقاصد حقوق األوالد هو حفظ فطرهم اليت ولدوا عليها ، وهي ما خلقهم 

ڭ ڭ ] قال تعاىل:عليه من املعرفة باهلل واإلميان به ، وصفاء العقيدة ونقائها من الشبهات ، اهلل 

ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ 

[ەئ ەئ   
فسدد وجهك واستمر على الذي شرعه اهلل لك ، من احلنيفية ملة إبراهيم ، ، أي ))  (2)

مال، وأنت مع ذلك الزم فطرتك السليمة ، اليت فطر اهلل الذي هداك اهلل هلا ، وكملها لك غاية الك
، وهذا األمر وإن كان يف (3)(( اخللق عليها، فإنه تعاىل فطر خلقه على معرفته وتوحيده، وأنه ال إله غريه 

، فيدخل فيه بالتبع كل املكلفني من أمته ، فعليهم  - صلى اهلل عليه وسلم  -النيب األصل موجها إىل 
أوجههم هلل تعاىل وأن يلزموا الفطرة السليمة اليت خلقهم اهلل عليهم ، وعلى األولياء من اآلباء أن يقوموا 

صلى اهلل  -وغريهم أن حيافظوا على فطرة أبنائهم ومكفوليهم بالرتبية احلسنة والتنشئة السوية ، وقال 
ميجسانه، كمثل البهيمة  ))كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه، أو ينصرانه، أو -عليه وسلم 

                                                           

  421، ص   1ط،  مقاصد الشريعة اإلسالميةابن عاشور ،  (1)
 30 اآليةسورة الروم  (2)
  313/  6 ، 1ط،  تفسير القرآن العظيمابن كثري ،  (3)
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: )) معناه  ﴾، وقوله: )فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو ميجسانه (1)تنتج البهيمة هل ترى فيها جدعاء (( 
: أهنما يعلمانه ما هو عليه ويصرفانه عن الفطرة، وحيتمل أن يكون املراد يرغبانه يف ذلك ، أو أن كونه 

 .  (2)يوجب أن يكون حكمه حكمهما (( تبعا هلما يف الدين بوالدته على فراشهما 
كيات ، ومن ر والش فللولد إذن حق أكيد يف حفظ دينه وفطرته وسالمة معتقده من الكفريات

البدع واخلرافات ، وهذا احلق له على أبويه وأولياء أموره الذين أوجب الشارع احلكيم عليهم حفظهم 
 ورعايتهم . 

 أنفسهم وصيانة حقهم يف احلياة: حفظ (2
املقاصد الشرعية املتعلقة حبقوق األوالد حفظ أنفسهم وصيانة حقوقهم يف احلياة ، وليس احلياة  ومن

فقط ، ولكن يف احلياة الكرمية الالئقة بكرامة اإلنسان ، وذلك بتحرمي قتلهم وإزهاق أرواحهم ، وجتنيبهم  
 ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ] قال تعاىل:كل ما يضر حبياهتم عاجال أو آجال ، 

]
 (4)(( وهذا يف النهي عن الوأد: كانوا يدفنون البنات أحياء خوف الفقر، فضمن اهلل هلم الرزق ، ))  (3)

[   ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ] قال تعاىل:و 
َم ضمري  ،(5) )) َقدَّ

يف البالغة ، وأحسن منه أن يقال : الظاهر من  فقيل: للتفنن  [ ڍ ڍ ڇ ڇ]األوالد عليهم فقال 
هلم  ال بالعدة برزق اآلباء بشارةأو  فبدئ وخشيته هحصول اإِلمالق للوالد ال توقع ﴾ن إمالق م﴿قوله 

فظاهرها أهنم ُمْوسرون وإمنا خيَشْون حصول الفقر  (6)بزوال ما هم فيه من اإِلمالق ، وأما يف آية سبحان 
ضمان رزقهم فال معىن لقتلكم فيها ب فبدئ، وإمنا خُيْشى األمور املتوقعة ﴾َخْشَيَة إمالٍق ﴿ولذلك قال: 

                                                           

وأخرجه مسلم يف ( ،  1385، باب ما قيل يف أوالد املشركني ، احلديث ) ، كتاب اجلنائزصحيح الأخرجه البخاري يف  (1)
 ( .  2658) برقم ،  املسلمني وأطفال الكفار أطفال موت وحكم الفطرة على يولد مولود كل معىن بابكتاب القدر ، ،    صحيحال
  177/  8،   1ط،   عمدة القاري العيين ،  (2)
  151، اآلية سورة األنعام  (3)
  336/  3،   1ط،  الوسيط في تفسير القرآن المجيدالواحدي ،  (4)
  31 ، اآليةسورة اإلسراء  (5)
 أي سورة اإلسراء .  (6)
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سني بالفقر، واألخرى عن قتلهم وإن  عن قتل األوالد وإن كانوا متلب لآلباء ، فهذه اآلية تفيد النهيإياهم
 . (1)، ولكن خيافون وقوع الفقر(( موسرينكانوا 

ي : أ-  -صلى اهلل عليه وسلم  -النيب  قال : سألت  -رضي اهلل عنه  -و عن عبد اهلل بن مسعود 
الذنب أعظم عند اهلل؟ قال: )) أن جتعل هلل ندا وهو خلقك (( ، قلت: إن ذلك لعظيم ، قلت: مث 
أي؟ قال: )) وأن تقتل ولدك ختاف أن يطعم معك (( ،  قلت: مث أي؟ قال: )) أن تزاين حليلة جارك 

(( ، وعلق ))وأن تقتل ولدك ختاف أن يطعم معك  -صلى اهلل عليه وسلم  -، والشاهد قوله  (2)(( 
كيف تقتله وقد خلق رزقه، فال يأكل من رزقك شيًئا، فمن قائال ))-رمحه اهلل  -(3)عليه ابن بطال

 .  (4)(( خلقك وخلقه، ورزقك ورزقه
حىت يف حالة احلرب والقتال فإن الشارع احلكيم ينهى عن قتل األوالد وجيرمه ، فقد كان من وصايا 

اهلل يف  اسم  لجند ، فقد كان من وصاياه للغزاة : )) اغزوا بل -صلى اهلل عليه وسلم  -رسول اهلل 
قال  ، (5)سبيل اهلل، قاتلوا من كفر باهلل، اغزوا وال تغلوا، وال تغدروا، وال متثلوا، وال تقتلوا وليدا ... (( 

ر )) ويف هذه الكلمات من احلديث فوائد جممع عليها وهي حترمي الغد -تعاىل رمحه اهلل   -(6)النووي 

                                                           

  219/  5،   1، ط المصون الدراحلليب ،  (1)
 ، برقم 18/  6، كتاب تفسري القرآن ، باب قوله تعاىل } فال جتعلوا هلل أندادا وأنتم تعلمون { ،  الصحيحأخرجه البخاري يف  (2)

 ( 141)  ، برقم 90/ 1أقبح الذنوب وبيان أعظمها بعده ،  شركباب كون الكتاب اإلميان ، ،   صحيحالومسلم يف ( ،  4477) 
 ، كان من أهل العلم واملعرفة والفهم، مليح اخلط، حسن الضبط، يبف بن عبد امللك بن بطال، أبو احلسن القرطلهو علي بن خ (3)

عين باحلديث العناية التامة وأتقن ما قيد منه، وشرح " صحيح أيب عبد اهلل البخاري " يف عدة جملدات، رواه النّاُس عنه، وحدث عنهُ 
،  741 /  9،  1ط،  تاريخ اإلسالمالذهيب ، هجرية رمحه اهلل تعاىل . انظر :  449، تُ ُويّف يف َسْلخ صفر سنة مجاعة من العلماء 

  283، 3،  1، ط شذرات الذهب في أخبار من ذهبوالعكري ، عبد احلي ، 
  522/  10 ، 1ط،  شرح صحيح البخاريابن بطال ،  (4)
باب تأمري اإلمام األمراء على البعوث ووصيتهم إياهم بآداب الغزو وغريها ،  لسري،كتاب اجلهاد وا، صحيحالأخرجه مسلم يف  (5)

 . ( 1731)  برقم 1357/ 3
النواوي، احلافظ الفقيه  ا، مفيت األمة، شيخ اإلسالم، حميي الّدين، أبو زكريسني ح نحسن ب نُمّري ب نشرف ب نهو حيىي ب (6)

احملرم سنة إحدى وثالثني بَنوى ، اشتغل بالتصنيف والنصح للمسلمني ووالهتم، مع ما  األوسط من شرالع يف لدالشافعي الزاهد ، و 
ه، واحلرص على اخلروج من خالف العلماء، واملراقبة ألعمال القلوب وتصفيتها من فقُهَو عليه من اجملاهدة لنفسه، والعمل بدقائق ال

،  طبقات الشافعية الكبرى، والسبكي ،  324/  15 ،1ط ،  إلسالمتاريخ ا: الذهيب ، انظر ه  . 676الّشوائب ، تويف رمحه سنة 
  375/ 8،  2ط
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، وأما ابن اجلوزي فيذكر علة أخرى للمنع من قتل  (1)وحترمي الغلول وحترمي قتل الصبيان إذا مل يقاتلوا (( 
يب، َواَل جيوز ِإَضاَعة -رمحه اهلل  -األوالد فيقول  )) َوَذِلَك أِلَن الّصبيان َوالنَِّساء يصريون َرِقيقا بَِنفس السَّ

ال (( 
َ

  . (2)امل
اع عن األوالد وإنقاذهم من االضطهاد والتعذيب من مقاصد اجلهاد بل جعل اإلسالم الدف

 ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ] قال تعاىل:وأسبابه ، 

 -رمحه اهلل  -، قال ابن عاشور  (3) [ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ
أن يشبوا على أحوال  ))والقتال يف سبيل هؤالء ظاهر، إلنقاذهم من فتنة املشركني، وإنقاذ الولدان من

 . (4)الكفر أو جهل اإلميان (( 
فأنفس األوالد إذن معصومة كسائر األنفس البشرية ، وقد حرم اإلسالم إزهاقها بدون حق ، 
وأوجب حفظها وصيانتها ، منذ حتقق نفخ الروح فيها وهي يف األرحام ، وبعد أن يلد ، وإىل أن يكرب 

النهي عن قتل األوالد وبالغ يف تشنيعه ، لكوهنم ضعافا ال  ويشتد عوده ، وإمنا شدد اإلسالم يف
عون محاية أنفسهم وال املطالبة حبقوقهم ، وال مييزون بينما خري هلم وما هو شر ، وال يعرفون ييستط

 أحباهبم من أعدائهم ، فضال عن كوهنا نفسا كسائر النفوس . 
 فظ عقوهلم وحتصينها مما يفسدها :ح (3

شاذجة ، ساملة من التشويش ، ومستعدة لتلقي العلوم واملعارف ، إن هي غذيت  يولد األوالد بعقول
 ى ى ې ې ېې ]،  قال تعاىل:وربيت وصينت من اجلهاالت واخلرفات والشبهات ، 

 .  (5) [ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ
،  ولذلك جعل اهلل الشارع احلكيم عقول األوالد وديعة يف أيدى اآلباء واألمهات وسائر األولياء

ويدركوا األمور  اوأوجب عليهم حفظها وتنميتها وترشيدها مبقتضى احلضانة والكفالة والرتبية ، حيت يكربو 
على حقيقتها ، ويقدروا على التفكري اجليد ، والتصرف الالئق واملناسب بأعمارهم وجتارهبم يف احلياة ، 

                                                           

   37/  12 ، 1ط، شرح صحيح مسلمالنووي ،  (1)
  28/  2،  1ط،  كشف المشكلابن اجلوزي ،  (2)
  75 ، اآليةسورة النساء  (3)
  121/  5،  1ط،  التحرير والتنويرابن عاشور ،  (4)
  78 ة، اآليسورة النحل  (5)
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 ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ]اىليف تفسري قوله تع -رضي اهلل عنه  -وقد أثر عن علي بن أيب طالب 

 ، .(2)قوله أي : )) أّدبوهم، علموهم ((  (1) [ۅ
القراءة وكان من مآثر اإلسالم احلضارية يف غزوة بدر الكربى فداء بعض األسرى بتعليم األوالد  

، قال : )) كان ناس من األسرى يوم بدر مل يكن هلم -رضي اهلل عنهما  -والكتابة ، فعن ابن عباس
 .  (3)اهلل صلى اهلل عليه وسلم، فداءهم أن يعلموا أوالد األنصار الكتابة ((  فداء ، فجعل رسول

  نتساب :حفظ أعراضهم وحقهم يف اال (4
هناك عدة تشريعات تتعلق حبفظ أعراض األوالد وأنساهبم ، حىت يتمتعوا كغريهم بالكرامة اإلنسانية 

 ، من عصبات وأرحام . والسمعة احلسنة بني الناس ، ويعرفوا أصوهلم اليت نشأوا منها
َواَل تَ ْقَربُوا الزِّنَا ِإنَُّه   ﴿ قال تعاىل:فقد حرم اهلل الزىن ملا فيه من مفسدة اخللط بني األنساب ، ف

، وال شك ان من مفاسد الزىن وأضراره )) اختالط األنساب واشتباهها  (4) ﴾َكاَن فَاِحَشًة َوَساَء َسِبياًل 
لذي أتت به الزانية أهو منه أو من غريه، فال يقوم برتبيته وال يستمر يف ، فال يعرف اإلنسان أن الولد ا

 .  (5)تعهده، وذلك يوجب ضياع األوالد، وذلك يوجب انقطاع النسل وخراب العامل(( 
 [ َأْبنَاَءُكمْ  َأْدِعَياَءُكمْ  َجَعَل  َوَما] قال تعاىل:وحرم اهلل التبين لكونه اعتداء صارخا على نسب اإلنسان ، ف

، فالدعوى ليس  (7)، أي : ))ومل جيعل اهلل من ادعيت أنه ابنك وهو ابن غريك ابنك بدعواك((  (6)
 سببا يف ثبوت النسب ، وإحلاق الولد مبتبناه ظلم واعتداء على حق من أعظم حقوقه . 

 

                                                           
 6سورة التحريم ، من اآلية  (1)

  491/  23،  1ط جامع البيانالطربي ،  (2)
وأخرجه وحسنه حمققو املسند الشيخ شعيب األرناؤوط وآخرون ، ( ، 2216) برقم ،  92/  4،  مسندالأخرجه أمحد يف  (3)

 ( 11680)  برقم،  206/  6 السنن الكبرىالبيهقي ، 
  23 ، اآليةسورة اإلسراء  (4)
  331/  20،  1ط،  مفاتيح الغيبالرازي ،  (5)
  5 اآليةمن ، سورة األحزاب  (6)
  10/  19،  1،طجامع البيان الطربي ،  (7)
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 االنتساب إىل غري األب واعتربه جحودا حلق األبوة ونعمة -صلى اهلل عليه وسلم  -وهنى النيب 
، ويف احلديث ))لعن  (1)الوالدية ، فقال )) من ادعى إىل غري أبيه وهو يعلم ، فاجلنة عليه حرام (( 

، وحتمل من الوزر افعل ذلك فقد ركب من اإلمث عظيم الشارع املتربئ من أبيه واملدعي غري نسبه، فمن
 .  (2)(( ا جسيم

 ڑ]  قال تعاىل:اإلنسان ، وشرع حد القذف عقوبة ملن طعن يف األعراض ونال من كرامة 

[ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ
، ويف هذه  (3)  

 العقوبة الشديدة ردع وزجر ملن تسولت له نفسه النيل من أعراض الناس والطعن فيها بدون بينة . 
فهذه إذن ثالث مراتب حلفظ نسب األوالد وأعراضهم ، املرتبة األوىل : خطاب إىل األبوين أن 

لكوا الطريقة الشرعية للتناسل والتكاثر وكسب الولد وهي : النكاح أو التسري ، وسلوك أي سبيل يس
 آخر عدوان على أنفسهما أوال مث على من يتولد من ذلك .

واملرتبة الثانية : خطاب للولد أن يعرتف بأبوين وحيافظ على نسبه ، وال جيحده أو ينكره بعد  
 رعية املعتربة .ثبوته بأي طريقة من الطرق الش

وأما املرتبة األخرية فهي خطاب : للمجتمع من حوهلم : يف أن يكفوا عن الطعن يف أعراض  
 الناس وأنساهبم . 

  استغالهلم وأكل أمواهلم بالباطل:حفظ أمواهلم من الضياع ، واملنع من  (5
شارع احلكيم على قد يكون لألوالد مال يكتسبونه من مرياث أو هبة أو وصية وحنوها ، وقد أوجب ال

قال أولياء األمور إيتائهم أمواهلم وحفظها من الضياع ، ومنع من استغالهلم وأكل أمواهلم بالباطل ، 
 ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ]  تعاىل:

 ڄ   ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ   ٿ ٿ

 ڎ ڎ ڌ ڌ   ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ

                                                           

 ، وأخرجه مسلم يف (  4326)  برقم،  156/  5، كتاب املغازي ، باب عزوة الطائف ،  صحيحالأخرجه البخاري يف  (1)
 (     115) ، برقم 80/  1حال من رغب عن أبيه ، ، باب بيان كتاب اإلميان ،   صحيحال
  587/  30،  1ط ،  التوضيح لشرح الجامع الصغيرابن امللقن ،  (2)
  4 ، اآليةسورة النور  (3)
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 ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ   گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ

 ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ

 ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ

 ڦ] قال تعاىل:و ،  (1) [   جب يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ

 ۀ ڻ]  قال تعاىل:و ،  (2)  [ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ

 ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ   ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ

 ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې   ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ

 خت حت جت يب ىب مب خب حب جب يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ

 . (4) [ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ] قال تعاىل:، و  (3) [   ىت مت
اء من أموال املرياث أوالصداق أو اهلبات ويف هذه اآليات الكرميات حترمي أكل أموال األوالد سو 

  أو غريها . 

عن أبيه، عن جده، أن النيب صلى اهلل عليه وسلم خطب الناس ، (5) ن عمرو بن شعيبوع
 .(6)((   أال من ويل يتيما له مال فليتجر فيه، وال يرتكه حىت تأكله الصدقة)) فقال: 

إىل حفظ أموال األوالد ، وتأديتها إليهم ليتمتعوا  وهذه طائفة يسرية من اآليات واألحاديث اليت تدعو
و إمهاهلما وعدم تنميتها حىت حبقوقهم يف اإلنفاق منهم على حوائجهم ، وتنهى عن أكلها بالباطل ، أ

 أو تفىن . تنقص
                                                           

  11إىل  8سورة النساء اآليات من  (1)
  2 ، اآليةسورة النساء  (2)
  6،  5سورة النساء اآليتان  (3)
  152 ، اآليةسورة األنعام  (4)
هو َعْمرو بُن ُشَعْيب بن حممد بن عبد اهلل بن َعمرو بن العاص بن وائل بن هاشم ، يكىن أبا إبراهيم ، وأمه حبيبة بنت مرة بن  (5)

 احلجازي السهمي القرشي اهلل عبد وأبو إبراهيم أبو احملدث االمام ، بن أهيب اجلمحي ، وليس له عقب عمرو بن عبيد اهلل بن عمري
تابعي ، قسم التتمة ل الطبقات الكبرىانظر :  ابن سعد ، ،   العلم وينشر مكة، إىل كثريا يرتدد وكان وحمدثهم، ائف،الط أهل فقيه

  165،  5،  1، ط سير أعالم النبالء، والذهيب ،  120، ص 2أهل املدينة ، ط
وإمنا روي هذا احلديث من هذا الرتمذي )) ( وقال 641)  برقم، باب ما جاء يف زكاة مال اليتيم ،  سننالأخرجه الرتمذي يف  (6)

  25/  2...  (( ،  الوجه، ويف إسناده مقال، ألن املثىن بن الصباح يضعف يف احلديث
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 المبحث الرابع : التعريف بقانون األحوال الشخصية السنغالي .
 :المطلب األول : تعريف القانون لغة واصطالحا 

 تعريف القانون لغة :  (1
، وإذا أطلق القانون فرياد  (1)القانون : كلمة فارسية ، وقيل يونانية ، ومعناها يف العربية مسطر الكتابة 

به كل )) أمر كلي منطبق على مجيع جزئياته اليت يتعرف أحكامها منه ، كقول النحاة : الفاعل مرفوع ، 
 .  (2). (( واملفعول منصوب ، واملضاف إليه جمرور ..

 تعريف القانون اصطالحا :  (2
م املختلفة ، يف عالقاهت بعها الناستلقانون بأنه : )) قواعد وأحكام تيعرف أهل احلكم و القضاء ا

 .   (3)، أو الدول بواسطة احملاكم ((  وتنفذها الّدولة
 المطلب الثاني : األحوال الشخصية لغة واصطالحا . 

  تعريف األحوال الشخصية لغة : (1
 . (4)األحوال : مجع حال ، أو حالة ، مبعىن اهليئة أو الوقت الذي أنت فيه  - أ

الشخصية : نسبة إىل الشخص ، وهو لغة : )) كل جسم له ارتفاع وظهور ، وغلب يف  - ب
 . (5)اإلنسان ، و عند الفالسفة : الذات الواعية لكياهنا املستقلة يف إرادهتا((

 تعريف األحوال الشخصية اصطالحا : (2
حوال الشخصية اصطالحا : هي األحكام )) اليت تتعلق باألسرة من بدء تكوهنا، ويقصد هبا تنظيم األ

، وقيل هي )) جمموعة ما يتميز به اإلنسان عن غريه من  (6)عالقة الزوجني واألقارب بعضهم ببعض (( 
الجتماعية ، ككون اإلنسان الصفات الطبيعية أو العائلية ، اليت رتب القانون عليها أثرا قانونيا يف حياته ا

ذكرا أو أنثى ، وكونه زوجا ، أو أرمال أو مطلقا ، أو أبا ، أو ابنا شرعيا ، أو كونه تام األهلية ، أو 

                                                           

  39/ 3،   1باب القاف مع األلف ، ط،  جامع العلوم في اصطالحات الفنوننكري ،  (1)
  219، ص  1ط باب امليم ، ، التعريفاتاجلرجاين ،  (2)
  1864/  3،  1ط مادة ق ن ع ، ، معجم اللغة العربية المعاصرة،  عبد احلميدعمر ،  (3)
  158/  5،  1ط باب احلاء والالم ، ، تهذيب اللغة : األزهري ،انظر (4)
  475/  1 ، 1باب احلاء ، ط،  المعجم الوسيط جممع اللغة ، (5)
  32، ص  1ط،  صول الفقهأعلم خالف ،  (6)
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ناقصها ، لصغر سنه ، أو عته ، أو جنون ، أو كونه مطلق األهلية ، أو مقيدها ، بسبب من أسباهبا 
 . (1)القانونية ((

 نغايل : قانون األحوال الشخصية الس (3
، ن هباقانون األحوال الشخصية السنغايل : هو القواعد واألحكام اليت يتبعها أهل السنغال ويتقيدو 

 وتنفذها السلطات السنغالية بواسطة حماكمها الوطنية يف جمال األحوال الشخصية . 
 منها . ية عن مدونة قانون األحوال الشخصية السنغايل وموقف الشيوخ والدعاة فرع : نبذة تارخي

م ، يف فرتة حكم الرئيس ليوبولد سيدار سنغور ، وضعها  1972وضعت هذه املدونة يف عام        
لفيف من القانونيني العلمانيني ، بدون استشارة أو مشاركة حقيقية من علماء املسلمني وفقهائهم ، مث 

جتماعية عدم صالحيتها فرض على الشعب السنغايل فرضا ، وقد ثبت باألدلة والرباهني العلمية واال
 لتنظيم حياة الشعب ، ولقي معارضة شديدة من قبل شيوخ الطرق الصوفية واجلمعيات اإلسالمية . 

اخلليفة العام  -رمحه اهلل  -وكان من أبرز الشيوخ املعارضني للقانون الشيخ عبد األحد مبكي 
ة إىل طوىب ، ألن شرع اهلل هو الذي ، فقد قال )) نرفض دخول هذه املدون(2)الثالث للطريقة املريدية 

يهيمن ويطبق يف الواقع ، وليس للبشر أن يقننوا بناء على أهوائهم ، كائنا من كان ذلك الشخص ، ألن 
 .  (3)اهلل الذي شرع لنا ال خيطئ ، أما البشر فهم دائما عرضة للخطأ ((

، فقد قال عن (4) -محه اهلل ر  -ومنهم الشيخ عبد العزيز سه اخلليفة العام للطريقة التيجانية 
املدونة )) لسنا يف السنغال حباجة إىل مثل هذه املدونة ، وال ميلك املشرعون حق يف فرض مفاهيم 

 (5)وقوانني أجنبية على الشعب ، وخاصة أهنا تتصادم مع قناعاهتم وتصوراهتم كمسلمني (( . 

                                                           

  32ص  1ط،  سرة في اإلسالمأحكام األشليب ،  (1)
طريقة صوفية أسسها الشيخ أمحد مبب يف السنغال ، يتنمي إليها أعداد كبرية من السنغاليني ، وتتميز بالثقل األقتصادي والوزن  (2)

 . 65، مؤسسة األزهر، ص 1انظر : مبكي ، مرتضى شيخ فاط فال ، املريدية احلقيقة والواقع ، ط السياسي .

. مطبوع  9إىل  2، إعداد اللجنة اإلسالمية إلصالح قانون األسرة يف السنغال ، ص من  ونة األحوال الشخصيةمشروع مد  (3)
 باحلاسب اآليل . 

الطريقة التجانية من الطرق الصوفية املنتشرة يف السنغال ، وقد ازدهرت فيها جبهود بعض املشايخ السنغاليون ومن أشهرهم احلاج  (4)
  . 102، ص  1احلاج مالك سه . انظر : صار ، عبد الكرمي ، التاريخ السياسي للسنغال ، طعمر الفويت والشيخ 

 .9، إعداد اللجنة اإلسالمية إلصالح قانون األسرة يف السنغال ، ص  مشروع مدونة األحوال الشخصية (5)
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والشيخ سيدي األمني كونتا اخلليفة العام  ،(1)س ن شيخ اإلسالم احلاج إبراهيم نياوكان هذا موقف كل م
والشيح أمحد مبكي املعروف ب ) نغايد فاطمه ( (3)، وأسرة الشيخ احلاج عمر الفويت تال (2)يف جناسان 

 ، وغريهم من زعماء الصوفية وأتباعهم . (4)
ة ، وبعد ذلك جاء دور اجلمعيات اإلسالمية اليت بذلت جهودا مشكورة يف التعريف هبذه املدون

مية الغراء ، وقد صالت وجالت يف اآلفاق ة اإلسالعيملخالفات الصرحية للشر وما اشتملت عله من ا
للمناداة بإصالح املدونة أو تغيريها ، حىت وصلت إىل اقرتاح مدونة أحوال شخصية تتوافق من الشريعة 

السلطات ، ولعل ذلك  اإلسالمية ، وقدمتها كبديل للمدونة األوىل ، ولكن مل يلق املشروع قبول لدى
اليت تقضي بفصل الدين عن السياسة ، وقلة حيلة (5)راجع إىل متسكهم واستماتتهم بالعقيدة العلمانية 

هذه اجلمعيات اليت كانت تتكون من خنبة من املثقفني وعلماء الشريعة والدعاة ، و نقص يف الوعي لدى 
كاف خبطورة التحاكم إىل القوانني الوضعية قطاع عريض من الشعب السنغايل الذين مل يكون على علم  

وما صح من سنة رسول اهلل صلى اهلل وسلم ، ومن مث اعتبار كل  رميملا أنزل اهلل يف كتابه الكاملخالفة 
 جهد يف سبيل الدعوة إىل تطبيق الشريعة اإلسالمية عمال غري ذي جدوى أو أمهية . 

 
 

 
 

                                                           

  فروعها يف كوالخ . هو الشيخ إبراهيم نياس من أشهر رجال الطرق الصوفية يف السنغال ، وهو زعيم أحدى (1)

، و ) جتاسان الشيخ سيدي كنتا من أشهر رجال طرق الصوفية يف السنغال ، وهو من زعماء الطريقة القادرية يف قرية ) جناسان (  (2)
  .( هي القرية اليت يسكن فيها أهل كنت يف السنغال وهي واقعة يف إقليم ) تياس ( 

طرق الصوفية يف السنغال ، وهو من زعماء الطريقة التجانية ، بل هو داعيتها األكرب  الشيخ عمر الفويت تال ، من أشهر رجال (3)
  فيها .

الشيخ أمحد مبكي بن الشيخ حممد املصطفى ، من أشهر رجال طرق الصوفية يف السنغال ، وهو من زعماء الطريقة املريدية ، وله  (4)
  نغال .جهود يف نشر اللغة العربية والثقافة اإلسالمية يف الس

العلمانية هي ))دعوة إىل إقامة احلياة على العلم الوضعي والعقل ومراعاة املصلحة بعيدًا عن الدين ، وتعين يف جانبها السياسي  (5)
الموسوعة الميسرة في األديان والمذاهب واألحزاب ، انظر : الندوة العاملية للشباب اإلسالمي ،  بالذات الالدينية يف احلكم ((

  . 2/679،  4،ط ةالمعاصر 
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 الفصل األول 
 

ثبوت النسب التي خالف فيها قانون األحوال الشخصية السنغالي الفقه األحكام الفقهية المتعلقة ب
 اإلسالمي .

 وتحته ثالثة مباحث : 

 المبحث األول : أحكام ثبوت النسب في الفقه اإلسالمي . 

الفقهية المتعلقة بثبوت النسب التي خالف فيها  قانون األحوال  مسائلالمبحث الثاني : ال
 سالمي . الشخصية السنغالي الفقه اإل

المبحث الثالث : المقارنة بين الفقه اإلسالمي وقانون األحوال الشخصية السنغالي في أحكام 
 ثبوت النسب .
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 الفصل األول
 األحكام الفقهية المتعلقة بثبوت النسب التي خالف فيها قانون األحوال الشخصية السنغالي 

 الفقه اإلسالمي .
ألحكام الفقهية املتعلقة بأحكام ثبوت النسب يف الفقه يف هذا الفصل يتم البحث يف ا

اإلسالمي ، ويف مواد قانون األحوال الشخصية السنغايل اليت فيها خمالفة للفقه اإلسالمي ، مث املقارنة 
 بني الفقه اإلسالمي وقانون األحوال الشخصية يف أحكام ثبوت النسب ، وذلك يف املباحث التالية : 
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 المبحث األول : أحكام ثبوت النسب في الفقه اإلسالمي .
 المطلب األول : أهمية النسب في اإلسالم . 

 : ي هذه األمهية يف األمور التاليةللنسب أمهية قصوى يف الشريعة اإلسالمية ، وتتجل
 سباب القرابة :كون النسب أهم أ (1

قال ول : هو النسب ، والثاين : هو املصاهرة ، فريتبط اإلنسان بغريه من ناحية القرابة بأحد سببني ، األ
 -رمحه اهلل  -(2)، قال القرطيب  (1) [   ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ] تعاىل:

اِن ُكلَّ قُ ْرىَب َتُكوُن بَ نْيَ آَدِمي َّنْيِ ((  ْهُر َمْعنَ َياِن يَ ُعمَّ  . (3))) النََّسُب َوالصِّ
ت خمتلفة ومتفاوتة ، وهي كالتايل )) بنوة ، وأبوة ، م هبذا السبب على درجاهباأرتوالناس يف 

 (4)وأمومة ، وأخوة ، وعمومة (( . 
  حفظ النسب من الضروريات اخلمسة : (2

إن من الضروريات اخلمسة اليت عليها قوام احلياة البشرية ، وجاءت الشريعة اإلسالمية حلفظها النسب ، 
لى التكاثر... ، وبصيانتها عدميا بتحرمي الزىن وذلك حبمايته وجوديا باحلث على الزواج والندب ع

 .  (5)ا حيفظ هبا النسب ويصان  تبتل ، وقتل األوالد وغريها... مموتشريع احلدود والنهي عن ال
)) وإذا كان الزواج الشرعي هو وسيلة إجياد النسل ، أي األوالد ، فإن الولد الذي خلقه اهلل من 

ذا السبب يظفر برعايتهما وتربيتهما على وجه مقبول مناسب لكرامة ماء الزوجني ينسب إليهما ، ألنه هب
 .  (6)اإلنسان (( 

                                                           

  54، اآلية سورة الفرقان (1)
هو : )) حممد بن أمحد بن أيب فرح االنصاري اخلزرجي املالكي أبو عبد اهلل القرطيب ، مصنف التفسري املشهور، الذي سارت به (2)

ه باإلجازة ولده شهاب الدين الركبان، والتذكرة يف أحوال املوتى وأمور اآلخرة ، مسع من ابن رواج ، ومن اجلميزي وعدة ، وروى عن
أمحد، قال الذهيب: إمام متفنن متبحر يف العلم، له تصانيف مفيدة تدل على إمامته، وكثرة اطالعه ووفور فضله ، مات مبنية بين 

، واألدنروي  92، ص  1ط،  طبقات المفسرينالسيوطي ، خصيب من الصعيد األدىن سنة إحدى وسبعني وستمائة ((  ، راجع : 
 .  246، ص  1، ط قات المفسرينطب، 

  59/  13،   1ط،  الجامع ألحكام القرآنالقرطيب ،  (3)
   18/  1،   1ط،  شرح عمدة الفارض العذب الفائضالفرضي ، إبراهيم ،  (4)
  268/  7  1ط،  البحر المحيطالزركشي ، انظر : (5)
  313/  9،  1ط،  المفصل في أحكام المرأةزيدان ،  (6)
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 التشنيع على نسبة املرأة ولدها إىل غري أبيه احلقيقي : (3
صلى اهلل  -روي عن النيب  فمن أعظم اجلرائم االجتماعية أن تنسب املرأة ولدها إىل غري أبيه ، وذلك ملا

ا امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من اهلل يف شيء، ولن أنه قال )) أمي -عليه وسلم 
يدخلها اهلل جنته، وأميا رجل جحد ولده وهو ينظر إليه، احتجب اهلل تعاىل منه، وفضحه على رؤوس 

بأن تنسب ، وقوله )) أدخلت على قوم من ليس منهم (( : أي ) (1)األولني واآلخرين يوم القيامة (( 
، وقوله ))فليست من اهلل يف شيء(( : أي من الرمحة والعفو أو ال عالقة  (2)((  غريهلزوجها ولدها من 

،  (3)بينها وبينه وال عندها من حكم اهلل وأمره ودينه شيء كأنه قال: هي بريئة من اهلل يف كل أمورها (( 
منهم ، ويف وهذا الوعيد الشديد إمنا هو لشناعة فعلها وقبح صنيعا ، حيث أدخلت على قوم من ليس 

 ذلك من املفاسد الدينية والدنيوية ما ال يعلمها إال اهلل .
 حترمي التبين :  (4

، وقد كانت عادة مشهورة عند العرب ، فابطلها اإلسالم (4)والتبين هو اختاذ غري ولده ابنا ونسبته إليه  
وضعية يف كثري من ، وما زالت موجودة إىل اآلن يف بعض الشعوب والقبائل ، ويقرها بعض القوانني ال

 البلدان . 
جيوز للرجل أن يتبىن ولدا ليس  وكما حيرم على املرأة أن تنسب ولدها إىل غري أبيه ، فكذلك ال

 ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ] قال تعاىل:من صلبه ، 

 ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ   ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ

 ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ

 . (5) [   ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ

                                                           

، واحلديث ضعفه الشيخ شعيب ( 2263برقم ) ،  279/  2أيب داود ، باب التغليظ من االنتفاء ،  سننالجه أبو داود يف أخر  (1)
  418/  9 ، 1ط ، اإلحسان في تقريب صحيح بن حباناألرناؤوط رمحه اهلل تعاىل ، انظر : 

  408/  1 ،  1، ط التيسير بشرح الجامع الصغير املناوي ، (2)
  137/  3،  1ط،  فيض القديري ، املناو  (3)
 . 121، ص 2قلعجي ، حممد ، معجم الفقهاء ، ط (4)

 .  5، 4سورة األحزاب اآليتان (5)
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: ومل جيعل اهلل من اّدعيت أنه   [ ڍ ڇ ڇ ڇ])) وقوله: -رمحه اهلل  - (1)قال الطربي  
، واآلية الكرمية دليل على أنه املتبىن ليس بولد للمتبين ، وأن  (2)ابنك، وهو ابن غريك ابنك بدعواك (( 

 عادة التنيب خمالفة لشرع اهلل تعاىل وخلقه .  
 :الثاني : طرق إثبات النسب في الفقه اإلسالمي المطلب 

وملا كان للنسب هذه املنزلة يف الشريعة ، وهذه األمهية يف احلياة اإلنسانية جعل الشارع احلكيم لثبوته 
طرقا وأسبابا يتوصل هبا إىل معرفة قرابة اإلنسان بغريه، وحدد جهات تلك القرابة ودرجاهتا ، ورتب على 

ومتنوعة من احلقوق والواجبات ، وطرق ثبوت النسب يف الفقه اإلسالمي أربعة ، ذلك أحكاما كثرية 
 (3)وهي كالتايل : الفراش ، واالستلحاق ، والبينة ، والقافة . 

 الطريق األول : الفراش ) الزواج أو ملك ميني( . 
لرجل ، وذلك لقوله فإذا ثبت عقد الزواج بني رجل وامرأة ، فأي ولد يولد خالل فرتة زواجها فهو هلذا ا

، و )) معناه : أنه إذا كان للرجل  (4))) الولد للفراش وللعاهر احلجر  ((   -صلى اهلل عليه وسلم  -
زوجة أو مملوكة صارت فراشا له فأتت بولد ملدة اإلمكان منه حلقه الولد وصار ولدا جيري بينهما التوارث 

  (5)وغريه من أحكام الوالدة(( .  

                                                           

ه   224حممد بن جرير بن يزيد بن كثري اإلمام العلم الفرد احلافظ أبو جعفر الطربي أحد األعالم وصاحب التصانيف ، ولد سنة (1)
أبو بكر اخلطيب: كان ابن جرير أحد األئمة حيكم بقوله ويرجع إىل رأيه ملعرفته وفضله، كان حافظا قال ...  ، من أهل آمل طربستان

لكتاب اهلل، بصريا باملعاين، فقيها يف أحكام القرآن، عاملا بالسنن وطرقها: صحيحها وسقيمها ناسخها ومنسوخها عارفا بأحوال 
الكتاب الكبري املشهور يف تاريخ األمم، وله كتاب التفسري الذي مل يصنف مثله،  الصحابة والتابعني، بصريا بأيام الناس وأخبارهم، له

الذهيب ، ه  انظر :  310وكتاب هتذيب اآلثار مل أر مثله يف معناه لكن مل يتمه، وله يف األصول والفروع كتب كثرية ،وتويف سنة 
  95ص ،  1ط،  طبقات المفسرينالسيوطي ، ، و  201/  2،  1ط،  تذكرة الحفاظ

  207/  20،  1ط،  جامع البيانالطربي ، (2) 
  368/  5  ، 1ط،  زاد المعادابن القيم ،  (3)
وأخرجه ( ،  2053)  ، برقم 45/  3، كتاب البيوع  ، باب تفسري املشبهات ،  صحيحالأخرجه البخاري يف متفق عليه :  (4)

 ( 1457)  برقم ،  1080/  2  باب الولد للفراش وتوقي الشبهات ،كتاب ،   الصحيحيف مسلم 
  38/  10،   1ط،  شرح صحيح مسلمالنووي ،  (5)
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املرأة تصري فراشا بأحد مىت تكون املرأة فراشا للرجل ، فيقول )) -رمحه اهلل  -(1) وحيدد الكاساين
  (2)(( . أمرين أحدمها عقد النكاح والثاين ملك اليمني

ومن احلكم يف جعل الفراش سببا من أسباب ثبوت النسب )) أن مقتضى عقد الزواج االختصاص وأن 
ال حيل االستمتاع هبا إال له ، ومقتضى هذا االختصاص تكون الزوجة حمبوسة ومقصورة على زوجها ، 

 . (3)أن يكون محلها منه ، وأن يكون متعينا ثبوت نسبها من زوجها (( 
 اختالف املذاهب يف معىن الفراش وثبوت النسب به .  (1

  كون الفراش سببا لثبوت النسب :وفيما يلي تفصيل أقوال الفقهاء يف
 مذهب احلنفية :  - أ

، خالفا للجمهور ، ف  لون بأن الفراش ال يلزم منه الوطءاحلنفية بالفراش ، ولكن يقو  يثبت النسب عند
لو جاءت بولد يثبت نسبه منه فيكون الوطء زمان التزوج ثابتا حكما، وإن مل يوجد حقيقة، والعربة ))  

 . (4)... (( بالفراش ال باملاء
 مذهب املالكية :  -ب

ت النسب ، على اختالف بينهم يف معىن الفراش الوارد يف احلديث ، يعترب املالكية الزواج من طرق ثبو 
الفراش عند أصحابنا هي األمة؛ ألهنا تصري فراشا بإقرار السيد )) -رمحه اهلل  -(5)قال أبو الوليد الباجي 

                                                           

اإلمام عالء الدين أبو بكر بن مسعود ، أمري كاسان، بلدة من وراء النهر من بالد الرتك، أقام ببخارى واشتغل هبا بالعلم على هو  (1)
=  =مثل: التحفة يف الفقه، وشرح التأويالت يف،  ه معظم تصانيفهشيخه االمام عالء الدين حممد بن أيب أمحد السمر قندي، وقرأ علي

 587، وتويف سنة  وبرع يف علمي األصول والفروع،  تفسري القرآن العظيم، وغريمها من كتب األصول، ومسع منه احلديث، ومن غريه=
،  هر المضية على طبقات الحنفيةالجواالقرشي ،  و،  4347/  10،  1ط،  بغية الطلب في تاريخ حلبالعقيلي ، ه  انظر : 

  244/  2  ، 1ط
  242/  6،  1ط،  بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعالكاساين ،  (2)
  177، ص   1ط أحكام األحوال الشخصيةخالف ،  (3)
  39/  3،  1ط،  تبيين الحقائقالزيلعي ،  (4)
. مسع -مدينة باألندلس -ييب الباجي ، من أهل قرطبةهو سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث، أبو الوليد التج (5)

الوارث والقاضي أبا الوليد يونس بن عبد اهلل بن مغيث الصفار والقاضي أبا األصبغ عيسى  ن عبدب حممد بن احلسنباألندلس أبا بكر 
بدمشق أبا إبراهيم بن عمر الصواف، و الوليد األندلسي وأبا القاسم هبة اهلل بن  مد بنحم نب عبد اهلل مدبن أيب درهم، ومبصر أبا حم

، ودرس وصنف يف الفقه واحلديث واخلالف ، مولده يف ذي القعدة سنة ثالث وأربعمائة ، وتويف خلمس احلسن علي السمسار ...
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الولد »)) -رمحه اهلل  -(2)، ويقول الزرقاين  (1)((  بالوطء ومعىن ذلك أن الولد لصاحب الفراش
)ال( للعهد، أي الولد للحالة اليت ميكن فيها االفرتاش، أي تأيت الوطء، فاحلرة فراش بالعقد « ( للفراش

عليها مع إمكان الوطء واحلمل فال ينتفي عن زوجها سواء أشبهه أم ال، وجتري بينهما األحكام من 
ني، وقال الكوفيون: إن ، واألمة إن أقر سيدها بوطئها أو ثبت ببينة عند احلجازي(3)إرث وغريه، إال بلعان

 .(4)((أقر بالولد. وقدروا مضافا، أي صاحب الفراش وهو الزوج
 مذهب الشافعية : -ج

ممن يولد ملثله وأمكن اجتماعهما على الوطء ، وأتت بولد  الشافعية يقولون : )) إذا تزوج امرأة ، وهو
)) الولد للفراش(( ،  -عليه وسلم صلى اهلل  -ملدة ميكن أن يكون احلمل فيها حلقه يف الظاهر ، لقوله 

وألن مع وجود هذه الشروط ميكن أن يكون الولد منه ، وليس ههنا ما يعارضه وال ما يسقطه فوجب أن 
 .  (5)يلحق به (( 

 مذهب احلنابلة :  - د
وهو قريب من قول الشافعية وشروطهم ، ف ))إذا تزوج من يولد ملثله بامرأة، فأتت بولد لستة أشهر 

 - -عد إمكان اجتماعهما على الوطء، حلقه نسبه يف الظاهر من املذهب، لقول رسول اهلل فصاعدًا ب

                                                                                                                                                                                           

،  هيبوالذ،  92/  21  1ط،  تاريخ بغداد وذيوله البغدادي ،  انظر :خلون من رجب سنة أربع وسبعني وأربعمائة مبدينة املرية. 
  18/536،  1طسير أعالم النبالء ، 

 6/8،  1ط،  المنتقى شرح الموطأالباجي ، (1) 
عبد الباقي بن يوسف األزهري املالكي الشهري بالزرقاين االمام احملدث الناسك النحرير الفقيه العالمة أخذ  بنهو حممد الزرقاين  (2)

لبابلي وغريهم وله من املؤلفات شرح على املوطأ وشرح على املواهب وغري عن والده وعن النور علي الشرباملسي وعن الشيخ حممد ا
ذلك وأخذ عن الشيخ حممد بن خليل العجلوين الدمشقي واجلمال عبد اهلل الشرباوي وكانت وفاته سنة اثنتني وعشرين ومائة وألف 

   6/184،  ألعالما، والزركلي ،  32/  4  ،  1ط،  سلك الدرراحلسيين ، رمحه اهلل تعاىل. انظر : 
مادة ) ،  النهاية في غريب الحديث واألثر(( ، ابن األثري ، الطرد واإلبعاد من اهلل، ومن اخللق السب والدعاءلغة :هو ))اللعان  (3)

))حلف الزوج على زنا زوجته أو نفي محلها الالزم له وحلفها على تكذيبه إن أوجب نكوهلا ، واصطالحا :  255، ص  1طلعن (
  210، ط ، ص  شرح حدود بن عرفة، األنصاري ، حممد ،  حبكم قاض(( حدها

  50/  4 ، 1ط ، شرح الزرقاني على الموطأالزرقاين ،  (4)
/  3 ، 1ط ، حاشيتا القليوبي وعميرةالقليويب وعمرية ، ، و  378/  3،   1ط،  المهذب في فقه اإلمام الشافعيالشريازي ،  (5)

17  
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)) الولد للفراش (( ، وألن مع هذه الشروط، ميكن كونه منه، والنسب مما حيتاط  -صلى اهلل عليه وسلم 
 . (1)له، ومل يوجد ما يعارضه، فوجب إحلاقه به ... (( 

لفراش عام فيما يفرتشه الرجل من زوج أو أمة ، وكلتامها مما ال يشاركه فيه وإذا تأملنا يف احلديث جند أن ا
أحد ، وإذا كان احلال كذلك لزم أن يكون ولدمها املولود يف فرتة يتصور أن يكون محلهما منه ،  ملحقا 

ق به شرعا ، وهذا خبالف ما ذهب إليه األحناف من أن العربة بالفراش وليس باملاء ، والفراشية تتحق
 ، واهلل أعلم .  ، أما املاء فال يكون إال بالوطء مبجرد العقد واخللوة

 الطريق الثاين : االستلحاق .
  تعريف االستلحاق: (1

 . (2)  ((واستلحق فالن فالنا: ادعاه)) مصدر استلحق يستلحق ،االستلحاق لغة هو 
 .  (3)... (( ادعاء املدعي أنه أب لغريهتعريف االستلحاق اصطالحا هو : )) 

 اختالف املذاهب يف ثبوت النسب باالستلحاق :  (2
وقد اتفقت املذاهب األربعة على اعتبار االستلحاق طريقا من طرق ثبوت النسب ، وفيما يلي تفصيل 

 ذلك : 
 مذهب احلنفية :  - أ

من أقر بغالم يولد مثله ملثله وليس له نسب معروف أنه ابنه وصدقه الغالم  مذهب احلنفية هو أنه : ))
، فال بد من توفر شروط ثالثة لالستلحاق وهي : إمكان الوالدية بالنسبة للوالد  (4)... ((بت نسبه منهث

، وعدم معرفة نسبه ، وتصديقه للمدعي ، فإذا انعدم واحد من هذه الشروط الثالثة فال يثبت النسب 
 املدعى . 

 مذهب املالكية :  - ب

                                                           

 . 188/  3 ،  1ط ، م أحمداإلماابن قدامة ،  (1)
  351/ 26،  1،مادة ل ح ق ، ط تاج العروس من جواهر القاموسالزبيدي ، مرتضى ،  (2)
 336، ص   1، ط الهداية الكافية الشافيةاألنصاري ، (3)
  334/  4،  1، طتبيين الحقائق الزيلعي ، ، وانظر :  8/393،  1ط،  العناية شرح الهداية،  البابربيت(4) 
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جل بولد حلق به إذا مل يتبني كذبه، وليس للولد نسب )) وإن أقر ر -رمحه اهلل  -(1)قال ابن أيب زيد 
معروف ، وإن كان مديانا أحاط به الدين، ومل أعلم يف هذا اختالفا، وكذلك إن كان مريضا صدقه الولد 

، وقد خالفوا مذهب احلنفية يف تصديق الولد للمدعي لنسبه ، وذلك ألن الولد ال  (2)أو كذبه ... (( 
له ، واملدعي مثبت هلذا النسب ومل يتبني كذبه ، فيقدم املثبت على النايف علم له بنسبه فهو ناف 

 فليحق به . 
 مذهب الشافعية :  -ج

أقر بنسب إن أحلقه بنفسه اشرتط لصحته أن ال يكذبه احلس وال الشرع بأن جاء يف مغين احملتاج )) 
يثبتون ، فهم  (3)(( قه املستلحق إن كان أهال للتصديقيكون معروف النسب من غريه، وأن يصد

النسب  باالستلحاق ، ويشرتطون أن ال يكذبه احلس بأن يكون يف سن ميكنه أن يكون منه ، أو كان 
قد قطع ذكره وأنثياه من زمن يتقدم على زمن العلوق به ، وأن ال يكذبه الشرع ، بأن يستلحق ولدا 

 املستلحق معروف النسب من غريه ، أو ولد على فراش نكاح صحيح ، أن يصدقه
 مذهب احلنابلة :  - د

ويقول احلنابلة : )) إذا أقر رجل بنسب جمهول النسب ميكن كونه منه، وهو صغري، أو جمنون، ثبت 
نسبه منه ؛ ألنه أقر له حبق، فثبت، كما لو أقر له مبال، فإن بلغ الصيب، وأفاق اجملنون، وأنكر النسب، 

فاحلنابلة يقولون ،  (4)، كما لو قامت به بينة(( مل يسقط ؛ ألنه نسب حكم بثبوته، فلم يسقط برده

                                                           

 اإلمام العالمة القدوة الفقيه، عامل أهل املغرب، أبو حممد، عبد اهلل بن أيب زيد، القريواين املالكي، ويقال له: مالك الصغري.(1)
قال القاضي عياض: حاز رئاسة الدين والدنيا، ورحل إليه من األقطار، وجنب أصحابه، وكثر ، وكان أحد من برز يف العلم والعمل

 = قال أبو إسحاق احلبال،  ...، تفقه بفقهاء القريوان  ي خلص املذهب، ومأل البالد من تواليفه،اآلخذون عنه، وهو الذ
مات ابن أيب زيد لنصف شعبان سنة تسع ومثانني وثالث مائة، وكذا أرخه أبو القاسم بن مندة، وأرخ موته القاضي عياض وغريه يف =

،  1، ط طبقات الفقهاء، وابن منظور ،  10/  17،   1ط،  عالم النبالءسير األالذهيب ، سنة ست ومثانني وثالث مائة. انظر : 
 .  160ص

  207/  13،   1ط،  النوادر والزيادات، القريواين  (2)
  225/ 3،   1ط الغرر البهيةاألنصاري ، و ،  304/  3،  1ط،  مغني المحتاجالشربيين ، انظر : (3)
،  المبدع في شرح المقنع : ابن مفلح ، وانظر  314/  4 ،  1ط ، مد بن حنبلالكافي في مذهب اإلمام أح،  ابن قدامة (4)

  374/  8  ، 1ط
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وميكن أن يكون ولدا ملن أيضا بثبوت النسب باالستلحاق مع اشرتاط أن يكون الولد جمهول النسب 
 . استلحقه 

إمكان  املالكية والشافعية واحلنابلةفاالستلحاق إذن طريق من طرق إثبات النسب ، ويشرط فيه 
املدعي ، وأما عند األحناف فيشرتطون تصديق الولد له ، ومذهب  الوالدية ، وعدم معرفة كذب

اجلمهور يف عدم االلتفات إىل تصديقه وتكذيب ملدعي نسبه أقوى ، فلو كان له يقني بنسبه وعلم 
 بأقاربه ، مل يستلحقه أحد . 

 الطريق الثالث: البينة .
 تعريف البينة .  (1

 تعريف البينة لغة :
 (1)((، ومنه مسيت شهادة الشاهدين بينةالداللة الواضحة عقلية كانت أو حسية البينة يف اللغة : هي ))

، وقيل: ))صفة من بان يبني فهو بني، واألنثى بينة، أي: واضحة وهو صفة حملذوف أي: الداللة البينة 
 (3)((  البينة: داللة واضحة عقلية كانت أو حمسوسة، ويف تاج العروس )) (2)أو العالمة(( 

  لبينة يف االصطالح :تعريف ا
  تعريف البينة اصطالحا:

، وقيل هي )) ما  (4)البينة اصطالحا : هي ))كل ما بني صحة دعوى املدعي وشهد بصدقه ... (( 
يظهر برهانه يف الطبع والعلم والعقل حبيث ال مندوحة عن شهود وجوده (( ، وقيل )) هي الداللة 

 .  (5)الواضحة اليت تفصل احلق من الباطل (( 
  املذاهب يف ثبوت النسب بالبينة: اختالف (2

 مذهب احلنفية: - أ

                                                           

  88، ص  1باب الباء ، فصل الياء ، ط ، التوقيف على مهمات التعاريف،  املناوي (1)
  492، ص 1ط،  المطلع على ألفاظ المقنعالبعلي ،  (2)
  310/  34 ،  1مادة بني ، ط  ، تاج العروسالزبيدي ،   (3)
  235/  2 ،  1ط،  جامع العلوم الحكمابن رجب ،  (4)
 225/  3،   1، ط  فيض القديراملناوي ،  (5)
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)) وما سوى ذلك ) القصاص واحلدود ( من احلقوق يقبل فيها شهادة  داية يف شرح املبتديجاء يف اهل
 . (1)رجلني أو رجل وامرأتني سواء كان احلق ماال أو غري مال مثل النكاح (( 

ود فيقبل يف إثباته لدى احلنفية برجلني ، أو رجل والنسب ليس متعلقا بالقصاص وال باحلد 
 وامرأتني. 

 مذهب املالكية .  - ب
ليس بزىن وال مال وال آيل إليه كالنكاح )) سب بشهادة رجلني عدلني ، ألنهوعند املالكية يثبت الن

قصاص والرجعة والطالق والعتق واإلسالم والردة والبلوغ والوالء والعدد واجلرح والتعديل والعفو عن ال
 . هذه األمور مما يطلع عليه الرجالوكل  (2)(( وثبوته

 مذهب الشافعية .  -ج
ومبثل ما علل املالكون يف ثبوت النسب بشهادة رجلني استندت الشافعية يف قوهلم بذلك ، فالنسب 

ما ليس مبال وال املقصود منه املال ويطلع عليه الرجال؛  ونصوا بأن ))بت بشهادة رجلني ، عندهم يث
النكاح، والرجعة، والطالق، والعتاق، والوكالة، والوصية إليه، وقتل العمد، واحلدود وما أشبهه.. فال ك

 . (3)(( تثبت إال بشاهدين، وال تثبت بشاهد وامرأتني
 مذهب احلنابلة .  - د

ق وكذلك قال احلنابلة بأن )) ما ليس بعقوبة وال مال وتطلع عليه الرجال غالبا كالنكاح والرجعة والطال
 .  (4)والنسب والوالء واإليصاء والتوكيل يف غري مال فال يقبل فيه إال رجالن(( 

واخلالصة هي أن مجهور الفقهاء من املالكية والشافعية واحلنابلة ذهبوا إىل أن النسب ال يثبت 
بشهادة عدل وامرأتني، وإمنا يثبت بشهادة رجلني عدلني ، ألن النسب ليس مبال وال يقصد به املال 
ويطلع عليه الرجال، فلم يكن للنساء يف شهادته مدخل كاحلدود والقصاص ، وأما احلنفية فذهبوا إىل أن 

، والراجح إن شاء اهلل هو ما ذهب إليه اجلمهور ، ألن بشهادة رجلني أو رجل وامرأتني  النسب يثبت
َواْسَتْشِهُدوا  قوله تعاىل } مل يكونا رجلني فرجل وامرأتان ، كما يف األصل يف الشهادة هو الرجالن ، فإن

                                                           

  373/  3 ،  1ط ، العناية شرح الهدايةالبابريت ،  (1)
  523/  7،  1ط،  في شرح مختصر ابن حاجب التوضيح بن إسحاق ،  خليل (2)
 330/ 12،  1، ط ذهب اإلمام الشافعيالبيان في مالعمراين ، حيىي ،  (3)
  322/  2،  1، ط المحررأبو الربكات ،  (4)
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َهَداِء َأنْ   َتِضلَّ ِإْحَدامُهَا َشِهيَدْيِن ِمْن رَِجاِلُكْم فَِإْن ملَْ َيُكونَا َرُجَلنْيِ فَ َرُجٌل َواْمرَأَتَاِن ممَّْن تَ ْرَضْوَن ِمَن الشُّ
َر ِإْحَدامُهَا اأْلُْخَرى جلني ، وكان األمر مما للنساء به ، وذلك عند احلاجة إليهما وعدم وجود ر  (1){  فَ ُتذَكِّ

 علم ، واهلل أعلم . 
 

 الطريق الرابع : القافة . 
 تعريف القافة لغة واصطالحا .  (1

 .(2) تعريف القافة لغة : هو )) مجع قائف و هو : من يتبع اآلثار ويعرفها (( - أ
به الذي يتتبع اآلثار ويعرفها، ويعرف ش )مجع قائف وهو )تعريف القافة اصطالحا : هو  - ب

 . (3)(( الرجل بأخيه وأبيه
 اختالف املذاهب يف اعتبار قول القافة يف ثبوت النسب :  (2

 مذهب احلنفية .  - أ
اعتبار قول القافة يف ثبوت النسب ، ألن قول القافة عندهم يفيد الظن وال يفيد  إىل عدماحلنفية ذهب 

منا هي كعلم التجار بالسلع القطع ، ومن نصوصهم يف ذلك : أن القافة ))ليس من العلوم القطعية فإ
أعين: يف معرفة أجناسها وبلداهنا يقول أحدهم: هي من عمل فالن فكما ال جيوز أن حيكم بالسلعة 
املدعاة بشهادة من يشهد أهنا من عمل فالن أحد ملن يدعيها بغري حضور منه لوقوفه على عمله إياها 

ع يف قلبه مثل ذلك أن يسر به وإن مل يكن مع فكذلك ال حيكم بقول القافة إنه من نطفته وجيوز ملن يق
 . (4)ذلك وجوب حكم وال قضاء ((

 مذهب املالكية : -ب
يعترب املالكية القافة من طرق ثبوت النسب بالنسب لألمة فقط ، دون احلرائر ، ومن نصوصهم يف ذلك 

ا تزوجت املطلقة قبل حيضة قوهلم : )) إمنا القافة يف األمة توطأ بامللك ... ، وال قافة يف احلرائر، فإذ

                                                           

  282سورة البقرة ، من اآلية  (1)

  4/333، 3، مادة ) قول ( ، ط مجمع بحار األنوارالكجورايت ، مجال الدين ، انظر : (2)
 2/760،   1،ط  المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديثأبو موسى ، حممد بن عمر ،  (3)
  46/  2،  1ط،  من المختصر المعتصرامللطي ، (4) 
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فأتت بولد حلق باألول ، ألن الولد للفراش، والثاين ال فراش له إال فراش فاسد، وإن تزوجت بعد حيضة 
 .  (1)ودخل هبا، حلق الولد باآلخر إن وضعته لستة أشهر فأكثر (( 

 مذهب الشافعية : -ب
حلرية والعدالة ، ومن نصوصهم يف ذلك ويثبت الشافعية النسب بالقافة ، ويشرتطون فيهم الذكورية وا

قوهلم  : )) إن اشرتك اثنان يف وطء امرأة فأتت بولد ، أو انفرد به كل واحد منهما حلقه ، عرض على 
القافة فإن أحلقته بأحدمها حلقه ، وال يقبل قول القائف إال أن يكون ذكرا ، حرا ، عدال ، جمربا يف معرفة 

 .  (2)، وقيل ال بد من اثنني ((النسب ، وجيوز أن يكون واحدا 
 مذهب احلنابلة: - ج

وإثبات النسب بالقافة هو مذهب احلنابلة أيضا ، ويشرتطون فيه ما اشرتطه الشافعية من الذكورية واحلرية 
وإذا وطئت زوجته بشبهة فأتت بولد لدون ستة أشهر من والتجربة ، ومن نصوصهم يف ذلك قوهلم : ))

من ذلك الزوج أرى القافة فإن أحلقوه بالوطء انتفى عن الزوج من غري لعان  حني الوطء فادعا الزوج أنه
 .  (3)(( إال أن يكون عدال ذكرا جمربا يف اإلصابة وال يقبل قول القائف... ،وإن أحلقوه به حلق 

 عندو الذين يعتربونه يف اإلماء دون احلرائر ، فالنسب إذن يثبت بقول القافة عند املالكية 
ثبت عند األحناف لكونه ال فقط  ، وال ي الذكورية واحلرية والتجربةيشرتطون فيه الذين احلنابلة الشافعية و 

والراجح قول املالكية والشافعية واحلنابلة بثبوت النسب بقول يفيد القطع ، وإمنا هو راجع إىل الظن ، 
سرورا، ه وسلم دخل علي مإن رسول اهلل صلى اهلل عليالقافة ، ملا روت عائشة رضي اهلل عنها ،قالت ))

وأسامة بن زيد، فقال: إن هذه  أمل تري أن جمززا نظر آنفا إىل زيد بن حارثة تربق أسارير وجهه، فقال:
 (4)((  األقدام بعضها من بعض

 

                                                           

، التلقين في الفقه المالكيالقاضي ، عبد الوهاب  ، ، و انظر  609/  2  ، 1ط،  التهذيب في اختصار المدونةالقريواين ، (1) 
  157/  2  ،  1ط

  29/  8  ، 1ط،  البيان في المذهب الشافعيعمراين ، ال، وانظر : 192، ص 1ط،  التنبيه في الفقه الشافعيالشريازي ،  (2)
  482، ص  1ط،  الهداية الكلوذاين ، (3)
(، وأخرجه مسلم يف الصحيح ،كتاب 6770، برقم )  8/157أخرجه البخاري يف الصحيح ، كتاب الفرائض ، باب القائف ،  (4)

 (1459، برقم )  2/1082الرضاع ،  باب العمل بإحلاق القائف الولد ، 
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 المطلب الثالث : آثار ثبوت النسب في الفقه اإلسالمي . 
، فإن لثبوته آثارا ترتتب عليه ، وقد  فإذا ثبت النسب بإحدى الطرق الشرعية وعلم به وصدر احلكم فيه

توريث املال، والوالية وحترمي الوصية، وحتمل الدية، ووالية ذكر الفقهاء منها اثنيت عشر أثرا ، وهي ))
التزويج، ووالية غسل امليت، والصالة عليه، ووالية املال، ووالية احلضانة، وطلب احلد، وسقوط 

 (1)(( . القصاص، وتغليظ الدية
ذه احلقوق إمنا تثبت بسبب النسب والقرابة على اختالف جهاهتا ودرجاهتا ، وليس ألجنيب فيها وكل ه

 حق ، ويتفاوت يف استحقاقها ذوو القرىب إن تزامحوا عليها . 
فالتوارث مثال يعد من آثار النسب والقرابة ، فمن ثبت نسبه من األحياء مبيت ، ومل يوجد مانع 

ضمن الورثة ، ويتفاوت مقدار ما يرثه من قريبه امليت حسب قربه أو بعده ،  مينعه من املرياث ، كان من
وكونه واحدا أو مزامحا يف حقه مبن هو يف جهته ودرجته من األقارب ، وهكذا يف كل أثر من هذه اآلثار 

 حبسبه . 
 

 فرع : أحكام اللقيط في الفقه اإلسالمي .
 تعريف اللقيط لغة واصطالحا  (1

 :تعريف اللقيط لغة - أ
مفعول ، من )) لقط: َلَقَط يلُقط لقطاً: أخذ من األرض ، واللقطة: ما يوجد ملقوطا ملقى  اسم  هو 

 . (3)، ويف الصحاح ))والَلقيُط: املنبوذ يلتقط((  (2)(( 
  تعريف اللقيط اصطالحا:  - ب

ة (( حلي مولود طرحه أهله خوفا من العيلة أو فرارا من هتمة الريب اسم  عند احلنفية : هو ))  (1
(4). 

                                                           

  267، ص  1ط،  األشباه والنظائرالسيوطي ،  (1)
 100/  5،   1ط ،باب القاف والطاء والالم معهما ، العينالفراهيدي ،  (2)
 1157/  3 ، 1فصل الالم ، مادة لقط ، ط ، تاج اللغة وصحاح العربيةاجلوهري ،  (3)
  209/  10،  1، ط المبسوطالسرخسي ،  (4)
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، وعرفوه أيضا بأنه ))كل صيب ضائع ال كافل له ((  (1)عند املالكية : ))هو الطفل املنبوذ ((  (2
(2) . 

 (3)ا (( الذي يوجد مطروح للطفل اسم  عند الشافعية : هو )) (3
سواء كان يف شارع أو غريه، وليس هناك من يدعيه، وقيل:  الطفل املنبوذعند احلنابلة : هو )) (4

 .  (4)((  البلوغ، وعليه األكثرواملميز إىل
للولد املعثور  اسم  وهذه تعريفات خمتلفة يف مبانيها ومتقاربة يف معانيها ، وتتفق على أن اللقيط 

 عليه واجملهول النسب . 
 مشروعية التقاط األوالد يف الفقه اإلسالمي : ( 2

 ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ]:وأصل مشروعية التقاط األوالد يف الفقه اإلسالمي قوله عز وجل 

[  ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ
، ويف اآلية الكرمية جواز التقاط من وجد يف  (5)
 الطريق او الغابة واملكان املهجور الذي ال يسكنه أحد . 

فأمر بفعل اخلري ، والتقاط الولد املنبوذ  (6) ،[  ڻ ں ں ڱڱ ]:وقَ ْوله تَ َعاىَل 
  (7)الضياع وتكفل أموره وتربيته . وإيوائه من فعل اخلري ملا فيه من حفظه من

[ ڳ گ گ گ گ ک]وقَ ْوله تَ َعاىَل : 
، والويل يلزمه حفظ املوىل وإسعافه  (8)

 .  (9)وإغاثته ورعايته

                                                           

  225ص  ،  1، ط الفقهية القوانينابن جزي ،  (1)
  53/ ، 8 ،  1، ط التاج واإلكليلالعبدري ،  (2)
  5/  8 ،  1ط ، البيان في مذهب اإلمام الشافعيالعمراين ،  (3)
  134/  5 ،  1ط ، المبدع في شرح المقنعابن مفلح ،  (4)
 19 ، اآليةسورة يوسف  (5)
 77 اآليةمن ، سورة احلج  (6)
  5/  8 ،  1ط ، ن في مذهب اإلمام الشافعيالبياالعمراين ،  (7)
 71 اآليةمن ، سورة التوبة  (8)
  5/  8 ط ،، البيان في مذهب اإلمام الشافعي العمراين ، (9)
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، )) ويف أخذ اللقيط إحياء  (1)  [ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ]وقَ ْوله تَ َعاىَل :  
 (2)له، فكان واجًبا، كبذل الطعام للمضطر (( . 

 ( نسب اللقيط :3
 عند احلنفية :  - أ

إن دعوى امللتقط نسب اللقيط فيها من التناقض ما مينع ثبوته من باب القياس ، وهم مع ذلك يقولون 
بأن امللتقط إذا ادعاه ثبت له من باب االستحسان ، ومن نصوصهم يف ذلك قوهلم : )) إذا ادعى 

زعم أنه التقط وابنه ال يكون امللتقط نسب اللقيط فالقياس أن ال تصح دعوته ملكان التناقض ، فإنه 
لقيطاً، وألن هذا إقرار على اللقيط فإنه يلزمه أحكام النسبة ، واإلقرار على الغري ال يصح ، ويف 
االستحسان : تصح دعوته ؛ ألن هذا إقرار على نفسه من وجه من حيث أنه يلزمه نفقته، وجيب عليه 

وبااللتقاط ثبت وهبذه عليه مبا ينفعه من كل وجه،  أن حيفظه، أو إن كان إقرارًا على اللقيط فهو إقرار
 (3)الوالية ((

 عند املالكية :  - ب
اختلفت األقوال يف مذهب مالك يف نسب اللقيط ، بني القول باحلاق اللقيط بامللتقط إن أتى ببينة ، 

صهم يف وكذلك إن ادعاه اثنان ، والقول بأن امللتقط ال يطالب بالبينة إذا مل ينازعه أحد ، ومن نصو 
ذلك قوهلم : )) إن استلحقه امللتقط وغريه ال يلحق إال ببينة ، أو يكون لدعواه وجه كمن عرف أنه ال 

يلحق  (4)يعيش له ولد ... ، وقيل ال بد من البينة مطلقا ألن غريه حيتمل أن يدعيه ، وقال أشهب 
 .  (5)هر كذبه (( ظنازع وهو أمر باطل خيفى إال أن يمبجرد الدعوى لعدم امل

 عند الشافعية :  - ج
                                                           

   32 اآليةمن ، سورة املائدة  (1)
  5/  8 ، 1، طالبيان في مذهب اإلمام الشافعيالعمراين ،  (2)
  427/  5،  1ط،  المحيط البرهانيابن مازة ،  (3)
بن عبد العزيز تفقه مبالك وباملدنيني واملصريني ، ولد سنة مخسني ومائة، ومات مبصر سنة أربع ومائتني بعد الشافعي هو أشهب   (4)

بشهر. ، قال عنه الشافعي رمحه اهلل : ما رأيت أفقه من أشهب لوال طيش فيه ، وكانت املنافسة بينه وبني ابن القاسم وانتهت الرياسة 
/  3،  ، 1ط،  ترتيب المداركعياض ، ، وانظر :  150،ص  1ط،  طبقات الفقهاءالشريازي ، انظر :  ه مبصر بعد ابن القاسم.إلي

262  
  129/  9 1، ط الذخيرةالقرايف ،  (5)
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قيط مبن يدعيه وال يطالب ببينة ، واختلفوا فيما إذا بلغ وأنكر الدعوى على قولني ، األول أنه يلحق الل
لحق هو امللتقط ، ومن ال يثبت النسب إال أن يكون املست ال يلتفت إىل قوله لثبوت احلكم ، والثاين أنه

الده احلق مبجرد الدعوى إذ ال منازع وإقامة البينة على إن ظهر إنسان وزعم أنه و نصوصهم يف ذلك : ))
والثاين نعم  ،  أحدمها ال إذ مت احلكم به نعم إن بلغ الصيب وأنكر فهل ينقطع وجهان، النسب عسري 

 . (1)(( كما إذا استلحق بالغا فأنكره فإنه ال يثبت وإن كان املستلحق هو امللتقط نفسه يثبت النسب
 عند احلنابلة :  - د

من ادعى اللقيط وأقم البينة على ذلك حلق به ، وإن تنازع فيه اثنان وأقام كل واحد بينة ، رجع إىل إن 
القافة وحكم بقوهلم ، ومن نصوصهم يف ذلك : )) إن ادعى نسبه رجالن، وألحدمها بينة، فهو ولده؛ 

و من عصبتهما عند ألن له حجة، فإن كان هلما بينتان، أو ال بينة هلما، عرض على القافة معهما ، أ
 . (2)فإن أحلقته بأحدمها، أحلق به (( فقدمها،

واخلالصة هو أن ثبوت نسب اللقيط ملن ادعاه ، وأقام على دعواه بينة ، ومل ينازعه أحد يف 
دعواه ، وال فرق يف ذلك بني امللتقط وغريه ، ويف هذا مجع بني األقوال يف القدر الذي اتفقوا عليه من 

 وى املقام عليها البينة . ثبوت نسبه بالدع
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           

  316/  4 ،  1ط،  الوسيطالغزايل ،  (1)
  203/  2 ،  1ط ،  الكافي ابن قدامة ، (2)
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الفقهية المتعلقة بثبوت النسب التي خالف فيها  قانون األحوال  مسائلالمبحث الثاني : ال

 السنغالي الفقه اإلسالمي . الشخصية
 

يف هذا املبحث يتم حبث املسائل املتعلقة بالنسب وأحكامه ، واليت خالف فيه قانون األحوال الشخصية 
  الفقه اإلسالمي ، وذلك من خالل املطالب األربعة التالية : السنغايل

 
 الولد .  اسمالمطلب األول : إطالق الحرية في اختيار 

وذلك  (1)ولده ،  اسم  حسب قانون األحوال الشخصية السنغايل مينح الوالد حرية مطلقة يف اختيار 
اإلنسان يعد من  اسم  ايل لكل فرد ،  ألن ستنادا إىل حرية اإلنسان الذي يقره وحيميه الدستور السنغا

 . (2)خصائصه وحقوقه الذي ميارسه بال تدخل من أحد 
مبا مينع من الوقوع فيما هو حمرم  م تقييد هذه احلرية يف اختيار االسم  ووجه املخالفة هنا هو عد

 اء .  مسشرعا يف باب اال
أولياء األمور مراعاهتا والتقيد هبا عند  ويف الشريعة اإلسالمية ضوابط وقيود يف التسمية جيب على

 تسمية األوالد ، ومنها ما يلي : 
عبد اهلل ، و عبد  اليت فيها التعبيد هلل تعاىل ، مثل عبد العزيز ، أو باألمساءاستحباب التسمية ( 1

))  -وسلم صلى اهلل عليه  - اهلل  ال رسولق –رضي اهلل عنهما  -فور وحنومها ... ، فَعن اْبن عمرالغ
، وفيه دليل على استحباب التسمية هبذه  (3)ن(( اهلل عز وجل عبد اهلل وعبد الرمح ىلائكم إامسِإن أحب 

اء إىل اهلل ، )) وإمنا كانت أحب إىل اهلل ألهنا تضمنت ما هو وصف مساء لكوهنا من أحب االمساال
إىل الرب إضافة حقيقية  واجب هلل وما هو وصف لإلنسان وواجب له ، وهو العبودية مث أضيف العبد

 (4)اء وشرفت هبذا الرتكيب فحصلت هلا هذه الفضيلة (( . مسفصدقت أفراد هذه اال
                                                           

 (  2( ، املادة )  1، الفصل ) السنغالي قانون األحوال الشخصية (1)
 ( 5( ، املادة )  1، الفصل )  قانون األحوال الشخصية السنغالي(2)
 (2132) ، برقم 1683/  3باب النهي عن التكين بايب القاسم ... ، كتاب ، اآلداب ، ،  صحيح الأخرجه مسلم يف  (3)
 .  570/  10،  فتح الباريابن حجر ، (4) 
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اء األنبياء والصاحلني ... ، مثل آدم ، ونوح ، ويوسف ، وموسى ، امساستحباب التسمية ب( 2
 هم رضي اهللوعيسى وحممد عليهم الصالة والسالم ، ومثل أيب بكر ، وعمر ، وعثمان ، وعلي وغري 

إنكم تدعون يوم )) رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم:  قال -رضي اهلل عنه  - ن أيب الدرداءعنهم ... فع
اء األنبياء والصاحلني من امس، وال شك أن  (1)((  القيامة بأمسائكم وأمساء آبائكم، فأحسنوا أمساءكم

سمي هبا املسلمون أوالدهم ، لكوهنم اء اليت يمسالسلف الصاحل رمحهم اهلل ورضي عنهم من أحب اال
ائهم ربط هلم هبذه أنبياسم  أفضل خلق اهلل وأكرمكم عنه سبحانه وتعاىل ، ويف تسمية األوالد ب

 القدوات العظيمة وتعريفا هلم وحتبيبا . 
ليس فيه خمالفة شرعية ، وذلك مثل زيد ، وعمر وزينب ، وسلمى ،  إباحة التسمية بكل اسم( 3

 اء العربية والعجمية . مس، ، وحنوها ...من اال (3) ومباينغ، و بند ،  (2)وسامب
اء من األشياء اليت لإلنسان أن يتصرف فيها مبا جيلب املصلحة له ويدفع عنه املفسدة ، مسواأل

مل يشتمل على حمظور شرعي أو  اسمولو مل تكن تلك املصلحة أو املفسدة إال معنوية فقط ، فكل 
 اق على هذا األصل . مفسدة أو ضرر فهو ب

وخمالفات شرعية ، مثل التسمية ب : حرب ،  اء اليت تتضمن معان جاهليةمسكراهة التسمية باأل( 4
صلى اهلل  -اء وحنوها ما روي عنه مس، ويدل على كراهة التسمية هبذه األ (5) (كن بغول)، و(4) (سغر)و

، وإمنا استقبح  (6)مَهَّام ، وأقبحها َحْرب َومرَّة (( اء )) َوأْصدقَها َحاِرث وَ مسأنه قال عن اال -عليه وسلم 

                                                           

، باب يف  سننالوأخرجه الدارمي ، يف ( ،  4948)  ، برقم 287/  4 ، باب يف تغيري األمساء ، سننالبو داود يف أخرجه أ (1)
 ،  1ط، سلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة( ، واحلديث ضعفه األلباين ، انظر :  2736)  برقم ، 646ص حسن األمساء ،

11  /810  
 .  (البالر) و( الولوف ) ية من اسم للذكر من بعض القبائل السنغال(2)
 .  ( الولوف ) لألنثى من قبيلة  نامسا(3)
 اسم لألنثى من قبيلة الولوف ، ومعناه اخلرقة البالية ، ويطلق على البنت للتشاؤم من موت أخواهتا السابقات .(4)
 ت أخواهتا السابقات .اسم لألنثى من قبيلة الولوف ، ومعناه املبغوضة ، ويطلق على البنت للتشاؤم من مو (5)
سلسلة (، واحلديث ضعفه األلباين ، انظر :  4948)  ، برقم  287/  4، باب يف تغيري األمساء ،  سننالأخرجه أبو داود يف (6)

 .  810/  11،  1، ط األحاديث الضعيفة والموضوعة
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عريب أو  اسم  ، ويقاس عليهما كل  (1)حرب ومرة ملا يف حرب من املكاره ، ويف مرة من املرارة ، 
 أعجمي آخر حيمل معىن مكروها وسيئا .

ثل ملك امللوك ، اء اليت فيها تعبيد لغري اهلل أو دعوة لتخليد معان قبيحة ، وذلك ممسحترمي اال( 4
 -اء وحنوها قوله سم  سلطان السالطني ، وملك القلوب ... وحنوها ، ويدل على حترمي التسمية هبذه اال

، قال ابن  (2)(( أخىن األمساء يوم القيامة عند اهلل رجل تسمى ملك األمالك: )) -صلى اهلل عليه وسلم 
 اهلل وأكره إليه أن يسمى به خملوق؛ ألنه صفة )) وإمنا كان ملك األمالك أبغض إىل-رمحه اهلل  -بطال 

أن يتسمى أحد بشيء من ذلك ألن العباد ال  اؤه، وال ينبغيامساهلل، وال تليق مبخلوق صفاته وال 
 .(3)يصفون إال بالذل واخلضوع والعبودية ((

 المطلب الثاني : إعطاء ولد الزنى لقب أبيه إن اعترف به ونسبته إليه . 
ذا اعرتف رجل بالزىن بامرأة وأقر بولدها أنه منه ، نسب إليه الولد وأحلق به ، وأعطي لقبه ففي القانون إ

 (4)، فالزىن يف قانون األحوال الشخصية السنغايل ال يعد مانعا من موانع ثبوت النسب . 
 ذلك ألن الولد يف القانون ولدان : 

، وهذا ال خيالف فيه القانون الشرع  ، وهو الذي يلد يف فراش الزوجية (5)األول : الولد الشرعي
 يف شيء .  

، وهو من ولد خارج نطاق الزوجية ، ويف تسميته بالطبيعي خمالفة شرعية عظيمة  (6)الثاين :الولد الطبيعي
ومفاسد خلقية خطرية ، وذلك من جهة نسبتها إىل الطبيعة ، فالطبيعة ال توجد شيئا ، فاملوجد لألمور 

 ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ] قال تعاىل:لعدم هو اهلل تعاىل ، واخلالق لإلنسان من ا

                                                           

،  تسمية المولودو أبو زيد ، ،  111، ص  1ط،  تحفة المودود، و ابن القيم ،  578/  10 فتح الباريابن حجر ، انظر : (1)
  32ص  ، 1ط

وأخرجه ( واللفظ له ،  6205رقم ) ب،  45/  8، كتاب األدب ، باب أبغض األمساء إىل اهلل ،  صحيحالأخرجه البخاري يف  (2)
 ( 2143)  ، برقم 1688/  2، باب حترمي التسمي مبلك األمالك ،  صحيحالمسلم يف 

  353/  9،  1ط،  حيح البخاريشرح صابن بطال ،  (3)
 ( 4( ، املادة )  1، الفصل )  قانون األحوال الشخصية السنغالي(4)
 ( 3( ، املادة )  1، الفصل )  قانون األحوال الشخصية السنغالي(5)
 ( 4( ، املادة )  1، الفصل )  قانون األحوال الشخصية السنغالي(6)
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، فاهلل هو الذي خلق  (1) [ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ
الناس مجيعا سواء من كان ولدا شرعيا ومن كان منهم ابن زىن ، وكالمها وجدا مبشيئة اهلل الكونية 

 القدرية. 
ن والدة املرء هبذا الطريق أمر فطري، ليس فيه من إيهام بأ لقية فلما يف التسميةوأما املفسدة اخل

ما يدعو إىل االستغراب واالستنكار فضال عن التجرمي واملعاقبة ، ويف ذلك حتليل ملا حرمه اهلل ، و دعوة 
 ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ] :قال تعاىلإىل ارتكاب الفواحش ، 

[  ٺ ڀ
(2) .  

 سالمي : نسب ولد الزين يف الفقه اإل -أوال
إن ولد الزين يف الفقه اإلسالمي ال ينسب إال إىل أمه فقط ، وإن ادعاه رجل وصدقته املرأة ، أو جاء 

 ببينات من القافة ، أومن الطب والعلم احلديث ، وذلك ملا يلي من األدلة النقلية والعقلية : 
 ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ]عموم قوله تعاىل: ( 1

[ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ
، ويف اآلية  (3)

دليل على أن األوالد يدعون ملن علم من آبائهم ، واملدعي لولد الزىن ليس ممن علم أنه أبوه ، وذلك 
 (4)الحتمال كونه من ماء رجل آخر . 

، ويف احلديث حرمان  (5))) الولد للفراش وللعاهر احلجر ((  -صلى اهلل عليه وسلم  -قوله ( 2
وقوله وللعاهر احلجر أي للزاين اخليبة واحلرمان والعهر بفتحتني الزنا وقيل من نسبة الولد إليه ، ))للزاين 

خيتص بالليل ومعىن اخليبة هنا حرمان الولد الذي يدعيه وجرت عادة العرب أن تقول ملن خاب له احلجر 
 .  (6)... (( وبفيه احلجر والرتاب وحنو ذلك

                                                           

  1 ، اآليةسورة النساء (1)
 27 ، اآليةء سورة النسا(2)
 5 ، اآليةسورة األحزاب (3)
  17/  3،  1، ط  مدارك التنزيل: النسفي ، انظر (4)
 . (6749، برقم )  8/153صحيح البخاري ، كتاب الفرائض ، باب الولد للفراش حرة كانت أو أمة ،  (5)
 .  36/  12،  1ط  فتح الباريابن حجر ،  (6)
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طريقا لثبوت النسب ، وإمنا جعل الطريق الوحيد هو النكاح زىن عل الرع احلكيم مل جيكون الشا( 3
أو ملك اليمني ، وأي طرق أخرى الكتساب حق النسب فهي من العدوان وجماوزة حدود اهلل تعاىل ، 

 ڃ   ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤٹ ٹ ٹ ٹ ڤ   ] قال تعاىل:

فأولئك ماء، }أي: غري األزواج واإل)) [ ڃ ڃ ڃ ڃ]،  (1) [   چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ
 .  (2)((هم العادون{ أي: املعتدون

 المطلب الثالث : إباحة التبني ، وترتيب أحكام قانونية عليه . 
 تعريف التبين .  -أوال

وهو من العادات  (3)التبين : من تبناه إذا اختذه ولدا ، والولد يسمى متبىن أو دعيا ومجعه أدعياء ، 
 قال تعاىل:اإلسالم وأبطلها ، ملا فيها من املفاسد الدينية والدنيوية ،  االجتماعية القدمية اليت هنى عنها

 ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ]

 ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ   ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ

 ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ

 .  (4) [   ۇ
القبائل ، وتصرف مشروع يف كثري من القوانني وعادة التبين ما زالت باقية يف بعض الشعوب و 

تنظيمها ، الوضعية ، ومنها قانون األحوال الشخصية السنغايل ، أباح التبين واشتمل على مواد عديدة ل
 (5) حقوقه وحيميه من االستغالل . مبا يكفل للولد املتبىن

 أحكام التبين يف قانون األحوال الشخصية السنغايل :  -ثانيا
 تان للتبين يف القانون ، ومها : هناك حال

حالة التبين بصفة كاملة ، يأخذ فيها الولد لقب املتبين إن كان من جانب واحد أي من  (1
 (1)جانب الرجل دون املرأة ، ولقب الزوج إن تبناه الزوجني ، بصفة كاملة أيضا. 

                                                           

 7 إىل 5سورة املؤمنون ، اآليات من (1)
 403/  5 ، 1، ط تفسير القرآن العظيمابن كثري ،  (2)
  80/  3 ،  1طمادة ) دعا ( ، باب العني والدال ، تهذيب اللغة األزهري ،  (3)
 5،  4سورة األحزاب اآليتان  (4)
 ( 6( ، املادة )  1، الفصل )  قانون األحوال الشخصية السنغالي(5)



74  

 

األب ، إال أن  حالة التبين بصفة مؤقتة ، يأخذ فيها الولد لقب املتبين ، وحيتفظ معه بلقب (2
 (2)يرى القاضي خالف ذلك ملصلحة يرجع إىل الولد ، فيعطيه لقب املتبين فقط . 

 حكم التبين يف الفقه اإلسالمي : -ثالثا
ال شك أن كل هذه األحكام القانونية املتعلقة بالتبين ، وكذلك ما اندرج حتتها من تنظيمات تعد باطلة 

حيل له نسبته إليه  وز ألحد أن يتبىن ولدا ليس من صلبه ، وال، فما بين على باطل فهو باطل ، فال جي
 ڇ ڇ ڇ]  قال تعاىل:وال إعطائه لقبه ، أو فعل ما يدل على وجود رابطة دم وقرابة بينهما ، 

[  ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ
هذه اآلية ناسخة ملا كانوا عليه من التبين وهو ، و )) (3)

من دعوا إىل أبيه املعروف فإن مل يكن له أب معروف نسبوه إىل من نسخ السنة بالقرآن فأمر أن يدعوا 
 . (4)... (( يعين يف الدين، والئه فإن مل يكن له والء معروف قال له يا أخي 

  
 :( أشهر  10المطلب الرابع : اعتبار أكثر مدة الحمل ) 

املادة بأنه ))حيدد  إن أقصى مدة احلمل يف قانون األحوال الشخصية السنغايل عشرة أشهر ، حيث تنص
وحساب  (5)تاريخ ميالد الولد قانونيا وحتما بني اليوم املائة والثمانني إىل اليوم الثالمثئة بعد والدته(( ،

 ( أشهر ألقصاه .  10( أشهر ألقل مدة احلمل ، و )  6ذلك يساوي : ) 
 ترة .ث املتواادوهذا خمالف للراجح من أقوال الفقهاء وما شهد به الوقائع واحلو 

ويف جعل أكثر مدة احلمل عشرة أشهر آثار تتعلق بنسب املولود بعد انقضاء هذه املدة ، وحبقه يف  
 املرياث إن حتقق حياته ومحله حني وفاة والده ، وغري ذلك من احلقوق .

 أكثر مدة احلمل يف الفقه اإلسالمي : (1
 اختالف املذاهب يف حتديد أقصى مدة احلمل .  

 مذهب احلنفية : - أ
                                                                                                                                                                                           

 ( 4( ، املادة )  1الفصل )  ، قانون األحوال الشخصية السنغالي(1)
 ( 4( ، املادة )  1، الفصل )  قانون األحوال الشخصية السنغالي(2)
 . 4 اآليةمن ، سورة األحزاب (3)
  116/  14 ، 1، طالجامع ألحكام القرآنالقرطيب ،  (4)
 ( 1( ن املادة )  1، الفصل األول )  قانون األحوال الشخصية السنغالي(5)
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روي عن عائشة رضي اهلل عنها أن احلمل  أكثر مدة احلمل عند احلنفية سنتان ، واستدلوا على ذلك مباو 
 . (1)ال تزيد على سنتني قدر ظل املغزل 

ووجه االستدالل به أن )) والظاهر أن عائشة قالته مساعا ، ألن العقل ال يهتدي إىل معرفة 
 (2)املقادير (( . 

  مذهب املالكية : -ب
يف أكثر احلمل )) ثالث روايات : إحداها أربع سنني وهي املشهورة، -رمحه اهلل  -اإلمام مالك وعن 

يستغرب من قول من يقول أن -رمحه اهلل  -، وكان اإلمام مالك  (3)والثانية مخس والثالثة سبع (( 
ق ، وزوجها ، امرأة صد(4)احلمل ال يتجاوز السنتني ، فيقول )) هذه جارتنا امرأة حممد بن عجالن 

 . (5)رجل صدق ، ومحلت ثالثة أبطن يف اثنيت عشرة سنة ، كل بطن أربع سنني ((
 . ووقائع وليس على نقول أو نصوصوهذه الروايات عن إمام دار اهلجرة مبنية يف أغلبها على مشاهدات 

  مذهب الشافعية : - ج

                                                           

، وقال األلباين رمحه اهلل )) أخرجه البيهقي  ( 3875برقم ) ،  500/  4الدار قطين ، باب املهر ،  سننالرقطين يف أخرجه الدا (1)
( من طريق أىب العباس أمحد بن حممد بن بكر بن خالد أخربنا داود بن رشيد قال: مسعت الوليد بن مسلم يقول: " قلت 7/443)

هلل عنها أهنا قالت: ال تزيد املرأة ىف محلها على سنتني قدر ظل املغزل ، فقال: سبحان ملالك بن أنس: إين حدثت عن عائشة رضى ا
اهلل من يقول هذا؟ ! هذه جارتنا امرأة حممد بن عجالن امرأة صدق ، وزوجها رجل صدق محلت ثالثة أبطن يف اثنيت عشرة سنة ، 

له كلهم ثقات ، وأبو العباس هذا ، وثقه اخلطيب يف " تاريخ حتمل كل بطن أربع سنني " ،قلت: وهذا إسناد صحيح إىل مالك ، رجا
  189/  7،  1،ط إرواء الغليلانظر : األلباين ، ( . 4/399بغداد " )

  362/  4،  1ط،  العناية شرح الهدايةالبابريت ، انظر : (2)
  112/  3،  1، ط تهدبداية المجو ابن رشد ، ،  923/  1 ، 1ط، المعونة في فقه عالم المدينةالقاضي ،  (3)
 الوليد بنت لفاطمة موىل عجالن وكان .املدين القرشي، اهلل عبد أبو عالماأل بقية، الصادق القدوة، مامإلاهو حممد بن عجالن ،  (4)

ان، أو ويكىن أبا عبد اهلل. وكان عابدا ناسكا فقيها، ثقة كثري احلديث ، مات سنة مث،  مناف عبد بن مشس عبد بن ربيعة بن عتبة بن
،  سير أعالم النبالء، والذهبي ،  356، ص 1، القسم املتمم للتابعني ، طالطبقات الكبرى تسع وأربعني ومائة باملدينة ، ابن سعد ، 

6/317  
  77، ص  1ط،  كفاية األخيارابن عبد املؤمن ،  (5)
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ملشهور ، ومن نصوصهم يف ذلك أكثر مدة احلمل عند الشافعية أربع سنني ، كما هو عند املالكية يف ا
قال يف امرأة املفقود   -رضي اهلل عنه  -قوهلم )) أكثر مدة احلمل أربع سنني باالستقراء؛ وألن عمر 

 .  (1)ترتبص أربع سنني(( 
 مذهب احلنابلة : - د

، ويف املذهب احلنبلي يف أكثر مدة احلمل روايتان األوىل أربع سنوات كقول مالك والشافعي رمحهما اهلل 
 (2)))وقال أمحد نساء بين عجالن-رمحه اهلل  -وهي ظاهر املذهب  ، واألخرى سنتني ، وقال أمحد 

 .  (3)حيملن أربع سنني وامرأة عجالن محلت ثالث بطون، كل دفعة أربع سنني(( 
تلك أشهر أقوال األئمة ويف أكثر مدة احلمل ، وهي متضاربة ، وقد بىن احلنفية مذهبهم على ما 

نصا يف املسألة وهو أثر عائشة الذي قالوا بأنه مما له حكم الرفع ، وهذا لو سلم به لكان رافعا  اعتربوه
أنه أربع سنني وعمدهتم املشاهدة ، وقد نقل عن  للخالف ، وذهب اجلمهور من املالكية والشافعية إال

مدة احلمل غري بعض األئمة ما أكثر من ذلك ، ومبا أنه ال نص صريح صحيح يف املسألة فإن أكثر 
حمدد ، فمن ادعت احلمل من النساء الثقات أو ادعي هلا من قبل شاهدين عدول ، أخذ بقوهلا واعترب 

 والنسب وغريمها واهلل أعلم .    بذلك يف املرياث
 
 
 
 
 
 

 

                                                           

  393/  3، 1ط،  أسنى المطالباألنصاري ، ، و 133/  7،  1ط،  نهاية المحتاجالرملي ،  (1)
قوم ينسبون إىل جدهم عجالن ، وعجالن هذا، هو ابن رميثة ابن أيب مني بن حسن بن علي بن أيب عزيز قتادة، الذي دخل مكة  (2)

  125ص  1،ط  رحلة الشتاء والصيفبالسيف ودعا إليها الضيف، وطرد عنها اهلواشم ، املولوي ، حممد بن عبد اهلل ، 

  121/  8،  1ط،  لمغنيا : ابن قدامة ، انظر (3)
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المبحث الثالث : المقارنة بين الفقه اإلسالمي وقانون األحوال الشخصية السنغالي في 
 . أحكام ثبوت النسب

يف هذا املبحث جيلي الباحث احملاسن واملقاصد التشريعية للفقه اإلسالمي اليت تفرد هبا وتطبيق ذلك يف 
 أحكام النسب وما يتعلق به .

 وذلك خالل املطالب الثالثة التالية :  
 حقيقي وليس نسبيا . ول : النسب في الفقه اإلسالمي شيءالمطلب األ

خطري ، فهو رابطة دموية تصل اإلنسان بأصله ، وقد جعله اهلل النسب يف الفقه اإلسالمي أمر مهم و 
 ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ] قال تعاىل:تعاىل هو واملصاهرة سبيب القرابة ، ف

[ېئ
(1) . 

و )) النسب أقوى الدعائم اليت تقوم عليها األسرة، ويرتبط به أفرادها برباط دائم من الصلة  
ة، فالولد جزء من أبيه، واألب بعض من ولده ، ورابطة يضوالبعى أساس وحدة الدم واجلزئية تقوم عل

النسب هي نسيج األسرة الذي ال تنفصم عراه، وهو نعمة عظمى أنعمها اهلل على اإلنسان، إذ لوالها 
 . (2)لتفككت أواصر األسرة، وذابت الصالت بينها، وملا بقي أثر من حنان وعطف ورمحة بني أفرادها(( 

 القانون هبذه األمهية واحلرمة ، ويدل على ذلك ما سبق دراسته من وال حيظى النسب يف
 املخالفات املرصودة حول النسب وأحكامه .

فبحسب قانون األحوال الشخصية السنغايل فيمكن أن  تتسلل عناصر غريبة إىل األسرة ويطلع 
 على العورات باختالطها ودخوهلا على نساء اجنبيات حيسبهن حمارم . 

القانون لتلك العناصر الغريبة ذرائع كانت مسدودة ألكل أموال حمرمة عليها من كما يفتح 
تركات ال نصيب له فيها يف احلقيقة ، فالنسب الذي يتوصل به إىل هذا احلق باطل ، وما بين على باطل 

 فهو باطل . 
يعه ، السيما إذا مث إن املتبين لولد ما ألسباب عاطفية أو اجتماعية أو غريها يندم يف الغالب على صن

خاب ظنه يف الولد املتبىن ، وحينئذ يتخلى عن رعايته وحياطته بالتدرج ، وال ميكن أبدا أن يعامله كما 

                                                           

 54 ، اآلية سورة الفرقان (1)
  7247/  10  1ط،  الفقه اإلسالمي وأدلتهالزحيلي ،  (2)
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يعامل أوالده من صلبه ، حىت يفهم الولد هو اآلخر أن هذا الرجل الذي ينسب إليه ليس أباه ، فيمقته 
 ويزدريه ، وقد ينتقم منه . 

ولده (( فتنتابه الشكوك والوساوس يف شأن هذا الولد لوجود احتماالت وأما الزاين املقر ب )) 
ي ، وأقحمه بني أفراد قوية يف كونه من صلب رجل غريه ، ويسأل نفسه دائما ملاذا أغذي وأريب ولد غري 

  عائليت ؟
 

 النسب في الفقه اإلسالمي ووضوحها وشمولها.  تالمطلب الثاني : تعدد طرق ثبو 
 الفقه اإلسالمي متعددة وخمتلفة ، فهناك أربعة طرق إلثبات النسب وهي كما طرق ثبوت النسب يف

تقدم : الفراش ، واالستلحاق ، والبينة ، والقافة ، وكلها طرق منضبطة وحمصنة ، وحمققة للمقاصد 
 واحلكم واألسرار الشرعية .  

 احلكمة من جعل الفراش طريقا إلثبات النسب :  (1
صلى اهلل عليه وسلم  -ات النسب )) مبدأ عظيم جاء به حديث رسول اهلل إن جعل الفراش طريقا إلثب

واالفرتاء عليها ، فما تلده محاية وصيانة لنسب الولد ، ومحاية لشرف الزوجة وعرضها من العبث (1) -
ة من ولد على فراش الزوجية ، ينسب على أبيه الزوج ، دون حاجة إىل اعرتاف به ، ألن والدته على املرأ

ش الزوجية قرينة كافية لكونه من الزوج ، وأنه خلق من مائه ، ولذلك فإن ينسب إليه باعتباره ولده (( فرا
(2) . 

 ستلحاق طريقا إلثبات النسب : كمة من جعل االاحل (2
احلكمة البليغة واملقصد اجللي يف جعل االستلحاق طريقا إلثبات النسب هو أنه حتمل للمسؤولية من 

الرجل بأن فالن هو ولده ، واستلحقه بالشروط املعتربة شرعا ، فقد ثبت له نسبه  املستلحق ، فإذا أقر
 وصار أبا هلذا الولد ، وكان هلذا الولد مجيع حقوق األوالد .

قرار إوالناس يف الغالب جمبولون على صيانة أنساهبم ، أن يلحق هبا ما ليس منها ، وإذا اقرتن بذلك  
 يا لثبوت النسب .مكانية الوالدية كان ذلك كافإو 

                                                           

  24وقد سبق خترجيه يف ص  اإلشارة إىل حديث ) الولد للفراش ... ( (1)
 320/  9 ،  1، طالمفصل في أحكام المرأةالزيدان ،  (2)
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 احلكمة من جعل البينة طريقا إلثبات النسب : (3
يعطاه أحد مبجرد الدعوى ، بل البد من إقامة البينة على الدعوى ،  يعترب النسب حقا من احلقوق ، وال

 -، قال ابن بطال  (1)((البينة على املدعي، واليمني على املدعى عليه)) -صلى اهلل عليه وسلم  -لقوله 
جعل  -صلى اهلل عليه وسلم -أل املدعى: هل لك بينة؟ ألن النيب )) إمنا يلزم احلاكم أن يس- رمحه اهلل

، وأمجعت األمة على القول بذلك، وأنه ال تقبل دعوى أحد على أحد دون بينة(( يالبينة على املدع
(2) . 

 جعل القافة طريقا إلثبات النسب : احلكمة من (4
علوم العرب وأدقها ، يستدلون هبا على أمور كثرية ، ومنها األنساب جاء اإلسالم فوجد القافة من أعز 

، وكان حكم القافة معموال به يف اجلاهلية فأقره اإلسالم ، وذلك ألهنا )) ِمن مدارك معارف البشرية، 
ومن غرائب نتائج املعرفة، متميزة من فنون الكهانة، ومرتقية عن قوانني النجامة ، وحقيقتها: اقتفاء 

 (4) عن ابن سريين، و  (3)هة لتخايل اخللقة، وهو علٌم خص اهلُل بِه آحاًدا أو أفراًدا ِمن العباد ... ((الشب
هل لك  ، فقال: من بين فالن قال: ممن أنت؟ ، فقال: رأى عمر بن اخلطاب رجال  (( قال رمحه اهلل

أذكر اهلل رجال كان : قال الرجل: ال. قال عمر ،  قال: عمر: بلى ،قال: ال  ؟(5) من نسب بنجران

                                                           

هذا وقال الرتمذي ))(  1341برقم ) ،  19/  3ا جاء يف أن البينة على املدعي ... ، ، باب م سننال أخرجه الرتمذي ، يف(1)
، وصححه  ((وحممد بن عبيد اهلل العرزمي يضعف يف احلديث من قبل حفظه، ضعفه ابن املبارك، وغريه،  حديث يف إسناده مقال

  357/  6،  1، ط إرواء الغليل األلباين ، األلباين رمحه اهلل تعاىل ، انظر :
  53/  8، البن بطال  شرح صحيح البخاريابن بطال ،  (2)
  354/  5،   1، ط مناهج التحصيلالرجراجي ،  (3)
هو حممد بن سريين ، ويكىن أبا بكر موىل أنس بن مالك ، قال ابن سعد : قال: أخربنا خالد بن خداش قال: حدثنا محاد بن (4)

ريين لسنتني بقيتا من خالفة عثمان وولدت أنا لسنة بقيت من خالفته ، وكان ثقة زيد عن أنس بن سريين قال: ولد حممد بن س
، وكان به صمم ، قال بن سعد : سألت حممد بن عبد اهلل األنصاري: من أين كان  اكثري العلم ورع  افقيًها إمام ارفيع اعالي امأمون

لك ، و مات سنة عشر ومائة بعد احلسن مبائة يوم، وصلى أصل حممد بن سريين؟ فقال: من سيب عني التمر، وكان موىل أنس بن ما
  360، ص 1،ط تاريخال : ابن خياط ، و 1ط،  143/  7  ، 1ط،  الطبقاتابن سعد ، عليه النضر بن عمرو املقربي انظر : 

بن يعرب. وهو أول من بفتح أوله، وإسكان ثانيه: مدينة باحلجاز من شّق اليمن معروفة، مسيت بنجران بن زيد بن يشجب جنران  (5)
 4/1298،  3ط،  معجم ما استعجم من أسماء البلدان والمواضع. انظر :األندلسي ، أبو عبيد نزهلا
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، فقال رجل: أنا أعرفه يا أمري املؤمنني ولدته امرأة من أهل  الرجل نسبا بنجران، إال أخربناه يعرف هلذا
 . (1)(( مه، إنا نقوف اآلثار»جنران، فقال عمر: 

ويف األثر داللة على مشروعية إثبات النسب بالقافة ، وأن ذلك من سنة اخللفاء الراشدين ،  
الرجل بأهل جنران ، ملا رأى فيه من شبه برجاهلم  -رضي اهلل عنه  -هلل عنهم ، حيث أحلق عمر رضي ا

 ، وعزز علمه بشهادة أحد رجاله الذين يعرفون نسبه . 
 المطلب الثالث : أنواع الحقوق المترتبة على النسب في الفقه اإلسالمي . 

 مي ثالثة ، وهي كالتايل : أنواع احلقوق املرتتبة من ثبوت النسب يف الفقه اإلسال
حق الولد : )) فمن حق الولد أن يثبت نسبه من أبيه الذي خلقه اهلل من مائه ، لتكون له  (1

وال (2)احلقوق اليت قرره الشرع له ، وهلذا ال ميلك الوالد نفي نسب ولده بعد ثبوته (( ، 
فقط ، ولذلك متت ينحصر هذا احلق فيما يتعلق جبلب املصاحل أو دفع املفاسد الدنيوية 

اإلشارة إىل وجوب تقييد احلرية يف تسمية الولد مبا يتوافق مع الشرع وحيقق املصلحة له يف 
 الدنيا واآلخرة . 

حق الوالد : )) فمن حقه أن ينسب إليه الولد الذي خلقه اهلل من مائه بنكاح شرعي  (2
فمىت ثبت نسب ، (3)صحيح ، وما يرتتب على هذا النسب من حقوق للوالد على ولده((

ولد له بطريق من الطرق الشرعية أحلق به ، وال جيوز نسبة ذلك الولد إىل غريه ، وحيرم عليه 
 جحده ورفضه .  

حق اهلل تعاىل : )) ألن اهلل تعاىل أمر هبذا النسب القائم على هذه الرابطة املادية ، وهو  (3
 (4)ألنه من قبيل تزوير النسب ((  إجياد الولد وخلقه من ماء األب ، وهلذا ابطل اهلل التبين ،

يث يكون شرعا جيب يع األحكام املتعلق بنسب الولد حب، فاهلل وحده الذي له احلق يف تشر 
 العمل به وحيرم خمالفته ، وما خالف حكمه وشرعه فهو باطل . 

 
                                                           

  448/  7،  1ط،  المصنف الصنعاين ، (1)
 316/  9  ، 1، ط المفصل في أحكام المرأةزيدان ، (2) 
 املرجع السابق ، املوضع نفسه .(3)
 نفسه . املرجع السابق ، املوضع(4)
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 الفصل الثاني                            

فيها قانون األحوال الشخصية السنغالي الفقه  األحكام الفقهية المتعلقة بالرضاع التي خالف 
 اإلسالمي . 

 وتحته ثالثة مباحث : 

 المبحث األول : أحكام الرضاع في الفقه اإلسالمي . 

الفقهية المتعلقة بالرضاع التي خالف فيها قانون األحوال الشخصية  مسائلالمبحث الثاني : ال
 السنغالي الفقه اإلسالمي . 

مقارنة بين الفقه اإلسالمي وقانون األحوال الشخصية السنغالي في أحكام المبحث الثالث : ال
 الرضاع . 
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 الفصل الثاني                                
 األحكام الفقهية المتعلقة بالرضاع التي خالف فيها قانون األحوال الشخصية السنغالي 

 الفقه اإلسالمي .
 

 وحتته ثالثة مباحث : 
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 المبحث األول : أحكام الرضاع في الفقه اإلسالمي .
يف هذا املبحث سيتم حبث موجز ألحكام الرضاع يف الفقه اإلسالمي ، وحق الولد فيه ، واآلثار املرتتبة 

 عليه ، وذلك يف املطالب التالية : 
 المطلب األول : مفهوم الرضاع في الفقه اإلسالمي . 

 لغة واصطالحا .  تعريف الرضاع  (1
 تعريف الرضاع لغة :  - أ

 .(2)، وقيل هو ))شرب اللَّنب من الضَّرع َأو الثدي ((  (1)الرضاع لغة : هو ))مص الثدي وشرب لبنه (( 
 تعريف الرضاع اصطالحا :  - ب

، وقيل هو : ))مص الصيب  (3)الرضاع يف االصطالح هو )) وصول لنب آدمي مبحل مظنة غذاء(( 
، وقيل هو ))حصول لنب ذات تسع فأكثر ، حال حياهتا ، يف  (4)دمية يف مدته (( الرضيع من ثدي آ

 .  (5)معدة حي ، قبل متام حولني ، مخس رضعات يقينا (( 
ويستفاد من جمموع هذه التعاريف االصطالحية  : أن الرضاع هو تغذية الولد من لنب امرأة بالغة 

 ت . يف السنتني األوليني من عمره ، ولو خبمس مرا
 املقدار احملرم من الرضاعة : (2

 اختالف الفقهاء يف املقدار احملرم من الرضاعة . 
 مذهب احلنفية واملالكية : - أ

ذهب احلنفية واملالكية إىل أن قليل الرضاع وكثريه سواء يف التحرمي ،  فلو رضع منها ولو قطرة ، ثبت 
 .  (6)حكمه ، وال فرق عندهم بني القليل والكثري 

                                                           

  178، ص  1ط باب الراء ، فصل الضاد ، ، على مهمات التعريف التوقيفاملناوي ، (1)
  481، ص  1فصل الراء ، ط،  الكلياتالكفوي ، (2) 
  223ص  ، 1كتاب الرضاع ، ط   ، شرح حدود بن عرفةاألنصاري ، (3)
 54، ص 1، كتاب الرضاع ، ط أنيس الفقهاء ابن أمري ، (4)
  178ص  ، 1ط ،باب الراء ، فصل الضاد ، التوقيف على مهمات التعاريف،  املناوي(5) 
 1، ط بداية المجتهدابن رشد ، ، و  182/  2  ، 1ط تبيني احلقائق ،الزيلعي ، ، و  7/  4 ، 1ط، بدائع الصنائعالكاساين ،  (6)
  55/  2 ، 1ط الفواكه الدوانيالنفراوي ، ،  و  59/  3 ،
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[  گ گ ک ک ک ک] :وا أصحاب بقوله تعاىلوقد استدل
، قالوا :  (1)

 .  (2)إن اهلل تعاىل أطلق الرضاعة ومل يقيدها بقدر ، فكان القليل فيه والكثري سواء يف التحرمي 
 مذهب الشافعية واحلنابلة : -ب

ع املولود مث هو مخس رضعات ، وذلك بأن يرض (4)واحلنابلة  (3)املقدار احملرم من الرضاعة عند الشافعية 
يقطع الرضاع ، مث يرضع مث يقطع الرضاع ، فإذا رضع يف واحدة منهن ما يعلم أنه قد وصل إىل جوفه ما 

 قل منه وكثر فهي رضعة .
وقد استدلوا مبا روي عن عائشة رضي اهلل عنها أهنا قالت: )) كان فيما أنزل من القرآن : )) 

صلى اهلل عليه  -مس معلومات، فتويف رسول اهلل ، مث نسخن، خب5عشر رضعات معلومات حيرمن (( 
قالوا : )) وهذا أمر ال تتوصل إليه عائشة إال بتوقيف من النيب  (6)، وهن فيما يقرأ من القرآن (( - وسلم

 . (7)، ألن القرآن أنزل عليه (( -صلى اهلل عليه وسلم  -
 مذهب الظاهرية وغريهم .  -ج

حيرم من  قدر احملرم من الرضاع هو ثالث مصات فما فوق ، فالوذهب الظاهرية وبعض األئمة إىل ال
وداود (9)وأبو عبيد  (8)وقال بذلك أبو ثور ،الث رضعات فما فوق يرضعها الولد الرضعات إال ث

                                                           

  23 اآلية من ، سورة النساء (1)
  7/  4 ، 1ط،  بدائع الصنائعالكاساين ، (2)
  360/  11،  1ط،  الحاوي الكبيراملاوردي ، ، 29/  5،   1ط،  األمالشافعي ، (3) 
 . 171/  8 ، 1ط،  المغنيابن قدامة ،  (4)
5
 ( 1452، برقم )  2/1075صحيح مسلم ،كتاب الرضاع ، باب التحريم بخمس رضعات ،  

 (   1452)  ، برقم1075/  2باب التحرمي خبمس رضعات ، كتاب الرضاع ، ،   صحيحال سلم يفأخرجه م (6)
  144/  11،  1ط،  البيان في مذهب الشافعيالعمراين ،  (7)
أبو ثور إبراهيم بن خالد الكليب الفقيه من أهل بغداد يروي عن يزيد بن هارون والناس مات لثالث بقني من صفر سنة أربعني (8)

تني وكان أحد أئمة الدنيا فقها وعلما وورعا وفضال وديانة وخريا ممن صنف الكتب وفرع على السنن وذب عن حرميها وقمع ومائ
  576/  6 ،  1ط،  تاريخ بعدادو اخلطيب ، ،  74/ 8،  1ط،  الثقاتالبسيت ، خمالفيها. انظر : 

ه ، كان أبوه عبدا روميا لرجل من  154ه  وقيل  150فقيل سنة  بن سالم، بتشديد الالم، اختلف يف مولده هو أبو عبيد القاسم(9)
أهل هراة، واشتغل أبو عبيد باحلديث واألدب والفقه، وكان ذا دين وسرية مجيلة ومذهب حسن وفضل بارع ، تويف مبكة سنة أربع 

  490/  10، م النبالءسير أعال، والذهيب ،  15/  21،   1ط دمشق مختصر تاريخابن منظور ، انظر :  وعشرين ومائتني
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ألن ما يعترب فيه ، قالوا )) (2)(( ال حترم اإلمالجة، وال اإلمالجتان، واستدلوا حبديث ))   (1)الظاهري 
 .   (3)((  يعترب فيه الثالثالعدد والتكرار 

والراجح هو ما ذهب  هو ما ذهب إليه احلنابلة والشافعية من كون القدر احملرم من الرضاعة 
كان فيما أنزل من القرآن : )) عشر رضعات  مخس رضعات ، وذلك حلديث عائشة رضي اهلل عنها ))

لعموم آية الرضاعة ، أو ناسخ ... (( ، وهو خمصص  معلومات حيرمن (( ، مث نسخن، خبمس معلومات
 .هلا ، واهلل أعلم 

 المطلب الثاني : حق الولد في الرضاع وعلى من يجب ومدة الرضاع . 
وسيتم البحث يف هذا املطلب يف حكم إرضاع األم لولدها ، ويف حكم استئجار املرضعة على األب ،  

 ويف املدة اليت جيب أن يوفر فيها الرضاع للولد . 
  الرضاع :حق الولد يف (1

الرضاع من حقوق الطفل األساسية وهو )) أول مبادئ رعايته يف سبيل احملافظة على حياته ووضعه 
الطبيعي يف عدم قدرته على تناول الطعام كالكبار يوجب إرضاعه ، أو إيصال الغذاء املناسب إليه 

 .  (4)بالطرق املختلفة ((
  الولد يف الرضاع بالكتاب والسنة:ثبوت حق  (2

َواْلَواِلَداُت ﴿ لقوله تعاىل:ت حق الرضاع للولد هو عن طريق نصوص الكتاب والسنة، أما الكتاب فثبو 

، ويف اآلية أمر بإرضاع الولد ، وإن اختلف املفسرون والفقهاء فيمن يتوجه إليه (5) ﴾يُ ْرِضْعَن أَْوالَدُهنَّ 

                                                           

أبو سليمان داود بن علي بن خلف األصبهاين اإلمام املشهور املعروف بالظاهري؛ كان زاهدًا متقلاًل كثري الورع، أخذ العلم هو (1)
عليه   عن إسحاق بن راهويه وأيب ثور وغريمها، وكان من أكثر الناس تعصبًا لإلمام الشافعي رضي اهلل عنه، وصنف يف فضائله والثناء

وكان مولده بالكوفة سنة اثنتني ومائتني، وقيل سنة ،  كتابني، وكان صاحب مذهب مستقل ، وتبعه مجع كثري يعرفون بالظاهرية
مائتني، وقيل سنة إحدى ومائتني، ونشأ ببغداد، وتويف هبا سنة سبعني ومائتني يف ذي القعدة، وقيل يف شهر رمضان، ودفن 

/  13،  1، ط سير أعالم النبالء، والذهيب ،  255/  2 ،  1، ط وفيات األعيان: ابن خلكان ، انظر بالشونيزية، وقيل يف منزله .
97  . 

 ( 1551)  ، برقم 1074/  2باب يف املصة واملصتني ، كتاب الرضاع ، ،   صحيحالأخرجه مسلم يف (2)
 172/  8 ،  1ط، المغنيابن قدامة ،  (3)
  123/  4  ، 1ط،  موسوعة األسرةصقر ، عطية  (4)
 233 ، اآلية سورة البقرة (5)
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ر على الوجوب لبعض الوالدات ، خرب معناه األم ﴾يرضعن ﴿))  -رمحه اهلل  -اخلطاب ، قال القرطيب 
 .  (1)وعلى جهة الندب لبعضهن ... ، وقيل: هو خرب عن املشروعية (( 

اليت  (2)يف قصة الغامدية  -صلى اهلل عليه وسلم  -أما ثبوت حق الرضاع للولد يف السنة فلقوله 
إذا ال نرمجها وندع  ومعها وولدها الرضيع )) -صلى اهلل عليه وسلم  -اعرتفت بالزين فجاء إىل النيب 

ولدها صغريا ليس له من يرضعه (( ، فقام رجل من األنصار، فقال: إيل رضاعه يا نيب اهلل، قال: فرمجها 
 -صلى اهلل عليه وسلم  -، ويف احلديث دليل على حق الولد يف الرضاع ، وقد أجل رسول اهلل (3)((

 ها ، ليستويف ولدها حقه يف الرضاع .إقامة احلد على هذه املرأة بعد أن أقرت بالزىن على نفس
)) ولسالمة الطفل وتوفري اللنب له أباح اإلسالم لألم أن تفطر يف رمضان ، إذا كان اجلوع يؤثر 
على لبنها كما أو كيفا ... ، كما يهم توفري اجلو النفسي والصحي لألم لتوفري الرضاعة يف منو املولود 

[ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ] -هلل عنهما رضي ا -، فعن ابِن عباس (4)وهدوئه (( 
قال :   (5)

كانت رخصة للشيخ الكبري، واملرأة الكبرية، ومها يطيقان الصيام أن يفطرا، ويطعما مكان كل يوم 
)) قلت : مذهب ابن عباس يف هذا -رمحه اهلل  - قال اخلطايب(6)، ((سكينا، واحلبلى واملرضع إذا خافتام

د نسخت يف الشيخ الذي يطيق الصوم فليس له أن يفطر ويفدي أن الرخصة مثبتة للحبلى واملرضع، وق
، إاّل أن احلامل واملرضع وإن كانت الرخصة قائمة هلما فإنه يلزمهما القضاء مع اإلطعام، وإمنا لزمهما 

، والشاهد هنا ما (7)اإلطعام مع القضاء ألهنما يفطران من أجل غريمها شفقة على الولد وإبقاء عليه ((
 ة واإلبقاء على الولد .قفمن علة إفطارمها وهي الش-ه اهلل رمح -ذكره 

                                                           

  160/  2 ، 1ط ، الجامع ألحكام القرآنالقرطيب ، (1) 
وطلبت منه أن يطهرها بإقامة احلد عليها ، وامسها  -صلى اهلل عليه وسلم  -هي املرأة املقرة على نفسها بالزىن ، وأتت رسول اهلل (2)

.  -صلى اهلل عليه وسلم  -مسها سبيعة . ، وملا أقيمت عليها احلد صلى عليها رسول اهلل من األمساء املبهمة يف الروايات ، وقيل ا
  367/  2،  1ط،  تهذيب األسماء واللغاتالنووي ، ،  425/  7 ، 1ط،  أسد الغابةابن األثري ، انظر : 

 (   1695)  ، برقم 1321/ 3باب من اعرتف على نفسه بالزين ، ، كتاب احلدود ، صحيحالأخرجه مسلم يف  (3)
  124/  4 ، 1، ط موسوعة األسرةصقر ،  (4)
 184 ، اآلية سورة البقرة  (5)
وصححه الشيخ شعيب ، (  2318)  برقم،  9/  4، باب من قال هي مثبتة للشيخ واحلبلى ،  سننالأخرجه أبو داود يف  (6)

 األرناؤوط رمحه اهلل يف حتققيه للكتاب 
  92/  2  ، 1ط،  نمعالم السناحلطايب ،  (7)
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 الولد يف الرضاع :على من جتب حق  (3
 اختالف الفقهاء فيمن جيب عليه حق الرضاع . 

 مذهب احلنفية .  - أ
مذهب احلنفية أن حق الرضاع على األب ، فرضاع الولد مبثابة النفقة عليه وهي واجبة على األب ، وال 

  تكره عليه .جيب على املرأة وال
، قالوا أي )) بإلزامها اإلرضاع مع كراهتها ... ،  (1)﴾ال ُتَضارَّ َوالَِدٌة بَِوَلِدَها﴿واستدلوا بقوله تعاىل  

وذلك إذا كان يوجد من ترضعه ، أما إذا كان ال توجد من ترضعه جترب األم على اإلرضاع صيانة للصيب 
 ب من ترضع الولد .ستأجر األ، ويف هذه احلال ي (2)عن الضياع ((

 مذهب املالكية . -ب 
جر من أوذهب املالكية إىل أن حق الرضاع على األم ، فيجب على األم أن ترضع ولدها ، أو تست

، واشرتطوا على وجوب الرضاع عليها أن تكون يف عصمة الرجل ، غري مطلقة طالقا بائنا ،   (3)يرضعه 
 . (5)ال ترضع لشرف وعز وعلوِّ قدر  أو يكون مثلها (4)أو رجعيا انتهت عدهتا ، 

، فاخلرب هنا مبعىن األمر وهو للوجوب  (6) [ ھ ھ ھ] :واستدلوا أوال بقوله تعاىل
واستدلوا أيضا بالعرف فقالوا : )) عرف املسلمني على توايل األعصار يف سائر األمصار جار على  (7)، 

 .(8)أن األمهات يرضعن أوالدهن من غري طلب أجرة على ذلك((
 مذهب الشافعية .  -ج

                                                           

 233 اآلية من،سورة البقرة (1)
  291/  2 ، 1ط،  الهدايةاملرغناين ، (2) 
   23/ 4،  1ط،  حاشية العدويالصعيدي ،  (3)
   املرجع السابق ، املوضع نفسه . (4)
  809/ 2،   1ط،  اإلشراف على نكت مسائل الخالفالقاضي ، (5) 
 233 ، اآليةسورة البقرة (6)
  935/  1،  1ط،  المعونة القاضي ، ر :انظ(7)
  2/128،  1 ط،  حاشية العدويالصعيدي ،  (8)



88  

 

وحق الرضاع عند الشافعية على األب فهو الذي عليه أن يسرتضع لولده سواء كان متزوجة أو مطلقة  
ا اَل َوَعَلى اْلَمْوُلوِد َلُه رِْزقُ ُهنَّ وَِكْسَوتُ ُهنَّ بِاْلَمْعُروِف اَل ُتَكلَُّف نَ ْفٌس ِإالَّ ُوْسَعهَ  ﴿، ، واستدلوا على ذلك بقوله تعاىل  (1)

 (3)أ ي ال جترب على الرضاع .  ﴾اَل ُتَضارَّ َواِلَدٌة ِبَوَلِدَها  ﴿، قالوا  (2) ﴾ُتَضارَّ َواِلَدٌة ِبَوَلِدَها َواَل َمْوُلوٌد َلُه ِبَوَلِدِه 
 مذهب احلنابلة .  - د

ه حق رضاع الولد على األب عند احلنابلة يف األصل ، فهو الذي يسرتضع لولده ، )) ألن نفقته علي
، وتكون األم أحق به إن قبلت باإلرضاع بأجرة مثلها ، ومن نصوصهم  (4)واجبة فكذلك إرضاعه (( 

يف ذلك قوهلم )) على األب أن يسرتضع لولده إال أن تشاء األم أن ترضعه بأجر مثلها فتكون أحق به 
 ))(5)  . 

 اخلالصة : 
هو أن حق و مذهب اجلمهور الراجح هو وبعد هذه النقوالت عن املذاهب األربعة نرى أن 

الرضاع على األب ، وهو الذي عليه أن يسرتضع الولد ، واألحق بالرضاعة ولو بأجرة هو األم ، غري أنه 
املالكية من إجياب ، وفيما ذهب إليه  (6) ﴾اَل ُتَضارَّ َواِلَدٌة ِبَوَلِدَها  ﴿ال جترب على الرضاع لنص اآلية الكرمية 

َواْلَواِلَداُت يُ ْرِضْعَن  ﴿ وأما استدالهلم بقوله تعاىليها على األم ، إضرار ظاهر هبا ، ستئجار علالرضاعة أو اال

، سواء كان أمه أو غريها  ، فيجاب عليه بأن اآلية بيان ملدة الرضاعة اليت يرضها الولد من مرضعته (7) ﴾
 جرات . اضع املستأر من امل

  مدة الرضاع : (4
 اختالف الفقهاء يف مدة الرضاع . 

 الكية ، والشافعية ، واحلنابلة :مذهب امل - أ

                                                           

  112/  5 ، 1ط، األم الشافعي ،  (1)
  233 اآلية  من،سورة البقرة  (2)
  108/  5 ، 1ط،  األم الشافعي ، (3)
  480، ص   1ط،  العدة شرح العمدةاملقدسي ،  (4)
 سه .املرجع السابق ، املوضع نف (5)
 233 ، من اآليةسورة البقرة  (6)
 233 ، من اآليةسورة البقرة  (7)
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فللولد حق يف الرضاع سنتان كاملتان يستويف فيهما حقه ممن جيب عليه ، وهو قول اجلمهور من املالكية 
 . (3)واحلنابلة  (2)والشافعية  (1)

[ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ] :واستدلوا بقوله تعاىل 
: ))  ا، قالو  (4)

 . (5)فيدل على أنه ال حكم ملا بعدمها ((  فجعل متام الرضاعة حولني
 مذهب احلنفية : -ب

 ٺ ڀڀ ]فمدة رضاع الولد عند أيب حنيفة ثالثون شهرا يرضعها الولد ، ودليله قوله تعاىل 

، ووجه االستدالل باآلية هو )) أن اهلل تعاىل ذكر احلمل والفصال، وضرب هلما مدة ثالثني  (6) [ ٺ ٺ
احد منهما، كما إذا باعه عبدا وأمة إىل شهر، فإن الشهر يكون أجال لكل شهرا، فتكون مدة لكل و 

 . (7)واحد منهما(( 
 اخلالصة : 

لعل أقوى املذهبني يف مدة الرضاع ما ذهب إليه اجلمهور من كونه سنتني ، وذلك لوضوح الدليل وقيام 
[  ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ] :احلجة ، وهو قوله تعاىل

(8)  . 

 مدة الرضاع يف الفقه اإلسالمي: لولد أقل منحكم إرضاع ا (5
إذا رأى الوالدان فطام الولد يف أقل من مدة الرضاع سواء كانت حولني أو ثالثني شهرا  ، وال يضر ذلك 

[ ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ] قال تعاىل:الولد فال حرج عليهما ، 
(9) . 

                                                           

 . 61/  3 ،  1ط ،  بداية المجتهدابن رشد ، ، و  493/  1،  1ط ،  المقدماتابن رشد ، انظر : (1)
 . 142/  3 ، 1، ط المهذبالشريازي ، ، و  30/  5 ، ط األمالشافعي ،  (2)
 . 220/  3 ، 1، ط اإلمام أحمدالكافي في  فقه ابن قدامة ،  (3)
  233 ، من اآليةسورة البقرة (4)
  407ص ،  1، ط  العدة شرح العمدةاملقدسي ،  (5)
   15 اآلية من ، سورة األحقاف (6)
  443/  3، 1، ط العناية البابريت ،، و  118/  3 ،  1، ط االختيار لتعليل المختار ابن مودود ، (7)
  233 ة ، من اآليسورة البقرة (8)
  233 ، من اآلية سورة البقرة (9)
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، ورأيا يف ذلك الطفل على فطامه قبل احلولني )) أي فإن اتفق والدا-رمحه اهلل تعاىل  -(1)قال ابن كثري 
ا يف ذلك وأمجعا عليه، فال جناح عليهما يف ذلك، فيؤخذ منه أن انفراد أحدمها ر و مصلحة له، وتشا

 .  (2)بذلك دون اآلخر ال يكفي، وال جيوز لواحد منهما أن يستبد ذلك من غري مشاورة اآلخر (( 
 الرضاع وأدلتها . المطلب الثالث : اآلثار المترتبة على 

 هناك آثار عملية ترتتب على رضاع الولد من امرأة ما ، وقد دل على ذلك الكتاب والسنة واإلمجاع . 
 األمور اليت حيرمها الرضاع كما حيرمها النسب .  (1

واألمور اليت يؤثر فيها الرضاع حرمة وإباحة مثل النسب أربعة أمور ، وهي : )) حرمة التناكح ، وجواز 
، فكل من حرمت نكاحها بسبب النسب فإن نظريها يف الرضاعة حيرم  (3)، واخللوة ، واملسافرة ((  النظر

نكاحها ، وكل من جاز النظر إليها بسبب النسب ، جاز النظر إىل نظريها يف الرضاعة ، ومن جاز 
 السفر معها بسبب النسب ، جاز السفر مع نظريها يف الرضاعة . 

 :احملرمات بسبب الرضاعة  (2
 واحملرمات من النساء بسبب الرضاعة هن : 

 أمهات الرجل من الرضاعة .  -1
 فروع الرجل من الرضاعة .  -2
 فروع أبوي الرجل من الرضاعة .  -3
 فروع أجداد الرجل من الرضاعة إذا انفصلن بدرجة واحدة .  -4
 األصول الرضاعية لزوجة الرجل .  -5
 فروع زوجة الرجل املدخول هبا من الرضاعة .  -6

                                                           

إمساعيل بن كثري بن ضوء بن كثري بن ضوء بن ذرع القرشي البصروي الدمشقي مولده سنة إحدى وسبعمائة وتفقه على هو  (1)
على علم  الشيخني برهان الدين الفزاري وكمال الدين ابن قاضي شهبة مث صاهر احلافظ أبا احلجاج املزي والزمه وأخذ عنه وأقبل

احلديث وأخذ الكثري عن ابن تيمية وقرأ األصول على األصفهاين ومسع الكثري وأقبل على حفظ املتون ومعرفة األسانيد والعلل والرجال 
. انظر:  تويف يف شعبان سنة أربع وسبعني وسبعمائة ودفن مبقربة الصوفية عند شيخه ابن تيمية،  والتأريخ حىت برع يف ذلك وهو شاب

  40، ص1ط ، معجم المحدثين ،  والذهيب،  85/  3،  1ط،  طبقات الشافعيةبة ، بن شه
 477/  1،  1ط،  تفسير القرآن العظيمابن كثري ،  (2)
  315/  2،   1ط،  سبل السالمالصنعاين ،  (3)
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 ل الرجل الرضاعي . زوجة أص -7
 (1)زوجة فرع الرجل الرضاعي .  -8

  ن حترمي الرضاع ملا حيرمه النسب :احلكمة م (3
هناك حكمة تشريعية بالغة يف حترمي الرضاع ملا حيرم النسب ، وهذه احلكمة تفسر العالقة بني الرضاع 

منهما ، وهذه احلكمة والنسب ، وتبني األسباب اليت جعلت الشارع احلكيم يساوي بني اآلثار املرتتبة 
هي )) أن ثبوت احلرمة بالنسب حلقيقة البعضية أو شبهة البعضية ، ويف الرضاع شبهة البعضية مبا حيصل 

، فالرضيع ميكن اعتباره جزء من  (2)باللنب الذي هو جزء اآلدمية يف إنبات اللحم وإنشاز العظم (( 
ها مثل ولدها ، ومتنحه من احلنان والشفقة مثل املرضع ومن ثاب لبنها من فقد اعتمد يف غذاءه على لبن

 ما مينحه . 
 أدلة اآلثار املرتتبة من الرضاع : (4

  [ گ گ ک ک ک ک]األصل يف اآلثار املرتتبة من الرضاع قوله تعاىل
)) أي كما حيرم عليكم أمك اليت ولدتك، كذلك حيرم عليك أمك اليت -رمحه اهلل  -، قال ابن كثري  (3)

، ويف  (5))) حَيُْرُم ِمَن الرََّضاِع َما حَيُْرُم ِمَن النََّسِب ((  -صلى اهلل عليه وسلم  -، و قوله  (4)أرضعتك(( 
احلديث دليل على حترمي الرضاع لكل ما حرم بسبب النسب ، )) وذلك بالنظر إىل أقارب املرضع ألهنم 

 .  (6)أقارب للرضيع ، وأما أقارب الرضيع فال قرابة بينهم وبني املرضع (( 
)) ال خالف بني األمة أنه حيرم من الرضاع ما حيرم من النسب(( -رمحه اهلل  -و قال ابن بطال 

(7)  . 

                                                           

  84ص  ، 1ط،  األحوال الشخصيةأبو زهرة ،  (1)
  132/  5 ، 1ط،  المبسوطالسرخسي ،  (2)
  23 اآليةمن ، لنساء سورة ا(3)
  217/  2 ،  1، ط تفسير القرآن العظيمابن كثري ،  (4)
، (  2646) برقم ،  170/  3، كتاب الشهادات ، باب الشهادة على األنساب والرضاع ،  صحيحالأخرجه البخاري ، يف  (5)

 (   1445)  ، برقم1070/  2باب حترمي الرضاعة من ماء الفحل ، كتاب الرضاع ، ،   صحيحالوأخرجه مسلم يف 
  376/  6،  1ط،  نيل األوطارالشوكاين ،  (6)
  192/  7 ،  1، ط شرح صحيح البخاريابن بطال ،  (7)
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 فرع : رضاع اللقيط ونفقته . 
 لة الرضاعة من فروع حكم رضاع اللقيط ونفقته ، ويف يلي نبذة يسرية عن ذلك : أومما يتعلق مبس

ه يف املذهب احلنفي على بيت املال ، ومن نصوصهم عند احلنفية : رضاع اللقيط وكذلك نفقت( 1
يف ذلك قوهلم : )) نفقة اللقيط يف بيت املال ألنه عاجز عن الكسب حمتاج إىل النفقة، ومال بيت املال 

)) والؤه وعقله  -رضي اهلل عنه  -معد للصرف إىل احملتاجني، لقول علي بن ايب طالب 
 .(1)للمسلمني((

اإلمام مالك يف رضاع اللقيط ونفقته أهنما على بيت املال ، إال أن  عند املالكية : مذهب( 2
حيتسب امللتقط أو غريه فينفق عليه احتسابا ، ألن عمر بن اخلطاب قال عن اللقيط نفقته علينا ، 

 (2)واللقيط ال يتبع بشيء مما أنفق عليه(( 
إن كان له مال، ، وينفق منه  عند الشافعية : تكون نفقة اللقيط ورضاعه عند الشافعية من ماله( 3

عليه بإذن السلطان ، فإن مل يكن له مال ، وتطوع ملتقطه بذلك فال بأس ، وإال فنفقته على بيت املال 
، ومن نصوصهم يف ذلك ما يلي : )) فإن وجد معه ماال استأذن فيه احلاكم ليقدر له ما ينفقه عليه 

و  وتربع بالنفقة عليه من ماله كان حمسنا وإن أىب أفإن أنفق منه بغري إذن ضمن وإن مل جيد معه ماال
 . (3)عجز أنفق عليه من بيت املال ((

ذهب إليه الشافعية ، على خالف بينهم يف اشرتاط إذن  عند احلنابلة : ومذهبهم موافق ملا( 4
م : )) اإلمام يف اإلنفاق على اللقيط من ماله ، وإن مل جيد فعلى بيت املال ومن نصوصهم يف ذلك قوهل

فإن مل يوجد معه مال  ... ،وينفق عليه مما وجد معه باملعروف، وال يفتقر يف النفقة إىل إذن احلاكم 
وجبت نفقته يف بيت املال فإن تعذر ذلك فعلى من علم حباله من املسلمني اإلنفاق عليه من صدقاهتم 

 .  (4)وغريها، فإن مل يفعلوا استقرض احلاكم له على بيت املال (( 
 اخلالصة . 

                                                           

  209/  10 ، 1، طالمبسوطالسرخسي ،  (1)
  408/  3 ،  1ط ، المدونةسحنون ،   (2)
  122ص  ، 1، ط اإلقناعاملاوردي ،   (3)
  331ص  ، 1، طمذهب اإلمام أحمد الهداية علىالكلوذاين ،   (4)
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والذي يظهر يل أن نفقة اللقيط من ماله إن كان معه مال ، وإن مل يكن له مال فعلى بيت املال ، وال 
قاذه من الضياع واهلالك وال دليل على إجياب ه شيء فهو حمسن إليه بااللتقاط وإنجيب على ملتقط

 النفقة عليه . 
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هية المتعلقة برضاع الولد التي خالف فيها قانون األحوال المبحث الثاني : األحكام الفق
 الفقه اإلسالمي . الشخصية السنغالي

 
من املعلوم أن هناك تداخال بني أحكام الرضاع وأحكام النفقات يف كتب الفقه اإلسالمي ، وهو كذلك 

وق األوالد يف يف قانون األحوال الشخصية السنغايل ، ففي الكتاب اخلامس منه توجد فصول خاصة حبق
 النفقة واإلعاشة ومل خيصص فصل أو مبحث أو مادة للرضاع باعتباره داخال يف النفقة الواجبة للولد . 

س لتلك الفصول يرى فيها خمالفة للفقه اإلسالمي يف بعض املسائل ، ويكون حبثها يف ر اوالد
 املطلبني التاليني: 

 ى من أقر بأنه والده . المطلب األول : إيجاب رضاع و نفقة ولد الزنى عل
السنغايل ينص على : أن الولد الطبيعي ) ولد الزىن ( الذي ثبت نسبه إىل  فقانون األحوال الشخصية

 (1)من ادعى أنه أبوه قانونيا ، له ما للولد الشرعي من حق يف النفقة واإلعاشة . 
ن نفقة هذا الولد وإعاشته فمثال : لو زىن رجل بامرأة وأتت بولد ، وأقر هذا الرجل بأنه أبوه فإ

 عليه ، مثل الولد الشرعي سواء بسواء . 
  :نفقة ولد الزىن يف الفقه اإلسالمي  (1

ونظرا ملا سبق تقريره من انتفاء نسب ولد الزىن إىل أبيه ، فليس له أي حق شرعي عليه مما يوجبه البنوة 
 دعيه من الرجال من ناحية الديانة .والوالدية ، وعليه فإن رضاع ولد الزىن على أمه ، وليس على ما ي

 اختالف الفقهاء يف نفقة ولد الزىن :  (2
 مذهب احلنفية :  - أ

وعند احلنفية جتب النفقة على كل ذي رحم حمرم ، وال جتب على غريهم ، وعند اجتماعهم يقدم الوارث 
 . (2)منهم على غري الوارث ، وعند اجتماع الوارثني منهم جتب على كٍل منهم مبقدار إرثه 

 

                                                           

  263، املادة  43، ص  قانون األحوال الشخصية السنغاليانظر : (1)
  209/  5،   1ط،  المبسوطالسرخسي ،  (2)
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،  (1) [   خب حب جب يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ]ومن أدلة هذا القول ، قوله تعاىل 
 أي يف املرياث ويف وجوب نفقة بعضهم على بعض . 

 مذهب املالكية والشافعية : -ب
ال نفقة له  -على هذا  -جتب النفقة على أصول املنفق عليه وفروعه عن املالكية والشافعية ، فولد الزنا  

ودليلهم يف هذا  (3)والشافعية،  (2)أمه وأصوهلا ، أو ولده إن كان له ولد ، وهذا قول املالكية،  إال من
قال : أمر النيب صلى اهلل عليه بالصدقة فقال رجل يا  -رضي اهلل عنه  - (4)القول ، ما روى أبو هريرة 

؟ قال : ))تصدق به رسول اللَّه عندي دينار قال : )) تصدق به على نفسك ((  ، قال عندي آخر 
على ولدك (( ، قال عندي آخر ؟ قال : )) تصدق به على زوجتك (( ، قال عندي آخر ؟ قال : )) 

نفاق على فلم يأمره باإل (5)تصدق به على خادم ك (( قال : عندي آخر ؟ قال : )) أنت أبصر ((، 
 غري هؤالء . 

 مذهب احلنابلة .  -ج
، واستدلوا بقوله تعاىل  (6)نفقة ابن الزىن على الورثة كٌل بقدر إرثه  ظاهر املذهب عند احلنابلة هو وجوب

 وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ]

 ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ   ىث ۇئ ۇئ وئ

[   ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ
، فأوجب على األب نفقة الرضاع مث عطف  (7)

                                                           

  75 اآليةمن ، سورة األنفال (1)
  750/  2،  1ط،  بلغة السالكالصاوي ،  (2)
  477/  11،   1ط،  الحاوي الكبيراملاوردي ،  (3)
رغبة يِف  عليهاهلل عليه وسلم، مث لزمه وواظب  رسول اهلل صلى عأسلم عام خيرب، وشهدها مالصحايب عبد الرمحن بن صخر ،  هو(4)

 االستيعابانظر : ابن عبد الرب ، ، تويف رضي اهلل عنه سنة تسع ومخسني وقيل مثان ومخسني من اهلجرة ،  بشبع بطنه االعلم راضي
  348/  7 ، 1ط،  اإلصابة وابن حجر ،،  1771/  4،  1ط

،  132/  2، باب يف صلة الرحم   سننال، وأخرجه أبو داود يف (  7419)  برقم،  381/  12،  مسندالأخرجه أمحد يف  (5)
   92/ 1 ،  1، طصحيح األدب المفرد: األلباين ، وحسنه األلباين ، انظر ،  ( 1691) برقم 

   218/  8 ، 1ط، المغنيابن قدامة ،  (6)
 233، من اآلية سورة البقرة (7)
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رث مثل ما أوجب على الوالد ، وحيث أن ولد الزىن كمن ال والد له إن الوارث عليه ، فأوجب على الوا
 نفقته جتب على ورثته .  

ويف رواية عن اإلمام أمحد : جتب النفقة على الوارث العاصب دون غريه ، ومستندها : أن النفقة 
 (1)تعترب مواساة ومعونة ختتص بالقرابة فاختصت هبا العصبات كالعقل.

 اخلالصة .
رتجح عندي واهلل أعلم :  أن نفقة ولد الزىن على ورثته ، األقرب منهم فاألقرب ، وذلك الذي ي

 ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ  ﴿ لقوله تعاىل:

 ، أي عليهم مثل ما على املولود له من واجب النفقة والكسوة .  (2) ﴾    ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ
 ى المتبني . المطلب الثاني : إيجاب نفقة المتبنى عل

فحسب قانون األحوال الشخصية السنغايل فإن من تبىن ولدا وجبت عليه نفقته وإعاشته ، فإن مات أو 
إذا  عجز عن النفقة واإلعاشة ، انتقل إىل أقارب املتبين ، وهذا يف حالة ما إذا كان التبين مطلقا ، أما 

 .  (3). تبىن نتقل وجوب النفقة إىل أقرباء املكان التبين مقيدا في
  نفقة املتبىن يف الفقه اإلسالمي : (1

ين باطل ، فال جيوز ملسلم أن يتبىن أحدا من الناس ، وينسبه إليه ، ومينحه حق بتمن املعروف شرعا أن ال
  ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ] قال تعاىل:األوالد من النفقة وغريها ، 

املتبين هذا ولدي لغو ال أثر له وال يغري شيئا من هذا ، فاملتبىن يف احلقيقة ليس ابنا للمتبين ، وقول  (4) [
: )) يعين تبنيكم هلم قول ال يقتضي أن   [ ک ک ڑ ڑ]:  -رمحه اهلل  -الواقع ، قال ابن كثري 

يكون ابنا حقيقيا، فإنه خملوق من صلب رجل آخر، فما ميكن أن يكون أبوان كما ال ميكن أن يكون 
 .  (5)ول احلق وهو يهدي السبيل (( للبشر الواحد قلبان ، واهلل يق

                                                           

  218/  8،  1، ط المغنيابن قدامة ،  (1)
  233  ، من اآليةسورة البقرة   (2)
 263، املادة  43، ص  قانون األحوال الشخصية السنغاليانظر : (3)
  4 ، من اآليةسورة األحزاب (4)
  336/  6 ،  1ط،  تفسير القرآن العظيمابن كثري ،  (5)
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لوالدية يف الفقه اإلسالمي ، قال متبنيه أي حق من حقوق األبوة وا ولذلك ليس للولد املتبىن من جهة
))قولكم بأفواهكم أي: ليس ذلك إال جمرد قول باألفواه، وال -رمحه اهلل تعاىل  - (1)اإلمام الشوكاين 

وال ابن الغري به ابنا، وال يرتتب على ذلك شيء من أحكام األمومة تأثري له، فال تصري املرأة به أما، 
والبنوة ، وقيل: اإلشارة راجعة إىل االدعاء، أي: ادعاؤكم أن أبناء الغري أبناؤكم: ال حقيقة له، بل هو 

خل حتته دعاء جمرد قول بالفم ، واهلل يقول احلق الذي حيق اتباعه لكونه حقا يف نفسه ال باطال، فيد
 . (2)بناء آلبائهم ((األ

وعلى هذا : فنفقة املتبىن جتب على أبيه إن كان حيا معروفا ، وإن مل يكن حيا ، أومل يعرف 
 فيقاس يف الرضاع والنفقة على ولد الزىن الذي مل يعرف له أب ، وقد مت حبث املسألة املتعلقة برضاع و

  املوفق للصواب . واهلل (3)،  ول من هذا املبحثنفقة ولد الزىن يف املطلب األ
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                           

بن علي بن حممد بن عبد اهلل الشوكاين : فقيه جمتهد من كبار علماء اليمن، من أهل صنعاء. ولد هبجرة شوكان )من بالد حممد  (1)
، هجرية  1250سنة  ومات حاكما هباهجرية ،  1229، ونشأ بصنعاء ، وويل قضاءها سنة  هجرية1173خوالن، باليمن( سنة 

 ،  298/  6،   1ط، م األعالالزركلي ، رمحه اهلل تعاىل . انظر : 
  299/  4،  1ط،  فتح القديرالشوكاين ،  (2)
  من هذا البحث .94انظر : ص  (3)
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المبحث الثالث : المقارنة بين الفقه اإلسالمي وقانون األحوال الشخصية السنغالي في أحكام 
 الرضاع .

 
المطلب األول : المقارنة بين الفقه اإلسالمي وقانون األحوال الشخصية السنغالي في تحديد مدة 

 الرضاع ومقداره. 
ط وحدودا للمدة اليت يستغرقها الرضاع ومقداره، حبيث يرتب اآلثار الناجتة إن الفقه اإلسالمي يضع ضواب

 . ك املدة وحيكم على غريها اإلبطالعلى الرضاع فيما وقع أثناء تل
 ھ ھ ھ] :ولذلك جعل الشارع احلكيم مدة الرضاع حولني ، كما يف قوله تعاىل

 .  (1) [ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ
د وحياته )) ال حيرم من الرضاع، إال ما أنبت اللحم، وأنشز وربط الرضاع بأثره على منو الول

، وأقل يؤثر يف منو الولد وحياته شرعا هو ما ذهب إليه اجلمهور وهو مخس رضعات حلديث  (2)العظم(( 
عائشة رضي اهلل عنها )) كان فيما أنزل من القرآن: عشر رضعات معلومات حيرمن، مث نسخن، خبمس 

 .  (3)هلل صلى اهلل عليه وسلم، وهن فيما يقرأ من القرآن (( معلومات، فتويف رسول ا
 وإذا توفرت هذه األسباب أصبح الرضاع حلمة كلحمة النسب . 

وأما قانون األحوال الشخصية السنغايل فلم يذكر ال من قريب وال من بعيد هذه الضوابط 
ل : النظرة املادية إىل الرضاع ، فإنه واحملددات املعتربة يف الرضاع ، وذلك يرجع إىل سببني يف نظري األو 

لدى القانون جمرد تغذية ال عالقة هلا بآثار معنوية وروحية ، الثاين : عدم ترتيب أي أثار عملية أخرى 
 بني الرضيع وأمه أو أبيه من الرضاع مثل احملرمية يف النكاح وجواز النظر واخللوة وحنوها .  

 

                                                           

  232 ، من اآليةسورة البقرة  (1)
وقال الشيخ شعيب األرناؤوط ومن معه من حمققي ،  (4114)  برقم،  185/  7اإلمام أمحد ،  مسندال أخرجه أمحد يف (2)

 ((الكتاب )) صحيح بشواهده 
 من هذا البحث 84، انظر ص سبق خترجيه  (3)
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اإلسالمي وقانون األحوال الشخصية السنغالي في من يجب  المطلب الثاني : المقارنة بين الفقه
 عليه رضاع الولد ونفقته . 

ينطلق الفقه اإلسالمي يف إجياب رضاع الولد ونفقته على وجود رابطة نسبية صحيحة وذلك بثبوت 
 النسب بينهما بطريق من الطرق الشرعية ، كأن يولد الولد من فراش الرجل ، أو يقر به ويستلحقه ، أو

ء ذلك سبب آخر إلجياب النفقة ، إال من باب التطوع ايشهد القافة على أنه ولد له ، وليس ور 
 واإلحسان . 

أما يف قانون األحوال الشخصية السنغايل فنفقة الولد على أبيه الشرعي فما فوق ، وعلى من 
التبين املطلق ، أو علي املتبين  ينسب إليه بطريق الزىن إن أقر به ، وجتب على املتبين وأقاربه ملتبناه يف حالة

 (1)فقط إن كان يف حالة التبين املقيد . 
ويف ذلك إجياب لغري واجب شرعا ، إذ ليس بني ولد الزىن ومن ينسب إليه وال بني املتبين واملتبىن 

 قال تعاىل:رابطة نسبية توجب النفقة ، حبيث لو قصر أو فرط وجبت مطالبته هبا ومقاضاته عليها ، 
 (2) [ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ]

، ففي اآلية هني ألكل أموال الناس بالباطل ، واالستناد يف ذلك إىل القضاة واحلكام ، ومن ذلك إجياب 
نفقات ليس واجبة على اإلنسان ، و )) من أخذ مال غريه ال على وجه إذن الشرع فقد أكله بالباطل، 

ي لك وأنت تعلم أنك مبطل، فاحلرام ال يصري حالال بقضاء ومن األكل بالباطل أن يقتضى القاض
 .  (3)القاضي، ألنه إمنا يقضي بالظاهر. وهذا إمجاع يف األموال (( 

 
 
 
 

 

                                                           

 263، املادة  43، ص  قانون األحوال الشخصية السنغاليانظر :  (1)

  188 ، اآليةسورة البقرة  (2)
  338/  2 ، 1ط، الجامع ألحكام القرآنالقرطيب ،  (3)
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 الفصل الثالث

األحكام الفقهية المتعلقة بالحضانة التي خالف فيها قانون األحوال الشخصية السنغالي الفقه  
 اإلسالمي . 

 وتحته ثالثة مباحث : 

 لمبحث األول : أحكام الحضانة في الفقه اإلسالمي . ا

الفقهية المتعلقة بالحضانة التي خالف فيها قانون األحوال الشخصية  مسائلالمبحث الثاني : ال
 السنغالي الفقه اإلسالمي . 

المبحث الثالث : المقارنة بين الفقه اإلسالمي وقانون األحوال الشخصية السنغالي في أحكام 
 . الحضانة 
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 الفصل الثالث                              
 األحكام الفقهية المتعلقة بالحضانة التي خالف فيها قانون األحوال الشخصية السنغالي 

 . الفقه اإلسالمي
 

يف هذا الفصل سيتم حبث األحكام الفقهية املتعلقة باحلضانة اليت خالف فيها قانون األحوال 
ايل ، وذلك ببيان أحكام احلضانة يف الفقه اإلسالمي ، وكوهنا حقا من حقوق األوالد ، الشخصية السنغ

مث تتبع املسائل اليت خالف فيها القانون السنغايل الفقه اإلسالمي مع ذكر وجه املخالفة ، مث املقارنة بني 
 قانون األحوال الشخصية السنغايل والفقه اإلسالمي يف باب احلضانة . 
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 المبحث األول : أحكام الحضانة في الفقه اإلسالمي .
 

حبث ألحكام احلضانة يتناول تعريفها يف اللغة واالصطالح ،  -إن شاء اهلل  –يف هذا املبحث سيتم 
 ومشروعيتها من الكتاب والسنة ، وحق األوالد يف احلضانة . 

 المطلب األول : تعريف الحضانة لغة واصطالحا . 
 :ضانة يف اللغة .تعريف احل (1

ما دون اإلبط إىل الكشح، ومنه احتضانك الشيء وهو احلضانة يف اللغة مشتقة من احِلْضن وهو ))
، وقال ابن فارس  (1)(( احتمالكه ومحلكه يف حضنك كما حتتضن املرأة ولدها فتحمله يف أحد شقيها

 .  (3)(( احلاء والضاد والنون أصل واحد يقاس، وهو حفظ الشيء وصيانته)) (2)
 :تعريف احلضانة اصطالحا . (2

 أما احلضانة يف الشرع فهي : 
 .  (4)... (( تربية األم أو غريها الصغري أو الصغريةعند احلنفية : هي )) - أ

 .(5)وعند املالكية : هي )) الكفالة، والرتبية، والقيام جبميع أمور احملضون ومصاحله ... ((  - ب
هده، بغسله، وغسل رأسه وثيابه وخرقه، وتطهريه وعند الشافعية : هي )) حفظ الصيب وتع - ج

 .  (6)من النجاسات، ودهنه وكحله، وإضجاعه يف مهده، وربطه وحتريكه يف املهد لينام ... ((
 .(7)وعند احلنابلة : هي )) حفظ من ال يستقل بنفسه وتربيته حىت يستقل بنفسه ... (( - د

                                                           

 م  123/  4مادة حضن باب احلاء والضاد ، ،  تهذيب اللغةاهلروي ، (1)  
كان كرمي النفس جواد اليد، من أئمة اللغة يف زمانه ، حمتج به يف مجيع اجلهات بال نزاع ،أمحد بن زكريا بن فارس أبو احلسني ، هو(2)

: ه  انظر  369ال يكاد يرّد سائال حىت يهب ثيابه وفرش بيته، ومن رؤساء أهل السنة اجملّودين على مذهب أهل احلديث مات سنة 
  1/193،  15، ط األعالم، والزركلي ،  411/  1،  1، ط معجم األدباءاحلموي ، 

  73/  2  ، 1ط كتاب احلاء ، مادة حضن ، ، مقاييس اللغةابن فارس ،  (3)
  480/  1  ، 1ط  مجمع األنهرشيخي زاده ،  (4)
  129/  2،   حاشيةالالعدوي ،  (5)
  208/  5 ، 1ط،  روضة الطالبينالنووي ،  (6)
  416/  9،  1ط،  إلنصافااملاوردي ،  (7)
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ربية الولد يف املدة اليت ال يستغين فيها عن النساء ، : هي )) ت-رمحه اهلل  - (1)وقال العالمة أبو زهرة 
 .  (2)ممن هلا احلق يف تربيتها شرعا ... (( 

فاحلضانة إذن حسب التعريفات السابقة : رعاية خاصة للولد ، يف مدة خمصوصة ، من جهة 
يه وتنظيف ة خاصة تقتضى توفري احلاجات األساسية للولد من تربية وتنشئة وتوجعايخمصوصة ، وكوهنا ر 

ومحاية من الشرور واآلفات واألمراض وحنوها مما ال يستطيع الولد أن يستقل هبا عن غريها ، أما املدة 
املخصوصة فهي الفرتة اليت متتدها هذه الرعاية ، وغايتها البلوغ للذكر ، والزواج للجارية ، أما اجلهة 

تيب من حيث الدرجة واألولوية اليت املخصوصة فهي جهات القرابة اليت حيددها الشرع ، على الرت 
 تقتضيه مصلحة الولد . 

 المطلب الثاني : مشروعية الحضانة في اإلسالم . 
 دل على مشروعية احلضانة القرآن والسنة واالمجاع . 

 أدلة مشروعية احلضانة من القرآن الكرمي  . (1
 وعية احلضانة من القرآن الكرمي :و من أدلة مشر 

[     ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ] قوله تعاىل  -أ
، أي )) ادع اهلل لوالديك بالرمحة، وقل  (3)

رب ارمحهما وتعطف عليهما مبغفرتك ورمحتك كما تعطفا علي يف صغري، فرمحاين وربياين صغريا، حىت 
، فاآلية الكرمية تدل على أن الوالدين ، وباألخص األم مها  (4)استقللت بنفسي، واستغنيت عنهما (( 

الولد ورعايتها ومنحهما العطف والرمحة ، حىت يكرب الولد ويستقل بنفسه يف ممارسة من يتوليان تنشئة 
 أموره اخلاصة بدو حاجة إليهما ، وهذا هو معىن احلضانة . 

                                                           

ه  ، وترىب  1316هو حممد بن أمحد أبو زهرة: من كبار علماء الشريعة اإلسالمية يف عصره ، مولده مبدينة احمللة الكربى سنة  (1)
( وتوىل تدريس العلوم الشرعية والعربية ثالث سنوات ، وعلم يف 1925 - 1916باجلامع األمحدي وتعلم مبدرسة القضاء الشرعي )

( ، وعني أستاذا حماضرا للدراسات العليا 1933املدارس الثانوية سنتني ونصفا، وبدأ اجتاهه إىل البحث العلمي يف كلية أصول الدين )
( وعضوا للمجلس األعلى للبحوث العلمية. وكان وكيال لكلية احلقوق جبامعة القاهرة، ووكيال ملعهد الدراسات 1935يف اجلامعة )

  25/ 6،  األعالم، انظر : الزركلي ،  ه  1394فات يف الفقه واألصول وغريمها من الفنون ، تويف رمحه اهلل سنة اإلسالمية ، له مؤل
  406، ص  1ط،  األحوال الشخصية أبو زهرة ،(2)  

  24، اآلية سورة اإلسراء (3)
  553/  14،   1ط،  جامع البيانالطرباين ،  (4)



104  

 

 ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئۇئ ]قوله تعاىل عن مرمي عليها الصالة والسالم  -ب

ان زكريا زوج خالتها ... (( ، )) أي ضمها إىل إنفاقه وحضانته، والكافل هو احلاضن، وك (1) [ ىئ ېئ
، ويف اآلية الكرمية داللة على وجوب حضانة الولد والقيام بأمره ، كما كان زكريا كافال وحاضنا ملرمي  (2)

 عليهما الصالة والسالم . 
 بوية :أدلة مشروعية احلضانة من السنة الن (2

 و من أدلة مشروعية احلضانة من السنة النبوية ما يلي  : 
، عن أبيه ، عن جده عبد اهلل بن عمرو ، أن امرأة قالت: يا رسول اهلل، بن شعيب عن عمرو -أ

إن ابين هذا كان بطين له وعاء، وثديي له سقاء، وحجري له حواء، وإن أباه طلقين، وأراد أن ينتزعه مين 
داللة  ، ويف احلديث (3)، فقال هلا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: )) أنت أحق به ما مل تنكحي ((

 (4)على أنه ال بد للولد من كافل وحاضن ، واألحق بذلك هو األم ... 
 ،  (6)إىل مكة، فقدم بابنة محزة  (5)قال: خرج زيد بن حارثة  -رضي اهلل عنه  -عن علي  - ت

                                                           

  37 اآليةمن ، سورة آل عمران (1)
  150/  1،   1ط،  لعلوم التنزيل التسهيلابن جزي ،  (2)
/  2، باب من أحق بالولد ،   سننالوابو داود يف (  ،  6707)  برقم ، 311/  11اإلمام أمحد ،  مسندالأخرجه أمحد يف  (3)

  46/  7،  صحيح سنن أبي داود: األلباين ، وحسنه األلباين رمحه اهلل ، انظر ، (  2276)  برقم،  283
  265/  6،  ،  عون المعبود، بادي أانظر : العظيم (4)
هو زيد بن حارثة بن شراحيل بن كعب بن عبد العزى ، ويقال: إن أمه سعادة بنت زيد، من طيء، يكىن: أبا أسامة ، اشرتته (5)

ىت نزل القرآن مبنع التبين فرتك ذلك ، فأعتقه وتبناه ، وكان يدعى زيد بن حممد ح -صلى اهلل عليه وسلم  -خدجية ووهبته لرسول اهلل 
بني أن يرجع مع أبيه إىل أهله أو يقيم مع النيب صلى اهلل  -صلى اهلل عليه وسلم  -، وكان أول من أسلم بعد علي ، خريه رسول اهلل 

ىت استشهد مبؤتة، ، فلم يزل معه حىت هاجر، وشهد بدرا وأحدا، واملشاهد، ح -صلى اهلل عليه وسلم  -عليه وسلم، فاختار النيب 
،  صفة الصفوة، وابن اجلوزي ،  1136/  3 ، 1، ط معرفة الصحابةأبو نعيم ، سنة مثان من اهلجرة ، رضي اهلل عنه . انظر : 

1/378  
أسد اهلل وأسد رسوله وعمه. رضي اهلل عنه. ابن عبد املطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي. وأمه هالة بنت أهيب بن هو (6)

قتل. رمحه اهلل. يوم أحد على رأس اثنني وثالثني شهرا من اهلجرة وهو يومئذ ابن تسع ومخسني ،  بن زهرة بن كالب بن مرة عبد مناف
بأربع سنني. وكان رجال ليس بالطويل وال بالقصري. قتله وحشي بن حرب   -صلى اهلل عليه وسلم  -سنة. كان أسن من رسول اهلل 

  171/  1،  1، ط عالم النبالءسير أوالذهيب ، .  5/  3 ، 1ط،  طبقاتالانظر : ابن سعد ، ،  وشق بطنه



105  

 

: أنا آخذها أنا أحق هبا، ابنة عمي، وعندي خالتها، وإمنا اخلالة أم ، فقال علي: أنا  (1)فقال جعفر 
ا، ابنة عمي، وعندي ابنة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، وهي أحق هبا ، فقال زيد : أنا أحق هب

أحق هبا، أنا خرجت إليها، وسافرت وقدمت هبا، فخرج النيب صلى اهلل عليه وسلم، فذكر حديثا، 
حممد  ، قال الشيخ (2)قال: )) وأما اجلارية فأقضي هبا جلعفر تكون مع خالتها، وإمنا اخلالة أم (( 

)) فيه دليل على أن اخلالة يف احلضانة مبنزلة األم وقد ثبت  -رمحه اهلل  -(3)أشرف العظيم األبادي 
باإلمجاع أن األم أقدم احلواضن فمقتضى التشبيه أن تكون اخلالة أقدم من غريها من أمهات األم 

 . (4)وأقدم من األب والعمات ... ((
  يل االمجاع على مشروعية احلضانة :دل (3

: )) وأما اإلمجاع فال خالف بني أحد من األمة يف إجياب كفالة األطفال -رمحه اهلل  - 5قال ابن رشد
 (6)الصغار ... (( 

 
 

                                                           

 اهلل، عبد أبو اجملاهدين، علم الشأن، الكبري الشهيد، السيدهو جعفر بن أيب طالب بن عبد املطلب بن هاشم ، أبو عبد اهلل ، (1)
مات يف حياة النيب عليه السالم ، قتل ،  أخذها إثر خيرب على وهم املسلمني فواىف املدينة، إىل احلبشة من وهاجر اهلجرتني، هاجر

  1/206،  1، والذهيب ، سري اعالم النبالء ، ط 118/  1  ، 1ط،  التاريخ الكبيرابن ايب خيثمة ، مبؤتة شهيدا . انظر : 
 ، انظر : ، واحلديث صححه األلباين 284/  2(  2278، باب من أحق بالولد ، أحلديث )  سننالأخرجه أبو داود يف  (2)

 .  47/  7صحيح سنن ايب داود ، 
حممد أشرف بن أمري بن علي بن حيدر، أبو الطيب، شرف احلق، الصديقي، العظيم آبادي: عالمة باحلديث، هندي. من هو (3)

 ، األعالمكلي ، الزر ه  ، انظر :  1310تصانيفه التعليق املغين على سنن الدار قطيّن ، و عون املعبود على سنن أيب داود ، عاش إىل 
  63/ 9،  1، ورضا كحالة ، معجم املؤلفني ، ط  69/  6

  267/  6 ، 1ط،  عون المعبودالعظيم أبادي ،  (4)
5

هو أبو الوليد، حممد بن أيب القاسم أمحد ابن شيخ املالكية أيب الوليد حممد بن أمحد بن أمحد بن رشد القرطيب ، مولده قبل موت  
يف الفقه، وأخذ الطب عن أيب مروان بن حزبول، حىت صار يضرب به املثل يف ذلك ، وكان  جده بشهر سنة عشرين ومخس مائة ، برع

متواضعا، منخفض اجلناح ، وله من التصانيف: "بداية اجملتهد" يف الفقه، و"الكليات" يف الطب، و"خمتصر املستصفى" يف األصول، 
وأبو احلسن ، 426/  15،  1ط   سير أعالم النبالءهيب ، الذانظر :  ومؤلف يف العربية ، وويل قضاء قرطبة، فحمدت سريته .

    111ص،  5ط،  تاريخ قضاة األندلساملالقي ، 

  562/  1،  ط،  المقدمات ابن رشد ، (6)
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 المطلب الثالث : حق الولد في الحضانة . 
من حقوق األوالد األساسية يف اإلسالم حق احلضانة والرعاية ، وقد جاء الشرع احلنيف بأحكام تتعلق 

تربز احلكمة التشريعية يف ذلك  )) أن اإلنسان خلق ضعيفا مفتقرا إىل من يكفله ويربيه بذلك احلق ، و 
حىت ينفع نفسه ويستغين بذاته، فهو من فروض الكفاية ال حيل أن يرتك الصغري دون كفالة وال تربية حىت 

 .(1)يهلك ويضيع(( 
  د حالة قيام الزوجية بني والديه :أوال : حضانة  الول

ة هو أفضل حمضن للولد وآمن ، حيث يشرف الوالدان معا ويف جو من احملبة واأللفة والوفاق بيت الزوجي
 ڭ ڭ ڭ]  قال تعاىل:والسكينة على تنشئة الولد وتربيته كل منهما يقوم بدور يكمل اآلخر ، 

[ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ
، فالوالدان مها املربيان احلاضنان للولد ، ومها يف هذه  (2)

يكان متكامالن ، فلألب مهمة تربية ختتلف عن مهمة األم ، كما أن لألم واجبا تربوي ال الرتبية شر 
ميكن لألب أن ينوهبا فيه ، )) فإن األب يالقي مشاق وتعبا يف القيام على األم لتتمكن من الشغل 

،  (3) بالطفل يف مدة حضانته مث هو يتوىل تربيته والذب عنه حىت يبلغ أشده ويستغين عن اإلسعاف ((
وعلى األم اخلدمة والتدريب على النظافة ومناولة الطعام والشراب وحنوها ، فبطنها وعاء ، وثديها سقاء 

 ، وحجرها حواء . 
وال خالف بني الفقهاء يف أن حضانة الولد حال قيام الزوجية إىل األبوين ، قال الكاساين 

حلضانة مكان الزوجني إذا كانت الزوجية )) وأما بيان مكان احلضانة فمكان ا-رمحه اهلل  -احلنفي 
 .  (4)بينهما قائمة (( 

 ة الولد عند الفرقة بني والديه :ثانيا : األحق حبضان
األحق حبضانة الولد عن الفرقة بني الزوجني هو األم ، وذلك حلديث : )) أن امرأة جاءت إىل رسول اهلل 

هذا كان بطين له وعاء، وحجري له حواء، فقالت يا رسول اهلل إن ابين  -صلى اهلل عليه وسلم  -

                                                           

 املرجع السابق ، نفس املوضع .(1)
  24 ، اآليةسورة اإلسراء (2)
  158 / 21 ، 1ط،  التحرير والتنويرابن عاشور ،  (3)
 44/  4 ، 1، ط بدائع الصنائعالكاساين ،  (4)
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أنت أحق به ما مل تنكحي  -عليه الصالة والسالم  -وثديي له سقاء، وزعم أبوه أنه ينتزعه مين فقال 
 . (2)، و ))احلديث دليل على أن األم أحق حبضانة ولدها إذا أراد األب انتزاعه منها ((  (1)(( 

)) قوله )) أنت أحق به (( -رمحه اهلل  -تتزوج ، قال الشوكاين وتستمر يف هذه األحقية باحلضانة ما مل 
صلى اهلل  -: فيه دليل على أن األم أوىل بالولد من األب ما مل حيصل مانع من ذلك بالنكاح لتقييده 

 .  (3)لألحقية بقوله: )) ما مل تنكحي (( ، وهو جممع على ذلك ((  -عليه وسلم 
آخر مانعا من احلضانة ألنه مينع من مقصود الكفالة الشتغاهلا  وإمنا اعترب نكاح املرأة من رجل

 (4)حبقوق الزوج ، وألن على الولد وعصبته عار يف املقام مع زوج أمه . 
 (5)وقد أمجعت األمة على أن األم هي األحق حبضانة املرأة عند الفرقة . 

 احلكمة يف جعل األم أحق باحلضانة عند الفرقة :  -ثالثا
 لفقهاء من احلكمة يف جعل األم أحق باحلضانة من األم عند الفرقة معنيني : وقد ذكر ا

األول : من جانب األم ، وهو )) أنه يلحقها الضرر بالتفرقة منها مع ما جبل عليه النساء من 
 ، واملرأة تتعلق بولدها الصعري وتعطف عليها أكثر من الرجل .  (6)اإلشفاق من ذلك والتوجع له(( 

من جانب الولد ، وهو )) أن األم أرفق باالبن وأحسن تناوال لغسله وتنظيفه والقيام  الثاين :
، ذلك ألن املرأة (7)بشأنه كله مع مالزمتها ذلك واشتغال األب عنه يف تصرفه فكان ذلك أرفق باالبن ((

 مستقرة يف البيت ومتفرغة خلدمة زوجها وتربية أوالدها وإدارة منزهلا .
 حق باحلضانة عند فرقة األبوين : : ترتيب األرابعا

 عند احلنفية .  - أ
 األم . -1

                                                           

 104سبق خترجيه ، انظر ص  (1)
  320/  2 ، 1،طسبل السالمالصنعاين ،  (2)
  390/  6 ،  1،ط نيل األوطارالشوكاين ،  (3)
  505/  11 ، 1ط،  الحاوي الكبيراملاوردي ، انظر :  (4)
  46/  3  ، 1ط تبيين الحقائقالزيلعي ،  (5)
  185/  6 ، 1ط،  المنتقى شرح الموطأالباجي ،  (6)
  املرجع السابق ، املوضع نفسه .(7)
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 مث اجلدة أم األم . -2
 مث اجلدة أم األب . -3
 مث األخوات : فأوالهن األخت ألب وأم ، مث األخت ألم ، مث األخت ألب . -4
 مث بنات األخت على هذا الرتتيب . -5
 مث بنات األخ وعلى هذا الرتتيب . -6
 وأم ، مث اخلالة ألم ، مث اخلالة ألب . اخلاالت على الرتتيب : اخلالة ألب -7
 (1)مث العمات على الرتتيب :العمة ألب وأم ، مث العمة ألم ، مث العمة ألب .  -8

 عند املالكية .  - ب
 اأْلُم . -1
 مث للجدة لأْلُم . -2
 مثَّ اخْلَاَلة . -3
 مثَّ اجْلّدة لأْلَب َوِإن علت . -4
 مثَّ اأْلُْخت . -5
 مثَّ اْلعمة . -6
 . (2)مثَّ ابْنة اأْلَخ   -7

 عند الشافعية . - ج
 األم .  -1
 مث أمهاهتا . -2
 مث أم األب . -3
 مث أمهاهتا . -4
 مث أم اجلد . -5
 مث أمهاهتا . -6

                                                           

  229/  2 ، 1ط،  تحفة الفقهاء : السمرقندي ،انظر(1)
  149ص  ، 1ط،  القوانين الفقهيةابن جزي ، (2) 
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 مث األخت لألم . -7
 مث اخلالة . -8
 (1)مث العمة .  -9

 عند احلنابلة .  - ح
 األم .  -1
 مث أمهاهتا القرىب فالقرىب . -2
 مث األب. -3
 مث أمهاته أي القرىب فالقرىب. -4
 مث جد . -5
 ىب .مث أمهاته ، القرىب فالقر  -6
 مث األخوات القرىب فالقرىب . -7
 مث اخلاالت القرىب فالقرىب . -8
 مث العمات القرىب فالقرىب . -9

 بنات اإلخوة  القرىب فالقرىب .  -10
 (2)بنات األخوات القرىب فالقرىب .  -11

وهذا االختالف بني املذهب يف ترتيب األوىل باحلضانة راجع فيما ظهر يل إىل عدم وجود نص قاطع ، 
 تقدير املصلحة للولد ، واألنفع له من بني القريبات ، واهلل أعلم .  والختالفهم يف

 الشروط الواجب توفرها في الحاضن .  -خامسا
 وهي مثانية شروط ، وهي كالتايل:  رها فيمن يتوىل حضانة الولد ،هناك شروط أو صفات ال بد من توف

 التكليف : (1

                                                           

  447،  ص 1، ط كفاية األخيارابن عبد املؤمن ،  (1)
  1ط حاشية الروض المربع،  النجدي (2)
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لبلوغ ، وهي مناط اإللزام يف الشرع ، فغري املكلف واملراد بالتكليف : هو تلك الصفة اجلامعة للعقل وا
)) رفع القلم عن ثالثة، عن اجملنون املغلوب على  -صلى اهلل عليه وسلم  -مرفوع عنه القلم ، لقوله 

 (1)عقله حىت يفيق، وعن النائم حىت يستيقظ، وعن الصيب حىت حيتلم (( 
)ورشد( ) قوله  شرح الكبري للدرديروالبد للحاضن أن يكون مكلفا أي بالغا عاقال ، ففي ال

 .  (2)(( املراد به صون املال فال حضانة لسفيه
 احلرية : (2

كون الرق مانعا من   ا، وعللو (5)والشافعية   (4)احلنابلة  3احلنفية  واشرتاط احلرية يف احلاضنة هو قول
لكية فلم يعدوا اوأما امل . (6)احلضانة ، )) ألهنا والية وليس من أهلها ، وألنه مشغول خبدمة سيده (( 

وإمنا اعتربوا احلنان باحملضون واملصلحة ولو  احلرية من شروط احلاضنة مما يدل على عدم اشرتاطها ، 
ن عن اإلمام مالك قوله يف حر له ولد من أمة )) أ-رمحه اهلل  -وقد نقل بن القيم ، (7)كانت من موالة 

 -، وهذا مذهب ابن حزم الظاهري  (8)األب أحق به (( تنقل ، فيكون األمة أحق به ، إال أن تباع ، ف
األم أحق حبضانة الولد الصغري واالبنة الصغرية حىت يبلغا احمليض، أو ، فقد ذهب إىل ))-رمحه اهلل تعاىل 

، ورجح هذا املذهب  (9)(( سواء كانت أمة أو حرة -االحتالم، أو اإلنبات مع التمييز، وصحة اجلسم 
، فقال ))وأما اشرتاط احلرية، فال ينتهض عليه دليل يركن القلب إليه، وقد -رمحه اهلل  -ابن قيم اجلوزية 

اشرتطه أصحاب األئمة الثالثة. وقال مالك يف حر له ولد من أمة: إن األم أحق به إال أن تباع فتنتقل، 
 .  (10)فيكون األب أحق هبا(( 

                                                           

( ، وقال الرتمذي ))حديث علي حديث  1423، برقم )  3/84رواه االرتمذي يف السنن ، باب ما جاء فيما جيب عليه احلد ،  (1)
 .  حسن غريب من هذا الوجه((

  529/  2،  1ط،  حاشية الدسوقيالدسوقي ،  (2)
3
  177/ 3،  1بن مازة ، المحيط البرهاني في الفقه النعماني  ، ط 

  120/  2،   1ط،  المحرر في الفقهبن اخلضر ، ا(4) 
  267، ص  1، ط منهاج الطالبينالنووي ، (5)
  195/  5 ، 1ط،  مغني المحتاجالشربيين ،  (6)
 556/ 1،  1، ط المقدمات الممهداتابن رشد ،  (7)

  412/  5،   1، ط زاد المعادابن القيم ،  (8)
  143/  10،  1ط،  المحلىابن حزم ،  (9)
 412/  5،   1، ط زاد المعادابن القيم ، (10)
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 اإلسالم .  (3
 ضن للولد : اختالف الفقهاء يف اشرتاط اإلسالم يف احلا

 مذهب احلنفية :  - أ
 ذهب احلنفية يف اشرتاط إسالم احلاضن إىل التفصيل التايل : 

 .  (1)))لو كانت احلاضنة كتابية والولد مسلم؛ كانت يف احلضانة كاملسلمة(( 
 (2)وكذلك إذا كان الولد مل يعقل الدين ومل خيف عليه من الكفر . 

يف احلضانة ؛ )) ألن املرتدة حتبس فيتضرر به الصيب، ولو لو ارتدت احلاضنة عن اإلسالم بطل حقها 
 .  (3)تابت وأسلمت يعود حقها لزوال املانع (( 

 . (4)إذا كانت احلضانة يف العصبة فالبد من احتاد الدين ، فإذا احملضون مسلما كان حاضنه مسلما 
 مذهب املالكية .  -ب

، وإذا خيف على دين احملضون أمر من يراقبها  وذهب املالكية إىل عدم اشرتاط اإلسالم يف احلاضن
 (5)ويشرف على تربيتها . 

 مذهب الشافعية .  -ج
نه لكافر، ألوأما الشافعية فذهبوا إىل أنه ال حضانة لكافر ، فقالوا ))وال حظ للولد املسلم يف حضانة ا

 .(6)يفتنه عن دينه وذلك من أعظم الضرر((  
 مذهب احلنابلة .  - د

ذهبوا إىل أنه ال حضانة لكافر ، فقالوا )) الحضانة لكافر على مسلم ، بل ضرره أعظم ؛  واحلنابلة أيضا
 .  (7)ألنه يفتنه عن دينه وخيرجه عن اإلسالم بتعليمه الكفر وتربيته عليه، ويف ذلك كله ضرر ((

                                                           

  43/  4 ، 1ط،  بدائع الصنائعالكاساين ،  (1)
  564/  3،  1ط،  رد المحتارابن عابدين ،  (2)
  42/  4 ، 1ط بدائع الصنائعالكاساين ،  (3()3)
 املرجع السابق ، املوضع نفسه . (4)
  529/  2،  1ط حاشية الدسوقي، الدسوقي  (5)
  321/  18 ، 1،ط المجموعالنووي ،  (6)
  598/  5،  1ط،  كشاف القناعالبهويت ،  (7)
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فتنة الولد يف  والراجح ما ذهب إليه األحناف والشافعية واحلنابلة أنه ال حضانة للكافر ملا خياف عليه من
َها َماَلِئَكةٌ  ، قال تعاىل }دينه   يَاأَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُقوا أَنْ ُفَسُكْم َوأَْهِليُكْم نَارًا َوُقوُدَها النَّاُس َواحلَِْجاَرُة َعَلي ْ

سباب الوقاية من النار هواإلميان ، وأول أ (1){ ِغاَلٌظ ِشَداٌد اَل يَ ْعُصوَن اللََّه َما أََمَرُهْم َويَ ْفَعُلوَن َما يُ ْؤَمُرونَ 
باهلل تعاىل ، والكافر غري مؤمن باهلل وفاقد الشيء ال يعطيه ، ويتثىن من ذلك حالة الضرورة اليت خيشى 

 فيها هالك الولد ، والضرورات تبيح احملظورات . 
  الدين :األمانة يف (4

ارتكاب الكبائر واإلصرار على ويتحقق هذا الشرط بتحقق العدالة الظاهرة ، بأن يشتهر بني الناس ب
الصغائر ، ومعىن ذلك أن فسق الشخص مانع للحضانة سواء يف حق الذكر أو األنثى ، واتفقت على 

 ذلك املذاهب األربعة : 
فقد ذهبت احلنفية إىل أنه )) تثبت احلضانة لألم إال أن تكون مرتدة أو فاجرة فجورا يضيع  - أ

 (2)الولد به  (( 
 . (3)حضانة لفاسق ، كشريب ، ومشتهر بزنا ، وهلو حمرم(( أنه ))ال وذهبت املالكية إىل - ب

وذهبت الشافعية إىل أنه ال حضانة لفاسق )) ألن الفاسق ال يلي ويؤمتن ، وألن احملضون ،  - ج
الظاهرة ، كما يف شهود ال حظ له يف حضانته ، ألنه ينشأ على طريقته ، وتكفي العدالة 

 .  (4)النكاح ((
 .  (5)إىل أنه )) ال حضانة لفاسق ألنه ال يويف احلضانة حقها ((  وذهبت احلنابلة - د

تفاق من مجهور الفقهاء على أن ال حضانة لفاسق ، ملا ذكروا من العلل واألسباب ، فقد ومع هذا اال
ذهب بن قيم اجلوزية وهو من العلماء احملققني إىل عدم اشرتاط األمانة أو العدالة مانعا من موانع 

))ولو اشرتط يف احلاضن العدالة لضاع أطفال العامل، ولعظمت -رمحه اهلل تعاىل  -فقال احلضانة ، 
املشقة على األمة، واشتد العنت، ومل يزل من حني قام اإلسالم إىل أن تقوم الساعة أطفال الفساق 

                                                           

  6سورة التحرمي ، اآلية  (1)

  556/  3 ، 1،  رد المحتارابن عابدين ، (2) 
  528/  2 ، 1،ط حاشية الدسوقيالدسوقي ،  (3)
   175/  5،   1، ط مغني المحتاجالشربيين ،  (4)
  245/  3،  1ط،  ي في فقه اإلمام أحمدالكافابن قدامة ، (5) 
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من أبويه أو بينهم ال يتعرض هلم أحد يف الدنيا، مع كوهنم األكثرين. ومىت وقع يف اإلسالم انتزاع الطفل 
واستمرار العمل املتصل يف سائر األمصار واألعصار على  -أحدمها بفسقه؟ وهذا يف احلرج والعسر 

مبنزلة اشرتاط العدالة يف والية النكاح، فإنه دائم الوقوع يف األمصار واألعصار والقرى والبوادي،  -خالفه 
صلى اهلل عليه  -يف الناس، ومل مينع النيب مع أن أكثر األولياء الذين يلون ذلك فساق، ومل يزل الفسق 

 .(1)وال أحد من الصحابة فاسقا من تربية ابنه وحضانته له، وال من تزوجيه موليته ... (( -وسلم 
  كون احلاضنة مأمونة على احملضون:أن ت (5

حبكم األمانة )) احلضانة أمانة والولد عند احلاضنة -رمحه اهلل تعاىل  -(2)يقول الدكتور عبد الكرمي زيدان 
، فإن كانت احلاضنة غري مأمونة على احملضون فال حق هلا يف احلضانة ، ألن مضيع األمانة ال يستأمن 

موضحا ملفهوم األمانة املقتضية حلفظ احملضون ورعايته -رمحه اهلل  - (4)، وقال ابن عابدين  (3)((  
ولد يف حكم األمانة عندها، ومضيع األمانة ال ))املراد كثرة اخلروج، ألن املدار على ترك الولد ضائعا وال

يستأمن، وال يلزم أن يكون خروجها ملعصية حىت يستغين عنه مبا قبله فإنه قد يكون لغريها؛ كما لو  
 .  (5)كانت قابلة، أو غاسلة (( 

  القدرة على احلضانة : (6
م برعاية احملضون وتربيته ويقصد هبا أن يتوفر لدى احلاضن الصفات اجلسدية والعقلية اليت تؤله للقيا

 وحياطته . 

                                                           

  412/ 5،  1ط ،  زاد المعادابن القيم ،  (1)
فقيه عراقي يعد أحد علماء أهل السنة يف العراق، وأحد علماء م ،  1917من مواليد سنة عبد الكرمي بن زيدان بن بيج العاين  (2)

م ، 2014، تويف رمحه اهلل سنة م  1968 وقاف عراقي سابق عامأأصول الفقه والشريعة اإلسالمية ، ووزير 
https://ar.wikipedia.org/wiki2018سبتمبر  9وتم االستعراض في  . /عبد_الكرمي_زيدان  

  39/  9،  1،ط المفصل في أحكام المرأةزيدان ، (3) 
مر بن عبد العزيز بن أمحد بن عبد الرحيم عابدين الدمشقي ، إمام احلنفية يف عصره، واملرجع عند هو السيد حممد أمني بن ع(4)

اختالف اآلراء يف مصره. صاحب التأليف العديدة والتصانيف املفيدة ، ولد رمحه اهلل تعاىل سنة مثان وتسعني ومائة وألف بدمشق 
،  1ط حلية البشرالبيطار ، سني ومائتني وألف، عن أربع ومخسني سنة .انظر : ونشأ هبا ، تويف رضي اهلل تعاىل عنه سنة اثنتني ومخ

 42/  6،  1ط، األعالم ، والزركلي ،  1230ص 
  557/  3 ،  1ط  رد المحتارابن عابدين ، (5) 

https://ar.wikipedia.org/wiki/عبد_الكريم_زيدان
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وما يتطلبها نفية يف احلاضن أما كانت أو غري أم أن تكون قادرة على احلضانة ، ويشرتط احل -أ
 (1)احلضانة من رعاية للولد وقيام بشؤونه . 

وذهب املالكية إىل اشرتاط الكفاية : أي القدرة على القيام بشأن احملضون فال حضانة لعاجز عن -ب
لك ، كمسنة ... من ذكر أو أنثى أي أقعدها السن عن القيام بشأن احملضون إال أن يكون عندها من ذ

 (2)حيضن ، وكذلك األعمى واألصم واملقعد . 

إن عاق  (4)والفاجل (3)شرتاط ))أن ال يكون به مرض دائم كالسل اوذهب الشافعية أيضا إىل -ج
كفالته وتدبر أمره أو عن حركة من يباشر احلضانة فتسقط تأمله عن نظر احملضون حبيث يشغله تأمله عن  

 (5)يف حقه دون من يدبر األمور بنظره ويباشرها غريه (( 
 (6)وذهب احلنابلة كذلك إىل أنه ال حضانة لعاجز عنها كأعمى وحنوه وزمن . -د

وذلك ألن الغاية  وهذا اتفاق من املذاهب األربعة على اشرتاط القدرة على القيام باحلضانة من احلاضن ،
املرجوة من احلضانة رعاية الولد والقيام بشؤونه ، فمن كانت عاجزة عن ذلك فليس حلضانتها معىن ، 

 واهلل أعلم .
  اخللو من املرض املضر باحملضون: (7

وذلك بالسالمة من األمراض املعدية اليت خياف أن تنتقل إىل احملضون ، وتفتك به ، أو تضر بصحته 
ر رحيه أو رؤيته وكذا كل عاهة خيشى برحيها أو رؤيتها على الولد ولو كان به مثله ألنه مض(7)))كجذام 

 (1)قد حتصل له زيادة بانضمامه ملن به ذلك ((

                                                           

  207/ 5،  1انظر السرخسي ، املبسوط ، ط (1)

  528/  2 ،  1، ط حاشية الدسوقي: الدسوقي ،  انظر (2)
الفصل الثاين ، يف األمراض ، مفاتيح العلوم، انظر : اخلوارزمي ،  لسل: أن ينتقص حلم اإلنسان بعد سعال مزمن ونفث شديدا (3)

  188، الفصل الثاين يف األمراض واألدواء ، ص  2ط واألدواء 
، املصدر السابق ، ص  ض أعضائهالفاجل : هو اسرتخاء أحد اجلانبني من اإلنسان وقد فلج فالن إذا ذهب احلس واحلركة عن بع (4)

186  
  197/  5،  1،ط مغني المحتاجالشربيين ،  (5)
  499/  5،   1ط كشاف القناعالبهويت ، (6) 
الفصل الثاين يف ،  مفاتيح العلوماجلذام : علة تعفن األعضاء وتشنجها وتقرحها وتبح الصوت ومترط الشعر، انظر اخلوارزمي ،  (7)

 184، ص  2ط ، األمراض واألدواء 
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 أن ال تكون متزوجة: (8
 اختالف الفقهاء يف اشرتاط الزواج بأجنيب للحاضنة : 

، فهم  (5)واحلنابلة (4)، والشافعية  (3)، واملالكية  (2)املذهب األول : مذهب مجهور الفقهاء من احلنفية 
 يشرتطون يف احلاضنة أن ال تكون متزوجة من أجنيب ، واستدلوا بأدلة منها : 

 (6)للمرأة يف ولدها )) أنت أحق به ما مل تنكحي (( -صلى اهلل عليه وسلم  -قوله  - أ
لك  ، )) يف احلديث دليل على أن األم أوىل بالولد من األب مامل حيصل مانع من ذ

 (7)لألحقية بقوله ما مل تنكحي (( -صلى اهلل عليه وسلم  -كالنكاح لتقييده 
قال : طلق عمر بن اخلطاب امرأته األنصارية أم ابنه عاصم  (8)روى سعيد بن املسيب  ما -ب

، ولقيه قد فطم ومشى، فأخذ بيده لينتزعه منها ونازعها إياه حىت أوجع (10)فلقيها حتمله مبحسر(9)
كى، وقال: أنا أحق بابين منك فاختصما إىل أيب بكر فقضى هلا به، وقال: رحيها وحرها الغالم وب

 (11)وفرشها خري له منك حىت يشب وخيتار لنفسه. 
                                                                                                                                                                                           

  476/  4،   1ط،  على مختصر خليلالزرقاين ،  (1)
  181/  4  ،  1،ط  البحر الرائقابن جنيم ،  (2)
  400/  2 ،  1،ط   في اختصار المدونة التهذيباألزدي ، القريواين ،  (3)
  512/  11،  1، ط الحاوي الكبيراملاوردي ،  (4)
  245/  3 ،  1، ط مدالكافي فقه اإلمام أحابن قدامة ،  (5)
  104سبق خترجيه ، ص  (6)
  265/  6 ،  1ط ،  عود المعبودالعظيم أبادي ،  (7)
هو سعيد بن املسيب بن حزن بن أيب وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران بن خمزوم بن يقظة ، ولد سعيد قبل موت عمر بسنتني  (8)

ابن عباس وابن عمر ودخل على أزواج النيب عائشة وأم سلمة ، وكان ، أخذ علمه عن زيد بن ثابت ، وجالس سعد بن أيب وقاص و 
قد مسع من عثمان بن عفان وعلي وصهيب وحممد بن مسلمة. وجل روايته املسندة عن أيب هريرة ، وكان زوج ابنته. ومسع من 

،  وابن اجلوزي،  89/  5 ، 1،ط  الطبقات،  ابن سعد أصحاب عمر وعثمان ، ومات سعيد بن املسيب ابن اثنتني وسبعني سنة .
  79/  2، صفة الصفوة 

هو عاصم بن عمر بن اخلطاب بن نفيل بن عبد العزى ، وأمه مجيلة أخت عاصم بن ثابت بن قيس ، اتظر : ابن سعد ،  (9)
  15/  5، 1الطبقات الكربى ط 

لة: واد جبمع، وهى مزدلفة ، انظر : األندلسي احملسر : بضم أّوله، وفتح ثانيه، بعده سني مهملة، مشددة مكسورة، مث راء مهم (10)
 4/1190،  3، أبو عبيد ، معجم مااستعجم من أمساء البلدان واملواضع ط 

  154/  7،  1ط،  المصنفالصنعاين ،  (11)
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أن احلاضنة املتزوجة مشغولة حبقوق الزوج ، فال تتفرغ للقيام حبقوق احملضون ، وأن حضانة  -ج
 (1)وس أقاربه . احملضون يف بيت أجنيب يلحق العار والغضاضة يف نق

 املذهب الثاين : مذهب الظاهرية .
)) األم أحق حبضانة الولد -رمحه اهلل  -(2)وهو أن احلضانة ال تسقط بالزواج من أجنيب ، قال ابن حزم  

سواء   -الصغري واالبنة الصغرية حىت يبلغا احمليض، أو االحتالم، أو اإلنبات مع التمييز، وصحة اجلسم 
 مبا يلي :  ا، واستدلو  (3)رة، تزوجت أو مل تتزوج ((كانت أمة أو ح

املدينة ليس له  -صلى اهلل عليه وسلم  -قال : قدم رسول اهلل  ما روى أنس بن مالك -أ
، فقال: يا رسول -صلى اهلل عليه وسلم -بيدي، فانطلق يب إىل رسول اهلل (4)خادم، فأخذ أبو طلحة 

)) فهذا أنس يف حضانة  -تعاىل رمحه اهلل  -، قال ابن حزم (5)اهلل، إن أنسا غالم كيس فليخدمك ... 
 (6)صلى اهلل عليه وآله وسلم (( -أمه، وهلا زوج وهو أبو طلحة بعلم رسول اهلل 

                                                           

  44/  10 ، 1ط،  المفصل في أحكام المرأةزيدان ،  (1)
كان حافظًا عاملًا بعلوم احلديث وفقهه، مستنبطاً   ،  الفرس علي بن أمحد بن سعيد بن حزم بن غالب أبو حممد أصله منهو  (2)

رة لألحكام من الكتاب والسنة، متفننًا يف علوم مجة عاماًل بعلمه، زاهدًا يف الدنيا بعد الرياسة اليت كانت له وألبيه من قبله من الوزا
جذوة :ابن فتوح ، . انظر  ، ومات بعد اخلمسني وأربع مائةمولده يف ليلة الفطر سنة أربع ومثانني وثالث مائة بقرطبة،  وتدبري املمالك

  40، ص 1، ط  البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة،والفريوز أبادي ،  308، ص  1، ط المقتبس
  143/  10 ، 1،ط  المحلىابن حزم ،  (3)
بة مع السبعني من األنصار يف روايتهم مجيعا أبو طلحة : هو وامسه زيد بن سهل بن األسود بن حرام بن عمرو بن زيد ، شهد العق (4)

 خالد بن وزيد مالك، بن أنس: ربيبه عنه روى -صلى اهلل عليه وسلم  -وشهد بدرا وأحدا واخلندق واملشاهد كلها مع رسول اهلل 
سير أعالم الذهبي ، ، و 3/385، انظر : ابن سعد الطبقات الكربى ،  طلحة أيب بن اهلل عبد إسحاق أبو وابنه عباس، وابن اجلهين،

  27 2،  1، ط النبالء

، كتاب الوصايا ، باب استخدام اليتيم يف السفر واحلضر إذا كان صالحا له ونظر األم وزوجها  صحيحالأخرجه البخاري يف (5)
يه وسلم باب كان رسول اهلل صلى اهلل علكتاب الفضائل ، ،   صحيحال، وأخرجه مسلم يف (  2768، برقم )  11/  4لليتيم  ، 

 ( 2309، برقم )  4/1804أحسن الناس خلقا 
  146/  10 ، 1، ط المحليابن حزم ،  (6)
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 -قائال : )) واحتج هلذا القول أيضا بأن رسول اهلل  -رمحه اهلل  -ما حكاه ابن القيم  -ب
ها وهي مزوجة جبعفر، فال ريب أن للناس يف قصة ابنة محزة قضى بابنة محزة خلالت -صلى اهلل عليه وسلم 

 (1)ثالث مآخذ. أحدها: أن النكاح ال يسقط احلضانة (( 
، أن حق احلاضنة يف احلضانة تسقط إذا -رمحه اهلل  -املذهب الثالث : وهو رواية عن اإلمام أمحد 

يف الكايف )) وقد روي عن -محه اهلل ر  -(2)تزوجت من أجنيب وكان الولد ذكرا ال أنثى ، قال ابن قدامة 
أمحد: إذا تزوجت األم وابنها صغري، أخذ منها ، قيل له: فاجلارية مثل الصيب ؟ قال: ال، اجلارية تكون 

جعل بنت محزة عند خالتها إىل سبع  - -صلى اهلل عليه وسلم  -ا إىل سبع سنني؛ ألن رسول اهلل معه
 . (3)كت بنت محزة عند خالتها؛ ألن زوجها من أهل احلضانة (( وهي مزوجة ، واألول املذهب ، وإمنا تر 

 فرع : مدة احلضانة : 
أي ما هي الفرتة الزمنية اليت يستغرقها احلضانة وتنتهي ببلوغها . وفيما يلي اشهر مذاهب الفقهاء يف 

 ذلك : 
رب ىت يستغين عن النساء ، فيأكل وحده ويشاحلنفية : إن مدة حضانة الغالم ح مذهب( 1

 .  (4)وحده ويستنجي وحده ، ويلبس ثيابه وحده ، وقدر ذلك بسبع سنني ، وأما اجلارية فحىت حتيض. 
 (5)مذهب املالكية : مدة احلضانة للغالم إىل أن يبلغ ، واجلارية إىل أن تتزوج ويدخل هبا . ( 2
التمييز عندهم و  (1)مذهب الشافعية : مدة حضانة الصغري ذكرا كان أو أنثى إىل التمييز ، ( 3

هو )) سبع سنني ، أو مثان تقريبا ، وقد يتقدم على السبع ، وقد يتأخر عن الثمان ، واملدار 
 .  (2)على التمييز ال على السن ((

                                                           

  409/  5 ،  1، ط  زاد المعادابن القيم ،  (1)
هو الشيخ اإلمام اجملتهد موفق الدين أبو حممد عبد اهلل بن أمحد بن حممد بن قدامة بن مقدام بن نصر املقدسي، اجلماعيلي، مث  (2)

قي، الصاحلي، احلنبلي، ولد سنة إحدى وأربعني ومخس مائة، كان من حبور العلم، وأذكياء العامل ، كان إمام احلنابلة جبامع الدمش
دمشق، وكان ثقة، حجة، نبيال، غزير الفضل، نزها، ورعا، عابدا، على قانون السلف ، تويف رمحه اهلل تعاىل سنة عشرين وست مائة. 

    5/88،  شذرات الذهب في أخبار من ذهب، والعكري ، 149/  16 ، 1، ط ءسير أعالم النبالالذهيب ، 
  245/  3 ، 1، ط الكافيابن قدامة ،  (3)
  502/  2  ، 1، ط النهر الفائقابن جنيم ،  (4)
  587/  1،  1، ط شفاء الغليل املكناسي ، (5)
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مذهب احلنابلة : ومدة احلضانة عندهم سبع سنني للغالم واجلارية و )) إذا بلغ الغالم سبع ( 4
، وكذلك )) إذا بلغت اجلارية سبع سنني (3)ر منهما(( سنني، خري بني أبويه، فكان مع من اختا

 .  (4)فاألب أحق هبا((
مذهب الظاهرية : مدة احلضانة إىل بلوغ الصغرية والصغرية مع صحة اجلسم والتمييز ، قال ( 5

))األم أحق حبضانة الولد الصغري واالبنة الصغرية حىت يبلغا احمليض، أو -رمحه اهلل  -ابن حزم 
 . (5)أو اإلنبات مع التمييز، وصحة اجلسم((االحتالم، 

والراجح يف املسألة هو هناية مدة احلمل بالتمييز وهو قول الشافعية ، ويعرف ذلك حبسن 
التصرف واالستقالل عن غريه يف أموره اخلاصة ، فمىت حصل ذلك انتهت حصانته ، وأما تعليق 

التصرف على تفاوهتم يف العمر ،  ذلك بالسن فليس مبنضبط فالناس خمتلفون يف الذكاء وحسن
  وكذلك تعليقه بالبلوغ أو الزواج ، فكالمها قد يتأخر لسبب من األسباب ، واهلل أعلم .

 فرع : حضانة اللقيط : 
التقاط الولد الذي ال يعرف له نسب وال أهل وحضانته ورعايته مشروع يف اإلسالم ، وهو فرض واجب 

رم تركه مهمال ال يرعاه أحد وال ينفق عليه وال يرىب ، وفيما يلي على مجاعة املسلمني وإمامهم ، وحي
 تفصيل أقوال الفقهاء يف ذلك : 

عند احلنفية : األوىل حبضانة اللقيط عند احلنفية هو ملتقطه ، فإن أىب فأمره إىل القاضي ، ينظر  (1
الواجد ) أي  له من يدفعه إليه ، وينفق عليه من بيت املال ، ومن نصوصهم يف ذلك قوهلم : ))

حيائه من غريه واالنفاق عليه ، فإن أيب أن يفعل ذلك ورفع إىل القاضي ، إللولد اللقيط ( أوىل ب
فإن قدر القاضي أن ينفق عليه من بيت مال املسلمني إىل ان يستغىن فعل ذلك ، وإن مل يقدر 

نا على اللقيط على ذلك دفعه إىل رجل لينفق عليه ما حيتاج إىل ذلك ، على أن يكون ذلك دي

                                                                                                                                                                                           

/  7،   4) دون تاريخ النشر (  نهاية المحتاجالرملي ، و ،  447/  3،  ، ) بدون تاريخ نشر ( أسنى المطالباألنصاري ،  (1)
225  

  116/  4 ، 1، ط إعانة الطالبينالبكري ،  (2)
  229/  8 ،  1، طالمغنيابن قدامة ،  (3)
  122، ص  ) بدون تاريخ نشر ( مختصر الخرقياخلرقي ،  (4)
  143/  10 ، 1ط،  المحلىابن حزم ،  (5)
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يطالبه به إذا أدرك ، فإن مل جيد من ينفق عليه كذلك وشاء أن ال ينفق فله ذلك ، ويكون حقه 
 (1)على املسلمني أن حييوه وال يضيعوه (( 

عند املالكية : من التقط لقيطا بنية تربيته فعليه حضانته وال جيوز له رده ، ومن نصوصهم يف  (2
ض الكفاية فمن وجده وخاف عليه اهلالك إن تركه لزمه أخذه ذلك قوهلم : )) التقاطه من فرو 

 ن يدفعه إىل السلطانومل حيل له تركه ومن أخذه بنية أنه يربيه مل حيل له رده وأما إن أخذه بنية أ
 (2)((اف عليه فيه اهلالك لكثرة الناسفال شيء عليه يف رده إىل موضع أخذه إن كان موضعا ال خي

على لقيط وكان من أهل األمانة لزمت عليه كفالته ، ومن نصوصهم يف  عند الشافعية : من عثر (3
ذلك قوهلم : )) إذا نبذ طفل بقارعة الطريق فعلى كل من علم حباله حفظ نفسه والقيام بكفالته 

 (3)فإذا انفرد به منهم ذو أمانة عليه وقيام به سقط فرضه عن الباقني((
ن قام به واحد سقط عن الباقني ، )) فرض على عند احلنابلة : حضانة اللقيط فرض كفاية إ (4

 .(4)الكفاية ؛ ألنه إجناء آدمي من اهلالك فوجب، كتخليص الغريق ((
والراجح ما ذهب إليه احلنابلة من أنه حضانة اللقيط فرض كفاية ، وجمرد كون االنسان هو من التقط 

انته ملانع من املوانع ، فيدفع إىل اللقيط ال يوجب عليه حضانته ، الحتمال أن يكون غري قادر على حض
ريضه للهالك حبال من األحوال ، يقبل حضانته ، وال جيوز تركه وتع غريه إن قبل وهكذا حىت يوجد من

 وإذا ترك بدون حضانة فاجلميع آمثون ، واهلل أعلم . 
 
 
 
 
 
 

                                                           

  588/  2،  1ط،  لفتاويالنتف في االسغدي ،  (1)
  225  ، 1ط،  القوانين الفقهيةابن جزي ،  (2)
  122ص  ، 1، ط  قناعاإلاملاوردي ،  (3)
   203/ 2،  1، طالكافي في فقه اإلمام أحمد ابن قدامة ، (4)
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حوال الفقهية المتعلقة بالحضانة التي خالف فيها قانون األ مسائلالمبحث الثاني : ال

 اإلسالمي . الشخصية السنغالي الفقه
 

هناك من بني املواد القانونية املتعلقة باحلضانة مادتان خمالفتان للفقه اإلسالمي ، وبيان ذلك يف املطلبني 
 التاليني : 

 المطلب األول : جعل حق ولد الزنى في  الحضانة كحق الولد الشرعي . 
لولد الزىن املعرتف به كامل احلقوق املتعلقة باحلضانة (( على أن ))  281حيث نصت املادة : )) 

 .  (1)بالنسبة للولد الشرعي (( 
وهذه املادة خمالفة للفقه اإلسالمي خمالفة صرحية ، يف إعطاء ولد الزىن ما للولد الشرعي من احلق يف     

 ينهما ، ومن تلك الفروق ما يلي :احلضانة مع وجود الفروق ب
حالة قيام الزوجية م قد حكم للولد الشرعي حبق احلضانة على األب يف كون الشارع احلكي(1

قه اإلسالمي ، وعليه ليس عليه ، وأما ولد الزىن فال صلة نسب بينه وبني من أقر بأبوته يف الفبني األبوين
 . ه أي حق من احلقوق ومنها احلضانةهجتا

الزىن ليس سببا يف إجياب احلضانة عليه إن جمرد االعرتاف بالولد من الرجل الذي ينسب إليه ولد ( 2
 . اخذة بالتفريط فيه ، أو املرافعة، حبيث يطالب بالقيام بواجبات احلضانة الشرعية ، واملؤ 

إن ما يقوم به املعرتف مبن ينسب إليه من ولد الزىن من واجبات احلضانة تربعا منه ، ال بأس به ( 3
 ۀ ۀ ڻ ڻ ڻڻ ] عموم قوله تعاىل:ه داخال يف من الناحية الشرعية ، وال مينع من ذلك لكون

[  ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ
يف كل ))  -صلى اهلل عليه وسلم  -وكذلك عموم قوله  ، (2)

 .(3)(( ذات كبد رطب أجر 
 

                                                           

 ( 281، املادة )  قانون األحوال الشخصية السنغالي(1)
  195، اآلية سورة البقرة (2)
  150وصححه األلباين يف صحيح األدب املفرد ، ص ،  367/  3،  1ط،  مستخرج أبي عوانة أبو عوانة ، (3)
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 الحضانة كحق الولد الشرعي .  فيالمطلب الثاني : جعل حق المتبنى 

بىن يف احلضانة كالولد الشرعي ، وأوجب (( على : جعل حق املت 21وقد نص القانون يف املادة )) 
 احلضانة على املتبين . 

وال شك أن تسوية املتبىن بولد الصلب يف احلقوق املتعلقة باحلضانة ، حبيث جيب على املتبين أن 
يقوم جبميع واجبات احلضانة حنو متبناه ، ال شك أن ذلك خمالف ملا يف الفقه اإلسالمي من أحكام 

 ك كالتايل : احلضانة . ويبان ذل
 أن احلضانة حق ثابت لولد على أبيه عند قيام الزوجية بني األبوية ، وعلى األم مامل تنكح ،( 1

 ڱ ڳ ڳ ڳ] قال تعاىل:بدا بالتبين سواء من الرجل أو املرأة أومنهما ، أوال يثبت هذا احلق 

 ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ

[  ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ
ية دليل على نفي البنوة والوالدية بني املتبىن واملتبين ، ومن مث ويف اآل ، (1)

 ر املرتتبة عنها ومنها احلضانة .نفي ألي اثر من اآلثا
أن حضانة الولد املتبىن على أبيه أو أمه أو قرابته من الناحية الشرعية وليس على غريهم من ( 2

 ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ] قال تعاىل:األجانب ، 

[  ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ
 ۉ وأولو ﴿،  )) وقوله تعاىل:  (2)

أي يف حكم اهلل من املؤمنني واملهاجرين أي القرابات أوىل بالتوارث  ﴾ ى ې ې ې ې ۉ
 (3)من املهاجرين واألنصار، وهذه ناسخة ملا كان قبلها من التوارث باحللف واملؤاخاة اليت كانت بينهم(( 

ببعض فيها ، واهلل  ىلم أو هاألرحام بعض وفقة وحضانة وكفالة ، فأولرى من ن، وكذلك يف احلقوق األخ
 أعلم . 

                                                           

  5 ، اآلية سورة األحزاب (1)
  6، اآلية سورة األحزاب (2)
  341/  6 ،  1، ط تفسير القرآن العظيمابن كثري ،  (3)
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أنه ال باس باإلحسان إىل املتبىن باإلنفاق عليه ومساعدته وتوفري ما حيتاج إليه يف فرتة ( 3
[ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ] قال تعاىل:احلضانة وغريها ، تطوعا من غري وجوب أو لزوم ، 

، قال  (1)
،  وت، أي أن ذلك جائز، قاله قتادة)) يريد اإلحسان يف احلياة، والوصية عند امل-هلل رمحه ا -القرطيب 

، نزلت يف إجازة الوصية لليهودي والنصراين، أي يفعل  (4)وقال حممد ابن احلنفية ،(3)وعطاء  (2)واحلسن 
،  (5)وصية (( هذا مع الويل والقريب وإن كان كافرا، فاملشرك ويل يف النسب ال يف الدين فيوصى له ب

فبعد حترمي التبين ونسخ التوارث باألخوة اإلسالمية ، ندب اإلحسان إىل هؤالء املوايل أو اإلخوة يف 
 . أو كفالته وحنو ذلك ، واهلل أعلمعطائه املال أو اإلنفاق عليه إالدين مبا تيسر من املعروف سواء ب

 مصلحة فقط . المطلب الثالث : تقييد األحق بالحضانة وشروط الحاضن بال
الشرط األساس والوحيد للحاضن عند افرتاق األبوين أو الطالق هو حتقق املصلحة للولد ، وال يلتفت 

 (( .  278إىل القرابة حينئذ ، كما نصت املادة )) 
، هذا من  هبا على األب وأقاربهوهذا خمالف ملا يف الفقه اإلسالمي ، من ترتيب يقدم األم وأقار 

آخر عدم تقييد املصلحة مبا حيددها من شروط وضوابط ، فاملصلحة يف الفقه  جانب ، ومن جانب

                                                           

  6 اآلية  ، منسورة األحزاب(1)
ئ الزاهد العابد سيد زمانه إمام أهل البصرة بل إمام أهل العصر ولد باملدينة سنة إحدى بن يسار البصري الفقيه القار هو احلسن (2)

مات ليلة اجلمعة سنة عشر ومائة وعمره تسع ومثانون سنة ، وعشرين يف خالفة عمر رضي اهلل عنه وكانت أمه خرية موالة ألم سلمة 
السلوك في طبقات ، والكندي ،  191/  12 دون تاريخ نشر () ب، الوافي بالوفياتالصفدي ، وقيل ست وتسعون سنة . انظر : 

  1/125،  1، ط العلماء والملوك
يكىن أبا حممد واسم أيب رباح أسلم ،  طاهر وامسه مهملة وحاء ألف مث املوحدة والباء الراء بفتح ضبطه، هو عطاء بن أيب رباح (3)

 سنة عشرين فراشا لعطاء املسجد كان جريج ابن قال هبا وتفقه مبكة نشأ ،موىل لبين مجح ويقال لبين فهر تويف سنة سبع عشرة ومائة
، والكندي ، السلوم  370/  40،  1ط،  تاريخ دمشق: ابن عساكر ، . انظر  ،  عباس ابن أشهرهم الصحابة من جبماعة وتفقه

  1/105،  1يف طبقات العلماء وامللوك ، ط
رضي اهلل عنه، املعروف بابن احلنفية، أمه احلنفية خولة بنت جعفر بن قيس بن سلمة  هو أبو القاسم حممد بن علي بن أيب طالب،(4)

بن ثعلبة بن يربوع بن ثعلبة ابن الدول بن حنيفة بن جليم، ويقال بل كانت من سيب اليمامة، وصارت إىل علي رضي اهلل عنه، وقيل 
ومثانني للهجرة، وقيل سنة ثالث ومثانني، وقيل سنة اثنتني أو ثالث بل كانت سندية سوداء ، تويف رمحه اهلل يف أول احملرم سنة إحدى 
، وابن اجلوزي ،  169/  4 ، 1ط، الوافي بالوفياتالصفدي ، وسبعني باملدينة، وصلى عليه أبان بن عثمان بن عفان . انظر : 

  77/ 2،  1، ط صفة الصفوة
  126/  14 ،  1، ط الجامع ألحكام القرآنالقرطيب ،  (5)
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اإلسالمي ال بد أن تتوفر فيها ثالثة شروط ، وهي أن ال تتعارض مع نص شرعي ، أو خيالف إمجاعا 
 وكل مصلحة مل تتوفر فيها هذه الشروط فهي ملغاة .  (1)متيقنا ، أو يناقض قياسا جليا ، 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

  173، ص  1ط ،  المستصفىالغزايل ،  (1)
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 المقارنة بين الفقه اإلسالمي وقانون األحوال الشخصية السنغالي  المبحث الثالث :
 في أحكام الحضانة .

يف هذا املبحث ستتم املقارنة بني أحكام احلضانة يف الفقه اإلسالمي وبني قانون األحوال الشخصية 
 السنغايل ، وهي كالتايل : 

  احلضانة يف الفقه اإلسالمي حق للولد من الصلب على الوالدين : (1
فإن كانت الزوجية قائمة بينهما فهي على األب ، فهو الذي يشرف على حضانة الولد وينفق على أمه 

تنكح زوجا األصل هو ضم الولد إىل أمه مامل ما فهالذي تربيه وتقوم على شؤونه ، أما عند التفرق بين
 آخر. 

بيه ، ولولد الزىن أما يف قانون األحوال الشخصية السنغايل فاحلضانة حق لولد الصلب على أ
 على من أقر بأبوته ، وللمتبىن على من تبناه أو تبنوه ، سواء بسواء . 

الفقه اإلسالمي يتسمع بالواقعية يف األحكام والسعة واملرونة يف البدائل يف التعامل مع ولد  (2
 الزىن أو املتبىن أو اللقيط وغريهم : 

و حيرم التبين ويبطل كلما يرتتب عليه من آثار فحينما ينفي نسب ولد الزىن إىل من اقر بأبوته ، أ
 ، فإنه يفتح أمام املكلف أبوابا من اإلحسان وبذل املعروف من غري أن يلزمه مبا ال يلزمه . 

أما قانون األحوال الشخصية السنغايل فيعتمد على إقرار من ينسب إليه ولد الزىن ، وعلى التبين 
 تصل باحلقوق والواجبات بني الوالدين وأوالدمها . وكالمها باطل شرعا لريتب عليه آثارا ت

 قانون األحوال الشخصية السنغايل:شروط احلاضن وصفاته الواجبة بني الفقه اإلسالمي  (3
إذا نظرنا يف شروط احلاضن وصفاته جندها واضحة وجلية ، وكلها يف مصلحة احملضون ، يف 

فال جند فيها مثل هذا الوضوح والشفافية ، حيث العاجل واآلجل ، ويف دينه ودنياه ، وأما يف القانون 
 اقتصر فقط على حتقيق املصلحة للمحضون ، مع ترك املصلحة غري مبينة ال مقيدة بضوابط حتددها . 

بعض أهم بذكر ولذلك البد من ذكر شيء من فلسفة القوانني الوضعية يف املصلحة ، وذلك 
 حها .  عن الشريعة اإلسالمية ورو اخلصائص اليت متيزها 

 فرع : خصائص املصلحة يف القوانني الوضعية وعالقتها بشروط احلاضن وصفاته :  (4
 أهم خصائص املصلحة يف القوانني الوضعية تتلخص يف التايل : 
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يري ضيقة وحمدودة بعمر الدنيا ااخلاصية األوىل : )) أن املعايري الزمنية اليت يقيسون هبا املصاحل واملفاسد مع
ن ، وكل الدوافع للعمل او للرتك آنية  قاصرة ، ار ملبدأ الثواب والعقاب األخرويفال اعتب ، (1)وحدها (( 

)) فاحنصار نظر اإلنسان يف هذه الدنيا الفانية وحدها ، جديرا بأن جيعل كل ما فيها نسبيا متلونا بلون 
به جوهرية صدق أحاسيس الناس ومشاعرهم وميوالهتم املختلفة ، طاملا ليس مثة مصداق خارجي تثبت 

 .(2)اخلرب وكذبه عند احلديث عن املصلحة واملفسدة (( 
ومنها قانون األحوال الشخصية السنغايل  -وبالنسبة هلذه اخلاصية ال فرق عند القوانني الوضعية 

بني حلاضن املسلم وغري املسلم ، وال بني احلاضن املسلم الفاسق واملرتكب للكبائر وذي األخالق  -
 السيئة .  

اخلاصية الثانية : أهنا مقومة بقيمة اللذة املادية فقط سواء روعي يف ذلك ما تعود مثرته على 
، فال وجود للقيم الروحية واللذة  (3)شخصية الفرد وحده ، أو على الشخصية العامة للمجتمع (( 

راعاهتا عند تقييم القلبية ، اليت تكون يف كثري من األحيان فوق اللذة املادة بدرجات أعلى ، مما يوجب م
 األمور واحلكم عليها . 

ر غري ذي الديانة واخللق على احلاضن الفقري ذي اخلاصية يقدم احلاضن الغين املوس وبالنسبة هلذه
 الدين واخللق ألن مصلحة الولد احملضون املادية عند األول وليس عند الثاين . 

ة ، أي يستعان به من حيث كونه مؤثرا اخلاصية الثالثة : )) اعتبار الدين عندهم فرعا للمصلح
ذا كان الدين مانعا من استيفاء املصلحة ، غلب إف،  (4)يف تنفيذ وجوه املصلحة املعتربة لديهم ... (( 

التعويد  جانب املصلحة على الدين ، فمثال إذا كان الولد احملضون يتأذى من التدريب على الصالة أو
لنقل احلضانة حبكم القاضي إىل من يربيه على ذلك ، وهكذا  على الصيام فيمكن اعتبار ذلك موجبا

 دواليك .  

 

                                                           

  30، ص   1ط ، في الشريعة اإلسالمية ضوابط المصلحةالبوطي ،  (1)
 34، ص  املرجع السابق (2)
 36، ص  املرجع السابق(3)
 40، ص  رجع السابقامل(4)
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 الفصل الرابع

األحكام الفقهية المتعلقة بالوالية التي خالف فيها قانون األحوال الشخصية السنغالي الفقه 
 اإلسالمي . 

 وتحته ثالثة مباحث : 

 المبحث األول : أحكام الوالية في الفقه اإلسالمي . 

الفقهية المتعلقة بالوالية التي خالف فيها قانون األحوال الشخصية  مسائللثاني : الالمبحث ا
 السنغالي الفقه اإلسالمي . 

المبحث الثالث : المقارنة بين الفقه اإلسالمي وقانون األحوال الشخصية السنغالي في أحكام 
 الوالية . 
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 عالفصل الراب                               
 األحكام الفقهية المتعلقة بالوالية التي خالف فيها قانون األحوال الشخصية السنغالي

 . الفقه اإلسالمي 
 

يف هذا الفصل سوف يتم حبث األحكام الفقهية املتعلقة بالوالية اليت خالف فيها قانون األحوال       
 الشخصية السنغايل ، وذلك خالل املباحث التالية : 
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 المبحث األول : أحكام الوالية في الفقه اإلسالمي .
 

 وحتته مطلبان : 
 المطلب األول : تعريف الوالية لغة واصطالحا، وذكر أنواعها .

 تعريف الوالية لغة .  (1
واملوىل: املعتق، واملعتق، وابن العم، والناصر،  ، يقال منه: تواله، الوىل: ضد العدو )) الوالية لغة :   

 . (1)((  ر. والويل: الصهر، وكل من ويل أمر واحد فهو وليهواجلا
 تعريف الوالية اصطالحا :  (2

 .  (2))) تنفيذ القول على الغري شاء أو أىب (( عند احلنفية الوالية اصطالحا : هي 
الويل من له على املرأة ملك أو أبوة أو تعصيب أو إيصاء أو كفالة أو قال ابن عرفة من املالكية )) و 

 . (3)((  طنة أو ذو إسالمسل
والوالية عند الشافعية هي : سلطة على املوىل بسبب األبوة ، والعصوبة بالنسب ، والوالء ، والسلطنة . 

(4) 
 (5)((.باألبوة والتعصيب وامللك والوالء والسلطنة والوصية ةستفادوعند احلنابلة هي ))سلطة م

 .(6)تدبري شؤونه الشخصية واملالية ((، يف قيل هي : )) قيام شخص كبري راشد على شخص قاصر 
وقيل هي : )) هي تدبري الكبري الراشد شؤون القاصر الشخصية واملالية ، والقاصر: من مل 

 .  (7)يستكمل أهلية األداء ، سواء أكان فاقداً هلا كغري املميز، أم ناقصها كاملميز (( 

                                                           

 2530/  6  ، 4ط ماد ويل ، باب األلف اللينة،،  تاج اللغة وصحاح العربيةاجلوهري ،  (1)
 253/  7،  1 ط،  العناية شرح الهداية، البابريت (2)   

  158ص كتاب النكاح ، باب والية عقد النكاح ، ، ابن القاسم ، شرح حدود ابن عرفةاألنصاري ،   (3)

  63/  5،   1ط الوسيط في المذهبالطوسي ،  (4)

  384، ص 1ط  الهداية على مذهب اإلمام أحمدالكلوذاين ،  (5)

 ،  843/  2 ،  1ط ، مدخل الفقهي العامالء ، الزرقا(6)   
  7327/  10،  4ط،  الفقه اإلسالمي وأدلتهالزحيلي ،  (7)
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، وقيل : هي )) حياطة الشيء من مجيع جهاته ويسميها بعض الفقهاء كفالة ، )) وهي لغة : الضم (( 
كما يسميها بعضهم حضانة   (2)  [ ىئ ېئ ېئ] قال تعاىل:، (1)حىت يصري عليه كالفلك الدائر (( 

 (3)أيضا . 
 أنواع الوالية على األوالد :  (3

لنفس ، هناك ثالثة أنواع من الوالية على األوالد ذكورا كانوا أو إناثا ، وهي والية النكاح ، و والية ا
 ووالية املال . 

 والية النكاح :  - أ
وهي تويل أمر الزواج بالنسبة للمرأة أو الولد الصغري أو القاصر ، او من ال يستقل بنفسه يف تدبري شؤونه  

ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ]تعاىل كاملعتوه أو العبد واألمة ، واألصل فيها قوله 

 ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ

[ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ   
 -قال القرطيب ، (4)

)) هذه املخاطبة تدخل يف باب السرت والصالح، أي زوجوا من ال زوج له منكم فإنه طريق -رمحه اهلل 
التعفف، واخلطاب لألولياء ، وقيل: لألزواج ، والصحيح األول، إذ لو أراد األزواج لقال ) وانكحوا ( : 

، وكانت األلف للوصل. ويف هذا دليل على أن املرأة ليس هلا أن تنكح نفسها بغري ويل، وهو بغري مهز
 . (5)قول أكثر العلماء ((

))واجلمهور على اشرتاطه ) الويل ( ، وحكي  (6))) ال نكاح إال بويل((  -صلى اهلل عليه وسلم  -وقوله 
وذهبت احلنفية إىل أنه ال يشرتط مطلقا عن بن املنذر أنه ال يعرف عن أحد من الصحابة خالف ذلك 

 .  (2)،  (1)واحتجوا حبديث بن عباس )) األمي أحق بنفسها من وليها (( 

                                                           

 81ص  ،  1ط  ،  أنيس الفقهاءالقونوي ،  (1)
  37، من اآلية سورة آل عمران (2)
  447/  3 أسنى الطالباألنصاري ،  (3)
  33،  32اآليتان ، سورة النور (4)
 239/  12 ،  جامع ألحكام القرآنالالقرطيب ،  (5)
األلباين  ( ، واحلديث صححه األلباين ، أنظر  2085)  برقم،  229/  2أيب داود ، باب يف الويل ،  سننالأخرجه أبو داود يف  (6)

  235/  6، 2، ط  إرواء الغليل: 
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مظاهر احلكمة يف التشريع اإلسالمي وواقعيته ، ألن البكر غالبة ليست هلا  والوالية على النكاح من
ويعينها على حسن االختيار ملن ترتبط هبا سابقة جتربة يف النكاح ، وحتتاج إىل ويل هلا يتوىل أمر نكاحها 

 برباط الزوجية ويكون شريكا هلا يف احلياة .
 الحكمة في مشروعية والية النكاح .  -

واحلكمة يف مشروعية والية النكاح والتزويج ترجع إىل )) أن النكاح عقد عظيم خطره كبري، ومقاصده 
ن بني سائر املعاوضات فإلظهار خطره جتعل شريفة وهلذا أظهر الشرع خطره باشرتاط الشاهدين فيه م

مباشرته مفوضة إىل أويل الرأي الكامل من الرجال؛ ألن النساء ناقصات العقل والدين ، فكأن نقصان 
 .  (3)عقلها بصفة األنوثة مبنزلة نقصان عقلها بصفة الصغر (( 

 والية النفس :  - ب
حفظ وتأديب وتعليم وتطبيب ... (( وهي )) هي اإلشراف على شؤون القاصر الشخصية من صيانة و 

صلى اهلل عليه وسلم  -رواه عبد اهلل بن عمر رضي اهلل عنهما، أنه: مسع رسول اهلل  ، واألصل فيه ما (4)
يقول: )) كلكم راع ومسئول عن رعيته، فاإلمام راع وهو مسئول عن رعيته، والرجل يف أهله راع وهو  -

ا راعية وهي مسئولة عن رعيتها، واخلادم يف مال سيده راع وهو مسئول عن رعيته، واملرأة يف بيت زوجه
، وقوله ))كلكم راع(( : )) أي حافظ ملتزم بصالح ما قام عليه وهو ما حتت  (5)مسئول عن رعيته(( 

نظره من الرعاية وهي احلفظ يعين كلكم مستلزم حبفظ ما يطالب به من العدل إن كان واليا ومن عدم 
 . (6)يا عليه (( اخليانة إن كان مول

 
 

                                                                                                                                                                                           

 ( 1421)  برقم،  1037/  2،  باب استئذان الثيب يف النكاح بالنطقكتاب النكاح ، ،  صحيح ال أخرجه مسلم يف (1)
  70/  6،  2، ط  شرح سنن أبي داود عون المعبود،  العظيم آبادي(2)
 11/  5 ،1، ط المبسوطالسرخسي ،  (3)
  7327/  10،  1ط ،  الفقه اإلسالمي وأدلتهالزحيلي ،  (4)
 120/  3س ، باب العبد راع يف مال سيده ، ، كتاب يف االستقراض وأداء الديون واحلجر والتفلي صحيحالأخرجه البخاري يف  (5)

 ( .  1829) برقم ،  1459/  2باب فضيلة اإلمام العادل ، كتاب اإلمارة ، ،    صحيحالوأخرجه مسلم يف ( ،  2409)  برقم، 
  38/  5،  1ط،  فيض القديراملناوي ،  (6)
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 الحكمة في مشروعية الوالية على النفس :  -
يعد انتهاء فرتة حضانته إىل  -أيا كان نوعها  -عية كفالة الولد والوالية عليه و وترجع احلكمة يف مشر 

حتقيق مصلحتهم ، ودرء األذى عنهم ، والقيام بشؤوهنم ، وإكمال تربيتهم اليت بدأت يف مرحلة ))
 .  (1)حضانتهم ،...(( 

 الوالية على المال :  -ج 
وهي )) هي اإلشراف على شؤون القاصر املالية من استثمار وتصرفات كالبيع واإلجارة والرهن وغريها (( 

 ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ]، واألصل فيها قوله تعاىل   (2)

ماء مجع عليم ، واحلكماء مجُع والسفهاء مجع َسِفيه، كما العل ))-رمحه اهلل  -قال الطربي،   (3) [  ې
حكيم ، والسفيه: اجلاهل، الضعيُف الرأي، القليُل املعرفة مبواضع املنافع واملضاّر ، ولذلك مسى اهلل عز 

، فقال عامة أهل  [ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ]::قال تعاىلوجل النِّساء والصبياَن سفهاء، ف
معرفتهم مبواضع املصاحل واملضارِّ اليت تصرف إليها التأويل : هم النساء والصبيان . لضعف آرائهم، وقلة 

 . (5)و ))دلت اآلية على ثبوت الوصي والويل والكفيل لأليتام((  (4)األموال((
خطب الناس  -صلى اهلل عليه وسلم  -وما رواه عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النيب 

، ويف احلديث  (6)كه حىت تأكله الصدقة (( فقال: )) أال من ويل يتيما له مال فليتجر فيه، وال يرت 
 مشروعية والية مال اليتيم وحفظه ورعايته ، وإخراج ما فيه من حقوق اهلل تعاىل نيابة عن اليتيم .

 

                                                           

  84/  10،  1ط ،  المفصل في أحكام المرأةزيدان ، عبد الكرمي ،  (1)
 7327/  10،  1ط الفقه اإلسالمي وأدلته ، الزحيلي ،  (2)
  5 ، اآليةسورة النساء (3)
  293/  1،  1ط ،  جامع البيانالطربي ،  (4)
  27/  5،  2، ط  الجامع ألحكام القرآنالقرطيب ،  (5)
وإمنا روي هذا ، وقال الرتمذي ))(  641)  برقم،  25/  2، باب ما جاء يف زكاة مال اليتيم ،  سننالأخرجه الرتمذي يف (6)

 ((احلديث من هذا الوجه، ويف إسناده مقال، ألن املثىن بن الصباح يضعف يف احلديث
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، عن مال اليتيم كيف يصنع ؟ قال: )) كل ذلك كان يفعل ، منهم من كان (1)وسئل الزهري 
ل: إمنا هي وديعة فال أتركها حىت أؤديها إىل صاحبها ، يستسلفه فيحرزه من اهلالك ، ومنهم من كان يقو 

 .  (2)أخذها مقارضة، وكل ذلك إىل النية((ومنهم من كان ي
  :احلكمة من مشروعية الوالية على املال  -و

والقاصرين وغريهم )) لضعف آرائهم، وقلة  ية على أموال األوالد من اليتامىوشرعت الوال
، وكذلك نيابتهم يف العبادات والتصرفات  (3)ضارِّ اليت تصرف إليها األموال((معرفتهم مبواضع املصاحل وامل

 املالية اليت ال يستقلون هبا عن غريهم يف الغالب . 
 

 المطلب الثاني : األحق بالوالية على الولد . 
ء هذا املطلب يبحث فيمن يلحق إليه الولد بعد هناية مدة احلضانة ، وفيما يلي ذكر ألقوال الفقها

 ومذاهبهم يف ذلك : 
: وهو ضم الولد ذكرا كان أو أنثى إىل أبيه بدون ختيري هلما ، وقالوا (5)واملالكية  (4)مذهب احلنفية  (1

معللني  : )) ألن ختيري الصيب ليس حبكمة ؛ ألنه لغلبة هواه مييل إىل اللذة احلاضرة من الفراغ 
لدين فيختار شر األبوين وهو الذي والكسل واهلرب من الكتاب وتعلم آداب النفس ومعامل ا

 .  (6)يهمله وال يؤدبه (( 
 وترتيب املستحقني للوالية على الولد عند احلنفية كالتايل : 

 األب .  -1

                                                           

هو حممد بن مسلم بن عبيد اهلل بن عبد اهلل بن شهاب بن عبد اهلل بن احلارث بن زهرة بن كالب بن مرة ،  أحد األعالم  (1)
لم يف أواخر عصر الصحابة وله نيف وعشرون سنة،  مات رمحه اهلل سنة ثالث أو أربع وحافظ زمانه، ولد سنة مخسني، وطلب الع

  63ن ص  1، وابن منظور ، طبقات الفقهاء ، ط499/  3،  1، ط  تاريخ اإلسالمالذهيب ، وعشرين . انظر 
  70/  4،  1ط  ،  المصنفالصنعاين ،  (2)
  293/  1،  1ط ،  جامع البيانالطربي ،  (3)
  44/  4 ، 2، ط  بدائع الصنائعالكاساين ، ظر : ان(4)
 ، 400/  2 ، 1ط   ، التهذيب في احتصار المدونةاألزدي ، أبو القاسم ،  (5)
  44/  4 ، 2، ط بدائع الصنائعالكاساين ،  (6)
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 مث اجلد أبوه وإن عال  -2
 مث األخ ألب وأم  -3
 مث األخ ألب  -4
 مث ابن األخ ألب وأم  -5
 مث ابن األخ ألب  -6
 مث العم ألب وأم  -7
 مث العم ألب  -8
 ألب وأم مث ابن العم  -9
مث ابن العم ألب، إن كان الصيب غالما وإن كانت جارية فال تسلم إليه؛ ألنه ليس مبحرم  -10

نه عصبة وأحق به ممن هو أبعد منها؛ ألنه جيوز له نكاحها فال يؤمن عليها ، وأما الغالم فإ
 .منه

 مث عم األب ألب وأم  -11
 مث عم األب ألب  -12
 مث عم اجلد ألب وأم  -13
 مث عم اجلد ألب . -14

كان هلا ثالثة إخوة كلهم على درجة واحدة بأن كانوا كلهم ألب وأم أو ألب، أو ثالثة أعمام كلهم   ولو
 على درجة واحدة؛ فأفضلهم صالحا وورعا أوىل فإن كانوا يف ذلك سواء؛ فأكربهم سنا أوىل باحلضانة .

ألن الوالية يف  فإن مل يكن للجارية من عصباهتا غري ابن العم اختار هلا القاضي أفضل املواضع؛
 هذه احلالة إليه فرياعي األصلح فإن رآه أصلح؛ ضمها إليه وإال فيضعها عند امرأة مسلمة أمينة .

وكل ذكر من قبل النساء فال حق له يف الولد مثل األخ ألم واخلال وأيب األم النعدام 
 . (1)العصوبة((

 ترتيب األحق بوالية الولد عند املالكية كالتايل : 
                                                           

 43/  4،  2، ط بدائع الصنائعالكاساين ، (1)
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 األب .  -1
 مث األخ . -2
 مث اجلد لألب. -3
 مث ابن األخ ، على اخلالف يف تقدمي اجلد على ابن األخ .  -4
 مث العم .  -5
 مث ابن العم . -6
 مث املوىل األعلى . -7
 مث املوىل األسفل .   -8

م على سائر من ذكر  م من العصبة واملوايل ، وإمنا قدوهذا مع عدم الوصي ، فإن كان وصي ُقدِّ
، ومن اجتهد فيه األب لولده القرابات؛ ألنه مقدم يقوم باجتهاد األبالوصي على اجلد وعلى سائر 

 (1). أوىل
 مذهب الشافعية :(  2

وهو ختيري الغالم واجلارية بني أبويهما ، ف )) املميز إن افرتق أبواه ، أي : مع أهليتها ومقامهما ببلد 
مسعت رة رضي اهلل عنه ، قال : )) مبا روى أبو هري، واستدلوا  (2)واحد ، كان عند من اختار منهما (( 

امرأة جاءت إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، وأنا قاعد عنده، فقالت: يا رسول اهلل، إن زوجي يريد 
 -صلى اهلل عليه وسلم  -، وقد نفعين، فقال رسول اهلل (3) أن يذهب بابين، وقد سقاين من بئر أيب عنبة

يف ولدي؟ فقال النيب صلى اهلل عليه وسلم: )) هذا أبوك، وهذه  استهما عليه، فقال زوجها: من حياقين
 يفرقوا بني الذكر واألنثى ، ف ))ومل (4)أمك فخذ بيد أيهما شئت(( ، فأخذ بيد أمه، فانطلقت به ، 

                                                           

  141/  4،  1طمناهج التحصيل ، الرجراجي ،  (1)
  305/  8 ،  1ط ، النجم الوهاج في شرح المنهاجالدين ، حممد بن عيسي ،  كمال  (2)
 974/ 3،  معجم ما استعجم من أسماء البالد والمواضعهي بئر واقعة على بئر ميلني من املدينة ، األندلسي ،  (3)

وكذا قال  إسناده صحيح،ه اهلل )) ( ، وقال األلباين رمح 2277)  برقم، باب من أحق بالولد ، سنن ال أخرجه أبو داود يف (4)
،  األلباين: ( ( ، انظر احلاكم، ووافقه الذهيب، وقال الرتمذي: " حديث حسن صحيح "، وصححه أيضًا ابن حبان وابن القطان

 .  47/  7 صحيح سنن ابي داود
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 (1)الغالمة كالغالم يف االنتساب، وألن القصد بالكفالة احلفظ للولد، واملميز أعرف حبظه فريجع إليه(( 
 احلنابلة : مذهب ( 3

وهو ختيري الغالم بني أبويه ، دون اجلارية فإهنا تضم إىل أبيها ، )) إذا بلغ الغالم سبع سنني عاقال واتفق 
أبواه أن يكون عند أحدمها جاز وإن تنازعا فيه خريه احلاكم بينهما فكان مع من اختار منهما ، قال ابن 

ا إن علم أنه خيتار أحدمها ليمكنه من فساد ويكره : )) مع السالمة من فساد فأم رمحه اهلل (2) عقيل
واستدلوا حبديث أيب هريرة الذي استدل به الشافعية يف  (3)اآلخر لألدب مل يعمل مبقتضى شهوته(( ، 

 . التخيري 
والراجح ما ذهب إليه احلنفية واملالكية من تفويض الولد واجلارية إىل األب ، وذلك لكون الوالية من 

 وهو أحق هبا ، واهلل أعلم . بيد الرجل  السلطات اليت
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                           

  198/  5 ، 1، ط مغني المحتاجالشربيين ، (1)
، أبو الوفاء علي بن عقيل بن حممد بن عقيل بن عبد اهلل البغدادي، الظفري، احلنبلي، هو اإلمام العالمة البحر، شيخ احلنابلة (2)

 على مكبا الذكاء خارق العلوم كثري مربزا إماما وكان جملد أربعمائة على يزيد الذي الفنون كتاب ومؤلف املتكلم، صاحب التصانيف،
، انظر : الذهيب ،  ا مشهور ، ولد سنة إحدى وثالثني وأربع مائةكان يسكن الظفرية، ومسجده هب  النظري عدمي والتصنيف االشتغال

  4/35،  شذرات الذهب في أخبار من ذهب، والعكري ،  330/  14،  سير أعالم النبالء

  160/  4،  1ط  ،  اإلقناع في مذهب اإلمام أحمد بن حنبلاحلجاوي ،  (3)



136  

 

الفقهية المتعلقة بالوالية التي خالف فيها قانون األحوال  مسائللثاني : الالمبحث ا
 الشخصية السنغالي الفقه اإلسالمي .

 
 يتم حبث املواد القانوينة املتعلقة بأحكام الوالية اليت ختالف الفقه اإلسالمي ،يف هذا املبحث سوف 

 وذلك يف املطالب التالية : 
المطلب األول : الرجوع إلى حكم القاضي في من يحقق المصلحة في الوالية على الولد 

 (1).  عند التفرق االختياري أو الطالق
عند التفرق  –( من قانون األحوال الشخصية السنغايل على أن )) القاضي ينظر  278تنص املادة ) 

 (2)ألبوين حيقق املصلحة العليا للولد (( فيضمه إليه . أي ا –االختياري أو الطالق 
وهذا احلكم ضم الولد إىل من حيقق املصلحة العليا للولد عند التفرق االختياري أو الطالق 
مباشرة ، وجعله هو احلكم األول يف هذه احلالة خمالف ملا تقرر من الفقه اإلسالمي من ضم الولد يف 

هم على األم وسائر األرحام ، ويراعى يف ذلك اجلهة ن العصبات ، وتقدميالوالية إىل األب ومن يليه م
والدرجة إىل أن يصل إىل آخر املستحقني للوالية ، هذا من جهة ، ومن جهة أخرى عدم ضبط املصلحة 

 العليا للولد يف الوالية ، مبا حيددها من الضوابط املعتربة شرعا . 
ي في من يحقق المصلحة في الوالية على الولد المطلب الثاني : الرجوع إلى حكم القاض

 أيا كان ، دون النظر إلى درجة القرابة . 
( أيضا على أنه )) ميكن نقل الوالية إىل طرف ثالث حيقق املصلحة ، بغض النظر  278تنص املادة ) 

 .  (3)عن درجة القرابة ...  ((

                                                           

غايل ، ومها أوال : التفرق االختياري ، وهو تفرق بني الزوجني حيصل هناك نوعان للطالق يف قانون األحوال الشخصية السن(1)
باختيارها ورضامها ، ومل حيصل بسبب اخلصومة أو التقاضي ، وهو مثل الطالق يف الفقه اإلسالمي يف أحكامه املرتتبة عليه ، وثانيا : 

يف صورته واألحكام املرتتبة عليه مما يطلق عليه يف  الطالق وهو عند القانون التفريق بني الزوجني مبوجب حكم قضائي ، وهو قريب
 الفقه اإلسالمي بالفسخ .

 ( 278، املادة ) 45ص  قانون األحوال الشخصية السنغاليانظر : (2)
 .  ( 278، املادة ) 45ص  قانون األحوال الشخصية السنغالي  (3)



137  

 

نه ميكن نقل والية الولد إىل طرف ثالث أي هذه املادة تتعلق بضم الولد إىل كافل أجنيب ، وتنص على أ
أجنيب ، ليس من عصبته وال من ذوي رمحه ، وتقيد ذلك أيضا باملصلحة العليا ، وال شك أن هذا 
احلكم حيتاج إىل بيان وتوضيح يفصل مىت يكون هذا النقل ، ومىت تكون املصلحة مقتضيا لذلك النقل 

 لثالث حيكم بنقل الوالية إليه .وما هي شروط الواجب توفرها يف ذلك الطرف ا
 ففي الفقه اإلسالمي يضم الولد إىل أبيه يف الوالية ، وبعد أقرب العصبات وأقواها درجة ، ،وإال

األرحام ، فإن مل يوجد أحد من املستحقني للوالية على الولد وبالرتتيب  فينقل الوالية إىل األم ، وذوي
ية هذا الولد مع مراعاة الصفات والضوابط اليت تتحقق هبا الشرعي ، نظر القاضي فيمن يسند إليه وال

 مقاصد الشريعة اإلسالمية يف الوالية على األوالد . 
المطلب الثالث : الرجوع إلى قرار مجلس األسرة المصدق من القاضي فيمن يضم إليه 

 الولد في حالة وفاة األبوين . 
 

سنغايل أنه )) تكون الوالية على الولد على من ( من قانون األحوال الشخصية ال 280تنص املادة ) 
 (1)خيتاره جملس األسرة وحيكم به القاضي (( . 

فاة اضي فيمن يضم إليه الولد يف حال و ويف الرجوع إىل قرار جملس األسرة املصدق من الق
د إليه ، األبوين ، خمالفة للفقه اإلسالمي ، فأي ولد مات أباه ، أومل ميت ولكن هناك مانع من ضم الول

انتقلت الوالية إىل من بعده من العصبات حسب الرتتيب الشرعي ، وال يرجع إىل القضاء وال إىل جملس 
األسرة إال حني فقدان من يستحق الوالية على الولد من أقاربه ، فحني إذن يرجع إىل حكم القاضي وال 

 يرتك الولد مهال ال والية عليه ويتعرض للضياع . 
ريط يف تويل أمر األوالد ورعاية شؤوهنم ممن جيب عليهم شرعا ، يعترب معصية هذا ، وإن أي تف

 (2)((كفى باملرء إمثا أن يضيع من يقوت وجرمية يف حق األوالد ، وذلك ملا يف الصحيح : ))
 

                                                           

 ( 280، املادة )  46، ص  املرجع السابقانظر : (1)
 (  996رقم ) ب،   692/  2باب فضل النفقة على العيال واململوك ، كتاب الزكاة ، ،  صحيح ال م يفأخرجه مسل(2)
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المطلب الرابع : جعل الوالية على ولد الزنى إلى الرجل المستلحق له ، ومنحه لكافة 
 . ة بالنسبة للولد الشرعي الحقوق المتعلقة بالوالي

 
( من قانون األحوال الشخصية السنغايل على أن )) لولد الزىن املعرتف به كامل  281تنص املادة ) 

 .  (1)حقوق األوالد الشرعيني يف الوالية ... (( 
وال شك أن ليس لولد الزىن جتاه من استلحقه من الرجال أي حق من حقوق األوالد على اآلباء 

 -عدم ثبوت النسب الذي هو السبب األساس الستحقاق تلك احلقوق ، ويف احلديث قوله ، وذلك ل
))وفيه : أن  -رمحه اهلل تعاىل  -، قال النووي  (2)))وإن لولدك عليك حقا((  -صلى اهلل عليه وسلم 

سائر على األب تأديب ولده وتعليمه ما حيتاج إليه من وظائف الدين ، وهذا التعليم واجب على األب و 
وهذا يف حق من ثبت نسبه وعلم أباه وكان حيا قادرا على أداء تلك احلقوق الواجبة  (3)األولياء ... (( 

، وأما من فقد أباه حقيقة بأن كان يتيما أو فقد أباه ومل يعلم أحي هو أم ميت فتنتقل هذه احلقوق إىل 
الوالية والكفالة إىل األم ، كما يف  من بعده من العصبة ، وإن مل يكن له عصبة معروفون ، فهنا تتنقل

)) وعلى األمهات أيضا هذا التعليم إذا مل يكن أب ألنه من باب الرتبية -رمحه اهلل  -تتمة كالم النووي 
وهلن مدخل يف ذلك وأجرة هذا التعليم يف مال الصيب فإن مل يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته ألنه مما 

، ولد الزىن يف الفقه اإلسالمي كمن ال أب له ، فتلزم كفالته ووالية أمره على  (4)حيتاج إليه واهلل أعلم (( 
 من جتب عليهم نفقته ، ويقدم منهم العصبة مث األرحام .  

 
 
 
 

                                                           

 ( 281، املادة )  46، ص  قانون األحوال الشخصية السنغاليانظر : (1)
 ( 1159)  ، برقم 814/  2باب النهي عن صوم الدهر ملن تضرر به ، كتاب الصيام ، ،  صحيح ال أخرجه مسلم يف (2)
  43/  8،   2ط ، شرح صحيح مسلم النووي ،(3)
 43/  8،   2، ط شرح صحيح مسلمالنووي ، (4)
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المطلب الخامس : جعل والية المتبنى على المتبني ، ومنحه جميع حقوق ولد الصلب 
 في الوالية . 

 
شخصية السنغايل على أن )) الوالية على الولد املتبىن تكون ( من قانون األحوال ال 282تنص املادة ) 

 . (1)د الصلب من احلقوق((بيد من تبناه ، وله من احلقوق مثل ما لول
ال جيب على املتبين جتاه متبناه شرعا أي حق من حقوق الولد على والده ، وذلك لعدم قيام 

والكفالة ، ووالية املتبىن أن عرف أبوه على السبب واملقتضى الشرعي لتلك احلقوق ، ومنها حق الوالية 
أبيه وعرف وكان قادرا على الوالية ، ضم إليه ، وإال فمن بعده من العصبة ، وإال تنتقل الوالية إىل أمه 

 وذوي رمحه . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 (  282،  املادة )  46،ص  قانون األحوال الشخصية السنغاليانظر : (1)
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 المبحث الثالث : المقارنة بين الفقه اإلسالمي وقانون األحوال الشخصية السنغالي 

 كام الوالية .في أح
 

يب تعلى األوالد ، ووجوب مراعاة التر المطلب األول : أولوية اآلباء والعصبة في الوالية 
 الشرعي فيها . 

 
من أسرار التشريع اإلسالمي احلكيم وخصائصه الواقعية ، حبيث تتسم أحكامه مبناسبة الواقع والفطرة 

مي ختصيص األم باحلضانة وتقدميها على األب اليت جبلت عليها اإلنسان ، ولذلك جند يف الفقه اإلسال
)) اعلم بأن الصغار ملا -رمحه اهلل  - 1، وختصيص األب يف الوالية وتقدميه على األم ، قال السرخسي

هبم من العجز عن النظر ألنفسهم والقيام حبوائجهم؛ جعل الشرع والية ذلك إىل من هو مشفق عليهم 
يهم مع الشفقة والتصرف يستدعي قوة الرأي وجعل حق احلضانة فجعل حق التصرف إىل اآلباء لقوة رأ

إىل األمهات لرفقهن يف ذلك مع الشفقة وقدرهتن على ذلك بلزوم البيوت والظاهر أن األم أحفى 
وأشفق من األب على الولد فتتحمل يف ذلك من املشقة ما ال يتحمله األب ويف تفويض ذلك إليها 

 .  (2)زيادة منفعة للولد (( 
هذا السر الدقيق يف التفريق بني املستحقني للحضانة واملستحقني للوالية مما مل يهتد إليه قانون و 

األحوال الشخصية السنغايل ، فساوى بني اجلهتني املختلفتني ، شرعا وفطرة وواقعا ، وربط األمر كله 
 فيما يطلق عليه )) املصلحة العليا (( غري املنضبطة بضابط أو قيد . 

بني األمرين يتضح مبالحظ اآلثار املرتتبة عليهما ، فاألب ال يقدر على رعاية األوالد والفرق 
الصغار يف فرتة احلضانة ، وحىت إن ضم إليه حكما فهو يوكل النساء برعاية األوالد والقيام بشؤوهنا ، 

                                                           
1

 الكبار األئمة الفحول أحد وغريه املبسوط صاحب األئمة مشس الكبري اإلمام السرخسي بكر أبو سهل أيب بن أمحد بن حممد هو 
 تفقه،  السجن يف وهو املبسوط وأملى احللواين العزيز بعبد خترج ، مناظرا أصوليا فقيها متكلما حجة عالمة إماما كان الفنون أصحاب

 طبقات في المضية الجواهر ، القرشي:  انظر.  مائة وأربع التسعني حدود يف مات وغريه احلصريي إبراهيم بن حممد بكر أبو عليه
  234، ص  1، ط تاج التراجم، وابن قطلوبغا ، 28/  2 ،1ط ، الحنفية

  207/  5،  1ط ،  المبسوطالسرخسي ، (2)
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ألوالد وتستعني ية والكفالة لوكذلك األم أذا تولت أمر أوالدها فإهنا تعجز عن القيام مبقتضيات الوال
غالبا بأخوال أو األعمام يف تلك الوظيفة اليت ال تقوم هبا على أمت وأحسن األحوال إال الرجال القوامون 

 على النساء .
 

 المطلب الثاني : كفالة ولد الزنى والمتبنى بين اإللزام والتطوع . 
 

عرتف به من الرجال ، وكذلك ومن واقعية اإلسالم يف تشريعاته أيضا عدم إحلاق ولد الزىن إىل من ي
، والتزم هبا من التزم هبا ، ألن  أي حق من احلقوق على الزىن أو التبين التبين ، ومن مث عدم ترتيب إبطال

 هذا االلتزام ال يغري من حقيقة األمر شيئا . 
ة هذا ، ومل يسد الفقه اإلسالمي مجيع أبواب اإلحسان إىل هؤالء األوالد ، فهناك تشريعات كثري 

 خمتلفة ، تعاجل مشكلة أوالد الزىن واللقطاء والفقراء واملساكني ، ومن تلك التشريعات ما يلي : 
 احلث على كفالة اليتيم : (1

يث قوله صلى اهلل فقد حث الشارع احلكيم على كفالة اليتيم ، وجعلها من أعظم القربات ، ويف احلد
،  (1)أشار بالسبابة والوسطى، وفرج بينهما شيئا (( أنا وكافل اليتيم يف اجلنة هكذا (( و عليه وسلم: )) 

، فيدخل يف معىن الكفالة القيام بكل ما  (2)))كافل اليتيم هو الذي يكفله ويقوم بأمره وينظر له (( 
حيتاج إليه اليتيم ومن يف حكمه من أموره االجتماعية واملالية والتعليمية ، ويستوي يف ذلك أقاربه 

)) كافل اليتيم له أو لغريه أنا وهو   -صلى اهلل عليه وسلم  -واإلناث ، قوله  واألجانب عنه والذكور
أن  -واهلل أعلم  -له، أو لغريه حيتمل  -صلى اهلل عليه وسلم  -، و )) قوله  (3)كهاتني يف اجلنة(( 

 . (4)يكون الكافل امرأة فتكفل اليتيم وهو ابنها وحيتمل أن يريد الرجل يكفل يتيما من أقاربه (( 

                                                           

،   صحيحالوأخرجه مسلم يف ،  53/  7( ،  5304)  برقم، كتاب الطالق ، باب اللعان ، صحيح ال أخرجه البخاري يف(1)
 (   2983)  ، برقم 2287/  4باب اإلحسان إىل األرملة واملسكني ، كتاب الزهد والرقائق ، 

  268/  7،  1ط ،  لمنتقى شرح الموطأالتجييب ، ا(2) 
 ( 2983)  ، برقم 2287/  4باب اإلحسان إىل األرملة واملسكني ، كتاب الزهد والرقائق ، ،  صحيح ال أخرجه مسلم يف (3)
  268/  7،   1ط،  المنتقى شرح الموطأالتجييب ،  (4)



142  

 

 أمره تطوعا واحتسابا لألجر أفضل من التبين احملرم يلكفالة اليتيم والقيام بشؤونه وتو وال شك أن  
يرتتب  ، واملشتمل على مفاسد دينية واجتماعية ، بل ال وجه للمقارنة بينهما ، فهذه الكفالة تربع ال

ال يعرف اليتيم كافله وال  قدعليها وجوب املساكنة وال االختالط ، ومع تطور العمل اخلريي اإلسالمي 
اليتامى ، واملنظمة  جيلقاه طيلة حياته ، وذلك لوجود اجلمعيات واملؤسسات الوسيطة والدالة على حوائ

 للرتاتيب اإلدارية الالزمة بني الكافلني واملكفولني . 
نه ورعايته من كما أن كون الكافل هو من زىن بأم املكفول ال مينع من الكفالة ، والتربع بالقيام بشؤو 

 دون استلحاق او نسبة إليه ، فذلك باب مسدود شرعا .  
 سعي يف حاجة الفقراء واملساكني :استحباب ال (2

ويستحب السعي يف حاجة الفقري واملسكني ، سواء استغرق قضاء تلك احلاجة مدة طويلة أو قصرية ، 
صلى اهلل عليه وسلم  -، عن النيب  -رضي اهلل عنه  -أو اقتضت نفقة صغرية أو كبرية ، وعن أيب هريرة 

وكالقائم ال يفرت،  -وأحسبه قال  -قال: )) الساعي على األرملة واملسكني، كاجملاهد يف سبيل اهلل  -
، وال شك  (2)والساعي عليهما هو )) أي الكاسب هلما العامل ملؤونتهما ((  (1)وكالصائم ال يفطر ((

ان عنهما يف قضاء حوائجهما من السعي عليهما الذي أجره  أن كفالتهما والقيام بشؤوهنما وما يعجز 
 كأجر اجلهاد والصيام والقيام . 

ولذلك جيوز التطوع بالسعي يف أمور ولد الزين واللقيط الذي مل يعرف نسبه ، من كل حمتسب 
لألجر وراغب يف الثواب وهذا باب واسع من أبواب اإلحسان الذي فتحه اإلسالم وعاجل به كثريا من 

 شاكل الفقر والعوز يف اجملتمع . م
  قوى بني أفراد اجملتمع اإلسالمي:وجوب التعاون على الرب والت (3

 وئ وئ ەئ]:قال تعاىلفالتعاون بني أفراد اجملتمع اإلسالمي فريضة دينية ، وضرورة اجتماعية ، 

[ ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ
 -تعاىل رمحه اهلل  -، قال ابن كثري  (3)

ىل عباده املؤمنني باملعاونة على فعل اخلريات، وهو الرب، وترك املنكرات وهو التقوى، وينهاهم ))يأمر تعا

                                                           

 ( 2982)  ، برقم 2287/  4باب اإلحسان إىل األرملة واملسكني ، كتاب الزهد والرقائق ، ،  صحيح ال أخرجه مسلم يف(1)
 ه   1356مصر  –، الناشر املكتبة التجارية الكربى  134/  4،   1،ط  فيض القديراملناوي ، (2)
  2 اآلية من ،سورة املائدة (3)
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وال شك أن من الرب واخلري الذي جيب التعاون عليه رعاية القاصرين ،  (1)عن التناصر على الباطل(( 
 ومساعدة احملتاجني ، وإغاثة امللهوفني .

 ۆ ۇ   ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓھ ھ ھ ھ ے ے ۓ   ] :قال تعاىلو 

[   ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ   ۈ ۈ ۆ
: )) وإكرام اليتيم :  ﴾َكالَّ َبْل اَل ُتْكرُِموَن اْلَيِتيَم   ﴿قوله  ،(2)

خلته ، وحسن معاملته ، ألنه مظنة احلاجة لفقد عائله ... ، وقد كانت األموال يف اجلاهلية يتداوهلا  سد
وَن َعَلى  ﴿رؤساء العائالت ... ، وقوله  : ونفي احلض على طعام املسكني  ﴾طََعاِم اْلِمْسِكنِي َواَل حَتَاضُّ

نفي إلطعامه بطريق األوىل، وهي داللة فحوى اخلطاب، أي لقلة االكرتاث باملساكني ال ينفعوهنم ولو 
: أي   [ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ] هم بالبذل من أمواهلم ... ، قولهنفع وساطة، بله أن ينفعو 

 ﴿عون النساء والصبيان من أموال مورثيهم ، وأشعر قوله: تراث اليتامى وكذلك كان أهل اجلاهلية مين
بأن املراد الرتاث الذي ال حق هلم فيه، ومنه يظهر وجه إيثار لفظ الرتاث دون أن يقال  ﴾تأكلون 

وتأكلون املال ألن الرتاث مال مات صاحبه ، وأكله يقتضي أن يستحق ذلك املال عاجز عن الذب عن 
اجلمع، ووصف األكل به وصف باملصدر للمبالغة، أي أكال جامعا  ﴾للم ا ﴿ماله لصغر أو أنوثة ، و

[ ڇ چ چ چ چ ڃ]مال الوارثني إىل مال اآلكل كقوله تعاىل: 
ويف اآلية الكرمي حكاية ملا   (4)، (3)

كان عليه أهل اجلاهلية من ظلم الضعفاء من الصغار والنساء ، وتضييع حلقوقهم ، وأكل ألمواهلم 
لك إشارة إىل تشنيع هذه اخلصال وحترميها والنهي عنها ، وعلى اجملتمع املسلم أن بالباطل ، ويف ذ

 .  يتواصى على حفظ حقوق الضعفاء وتأديتها هلم كاملة غري منقوصة
والشك أن أوالد الزىن واللقطاء وغريهم من املشردين ممن جيب على اجملتمع كفالتهم وعدم 

 واجلهل واجلرمية .  إمهاهلم وتركهم ليعانوا من ويالت الفقر
  سالمية يف القيام بشؤون الرعايا :مسؤولية الدولة اإل (4

                                                           

  12/  2 ،  1ط ،  تفسير القرآن العظيمابن كثري ،  (1)
  20من إىل  17سورة الفجر اآليات: (2)
 2 اآليةمن ، سورة النساء  (3)
  334،  333/  30،  1ط ،  التحرير والتنويرابن عاشور  (4)
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 راء منهم واملساكني ومنهم اليتامىالدولة اإلسالمية هي املسؤولة األوىل عن رعاياها ، وباألخص الفق
ه وسلم صلى اهلل علي -واللقطاء وأوالد الزىن وغريهم ممن ال جيدون عائال وال كافال ، ويف احلديث قوله 

ما من وال يغلق بابه عن )) -صلى اهلل عليه وسلم  -، و قوله (1))) اإلمام راع ومسئول عن رعيته((  -
 .  (2)(( ذي اخللة واحلاجة واملسكنة إال أغلق اهلل عنه أبواب السماء عن خلته وحاجته ومسكنته

، وخاصة الصغار واليتامى ، و وكان من سنة اخللفاء الراشدين رضي اهلل عنهم رعاية الضعفاء والفقراء 
هل لك  (3)قال : قدمت رفقة من التجار فنزلوا املصلى فقال عمر لعبد الرمحن بن عوف  عن ابن عمر

أن حنرسهم الليلة من السرق؟ فباتا حيرساهنم ويصليان ما كتب اهلل هلما ، فسمع عمر بكاء صيب فتوجه 
 عاد إىل مكانه، فسمع بكاءه فعاد إىل أمه فقال هلا حنوه فقال ألمه : اتقي اهلل وأحسين إىل صبيك ، مث

مثل ذلك مث عاد إىل مكانه ، فلما كان يف آخر الليل مسع بكاءه فأتى أمه فقال: وحيك ، إين ألراك أم 
منذ الليلة؟ قالت: يا عبد اهلل قد أبرمتين منذ الليلة ، إين أريغه عن الفطام  سوء ، ما يل أرى ابنك ال يقر

: ومل؟ قالت: ألن عمر ال يفرض إال للفطم ، قال: وكم له؟ قالت : كذا وكذا شهرا ، قال: فأىب ، قال
وحيك ال تعجليه! فصلى الفجر وما يستبني الناس قراءته من غلبة البكاء ، فلما سلم قال: يا بؤسا لعمر  

فإنا نفرض لكل  كم قتل من أوالد املسلمني ! مث أمر مناديا فنادى: أال ال تعجلوا صبيانكم عن الفطام
 (4)مولود يف اإلسالم ، وكتب بذلك إىل اآلفاق : إنا نفرض لكل مولود يف اإلسالم . 

هذا ، وال ريب أن هذه التشريعات العادلة والرتاتيب االجتماعية كفيلة برعاية حقوق األوالد 
تكون املسؤولية على الذين ال يعرف هلم آباء يكفلوهنم ويتولون أمورهم كأوالد الزىن و اللقطاء ، حبيث 

اجملتمع والدولة ، وال يلزم األجانب عنهم سواء من أقر بأبوة أوالد الزىن ، أو من تنىب اللقطاء وغريهم ، 
بنفقات غري واجبة عليهم شرعا ، وذلك لبطالن األساس الذي بين عليه ذلك اإللزام ، وهو دعوى 

 بوين وحنوهم .   لغري معروف األوة بالنسبة لولد الزىن ، أو التبيناألب

                                                           

 . ، من هذا البحث 129سبق خترجيه ، انظر  (1)
 ( ، وقال الشيخ شعيب ورفقاؤه : صحيح لغريه .  82، احلديث ) 524/  29، مسند ال أخرجه أمحد يف (2)
بن عبد عوف بن عبد بن احلارث بن زهرة بن كالب ، وكان امسه يف اجلاهلية عبد عمرو فسماه رسول هو عبد الرمحن بن عوف (3)

. ويكىن أبا حممد. وأمه الشفاء بنت عوف بن عبد بن احلارث بن زهرة بن  حني أسلم عبد الرمحن -صلى اهلل عليه وسلم   -اهلل 
  68/ 1،  سير أعالم النبالء،  1، والذهيب ، ط 92/  2،   1، ط  الطبقات الكبرىانظر : ابن سعد،  كالب. 

  2/479،  1، ط  مسند الفاروقابن كثري ،  (4)
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 المطلب الثالث : والية السلطان على من ال ولي له . 
 

إذا فقد الولد الويل الشرعي من أقارب أو أوصياء ، كما هو حال كثري من أوالد الزىن واللقطاء وغريهم ، 
فإن السلطان وليه ، وحينئذ ف )) مجيع صالحيات النيابة الشرعية لألولياء واألوصياء تنتقل إىل 
السلطان عند عدمهم ، مبقتضى واليته العامة ، ميارسها بنفسه ، أو بواسطة من يأذن له ، ملصلحة 

، وعن  (1)القاصر ، حىت ينصب هلا وصي ميارسها ، وينوب القاضي عن السلطان يف ذلك ... (( 
نكاحها قال: )) أميا امرأة نكحت بغري إذن وليها ف -صلى اهلل عليه وسلم  -عائشة، أن رسول اهلل 

باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل هبا فلها املهر مبا استحل من فرجها، فإن اشتجروا 
)) هذا احلديث املراد به  -تعاىل رمحه اهلل  - 3، قال ابن عبد الرب (2)فالسلطان ويل من ال ويل له (( 

يف النكاح وتقدمي القضاة للعقد  واهلل أعلم اجلماعة على إمام يسمع له ويطاع فيكون ويل من ال ويل له
، ويف احلديث دليل على أن السلطان أو اإلمام أو الدولة يقوم مقام  (4)على األيتام وسائر األحكام ((

  األولياء واألوصياء يف رعاية شؤون القاصرين املالية و االجتماعية ، وذلك يف حق من ال ويل له شرعا .
 
 
 

 
 
 

                                                           

  851/  2،  1، ط  لمدخل الفقهي العامالزرقا ، ا(1)  
هذا حديث ( ، وقال الرتمذي ))1102)  برقم،  398/  2، باب ما جاء ال نكاح إال بويل ، سنن ال أخرجه الرتمذي يف(2)

 ((حسن، وقد روى حيىي بن سعيد األنصاري، وحيىي بن أيوب، وسفيان الثوري، وغري واحد من احلفاظ، عن ابن جريج حنو هذا
3

 لسنة هبا كان من وأحفظ وقته، يف حمّدثيها وكبري األندلس علماء شيخ احلافظ النمري الرب عبد بن حممد بن اهلل عبد بن يوسف هو 
 وتقريب المدارك ترتيب ، عياض:  انظر.  اهلل رمحه أيام، ومخسة سنة وتسعني مخس عن وأربعمائة وستني ثالث سنة مات ، مأثورة

  153/  18،  ، سير أعالم النبالءوالذهبي . 127/  8 ، 1 ط  ، المسالك

  275/  21 ،  1، ط  التمهيدابن عبد الرب ،  (4)
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 الفصل الخامس

قهية المتعلقة بميراث األوالد التي خالف فيها قانون األحوال الشخصية السنغالي األحكام الف
 الفقه اإلسالمي . 

 وتحته ثالثة مباحث : 

 المبحث األول : أحكام ميراث األوالد في الفقه اإلسالمي . 

الفقهية المتعلقة بميراث األوالد التي خالف فيها قانون األحوال  مسائلالمبحث الثاني : ال
 لشخصية السنغالي الفقه اإلسالمي . ا

المبحث الثالث : المقارنة بين الفقه اإلسالمي وقانون األحوال الشخصية السنغالي في أحكام 
 ميراث األوالد .  
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 الفصل الخامس
األحوال الشخصية السنغالي  األحكام الفقهية المتعلقة بميراث األوالد التي خالف فيها قانون

 إلسالمي .الفقه ا
 

حبث ما يتعلق حبق األوالد يف املرياث ، يف الفقه  -إن شاء اهلل  -يف هذا الفصل سيتم 
اإلسالمي ، ويف قانون األحوال الشخصية السنغايل ، مث املقارنة بني الفقه اإلسالمي وقانون األحوال 

 الشخصية السنغايل يف هذه احلقوق . 
 وحتته ثالثة مباحث : 
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 المبحث األول : أحكام ميراث األوالد في الفقه اإلسالمي .
 المطلب األول : تعريف الميراث لغة و اصطالحا . 

 وحتته ثالثة فروع : 
  لفرع األول : تعريف املرياث لغة :ا

نكسار ما قبلها ، الث، انقلبت الواو ياء موار غة هو : )) املال املخلف عن امليت ، أصله: لاملرياث يف ال
املرياث: ما ، وقيل )) (1)يقال له : الرتاث أيًضا أصل التاء فيه واو، ويف اجلمع : رجعت إىل أصلها (( و 

 خت حتجت ]: وقوله عز وجل... ،  ورث؛ وقيل: الورث واملرياث يف املال، واإلرث يف احلسب

لقوم مبا أي اهلل يفين أهلهما فتبقيان مبا فيهما، وليس ألحد فيهما ملك، فخوطب ا:  (2)  [ ىت مت
 .(3)((  يعقلون ألهنم جيعلون ما رجع إىل اإلنسان مرياثا له إذ كان ملكا له وقد أورثنيه

 الفرع الثاين : تعريف املرياث اصطالحا . 
 تعريف املرياث اصطالحا : 

، ويطلق عليه أيضا الفرائض ،  (4)هو : )) علم بأصول من فقه وحساب تعرف حق كل من الرتكة (( 
)) تعلموا القرآن وعلموه الناس ، وتعلموا الفرائض وعلموها  -صلى اهلل عليه وسلم  -قوله ويف احلديث 

الناس ، فإين امرؤ مقبوض ، وسيقبض هذا العلم من بعدي حىت يتنازع الرجالن يف فريضة فال جيدان من 
صلى اهلل عليه  - ، ويف احلديث أمر بتعلم علم الفرائض واملرياث ، وإخبار من النيب (5)يفصل بينهما (( 

 بأنه سيقبض ويرفع من قلوب العلماء حىت مل يبق شيء منه .  -وسلم 
 وأما موضوعه : 

 أي حمور املسائل واملباحث العلمية اليت يتألف منها ، فهو الرتكات . 

                                                           

  362، ص  1ط  المطلع على ألفاظ المقنعالبعلي ،  (1)
 180 ، من اآليةسورة آل عمران  (2)
  200/  2 ، 3ط مادة ورث ، فصل الواو ، ،  لسان العربابن منظور ،   (3)
  757/  6 ، 2ط ،  رد المحتار على الدر المختارابن عابدين ،  (4)
المعجم  و الطرباين ، يف( ،  6271)  برقم،  97/  6، باب األمر بتعليم الفرائض ،   السنن الكبرىأخرجه النسائي يف  (5)

 ( ، وقال : )) 7950)  برقم،  369/  4،  المستدرك على الصحيحينو احلاكم يف ( ،  4075)  برقم،  237/  4 ، وسط األ
 (( .  ن موسى، عن هوذة بن خليفة، عن عوفهذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه. وله علة عن أيب بكر بن إسحاق، عن بشر ب
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 وأما مثرته املستفادة من تعلمها :  
 فهي إيصال ذوي احلقوق حقوقهم .

 وأما حكمه يف الشرع :
 .  (1)اية إذا قام به من يكفي سقط اإلمث عن الباقني فهو فرض كف

 الفرع الثالث : أمهية علم املواريث  . 
لعلم املواريث أمهية كربى من بني العلوم الشرعية ، وذلك ملا يتميز به من خصائص ومميزات ، ال يشاركه 

 فيها كثري من العلوم ، ومما يدل على ذلك ما يلي : 
 ى أمهية علم املرياث : داللة القرآن الكرمي عل (1

دل القرآن الكرمي على أمهية علم املرياث ومكانته وفضله ، ومن األدلة على أمهية علم املرياث من القرآن 
 الكرمي ما يلي : 

 ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ]وصفه ب ) الفريضة ( : يف قوله تعاىل   -أ

 ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں

 ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ

[   جب يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ
َفرِيَضًة  ﴿، فقوله تعاىل  (2)

: -رمحه اهلل  -(4)، وقال الراغب األصفهاين  (3)نها اهلل هلم ((معلومة موقتة بي ا: أي ))سهام ﴾ِمَن اللَِّه 
 .(5)، وكال املعنيني يقتضيه لفظ الفريضة ((احتًما  الزم مقدرة، وقيل: معناه)) ومعناه قسمة 

                                                           

   8، ص  1، ط  الفوائد الجلية في المباحث الفرضيةابن باز ،   (1)
  11 ، اآليةسورة النساء  (2)
  50/  7 ،  1ط  ، جامع البيانالطربي ،  (3)
 يف عشرة أسفار، غاية يف التحقيق. وله هو احلسني بن حممد بن املفضل، اإلمام أبو القاسم الراغب األصفهاين له التفسري الكبري (4)

 احلكماء من أديب،، وهو مفردات القرآن ال نظري له يف معناها ، وله الذريعة إىل أسرار الشريعة ، واحملاضرات ، واملقامات ، وغريها
البلغة في تراجم أئمة  الفريوزأبادي ،انظر :  .الغزايل باإلمام يقرن كان حىت واشتهر، بغداد، سكن( أصبهان) أهل من، العلماء

  255/ 2،   1، ط األعالم، والزركلي ،  122، ص  1ط ،  النحو واللغة
  1129/  3،  1ط ،  تفسير الراغب األصفهانياألصبهاين ،  (5)
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ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ] فه ب ) الوصية ( : يف قوله تعاىل: ووص -ب

ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ 

ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ 

ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ 

،  (1) [ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ   ں ں ڻ 

: )) َوِصيًَّة ِمَن اللَِّه نصب على املصدر املؤكد أو على أنه مفعول ُمَضارٍّ أي  ﴾َوِصيًَّة ِمَن اللَِّه  ﴿وقوله 
الة ال يضار وصية من اهلل وهو الثلث فما دونه بزيادته على الثلث، أو وصية من اهلل باألوالد ال يدعهم ع

عن اجلائر ال يعاجله بالعقوبة، وفيه من  حليممبن جار يف وصيته أو عدل  واهلل عليمبإسرافه يف الوصية 
 . (2)الوعيد ما ال خيفى (( 

(  12، واآلية ) [  ی ی ی ی]( بقوله  11وهناك لطيفة ، وهي : أنه تعاىل ختم اآلية ) 
))أن لفظ الفرض أقوى -رمحه اهلل  - 3، والسر يف ذلك كما قال الرازي [  ۓ ے ے ھ]بقوله  

وآكد من لفظ الوصية، فختم شرح مرياث األوالد بذكر الفريضة، وختم شرح مرياث الكاللة بالوصية 
ليدل بذلك على أن الكل، وإن كان واجب الرعاية إال أن القسم األول وهو رعاية حال األوالد أوىل (( 

(4). 
 ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ] :ووصفه ب ) حدود اهلل ( يف قوله تعاىل -ج

 ەئ ائ   ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ

                                                           

  12 ، اآلية سورة النساء  (1)
  2/371 ،1ط  ، غرائب القرآنالنيسابوري ،  (2)
3

 من ، نسبته وإليها الري يف ومولده طربستان، من أصله ، املشهور  واملفسر املتكلم ، الرازي الدين فخر احلسن بن عمر بن حممد هو 
 و( ط - والصفات تعاىل اهلل أمساء شرح يف البينات لوامع) و الكرمي، القرآن تفسري يف جملدات مثاين( ط - الغيب مفاتيح) تصانيفه

 ،  1ط ، االعالم ، والزركلي ،  81/  8 ، 1 ط ، الشافعية طبقات ، السبكي:  انظر.  ه  606 تويف ،( ط - الدين أصول معامل)
6  /313 

  525/  9،  3ط ، مفاتيح الغيبالرازي ،  (4)
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 ، وقوله تعاىل (1) [   ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ

 .(2)(( أي األمكنة اليت ال ينبغي أن تتجاوزأي )) :[ ۆ ۇ ۇ ڭ]
 ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ] قال تعاىل:وكون أحكامه فتوى من اهلل : د( 

 ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ

 -، قال القرطيب  (3) [   ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ
: )) نزلت بسبب سؤال قوم من الصحابة عن أمر النساء وأحكامهن يف املرياث وغري ذلك، -رمحه اهلل 

وهذه اآلية فأمر اهلل نبيه عليه السالم أن يقول اهلل يفتيكم فيهن : أي يبني لكم حكم ما سألتم عنه ، 
رجوع إىل ما افتتحت به السورة من أمر النساء، وكان قد بقيت هلم أحكام مل يعرفوها فسألوا فقيل هلم: 

 (4)إن اهلل يفتيكم فيهن (( 
 داللة السنة النبوية على أمهية علم املرياث :  (2

لم : )) العصلى اهلل عليه وسلم  ورد يف فضل هذا العلم أحاديث وآثار مستفيضة ، قال -أ
، و )) اآلية  (5)ثالث: آية حمكمة، أو سنة قائمة، أو فريضة عادلة، وما كان سوى ذلك فهو فضل(( 

نة القائمة : هي الدائمة  احملكمة : هي اليت ال اشتباه فيها وال اختالف، أو ما ليس مبنسوخ ، والسُّ
جور فيها وال حيف يف قضائها(( املستمرة اليت العمل هبا متصل ال يرتك ، والفريضة العادلة : هي اليت ال 

)) وأما قوله أو فريضة عادلة فإنه حيتمل وجهني من التأويل أحدمها أن -رمحه اهلل  -وقال اخلطايب  (6)، 
يكون من العدل يف القسمة فيكون معدله على السهام واألنصباء املذكورة يف الكتاب والسنة ، والوجه 

ة ومن معانيهما فتكون هذه الفريضة تعدل مبا أخذ عن اآلخر أن تكون مستنبطة من الكتاب والسن

                                                           

  14،  13سورة النساء اآليتان  (1)
  27/  2،  1ط ،  معاني القرآن وإعرابهالزجاج ،  (2)
  176 ، اآلية سورة النساء  (3)
  402/  5 ، 1ط،  الجامع ألحكام القرآن القرطيب ،  (4)
ديث ضعفه األلباين ، انظر : (واحل2885)  برقم ،  119/  3، باب ما جاء يف تعليم الفرائض ، ، سنن ال أخرجه أبو داود يف (5)

 .  392/  2،  ضعيف سنن ابي داود
 ،  وضعفه الشيخ عبد القادر األرناؤوط حمقق جامع األصول رمحه اهلل .  10/  8،  1، ط   جامع األصولابن األثري ،  (6)
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الكتاب والسنة إذ كانت يف معىن ما أخذ عنهما نصًا ، وقد اختلف الصحابة يف مسائل من الفرائض 
 . (1)ا بالنصوص كمسألة الزوج واألبوين((وتناظروا فيها وحتروا تعديلها فاعتربوه

: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: )) قال - رضي اهلل تعاىل عنه -وعن أيب هريرة  -ب
، ووجه   (2)تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإنه نصف العلم وهو ينسى وهو أول شيء ينزع من أميت (( 

كونه نصف العلم أن )) يف الفرائض معظم األحكام املتعلقة باملوت أي قسم واحد منه مساه نصفا 
 .  (3)(( اة واملوت ...عتبارا حباليت احليتوسعا يف الكالم أو ا

 بعدهم من العلماء بعلم املرياث :ومن  -رضي اهلل عنهم  -عناية الصحابة  (3
حظي علم الفرائض مبنزلة رفيعة ومكانة عالية واهتمام بالغ من سلف هذه األمة وخلفها رمحهم اهلل تعاىل 

، وعن ابن  (4)(( من دينكم تعلموا الفرائض فإهناقال : ))  -رضي اهلل عنه  -، فعن ُعَمُر بن اخلطاب 
: معناه إن مل تأخذوا املرياث مبا أمركم اهلل   [ ڭ ۓ]يف قوله تعاىل  -رضي اهلل عنهما  -عباس 

: )) مثل الذي يقرأ  -رضي اهلل عنه  -، وقال أبو موسى األشعري  (5)تكن فتنة يف األرض وفساد كبري تعاىل 
 .  (6)س له (( برنس ال رأ القرآن وال حيسن الفرائض ، كمثل

: )) واعلم أن علم الفرائض  (7)-رمحه اهلل  -وقال العالمة الشيخ زين العابدين الدري املالكي 
 . (8)ناعية الدينية((من أجل العلوم خطرا ، وأرفعها قدرا ، وأعظمها أجرا ، إذ هو من العلوم القرآنية والص

                                                           

  89/  4،  1ط ،  معالم السنناخلطايب ،  (1)
( ، وقال الشيخ شعيب األرناؤوط  2719)  برقم،  23/  4ليم الفرائض ، ، باب احلث على تعسنن الأخرجه ابن ماجه يف  (2)

 وشركاؤه احملققون للكتاب ))إسناده ضعيف جًدا. حفص بن عمر بن أيب الَعطاف مرتوك احلديث.((
  254/  3 ،  1ط ،  فيض القديراملناوي ،  (3)
  239/  2،  1، ط  مصنفالابن ايب شيبة ،  (4)
  8/  1 ، 1ط العذب الفائض ،اهلل ، ابراهيم بن عبد  (5)
  املرجع السابق ، املوضع نفسه . (6)
زين العابدين بن سري الدين بن امحد بن حمب الدين الدري، املالكي ، فقيه، فرضي ، له من التصانيف: الفرائد الزاهرة البهية هو  (7)

معجم كحالة ، ه  ، انظر :   1033الفرائض فرغ منها سنة  على نظم املقدمة الرحبية، الفوائد الدرية يف شرح منظومة الرحبية يف
  195/  4،  1ط  المؤلفين

  8/  1،  1ط،  العذب الفائضابراهيم بن عبد اهلل ،  (8)
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يز والنادر من بني الفنون أن يكون وال شك ان من مظاهر العناية واالحتفاء هبذا الفن العز 
دواوين املعرفة اإلسالمية حافال هبا ومشتمال عليها ، شرحا وتبيانا ، شعرا ونثرا ، تبعا ضمن مسائل 

 وابواب فقهية أخرى ، واستقالال يف مصنفات خاصة به .  
واستوفت الصحابة  : )) وأمجعت األمة على أنه من فروض الكفاية (1)-رمحه اهلل تعاىل  -وقال القرايف 

رضوان اهلل عليهم النظر فيه وكثرت مناظراهتم وأجوبتهم وفروعهم فيه أكثر من غريه فمن استكثر منه فقد 
 .   (2)اهتدى هبديهم رضي اهلل عنهم (( 

فن من  يالمي بامتياز ، ال يشبه أوهبذا ميكن أن نقول بأن فن املرياث وعلم الفرائض فن إس
 العلمية واملنهجية والدينية .  جنسه يف شيء من خصائصه

 المطلب الثاني : أركان اإلرث وشروطه وأسبابه وموانعه في الفقه اإلسالمي . 
 وحتته مخسة فروع : 

 الفرع األول : أركان اإلرث يف الفقه اإلسالمي : 
 تعريف الركن لغة واصطالحا : (1

شديد، أي إىل عشرية  ركن وفالن يأوي إىل،  : جانبه ركن كل شيءتعريف الركن لغة : ))
 .(3)((...ومنعة

ء يتم به الشا ي، وقيل ))م (4)ء وتصوره(( يه وجود الّشيليتوقف ع ايف الركن اصطالحا : هو )) متعر 
، وهذا أصح من األول ، لكون األول غري مانع من دخول الشرط ، فهو مما  (5)(( وهو داخل فيه

صالة ، رج عن ماهية الشيء ، كالطهارة للن أنه خايتوقف عليه وجود الشيء ، والفرق بينه وبني الرك
 وأما الركن فداخل يف املاهية ، كقراءة الفاحتة يف الصالة .

                                                           

وهو شهاب الدين: أبو العباس أمحد بن أيب العالء: إدريس بن عبد الرمحن بن عبد اهلل بن يلني الصنهاجي  املصري: اإلمام  (1)
أحد األعالم املشهورين انتهت إليه رئاسة الفقه على مذهب مالك رمحه اهلل تعاىل وجد يف طلب  -د دهره وفريد عصره العالمة وحي

/  1، ورضا كحالة ، معجم املؤلفني ،  236/  1 ،  1، ط المذهب باجالدي: بن فرحون ، العلوم فبلغ الغاية القصوى . انظر 
158  

  8/  13،  1ط ،  الذخيرةالقرايف ،  (2)
  799/  2،  1ط ،  جمهرة اللغةاألزدي ،  (3)
  50، ص   1، ط  معجم مقاليد العلومالسيوطي ،  (4)
  71، ص  1، ط  الحدود األنيقةاألنصاري ،  (5)
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 أركان اإلرث يف الفقه اإلسالمي :  (2
 أركان اإلرث ثالثة وهي : 

 املورِّث: من انتقلت الرتكة منه وهو امليت . -1
 الوارث: من انتقلت الرتكة إليه. -2
 (1)املوروث: الرتكة.  -3

 الفرع الثاين : أسباب اإلرث يف الفقه اإلسالمي .  
 تعريف السبب لغة واصطالحا . 

 تقدم تعريف السبب يف الفصل التمهيدي . 
 أسباب اإلرث يف الفقه اإلسالمي : 

 أسباب اإلرث ثالثة وهي : 
النكاح ، ويراد به : عقد الزوجية الصحيح ؛ فريث به الزوج من زوجته ، والزوجة من زوجها  -1

 ٻ ٻ ٻ ٻ]قال تعاىل:،  (2)مبجرد العقد ، وإن مل حيصل وطء وال خلوة ؛ 

[ پ
[ ڦ ڦ ڦ ڦ] قال تعاىل:، و  (3)

، و عن عبد اهلل بن مسعود : أنه  (4)
قضى يف امرأة تويف عنها زوجها ومل يكن دخل هبا أن هلا املرياث، فشهد معقل بن سنان 

                                                           

  18، ص  1ط ،  تسهيل الفرائضالعثيمني ،  (1)
  املرجع السابق ، املوضع نفسه . (2)
 12 ، اآلية سورة النساء  (3)
 12 ، اآلية نساء سورة ال (4)
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مبثل ما قضى  (2)ضى يف بروع بنت واشق ق -صلى اهلل عليه وسلم  -أن النيب  (1)األشجعي 
 (3). به

َوُأوُلوا ﴿ قال تعاىل:، (4)النسب : وهو الرحم ، وهو االتصال بني إنسانني بوالدة قريبة أو بعيدة  -2

  . (5) ﴾اْْلَْرَحاِم َبْعُضُهْم َأْوََل بَِبْعٍض ِِف كَِتاِب اَّللَِّ
 (6)ُمْعِتِق وعصبته املتعصبني بأنفسهم...  الوالء : وهو والء العتاقة وهي العصوبة اليت تثبت لل -3

 الفرع الثالث : شروط اإلرث يف الفقه اإلسالمي . 
 تعريف الشروط لغة واصطالحا . (1

 تقدم تعريف الشرط لغة واصطالحا يف الفصل التمهيدي . 
 شروط اإلرث يف الفقه اإلسالمي :  (2

 أما شروط اإلرث يف الفقه اإلسالمي فثالثة ، وهي : 
حياة الوارث حني موت املورث ، أو إحلاقه باألحياء حكما كاحلمل (( ، فاملرياث  )) حتقق -1

 حق للحي بعد امليت ولو بلحظة .
)) حتقق موت املورث ، مبشاهدة أو استفاضة أو شهادة عدلني أو إحلاقه ، باألموات حكما  -2

من مل يتحقق  (( ، فال يورث مالنني إذا ُجين على أمه فسقط ميتاكاجل أو تقديراكاملفقود 

                                                           

 وكان، وغريهم؛  البصري واحلسن اهلل، عبد بن وسامل واالسود، وعلقمة، مسروق،: عنه حدث،  قل بن سنان األشجعيهو مع (1)
قتل يوم احلرة صربا يف ذي احلجة سنة ثالث ،  يزيد وخلع املدينة، إىل فسار منكرة، أمورا منه فرأى يزيد، على فوفد بالكوفة، يكون

، والذهيب  2510/  5 ، 1ط ،  معجم الصحابةأبو نعيم ، ، و  124/  6 ،  1ط الطبقات الكربى ، انظر : ابن سعد ،  ، وستني
  2/577،  1، سري أعالم النبالء، ط

  35/  7 ، أسد الغابةابن األثري ،  . بروع بنت واشق الرواسية الكالبية وقيل األشجعية زوج هالل بن مرةهي  (2)
/  6 صحيح سنن ابي داود: ( ، واحلديث صححه األلباين ، انظر  18466)  برقم،  411/  30، مسند اليف رواه أمحد  (3)

341 
 21، ص  1، ط  تسهيل الفرائضالعثيمني ،  (4)
  75 ، اآليةسورة األنفال  (5)
  21، ص  1، ط  تسهيل الفرائضالعثيمني ،  (6)
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 [  ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ] قال تعاىل:موته بيقني أو ظن غالب ، 
(1)  

عطاء كل حق من املرياث يعه وإ)) العلم مبقتضى التوارث (( ، واملراد الطريقة الشرعية لتوز  -3
  (2)حقه . 

 الفرع الرابع : موانع اإلرث يف الفقه اإلسالمي . 
 تعريف املانع لغة واصطالحا .  (1

 (3)املانع لغة : من املنع وهو احليلولة دون الشيء . 
كالدين مع وجوب الزكاة، واألبوة مع « ما يلزم من وجوده عدم احلكماملانع اصطالحا : هو ))

 . (4)(( القصاص
 :  (5)موانع املرياث املتفق عليها عند الفقهاء ثالثة وهي 

 (6)د العدوان من املكلف مينعه من املرياث (( القتل ، )) وقد أمجع أهل العلم على أن القتل العم -أ
، فوارثه رثلقاتل شيء ، وإن مل يكن له وا)) ليس لِ  -صلى اهلل عليه وسلم  -قوله  ، ويف احلديث

، قالوا )) ألنه لو ورث مل يؤمن أذ يستعجل بالقتل فاقتضت  (7)((أقرب الناس إليه، وال يرث القاتل شيئا
 .  (8)قطع املواالة وهي سبب اإلرث (( املصلحة حرمانه وألن القتل 

                                                           

  176 ، من اآليةسورة املائدة  (1)
  8، ص  1ط  الفوائد الجليةبن باز ، اانظر :  (2)
  218/  22 ، 1ط  ، تاج العروسالزبيدي ،  (3)
  430/  1،  1ط ،  شرح مختصر الروضةالطويف ،  (4)
، ، و  303/  2، 1ط ،  الجوهرة النيرة على مختصر القدورياحلدادي،  راجع اختالف الفقهاء يف هذه املسألة يف :  (5)

/  1،  1ط،  المحرر في الفقهجمد الدين ، و  257/  2،   1ط،  على رسالة بن أبي زيد القيرواني نيالفواكه الدوااألزهري ، 
412  

  50، ص   1، ط فقه المواريث والوصية واصل ،  (6)
( ، وقال الشيخ شعيب األرناؤوط حمقق  4564)  برقم،  621/  6، باب ديات األعضاء ،  سننال أخرجه أبو داود يف (7)

قال البخاري: عنده مناكري، وقال أبو أمحد  -وهو القرشي األموي موالهم األشدق-إسناده ضعيف. سليمان بن موسى ))الكتاب 
بن عدي: روى أحاديث ينفرد هبا، ال يرويها غريه ، وقال النسائي عن حديثه هذا: حديث منكر، وسليمان بن موسى ليس بالقوي 

د بن راشد  ((يف احلديث، وال حممَّ
  384/  2،   1ط،  اإلقناع في حل ألفاظ أبي شجاعبيين ، الشر  (8)
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، والرقيق وما يف  (1)عن الكفر((  ة عن عجز حكمي شرع يف األصل جزاءالرق ، وهو )) عبار  -ب
 يده لسيده . 

 -صلى اهلل عليه وسلم  -: أن النيب -رضي اهلل عنهما  -اختالف الدين ، وعن أسامة بن زيد -ج
)) ذهب مجاعة -رمحه اهلل  -، قال ابن بطال  (2)افر املسلم (( الك قال )) ال يرث املسلم الكافر وال

أئمة الفتوى باألمصار إىل حديث أسامة وقالوا: ال يرث املسلم الكافر وال الكافر املسلم ، روي هذا عن 
 السلف،  وابن عباس ومجهور التابعني ، وىف ذلك خالف عن بعضود وزيد بن ثابتعمر وعلى وابن مسع

سعيد بن بن جبل ومعاوية أن املسلم يرُث الكافر وال يرث الكافر املسلم، وذهب إليه  روى عن معاذ
 (5)((  (4)ومسروق (3)املّسيب وإبراهيم النخعي

 خلامس : احلقوق املتعلق بالرتكة :الفرع ا
 متعددة ومتنوعة ، وفيما يلى ذكر لتلك احلقوق واختالف املذاهب األربعة فيها ويفحقوق تتعلق بالرتكة 

 ترتيبها . 
عند احلنفية : احلقوق املتعلقة بالرتكة عند احلنفية هي : )) الكفن والدفن ، والوصية ، والدين ،  (1

واملرياث ، و أول ما يبدأ منها بكفن امليت ودفنه ... ، مث تقضى ديونه؛ ألهنا أهم من قضاء 
من الثلث... ،  مث يقسم  ديون اهلل ال استغناء اهلل تعاىل وافتقار العبد ... ، مث تنفذ وصيته

 (6)الباقي بني ورثته (( 

                                                           

  111، ص  1ط،  التعريفاتاجلرجاين ،  (1)
 (  6764)  برقم،  156،  8، كتاب الفرائض ، باب ال يرث املسلم الكافر وال الكافر املسلم ، صحيح اليف  أخرجه البخاري  (2)
ة بن حارثة بن سعد بن مالك بن النخع من مذحج. ويكىن أبا عمران وكان هو إبراهيم بن يزيد بن األسود بن عمرو بن ربيع (3)

 انظر : تويف يف سنة ست وتسعني يف خالفة الوليد بن عبد امللك بالكوفة. وهو ابن تسع وأربعني سنة مل يستكمل اخلمسني .،  أعور
  82، ص طبقات الفقهاء 1، وابن منظور ،ط  279/  6 ، 1، ط  الطبقاتابن سعد ، 

هو مسروق بن عبد الرمحن اهلمداين من أهل الكوفة ، كنيته أبو عائشة ، وهو الذي يقال له مسروق بن األجدع ، رأى أبا بكر  (4)
وعمر ويروي عن عبد اهلل وعائشة و، كان من عباد أهل الكوفة روى عنه أهلها ، واله زياد على السلسلة ومات هبا سنة اثنتني أو 

 24/ 2،  2، ط صفة الصفوة وابن اجلوزي ،،  465/  5،  1ط ، الثقات بسيت ، الانظر :  ثالث وستني .
  378/  8،   1ط ،  شرح صحيح البخاريابن بطال ،  (5)
  556/  8،  2، ط  البحر الرائقابن عابدين ،  (6)
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عند املالكية : واحلقوق املتعلقة بالرتكة عند املالكية مخسة ، وترتيبها كالتايل )) األول: احلق  (2
املتعلق بعني الرتكة ، الثاين: مؤن التجهيز باملعروف ، الثالث: الديون املرسلة يف الذمة ، الرابع: 

 (1)نه ألجنيب ، اخلامس: اإلرث(( الوصايا بالثلث فما دو 
ة بالرتكة عند الشافعية أربعة ، وترتيبها كالتايل )) مؤنة جتهيزه ، قعند الشافعية : واحلقوق املتعل( 3

وماء وأجرة غسل ومحل وحفر حيث ال زوج أو ال مؤنة عليه لنشوز ... ، مث  (2)من حنو كفن وحنوط
كزكاة وكفارة وحج على دين اآلدمي ... ، مث تنفذ وصاياه تقضى ديونه ، مقدما منها دين اهلل تعاىل  

 (3)، وما أحلق هبا مما يأيت فهي متأخرة عن الدين ... ، مث يقسم الباقي عنها بني الورثة(( 
عند احلنابلة : واحلقوق املتعلقة بالرتكة عندهم أيضا أربعة ، وهي كالتايل : )) كفنه ) أي امليت (  (4

املعروف من رأس ماله ... ، مث تنفذ وصاياه من الثلث بعد ذلك إال أن جييز وحنوطه ومؤنة دفنه ب
 .  (4)الورثة فتنفذ من مجيع الباقي ، مث يقسم ما بقي بعد ذلك على ورثته(( 

 المطلب الثالث : ميراث األوالد في الفقه اإلسالمي .
 الفرع األول : حقوق األوالد يف املرياث يف القرآن الكرمي .   

ثالث آيات من القرآن الكرمي مجعت أصول أحكام املرياث ، وقواعدها الكربى ، وبيت أهم  هناك
األنصباء واحلقوق اليت يستحقها الورثة ، واحلاالت اليت يرثوهنا فيها كاملة أو منقوصة ، مع بيان ما كان 

 هي :   عليه أهل اجلاهلية من الظلم والتعسف يف منعها أن تصل إىل أصحاهبا ، وتلك اآليات
 اآلية األوىل : 

 ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ] وهي قوله تعاىل

 ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ

                                                           

  3/288  ، 1، ط  أسهل المدارك الكشناوي ،(1)
المصباح المنير في غريب الشرح ه امليت من مسك، انظر : الفيومي ، نوط : طيب خيلط للميت خاصة وكل ما يطيب باحل (2)

 1/154،  1ط ، مادة حنط ،  الكبير

  385/  6 1، ط  تحفة المحتاجاهليتمي ،  (3)
  611ص ،  1، ط  لى مذهب اإلمام أحمدعالهداية الكلوذاين ،  (4)



159  

 

 ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ

 .  (1)  [   جب يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی ی ی
 

 اآلية الثانية : 
 ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ]وهي قوله تعاىل 

 ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ

 ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ

 ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک

 .  (2) [   ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ
 اآلية الثالثة : 

 ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ]وهي قوله تعاىل 

 ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ

 .  (3) [   ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ
على مضمون اآلية األوىل اليت  ونظرا لكون موضوعنا عن حقوق األوالد ، فإن حبثنا ينصب

 تتعلق مبرياث األوالد . 
زلت على النيب صلى اهلل عليه وسلم، تبييًنا من )) هذه اآلية ن-رمحه اهلل  -قال اإلمام الطربي 

. ألن أهل اجلاهلية كانوا ال  اهلل الواجَب من احلكم يف مرياث من مات وخّلف ورثة، على ما بنيَّ
يقسمون من مرياث امليت ألحد من ورثته بعده، ممن كان ال يالقي العدوَّ وال يقاتل يف احلروب من 

 . (4)نوا خيصون بذلك املقاتلة دون الذرية(( صغار ولده، وال للنساء منهم. وكا

                                                           

  11 ، اآلية سورة النساء  (1)
  12 اآليةسورة النساء  (2)
  176 ، اآليةورة النساء س (3)
  30/  7،  1ط،  جامع البيانالطربي ،  (4)
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 : )) كان [ ڳ ڳ گ گ گ]قال يف قوله تعاىل  -رضي اهلل عنه  -وعن ابن عباس 
، فجعل للذكر مثل حظ  املال للولد، وكانت الوصية للوالدين واألقربني، فنسخ اهلل من ذلك ما أحبَّ

 . (1)األنثيني... (( 
الصغار والضعفة من النساء وغريهم ، ورد حلقوقهم املسلوبة يف  ويف اآلية الكرمية إنصاف لألوالد

يف تفسريه ثالث حوادث تزامنت من نزول هذه -رمحه اهلل  -اجلاهلية العربية ، وقد ذكر ابن اجلوزي 
اآلية  :  األوىل : أن جابر بن عبد اهلل مرض، فعاده رسول اهلل صّلى اهلل عليه وسّلم، فقال: كيف أصنع 

صلى اهلل عليه وسلم  -ا رسول اهلل، فنزلت هذه اآلية... ، والثانية : أّن امرأة جاءت إىل النيّب يف مايل ي
 بابنتني هلا، فقالت: يا رسول اهلل قُِتل أبو هاتني معك يوم أحد، وقد استفاء عمهما ماهلما، فنزلت -

، ومخس بنات، فأخذ ورثته اآلية ... ، والثالثة : أن عبد الرمحن أخا حسان بن ثابت مات، وترك امرأة
ماله، ومل يعطوا امرأته، وال بناته شيئًا فجاءت امرأته تشكو إىل النيّب صّلى اهلل عليه وسّلم، فنزلت هذه 

 اآلية...
   رياث األوالد يف الفقه اإلسالمي:الفرع الثاين : م

اث باملورث ، وجهة ر و ينتظم أحكام مرياث األوالد يف الفقه اإلسالمي يف مسائل خمتلفة حسب عالقة ال
قرابتهم منه ، وحسب حالة االنفراد أو االجتماع بغريهم من الورثة اآلخرين ، وفيما يلي خالصة أحكام 

 مرياث األوالد : 
: )) وأمجع املسلمون على أن مرياث األوالد من والدهم ووالدهتم إن -رمحه اهلل  -قال ابن رشد 

 كانوا ذكورا وإناثا معا هو أن : 
 ذكر منهم مثل حظ األنثيني ...لل (1
 االبن الواحد إذا انفرد فله مجيع املال ... (2
 البنات إذا انفردن ، فكانت واحدة أن هلا النصف ...  (3
وإن كن ثالثا فما فوق فلهن الثلثان ، واختلفوا يف االثنتني فذهب اجلمهور إىل أن هلما  (4

 الثلثني ، وروي عن ابن عباس أنه قال: للبنتني النصف...

                                                           

 املرجع السابق ، املوضع نفسه .  (1)
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، (1) بنو البنني يقومون مقام البنني عند فقد البنني ، يرثون كما يرثون وحيجبون كما حيجبون (5
أنه قال: ولد االبن ال حيجبون الزوج من النصف إىل الربع، كما  (2) روي عن جماهدما إال 

 حيجب الولد نفسه وال الزوجة من الربع إىل الثمن، وال األم من الثلث إىل السدس...
ت االبن مرياث مع بنات الصلب إذا استكمل بنات املتوىف الثلثني ، واختلفوا إذا  ليس لبنا (6

كان مع بنات االبن ذكر ابن ابن يف مرتبتهن ، أو أبعد منهن، فقال مجهور فقهاء األمصار: 
بنات االبن فيما فضل عن بنات الصلب ، فيقسمون املال للذكر مثل حظ  (3)إنه يعصب

 وزيد بن ثابت من الصحابة ...   -رضي اهلل عنه  -األنثيني، وبه قال علي 
ومجهور العلماء على أنه إذا ترك املتوىف بنتا لصلب وبنت ابن أو بنات ابن ليس معهن ذكر  (7

 . (4)أن لبنات االبن السدس تكملة الثلثني ... (( 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

احلجب: لغة مطلق املنع، واصطالحا منع شخص معني عن مرياثه كال أو بعضا بوجود آخر واألول حجب حرمان والثاين  (1)
 136، ص 1ط ، باب احلاء ، فصل اجليم التوقيف على مهمات التعاريفنقصان. انظر : املناوي ، 

 بن اهلل عبد موىل: ويقال املخزومي، السائب أيب بن السائب موىل سود،األ املكي، احلجاج أبو واملفسرين، القراء شيخ االمام،هو  (2)
 بن وسعد وعائشة، هريرة، أيب وعن والفقه، والتفسري، القرآن، أخذ وعنه وأطاب، فأكثر عباس، ابن عن روى جماهد بن جرب، السائب

  450/ 4، 1ط،  والذهبي ، سيرأعالم النبالء،  6/19،  1طالطبقات الكبرى . انظر : ابن سعد ، عمرو بن اهلل وعبد وقاص، أيب

التعصيب من العصبة ، وهم كل من ليست له فريضة مسماة يف املرياث إمنا يأخذ ما يبقى بعد أرباب الفرائض ، انظر : الزخمشري  (3)
  3/25، 2ط ، العني مع امليم ،  الفائق في غريب الحديث، 

  124/  4،  1، ط  بداية المجتهدابن رشد ،  (4)
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انون األحوال الفقهية المتعلقة بميراث األوالد التي خالف فيها ق مسائلالمبحث الثاني : ال

 الشخصية السنغالي الفقه اإلسالمي .
 

 المطلب األول : توريث الولد المتبنى .  
 تتلخص األحكام املتعلقة مبرياث الولد املتبىن واملخالفة للفقه اإلسالمي فيما يلي : 

للولد املتبىن حقه يف املرياث كامال إذا استلحقه الرجل ووافقت على ذلك زوجته ، ويف حالة  (1
 عارضة فإن له النصف ... امل

الولد املتبىن بصفة مطلقة كاملة يرث متبناه كما يرثه أوالده من صلبه ، ما مل يكن حق   (2
 التوارث بينهما مستثىن يف عقد التبين ... 

ملتبين حيا إذا مات الولد املتبىن ومل يرتك ولدا وارثا وال زوجة فاملال للمتبين ، وإذا مل يكن ا (3
 .  (1).. فألوالد املتبين .

وأما يف الفقه اإلسالمي فالولد املتبىن ال حق له من املرياث يف الفقه اإلسالمي ، فال يرث متبناه 
 ڇ ڇ]  :قال تعاىل، وال يرثه ، وذلك لعدم وجود السبب املوجب للمرياث يف حقه ، وهو النسب ، 

رمحه اهلل  -، قال الشافعي  (2)  [ ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ
:  -رضي اهلل عنه  -يف زيد بن حارثة   -صلى اهلل عليه وسلم  - -)) وقال اللَّه لنبيه -تعاىل 

، فنسب املوايل نسبني: أحدمها: إىل اآلباء ، واآلخر: إىل الوالء، وجعل الوالء   [ ڳ ڳ]
 .  (3)بالنعمة(( 

 ال تعاىل:قوالولد املتبىن ليس ولدا للمتبين ، فيكون له حق يف تركة أبيه إن مات قبله ، 
[ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ]

(4) . 

                                                           

 .  539، املادة  قانون األحوال الشخصية السنغالي :  راجع (1)
  5، من اآلية سورة األحزاب  (2)
  1182/  2،  1ط ،  تفسير الشافعي، الشافعي ،  (3)
 11، من اآلية  سورة النساء  (4)
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 پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ] قال تعاىل:وليس املتبين بوالد للمتبىن فريث ابنه إن مات قبله ، 

، وهذه اآلية نزلت للحد من  (1) [   ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ
ان النساء فوضى حرمان الصغار والنساء بدون حق كما كان يف اجلاهلية األوىل عند العرب ، فقد )) ك

، فقال اهلل تبارك اوال يرث الصغري وإن كان ذكر  ال يورَّثن يف اجلاهلية من اآلباء، وكان الكبري يرث،
رمحه اهلل  -، وقال القرطيب  (2)((  ﴾نصيًبا مفروًضا  ﴿إىل قوله  ﴾للرجال نصيٌب مما ترك الوالدان واألقربون  ﴿: وتعاىل

: بيان علة املرياث وهي القرابة ، الثانية : عموم القرابة كيفما  )) يف هذه اآلية فوائد ثالث : إحداها-
تصرفت من قريب أو بعيد ، الثالثة : إمجال النصيب املفروض ، وذلك مبني يف آية املواريث، فكان يف 

 .  (3)هذه اآلية توطئة للحكم ، وإبطال لذلك الرأي الفاسد حىت وقع البيان الشايف ... ((  . 
بني املتبين واملتبىن قرابة من جهة أخرى غري الوالدية املدعاة ، كأن يكون ابن أخ ، وأما إذا كان 

 أو أخت ، أو غري ذلك ... ، فإهنما يتوارثان بذلك السبب الشرعي وليس بالتبين . 
 المطلب الثاني : توريث ولد الزنى واللعان . 

 لشخصية السنغايل هو  كالتايل:ال املخص األحكام املتعلقة مبرياث ولد الزىن يف قانون األحو 
جييز القانون مرياث ولد الزىن ويعطيه كل ما للولد الشرعي من احلقوق ، وذلك إذا اعرتف به  (1

حدى النساء احملارم ، ويرثان مثل ما يرثه ن من أوالد الزىن بأجنبية ، أو بإالرجل ، سواء كا
رث ونصف ما يرثه الولد الولد الشرعي كامال إذا وافقت الزوجة على االستلحاق ، و ي

 (4)الشرعي عند إذا مل توافق . 
يقسم املال إىل إذا مات ولد الزىن ومل يرتك فرعا وارثا من صلبه ، وال فرعا وارثا من الزىن ، ف (2

  ألبويه يقتسمانه بالسوية . ينزوجته ، والثاقسمني ، أحدمها ل
ال وارثا من الزىن ، وال زوجة فاملإذا مات ولد الزىن ومل يرتك فرعا وارثا شرعيا ، وال فرعا  (3

  لوالديه ، يقتسمانه بالسوية .

                                                           

  7 ، اآلية سورة النساء  (1)
  597/  7،   1ط ،  جامع البيان، الطربي  (2)
  46/  5،  1ط  الجامع ألحكامالقرطيب ،  (3)
 ( .  535( )  534( و )  533، املواد )  قانون األحوال الشخصية السنغالي (4)
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شقاء أو ألب ، وابا وأما فاملال يقسم على ا أإذا ترك ولد الزىن إخوة وأخوات ، سواء كانو  (4
 قسمني : األول : لإلخوة واألخوات مطلقا ، والقسم اآلخر لألب واألم على السوية . 

 .  (1)لوا به ، ويرث الباقي األب واألم . كان ملن أد  ا ماويرث أوالد اإلخوة واألخوات مطلق (5
وقد اتفق الفقهاء على أن ولد الزىن واملالعن ال يرث إال أمه ومن أدىل هبا ، أما من يسب إليه من 
الرجال فال توارث بينهما حبال ، وذلك النقطاع النسب بينهما وعدم صحته شرعا ، وفيما يلي أقوال 

 سألة بالتفصيل : الفقهاء يف هذه امل
 أقوال الفقهاء يف مرياث ولد الزىن واللعان :  (1

 قول احلنفية :  - أ
وزيد بن ثابت   -رضي اهلل عنه  -يف املبسوط : ))كان علي بن أيب طالب -رمحه اهلل  -قال السرخسي

الزهري وسليمان بن  يقوالن ولد املالعنة مبنزلة من ال قرابة له من قبل أبيه وله قرابة من قبل أمه وهو قول
 . (2)يسار وبه أخذ علماؤنا (( 

 قول املالكية :  - ب
: )) ولد الزِّنا وولد املالعنة، يرث أمه وإخوته ألمه حقوقهم -رمحه اهلل  -(3)قال القاضي عبد الوهاب 

 ))(4). 
 
 
 
 

                                                           

  536، املادة   املرجع السابق  (1)
  198/  29 ،  1، ط  المبسوطالسرخسي ،  (2)
القاضي أبو حممد عبد الوهاب بن علي بن نصر بن أمحد بن احلسني بن هارون بن مالك بن طوق التغليب البغدادي الفقيه هو :  (3)

ه  ، كان فقيهًا أديبًا شاعراً، صنف يف مذهبه   362صاحب الرحبة؛ ولد ببغداد سنة املالكي، وهو من ذرية مالك بن طوق التغليب 
كتاب التلقني ، وهو مع صغر حجمه من خيار الكتب وأكثرها فائدة، وله كتاب املعونة ، و شرح الرسالة ، وغري ذلك عدة تصانيف 

،  طبقات الفقهاء، وابن منظور ،  219/  3،  1، ط  نوفيات األعيا : ابن حلكان ، ه  . انظر422، تويف رمحه اهلل مبصر سنة 
  168،ص  1ط

 . 637، ص  1ط ،  عيون المسائلاملالكي ،  (4)
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 قول الشافعية :  - ج
اين ، إذ ال نسب بينهما، وهو يرث :  )) ولد الزنا ال يرث الزاين وال يرثه الز -رمحه اهلل  -(1)قال اجلويين 

ه، مل خيتلف العلماء فيه، وترثه األم ، والقول يف ولدها من الزنا يف حقها كالقول يف ولدها من  أمَّ
 (2)النكاح، فال خيتلف جانبها بوقوع العلوق عن ِحلٍّ، أو حترمي، أو شبهة، أو نكاٍح، أو سفاٍح (( 

 قول احلنابلة :  - د
يف املغين  )) إن الرجل إذا العن امرأته، ونفى ولدها، وفرق احلاكم بينهما؛ -ه اهلل رمح -قال ابن قدامة 

انتفى ولدها عنه، وانقطع تعصيبه من جهة املالعن، فلم يرثه هو وال أحد من عصباته، وترث أمه وذوو 
 (3)خالفا(( الفروض منه فروضهم، وينقطع التوارث بني الزوجني، ال نعلم بني أهل العلم يف هذه اجلملة 

 :قول الظاهرية  -ه  
: )) وولد الزىن يرث أمه، وترثه أمه، وهلا عليه حق األمومية من: الرب، -رمحه اهلل  -قال ابن حزم 

: وال يرثه الذي ختلق من نطفته، وال يرثه هو، وال له عليه -والنفقة، والتحرمي، وسائر حكم األمهات 
يف حترمي، وال يف غري ذلك، وهو منه أجنيب وال نعلم يف هذا خالفا حق األبوة ال يف بر، وال يف نفقة، وال 

 (4)إال يف التحرمي فقط (( 
هذا ، وقد نسب بعض الباحثني إىل شيخ اإلسالم بن تيمية  القول بتوريث ولد الزىن إذا مل  

رمحه  -يكن أمه فراشا ، والنص الذي وقفت عليه من كالمه ، مل يصرح فيه بأنه يذهب إىل ذلك ، قال 
 -)) واختلف العلماء يف استلحاق ولد الزنا إذا مل يكن فراشا؟ على قولني، كما ثبت عن النيب -اهلل 

بن زمعة بن األسود، وكان قد أحبلها  (5)أنه أحلق ابن وليدة زمعة بن األسود  -صلى اهلل عليه وسلم 
                                                           

هو عبد امللك بن عبد اللَّه بن يوسف بن عبد اللَّه بن يوسف بن حممد بن حيويه اجلويين، أبو املعايل بن أيب حممد الفقيه الشافعي  (1)
ائة، وتويف ليلة األربعاء اخلامس والعشرين من ربيع اآلخر امللقب بإمام احلرمني ... ، مولده ثامن عشر احملرم سنة سبع عشرة وأربعم

،  طبقات الشافعية الكبرى، والسبكي ،  43/  16،   1ط،  اريخ بغداد وذيولهت: البغدادي ، سنة مثان وسبعني وأربعمائة ، انظر 
 165/  5،  5ط

  186/  9 ، 1ط،  نهاية المطلباجلويين ،  (2)
  340/  6 ،  1، ط  المغنيابن قدامة ،  (3)
  334/  8،   1، ط  المحلىابن حزم ،  (4)
هو زمعة بن األسود بن املطلب بن أسد بن عبد العزى بن قصي القرشي ، وكان أحد املطعمني يوم بدر مع املشركني وقتل يومئذ   (5)

  217/  2،  1ط ،  الثقات: أبو حامت ، كافرا . انظر 
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ن أخي. عهد إيل أن ابن ، فاختصم فيه سعد وعبد بن زمعة ، فقال سعد: اب(1)عتبة بن أيب وقاص 
صلى اهلل عليه  -وليدة زمعة هذا ابين. فقال عبد: أخي وابن وليدة أيب؛ ولد على فراش أيب. فقال النيب 

ملا  (2): )) هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش، وللعاهر احلجر؛ احتجيب منه يا سودة ((  -وسلم 
 .  (3)ث دون احلرمة  ... (( رأى من شبهه البني بعتبة، فجعله أخاها يف املريا

 األدلة على أن ولد الزىن واملالعنة ال يرث إال أمه ومن أدىل هبا :  (2
عن ال يرث إال أمه ومن أدىل هبا على أحاديث وآثار من السلف واملالتضافرت األدلة على أن ولد الزىن 

 يلي :  رمحهم اهلل تعاىل ، ومنها ما
قال: ))  -صلى اهلل عليه وسلم  -أن رسول اهلل عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده،  - أ

 .(4)أميا رجل عاهر حبرة أو أمة فالولد ولد زنا ال يرث وال يورث(( 
 .(6)(( «أنه كان ال يورث ولد الزنا وإن ادعاه الرجل: ))(5)ن علي بن احلسني ع - ب

ت ألنا ال ندري يف أوالد الزنا )) ال يرثهم من ادعاهم، ويتوارثون من قبل األمهاعن الزهري  - ج
لعل أباهم ليس بواحد، وال نصدق أمهاهتم إن قالت ذلك فإن ولدت غالمني من زنا فمات 

 .  (7)أحدمها ورث اآلخر السدس (( 
                                                           

هو : عتبة بن أيب وقاص أخو سعد، قال أبو نعيم رمحه اهلل : )) ذكره بعض املتأخرين يف الصحابة، واستشهد حبديث الزهري ،  (1)
وعتبة بن أيب وقاص هو الذي كسر « عهد أخي إيل يف ابن وليدة زمعة أنه ابنه»عن عروة، عن عائشة، أن سعد بن أيب وقاص قال: 

يوم أحد وشج وجهه، وال علمت له إسالما، ومل يذكره أحد من األئمة واملتقدمني يف  -هلل عليه وسلم صلى ا -رباعية رسول اهلل 
  2138/  4 1، ط معرفة الصحابة: أبو نعيم ، الصحابة، بل قيل: إنه مات كافرا (( انظر 

 ( 2533)  برقم،  146/  3، كتاب العتق ، باب أم الولد ، صحيح ال أخرجه البخاري يف (2)
  137/  32،  1ط ،  مجموع الفتاويابن تيمية ،  (3)
( واحلديث صححه األلباين ،  2113)  برقم،  499/  3، باب ما جاء يف إبطال مرياث ولد الزنا ، سنن ال أخرجه الرتمذي يف (4)

 .  528ص  ، 1ط ، صحيح الجامع الصغير وزيادتهأنظر : 
 األكرب وأما األصغر على وهو، هاشم ، وأمه أم ولد امسها غزالة بد املطلب بنهو علي بن احلسني بن علي بن أيب طالب بن ع (5)

 يقتل فلم فراش على نائما مريضا كان أنه إال سنة وعشرين ثالث ابن وهو أبيه مع هذا على وكان السالم عليهما احلسني مع قتل فإنه
/  2،  2ط،  صفة الصفوة، وابن اجلوزي ، 5/163، 1ط   الطبقات الكبرىابن سعد ،  ،حممد أبا وقيل احلسني أبا يكىن وكان

93  
 (  31404)  برقم،  381/  6باب يف ولد الزىن يدعيه الرجل يقول هو أيب هل يرثه ، ،  مصنفالأخرجه ابن أيب شيبة يف  (6)
 ( 12493)  برقم،  126/  7،  مصنفالأخرجه عبد الرزاق يف   (7)
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وذلك لعدم ، ملن زىن بأمه وهكذا نقل عن السلف واخللف من الفقهاء القول بعدم توريث ولد الزىن 
 ه أب على وجه القطع ، واهلل أعلم . وجوب سبب من أسباب املرياث ، حيث ال يعرف ل

  :المطلب الثالث :  توريث المسلم من الكافر ، والكافر من المسلم
 

مل يرد يف القانون ما يدل على عدم التفريق بني املسلم وغري املسلم يف املرياث ، ومل يعترب اختالف الدين 
 (1)مانعا من موانع اإلرث كما هو يف الفقه اإلسالمي . 

االختالف يف الدين يف الفقه اإلسالمي مانعا من موانع املرياث يف الفقه اإلسالمي ، فال يعترب 
يرث املسلم الكافر ، وال الكافر املسلم ، ولو كان أقرب الناس إليه ، وأنفعه يف حياته ، وفيما يلي 

 تفصيل أقوال الفقهاء يف ذلك : 
 مذهب احلنفية : (1

ع اإلرث، واملراد به االختالف بني اإلسالم والكفر لقوله يرى احلنفية أن )) اختالف الدين مين
، وأما اختالف ملل الكفار  (2)عليه الصالة والسالم )) ال يرث املسلم الكافر وال الكافر املسلم (( 

كالنصرانية واليهودية واجملوسية وعبادة الوثن فال مينع اإلرث ، حىت جيري التوارث بني اليهودي واجملوسي 
 .(3) ، ألن الكفر كله ملة واحدة  (( أو النصراين

 مذهب املالكية : (2
وعند املالكية )) ال يتوارث الكافر واملسلم ، وال يثبت التوارث بين اليهودي والنصراين، وال بني أهل ملة 
وأهل ملة أخرى أصالً، إن حتاكموا إلينا ، واملرتد ال يرث وال يورث بل ماله فيئ ، هذا حكمه إذا قتل 

 .  (4)على ردته بعد االستتابة ... (( أو مات 
 مذهب الشافعية : (3

ويرث اليهود من النصارى ... ، فال يرث كافر من مسلم وال مسلم من كافر مذهب الشافعية أنه ))
 .  (1)(( اجملوس ألن مجيع امللل يف البطالن كامللة الواحدة

                                                           

 ( 525( إىل )  520، املواد من )  قانون األحوال الشخصية السنغاليراجع  (1)
  156سبق خترجيه ، أنظر ص  (2)
  240/  6،   1ط ، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائقالزيلعي ،  (3)
   1247/  2،  1ط ،  عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينةابن شاس ،  (4)
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 مذهب احلنابلة : (4
، ألنه واملرتد ال يرث أحدا... ، ، وال كافر مسلمًا حبالوذهب احلنابلة إىل أنه )) ال يرث مسلم كافراً 

ليس مبسلم، فريث املسلمني، وال يثبت له حكم الدين الذي انتقل إليه، فريث أهله، وال يرثه أحد 
 (2)لذلك. وماله يفء ، وعنه: يرثه ورثته من املسلمني ، وعنه: يرثه أقاربه من أهل دينه الذي اختاره (( 

  لم من الكافر والكافر من املسلم:يف مرياث املس - رضي اهلل عنهم -ة مذهب بعض الصحاب (5
القول بأن املسلم يرث الكافر ، واستدال حبديث -رضي اهلل عنهما  -روي عن معاذ بن جبل ومعاوية 

ويف اإلرث نوع والية للوارث على املورث فلعلو حال اإلسالم ال تثبت  (3))) اإلسالم يعلو وال يعلى (( 
لوالية للكافر على املسلم وتثبت للمسلم على الكافر، وألن اإلرث يستحق بالسبب العام تارة هذه ا

وبالسبب اخلاص أخرى، مث بالسبب العام يرث املسلم الكافر فإن الذمي الذي ال وارث له يف دار 
 .  (4)اإلسالم يرثه املسلمون وال يرث املسلم الكافر بالسبب العام حبال فكذلك بالسبب (( 

واخلالصة هي أن املذاهب األربعة اتفقت على منع مرياث املسلم من الكافر وال الكافر من 
املسلم ، ولذلك الختالف الدين بينهما ، وملا ذكروا من األدلة الصرحية يف املنع  ، وهذا هو الراجح 

 خالفا ملا نقل عن بعض الصحابة رضي اهلل عنهم . 
 

 الميراث بوجود الولد . المطلب الرابع : حجب الوالدين من 
 

من أعظم املخالفات املرصودة يف باب املرياث يف قانون األحوال الشخصية ، حجب الوالدين أو أحدمها 
بنت للميت ، كما لو ترك ابنا أو أكثر ، أو بنتا أو أكثر و زوجا ، أو زوجة ، وأبا أو أما  بوجود ابن أو

 (5)ث الوالدين وال أحدمها . ، أو مها معا ، ففي مجيع هذه احلاالت  ال ير 
 ين مع األوالد يف الفقه اإلسالمي:مرياث األبو  (1

                                                                                                                                                                                           

  360/  4 ، 1ط،  الوسيط في المذهبالغزايل ،  (1)
 311/  2 ، 1ط ، الكافي في فقه اإلمام أحمد ابن قدامة ،  (2)
 .  106/  5 1، ط( ، واحلديث حسنه األلباين ، انظر إرواء الغليل 783)  برقم،  37/  2 ،مسند الأخرجه الروياين يف  (3)
  30/  30،   1ط ، لمبسوطاالسرخسي ،  (4)
 ( 520املادة ) ،  قانون األحوال الشخصية السنغالي (5)
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 وفيما يلي تفصيل مرياث األبوين مع األوالد يف الفقه اإلسالمي : 
 قد نص القرآن الكرمي على حاالت مرياث األبوين مع األوالد يف آية حمكمة واضحة جليه ، ال

 ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ] :قال تعاىليقبل التأويل ومل يرد فيه نسخ 

 ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ

 ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ

رمحه اهلل  -، قال ابن كثري  (1) [ٱ   جب يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ
بوان هلما يف اإلرث أحوال إىل آخره ، األ ﴾... ۓ ۓ ے ے ھ ﴿)) وقوله تعاىل: -تعاىل 

، أحدها : أن جيتمعا مع األوالد فيفرض لكل واحد منهما السدس، فإن مل يكن للميت إال بنت 
واحدة، فرض هلا النصف، ولألبوين لكل واحد منهما السدس وأخذ األب السدس اآلخر بالتعصيب، 

 (2)فيجمع له واحلالة هذه بني الفرض والتعصيب ... (( 
)) ال خيتلفون أن اهلل جعل :  لألم الثلث ، ولألب الثلثان ، إذا -رمحه اهلل  -(3)ذر وقال ابن من

مل يكن للميت وارث غريمها ، فإذا ذهب من احلال البعض، وبقي البعض، قسم الذي بقي بينهما على 
 ثالثة أسهم على أصل فرضهم .

والبنات ، للذكر مثل حظ فإن ترك بنني، وبنات، فلألبوين السدسان، وما بقي فبني البنني  
 األنثيني . 

 بنتني الثلثان، ولألبوين السدسان .   فللفإن ترك ابنتني، وأبوين، 
ا كانوا أو إناثًا على ما وصفنا من مرياثهما مع الولد ، فإن ر و ومرياث األبوين مع ولد االبن ذك 

 لة الثلثني، ولألبوين السدسان. بن السدس تكماالبنة والترك ابنة، وابنة ابن، وأبوين، فلالبنة النصف، 

                                                           

  11 ، اآليةسورة النساء  (1)
  190/  2، 1، ط تفسير القرآن العظيمابن كثري ،  (2)
ولد يف حدود موت ،  اإلمام احلافظ العالمة، شيخ اإلسالم، أبو بكر حممد بن إبراهيم بن املنذر النيسابوري الفقيه، نزيل مكة (3)

هناية من التمكن من معرفة  له من التحقيق يف كتبه ما ال يقاربه فيه أحد، وهو يف قال الشيخ حميي الدين النواوي: أمحد بن حنبل.
 وثالث مائة -أو عشر-احلديث، وله اختيار فال يتقيد يف االختيار مبذهب بعينه، بل يدور مع ظهور الدليل ، مات مبكة، سنة تسع 

  3/102،  2ط،  طبقات الشافعية الكبرى، والسبكي ،  300/  11، 1، ط  سير أعالم النبالء الذهيب ، . انظر :
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ابن، أو بنات ابن، وأبوين، فلالبنة النصف، ولبنات االبن ما كان عددهن  وبنيتفإن ترك بنتا، 
 السدس، ولألبوين السدسان.

فإن ترك ابنة، وابن ابن، وأبوين، فالبنة النصف، ولألبوين السدسان، وما بقى فالبن االبن، 
 وذلك أنه أقرب العصبات.

بنة النصف، ولألبوين السدسان، وما بقي فبني فلالرك ابنة، وابن ابن، وابنة ابن، وأبوين فإن ت
 ابن االبن، أخته للذكر مثل حظ األنثيني . 

 .  (1)هذا كله قول مالك ، والشافعي، وأصحاب الرأي ...(( 
ال مالك : األمر )) ق-رمحه اهلل  -على ذلك ، فقال االتفاق  –رمحه اهلل تعاىل  -وحكى اإلمام مالك 

اجملتمع عليه، الذي ال اختالف فيه ، والذي أدركت عليه أهل العلم ، ببلدنا : أن مرياث األب من ابنه، 
أو ابنته، أنه إن ترك املتوىف ولدا، أو ولد ابن ، فإنه يفرض لألب السدس، فريضة ... ، ومرياث األم من 

ولدا، أو ولد ابن، ذكرا كان، أو أنثى. أو ترك من اإلخوة ولدها إذا تويف ابنها، أو ابنتها ، فرتك املتوىف 
 .(2)اثنني، فصاعدا، ذكورا كانوا، أو إناثا، من أب، وأم. أو من أب، أو من أم، فالسدس هلا... (( 

 
 المطلب الخامس : ميراث أحد الزوجين نصف المال ، مع أخذ حقه من النصف اآلخر . 

كة بينهما ، ومات أحدمها فالقانون يقضي بأن لآلخر نصف املال ، رت اتفق الزوجان على امللكية املش إذا 
 . (3)من ذلك ما مت متلكه قبل العقد  مث يأخذ يشارك الورثة أيضا يف النصف الباقي ، ويستثىن

 وخمالفة  هذه املسألة للفقه اإلسالمي من وجهني :         
والشراكة ، وهذا من مجلة مفسدات الوجه األول : اجتماع عقد الزوجية بعقود أخرى كالبيع 

))املشهور أن النكاح يف هذه املسألة -رمحه اهلل تعاىل  -(4)العقد يف املشهور عند املالكية ، قال اخلرشي 

                                                           

  320/  4،  1، ط اإلشرافملنذر ، ابن ا (1)
 (1854، برقم )  722/  2، الموطأ  مالك بن أنس ، (2)
 ( 528( إىل )  519املواد من )  قانون األحوال الشخصية السنغالي (3)
الده والربهان هو أبو عبد اهلل حممد بن عبد اهلل اخلرشي ، شيخ املالكية وإمام السالكني و إليه انتهت الرئاسة مبصر، أخذ عن و  (4)

اللقاين والنور األجهوري وغريهم. وعنه مجاعة منهم الشيخ علي النوري وأمحد الشريف الصفاقسي وعلي بن خليفة املساكين وغريهم 
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فاسد لصداقه يفسخ قبل البناء ويثبت بعده بصداق املثل وهو ما إذا اجتمع مع البيع أو القرض أو 
اة أو القراض يف عقد واحد للجهل مبا خيص البضع من ذلك أو الشركة أو اجلعالة أو الصرف أو املساق

 .  (1)لتنايف األحكام بينهما (( 
الوجه الثاين : اشتمال هذا العقد على الغرر املنهي عنه شرعا ، والغرر هنا واقع حتما يف شركة ال 

 -رسول اهلل يتساوى فيها احلصص ، وال تنضبط املصاريف واحلاجات ، فعن أيب هريرة، قال: )) هنى 
)) وأما النهي -رمحه اهلل  -، قال النووي  (2)عن بيع احلصاة، وعن بيع الغرر((  -صلى اهلل عليه وسلم 

عن بيع الغرر فهو أصل عظيم من أصول كتاب البيوع وهلذا قدمه مسلم ويدخل فيه مسائل كثرية غري 
ه وما مل يتم ملك البائع عليه وبيع واملعدوم واجملهول وما ال يقدر على تسليم(3)منحصرة كبيع اآلبق 

السمك يف املاء الكثري واللنب يف الضرع وبيع احلمل يف البطن وبيع بعض الصربة مبهما وبيع ثوب من 
، والغرر الذي يف  (4)أثواب وشاة من شياه ونظائر ذلك وكل هذا بيعه باطل ألنه غرر من غري حاجة(( 

ال حالة أو ضرورة جتيزها ، بل إن الشارع احلكيم قد أوجب على االشرتاك يف امللكية بني الزوجني ظاهر و 
 ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ] قال تعاىل الزوجة النفقة ،

 پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ] قال تعاىل:،  (5) [   ىث ائ ائ ى ى

   چ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ

](6)  . 
 

                                                                                                                                                                                           

خملوف،  حممد ، ه . انظر : 1001...، له شرح كبري على املختصر وصغري رزق فيه القبول وغري ذلك. تويف يف ذي احلجة سنة 
  459/  1،  1ط ،  كية في طبقات المالكيةشجرة النور الز 

  264/  3،  1، ط  شرح مختصر خليلاخلرشي ،  (1)
 1153/  3،  ( 1513)  برقمباب بطالن بيع احلصاة وعن البيع الذي فيه غرر ، كتاب البيوع ، ،  صحيح ال أخرجه مسلم يف (2)
 9/265، 1زهري ،  هتذيب اللغة اآلبق : اإلباق: ذهاب العبد من خوف وال كد عمل ،انظر : األ (3)

  156/  10،  1، ط شرح صحيح مسلم،  النووي (4)
 233اآلية من سورة البقرة ،  (5)

  34 ، اآلية سورة النساء  (6)
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األشقاء وألب ، ألم ، وكذلك بين من المطلب السادس : المساواة بين اإلخوة واألخوات 
  من األبناء والبنات .يدلي بهم 

 
فال يفرق القانون بني درجات القرابة بني اإلخوة واألخوات األشقاء ، وألب ، وألم ، وكذلك بني من 

 يديل هبم من األبناء والبنات ، وجيعل ترتيبهم كالتايل : 
 . اإلخوة ، واألخوات ، األشقاء أو ألب ، أو ألم (1
 أبناء ، أو بنات،  اإلخوة ، واألخوات ، األشقاء ، أو ألب ، أو ألم .  (2
 (1)أبناء ، أو بنات ، األخوة ، و األخوات ، الشقاء ، أو ألب ، أو ألم .  (3

ومن آثار هذا الرتتيب أن أصحاب كل درجة يرثون معا وبالسوية ، وهذا خمالف ملا تقرر يف الفقه 
 اإلسالمي من أن : 

 وأم  أقوى من األخوة ألب ، ومن األخوة ألم .   األخوة ألب (1
 واألخوة ألب فقط ، أقوى من األخوة ألم .  (2
 وكل من أدىل مبن هو أقوى فهو أقوى .   (3

)) وأمجع أهل العلم َعَلى أن اإلخوة واألخوات من األب  -رمحه اهلل تعاىل  -(2)قال ابن القطان 
يئا ، وأمجعوا َعَلى اإلخوة واألخوات من األب يقومون ال يرثون مع اإلخوة واألخوات من األب واألم ش

مقام اإلخوة واألخوات من األب واألم، ذكورهم كذكورهم وإناثهم كإناثهم إذا مل يكن للميت إخوة 
وأخوات ألب وأم ، وأمجعوا َعَلى أن ال مرياث لألخوات من األب إذا استكملن األخوات من األب 

ن ذكر، فإن َكاَن معهن ذكر َكاَن الفاضل عن اإلخوة من األب واألم واألم الثلثني إال أن يكون معه

                                                           

 (  525( إىل )  523، املواد من )  قانون األحوال الشخصية السنغالي (1)
 حافظا كان اجلماعة قاضي القطان الفاسي الكتامي احلمريي حيىي بن إبراهيم بن حيىي بن امللك عبد بن حممد بن علي احلسن أبو(2)

 ابن قال مبراكش، زمنا أقام. فاس أهل من. االصل قرطيب،  الدين ناصر ابن قاله قضائه يف أغراض عليه نقمت لكن،  مأمونا ثقة
، ط  شذرات الذهب في أخبار من ذهبانظر : العكري ، ،  عريضة دنيا السلطان خبدمة ونال مبراكش، العلم طلبة رأس: القاضي

  4/331،  1، ط ألعالماوالزركلي ، ،  128/  5/  1
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ا فضل عن األخت من نثيني، واإلخوة من األب يرثون ملإلخوة واألخوات من األب للذكر مثل حظ األ
 .(1)األب واألم ... (( 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

  95/  2،   1ط،  اإلقناع في مسائل اإلجماعابن قطان ،  (1)



174  

 

ية السنغالي في المبحث الثالث : المقارنة بين الفقه اإلسالمي وقانون األحوال الشخص
 يراث األوالد .بم األحكام المتعلقة

 
 المطلب األول : العدالة المطلقة في النظام اإلسالمي في الميراث . 

قال إن من لوازم اإلميان باهلل تعاىل أن يعتقد اإلنسان بأن اهلل تعاىل حكم عدل ، ال يظلم أحد شيئا ، 
ِميُع اْلَعِليُم َومَتَّْت َكِلَمُت رَبَِّك ِصْدقًا وَ  ﴿ تعاىل: َل ِلَكِلَماتِِه َوُهَو السَّ ، ، ومجيع ما (1) ﴾َعْداًل اَل ُمَبدِّ

قال شرعه للناس فهو مصلحة هلم وخري ، فهو الذي خلقهم ، وهو أعلم مبا ينفعهم يف الدنيا واآلخرة ، 
 . (2) ﴾َأاَل يَ ْعَلُم َمْن َخَلَق َوُهَو اللَِّطيُف اخْلَِبرُي  ﴿ تعاىل:

اهر عدله املطلق وحكمته البالغة تلك األحكام املتعلقة باملواريث وطريقة قسمتها بني املستحقني ومن مظ
وموانع  جعل ملرياثهم أسبابا وشروطام من املرياث ، و هلا ، حيث بني الوارثني والوارثات ، وحدد أنصبائه

يف )) إن اهلل قد يف احلديث الشر  -صلى اهلل عليه وسلم  -كما قال ، وأعطى كل ذي حق حقه ، ف
،  (4)، )) أي: بني له حظه ونصيبه الذي فرض له ((  (3)أعطى كل ذي حق حقه فال وصية لوارث(( 

ولذلك ف)) إن نظام التوريث يف اإلسالم أعدل النظم وأحكمها للملكية الفردية اليت ال حيف فيها وال 
ا إال فيما حيصله بكده  وعمله استبداد ، فهو نظام وسط بني النظرية اليت ال جتعل لإلنسان ملك

الشخصي ، فال يبيح له املرياث ، وبني النظرية اليت جتعل اإلنسان يستبد بأمواله بعد مماته ، كما كان 
يستبد به يف حياته ، حيث حيق له أن يوصي بكل ماله ملن يشاء ، ولو ألجنيب عنه ، مع وجود القريب 

 .  (5)سطا بني هاتني النظريتني ... (( منه ، ولو كان فرعه أو أصله ، وإمنا كان و 
 ومن مظاهر العدالة املطلقة اليت يتميز هبا النظام اإلسالمي يف املرياث ما يلي : 

 :ختليص الرتكة من مجيع احلقوق اليت يف ذمة امليت  (1

                                                           

  15، اآلية سورة األنعام  (1)
  14، اآلية سورة امللك  (2)
( ، واحلديث صححه األلباين ، انظر  2870)  برقم،  114/  3، باب ما جاء يف الوصية للوارث ، سنن ال يفأخرجه ابو داود  (3)

  368/  1 ، 1ط ، صحيح الجامع الصغير وزيادتهاأللباين : : 
  2038/  5،  1ط ،  مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيحالقاري ،  (4)
 22ص ،  1ط،  فقه المواريث والوصية، واصل  (5)
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 حبيث ينظر بعد موت الرجل وقبل تقسيم الرتكة هل ذمته مشغولة حبقوق جيب تأديتها عنه ، أم ال ؟ فإن
ما وجدت أديت عنه تلك احلقوق حىت لو استغرق املال كله ، فإن بقي شيء بعد أداء احلقوق نظر إىل 

من  –إن وصى  –حيتاج إليه من مؤن جتهيزه ودفنه ، ليصرف نفقة ذلك من ماله ، مث ينفذ وصيته 
وق ، و قال الثلث فما دونه ، مث يقسم الباقي ، على اختالف يسري بني الفقهاء يف ترتيب هذه احلق

)) وإذا مات اإلنسان تعلق برتكته أربعة حقوق مرتبة: -رمحه اهلل  -الشيخ عبد الرمحن بن ناصر السعدي 
أوهلا: مؤن التجهيز،  مث الديون املوثقة واملرسلة من رأس املال ، مث إذا كان له وصية تنفذ من ثلثه 

 .  (1)لألجنيب ،  مث الباقي للورثة ... (( 
فقط هو بيان تشديد الشارع احلكيم على حفظ حقوق اآلخرين ، فمجرد املوت واملقصود هنا 

ال يسقط تلك احلقوق ، وتقسيم الرتكة قبل إخراج هذه احلقوق يعد من باب منع الناس حقوقهم ، 
ن الرتكة فيها حق للغري ليس ملكا خالصا أموال الناس من غري وجه حق ، أل ومتكني للورثة من أكل

 منه .  للميت حىت يورث
  تقسيم الرتكة إىل فروض وعصبات: (2

 :والفروض لغة مجع فريضة ، وهي مأخوذة من الفرض ، ومن معاين الفرض ، التقدير ، ومنه قوله تعاىل
واإلنزال ،  (3)أي )) قدرمت (( ،  (2) [    ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ]

 ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ] :، ومنه قوله تعاىل

 ٿ ٿ] :التبيني ، ومنه قوله تعاىل ،(5)((  معىن فرض عليك القرآن أنزله عليك وألزمك)) ،(4)  [   ٿ

 (7)((  قد بنّي اهلل لكم املخرج من أميانكم، أي ))(6) [   ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ

                                                           

   186، ص  1ط ،  منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدينالسعدي ،  (1)
  237 اآلية من ، سورة البقرة  (2)
  3/379، 1ط  معالم التنزيل في تفسير القرآنالبغوي ،  (3)

  85 ، اآليةسورة القصص  (4)
    157/  4،  1الزجاج ، معاين القرآن وإعرابه ط   (5)

  2 اآليةسورة التحرمي  (6)
  39/ 6،  1، ط النكت والعيوناملاوردي ،  (7)
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يها أيضا ، ويدخل ف (1)وأما الفروض اصطالحا : فهي )) األنصباء املقدرة يف كتاب اهلل تعاىل(( 
 الفروض املقدرة يف السنة واإلمجاع .

صلى اهلل عليه  -واألصل يف اإلرث بالفرض ما رواه عن ابن عباس رضي اهلل عنهما، عن النيب 
رمحه  -، قال ابن بطال  (2)قال: )) أحلقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو ألوىل رجل ذكر ((  -وسلم 

، وهذا احلديث جامع  (3)ما بقى فلمن ال فرض له (( فرض فرضه ، و  ))أي أعطوا كل ذي-اهلل 
  (4)ألصول الفرائض اليت هي نصف العلم ، فما يورث من املال أم فرض أو عصبة . 

وأما العصبات فهي لغة من )) الَعَصبة : واحد العصب واألعصاب، وهي أطناب املفاصل. 
تّد ، واملعصوب : الشديد ، والعْصب: تقول : َعِصَب اللحُم بالكسر، أي كثُر عصبه ،  وانعَصب: اش

َعصَّب: الذي يْعِصب وسطه من اجلوع ... ، وَعَصبة الرجل: بنوه وقرابته ألبيه، 
ُ

الَطيُّ الشديد ،  ...، وامل
م َعَصبوا به أي أحاطوا به، فاألب طرف  ا مسُّوا عصبًة ألهنَّ بن طرف، والعم جانب واألخ جانب. واالوإمنَّ

، وأما العصبات اصطالحا فهم : )) كل من ليس له سهم مقدر ويأخذ ما  (5) واجلمع الَعَصبات ((
 .  (6)بقي من سهم ذوي الفروض، وإذا انفرد أخذ مجيع املال (( 

ومن احلكم الظاهرة يف جعل الورثة أصحاب فروض وعصبات ، أن يشمل املال مجيع أقرباء 
ب انتقل ماله اىل غريهم من األجانب ، ذلك )) الرجل األحياء بعده ، حىت إذا مل يوجد أو يعرب له قري

ثروته من قومه إىل قوم آخرين جورا وهضما ، وعجمهم يرون إخراج منصب الرجل و  ألن الناس عرهبم
ويسخطون على ذلك ، وإذا أعطي مال الرجل ومنصبه ملن يقوم مقامه من قومه رأوا ذلك عدال ورضوا 

 (8)((  اليت ال تنفك منهم(7)به ، وذلك كاجلبلة 
                                                           

  11/  12،  فتح الباريابن حجر ،  (1)
 (6732)  برقم،  150/  8، كتاب الفرائض ، باب مرياث لولد من أبيه وأمه ،  صحيحالأخرجه البخاري يف  (2)
  346/  8،   1، ط  شرح صحيح البخاريابن بطال ،  (3)
   52ص   1، ط  والحكم جامع العلومابن رجب ،  (4)
  182/  1،  1، ط   تاج اللغة وصحاح العربيةاجلوهري ،  (5)
   92/  5،  1ط ،  االختيار لتعليل المختارابن مودود ،  (6)
 ،جمهرة اللغة، وجبل اهلل عز وجل اخللق جيبلهم وجيبلهم، وهذه جبلة فالن أي خليقته اليت خلق عليها. األزدي،  اجلبلة: الفطرة (7)

 1/269،  1ط  باب الباء واجليم مع احلروف اليت تليها ،

   181/  2، 1ط  حجة اهلل البالغةالدهلوي ،  (8)
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  جهات القرابة وجهاهتا ودرجاهتا : مراعاة (3
قال ومن مظاهر عدل النظام اإلسالمي يف املرياث مراعاة جهات القرابة ودرجاهتا يف توزيع الرتكة ، 

[   ېئ ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ] تعاىل:
 ڳ ڳ گ گ گ]:قال تعاىل،  (1)

 ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ

 ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ

   جب يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ

]
(2) .  

تسمن معه اآلالم واآلمال ، يشرك يف املرياث الزوجة أو الزوجات شريكات احلياة الاليت اقو 
جن لعمل أو جتارة يتكسنب به ح واألتراح ، كن عوانا عندهم ال ميلكن من أمرهن شيء ، وال خير واألفرا 

 ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ] قال تعاىل:إال بإذنه ، 

 ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ

[   ڭ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ
(3) . 

شقاء والشقائق ، أو ألب ، ي احلواشي من اإلخوة واألخوات األام اإلسالمظوكذلك يشرك الن
 ڈ ﴿ممن كان له خري معني يف حياته ، ومؤنس له يف ضوائقه ، وخالئق له يف أهله من بعده ، قال 

 ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ

 . (4) ﴾   ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں
إلنسان عالقة إنسانية وطيدة ، بل إن النظام اإلسالمي يتجاوز يف توزيع الرتكة إىل املوايل الذين تربطهم با

رضي  -سببها اإلحسان إىل العبد بإعتاقه وإخراجه من دائرة العبودية إىل آفاق احلرية ، و عن ابن عباس 

                                                           

  6 اآليةمن ب ، سورة األحزا (1)
  11 ، اآليةسورة النساء  (2)
  12 ، اآليةسورة النساء  (3)
  12 ، اآلية سورة النساء  (4)
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ومل يدع وارثا إال عبدا هو أعتقه  -صلى اهلل عليه وسلم  -أن رجال مات على عهد رسول اهلل اهلل 
 .  (1)ه (( مرياث -صلى اهلل عليه وسلم  -فأعطاه النيب 

  منع الوصية للورثة : (4
ومن كمال عدل النظام اإلسالم يف املرياث أن منع الوصية بشيء من الرتكة ملن هو وارث أصال ، سواء 
بفرض أو تعصيب ، حىت ال يكون املال حكرا على طائفة من قرابة الرجل دون آخرين ، أو على قرابته 

، كما لك بعد أن كان مأذونا فيه مث نسخوغريهم ، وذ فقط دون من يريد أن حيسن إليهم من املسلمني
رًا اْلَوِصيَُّة لِْلَواِلَدْيِن َواأْلَقْ َرِبنَي بِاْلمَ   ﴿ :يف قوله تعاىل  ﴾ْعُروِف َحقًّا َعَلى اْلُمتَِّقنيَ ُكِتَب َعَلْيُكْم ِإَذا َحَضَر َأَحدَُكُم اْلَمْوُت ِإْن تَ َرَك َخي ْ

يقول:  -صلى اهلل عليه وسلم  -قال : مسعُت رسوَل اهلل   -اهلل عنه  رضي -(3)، فعن أيب أمامَة  (2)
)) وإمنا تبطل -رمحه اهلل  -، قال اخلطايب (4)(( إن اهلل قد أعطى كل ذي حق حقه فال وصية لوارث))

الوصية للوارث يف قول أكثر أهل العلم من أجل حقوق سائر الورثة ، فإذا أجازوها جازت كما إذا 
ادة على الثلث لألجنيب جاز ، وذهب بعضهم إىل أن الوصية للوارث ال جتوز حبال وإن أجازوا الزي

أجازها سائر الورثة ، ألن املنع منها إمنا حلق الشرع فلو جوزناها لكنا قد استعملنا احلكم املنسوخ ، 
 .(5)وذلك غري جائز ، كما أن الوصية للقاتل غري جائزة وإن أجازها الورثة (( 

 
 
 

                                                           

 :( ، واحلديث ضعفه األلباين ، انظر  1106)  برقم،  294/  3وىل األسفل ، ، باب يف مرياث املسنن أخرجه الترمذي في ال (1)
 ( 239ص ) ،  1ط ،  ضعيف سنن الترمذياأللباين ، 

  180، اآلية  سورة البقرة (2)
 كثريا، علما روى،  محص ونزيل وسلم، عليه اهلل صلى اهلل رسول صاحب،  هو أبو أمامة الباهلي ، وامسه الصدي بن عجالن (3)

 بن وشرحبيل اجلعد، أيب بن وسامل الرمحن، عبد أبو والقاسم معدان، بن خالد عنه، روى،  عبيدة وأيب ومعاذ، ، عمر عن، وحدث
،  7/288،  1ط  الطبقات الكبرىابن سعد ،  عامر بن وسليم االهلاين، زياد ابن وحممد احملاريب، حبيب بن وسليمان مسلم،

 3/259،  1والذهيب ، سري أالم النبالء ، ط
( ، واحلديث واحلديث صححه األلباين ، يف مشكاة 2870، برقم )  3/114ما جاء يف الوصية للوارث ، نن أيب داود ، باب س (4)

  2/925املصابيح ، 
  85/  4 ، 1ط ،  معالم السنناخلطايب ،  (5)
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 اني : الحكم التشريعية في جعل نصيب الذكر مثل حظ األنثيين .المطلب الث
 

هناك حكم تشريعية ومقاصد جليلة يف جعل الشارع احلكيم نصيب الذكر يف املرياث مثل حظ األنثيني 
، وقد توصل العلماء اجملتهدون والناظرون يف الطرق احلكمية يف الشريعة اإلسالمية إىل أن من تلك 

 يلي :  احلكم واملقاصد ما
قتها واجبة على ابنها أو أبيها أو أخيها ، أو غريهم من فأن املرأة مكفية احلاجة واملؤنة ، فن  (1

 األقارب . 
املرأة ال تكلف باإلنفاق على أحد ، خبالف الرجل فإنه مكلف باإلنفاق على األهل   (2

 واألقرباء ، وغريهم ممن جتب عليهم نفقته . 
 .  رأةحاجته إىل املال أكثر من حاجة اململادية أضخم ، فنفقات الرجل أكثر والتزاماته ا (3
 الرجل يدفع مهرا للزوجة ، ويكلف بنفقة السكىن ، وباملطعم ، وامللبس للزوج واألوالد .  (4
بناء ، يدفعها الرجل دون واأل أجور التعليم لألوالد ، وتكاليف العالج والدواء ، للزوجة (5

 .  (1)املرأة
 م التشريعية في منع ولد الزنى وولد اللعان من الميراث .المطلب الثالث : الحك

  
من أشهر املسائل اليت أقض مضاجع فقهاء القانون من العلمانيني منع الشارع احلكيم ولد الزىن وولد 
اللعان من املرياث ، بل إن بعضهم يتهم الشريعة اإلسالمية بالظلم والبدائية واالحنياز ، وذلك ملا خيفى 

 حلكم واملقاصد اليت وراء هذا املنع ، ولقد بني أهل العلم بعض تلك احلكم واملقاصد . عليهم من ا
فقالوا بأن منع ولد الزىن من مرياث من يدعيه : )) ألن الولد مثرة الزىن ، فهو مثرة اجلرمية من 

 كسب وال جانبها كما هو مثرة اجلرمية من جانبه ، إذ هو مال يسوقه اهلل سبحانه تعاىل للوارث من غري
  (2)جمهود ، وال يصح أن تكون اجلرمية سببا للنعمة (( 

                                                           

  16، ص   1ط ،  المواريث في الشريعة اإلسالميةالصابوين ،  (1)
  228ص ،  1ط ،  أحكام التركات والمواريث أبو زهرة ،(2)



180  

 

وعللوا منع ولد اللعان من مرياث من نفاه عنه نفسه بأن : )) ولد اللعان قد نفى نسبه من ولد 
ته به من نفي الولد ، واخلامسة أن أعلى فراشه ، ووثق النفي حبلفه أربع مرات أنه صادق فيما رمى امر 

 إن كان من الكاذبني ، فكان ذلك النفي املوثق سببا يف الفرقة بني الزوجني ، ونفي الولد عليه لعنة اهلل
 .  (1)على ما هو مقرر يف أحكام اللعان (( 

 المطلب الرابع : الحكم التشريعية في منع التوارث بين المختلفين في الدين . 
 

التوارث ، وذلك ألسباب وعلل مناسبة إن الشارع احلكيم جعل االختالف يف الدين مانعا من موانع 
 ومعقولة ، وقد نظر الفقهاء يف بعض تلك األسباب والعلل فذكروا منها التايل : 

 ث نوع والية ونصرة .  كون التوار  (1
وذلك ألن يف انتقال مال امليت إىل من بعده من األحياء فيه إسعاف له ونصرة ،  وأوىل الناس بذلك 

)) والتوارث متعلق بالوالية ، وال والية بني املسلم ة ، ألخص الذين بينهم قرابهم أهل الدين الواحد ، وبا
[ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ] لقوله تعاىل:والكافر 

، يدل أهنم ال  (2)
يكونون أولياء للكافر فوجب أال يرثوهم كما ال يرثهم الكافر، وأيًضا فما بني املسلم والكافر أبعُد مما بني 

امللة فألن ال يرث املسلم الكافر أوىل  يفال يرث احلرىب مع اتفاقهم  الذميىب فإذا ثبت أن واحلر  الذمي
 .(3)امللة ... ((  يفالختالفهما 

  ملسلم من القرابة باختالف الدين:انقطاع ما بني الكافر وا (2
تعارض أو فاألخوة الدينية مقدمة على األخوة النسبية ، ومفضلة عليها يف احلقوق والواجبات عند ال

َا اْلُمْؤِمُنوَن ِإْخَوةٌ  ﴿ قال تعاىل:التزاحم ،   .  (5)، ويف احلديث )) املسلم أخو املسلم ((  (4) ﴾ِإمنَّ

                                                           

 املرجع السابق ، املوضع نفسه . (1)
 51 اآليةمن ، سورة املائدة  (2)
  378/  8،   1ط،  شرح صحيح البخاري ابن بطال ،  (3)
  10 اآليةمن ، سورة احلجرات  (4)
 ( . 2442)برقم ،  128/  3، كتاب املظامل والغصب ، باب ال يظلم املسلم املسلم ، صحيح أخرجه البخاري في ال (5)
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و)) اإلرث مبناه على الصلة والقرىب والنفع، وهي منقطعة ما دام الدين خمتلفًا ألنه الصلة املتينة، والعروة 
ل شيء حىت القرابة، وانقطعت عالقة التوارث بني الوثقى ، فإذا فقدت هذه الصلة، فقد معها ك

  (1)الطرفني، ألن فصمها أقوى من وصل النسب والقرابة(( 
 : أن األصل يف األموال احلرمة (3

وهذه قاعدة فقهية مهمة وتندرج حتتها فروع فقهية ولعل من أمهها أحكام املواريث وقسمتها ، ودليلها 
، وقد نص  (2)ماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام (( )) فإن د -صلى اهلل عليه وسلم  -قوله 

على هذه القاعدة فقال )) أصل مال كل امرئ حيرم على غريه إال مبا أحل -رمحه اهلل  -اإلمام الشافعي 
 (3)به (( 

ه حقا ، وبالطريقة املشروعة ومال اإلنسان يف حياته وبعده مماته حرام إال على من جعل اهلل له من
 ما وكيفا ، وقد قضى الشارع احلكيم أن ال توارث بني املسلم والكافر.ورة كاملأث

 أسباب اإلرث وموانعه بين األديان والحضارات األخرى . نبذة عن المطلب الخامس : 
 

ت األخرى ، ندرك فضل ومتيز النظام اإلسالمي اوبإلقاء نظرة سريعة إىل طريقة املرياث يف األمم واحلضار 
 لى ظل األنظمة الوضعية األخرى اليت عرفتها البشرية قدميا وحديثا . يف أحكام املرياث ع

 املرياث عند اليونان والروم : (1
وم عبارة عن استخالف من يراه امليت ممن حتقق فيه القوة والصالحية ر كان نظام املرياث عند اليونان وال

يت أو من غري قرابته ، للقيام مبا يطلب من حقوق وواجبات ، سواء كان هذا الشخص من أقرباء امل
وهبذا االستخالف اإلرادي ينتقل كل شيء إىل الوارث من حني الوصية ، وتنتقل إليه الرئاسة على 
األوالد واألسرة والزوجة ولو يف حياته ، مث عدلوا عن ذلك جعلوا القرابة هي قاعدة املرياث ، الفروع ، مث 

الشقيقات ونسلهن ، مث اإلخوة من األب ونسلهم  األصول ، مث اإلخوة األشقاء ونسلهم ، مث األخوات
، مث األخوات من األب ونسلهن ، مث اإلخوة من األم ونسلهم ، مث األخوات من األم ونسلهن ، ، فإن 

كل طبقة من الورثة ، وال حيجب   مل يوجد أحد من قرابته فرتثه الدولة ، وكانوا يساوون ذكور وإناث
                                                           

 559، ص  10ط ،  تيسير العالم شرح عمدة األحكام البسام ، (1)
 ( 1739)  برقم،  176/  2، كتاب احلج  ، باب اخلطبة أيام مىن ، صحيح ال أخرجه البخاري يف (2)
  348، ص  1ط ،  الرسالة الشافعي ،  (3)
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بعكس األصول ، كما يساوون يف املرياث من دون األصول والفروع  قرب من الفروع األبعد منهم ،األ
 (1)واإلخوة وأوالدهم . 

 
 :املرياث عند األمم الشرقية القدمية  (2

كان األمم الشرقية إذا مات أحد عندهم حل البكر من األوالد حمل أبيه ، ، وإذا مل يوجد البكر يقوم 
عدم األوالد ، مث أرشد األعمام من بعدهم ، وال حق مقامه أرشد الذكور من األوالد ، أو اإلخوة عند 

 (2)لألطفال أو النساء عندهم يف املرياث . 
 املرياث عند قدماء املصريني : (3

طريقة املرياث عند قدماء املصريني أن أرشد األسرة حيل حمل املتوىف يف زراعة األرض واالنتفاع هبا فقط ، 
لة أو الدولة ، ومل مييزوا بني األرشد يف التقسيم وبني دون ملكيتها ، حيث تكون األرض ملكا للعائ

يديرها  (3)إخوته ، بل اجلميع سواء ، الذكر كاألنثى ، وهم مجيعا شركاء يف املال شركة معاوضة 
 (4). أرشدهم

  املرياث عند اليهود: (4
 أو غري صحيح ، وأن تعددصحيح ، فقد كان يرث امليت عندهم ابنه الذكر سواء كان من نكاح 

األوالد كان للبكر مثل حظ األنثيني ، وللبنت النفقة والرتبية فقط ، حىت تبلغ الثانية عشرة من عمرها ، 
فإذا مل يوجد أبناء فمرياثه البن ابنه ، ، فإن مل يكن فلبنته ، فإن مل تكن فألوالد بنته ، فإذا مل يكن له 

ناء أوال ، مث أوالد البنات ثانيا ، فإن مل يوجد أوالد ابن وال أوالد بنت فللذكور من أوالدهم ، أبناء األب
منهم أحد ترث بنات األوالد ، مث بنات البنت ، فإذا مل يوجد للميت فروع ، يكون مرياثه كله ألبيه ، 
فإن مل يكن فلجده ، مث ألصوله من أبيه ، فإن عدموا فلذي قرابته الفرعية األعمام ، مث أبنائهم ، ، 

لى الثانية ، حىت الدرجة اخلامسة ، مث تتساوى الدرجات ، ويرث الكل سواء ، ويقدم الدرجة األوىل ع

                                                           

 10، ص  1ط ،  فقه المواريث والوصيةواصل ، انظر :  (1)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ابق ، املوضع نفسه .املرجع السانظر :   (2)
شركة املعاوضة هي أن يدفع الشريك حصة من مال الشركة ليأخذ بعد ذلك مقاباًل ملا أعطى، بأن يكون له نصيب يف أرباح  (3)

 46/ 14، 2صالة ومعاصرة ط أملالية ، املعامالت ا بن حممد الدبيانالشركة، انظر : الدبيان 

 10، ص  1، ط  فقه المواريث والوصيةانظر : واصل ،  (4)
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فإن مل يكن أحد من القرابة يأخذ املال األسبق إليه ، ويصري وديعة عنده ثالث سنوات ، فإن مل يعرف 
له كقريب ملكه ، وليس للمرتد مرياث عندهم من أقاربه اليهود ، وكذلك من يضرب أباه أو أمه ضربا 

 (1)ميا . مد
  املرياث عند العرب يف اجلاهلية: (5

وأما العرب يف اجلاهلية فكانوا ال يورثون إال القادر على القتال ، فال يورثون األطفال وال النساء ، ويرثون 
نساء امليت من بعده ، وتنحصر أسباب املرياث عندهم يف القرابة واحملالفة والتبين بشرط الذكورة يف 

 (2)الثالثة . 
، ومما جيدر اإلشارة إليه أن من مصادر التشريع يف قوانني األحوال الشخصية القوانني هذا 

واألحكام املوروثة من الرتاث اليوناين والروماين ، ونظرياهتم الفلسفية عن الكون واحلياة ، وهذا سر 
 التقائهم يف كثري من األحكام املتعلقة باملرياث وغريه . 

كام اإلرث بين الفقه اإلسالمي وقانون األحوال الشخصية المطلب السادس : إلزامية أح
 السنغالي.
 

إن من املتقرر يف العقيدة اإلسالمية أن ما حكم به اهلل تعاىل ورسوله يف أمور الدين أو الدنيا ، فليس 
 ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ] قال تعاىل:للمسلم فيه خيار ، 

[   ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ
)) فهذه اآلية عامة يف مجيع -رمحه اهلل  -بن كثري ، قال ا (3)

األمور، وذلك أنه إذا حكم اهلل ورسوله بشيء، فليس ألحد خمالفته وال اختيار ألحد هاهنا، وال رأي وال 
، ولذلك البد من التسليم واالنقياد حلكم اهلل ورسوله ، ظاهر وباطنا ، وذلك باإلميان  (4)قول (( 

 كل صغرية وكبرية ، مع الرضا بذلك احلكم واالستسالم له ، ورؤية املصلحة فيه بوجوب التحاكم إليه يف
 ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ] قال تعاىل:، ونبذ كل ما خيالفه من قانون أو عرف أو مذهب أو رأي ، 

                                                           

 املرجع السابق ، املوضع نفسه . (1)
 املرجع السابق ، املوضع نفسه . (2)
  36 ، اآليةسورة األحزاب  (3)
  423/  36 ،  1ط ،  تفسير القرآن العظيمابن كثري ،  (4)
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[   وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ
يقول العالمة  (1)

م اإلسالمي للمرياث أنه دارس يف النظا)) إن أول ما يالحظ ال-رمحه اهلل تعاىل  -(2)بو زهرة أحممد 
النظام اجباريا بالنسبة للمورث ، وبالنسبة للوارث ، فليس للمورث سلطان على ماله بعد جعل ذلك 

وفاته إال يف الثلث ، ليتدارك تقصريا دينيا فاته ، فأراد أن يفتديه باملال ، أو ليواسي من يستحق املواساة 
ابة بعيدة ال يستحق هبا مرياثا ، أو لينفقه يف جهات الرب ومصاحل اجلماعة ، ممن تربطه به صلة مودة أو قر 

اليت يعيش فيها ، أم الثلثان فليس له فيهما سلطان ، واخلالفة فيهما يتوالها الشارع ، يوزعها بني أسرته 
 . (3)بالقسطاس املستقيم ، كل مبقدار حاجته ، أو مبقدار قرابته (( 

 
 ة اإلحسان إلى غير الورثة بإعطائهم من التركة . المطلب السابع : مشروعي

إن اإلسالم يفتح أبوابا واسعة للرب واإلحسان إىل الغري ، ولذلك ندب إىل إعطاء شيء من الرتكة 
 ٹ]:قال تعاىلواليتامى واملساكني ممن حضر القسمة وتاقت نفوسهم إليها ،  –غري الورثة  –لألقرباء 

[   ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ
 -، قال ابن كثري  (4)

)) قيل: املراد: وإذا حضر قسمة املرياث ذوو القرىب ممن ليس بوارث واليتامى واملساكني  -رمحه اهلل تعاىل 
 .(5)يستحب((فلريضخ هلم من الرتكة نصيب، وأن ذلك كان واجبا يف ابتداء اإلسالم ، وقيل : 

غري الوارثني ، فال مانع من  –أقرباء امليت  والولد املتبىن إذا كان فقريا أو مسكينا ، أو كان من
أن يعطى شيئا من الرتكة بر وإحسانا من الورثة ، وليس حقا واجبا له من مال من تبناه ومات وتركه من 

 ورائه . 
ويف هذا التشريع اإلسالمي مبواساة الفقراء واملساكني من ذوي القرىب واألجانب ، مقاصد جلية 

حلياة االجتماعية واألسرية ، وباجلانب النفسي واخللقي ، وبالناحية اإلنسانية وغايات سامية ، تتعلق با
                                                           

  65 ية، اآلسورة النساء  (1)
،  األعالمه  ، الزركلي ،  1394هو حممد بن أمحد أبو زهرة من أكرب علماء الشريعة اإلسالمية يف عصره ، تويف رمحه اهلل سنة  (2)

6/25 

  207، ص  1ط ،  أحكام التركات والمواريثأبو زهرة ،  (3)
  8 ، اآليةسورة النساء  (4)
  219/  2  ، 1ط ،  تفسير القرآن العظيمابن كثري ،  (5)
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))  واألدب الذي يرشد إليه الكتاب يف هذا -رمحه اهلل تعاىل  -(1)أيضا ، قال الشيخ حممد رشيد رضا 
ال ينبغي املقام : هو اعتبار أن هذا املال رزق ساقه اهلل إىل الوارثني عفوا بغري كسب منهم وال سعي ، ف

أن يبخلوا به على احملتاجني من ذوي القرىب، واليتامى، واملساكني من أمتهم، ويرتكوهم يذهبون منكسري 
 . (2)القلب مضطريب النفس، ومنهم من يكون احلرمان مدعاة حسده للوارث... (( 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

حممد رشيد بن علي رضا بن حممد مشس الدين بن حممد هَباء الدين بن منال علي خليفة القلموين، البغدادي األصل، احلسيين هو  (1)
النسب: صاحب جملة )املنار( وأحد رجال اإلصالح اإلسالمي. من الكّتاب، العلماء باحلديث واألدب والتاريخ والتفسري. ولد ونشأ 

ونظم الشعر يف صباه، وكتب يف  ه  ، وتعلم فيها ويف طرابلس. وتنسك، 1282)من أعمال طرابلس الشام( ، سنة  يف القلمون
 ض=بع
 : الزركلي ، ه  ، انظر 1354، تويف رمحه اهلل سنة  ه  فالزم الشيخ حممد عبده وتتلمذ له 1315الصحف، مث رحل إىل مصر سنة  =

  126/  6 ، 15، ط األعالم 
  322/  4،  1ط ،  تفسير المنار، رشيد رضا  (2)
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 صل السادسالف

خالف فيها قانون األحوال الشخصية السنغالي األحكام الفقهية المتعلقة بالوصية لألوالد التي 
 الفقه اإلسالمي .

 وتحته ثالثة مباحث : 

 المبحث األول : أحكام الوصية في الفقه اإلسالمي . 

الفقهية المتعلقة بالوصية لألوالد التي خالف فيها قانون األحوال  مسائلالمبحث الثاني : ال
 الشخصية السنغالي الفقه اإلسالمي . 

الثالث : المقارنة بين قانون األحوال الشخصية السنغالي والفقه اإلسالمي في أحكام المبحث 
 الوصية
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 المبحث األول : أحكام الوصية في الفقه اإلسالمي .

 لغة واصطالحا . المطلب األول : تعريف الوصية 
 

 الفرع األول : تعريف الوصية لغة:
وأوصى لفالن ... ، توصية  ،يوصي ،ووصى ،إيصاء ،يوصي ،ىوهي االسم من أوصالوصية لغة هي ))

بالكسر  ، و يقال الوصاية أيضا ، وهي )) (1)(( ...بكذا أي جعل له ذلك من ماله وذاك موصى له 
...((  مصدر الوصي وقيل اإليصاء طلب شيء من غريه ليفعله على غيب منه حال حياته وبعد وفاته

 . (3)متليك مضاف إىل ما بعد املوت((  ، وقال اجلرجاين )) الوصية: (2)
الوصية إذن هي متليك من احلي جزء من ماله آلخر ، يستحقه بعد موته ، وخيتلف عن اهلبة بأن 

 اهلبة متليك شيء يستحقه املوهوب يف حياة الواهب . 
 الفرع الثاين : تعريف الوصية اصطالحا. 
 ما يلي :  عرف الفقهاء الوصية بعدة تعريفات خمتلفة ، ومنها 

  تعريف الوصية عند احلنفية : (1
الوصية عند احلنفية هي )) متليك مضاف إىل ما بعد املوت بطريق التربع، سواء كان ذلك يف األعيان أو 

، وقال صاحب االختيار: )) هي : طلب فعل يفعله املوصى إليه ، بعد غيبة  (4)يف املنافع ... (( 
مصاحله، كقضاء ديونه والقيام حبوائجه ومصاحل ورثته من بعده ...  أو بعد موته ، فيما يرجع إىل املوصي

 ))(5). 
 تعريف الوصية عند املالكية : (2

                                                           

  169، ص   1ط  كتاب الوصايا ،، طلبة الطلبة في االصطالحات الفقهية،  النسفي (1)
 .  487، ص  1ط  باب الواو ، الواو مع الصاد املهملة،، المغرب في ترتيب المعرباخلوارزمي ،  (2)
 .  252ص  ،  1باب الواو ، ط  ، التعريفات اجلرجاين ،  (3)
  111، ص  4ط  كتاب الوصايا ،  ، أنيس الفقهاءالقونوي ،  (4)
  62/  5 ،  1ط  ، االختيار لتعليل المختارابن مودود ،  (5)
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 .  (1)((  عقد يوجب حقا يف ثلث عاقده يلزم مبوته أو يوجب نيابة عنه بعدهالوصية عند املالكية هي ))
 تعريف الوصية عند الشافعية .  (3

 . (2)((  التربع جبزء من املال مضاف إىل ما بعد املوتعبارة عن الوصية عند الشافعية هي ))
  تعريف الوصية عند احلنابلة : (4

الوصية عند احلنابلة هي )) عبارة عن التربع بشيء من مال يقف نفوذه على خروجه من الثلث بعد 
 .  (3)املوت(( 

ف بينها االختالوهذه التعريفات وإن بدت من تعددها خمتلفة فإهنا متفقة يف معانيها ، ف
، ونستخلص من هذه التعريفات أن الوصية مال أو منفعة ميلكها احلي آلخر من اختالف لفظي فقط 

واهلل  باب اإلحسان والتطوع ، من ثلث تركته ، وال يكون هلذا التمليك نفوذا إال بعد موت الواهب ،  
 أعلم . 

 المطلب الثاني : مشروعية الوصية .  
 القرآن والسنة واإلمجاع.قد دل على مشروعية الوصية 

 الفرع األول : مشروعية الوصية من القرآن الكرمي .
رًا اْلَوِصيَُّة ﴿ كرمي فمنه قوله تعاىل أما مشروعية الوصية من القرآن ال ُكِتَب َعَلْيُكْم ِإَذا َحَضَر َأَحدَُكُم اْلَمْوُت ِإْن تَ َرَك َخي ْ

)) اشتملت هذه اآلية الكرمية على األمر بالوصية -رمحه اهلل  -ن كثري ، قال اب(4) ﴾لِْلَواِلَدْيِن َواألَقْ رَِبنَي 
قبل نزول آية املواريث، فلما نزلت آية -على أصح القولني -للوالدين واألقربني. وقد كان ذلك واجبا 

الفرائض نسخت هذه، وصارت املواريث املقدرة فريضة من اهلل، يأخذها أهلوها حتما من غري وصية وال 
، ومهما يكن درجة الطلب يف اآلية الكرمية إجيابا أو ندبا فهي دليل على أصل  (5)نة  املوصي(( حتمل م

 املشروعية .

                                                           

  167/  8،   1، ط شرح مختصر خليلاخلرشي ،  (1)
  401/  4،   1ط ،  الوسيط في المذهبالغزايل ،  (2)
  341، ص  1 ط،  الهداية على مذهب اإلمام أحمدالكلوذاين ،  (3)
  180 ، اآليةسورة البقرة  (4)
  492/  1،   1ط ،  تفسير القرآن العظيمابن كثري ،  (5)
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[   ڭ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ]و قوله تعاىل: 
، و ))املعىن: أن قسمة املال بني من ذكر  (1)

سمة املواريث إال بعد ، فال يشرع يف ق (2)إمنا تكون بعد خروج ما جيب إخراجه بوصية، أو بدين ... (( 
 تنفيذ الوصية بشروطها. 

  شروعية الوصية من السنة النبوية :الفرع الثاين : م
، قال: - رضي اهلل عنه - (3) روي عن سعد ومن األدلة على مشروعية الوصية من السنة النبوية ، ما

أن ال يردين على عقيب،  ، فقلت: يا رسول اهلل، ادع اهلل -صلى اهلل عليه وسلم  -مرضت، فعادين النيب 
قال: )) لعل اهلل يرفعك وينفع بك ناسا(( ، قلت: أريد أن أوصي، وإمنا يل ابنة، قلت: أوصي 
بالنصف؟ قال: )) النصف كثري(( ، قلت: فالثلث؟ قال: )) الثلث، والثلث كثري ، أو كبري(( ، قال: 

الوصية ، وأهنا تكون من الثلث ، ويف احلديث مشروعية  (4)فأوصى الناس بالثلث، وجاز ذلك هلم ، 
 (5)وهو قول مجهور الفقهاء . 

 مشروعية الوصية من اإلمجاع :الفرع الثالث : 
وأما اإلمجاع فقد نقله ابن قدامة يف املغين فقال : )) وأمجع العلماء يف مجيع األمصار واألعصار على 

: )) فإن األئمة املهديني -رمحه اهلل  -(7)بن عبد اهلل القونوي احلنفي اسم  ، وقال ق (6)جواز الوصية(( 

                                                           

  12 من اآليةسورة النساء  (1)
 541/  3،  1ط ، البحر المحيط في التفسيرأبو حيان ،  (2)
مرة ويكىن أبا إسحاق، وهو من  سعد بن أيب وقاص ، واسم أيب وقاص مالك بن وهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كالب بن (3)

 اهلل سبيل يف بسم رمى من أول وأنا اإلسالم يف ثالثا كنت وقال سنة عشرة سبع ابن وهو قدميا أسلم، سادة األنصار رضي اهلل عنه 
. ابن سعد  الشورى أصحاب أحد وهو وعثمان عمر قبل من الواليات وويل سلم و عليه اهلل صلى اهلل رسول مع كلها املشاهد شهد

  1/356،  صفة الصفوة، وابن الجوزي ،  3/101،  1،  ط الطبقات الكبرى، 

، كتاب الوصية ،  صحيح مسلم( ،  2744، احلديث )  3/  4، كتاب الوصايا ، باب الوصية بالثلث ،  صحيح البخاري (4)
 ( 1628، احلديث )  1250/  3باب الوصية بالثلث ، 

  76/  11،   1ط،  شرح صحيح مسلم، ووي الن (5)
 137/  6 ،  1ط ، المغني ابن قدامة ،  (6)
 105/  7، 1ط ،  معجم المؤلفينكحالة ، ه  ، انظر :   978هو قاسم بن عبد اهلل القونوي الرومي احلنفي ، تويف  (7)
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والسلف الصاحل أوصوا عليه األمة إىل يومنا هذا، وألن اإلنسان ال خيلو من حقوق له وعليه، وأنه مؤاخذ 
 .(1)بذلك، فإذا عجز بنفسه فعليه أن يستنيب يف ذلك غريه، والوصي نائب عنه يف ذلك ((  

 ية . الفرع الرابع : احلكمة  يف مشروعية الوص
)) إن اهلل تعاىل قدر خللقه آجاال وبسط هلم فيها آماال مث أخفى عليهم -رمحه اهلل  - (2)قال املاوردي 

حلول آجاهلم وحذرهم غرور آماهلم، فحقيق على اإلنسان أن يكون مباهيا للوصية حذرا من حلول 
 .  (3)املنية(( 

ه من غري الورثة ومن شاءه من املؤمنني ، فالوصية نوع من الرب والقربة ، يواسي هبا املوصي أقارب
 ويرجو هبا ثواب اهلل تعاىل بعد موته .  

 المطلب الثالث : حكم الوصية في الفقه اإلسالمي . 
 الفرع األول : حكم الوصية . 

 هناك قوالن للفقهاء يف حكم الوصية ، ومها : 
 القول األول : الوصية مستحبة . 

واملالكية والشافعية واحلنابلة إىل أن الوصية مندوبة وليست بواجبة ،  ذهب مجهور الفقهاء من احلنفية
 وفيما يلي نصوص أقواهلم : 

) الوصية غري واجبة وهي مستحبة والقياس يأىب ) (4)قول احلنفية يف حكم الوصية : قال البابريت  (1
يل ملكتك جوازها ألنه متليك مضاف إىل حال زوال مالكيته، ولو أضيف إىل حال قيامها بأن ق

 .  (1)غدا كان باطال فهذا أوىل، إال أنا استحسناه حلاجة الناس (( 
                                                           

  112، ص  1كتاب الوصايا ، ط ،   أنيس الفقهاءالقونوي ،  (1)
مد ابن حبيب، باحلاء املهملة ، أقضى القضاة، أبو احلسن املاوردي البصري ، له تصانيف عدة يف أصول الفقه، هو علي بن حم (2)

وفروعه، وغري ذلك ، جعل إليه والية القضاء ببلدان كثرية، وسكن بغداد يف درب الزعفراين ، تويف ببغداد يوم الثالثاء سلخ شهر ربيع 
طبقات الفقهاء ابن الصالح ، انظر :  مستهل شهر ربيع اآلخر سنة مخسني وأربع مئة . األول، ودفن بباب حرب يوم األربعاء

  1/230،  1ططبقات الشافعية ،  ابن قاضي شهبة ،،  636/  2،  1ط ،  الشافعية
  185/  8،   1ط ،  الحاوي الكبيراملاوردي ،  (3)
 رة وسبعمائةحممد بن حممود بن أمحد البابريت الشيخ أكمل الدين احلنفي ويقال حممد بن حممد بن حممود ولد سنة بضع عشهو   (4)

 – أرضروم - الروم الرزن التابعة( بابرت) أو( ببغداد دجيل أعمال من قرية) بابريت إىل نسبته. باالدب عارف احلنفية، بفقه عالمة، 
  7/42،  1، ط األعالم ، والزركلي ، 1/  6،   2ط ،  الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنةابن حجر ، . انظر :  برتكيا
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)) فهي) الوصية ( -رمحه اهلل  -قال القاضي عبد الوهاب الوصية : قول املالكية يف حكم (2
حتياطا ألن اإلنسان ال يدري مىت يأتيه أمر اهلل عز وامندوب إليها ... ، وألن فيها حترزا 

 .  (2)وجل((
عن حكم الوصية  (3)ل الشافعية يف الوصية : وقال أبو بكر بن حممد بن عبد املؤمن الشافعي قو  (3

سالم واجبة جبميع املال لألقربني ... ، مث نسخت بآية املواريث وبقي اإلبتداء ا))وكانت يف 
 .  (4)استحباهبا يف الثلث فما دونه يف حق غري الوارث(( 

قدامة يف املغين ))وتستحب الوصية جبزء من املال ملن ترك  قول احلنابلة يف الوصية : قال ابن (4
رًا اْلَوِصيَُّة لِْلَواِلَدْيِن َواأْلَقْ َرِبنَي بِاْلمَ   ﴿خريا؛ ألن اهلل تعاىل قال  ْعُروِف ُكِتَب َعَلْيُكْم ِإَذا َحَضَر َأَحدَُكُم اْلَمْوُت ِإْن تَ َرَك َخي ْ

 (6)جوب، وبقي االستحباب يف حق من ال يرث(( فنسخ الو  (5) ﴾َحقًّا َعَلى اْلُمتَِّقنَي 
  دليل القائلني باستحباب الوصية :

)) ما حق امرئ مسلم، له شيء يريد أن يوصي فيه، يبيت  -صلى اهلل عليه وسلم  -استدلوا بقوله 
 )) وفيه دليل على أن الوصية غري-رمحه اهلل  -، قال اخلطايب  (7)ليلتني، إال ووصيته مكتوبة عنده(( 

، ووجه استدالهلم باحلديث هو قوهلم : )) ألنه عليه السالم جعلها  (8)واجبة وهو قول عامة الفقهاء(( 
 .  (9)حقا للمسلم ال عليه ، ولو وجبت لكان عليه ال له ، وهو خالف ما يدل عليه اللفظ (( 

                                                                                                                                                                                           

  413/  10،   1ط ،  العناية شرح الهدايةالبابريت ،  (1)
  1619/  2،  1ط ،  المعونة على مذهب عالم المدينةعبد الوهاب ،  (2)
ر بن حممد بن عبد املؤمن اإلمام العامل الرباين الزاهد الورع تقي الدين احلصين الدمشقي احلسيين ثبت نسبه على قاضي هو أبو بك (3)

حسبان متأخرا مولده يف أواخر سنة اثنتني ومخسني وسبعمائة وكان خفيف الروح منبسطا له نوادر وخيرج مع الطلبة إىل املفرتحات 
ذلك مع الدين والتحرز يف أقواله وأفعاله وتزوج عدة نساء مث إنه أقبل على العبادة قبل الفتنة وختلى ويبعثهم على االنبساط واللعب و 

 عن النساء واجنمع عن الناس مع املواظبة على االشتغال بالعلم ، تويف يف مجادى اآلخرة سنة تسع بتقدمي التاء وعشرين ومثامنائة . انظر
 76/  4 ،  1ط ،  طبقات الشافعيةابن قاضي شهبة ، : 

 340، ص   1ط،  كفاية األخيار في حل غاية االختصاربن عبد املؤمن ،  (4)
  180 اآلية سورة البقرة  (5)
  138/  6،  ، ط  المغنيابن قدامة ،  (6)
 ( 1627)  برقم،  1249/  3،  كتاب الوصية  ،صحيح الأخرجه مسلم يف  (7)
  82 / 4، للخطايب ،  معالم السنناخلطايب ،  (8)
  45/  8،  2ط،  شرح سنن أبي داوود عون المعبودالعظيم أبادي ،  (9)
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غنياء أتدع ورثتك ك ان إنالذى فيه )) -رضي اهلل عنه  -دلوا أيضا حبديث سعد بن أىب وقاصواست
صر تقت - صلى اهلل على وسلم -، قالوا : )) إن النيب   (1)خريا من ان تدعهم فقراء يتكففون الناس(( 

ن غىن الورثة بعده أوىل من أعلى ما جعله خارجا خمرج اجلواز ال خمرج االجياب ، مث بني  الوصيةيف 
ألخذت من ماله عند موته إن امتنع منها  لو وجبت ألجرب عليها ، و  الوصيةفقرهم إىل الصدقة، وألن 

 . (2)كالديون والزكوات ، وألن الوصايا عطايا فأشبهت اهلبات (( 
 القول الثاين : أن الوصية واجبة لألقارب غري الوارثني . 

س وقتادة و وقد ذهب إىل وجوب الوصية لألقارب غري الوارثني مجاعة من أهل العلم ، ومنهم  طاو 
لف أبر بن زيد ، واختلفوا يف القدر الذى جيب عليه ان يوصى منه ، فقيل: انه واحلسن البصري وجا

وقد ذهب ابن حزم إىل وجوب الوصية غري الورثة  (3)درهم، مخسمائة ، وقيل جتب يف قليل املال وكثريه ، 
))وفرض على كل مسلم أن يوصي -رمحه اهلل تعاىل  -من األقارب ودافع عن هذا القول جدا ، فقال 

رابته الذين ال يرثون، إما لرق، وإما لكفر، وإما ألن هنالك من حيجبهم عن املرياث أو ألهنم ال يرثون لق
فيوصي هلم مبا طابت به نفسه، ال حد يف ذلك، فإن مل يفعل أعطوا وال بد ما رآه الورثة، أو الوصي ، 

صي هلما، أو ألحدمها إن مل فإن كان والداه، أو أحدمها على الكفر، أو مملوكا ففرض عليه أيضا أن يو 
يكن اآلخر كذلك، فإن مل يفعل أعطي، أو أعطيا من املال وال بد، مث يوصي فيما شاء بعد ذلك (( 

(4) . 
 أدلة القائلني بوجوب الوصية : (1

رًا اْلَوِصيَّةُ ُكِتَب َعَلْيُكْم ِإَذا َحَضَر َأَحدَُكُم اْلَمْوُت ِإْن تَ رَ   ﴿استدل القائلون على وجوب الوصية بقوله تعاىل :  َك َخي ْ

يٌع َعِليٌم 180لِْلَواِلَدْيِن َواأْلَقْ َرِبنَي بِاْلَمْعُروِف َحقًّا َعَلى اْلُمتَِّقنَي ) ُلونَُه ِإنَّ اللََّه مسَِ َا ِإمْثُُه َعَلى الَِّذيَن يُ َبدِّ َعُه فَِإمنَّ َلُه بَ ْعَد َما مسَِ  (5) ﴾( َفَمْن بَدَّ
)) فهذا فرض كما تسمع ، فخرج منه الوالدان، واألقربون الوارثون، وبقي -رمحه اهلل  -، قال ابن حزم 

من ال يرث منهم على هذا الفرض ، وإذ هو حق هلم واجب فقد وجب هلم من ماله جزء مفروض 
                                                           

 . (2742، برقم )  4/3،  خري من أن يتكففوا الناسا ، باب أن يرتك ورثته أغنياء أخرجه البخاري ،كتاب الوصاي (1)
 399/  15،  1، ط  المجموع شرح المهذب النووي ، (2)
  398/  15،  1ط ،  المجموع شرح المهذبالنووي ، انظر :  (3)
  353/  8،   1ط ،  المحلىابن حزم ،  (4)
  181،  180سورة البقرة اآليتان  (5)
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إخراجه ملن وجب له إن ظلم هو ومل يأمر بإخراجه، وإذا أوصى ملن أمر به فلم ينه عن الوصية لغريهم، 
 .  (1)به ، وله أن يوصي بعد ذلك مبا أحب (( فقد أدى ما أمر 

 لفرع الثاين : شروط صحة الوصية :ا
يشرتط القائلون باستحباب الوصية عدة شروط لصحة الوصية وجواز تنفيذها ، وفيما يلي أهم تلك 

 الشروط : 
رضي اهلل  -أن تكون من ثلث املال فما دونه ، وذلك ملا سبق من قصة سعد بن أيب وقاص ( 1

أي أوص من الثلث فما دونه  (2)(له )) الثلث، والثلث كثري( -صلى اهلل عليه وسلم  -وقول النيب  -ه عن
عليه  -، وال تزد عليه ، )) وفيه دليل على أنه ال ينبغي للمرء أن يوصي بأكثر من ثلثه؛ ألن النيب 

يف بعض اآلثار بيان للمقادير ، و  (3)ذم املعتدين يف الوصية والتعدي يف الوصية جماوزة حدها((  -السالم 
)) وروي عن -رمحه اهلل  -املستحبة يف الوصية وترتيبها حسب حال الورثة غىن وفقرا ، قال الكاساين 

سيدنا أيب بكر، وسيدنا عمر، وسيدنا عثمان رضي اهلل تعاىل عنهم أهنم قالوا: اخلمس اقتصاد، والربع 
 .(4)جهد، والثلث حيف(( 

قال : مسعُت  -رضي اهلل عنه  -لوارث ، وذلك ملا روى أبو أمامَة  أن ال تكون الوصية( 2
 (5)(( إن اهلل قد أعطى كل ذي حق حقه فال وصية لوارثيقول: )) -صلى اهلل عليه وسلم  -رسوَل اهلل 

، أي أن اهلل تعاىل أعطى كل ذي حق حقه من مال امليت فخص أقرب األقرباء باملرياث ، ومن دوهنم 
ية الوصية الحق فيه للوارث ، وإمنا هي ملن ليس له نصيب من املرياث ، وقال أبو سليمان بالوصية ، وعل

)) وإمنا تبطل الوصية للوارث يف قول أكثر أهل العلم من أجل حقوق سائر الورثة -رمحه اهلل  -اخلطايب 
أن الوصية  فإذا أجازوها جازت كما إذا أجازوا الزيادة على الثلث لألجنيب جاز ، وذهب بعضهم إىل

                                                           

 353/  8،   1، ط  المحلىابن حزم ،  (1)
، كتاب ( ، صحيح مسلم  2744، احلديث )  3/  4، كتاب الوصايا ، باب الوصية بالثلث ، صحيح ال أحرجه البخاري يف (2)

 ( 1628)  برقم،  1250/  3باب الوصية بالثلث ، الوصية ، 
  144/  27،   1، ط  المبسوطالسرخسي ،  (3)
  330/  7،  1ط ، بدائع الصنائع الكاساين ،  (4)
   من هذا البحث . 188سبق خترجيه ، انظر :  (5)
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للوارث ال جتوز حبال وإن أجازها سائر الورثة ، ألن املنع منها إمنا حلق الشرع ، فلو جوزناها لكنا قد 
 . (1)استعملنا احلكم املنسوخ وذلك غري جائز ، كما أن الوصية للقاتل غري جائزة وإن أجازها الورثة(( 

رجل بعبده لوارث وأوصى ألجنيب بوصية، كيف يصنع؟  )) قلت : أرأيت إن أوصى دونةامل جاءو 
قال: قال مالك يف رجل أوصى بوصية ألجنيب وأوصى لوارث أيضا. قال: قال مالك: يتحاصان، حياص 
الوارث األجنيب بالوصية يف الثلث، مث تكون حصة الوارث جلميع الورثة إال أن جييزوا ذلك، فكذلك 

 .(2)مسألتك (( 
،  (3)ل ، فإذا قتل املوصى له املوصي فال تنفذ الوصية عند مجهور الفقهاء أن ال تكون لقات( 3

أنه قال ))ال وصية  -صلى اهلل عليه وسلم  -وذلك قياسا للوصية على املرياث ، وملا روي عن النيب 
ية قالوا ))وألن الوصية أخت املرياث وال مرياث للقاتل ... ، وألن الورثة تتأذى بوضع الوص (4)لقاتل (( 

 . (5)يف القاتل، كما يتأذى البعض بوضعها يف البعض فيؤدي إىل قطع الرحم(( 
، فكل هؤالء ممن  (6)أهلية التربع ، حىت ال تصح من الصيب والعبد واملكاتب يف حق املوىل ( 4

لوصية تربع لصاحب املال جبزء ال تصح منهم الوصية لعدم استقالهلم بأنفسهم يف التصرفات املالية ، وا
 . نهم

عدم وجود الدين ، فإذا مات اإلنسان تزامحت على تركته أمور أربعة ، وهي : مؤن التجهيز ( 5
والباقي هو املرياث ، و )) أول ما يبدأ منها  -إن أوصى  –، واحلقوق املالية اليت يف ذمته ، والوصية 

لدين مباله مل مينعه من بكفن امليت ودفنه؛ ألن سرت عورته ومواراة سوآته من أهم حوائجه واستغراق ا
ذلك حال حياته فكذلك بعد وفاته مث تقضى ديونه؛ ألهنا أهم من قضاء ديون اهلل ال استغناء اهلل تعاىل 

                                                           

  85/  4،   1، ط  معالم السنناخلطايب ،  (1)
  365/  4،   1، ط المدونة سحنون  ،  (2)

 ،  28/  7،   1، ط خرية الذالقرايف ، انظر :  (3)
، بلفظ )) ليس لقاتل وصية (( ، وقال ))مل يرو هذا احلديث عن عاصم إال حجاج، وال  المعجم األوسطأخرجه الطرباين ، يف  (4)

، وقال ))مبشر بن السنن ، والدار قطين يف  161/  8عن حجاج إال مبشر، تفرد به: بقية، وال يروى عن علي إال هبذا اإلسناد((
  424/  5((  يد مرتوك احلديث يضع احلديثعب

  330/ 7،  1، ط بدائع الصنائعالكاساين ،  (5)
   208/  3  2ط ، تحفة الفقهاءالسمرقندي ،  (6)
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وافتقار العبد لشدة خصومة اهلل تعاىل يف حقوق العباد ولكثرة جتاوز اهلل تعاىل وعفوه وتفضله وكرمه ، مث 
 م الباقي على الورثة . ، مث يقس (1)تنفذ وصيته من الثلث ... (( 

 الفرع الثالث : الشروط املتعلقة باملوصي يف الفقه اإلسالمي : 
وهناك شروط يف الفقه اإلسالمي ملن تصح منه الوصية ، وتلزم من وجودها يف املوصي صحة الوصية منه 

 اذها ، ومن تلك الشروط ما يلي :ونفاذها ، ومن عدمها عدم صحة الوصية منه وعدم نف
أن يكون مالكا ملا أوصى به ملكا تاما ، فمستغرق الذمة ، وغري املالك ال تصح  ))( 1

، وعن أيب هريرة، قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: )) كل املسلم على املسلم  (2)وصيتهما(( 
مي ، وفيه ))إخبار بتحر  (3)حرام : ماله، وعرضه، ودمه حسب امرئ من الشر أن حيقر أخاه املسلم (( 

فال تصح الوصية من مال الغري ،  (4)الدماء، واألموال، واألعراض، وهو معلوم من الشرع علما قطعيا(( 
فيه بدون دون نفس أو إذن من  فأو من مال تعلق به حق للغري ، كما تصح هبته أو رهنه أو أي تصر 

 صاحبه .
الوصية بذلك تربع بإجيابه  )) أن يكون من أهل التربع يف الوصية باملال وما يتعلق به ؛ ألن( 2

بعد موته فال بد من أهلية التربع فال تصح من الصيب، واجملنون؛ ألهنما ليسا من أهل التربع لكونه من 
، والقاعدة الفقهية تقول بأن )) من صح  (5)التصرفات الضارة احملضة إذ ال يقابله عوض دنيوي(( 

 .  (6)تصرفه يف املال صحت وصيته (( 
ملوصي ... فال تصح وصية اهلازل، واملكره، واخلاطئ ؛ ألن هذه العوارض تفوت )) رضا ا( 3
والتوصية تربع وإحسان من املوصي وال سبيل أو سلطان ألحد عليه حبمله عليه باإلكراه أو  (7)الرضا (( 

                                                           

  556/  8،   2ط ،  البحر الرائق شرح كنز الدقائقابن جنيم ،  (1)
  168/  8،  1ط ،  شرح مختصر خليلاخلرشي ،  (2)
 (( 2564))  برقم،  1986/  4، باب حترمي ظلم املسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه ماله ،  حيحصال أخرجه مسلم يف (3)
  676/  2،   1 ، طسبل السالم الصنعاين ،  (4)
  334/  7،  1، ط   بدائع الصنائعالكاساين ،  (5)
  99/  5،   1ط ،  التهذيب في فقه اإلمام الشافعيالبغوي ، انظر :  (6)
  335/  7،   1، ط  بدائع الصنائع ، الكاساين (7)
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 -صلى اهلل عليه وسلم  -، أن النيب  (1)اإلجلاء ، فضال عن الظلم والغصب ، وعن أيب محيد الساعدي 
قال: )) ال حيل المرئ أن يأخذ عصا أخيه بغري طيب نفس منه (( ، قال : ذلك لشدة ما حرم اهلل من 

 (2)مال املسلم على املسلم . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           

 بن اخلزرج بن عمرو بن مازن بن ثعلبة بن خالد بن مالك بنهو أبو محيد الساعدي امسه: عبد الرمحن بن عمرو بن سعد  (1)
، شهد أحدا واخلندق واملشاهد   ساعدة بن اخلزرج بن عمرو بن حارثة بن عمرو بن أمية بن حيل بن ثعلبة بنت أمامة أمه، ساعدة

وخليفة بن خياط ، .  434/  4،   1، ط معجم الصحابةالبغوي ، ، انظر :  -صلى اهلل عليه وسلم  -كلها مع  رسول اهلل 
  167ص،  الطبقات

واحلديث صححه (2822برقم ) ،  316/  13حبان ، أبو حامت البسيت ،  ، تأليف حممد بنصحيح ال أخرجه ابن حبان يف (2)
  196/  8،  1ط ،  التعليقات الحسان على صحيح بن حباناأللباين ، انظر : 
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الفقهية المتعلقة بالوصية لألوالد التي خالف فيها قانون  مسائلالمبحث الثاني : ال
 السنغالي الفقه اإلسالمي . األحوال الشخصية

 لمطلب األول : إباحة الوصية للوارث . ا
(( ، واليت تنص على أنه : )) ميكن  659من املواد املخالفة للفقه اإلسالمي يف باب الوصية )) املادة : 

عن طريق اهلبات بني األحياء أو الوصية إال من  ألي شخص أن يصدر منه اإلجياب أو القبول، إما
ل هو صحة الوصية من كل األشخاص وهلم ، إال من حكم ، أي أن األص(1)استثناهم القانون (( 

القانون بإبطال وصيته ، أو الوصية له ، وال استثناء للوارث ممن تصح الوصية هلم يف قانون األحوال 
 الشخصية السنغايل ، ولذلك فلو وصى ألحد أوالده الوارثني فإن ذلك منه . 

أنه )) ال وصية  -لى اهلل عليه وسلم ص -وهذا احلكم خمالف ملا ورد يف حديث رسول اهلل 
صلى اهلل عليه  -، كما أنه خمالف إلمجاع علماء املسلمني ، وفيه تعقيب حلكم اهلل ورسوله  (2)لوارث (( 

، ولو صحت الوصية لوارث )) النتقضت قسمة اهلل هلم فيما ورثهم وصار هلم أكثر مما  -وسلم 
 .  (3)أعطاهم (( 

صية المحكوم عليه بالسجن المؤبد ، والمدان في قضايا أخالقية المطلب الثاني : إبطال و 
. 

(( : إبطال لوصية احملكوم عليه بالسجن املؤبد ، أو املدان يف قضايا أخالقية ،  662ففي )) املادة : 
، أو مدى ة للسمعةوذلك مبا نصت عليه من أن : )) األشخاص احملكومون عليهم بعقوبات مؤملة ومسيئ

 . (4)الوصايا ... ((  يصح منهم عقود التربع سواء باهلبات بني األحياء أو احلياة ،  ال
وهذا احلكم ال شك أنه خمالف للفقه اإلسالمي ، فليس فيه ما مينع من صحة الوصية من 
احملكوم عليه باملؤبد ، وال من املدان يف قضايا أخالقية ، فلو وصى احملكوم عليه بالتأبيد ، أو املدان عليه 

ضايا أخالقية تسي ء للسمعة جبزء من ماله بالشروط املعروفة لصحت منه ، ذلك إذا مل يكن سبب يف ق
سجنه أو القضايا األخالقية اليت أدين هبا مما له عالقة باملظامل واحلقوق املالية املقتضية لرفع يده عن 

                                                           

 (659انظر : قانون األحوال الشخصية السنغايل ، املادة )  (1)
 . 6/70صححه األلباين : إرواء الغليل ، واحلديث  906/ 2أخرجه ابن ماجة يف السنن ، باب ال وصية لوارث ،  (2)
  263/  7،   1ط ،  االستذكار : ابن عبد الرب ،  انظر (3)
 ( 662ن األحوال الشخصية السنغايل ، املادة ) انظر : قانو  (4)
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ا، رجال أو امرأة، مسلما أمواله وحجره ، ف ))تصح الوصية باملال من البالغ الرشيد، عدال كان أو فاسق
 (1)أو كافرا ، ألن هبتهم صحيحة، فالوصية أوىل ((  . 

 -ويلحق باملسجون األسري الذي بني يدي العدو ، فتصح وصيته ، قال عمر بن عبد العزيز 
ألحد عماله ))  أجز وصية األسري، وعتاقه، وما صنع يف ماله، ما مل يتغري عن دينه، فإمنا هو -رمحه اهلل 

 (2)ه، يصنع فيه ما يشاء (( مال
 فرع  : حكم وصية احملجور عليه . 

 تعريف احلجر لغة واصطالحا : (1
أصل احلجر يف اللغة ما حجرت عليه أي منعته من أن يوصل إليه وكل ما منعت منه فقد احلجر لغة : ))

وهو ما وكذلك احلجرة اليت ينزهلا الناس ،  ك حجر احلكام على األيتام منعهمحجرت عليه، وكذل
 .(3)(( حوطوا عليه

، سواء كان لسفه أو صغر  (4)احلجر اصطالحا : هو : ))الشريعة منع االنسان من التصرف يف ماله(( 
 أو ديون أو حنوها . 

 مشروعية احلجر :  (2
 [  ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې] :األصل يف مشروعية احلجر قوله تعاىل

عاىل دفع املال إىل اليتيم بالبلوغ وإيناس الرشد.. علمنا أنه قبل ، قال الشافعي: )) فلما علق اهلل ت (5)
صلى اهلل عليه  -أن رسول اهلل  (7)، وعن كعب بن مالك  (6)البلوغ ممنوع من ماله، حمجور عليه فيه(( 

                                                           

   228/  5،  1ط،  المبدع في شرح المقنعبرهان الدين ،  (1)
 (10150رقم ) ، ب 107/  6،   1، ط مصنفالأخرجه عبد الرزاق يف  (2)
  82/  4،  1ط   مادة حجر أبواب احلاء واجليم ،، تهذيب اللغةاألزهري ،  (3)
  344/  12 ،  1ط، المجموع شرح المهذب النووي ،  (4)
  6 ، من اآليةسورة النساء  (5)
  206/ 7،  1ط ،  البيان في فقه اإلمام الشافعيالعمراين ،  (6)
ن القني بن كعب بن سواد بن غنم بن كعب بن سلمة السلمي األنصاري اخلزرجي الشاعر، هو كعب بن مالك بن أيب كعب ب (7)

 شهد بيعة العقبة مع السبعني، يكىن أبا عبد اهلل، وقيل: أبو عبد الرمحن، كانت كنيته أبا بشري يف اجلاهلية، أحد املخلفني من الثالثة
بينه وبني طلحة بن عبيد اهلل .  -صلى اهلل عليه وسلم  -بوك، آخى النيب الذين خلفوا فتيب عليهم، شهد املشاهد كلها إال بدرا، وت

  2/523،  سير أعالم النبالءوالذهيب ، .  2366/  5،   1، ط معرفة الصحابةأبو نعيم ، انظر : 
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)) واحلديث دليل على أنه  (1))) حجر على معاذ بن جبل ماله، وباعه بدين كان عليه ((  -وسلم 
 .  (2)على املدين التصرف يف ماله ويبيعه عنه لقضاء غرمائه(( حيجر احلاكم 

 أنواع احملجور عليهم واألسباب املوجبة حلجرهم :  (3
احملجور عليهم يف الفقه اإلسالمي أصناف خمتلفة ، ولكل سبب ومقصد يف احلجر عليه ، وتفصيل ذلك  

أنفسهم ، فأما اخلمسة احملجور كالتايل : )) مخسة حجر عليهم حلق غريهم ، وثالثة حجر عليهم حلق 
، واملكاتب (3)عليهم حلق غريهم : فاملفلس حجر عليه حلق الغرماء ، واملريض حلق الورثة، والعبد القن

حلق السيد، واملرتد حلق املسلمني ، وأما الثالثة احملجور عليهم حلق أنفسهم : فالصيب، واجملنون، والسفيه، 
 . (4)وهذا موضع ذكرهم (( 

  ة احملجور عليه :حكم وصي (4
اتفق الفقهاء على صحة وصية احملجور عليه ، وبعضهم اشرتط إمضاء الغرماء لوصيته إن كان حمجورا 

 لسفه ، وبعضهم قال بصحتها مطلقا ، وفيما يلي نصوص املذاهب يف ذلك مفصال : 
 :حلنفية امذهب  - أ

 .(5)ن ماله لسيده(( ألال نفسني : اجملنون والعبد ، إن وصية كل موص جائزة وعندهم )) أ
 مذهب املالكية :  -ب

: )) األمر اجملتمع عليه عندنا أن األمحق والسفيه واملصاب الذي يفيق -رمحه اهلل  -يقول اإلمام مالك 
  (6)أحيانا، أن وصاياهم جائزة ، إذا كان معهم من عقوهلم ما يعرفون به الوصية (( 

 :مذهب الشافعية  -ج

                                                           

  6/645، وصححه ابن امللقن يف البدر املنري ،  105/  6،  1ط ،  وسطالمعجم األالطرباين ،  (1)
  78/  2،  1ط ،  سبل السالم الصنعاين ، (2)
تهذيب وهو إذا ملكته وأبويه، يقال منه: أمة قن وعبد قن، وكذلك االثنان واجلميع ، األزهري ، ، واجلمع األقنان ، لقن: العبد ا (3)

 8/235،  1، ط  اللغة

  206/  6،   1ط،  البيان في فقه اإلمام الشافعيالعمراين ،  (4)
  822/  2،  1ط  ، النتف في الفتاويالسغدي ، انظر :  (5)
  345/  4 ،  1ط  ،المدونة  ، سحنون (6)
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ور عليه بالسفه صحيحة قياسا على وصية الصىب ، وأما احملجور عليه بالفلس ذهبوا إىل أن وصية احملج
 (1)فإن ردها الغرماء بطلت، وإن أمضوها جازت .

  :مذهب احلنابلة - د
واحملجور عليه عند احلنابلة )) يصح تدبريه ووصيته؛ ألن ذلك حمض مصلحته ألنه تقرب إىل اهلل تعاىل 

 .  (2)مباله بعد غناه عنه (( 
  :ب الثالث : إبطال الوصية لغير العاقل المطل

اهم ) اسم  ومن املسائل اليت خالف فيها القانون الفقه اإلسالمي إبطال الوصية لغري العاقل ، أو من 
( على التايل )) ليكون قبول اهلبة بني األحياء أو  667غري حاضر الذهن ( ، حيث نص يف املادة ) 
ن القابل حاضر الذهن أثناء القبول وقت اهلبة أو وقت الوصية صحيحا من أي شخص جيب أن يكو 

 . (3)موت املوصي (( 
وليس من شروط املوصى له يف الفقه اإلسالمي أن يكون حاضر الذهن أو عاقال ، وعليه يصح 
وجيوز للموصي أن يوصي جبزء من ثلث ماله ألجنيب غري عاقل ، ويقبلها ويشرف عليها يف النفقات وليه 

)) َوات ََّفُقوا َأن من َماَت ومل يوص على َوَلده الَّذين مل يبلُغوا أَو -رمحه اهلل تعاىل  -م ، وقال ابن حز 
 .(4)اجملانني َففرض على احْلَاِكم َأن يقدم من ينظر هَلُم ... (( 

المطلب الرابع : جعل الوصية في نصف المال إذا مات ولم يترك إال ولدا واحدا ، وفي 
 .  ن ولدينالثلث إذا ترك أكثر م

 
جواز اإليصاء بنصف املال ،ذلك إذا مل يرتك املوصي إال ولدا واحدا )) ( على  504وقد نصت املادة ) 

، وهذا خمالف ملا يف الفقه اإلسالمي من جعل الوصية من (5)(( ، وبثلث املال إىل ترك ولدين فأكثر 
 ثلث املال . وفيما يلي بيان أوجه املخالفة بالتفصيل : 

                                                           

  409/  15 ،  1ط ، المجموع شرح المهذبالنووي ، انظر :  (1)
  355/  4،   1ط ،  نيغالمابن قدامة ،  (2)
 ( 667ن األحوال الشخصية السنغايل ، املادة ) انظر : قانو  (3)

  114، ص  1ط  ، مراتب اإلجماعابن حزم ،  (4)
 ( 504، املادة )  ن األحوال الشخصية السنغاليقانو انظر :  (5)
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  األول : خمالفته للسنة النبوية : الفرع
مقدار ما يوصي به املوصي من ماله ، مبا ال يدع جماال للشك  -صلى اهلل عليه وسلم  -فقد بني النيب 

أو االجتهاد ، فعن أبيه رضي اهلل عنه، قال: مرضت، فعادين النيب صلى اهلل عليه وسلم، فقلت: يا 
، قلت: أريد أن «لعل اهلل يرفعك وينفع بك ناسا»، قال: رسول اهلل، ادع اهلل أن ال يردين على عقيب

، قلت: فالثلث؟ قال: )) الثلث، «النصف كثري»أوصي، وإمنا يل ابنة، قلت: أوصي بالنصف؟ قال: 
ويف احلديث جواز الوصية  (1)والثلث كثري أو كبري(( ، قال: فأوصى الناس بالثلث، وجاز ذلك هلم ،

)) أمجع العلماء على أن الوصية بالثلث جائزة، وأوصى الزبري -اهلل  رمحه -بالثلث ، قال ابن بطال 
، ومع ذلك روي عن بعض السلف استحباب الوصية مبا دون الثلث لعلل وأسباب (2)بالثلث (( 

وتوجيهات خمتلفة ، )) فروى عن أىب بكر أنه أوصى باخلمس، وقال: إن اهلل تعاىل رضى من غنائم 
عن ابن عباس.  أوصى عمر بالربع ، وذكره البخاري :، عن قتادة (3)عمر املسلمني باخلمس ، وقال م

من الربع، وألن أوصى بالربع  نه قال: ألن أوصى باخلمس أحب إيلّ وروى عن على بن أىب طالب أ
أحب إىّل من الثلث. واختار آخرون السدس قال إبراهيم: كانوا يكرهون أن يوصوا مبثل نصيب أحد 

 .(4)أقل، وكان السدس أحب إليهم من الثلث((  الورثة حىت يكون
)) وقد زعم بعض أهل العلم أن الثلث إمنا هو ملن ليس له -رمحه اهلل تعاىل  -وقال اخلطايب 

وارث يستويف تركته ، ويف قوله الثلث كثري دليل على أنه ال جيوز جماوزته وال أن يوصي بأكثر من الثلث 
ثة وضع مجيع ماله حيث شاء .. زعم قوم أنه إذا مل يكن له ور  سواء كان له ورثة أو مل يكن ، وقد

))(5) . 
 :الفرع الثاين : خمالفته ملقاصد الشريعة يف أحكام املرياث

                                                           

 (( 2744، احلديث ))  3/  4، كتاب الوصايا ، باب الوصية بالثلث ،  صحيح البخاري (1)
 .  147/  8،  1ط،  شرح صحيح البخاريابن بطال ،  (2)
 مولدهله حلم ومروءة ونبل يف نفسه ،  هو معمر بن راشد ويكىن أبا عروة ، كان من أهل البصرة فانتقل فنزل اليمن وكان رجال (3)

 دينار، بن وعمرو والزهري، قتادة،: عن حدث،  حدث وهو العلم وطلب البصري، احلسن جنازة وشهد وتسعني، ست أو مخس سنة
/  5،  1، ط طبقاتالانظر : ابن سعد ، تويف يف شهر رمضان سنة ثالث ومخسني ومائة . السبيعي، إسحاق وأيب منبه، بن ومهام

  7/5،  وسير أعالم النبالء،  546
  147/  8،  1ط،  شرح صحيح البخاري ابن بطال ، (4)
  83/  4،  1ط،  معالم السنناخلطايب ،  (5)
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من مقاصد الشريعة اإلسالمية أن ينتفع مبال امليت ذوو قرابته من أصول وفروع وحواشي على اختالف 
قدار ما يوصي به املوصي من ماله واضح وجلي ، درجاهتم وجهاهتم ، واملقصد الشرعي وراء حتديد م

فقد ورد يف إحدى روايات احلديث نص وبيان لذلك املقصد أو احلكمة ، ))إنك أن ترتك ورثتك أغنياء 
خري من أن تدعهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة إال أجرت هبا حىت اللقمة ترفعها إىل يف 

)) ويف هذا احلديث حث على صلة األرحام واإلحسان -ه اهلل تعاىل رمح -، قال النووي  (1)امرأتك (( 
، وإذا   (2)إىل األقارب والشفقة على الورثة ، وأن صلة القريب األقرب واإلحسان إليه أفضل من األبعد(( 

كان املوصي ال يراعي يف وصيته إال مصلحة ولده أو أوالده ، وال يلتفت إىل مصلحة أبويه وال إىل زوجه 
و من دون هؤالء من الورثة فقد أساء إليهم حبرماهنم من حقوقهم والتضييق عليهم يف أرزاقهم ، ، أ

واإلنسان ال يعرف إي أقاربه أقرب إليه نفعا وأكثر إحسانا وفضال ، فقد ينفعه يف دين أو دنيا األبعد 

 ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ]قال تعاىل:أكثر مما ينفعه األقرب ، 

)) يف معناه قوالن: -رمحه اهلل  -جلوزي، قال ابن ا (3)[   جب يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی ی
 أحدمها: أن املعىن: ال تدرون هل موت اآلباء أقرب، فينتفع األبناء بأمواهلم، أو موت األبناء، فينتفع

يدري  والثاين: أن املعىن: أن اآلباء واألبناء يتفاوتون يف النفع، حىت ال، (4)اآلباء بأمواهلم؟ قاله ابن حبر
 . (5)أيهم أقرب نفعاً، ألن األوالد ينتفعون يف صغرهم باآلباء، واآلباء ينتفعون يف كربهم باألبناء ...(( 

                                                           

(( ، وصححه األلباين  2864))  برقم،  112/  3باب ما جاء فيما ال جيوز للموصي يف ماله ،  ،سنن ال أخرجه أبو داود يف (1)
 (. 2550) بي داودصحيح سنن أيف 

 .77،  11،   1ط ،  شرح صحيح مسلمالنووي ،  (2)
 . 11، من اآليةسورة النساء  (3)
 43، تاريخ دمشق ،   1بن حممد ويقال ابن حبر أبو احلسن البغدادي، انظر : ابن عساكر ، ط هو علي بن عبد اهلل بن عيسى  (4)
/58 
   379، ص  1ط ،  زاد المسير في علم التفسيرابن اجلوزي ،  (5)
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: معىن الكالم: أن اهلل قد فرض الفرائض على ما هو عنده -رمحه اهلل  - (1))) وقال الزجاج 
ل على غري حكمة، ِإنَّ اللََّه كاَن حكمة ، ولو وكل ذلك إِليكم مل تعلموا أيهم أنفع لكم، فتضعون األموا

 . (2)َعِليماً مبا يصلح خلقه، َحِكيماً فيما فرض(( 
))أي ال تعلمون من أنفع لكم ممن يرثكم من أصولكم -رمحه اهلل تعاىل  -(3)وقال البيضاوي 

نه وفروعكم يف عاجلكم وآجلكم، فتحروا فيهم ما أوصاكم اهلل به ، وال تعمدوا إىل تفضيل بعض وحرما
 . ))(4)  . 

 الفرع الثالث : حكم الوصية بأكثر من الثلث يف الفقه اإلسالمي .
وترك وارثا ، فإن الزيادة موقوفة على إجازة ا وصى بأكثر من ثلث ماله ، ذهب مجهور العلماء إىل أنه إذ

ال تنفذ ، ، وقال بأن الوصية باطلة -رمحه اهلل  -الوارث أو الورثة ، وخالف يف ذلك اإلمام ابن حزم 
 وفيما يلي نصوص أقواهلم يف املسألة : 

)) ولو أوصى مبا زاد على الثلث، وال وارث له  -رمحه اهلل  -مذهب احلنفية : قال الكاساين( 1
جتوز من مجيع املال عندنا... ، وكذلك إذا كان له وارث وأجاز الزيادة على الثلث؛ ألن امتناع النفاذ يف 

فاملنفذ للتصرف، وهو امللك قائم فإذا أجاز فقد زال املانع، مث إذا جازت بإجازته الزيادة حلقه، وإال 
فاملوصى له ميلك الزيادة من قبل املوصي ال من قبل الوارث، فالزيادة جوازها جواز وصيته من املوصي، ال 

 . (5)جواز عطية من الوارث، وهذا قول أصحابنا رضي اهلل عنهم (( 

                                                           

ربد، فكان هو أبو إسحاق، إبراهيم بن حممد بن السري الزجاج، البغدادي، مصنف كتاب معاين القرآن"، وله تأليف مجة ، لزم امل (1)
يعطيه من عمل الزجاج كل يوم درمها، فنصحه وعلمه، مث أدب القاسم بن عبيد اهلل الوزير، فكان سبب غناه، مات سنة إحدى عشرة 

  1/49،  عيانوفيات األ، وابن خلكان ،  222/  11 ،  1ط ، سير أعالم النبالء : الذهيب ، وثالث مائة. انظر
  379ص  ،  1ط  ، زاد المسير في علم التفسيرابن اجلوزي ،  (2)
بد اهلل بن عمر بن حممد بن علي أبو اخلري قاضي القضاة ناصر الدين البيضاوّي ، كان إماما عالمة، عارفا بالفقه ، هو ع (3)

خمتصر ابن »أيضا، « شرحه»؛ «املنهاج يف األصول« »خمتصر الكّشاف»والتفسري ... ، نظّارا صاحلا متعّبدا زاهدا شافعيا ، صّنف 
وويل قضاء القضاة بشرياز، ودخل تربيز، وناظر هبا، مات رمحه اهلل سنة مخس ومثانني وستمائة ...وغري ذلك ، « احلاجب يف األصول

  8/155،  طبقات الشافعية الكبرى، والسبكي ،  248/  1،  1ط ،  طبقات المفسرين: الداوودي ، بتربيز . انظر 
  63/ 2،  1ط،  أنوار التنزيل وأسرار التأويلالبيضاوي ،  (4)
  370/  7،  1ط،  بدائع الصنائعالكاساين ،  (5)
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ن )) من أوصى بأكثر من ثلثه مل جيز ما زاد على الثلث اال ان جييزه الورثه مذهب املالكية :  أ( 2
هم يف ذلك باخليار فإن أىب بعضهم وأجاز بعضهم لزم من اجاز ذلك منهم يف نصيبه بقسطه وان 

 . (1)أجازوا كلهم جاز وإن مل جييزوا كلهم نفذ عليهم الثلث(( 
من الثلث، لزمت الوصية يف الثلث وكانت الزيادة مذهب الشافعية : قالوا )) إن أوصى بأكثر ( 3

 . (2)عليه موقوفة على إجازة الورثة وردهم (( 
مذهب احلنابلة : وعندهم كذلك )) تنفذ وصية اإلنسان لغري وارثه فيما حيتمله ثلث ماله عند ( 4

 . (3)موته. وال ينفذ فيما زاد على الثلث إال أن جييزها الورثة(( 
 -رمحه اهلل -: فيقولون ببطالن الوصية فيما زاد على الثلث ، واعتربه ابن حزم  وأما الظاهرية( 5

خمالفة للكتاب والسنة ومعصية هلل والرسول ، وشدد على القائلني بصحتها وإنفاذها ، وهذا نص كالمه 
ن مل جيز الوصية إال بالثلث فأقل، فصح يقينا أن م -صلى اهلل عليه وسلم  -: ))وصح أن رسول اهلل 

أوصى بثلثه فأقل: أنه مطيع هلل تعاىل، فوجب إنفاذ طاعة اهلل عز وجل ، ووجدنا من أوصى بأكثر من 
الثلث عاصيا هلل عز وجل إن تعمد ذلك على علم وقصد، وإما خمطئا معفوا عنه اإلمث إن كان جهل 

قال اهلل تعاىل: ذلك، وفعله باطل بكل حال، وال حيل إنفاذ معصية اهلل عز وجل، وال إمضاء اخلطأ ، 
[   ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ]

ووجدنا املوصي إذا أوصى يف وجه ما مبقدار ما دون  ،(4)
الثلث فقد وجب إنفاذ كل ما أوصى به، كما ذكرنا، فإذا زاد على الثلث كانت الزيادة باطال ال حيل 

 (5)م (( عليه الصالة والسال -فصح نص قولنا حرفا حرفا كما أمر اهلل تعاىل ورسوله  -إنفاذه 
 
 

 
 

                                                           

 1024/  2 ،  2ط  ، الكافي في فقه اهل المدينةابن عبد الرب ،  (1)
 213/  8 ،  1ط  ، الحاوي الكبيراملاوردي ،  (2)
  352ص ،  1ط ،  الهداية على مذهب اإلمام أحمدالكلوذاين ،   (3)
  8اآلية سورة األنفال  (4)
  387/  8،  1ط ،  المحلىابن حزم ،  (5)
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 ي والفقه اإلسالميالمبحث الثالث : المقارنة بين قانون األحوال الشخصية السنغال
 .في باب الوصية 

 
 المطلب األول : الجانب التعبدي في أحكام الوصية . 

خاصة يف جمال وغريه من األنظمة الوضعية يف كل اجملاالت ، و ي من الفروق اجلوهرية بني النظام اإلسالم
حسان على اآلخرين هو التعبدية ، أي االحتساب لألجر مع اخلضوع للقواعد أحكام التربعات واإل

 .  الشرعية
وال شك بأن الوصية تعد من أهم تلك العبادات املالية وصور اإلحسان االختياري اليت حيقق 

ها وجل ، فغالب املسلم إىل ربه عزللمسلم هذه الفوائد العظيمة ، فهي فضال من كوهنا عبادة يتقرب هبا 
اليت قد ال يكون هلا نصيب من املرياث ، بل قد يتجاوز القرابة إىل سائر أفراد  ةصلة أيضا للقرابة البعيد

 اجملتمع ليشمل الفقراء واملساكني وغريهم . 
ه هذا من جهة ، ومن جهة أخرى فإن املسلم حني يقوم هبذه العبادة راضيا خمتار حمتسبا ، فإن

قال يتصرف يف حدود الشريعة اإلسالمية ويراعى الغايات واملقاصد اليت من أجلها شرع هذه العبادة ، 
[   ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ   ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ] تعاىل:

(1)  ،
وأي تصرف للمسلم سواء يف شخصه أو يف عالقاته أو يف ماله خارج هذا اإلطار يعد معصية أو شركا 

 والعياذ باهلل .
ال خيار للمسلم فيه بوجه من الوجوه : املوصى له فال يوصي لوارث ،  ومن جوانب التعبد اليت

ليس مال شرعا للمسلم يتقوم به   وكذلك املوصى به ، فال يوصي بأكثر من ثلث ماله ، وال يوصي مبا
 كاخلمر أو اخلنزير وحنوه . 

ه ، وذلك للنظر املادي الذي ينطلق منه وأما يف القانون فال اعتبار هلذه اجلوانب وال التفات إلي
 القوانني الوضعية وبعدها عن العقيدة واألخالق وجتاهلها ألثرمها يف احلياة واألحياء . 

 
 

                                                           

 163،  162ورة األنعام ، اآليتان س (1)
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 المطلب الثاني : حرية الملكية الفردية بين القانون والفقه اإلسالمي . 
 

مي كفالة وحفظ هلذا احلق ، األصل هو حرية الفرد يف التملك والتصرف يف األموال ، ويف الفقه اإلسال
 ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ]

[   ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے
))زين اهلل للناس ذلك ابتالًء واختباراً  أي (1)

 (3) [   ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ] قال تعاىل:و  (2)منه(( 
حلياة الدنيا ألن يف املال مجاال ونفعا، ))وإمنا كان املال والبنون زينة ا-رمحه اهلل تعاىل  -، قال القرطيب 

 (4)ويف البنني قوة ودفعا، فصارا زينة احلياة الدنيا (( 
 ۇ ڭ ڭ ڭ]والقاعدة الكلية اليت تضبط مجيع التصرفات املالية يف اإلسالم هي قوله تعاىل 

 .  (5) [   ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ
رج كل التصرفات حتت هذه القاعدة ، فال جيوز اث وتوابعه من الوصية وغريها تندويف املري 

لإلنسان أن يقوم بعمل يرتتب عليه ظلم ألحد ، وال يظلم هو يف شيء مبنعه من التصرف مباله هببة أو 
وصية أن غريمها يف حدود املصلحة املنضبطة بالضوابط الشرعية ،  ))ليس املرء حرًا بالتصرف يف ماله 

ايل، وإمنا هو مقيد بنظام اإلرث الذي يعترب يف مسأقرر يف النظام الر بعد وفاته حسبما يشاء كما هو م
 اإلسالم من قواعد النظام اإلهلي العام اليت ال جيوز لألفراد االتفاق على خالفها، فاإلرث حق جربي، وال

جيوز اإليصاء بأكثر من ثلث املال، وال يصح تفضيل بعض الورثة على حساب اآلخرين، أو حرمان 
 . (6)وارث أو اإلضرار بالدائنني، وللسلطة القضائية ((

 ردنا أن نقارن بني الفقه اإلسالمي وبني قانون األحوال الشخصية يف هذا الصدد نرى التايل : وإذا أ

                                                           

  14 ، اآليةسورة آل عمران  (1)
  966/  2،  1، ط الهداية إلى بلوغ النهايةالقريواين ،  (2)
  46 ، اآليةسورة الكهف  (3)
  413/  10 ،  1ط  ، الجامع ألحكام القرآنالقرطيب ،  (4)
  279 اآلية ، سورة البقرة (5)
  4977/  7 ،  4ط  ، ي وأدلتهالفقه اإلسالمالزحيلي ،  (6)
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ية من الثلث ، وهو كما يف التقدير النبوي احلكيم كثري أو كبري  إباحة الفقه اإلسالمي الوص (1
 كما يف بعض الروايات . 

جتويز القانون بالوصية من النصف ، وهو بال شك ظلم للورثة ، وحرمان هلم على حساب  (2
 األجانب . 

صحة وصية البالغ الراشد غري احملجور يف الفقه اإلسالمي سواء كان ذكرا أو انثى حرا طليقا  (3
 أو أسريا أو مسجونا . 

 جرائم قتل وحنوها من الوصية .   منع القانون املسجون يف قضايا أخالقية أو (4
 وليه عنه يف القبول يف الفقه اإلسالمي . بةايالوصية للمجنون غري العاقل ، ون صحة (5
 (1)املنع من اإليصاء للمجنون وغري ) حاضر الذهن ( يف القانون .  (6

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 (667( و )  662( ، و )  659( ، )  504راجع : انظر : قانوان األحوال الشخصية السنغايل ، املواد )  (1)
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 سابعالفصل ال
األحكام الفقهية المتعلقة بالهبة لألوالد التي خالف فيها قانون األحوال الشخصية 

 السنغالي الفقه اإلسالمي . 

 وتحته ثالث مباحث 

 المبحث األول : أحكام الهبة لألوالد في الفقه اإلسالمي . 

نون األحوال الفقهية المتعلقة بالهبة لألوالد التي خالف فيها قا مسائلالمبحث الثاني : ال
 الشخصية السنغالي الفقه اإلسالمي . 

المبحث الثالث : المقارنة بين قانون األحوال الشخصية السنغالي والفقه اإلسالمي في أحكام 
 الهبة لألوالد . 
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 المبحث األول : أحكام الهبة في الفقه اإلسالمي .

 
 المطلب األول : تعريف الهبة . 

 ريف اهلبة لغة . الفرع األول : تع
ْوِهُب واملوهبة،  سم  َوْهباً، وَوَهباً بالتحريك، وِهَبًة، واال لصحاح للجوهري ، )) وهبت له شيئاجاء يف ا

َ
امل

بكسر اهلاء فيهما. واالهتاب: قبول اهلبة. واالستيهاب: سؤال اهلبة ، وتواهب القوم، إذا وهَب بعُضهم 
 . (1)لبعض (( 

 قال تعاىل:طية اخلالية عن تقدم االستحقاق ، يقال: وهبته ووهبت منه، و اهلبة لغة : )) هي الع
 . (3)،  (2) [   ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ]

 الفرع الثاين : تعريف اهلبة اصطالحا .  
 هناك تعريفات كثرية وخمتلفة للهبة يف االصطالح ومنها ما يلي : 

 . (4)(( ألعيان بغري عوضعبارة عن متليك اعند احلنفية : هي : )) (1
متليك من له التربع ذاتا عند املالكية : هي : على نوعني : األول : هبة لغري ثواب ، وهي )) (2

، والثاين هو: هبة الثواب ، وهي )) عطية  (5)، أي للهبة ((  تنقل شرعا بال عوض ألهل
 . (6)قصد هبا عوض مايل (( 

 (7)حال احلياة .  عوض تطوعا عند الشافعية : هي  : متليك بال (3
 . (1)عند احلنابلة : هي : )) متليك يف احلياة بغري عوض ((  (4

                                                           

  335/  1 ،  1ط  ملدة وهب، باب احلاء واجليم ، ، تاج اللغة وصحاح العربيةاجلوهري ،  (1)
  49 اآليةسورة الشورى  (2)
  48،  3 ،  1ط ، يل المختاراالختيار لتعل ابن مودود ، (3)
  334/  1،  1ط ،  الجوهرة النيرة على مختصر القدورياحلدادي ،  (4)
  83/  2،  1ط،  أسهل المداركالكشناوي ،  (5)
  33،  9،   1ط،  المختصر الفقهيابن عرفة ،  (6)
  370/  15،  1ط ،  المجموع شرح المهذبالنووي ، انظر :  (7)
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ولعل ترجيح الشافعية أقرب التعريفات إىل الصحة لسالمته من التقييدات اليت تؤثر يف ماهية اهلبة ، فاهلبة 
ديون  هي متليك يف احلياة ، وهذا خيرج التمليك بعد املوت ، بال عوض تطوعا ، وليس جرب كقضاء

 وأموال أخرى يف الذمة ، بغري عوض ، فأخرج ما يرجى منه املقابل كهبة الثواب عند املالكية .
 المطلب الثاني : مشروعية الهبة . 

 دل على مشروعية اهلبة الكتاب والسنة واإلمجاع وجرى عليها العرف يف كل زمان ومكان . 
 الفرع األول : مشروعية اهلبة من الكتاب . 

، )) قوله  (2) [   ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ]تعاىل قوله ( 1
أي: من الصداق إن تركَن ذلك من غري مضارة منكم هلن:  ﴾ ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ﴿تعاىل : 

فهو خماطبة لألزواج، وقيل: هو خماطبة لألولياء ، إن وهنب من هّن يف حجورهم شيئًا من  ﴾َفُكُلوهُ ﴿
 .  (3)اآلية خوطب هبا األزواج أوىل وعليه أكثر الناس ((  الصداق فهو حالل هلم ، وأن تكون

، قال املاوردي )) فيه وجهان: أحدمها: املتصدقني  (4) [ۓ ے ] :قوله تعاىل( 2
واملتصدقات بأنفسهم يف طاعة اهلل. الثاين: بأمواهلم ، مث فيه وجهان: أحدمها: املؤدين الزكوات 

 .  (5)نوافل بعد املفروضات (( املفروضات. الثاين: املتطوعني بأداء ال
 ٿ ٿ ٺ ﴿، )) وقوله تعاىل :  (6) [   ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ] :قوله تعاىل( 3

قيل: على حب اهلل تعاىل. وجعلوا الضمري عائدا إىل اهلل عز وجل لداللة السياق عليه ، واألظهر  ﴾ ٿ
 .(7)م له(( أن الضمري عائد على الطعام، أي: ويطعمون الطعام يف حال حمبتهم وشهوهت

 الفرع الثاين : مشروعية اهلبة من السنة . 

                                                                                                                                                                                           

  41/ 6،   1، ط غنيالمابن قدامة ،  (1)
  4 ، اآليةسورة النساء  (2)
  1223/  2 ،  1ط ، الهداية إلى بلوغ النهاية،  املالكي ، أبو طالب (3)
  35 ، اآليةسورة األحزاب  (4)
  403/  4 ،  1ط ، تفسير الماوردياملاوردي ،  (5)
  9 اآلية  ،سورة اإلنسان (6)
  288/   6 ، 1ط ، تفسير القرآن العظيمابن كثري ،  (7)
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)) -رمحه اهلل تعاىل  -، قال ابن عبد الرب (1))) هتادوا حتابوا ((  -صلى اهلل عليه وسلم  -قوله ( 1
العلة فيها استجالب املودة وسل سخيمة الصدر ووجده وحقده وغله لتعود العداوة حمبة والبغضة مودة ، 

 .(2)كاد الفطرة تشهد به ألن النفوس جبلت عليه (( وهذا مما ت
))  (3))) لو أهدي إيل كراع لقبلت، ولو دعيت عليه ألجبت ((  -صلى اهلل عليه وسلم  -قوله ( 2

وتواضعه وجربه لقلوب الناس وعلى قبول  -صلى اهلل عليه وسلم  -ويف احلديث دليل على حسن خلقه 
 .(4)منزله ولو علم أن الذي يدعوه إليه شيء قليل (( اهلدية وإجابة من يدعو الرجل إىل 

: ابن أخيت )) إن كنا لننظر إىل اهلالل، مث  (5)، أهنا قالت لعروة - رضي اهلل عنها -عن عائشة ( 3
نار ، فقلت يا  -صلى اهلل عليه وسلم  -اهلالل، ثالثة أهلة يف شهرين، وما أوقدت يف أبيات رسول اهلل 

صلى اهلل عليه  -م؟ قالت: )) األسودان: التمر واملاء، إال أنه قد كان لرسول اهلل خالة: ما كان يعيشك
من  -صلى اهلل عليه وسلم  -جريان من األنصار، كانت هلم منائح، وكانوا مينحون رسول اهلل  -وسلم 

فيه من  واملتاحفة ولو باليسري؛ ملا احلض على التهادي ويف احلديث : ))  (6)ألباهنم، فيسقينا (( ،  
استجالب املودة، وإذهاب الشحناء، واصطفاء اجلرية، وملا فيه من التعاون على أمر العيشة املقيمة 

أدل على املودة، وأسقط للمئونة، وأسهل على املهدى  ا فإن اهلدية إذا كانت يسرية فهيلإلرماق، وأيضً 
 . (7)إلطراح التكليف(( 

                                                           

، واحلديث حسنه األلباين ، انظر صحيح  ( 594، برقم)  306، باب قبول اهلدية ، ص  األدب المفردأخرجه البخاري يف  (1)
  221ص  ، 1طاألدب املفرد ،

 . 293/  8 ،  1ط  ،االستذكار ابن عبد الرب ،  (2)
(( ، واحلديث صححه  1338))  برقم ،  16/  3هلدية وإجابة الدعوة ، ، باب ما جاء يف قبول اسنن ال أخرجه الرتمذي يف (3)

    932/  2،  صحيح الجامع الصغيراأللباين يف 
  472/  4 ،  1ط  ، تحفة األحوذياملباركفوري ،  (4)
ر الصديق ، كان ثقة  هو عروة بن الزبري بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن كالب ، وأمه أمساء ابنة أيب بك (5)

يف أمواله مبجاح يف ناحية الفرع ودفن هناك يوم اجلمعة سنة أربع  -رضي اهلل عنه  -كثري احلديث فقيها عاليا مأمونا ثبتا ، مات 
     420ص،  الطبقات خليفة بن خياط ،و  . 137/  5،   1ط، الطبقات ابن سعد ، انظر :  وتسعني.

/  3 باب كيف كان عيش النيب صلى اهلل  عليه وسلم ، ،، كتاب اهلبة وفضلها والتحريض عليها صحيح ال أحرجه البخاري يف (6)
 ((  2567)) برقم ،  153

  85/  7،   1ط ،  شرح صحيح البخاريابن بطال ،  (7)
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صلى  -قال : )) إن أباه أتى به إىل رسول اهلل  - عنه رضي اهلل - (1)ما رواه النعمان بن بشري ( 4
مثله (( ؟ ، قال: ال، فقال : إين حنلت ابين هذا غالما، فقال: )) أكل ولدك حنلت  -اهلل عليه وسلم 

)) ويف هذا احلديث أن هبة بعض األوالد دون بعض -رمحه اهلل  -، قال النووي  (2)رجعه (( قال : )) فأ
يهب الباقني مثل هذا استحب رد األول قال أصحابنا يستحب أن يهب الباقني صحيحة وأنه إن مل 

مثل األول فإن مل يفعل استحب رد األول وال جيب وفيه جواز رجوع الوالد يف هبته للولد واهلل أعلم(( 
(3) 

 الفرع الثالث : مشروعية اهلبة باإلمجاع : 
على أن الرجل إذا وهب لرجل دارا، أو أرضا، أو  هل العلم)) وأمجع أ - اىلتعرمحه اهلل  -قال ابن املنذر

، على غري عوض، بطيب من نفس املعطي، وقبل الوهوب له ذلك، وقبضه، بدفع من الواهب ذلك عبدا
 . (4)إليه، وحازه: أن اهلبة تامة (( 

 المطلب الثالث : أركان الهبة وشروطها . 
 من توفرها فيها ، وفيما يلي تلك األركان والشروط يف : قوم عليها اهلبة ، وشروط ال بد تهناك أركان 

 أركان اهلبة : :الفر ع األول 
أدخل بعضهم األركان يف الشروط ، وذكرها آخرون على  واء على أن للهبة ثالثة أركان ، الفقه اتفق

 ول . جياب والقبرون يف حتديد أركان اهلبة على اإلحدة ومفصوال عن الشروط ، وأما احلنفية فيقتص
 وهذه األركان هي : 

 الواهب .  (1
 املوهوب .  (2

                                                           

هو النعمان بن بشري بن سعد من بين احلارث بن اخلزرج ، وأمه عمرة بنت رواحة أخت عبد اهلل بن رواحة ، ويكىن النعمان أبا  (1)
، وىل الكوفة ملعاوية بن أيب سفيان  -صلى اهلل عليه وسلم  -ل مولود من األنصار ولد باملدينة بعد هجرة رسول اهلل عبد اهلل وكان أو 

 وأقام هبا. وكان عثمانيا مث عزله معاوية بن أيب سفيان فصار إىل الشأم. فلما مات يزيد بن معاوية دعا النعمان البن الزبري ، قتل رضي
خليفة بن و  . 122/  6،   1، ط طبقاتالاظر : ابن سعد ، نة أربع وستني يف خالفة مروان بن احلكم . اهلل عنه يف ذي احلجة س

  229ص،  الطبقاتخياط ، 
 (( 2586))  برقم،  157/  3، كتاب اهلبة وفضلها والتحريض عليها ، باب اهلبة للولد ... ،  صحيحفي ال أخرجه البخاري (2)
  65/  11،  1، ط  شرح صحيح مسلمالنووي ،  (3)
  73/  7،  1ط ،  اإلشراف على مذاهب العلماء النيسابوري ، (4)
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 املوهوب له .   (3
  (1)الصيغة .  (4

 الفرع الثاين : شروط اهلبة :
 يشرتط لصحة اهلبة ونفوذها الشروط التالية : 

 شروط اهلبة عند احلنفية : أوال : 
 أن ال تكون اهلبة معلقة مبا له خطر الوجود والعدم من دخول زيد وقدوم خالد. -1
ون الواهب ممن ميلك التربع ، وألن اهلبة تربع فال ميلكها من ال ميلك التربع ، فال جتوز أن يك -2

هبة الصيب واجملنون، ألهنما ال ميلكان التربع لكونه ضررا حمضا ال يقابله نفع دنيوي ، فال 
 ميلكها الصيب واجملنون . 

وقت العقد ، بأن  أن يكون املوهوب موجودا وقت اهلبة ، فال جتوز هبة ما ليس مبوجود -3
 وهب ما يثمر خنله العام ، وما تلد أغنامه السنة وحنو ذلك ... 

أن يكون املوهوب ماال متقوما ، فال جتوز هبة ما ليس مبال أصال ، كاحلر ، وامليتة ،  -4
 والدم...

أن يكون املوهوب مملوكا يف نفسه ، فال جتوز هبة املباحات ألن اهلبة متليك ومتليك ما ليس  -5
 ك حمال .  مبملو 

 أن يكون مملوكا للواهب فال جتوز هبة مال الغري بغري إذنه الستحالة متليك ما ليس مبملوك . -6
أن يكون املوهوب حموزا ، فال جتوز هبة املشاع فيما يقسم ، وجتوز فيما ال يقسم كالعبد  -7

 (2)واحلمام . 
 شروط اهلبة عند املالكية : ثانيا : 

 أهلية الواهب وعدم احلجر .  -1
 بول املوهوب له للهبة . ق -2
 أن يقبل املوهوب النقل .  -3

                                                           

/  4،  1، ط   ية المجتهدبداابن رشد ، ، و  353/  3،  1ط ،  مجمع األنهر في شرح ملتقى البحرشيخي زاده انظر :  (1)
  1/214، العدة شرح العمدة، و املقدسي ،  5/365،  3ط  روضة الطالبين وعمدة المفتين، والنووي ،  112

 ما بعدها ... و  118/  6 ، 1ط  ،بدائع الصنائع الكاساين ، انظر :  (2)
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أن يكون املوهوب مباحا يف الشرع ، كان معلوما أو جمهوال فتصح هبة اآلبق والكلب  -4
  (1)واملرهون . 

 شروط اهلبة عند الشافعية:ثالثا : 
 اإلجياب من الواهب .  -1
 القبول من املوهوب له .  -2
 (2)الصيغة .  -3

  حلنابلة :شروط اهلبة عند ارابعا : 
 كون اهلبة من جائز تصرف .  -1
 كون اهلبة صادرة من جاد ،فال تصح من هازل وحنوه .  -2
 .ال ، معلوم أو جمهول تعذر علمه أن يكون املوهوب ما -3
 القبول من املوهوب له ، أو من وليه  -4
 التنجيز للهبة يف احلال ، إال يف العمرى والرقىب . -5

اإلجياب والقبول يف عقد اهلبة ، وذلك ))ألهنا  تفقوا على اشرتاطبالتأمل يف أقوال املذاهب جند أهنم او 
عقد تربع فلو صحت بدون القبض لثبت للموهوب له والية مطالبة الواهب بالتسليم فتصري عقد ضمان 
وهذا تغيري املشروع خبالف الوصية ألنه ليس يف إجياب امللك فيها قبل القبض تغيريها عن موضعها إذ ال 

ملتربع وهو املوصي ألنه ميت وكذلك القبض شرط جواز الصدقة ال ميلك قبل القبض عند مطالبة قبل ا
، وأما باقي الشروط فهي مبثابة شرح وبيان للوازم ومقتضيات اهلبة ، وليست يف  (3)عامة العلماء(( 

 .  حقيقتها شروط مستقلة 
 
 
 

 
                                                           

   3/  8،  1ط  ،  لتاج واإلكليلا: املواق ، ، و 223/  6 ،  1ط الذخرية ، للقرايف ،القرايف ، انظر :  (1)
 295/  6،  1ط ،  تحفة المحتاج في شرح المنهاج اهليتمي  ، (2)
 .  123/  6،  1، ط بدائع الصنائعالكاساين ،  (3)
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الهبة لألوالد التي خالف فيها قانون األحوال الفقهية المتعلقة ب مسائلالمبحث الثاني : الا

 الشخصية السنغالي الفقه اإلسالمي .
 

 توطئة : 
كل من يطلع على مواد قانون األحوال الشخصية السنغايل جيد أن القانون ال يفرق بني الوصية واهلبة يف  

واحد . ولذلك  كثري من األحكام ، بل يقرن بينهما ويذكر احلكم الذي يشرتكان فيه ، كأهنما باب
 ستتكرر يف هذا املبحث كل أو جل املواد املذكورة يف املبحث السابق الذي كان عن أحكام الوصية . 

 .مؤبد ، والمدان في قضايا أخالقيةالمطلب األول : إبطال هبة المحكوم عليه بالسجن ال
بالسجن املؤبد ، أو املدان من األحكام املخالفة للفقه اإلسالمي يف باب اهلبة إبطال هبة احملكوم عليه 

(( : من أن :)) األشخاص احملكومون عليهم  662 ((يف قضايا أخالقية ، وذلك مبا نصت عليه املادة 
بعقوبات مؤملة ومسيئة للسمعة ، أو مدى احلياة ،  ال يصح منهم عقود التربع سواء باهلبات بني األحياء 

 الوصايا ... (( .  أو
قال : )) من أصاب احلق من صغري أو كبري أجزناه، ومن - تعاىل رمحه اهلل -(1)و عن شريح 

، وهذه قاعدة كلية من قواعد املعامالت املالية ، ومن إصابة  (2)أخطأ احلق من صغري أو كبري رددناه (( 
 احلق أن يهب اإلنسان البالغ أو املميز الرشيد املختار غري احملجور من ماله لغريه بال عوض . 

 ني : إبطال الهبة لغير العاقل . المطلب الثا
اهم )) غري اسم  ومن املسائل اليت خالف فيها القانون الفقه اإلسالمي إبطال اهلبة لغري العاقل ، أو من 

( على أنه : )) ليكون قبول اهلبة بني األحياء أو  667حاضر الذهن (( ، حيث نص يف املادة ) 

                                                           

ومل يلقه، وقيل: لقيه  -صلى اهلل عليه وسلم  - يبو أمية ، أدرك النأب هو شريح بن احلارث بن قيس بن اجلهم ابن معاوية ، (1)
أيام احلجاج، فأقام قاضيًا  ىلالقضاء هبا إ لىستقضاه عمر ْبن اخلطاب َعَلى الكوفة، فقضى هبا أيام عمر، وعثمان، وعلي، ومل يزل عوا

، ابن األثري هبا ستني سنة، وكان أعلم الناس بالقضاء، ذا فطنة، وذكاء، ومعرفة، وعقل ، مات رمحه اهلل سنة سبع وتسعني . انظر : 
  3/32،  صفة الصفوةوابن اجلوزي ، ،  624/  2 ،  1 ط، أسد الغابة

 . 78/  9  1، ط مصنفالالصنعاين ،  (2)
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ل حاضر الذهن أثناء القبول وقت اهلبة أو وقت الوصية صحيحا من أي شخص جيب أن يكون القاب
 موت املوصي (( . 

ووجه املخالفة يف هذه املسألة هو أنه ليس من شروط املوهوب له يف الفقه اإلسالمي أن يكون 
عاقال ، ويكفي أن يكون له ويل يقبل عنه اهلبة وينفق منها على حوائجه باملعروف ، وهبة اإلنسان 

جور إلنسان آخر عاقال كان أو غري عاقال من إصابة احلق ومن املعامالت النافذة الرشيد املختار غري احمل
)) ومجهور فقهاء األمصار على أن -رمحه اهلل  -اليت ال مانع من الشرع أو العقل منه ، قال ابن رشد 

ا وهبه غريه األب حيوز البنه الصغري الذي يف والية نظره، وللكبري السفيه الذي ما وهبه، كما حيوز هلما م
هلما، وأنه يكفي يف احليازة له إشهاده باهلبة واإلعالن بذلك، وذلك كله فيما عدا الذهب والفضة وفيما 

 .  (1)ال يتعني (( 
 المطلب الثالث : إباحة العود عن الهبة . 

 إن القانون يبيح للواهب العود عن هبته ، وذلك يف حاالت ، ومنها :
 ويسجل يف ملكيته .ينقل املوهوب اهلبة مل إذا  (1
 يف حالة ما إذا أساء إىل الواهب بقول أو فعل . (2
 لعدم القيام مبساعدته .  (3
  (2)إذا ولد للواهب ولد بعد اهلبة .  (4

وإذا تأملنا يف هذه احلاالت اليت يبيح فيها القانون العود عن اهلبة جند الثالثة األخرية منها خمالفة 
 يلي تفصيل ذلك إن شاء اهلل . للفقه اإلسالمي خمالفة صرحية ، وفيما 

الفرع األول : خمالفة ما ورد يف القرآن من النهي عن الرجوع عن اإلحسان والتفضل على الفقراء 
 واحملتاجني . 

األصل يف اإلحسان إىل الفقراء واحملتاجني أنه مستحب ومندوب إليه يف الشرع ، ولكن الرجوع عنه 
 ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ] قال تعاىل:يم وحذر منه ، كوتركه وقطعه مما هنى عنها الشارع احل

                                                           

، و  1/327، 1ط  الجوهرة النيرة على مختصر القدوري ، و الزبيدي ،115/  4،   1ط،  بداية المجتهدابن رشد ،  (1)
د ، ت أسنى المطالب في شرح روض الطالب ، األنصاري ،و  149/  4، 1ط  حاشية الصاوي على الشرح الصغيرالصاوي ، 

  4/302، د . ت ،  ، كشاف القناع عن متن اإلقناع ، و البهويت2/479،  
  710إىل  704، املواد من  قانون األحوال الشخصية السنغالي (2)
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،  (1) [   گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ
أي ))ال حتلفوا أال تصلوا قراباتكم املساكني واملهاجرين. وهذه يف غاية الرتفق والعطف على صلة 

رضي اهلل عنها ، ولكنها اخلطاب  ، وهذه اآلية الكرمية مما نزلت يف براءة أم املؤمنني عائشة (2)األرحام(( 
رضي  - (3)،وذلك ملا عزم على منع النفقة من قريبه مسطح  -رضي اهلل عنه  -فيها أليب بكر الصديق 

)) فلما أنزل اهلل تعاىل هذه اآلية يف براءيت قال أبو بكر  - رضي اهلل عنها -، قالت عائشة  -اهلل عنه 
واهلل ال أنفق عليه شيئا أبدا بعد الذي قال لعائشة،  -فقره الصديق، وكان ينفق على مسطح لقرابته و 

 ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ]فأنزل اهلل تعاىل: 

فقال أبو بكر : واهلل إين أحب أن يغفر اهلل يل، فرجع  [   گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ
 .  (4)إىل مسطح النفقة اليت كانت عليه وقال: ال أنزعها منه أبدا(( 

 الفرع الثاين: خمالفة ما ورد يف السنة النبوية من التشنيع  يف العود عن اهلبة . 
بعض  يع يف ذلك ، وفيما يلية النهي عن العود عن اهلبة والتشنفقد ورد يف السنة النبوية الصحيح

 األحاديث الواردة يف ذلك :
: )) ليس لنا - ه وسلمصلى اهلل علي -، قال: قال النيب -رضي اهلل عنهما -عن ابن عباس ( 1

، ))ال ينبغي لنا معشر املؤمنني أن نتصف  (5)مثل السوء، الذي يعود يف هبته كالكلب يرجع يف قيئه (( 
و ))احلديث فيه داللة على كراهة  (6)بصفة ذميمة يشاهبنا فيها أخس احليوانات يف أخس أحواهلا(( 

                                                           

  22 اآليةسورة النور  (1)
  31/  6،  1ط ،  تفسير القرآن العظيمابن كثري ،  (2)
اف بن قصي ويكىن أبا عباد ، وأمه أم مسطح بنت أيب رهم بن املطلب ، هو مسطح بن أثاثة بن عباد بن املطلب بن عبد من (3)

وابن إلياس  -صلى اهلل عليه وسلم  -شهد مسطح بدرا، وأحدا واملشاهد كلها مع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، وأطعمه رسول اهلل 
/  3،  1ط ،   الطبقات،  ظر : ابن سعدانخبيرب مخسني وسقا ، وتويف سنة أربع وثالثني وهو يومئذ ابن ست ومخسني سنة. 

  187/  1 ، 1ط ، عالم النبالءأ سيروالذهيب ، .53
  323، ص   2ط أسباب نزول القرآن ،  الواحدي ،  (4)
 ((2622))  برقم ،  3/164، كتاب اهلبة ، باب ال حيل ألحد أن يرجع يف هبته وصدقته ، صحيح ال أخرجه البخاري يف (5)
  396/  5،  1ط ،  منحة الباري شرح صحيح البخاري األنصاري ، (6)
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حترمي الرجوع فذهب اجلمهور من العلماء إىل أنه الرجوع يف اهلبة، والظاهر أنه ال خالف يف ذلك، وأما 
 .  (1)حيرم الرجوع (( 

، يقول: محلت  -رضي اهلل عنه -، عن أبيه، مسعت عمر بن اخلطاب (2)عن زيد بن أسلم ( 2
على فرس يف سبيل اهلل، فأضاعه الذي كان عنده، فأردت أن أشرتيه منه وظننت أنه بائعه برخص، 

، فقال: )) ال تشرته وإن أعطاكه بدرهم واحد ، فإن -ى اهلل عليه وسلمصل -فسألت عن ذلك النيب 
اء شراء : )) كره أكثر العلم-رمحه اهلل  -، قال ابن بطال  (3)العائد يف صدقته كالكلب يعود يف قيئه (( 

، وسواء ، والكوفيني، والشافعي(4)الفرس، وهو قول مالك ، والليث  الرجل صدقته حلديث عمر يف
دقة الفرض أو التطوع، فإن اشرتى أحد صدقته مل يفسخ بيعه، واألوىل به التنزه عنها، وكذلك عندهم ص

 .  (5)قوهلم فيما خيرجه املكفر عن كفارة اليمني مثل الصدقة سواء ... (( 
 ال الفقهاء يف الرجوع يف اهلبة:الفرع الثالث : أقو 

الدناءة ، وللموهوب له أن ميتنع عن  قول احلنفية : )) يكره الرجوع يف اهلبة ألنه من باب( 1
الرد ، وال يصح الرجوع إال برتاض ، أو بقضاء القاضي ، ألنه فسخ بعد متام العقد ، فصار كالفسخ 

 .(6)بسبب العيب بعد القبض (( . 

                                                           

   428/  6،   1ط ،  التمام شرح بلوغ المرام رالبد املغريب ،  (1)
زيد بن أسلم موىل عمر بن اخلطاب ، ويكىن أبا أسامة ، ، الفقيه املدين العمري العدوي اهلل عبد أبو القدوة احلجة االمامهو  (2)

 بن وأنس االكوع، بن وسلمة اهلل، عبد بن وجابر عمر، بن اهلل عبد وعن عمر، موىل أسلم والده عن حدثوكان ثقة كثري احلديث ، 
انظر :  مات رضي اهلل عنه باملدينة سنة ثالث وأربعني ومائة .،  وخلق املسيب وابن احلسني، بن وعلي يسار، بن عطاء وعن مالك،

  5/316،  سير أعالم النبالء،  الذهيب و . 314/  1، البن سعد ،  الطبقاتابن سعد ، 
 (( 2623))رقم ،  3/164، كتاب اهلبة ، باب ال حيل ألحد أن يرجع يف هبته وصدقته ،  صحيحالبخاري ، في الأخرجه  (3)
. الليث بن سعد ويكىن أبا احلارث، موىل لقيس، ولد سنة ثالث أو أربع وتسعني، يف خالفة الوليد بن عبد امللك، وكان ثقة، كثري (4)

 زمانه مبصر، وكان سريا من الرجال، نبيال سخيا، له ضيافة، ومات يوم اجلمعة ألربع احلديث صحيحه، وكان قد استقل بالفتوى يف
،  517/  7،   1، ط  الطبقاتانظر : ابن سعد ، عشرة ليلة بقيت من شعبان سنة مخس وستني ومائة يف خالفة املهدي ، 

   8/136،  سيرأعالم النبالءوالذهيب ، 
  537/  3،  1ط ،  شرح صحيح البخاري ابن بطال ، (5)
  159/  3 ،  2ط ، فقهاءتحفة الالسمرقندي ،  (6)
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قول املالكية  : )) ليس للواهب سوى الوالدين الرجوع يف هبته ... ، ألهنا هبة ملن أضيف ( 2
لواهب يف الشرع إضافة امللك فكان له الرجوع فيها بوجه، أصله هبة السيد لعبده، وألن هو وماله إىل ا

 .(1)األجنيب((األب خيتص مع الولد مبا ال يوجد يف غريه، وله شبهة يف ماله ففارق 
قول الشافعية : ))وإذا قبضها املوهوب له مل يكن للواهب حينئذ الرجوع فيها إال أن يكون ( 3

، كذا سائر األصول من اجلهتني ، ولو مع اختالف الدين على املشهور ، سواء أقبضها الواهب والدا 
 . (2)الولد أم ال  ، غنيا كان ، أم فقريا ، صغريا أم كبريا(( 

واهلدية قول احلنابلة : ))ال خيتلف املذهب أن غري األب واألم ال جيوز له الرجوع يف اهلبة ( 4
))(3).  

رجوع عن اهلبة عند املذاهب األربعة والظاهرية لورود النهي عنه وملخالفته ملكارم واخلالصة القول مبنع ال
األخالق ، باستثناء الوالد عند املالكية والشافعية واحلنابلة ، وذلك ملا للوالد يف مال ولده شبهة امللكية ، 

 فالولد وماله ألبيه ، وهذا هو الراجح واهلل أعلم . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

  1608/  3،  1ط   المعونة على مذهب عالم المدينة عبد الوهاب ،  (1)
  367/  3 ،  1ط ، اإلقناع في حل ألفاظ ابي شجاعالشربيين ،   (2)
 ،  277،  6 ، 1ط ،  الشرح الكبير على متن المقنعابن قدامة ،  (3)
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لثالث : المقارنة بين قانون األحوال الشخصية السنغالي والفقه اإلسالمي في المبحث ا

 باب الهبة .
 

 المطلب األول : لزوم عقد الهبة في الفقه اإلسالمي . 
 حكم عقد اهلبة من حيث لزومه وثبوته يف الفقه اإلسالمي وبني قانون األحوال الشخصية هناك فرق بني

 السنغايل ، بيان ذلك فيما : 
 لفرع األول : معىن العقد الالزم يف الفقه اإلسالمي . ا

 معىن الالزم يف اللغة : (1
  .(1)الالزم لغة هو ))ما ميتنع انفكاكه عن الشيء ... (( ، ويأيت )) يف االستعمال مبعىن الواجب(( 

  معىن الالزم يف االصطالح : (2
كثرية وخمتلفة ، بل هو )) فكرة   اللزوم من صفات العقود يف اإلسالم ، وله آثار يف العقود وتبعات

اساسية ضرورية يف العقود ، ولوالها لفقد العقد أهم مزاياه يف بناء األعمال ، واحلياة االكتسابية ... (( 
الزم  :الثاينيف ذكر أنواع العقود يف اإلسالم وأحكامه : )) الضرب  -رمحه اهلل  -، ، قال ابن قدامة  (2)

ح واخللع. فال يثبت فيهما خيار؛ ألن اخليار إمنا يثبت ملعرفة احلظ يف كون ، ال يقصد به العوض، كالنكا 
 .(3)العوض جائزا، ملا يذهب من ماله. والعوض هاهنا ليس هو املقصود، وكذلك الوقف واهلبة (( 

 الفرع الثاين : حكم عقد اهلبة يف الفقه اإلسالمي . 
وفيما عدمه ، وهل هي الزم أم جائز ، و حيث اللزوم املراد حبكم اهلبة هنا هو األثر املرتتب عليها من 

 يلي تفصيل أقوال الفقهاء:
قول احلنفية يف حكم عقد اهلبة : )) إذا صحت اهلبة عند وجود شرائطها فحكمها ثبوت ( 1

امللك للموهوب له غري الزم ، حىت يصح الرجوع والفسخ  ... ، لكن يكره الرجوع يف اهلبة ألن من 

                                                           

  190 ، ض 1ط ،  التعريفاتاجلرجاين ،  (1)
  512ص  ، 1ط، المدخل الفقهي العام الزرقا،  (2)
  3/  4،  1ط ،  المغني ابن قدامة ، (3)
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موهوب له أن ميتنع عن الرد وال يصح الرجوع إال برتاض أو بقضاء القاضي ألنه فسخ باب الدناءة ولل
 . (1)بعد متام العقد ، فصار كالفسخ بسبب العيب بعد القبض (( 

قول املالكية يف حكم عقد اهلبة : واهلبة عندهم على نوعني ، األول هبة الثواب )) فمن ( 2
بل اهلبة إن شاء أثاب فيها فما زاد وإن شاء ردها، فإن أثاب وهب له شيء للثواب فهو باخليار ، إذا ق

قيمتها أو زيادة عليها لزم واهبها قبول ذلك،  وال مقال له ، وإن قال: ال أرضى بقيمتها، وإن أثاب دون 
القيمة فالواهب باخليار إن شاء قبل الثواب وإن شاء رده وارجتع هبته، فإن فاتت عند املوهوب منه لزمه 

، والثاين : هبة لغري الثواب وهو على ضربني : ))ضرب يراد به املودة واحملبة، وضرب يراد  (2)((  قيمتها
به وجه اهلل تعاىل من صلة الرحم وذلك كهبة الغين للفقري واليتيم فهذا الضرب صدقة فحكمه حكم 

وهو اهلبة للمودة الصدقة فال جيوز الرجوع فيه بوجه ال من أب وال من غريه ... ، فأما الضرب اآلخر 
 . (3)واحملبة فليس ألحد فيها رجعة إال للوالدين فيما وهباه لولدمها(( 

قول الشافعية يف حكم اهلبة : ))حكم اهلبة إذا صحت إزالة امللك ولزومه إال فيما يهب ( 3
 .(4)لولده(( 

جيوز له قول احلنابلة يف حكم عقد اهلبة : )) ال خيتلف املذهب أن غري األب واألم ال ( 6
 (5)الرجوع يف اهلبة واهلدية (( 

 المطلب الثاني : حكم عقد الهبة في قانون األحوال الشخصية السنغالي . 
 

من يتأمل يف األحكام املتعلقة باهلبة يف قانون األحوال الشخصية السنغايل يرى أهنا مبثابة عقد غري الزم 
ه ، ولو بعد قبض املوهوب له املوهوب ، وسواء  ، وذلك مبا يعطيه القانون الواهب من حق يف الرجوع عن

 كان الواهب والدا واملوهوب ولدا ، أو غري ذلك . 

                                                           

  166/  3،  1ط ،  تحفة الفقهاءالسمرقندي ،  (1)
  1614 ، ص 1ط  ، المعونة على مذهب عالم المدينةالقاضي ،  (2)
 املرجع السابق ، املوضع نفسه . (3)
  271/  4،   1ط،  الوسيط في المذهبالغزايل ،  (4)
  277،  6،  1  ط،  الشرح الكبير على متن المقنع ابن قدامة،  (5)
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ويربز هنا ميزة من ميزات الفقه اإلسالمي يف التشريع ، حيث جعل عقد اهلبة عقدا الزم ، حبيث أذا 
، أبدا ، إال يف حالة واحدة جيوز للواهب الرجوع عنها  متت اهلبة بشروطها املعتربة وأركاهنا املعروفة ، فال

رضي اهلل عنهما  -هي ما إذا كان الواهب والدا واملوهوب ولدا ، وقد سبق يف ذلك حديث ابن عباس 
، وقد اتفق الفقهاء على  (1))) ليس لنا مثل السوء، الذي يعود يف هبته كالكلب يرجع يف قيئه (( -

 عنهم .  حترمي الرجوع عن اهلبة كما سبق يف أقواهلم املنقولة
  حلكمة يف حترمي الرجوع عن اهلبة :الفرع األول : ا

 ها ما يلي :ة يف حترمي الرجوع عن اهلبة ، ولعل من أمهيهناك حكم تشريع
صلى  -أن الرجوع يف اهلبة دناءة وسوء خلق ومعاملة ، وينبغي على املسلم اجتناهبا ، وقوله ( 1

))  يعين: ال ينبغي لنا يريد به نفسه واملؤمنني أن نتصف : ))ليس لنا مثل السوء(( :  -اهلل عليه وسلم 
ليل للحكم بالقيم ، وهذا التع (2)بصفة ذميمة تشاهبنا فيها أخس احليوانات يف أخس أحواهلا (( 

واألخالق مما يتميز به الفقه اإلسالمي عن القوانني الوضعية ، وذلك لغلبة النظرة املادية لدى كثري من ) 
 ية اليت تفصل الدين عن السياسة .هبم باألفكار العلماناملشرعني ( وتشر 

ة يأنه قد يسبب العداوة والبغضاء بعد الواهب واملوهوب له ، فإذا من احلكم التشريع( 2
)) هتادوا  -صلى اهلل عليه وسلم  -التحابب بينهما ، كم يف قوله و واملقاصد االجتماعية يف التهادي 

اء أيضا ، والشريعة اإلسالمية د عن اهلبة كذلك جالب للعداوة والبغضفإن الرجوع والعو  (3)حتابوا (( 
 ت لتحصيل املصاحل وتكثريها ، وتعطيل املفاسد وتقليلها .جاء

عنه وذمه من التصرفات ،  عبواب كثرية وخمتلفة مما هنى الشر الرجوع عن اهلبة ، يدخل يف أ( 3
 ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ] :قال تعاىلومنها أنه إبطال للعمل وإذهاب لثوابه ، 

، والعائد عن اهلبة والراجع فيه مبطل لعمله ، وثوابه ينقطع برجوع هبته إليه ، وهناية  (4) [   ژ ڈ
 ہ ہ   ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ] قال تعاىل:داخل يف املنع للخري ، انتفاع املوهوب له باهلبة ، وأنه 

                                                           

 ((2622، احلديث ))  3/164، كتاب اهلبة ، باب ال حيل ألحد أن يرجع يف هبته وصدقته ، صحيح أخرجه البخاري في ال (1)
  175/  13،  1ط عمدة القاريالعيين ،  (2)
 .  221(، واحلديث صححه األلباين يف صحيح األدب املفرد ، ص 594، برقم )  306، ص رواه البخاري يف األدب املفرد  (3)
  33 اآليةسورة حممد  (4)
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[   ھ ھ ھ
هوب من اخلري ، ألن املوهوب له ، والشك يف أن رجوع الواهب عن هبته منع للمو  (1)

ممكن باهلبة من االنتفاع من املوهوب واستغالله مبا يعود عليه باملصلحة ، وكل ذلك ممتنع بسبب الرجوع 
 والعود .

 الفرع الثاين : احلكمة يف جواز رجوع الوالد عن هبته لولده . 
صلى اهلل عليه  -وذلك ملا روي عن النيب بة والعود عنها هبة الوالد لولد ، يستثىن من حترمي الرجوع يف اهل

 (2)أنه قال )) ال حيل لرجل مسلم أن يعطي العطية مث يرجع فيها إال الوالد فيما يعطي ولده ((  -وسلم 
)) إال الوالد (( : )) دليل على أنه جيوز لألب الرجوع فيما وهبه  -صلى اهلل عليه وسلم  -، وقوله 

بالطفل، وهو خالف ظاهر احلديث ، وفرق بعض العلماء (3)تصه اهلادوية البنه كبريا كان أو صغريا، واخ
فقال حيل الرجوع يف اهلبة دون الصدقة ألن الصدقة يراد هبا ثواب اآلخرة ، وهو فرق غري مؤثر يف 

 .   (4)احلكم، وحكم األم حكم األب عند أكثر العلماء (( 
 عن هبته لولده ، ومنها ما يلي : وقد ذكر أهل العلم بعض احلكم يف جواز رجوع الوالد

 -صلى اهلل عليه وسلم  -أن الولد ليس كغريه من األجانب واألباعد، وقد جعل رسول اهلل ( 1
مال الولد كيده، وهو يلي عليه البيع والشراء  جعلت يده يف واليةلألب حقا يف مال ولده ... ، و 

عنه يف معىن من وهب ومل يقبض ، إذا كانت  ويقبض له ، وإذا كان كذلك صار يف اهلبة منه واالسرتجاع
 .(5)يده كيده. 

أن الوالد مأمون عليه غري متهم فيما يسرتده من ولده ، فأمره حممول يف ذلك على أنه نوع ( 2
من السياسة ، وباب من االستصالح، وليس كذلك األجنيب ومن ليس بأب من ذوي األرحام وقد يظن 

 (6)ا دعا إىل ارجتاعها عبث أو موجدٌة يف حنوها من األمور . به التهمة والعداوة وأن يكون إمن
                                                           

  25،  24سورة ق ، اآليتان  (1)
إسناده حسن، رجاله ثقات رجال الشيخني غري عمرو ( ، وقال حمققوه )) 2119)  برقم،  26/  4،  المسندأخرجه أمحد يف  (2)

 (( وى له أصحاب السنن وهو صدوقبن شعيب، فقد ر 
اهلادوية هو املذهب املنسوب إىل اإلمام زيد بن علي ، ويقال أيضا الزيدية ، وهو مذهب منتشر يف اليمن وما حوهلا . انظر : أبو  (3)

 .606، ص د.ت تاريخ المذاهب اإلسالميةزهرة ، 

  130/  2 ،  1ط ،  سبل السالمالصنعاين ،  (4)
 ) بتصرف ( 170/  3،  1، ط  الم السننمعاخلطايب ،  (5)
 املرجع السابق ، املوضع نفسه .  (6)
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 الفصل الثامن
األحكام المتعلقة بالحرية الدينية والفكرية لألوالد التي خالف فيها قانون األحوال الشخصية 

 السنغالي الفقه اإلسالمي .

 وتحته ثالثة مباحث .

 سالمي . المبحث األول : الحرية الدينية والفكرية في الفقه اإل

الفقهية المتعلقة بالحرية الدينية والفكرية لألوالد التي خالف فيها قانون  مسائللالمبحث الثاني : ا
 األحوال الشخصية السنغالي الفقه اإلسالمي . 

المبحث الثالث : المقارنة بين قانون األحوال الشخصية السنغالي والفقه اإلسالمي في باب 
 والد . الحرية الدينية والفكرية لأل
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 الفصل الثامن                               

 األحوال قانون فيها خالف التي لألوالد والفكرية الدينية بالحرية المتعلقة األحكام
 . اإلسالمي الفقه السنغالي الشخصية

، ضوع احلريات، مو من أهم املواضيع اليت تعتين هبا القوانني املعاصرة ومن قبلها الشرائع السماوية 
وذلك لكوهنا حق أساسيا من حقوق اإلنسان ، ولكثرة االعتداء عليها من قبل األفراد واجملتمعات 

تعلق منها بالدين والفكر ، وال شك ومحايتها وصيانتها ، وباألخص ما يوالدول ، مما يدعوا إىل حتديدها 
قوانني الوضعية والشريعة اإلسالمية ، من أن هناك تفاوتا واختالفا جوهريا يف النظرة إىل احلريات بني ال

 حيث االعتبار والتقييد واإلطالق ، والتوسعة والتضييق يف األحكام والضوابط . 
وفيما يلي حبث لألحكام اليت خالف فيها قانون األحوال الشخصية السنغايل الفقه اإلسالمي يف 

 تالية : حرية األوالد يف التدين والتفكري ، وذلك من خالل املباحث ال
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 المبحث األول : الحرية الدينية والفكرية في الفقه اإلسالمي .
  وحتت املطالب اآلتية : 

 المطلب األول : التعريف بالحرية الدينية . 
 تعريف احلرية لغة: (1

برئ من فاألول ما خالف العبودية و  احلاء والراء يف املضاعف له أصالن:)) -رمحه اهلل  -قال ابن فارس 
العيب والنقص. يقال هو حر بني احلرورية واحلرية. ويقال طني حر: ال رمل فيه. وباتت فالنة بليلة حرة، 

والثاين: خالف الربد، ... ، إذا مل يصل إليها بعلها يف أول ليلة ؛ فإن متكن منها فقد باتت بليلة شيباء
ومنه احلرة، وهو ،  ن بالنهار والليلريح احلارة تكو يقال هذا يوم ذو حر، ويوم حار. واحلرور: ال

 ه  ، ا (1)... (( العطش
واحلر من الرجال خالف العبد مأخوذ  ،واحلر بالضم من الرمل ما خلص من االختالط بغريه))

 .  (2)((  ورجل حر بني احلرية ،من ذلك ألنه خلص من الرق ومجعه أحرار
ادي أو معىن على اإلنسان أو على فاحلرية إذن لغة هي االنعتاق او السالمة من أي قيد م

 تصرفاته . 
  تعريف احلرية اصطالحا: (2

صطالحي للحرية غري بعيد وال خمتلف كثريا عن املعىن اللغوي ، ففي معجم لغة الفقهاء أن املعىن اال
، كما عرفها بعض الباحثني املعاصرين  (3)احلرية هي :  ))القدرة على التصرف مبلء االرادة واالختيار (( 

تركه بإرادته الذاتية وهي ملكة خاصة يتمتع  ائال : ))يقصد باحلرية قدرة اإلنسان على فعل الشيء أوق
هبا كل إنسان عاقل ويصدر هبا أفعاله، بعيداً عن سيطرة اآلخرين ألنه ليس مملوكًا ألحد ال يف نفسه وال 

 .  (4)يف بلده وال يف قومه وال يف أمته (( 

                                                           

  7/  2،  1، ط ركتاب احلاء ، مادة حر ،   مقاييس اللغةابن فارس ،  (1)
  128/  1،   1كتاب احلاء ، مادة حرد ، ط ،    المصباح المنيرالفيومي ،  (2)
  179، ص  1ط  حرف احلاء ،  ، معجم لغة الفقهاءقلعجي ،  (3)
 . 9، ص  1ط،  مفهوم الحرية بين اإلسالم والجاهليةالشحود ،  (4)
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مطلقة عن القيود اخللقية والقيمية فضال عن العقدية واإلميانية ، ولذلك  واحلرية هبذا املفهوم ليس
يقول اإلمام عبد الرمحن السيوطي رمحه هلل : ))احلرية : أَفَعال، وأخالق حممودة اَل تستعبدها املطامع، 

 .  (1)واألغراض الدنية(( 
  ة والفكرية:يمفهوم احلرية الدين  (3

رية يف اللغة ويف االصطالح ، فاحلرية الدينية تعين سالمة اإلنسان وبناء على ما سلف من تعريفات للح
ج من ذلك من نتوأراء يقتنع هبا ، مع حتمل ما يمن اإلكراه يف اختيار ما يدين به ، أو يتبناه من أفكار 

أثر ماي أو أديب ، وال ميكن حبال من األحوال أن حيمل اإلنسان على عقيدة أو فكر ال يؤمن هبا ، 
 (2)ن االعتقاد أمر قليب وعقلي وال نفوذ ألحد إليهما البتة . ذلك أل

 
 المطلب الثاني : الحرية الدينية والفكرية في المنظور اإلسالمي . 

إن اإلسالم قد كفل لإلنسان احلرية الدينية والفكرية ، وأسند املسؤولية الكاملة يف التدين والتفكري إىل 
 سالمي للحرية الدينية والفكرية :بيان وتفصيل للمنظور اإل اختيار اإلنسان وقناعته ، وفيما يلي

 قال تعاىلاإلدراك ، ما حيتاج إليه من وسائل الفهم و  أن اهلل تعاىل قد وهب اإلنسان كل( 1
[   جئ ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ]

رمحه اهلل  -، قال الرازي (3)
و من العقول ،  أما القسم األول: فإليه اإلشارة بذكر ))  العلوم إما مستفادة من احلواس، أ-تعاىل 

السمع والبصر، فإن اإلنسان إذا مسع شيئا ورآه فإنه يرويه وخيرب عنه، وأما القسم الثاين: فهو العلوم 
،  (4)املستفادة من العقل وهي قسمان: البديهية والكسبية، وإىل العلوم العقلية اإلشارة بذكر الفؤاد (( 

الثالثة هي وسائل اإلدراك لدى اإلنسان ، وقد منحها اهلل إياها ليستعملها فيما خلق من  فهذه اآلالت
أجلها ولعل من أخطر جماالت عملها اختيار الدين وتبين الفكر ، ألن الدين والفكر مها الروح اليت حتىي 

                                                           

   208، ص  1ط،   معجم مقاليد العلومالسيوطي ،  (1)
يف جامعية نايف  ) رسالة ماجستري ( بين الشريعة اإلسالمية والقانون الوضعي حرية االعتقاد عبد اللخ سعدانظر : أبا حسني ، (2)

  89، ص العربية للعلوم األمنية ، كلية كلية الدراسات العليا ، قسم التشريع اجلنائي اإلسالمي 

  36 اآلية ،سورة اإلسراء (3)
 341/  20،  1ط،  مفاتيح الغيبالرازي ،  (4)
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الناس يف الدنيا هبا الناس والنور ميشون به يف الظلمات ، فإذا كان الدين صحيحا والفكر سليما سعد 
 .بذلك الناس يف الدنيا واآلخرةواآلخرة ، ومىت فسد الدين أو احنرف الفكر شقي 

، و عن ابن  (1) ﴾َوَهَديْ َناُه النَّْجَدْيِن  ﴿ قال تعاىل:كون اإلنسان خمريا يف أفعاله وتصرفاته ،  ( 2
قال : )) اهلدي والضاللة (( ، وعنه  ،  ﴾ َوَهَديْ َناُه النَّْجَدْينِ ﴿: قوله تعاىل : -رضي اهلل عنهما  -عباس 

، ومعىن اهلداية إىل النجدين أي سبيل اخلري والشر واهلدى والضالل:  (2)أيضا : )) سبيل اخلري والشّر (( 
فطرة اإلنسان التمييز بني اخلري والشر، وجعلنا له من العقل والفكر ما يكون مذكرا  يف))أي وأودعنا 

الشر من هنوات وعيوب، مث أقدرناه  يفئل على حسن اخلري وأرشدناه إىل ما ومنبها، ونصبنا له الدال
الطريقني شاء، بعد أن آتيناه قوة التمييز، والقدرة على االختيار والرتجيح، ليسلك  أيّ على أن يسلك 

ها مليز ، وقد أودع اهلل يف اإلنسان من القدرات وامللكات العقلية ما لو وظف (3)الطريق اليت أراد منهما(( 
هبا احلق من الباطل من األديان ، والسليم من السقيم من األفكار ، واإلنسان حر طليق يف ذلك 

 ة .التوظيف لتلك القدرات وامللكات الفطري
 قال تعاىل:ختيار ، ر بالقوة اليت يسلب اإلرادة و االه يف الدين ، وال محل على فك( ال إكرا3

 حج يث ىث مث جث يت ىت مت خت حت جت يب ىب مب خب حب جب يئ ىئ مئ حئ جئ ی]

، أي ))ال تكرهوا أحدا على الدخول يف دين اإلسالم فإنه بني واضح جلي  (4) [   حخ جخ مح جح مج
دالئله وبراهينه ال حيتاج إىل أن يكره أحد على الدخول فيه، بل من هداه اهلل لإلسالم وشرح صدره ونور 

ه فإنه ال يفيده الدخول يف الدين بصريته دخل فيه على بينة، ومن أعمى اهلل قلبه وختم على مسعه وبصر 
، فمن دخل يف دين أو تبىن فكرا حتت الضغط واإلكراه ال يعد يف احلقيقة معتقدا  (5)مكرها مقسورا (( 

له وال مؤمنا به ، وإمنا أراد أن ينجوا بنفسه فأقربه يف اللسان ومل يدخل اإلميان يف قلبه وال استقر الفكر 
 يف عقله .

                                                           

  10، اآلية سورة البلد  (1)
  437/  24،  1ط ،  جامع البيانالطربي ،  (2)
 160/  30،  1ط ،  تفسير المراغياملراغي ،  (3)
  256 اآلية ،سورة البقرة (4)
  682/  1، 1ط ،  ن العظيمتفسير القرآابن كثري ،  (5)
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 ٻ ٻ ٱ] قال تعاىل:فيما خيتار من دين أو يتبناها من فكر ،  مسؤولية اإلنسان( 4

 ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ

[   ڄ ڦ ڦ ڦ
ْنِس ﴿: خلقنا ،  ﴾َوَلَقْد َذرَْأنا  ﴿)) وقوله تعاىل  ، (1) ً ِمَن اجلِْنِّ َواإْلِ يعين  ﴾جِلََهنََّم َكِثريا

إذ ال يلقوهنا إىل معرفة احلق والنظر يف  ﴾هلُْم قُ ُلوٌب الَّ يَ ْفَقُهوَن هِبا  ﴿ه تعاىل : املصرين على الكفر يف علم
:  ﴾َوهَلُْم آذاٌن اَل َيْسَمُعوَن هِبا  ﴿أي ال ينظرون إىل َما َخَلَق اهلل نظر اعتبار،  ﴾َوهَلُْم أَْعنُيٌ الَّ يُ ْبِصُروَن هِبا ﴿،دالئله 

، ولذلك يعرتف الكفار يوم القيامة بأهنم ما استعملوا ما  (2)((  اآليات واملواعظ مساع تأمل وتذكر
 ھ ھ ھ ہ ہ] قال تعاىل:مكنهم اهلل منها من اآلالت إلدراك احلقيقة وإعماهلا يف البحث والنظر ، 

   ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ   ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ

 -، قال السعدي  (3) [   ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ   ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ
)) فنفوا عن أنفسهم طرق اهلدى، وهي السمع ملا أنزل اهلل، وجاءت به الرسل، والعقل -رمحه اهلل تعاىل 

الذي ينفع صاحبه، ويوقفه على حقائق األشياء، وإيثار اخلري، واالنزجار عن كل ما عاقبته ذميمة، فال 
لية ، فال إكراه وال قسر على دين أو فكر ، ولكن ، إذن احلرية مقابلة للمسؤو  (4)مسع هلم وال عقل(( 

 ڄ ] قال تعاىل:يف املقابل ال انفكاك عن نتائج الدين وآثار الفكر يف الدنيا وكذلك يف اآلخرة ، كما 

 ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ

 .  (5) [   گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ
 

 
 

                                                           

 179 ، اآليةسورة األعراف  (1)
  43/  3 ، 1ط ، تفسير البيضاويالبيضاوي ،  (2)
 11إىل  8سورة امللك اآليات من  (3)
  875، ص  1ط،  تيسير الكريم الرحمنالسعدي ،  (4)
  29ة سورة الكهف ، اآلي (5)
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قانون األحوال الشخصية السنغالي الفقه  التي خالف فيها مسائلالمبحث الثاني : ال
 اإلسالمي في باب الحرية الدينية والفكرية .

 
 . لألوالد المطلب األول : إطالق الحرية في التدين والتفكير 

يثاق األفريقي بشأن حقوق ورفاهية الطفل على أن : )) كل طفل له احلق يف ( من امل 9تنص املادة ) 
ن ...(( ، هكذا وبدون شرط أو قيد ، وهذا خمالف ملا يف الفقه اإلسالمي حرية التفكري والوجدان والدي

من تقييد احلريات مبا يضبطها ويوجهها الوجهة السليمة ومع حيقق للطفل املصاحل وجينبها املفاسد ، 
 ولعل من أوجه خمالفة هذه املادة للفقه اإلسالمي ما يلي : 

 لى األوالد . الفرع األول : خمالفتها ملقتضيات الوالية ع
وذلك ألن األطفال ميرون يف مراحل منو خمتلفة ، ويتمتعون  يف كل مرحلة لنوع خاص من الرعاية 
واحلماية ، ابتداء بالرضاعة ، ومرورا باحلضانة ، وانتهاء إىل الوالية والكفالة ، وكل هذه األنواع من الرعاية 

تعين الرضاعة وال احلضانة وال الوالية والكفالة يف تشتمل على اجلانب املادي وعلى اجلانب املعنوي ، فال 
الفقه اإلسالمي ، توفري الطعام والشراب واللباس فقط ، وإمهال الرتبية والتوجيه ، وهذا هو السر يف 
وجود شروط يف املرضع واحلاضنة والويل تتعلق بالديانة واخللق ، وإذا اطلقت احلرية يف التدين والتفكري 

 .زىغليهم أي معىن وال مملراحل املبكرة من أعمارهم ، فلن تبقى للوالية علألوالد يف هذه ا
فالبد إذن من تقدمي الرعاية األدبية لألطفال والقصر ، وهي )) تثقيف العقول وتطهري األرواح ، 

غريمها وهتذيب األخالق ، ، ويعرب عنها أحيانا بالرتبية والتعليم ، والرتبية هي التأثري الذي حيدثه الوالدان و 
من الكبار قصدا يف نفس الصغري ، وقد يقصد هبا نفس األثر احلادث هبذه الوسيلة ... ، والتعليم يراد 

به التثقيف العقلي إذا ذكر مقابل الرتبية أو معها ، ويراد به ما يراد بالرتبية إذا انفصال عن بعضهما ...  
 ))(1)  . 

                                                           

  224/  4،  1، ط  موسوعة األسرةصقر ، عطية  (1)



231  

 

والية إىل العصبات يف اجلملة واحلضانة إىل ذوات وقد نص الفقهاء يف هذا اخلصوص على أن : )) ال
الرحم احملرم ، ألن احلضانة تبتىن على الشفقة والرفق بالصغار ، وذلك من جانب النساء أوفر ، وهن 

 . (1)بالرتبية أعلم ويكون األقرب فاألقرب أوىل... (( 
 التفكري ، فال بد تقييد وهذا كله ال يتأتى مع إطالق احلرية لألوالد الصغار إن يف التدين أو يف

 حريتهم ببعض القيود اليت تقتضيها الرعاية احلقيقية ، كما تقيد بعض حريات الكبار يف بعض األحيان .   
 حنرافات الدينية والفكرية . ثاين : تعريض األطفال للضياع واالالفرع ال

حنراف ، وذلك ضهم للضياع واالدين والتفكري تعريمن املفاسد املرتتبة على إطالق حرية األوالد يف الت
صلى اهلل  -جرمية اجتماعية كربى يف حق األوالد مهما كانت الدوافع والذرائع ، فقد صح عن النيب 

أنه قال ))كلكم راع، وكلكم مسئول عن رعيته، اإلمام راع ومسئول عن رعيته، والرجل  -عليه وسلم 
 .  (2)بيت زوجها ومسئولة عن رعيتها ((  راع يف أهله وهو مسئول عن رعيته، واملرأة راعية يف 

وال شك أن ما نراه من مظاهر الضياع وجنوح األحداث ، واجلرائم اليت ترتكب يف حق األوالد 
نتيجة من نتائج هذه القوانني اليت تطلق لألوالد احلريات بدون شرط أو قيد ، وترفع عنهم أيدي اآلباء 

 واملفسدين ، وأخطر من ذلك أهنا متهد جلهود اإلضالل والغزو واألولياء ، وتلقي هبم يف براثن اجملرمني
الفكري ضد املسلمني مبظاهره املختلفة من تنصري وتغريب وسلخ من األخالق والقيم ، فقد جاء يف 

م ، عند احلديث  1901مقال للكاتب ) أيتني المي ( منشور مبجلة العاملني الفرنسية ، عدد سبتمرب 
ضالل املسلمني عن طريق تربية أوالدهم يف املدارس املسيحية : )) إن تربية بنات عن مقاومة اإلسالم وإ

املسلمني تربية مسيحية توجد لإلسالم يف حصنه املنيع عدوا لدودا ال ميكن للرجل قهره ، ومىت تغلبت 
ذه أن تؤثر املرأة ، تغري نظام األسرة باملرة ، وأصبح يف قبضة تصرفها ، ومن السهل على املرأة واحلالة ه

على إحساس زوجها وعقيدته ، فتبعده عن اإلسالم ، وتريب أوالدها على غري دين أبيهم ، ويف اليوم 
 . (3)الذي تغذي األم أبنائها بلبان هذه الرتبية تكون هذه املرأة قد تغلبت على اإلسالم نفسه (( 

 
                                                           

   229/  2،  1ط ،  تحفة الفقهاءرقندي ، السم (1)
 3/120،  باب ما ينهى عن إضاعة املال،  كتاب يف االستقراض وأداء الديون واحلجر والتفليسأخرجه البخاري يف الصحيح ،   (2)

 .  (2409برقم ) 
  256/  4  1، ط موسوعة األسرةصقر ،  (3)
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 يم . المطلب الثاني : الحد من سلطة األولياء وواجبهم في التربية والتعل
إن ألولياء أمور األوالد يف الفقه اإلسالمي سلطة على من حتتهم من الصغار والقاصرين ، وميارسوها يف 
حقوق الشريعة اإلسالمية ، ومبا ال يتعارض مع مصاحل هؤالء األوالد والقاصرين ، ولعل من أهم مظاهر 

 هذه السلطة ما يلي : 
 التبديل والتغيري . الفرع األول : احلفاظ على فطرة األوالد من 

إن اهلل تعاىل خلق عباده حنفاء ، وأودع فيهم الفطرة ، وجعل األصل فيهم اإلميان باهلل تعاىل وتوحيده 
 ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ] قال تعاىل:وطاعته ، 

 ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ

 -رضي اهلل عنهما  -ابن عباس عن و ، (1) [   ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ
بعث اهلل النبيني قال: )) كان بني نوح وآدم  عشرة قرون، كلهم على شريعة من احلق. فاختلفوا، ف

باهلل تعاىل ، وأن الكفر  ، وهذا يف حق عموم الناس وأن األصل فيهم اإلميان(2)((مبشرين ومنذرين
ثة األنبياء واملرسلني هي العودة هبم إىل هذا طارئ على البشرية ، وأن الغاية العظمى من بعوالشرك 

 األصل وهو عبادة اهلل وحده ال شريك له ، ال أن يقروهم على الكفر والشرك باهلل . 
ون على الفطرة واإلميان أهنم يولد -صلى اهلل عليه وسلم  -وأما األوالد فقد أخرب النيب 

ما من مولود إال يولد )) -اهلل عليه وسلم  صلى -، ال على الكفر والشرك واإلحلاد ، فقال والتوحيد
على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه، أو ميجسانه، كما تنتج البهيمة هبيمة مجعاء، هل حتسون فيها من 

كل مولود يولد على الفطرة (( : يَعين عل   (( -صلى اهلل عليه وسلم  -، و معىن قوله  (3)جدعاء (( 
(( واجملوسية )) فأبواه يهودانه ... (( : يَعين حيسنان له اليهودية والنصرانية خلقة اإلسالم، ومعىن قوله 

(4) . 
                                                           

  213 اآليةسورة البقرة  (1)
( ، وقال الذهيب : هذا حديث صحيح على شرط 3654، برقم )  2/480ملستدرك على الصحيحني ،  أخرجه احلاكم يف ا (2)

 البخاري ومل خيرجاه .

هذا حديث صحيح على شرط ( ، وقال الذهيب : 3654، برقم )  2/480 أخرجه احلاكم يف املستدرك على الصحيحني ،  (3)
 . البخاري ومل خيرجاه

  369/  4 ، 1ط ، الم السننعماخلطايب ،  (4)
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آلباء مبثل هذه القوانني الوضعية اهذا ويدخل يف معىن التهويد والتنصري والتمجيس أن يقبل 
لردة عنه اجلائرة عن معامل اخلري واهلدى ، فيطلقون العنان ألوالدهم يف اختيار دين آخر وترك اإلسالم وا

، أو ما دون ذلك من تزيني األفكار اإلحلادية والنظريات الكفرية هلم وتوفري الكتب واجملالت الداعية إىل 
 تلك النظريات واألفكار هلم وعدم مراقبتهم ومنعهم من ارتياد جمالس أهل البدع واألهواء . 

 فريط فيها . الفرع الثاين : تنشئة األوالد على العبادة والطاعة وعقاهبم يف الت
ومما لآلباء أصالة ، واألولياء تبعا ، تنشئة األوالد على العبادة والطاعة ، وعقاهبم يف التفريط منها ، حىت 
يتعودوا عليها ، ويكربون وهم قد ألفوا العباد والطاعة ودرجوا على قوانينها ، ومن مظاهر السلطة األبوية 

 يف هذا اجملال ما يأيت : 
 الة وعقاهبم عليها :األوالد بالص أمر (1

، : )) أي: حث  (1) [   ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ] قال تعاىل:
أهلك على الصالة ، وأزعجهم إليها من فرض ونفل ، واألمر بالشيء أمر جبميع ما ال يتم إال به، 

َها﴿فيكون أمرا بتعليمهم ، ما يصلح الصالة ويفسدها ويكملها ،  : على الصالة أي  ﴾َواْصَطربْ َعَلي ْ
 ٺ] قال تعاىل:، و  (2)بإقامتها ، حبدودها وأركاهنا وآداهبا وخشوعها، فإن ذلك مشق على النفس(( 

[   ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ   ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ
، قال  (3)

ة ابن كثري )) هذا أيضا من الثناء اجلميل، والصفة احلميدة، واخللة السديدة ، حيث كان مثابرا على طاع
، وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ، قال : قال رسول اهلل صلى  (4)ربه آمرا هبا ألهله ... (( 

اهلل عليه وسلم: )) مروا أوالدكم بالصالة وهم أبناء سبع سنني، واضربوهم عليها، وهم أبناء عشر وفرقوا 

                                                           

  132 اآلية ،سورة طه (1)
  517ص  ،  1ط ، تيسير الكريم الرحمنالسعدي ،  (2)
 . 55، 54سورة مرمي اآليتان  (3)
  240/  5،  1، ط  تفسير القرآن العظيمابن كثري ،  (4)



234  

 

صالة إذا بلغوا سبع سنني ، )) واحلديث يدل على وجوب أمر الصبيان بال (1)بينهم يف املضاجع (( 
 .  (2)وضرهبم عليها إذا بلغوا عشرا والتفريق بينهم لعشر سنني((

وليس للولد أن يرتك الصالة عمدا وهتاونا إذا بلغ العشر ، وجيب على والديه أن يأمراه هبا ، فإن 
اجلليل من أركان والركن  ةأىب ومتادى ضربوه وآذوه ، من باب الرتبية والتمرين على هذه العبادة العظيم

، وسلطة  -صلى اهلل عليه وسلم  -اإلسالم ، وحرية الولد يف ذلك مقيدة بأمر اهلل تعاىل ووصية رسوله 
 والديه ومسؤوليتهما الرتبوية . 

 عنهم وإخراج حق اهلل من أمواهلم :تأدية الزكاة  (2
لك الويل والوصي يف أموال وجيب على األب أن يؤدي الزكاة عن أوالده وخيرج حق اهلل من أمواهلم ، وكذ

صلى  -من حتت أيديهم من الصغار واليتامى ، وعن عمرو بن شعيب ، عن أبيه، عن جده، أن النيب 
خطب الناس فقال: )) أال من ويل يتيما له مال فليتجر فيه، وال يرتكه حىت تأكله  -اهلل عليه وسلم 

ئا وهذا يدل على وجوب الزكاة يف مال الصيب ، )) أي يأخذ الزكاة منها فينقص شيئا فشي (3)الصدقة (( 
، وتأدية زكاة مال الصيب هو مروية عن  (4)وبه قال الشافعي وأمحد ومالك وعند أيب حنيفة ال زكاة فيه(( 

ابتغوا بأموال قال )) -رضي اهلل عنه  -غري واحد من الصحابة رضي اهلل عنهم ، فعن عمر بن اخلطاب 
 . (5) (( اليتامى ال تأكلها الصدقة

وال خيفى أن الزكاة عبادة مالية تتمثل يف إخراج جزء من مال اإلنسان وإعطائه للفقراء ، وقد         
 قال تعاىل:وا أو أبوا ، ليأخذوا ويؤدوها إىل الفقراء شاء سلط اهلل احلكام واألمراء على أموال املكلفني ،

[   ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ]
عباس  عن ابن ،(6)

                                                           

 ،قال األلباين إسناده صحيح  (( ، 495))  برقم،  133/  1، باب مىت يؤمر الغالم بالصالة ، سنن الأخرجه أبو داود يف  (1)
 ( 401/  2انظر صحيح سنن أيب داود ) 

  369/  1،  1ط ،  نيل األوطارالشوكاين ،  (2)
((، واحلديث ضعفه األلباين يف  641))  برقم،  25/  2، باب ما جاء يف زكاة مال اليتيم ، السنن ،  أخرجه الرتمذي يف (3)

 ( 69/  1، )  ضعيف سنن الترمذي
  238/  3 ، 1، ط تحفة األحوذيباركفوري ، امل (4)
هذا إسناد صحيح وله شواهد عن عمر رضي اهلل (، وقال البيهقي  7340، برقم )  4/179أخرجه البيهقي يف السنن الكربى ،  (5)

 .  عنه
  103 ، اآلية سورة التوبة  (6)
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إىل اليمن،  -رضي اهلل عنه  -بعث معاذا  -صلى اهلل عليه وسلم  -أن النيب   -رضي اهلل عنهما -
فقال: )) ادعهم إىل شهادة أن ال إله إال اهلل، وأين رسول اهلل، فإن هم أطاعوا لذلك، فأعلمهم أن اهلل 

علمهم أن اهلل افرتض عليهم قد افرتض عليهم مخس صلوات يف كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوا لذلك، فأ
 .(1)صدقة يف أمواهلم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم (( 

وكذلك سلط الشارع احلكيم اآلباء واألولياء على أموال األوالد الصغار واليتامى يأخذون منها 
ارسة كة ، وإمنا هي ممرية املبار الصدقات وال يستأذنوهم يف ذلك ، وليس ذلك إكراها على هذه الشع

 لوالية شرعية اقتضاها حق اإلسالم الذي دخلوا فيه راضني خمتارين . 
 الصيام باحلرمان من األكل والشرب:تعويدهم على  (3

ومن مظاهر سلطة اآلباء واألولياء يف ممارسة الرتبية الدينية على الصغار ، تعويدهم على الصيام وإهلائهم 
صلى اهلل عليه وسلم  -، قالت: أرسل النيب (2)معوذ عن األكل والشرب هنار رمضان ، عن الربيع بنت 

غداة عاشوراء إىل قرى األنصار: )) من أصبح مفطرا، فليتم بقية يومه ومن أصبح صائما، فليصم ((  -
، فإذا بكى أحدهم على (3) ، قالت: فكنا نصومه بعد ، ونصوم صبياننا، وجنعل هلم اللعبة من العهن

)) أمجع العلماء أنه ال -رمحه اهلل  -، وقال ابن بطال (4)عند اإلفطار((  الطعام أعطيناه ذاك حىت يكون
تلزم العبادات والفرائض إال عند البلوغ، إال أن كثريًا من العلماء استحبوا أن يدرب الصبيان على الصيام 

 .  (5)((  عتادوها، وتسهل عليهم إذا لزمتهموالعبادات رجاء بركتها هلم، ولي
حلرمان من األكل والشرب لألوالد هنار رمضان حد من حريتهم ومحل هلم ومعروف إن هذا ا

 على ما يكرهون ، ولكن أبيح للوالدين ومن هم يف منزلتهم ملا فيه من املصلحة الدينية. 
 :احلسبة على األوالد  (4

                                                           

 ( 1395)  برقم ،  104 / 2، كتاب الزكاة ، باب وجب الزكاة ،  صحيح ال أخرجه البخاري يف (1)
ابن  صلى اهلل عليه وسلم . -أسلمت الربيع وبايعت رسول اهلل ،  هي الربيع بنت معوذ بن احلارث بن رفاعة بن احلارث بن سواد (2)

  . 8/329،  الطبقات الكبرىسعد ، 

  2/196العهن : الصوف ، اآلزهري ، هتذيب اللغة ، باب العني والثاء مع الراء ،  (3)

 (( 1960))  برقم ،  37/  3، كتاب الصيام ، باب صوم الصبيان ، صحيح ال أخرجه البخاري يف (4)
  107/  4 ،  1ط،  شرح صحيح البخاريابن بطال ،  (5)
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وجيب على اآلباء احلسبة على أوالدهم وصغارهم ، وذلك حبكم واليتهم اخلاصة عليهم ، وكوهنم حتت 
 ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ] قال تعاىل:مسؤوليتهم ، 

))أّدبوهم،  -رضي اهلل عنه  -قال علي ابن أيب طالب ،  (1) [   ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ
))يقيهم أن يأمرهم بطاعة اهلل، وينهاهم عن معصيته، وأن -رمحه اهلل  -، وقال قتادة  (2)علموهم(( 

 (3)دهم عليه، فإذا رأيت هلل معصية ردعتهم عنها، وزجرهتم عنها(( يقوم عليه بأمر اهلل يأمرهم به ويساع
يقول  -صلى اهلل عليه وسلم  -، قال : مسعت رسول اهلل  -رضي اهلل عنه  -(4)وعن أيب سعيد اخلدري 

: )) من رأى منكم منكرا فليغريه بيده، فإن مل يستطع فبلسانه، فإن مل يستطع فبقلبه، وذلك أضعف 
: ))إن األمر باملعروف والنهي عن املنكر فرض كفاية إذا قام -رمحه اهلل  -، قال النووي  (5)اإلميان (( 

به بعض الناس سقط احلرج عن الباقني وإذا تركه اجلميع أمث كل من متكن منه بال عذر وال خوف مث إنه 
ن يرى زوجته أو قد يتعني كما إذا كان يف موضع ال يعلم به اال هو أوال يتمكن من إزالته إال هو وكم

 .  (6)ولده أو غالمه على منكر أو تقصري يف املعروف (( 
فاألوالد الصغار والقاصرين يف ظل رعاية اآلباء واألولياء واألوصياء يؤمرون باملعروف وينهون عن 

يرتكون عبيدا ألهوائهم وشهواهتم ، ويتأكد هذا الواجب يف ظل اهلجمة الشرسة على األسرة  املنكر ، وال
 فسادها بإفساد األوالد والبنات ، وإبعادهم عن اآلباء واملربني . إل

 
 

                                                           

  6 اآليةسورة التحرمي  (1)
  491/  23 ، 1، ط جامع البيانالطربي ،  (2)
  املرجع السابق ، املوضع نفسه .  (3)
 وحدث، الرضوان وبيعة اخلندق، شهدبن سنان أبو سعيد اخلدري األنصاري، سعد بن مالك ،  املدينة مفيت اجملاهد، االمامهو  (4)

 عمر، ابن: عنه حدث،  اجملتهدين الفقهاء أحد وكان وطائفة،وعمر  بكر، أيب وعن وأطاب، فأكثر وسلم، عليه اهلل صلى النيب عن
،  التاريخ الكبيرانظر : البخاري ، .  ، مات بعد احلرة بسنة ...سليم بن وعمرو سعد، ابن وعامر أقرانه، من ومجاعة وأنس، وجابر،

  169/ 3،  1ط،  سير أعالم النبالءالذهيب ، ، و  44/  4،   1ط
باب بيان كون النهي عن املنكر من اإلميان ، وأن اإلميان يزيد وينقص ، وأن األمر كتاب اإلميان ، ،  صحيح ال أخرجه مسلم يف (5)

 (( 49))  برقم،  69/  1ان ، باملعروف والنهي عن املنكر واجب
  23/  2 ،  1ط،  شرح صحيح مسلمالنووي ،  (6)
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المبحث الثالث : المقارنة بين قانون األحوال الشخصية السنغالي والفقه اإلسالمي في باب حرية 
 األوالد الدينية والفكرية .

 
 المطلب األول : وسطية اإلسالم في مفهوم الحرية . 

العتدال يف العقيدة والعبادة والشريعة واألخالق ، فال إفراط وال تفريط ، وال إن اإلسالم دين الوسطية وا
 ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ] قال تعاىل:زيادة وال نقصان ، 

[ڄ
)) وَوَسطاً معناه عدوال، روي ذلك عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، (2)، قال ابن عطية  (1)

 . (3)واألعلى من الشيء، كما تقول وسط القوم ((  وتظاهرت به عبارة املفسرين، والوسط اخليار
م عالمات الوسطية هيف التشريع اإلسالمي ، ولعل من أوهذه الوسطية هلا مظاهر وعالمات  

 . رفاتهيم والتصورات واألعمال والتصيف التشريع اإلسالمي  التوازن واالعتدال يف املفا
يف أنه راعى التجاذبات والتنافرات  هذا ، وإن )) من أكرب مظاهر عظمة الدين اإلسالمي

النفسية ما بني اإلنسان من حيث كونه إنسانًا له احتياجات عاطفية وشخصية وفطرية وحريات يسعى 
لتحقيقها، وبني كونه ضلًعا وحجرًا أساسًيا يف بناء اجملتمع وتشييد احلضارة، فلم يبالغ هذا الدين يف رسم 

ه وتكليف اإلنسان ببناء جمتمعه وتنمية بالده، مهمًشا بذلك الفرد الصورة النمطية للحضارة القائمة علي
وحقوقه ومتطلباته األساسية، ولكنه اهتم اهتماًما بليًغا حبقوق األفراد وكفالة احلريات املختلفة له وألبنائه 

 ))(4)  . 
ه عالقة وهلذا فاحلرية الفردية سواء يف التدين والتفكري أو غريمها من احلريات الشخصية مما ل

وطيدة وآثار بليغة باجملتمع الذي يعيش فيه الفرد ، والعقائد والقيم واألعراف السائدة يف ذلك اجملتمع ، 
                                                           

  143 ، اآلية سورة البقرة  (1)
هو عبد احلق بن غالب بن عبد امللك بن متام بن عطية من علماء التفسري ، ولد سنة مثانني وأربع مائة وتويف سنة اثنتني وأربعني  (2)

  41/ 17،  الوافي بالوفياتين شهر رمضان ومات حبصن لورقة . ابن خلكان ، ومخس مائة وقيل سنة إحدى خامس عشر 

  219/  1 ،  1، ط  المحرر الوجيزابن عطية ،  (3)
   150ص  ،  1ط ،  مفهوم الحرية بين اإلسالم والجاهليةالشحود ،  (4)



238  

 

بل والسلطة اليت حتكم ذلك اجملتمع وتقوده وحتمل على عاتقها احملافظة على كيان اجملتمع وعاداته 
 وتقاليده .

، والطعن يف املقدسات أو املعظمني لبدع احملدثة فكار اإلحلادية ، واولذلك يعترب الردة وتبين األ 
شرعا كاألنبياء واملرسلني عليهم الصالة والسالم ، والصحابة وأمهات املؤمنني رضي اهلل عنهم ، مما 

 ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ] قال تعاىل:تعاقب عليه اإلنسان بأشد العقوبات يف الدنيا واآلخرة ،  

 -، ومشاقة رسول اهلل  (1) [   ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ
تعين )) مباينته ومعاداته بأن يصري يف شق غري الشق الذي هو فيه وكذلك قوله  -صلى اهلل عليه وسلم 

تعاىل إن الذين حيادون اهلل ورسوله هو أن يصري يف حد غري حد الرسول وهو يعين مباينته يف االعتقاد 
الزجر عنه وتقبيحا حلاله وتبيينا للوعيد فيه إذ كان  والديانة وقال من بعد ما تبني له اهلدى تغليظا يف

 . (2)(( - صلى اهلل عليه وسلم -معاندا بعد ظهور اآليات واملعجزات الدالة على صدق الرسول 
 ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ] قال تعاىل:و 

[   ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ
: ))ألن -رمحه اهلل  -، قال الشيخ حممد رشيد رضا  (3)

وع عن اإلميان إىل الكفر يشبه اآلفة تصيب املخ والقلب فتذهب باحلياة؛ فإن مل ميت املصاب بعقله الرج
وقلبه فهو يف حكم امليت ال ينتفع بشيء، وكذلك الذي يقع يف ظلمات الكفر بعد أن هدي إىل نور 

عطى شيئا من اإلميان تفسد روحه ويظلم قلبه، فيذهب من نفسه أثر األعمال الصاحلة املاضية، وال ي
 . (4)أحكام املسلمني الظاهرة، فيخسر الدنيا واآلخرة (( 

: )) ال حيل - صلى اهلل عليه وسلم -، قال: قال رسول اهلل  -رضي اهلل عنه  - بن مسعودوعن عبد اهلل
دم امرئ مسلم، يشهد أن ال إله إال اهلل وأين رسول اهلل، إال بإحدى ثالث: النفس بالنفس، والثيب 

)) إن -رمحه اهلل تعاىل  -، قال الشيخ حممد الغزايل (5)زاين، واملارق من الدين التارك للجماعة (( ال
االرتداد يف ظل النظام اإلسالمي ميثل شذوذا منكرا ال ميكن البتة تصور بقائه مع استقرار األنظمة العامة 

                                                           

  115 ، اآليةسورة النساء  (1)
  268/  3،  1ط ،  أحكام القرآناجلصاص ،  (2)
  217 اآلية من،سورة البقرة  (3)
  253/  2،  1ط ،  تفسير المناررضا ، رشيد  (4)
 (( 6878))  برقم ،  5/  9، كتاب الديات، باب قول اهلل تعاىل } إن النفس بالنفس... { ،  صحيح ال يف أخرجه البخاري (5)
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شيء يف اجملتمع يف كل حلظة من الليل ، وتوفري املهابة والنفاذ هلا ... ، واإلسالم يتناول بقوانينه كل 
والنهار ، فكليف يكلف باستبقاء شخص ارتداده القليب ، إىل طعن وشغب ، أو على األقل إىل عدم 

 . (1)تعاون أو فقدان ثقة ؟ (( 
أما قانون األحوال الشخصية السنغايل وغريه من القوانني الوضعية فال يضع حدا للفوضى 

للمجتمعات املسلمة ، وذلك العتمادها على  على العقل اجلمعي لعقدي اليت تشوشالفكري وا
فلسفات مادية ونظريات باطلة جتعل الفرد حمور القوانني ومتنحه ما يسمى احلقوق الطبيعية اليت ال جيوز 
احلد منها أو حرماهنا حبال من األحوال ، وقد )) توالت املواثيق املؤكدة على ضرورة حفظ حقوق 

حريته من الطغيان واالستبداد، واليت أصبحت غاية الوجود السياسي. ونتيجة ملا سبق  اإلنسان، ومحاية
ذكره من استناد فكرة حقوق اإلنسان يف الفكر الغريب على قاعدة احلق الطبيعي وعلى العلمانية ، أن 

احلقوق صارت املواثيق والدساتري الوطنية جتعل اإلنسان مصدرًا للحقوق يف اجملتمع ، كامتداد لفكرة 
 (2)الطبيعية، والقانون الطبيعي الوضعي، الذي جعل اإلنسان غاية يف حد ذاته ... (( 

وميكننا القول بأن القوانني الوضعية اليت تتجاهل الثوابت الدينية والفكرية قد جنت على 
وجه حرية التفكري والتدين ورفع كل القيود والضوابط اليت ت قطالذلك بإاجملتمعات جناية عظيمة ، و 

الناشئة الوجهة الصاحلة وحتفظ هلم سالمة عقيدهتم وصفاء فكرهم ، وقد اتفق املنصفون من رجال 
القانون وفقهائه الناقدين على أن التصور والتنظري حلقوق اإلنسان يف الفكر الغريب تركت آثارًا ورؤى 

عة، فإن احلكم يف فصل خطرة على احلضارة اإلنسانية يف جمملها ، فحني تكون احلقوق نابعة من الطبي
النزاع عند تضارب احلقوق الطبيعية لألفراد أو األمم، يكون حينئذ للقوة املادية، اليت خيتص هبا الفرد أو 

 (3)األمة . 
 . وقانون األحوال الشخصية السنغاليالمطلب الثاني : مؤسسة األسرة بين الفقه اإلسالمي 

يعة ، وحييطها بالتشريعات اليت حتفظ كياهنا ، وحتقق املقاصد يويل اإلسالم األسرة مكانة عالية ومنزلة رف
 ڈ] قال تعاىل:العظيمة اليت من وراء إقامتها إنشائها ، كيف ال واألسرة سكن ومسرتاح للزوجني ، 

                                                           

  81، ص  1ط ،  حقوق اإلنسان بين تعاليم اإلسالم وإعالن األمم المتحدة الغزايل ، (1)
  14ص  ، 1ط،  حقوق اإلنسان في الفكر السياسي الغربي والشرع اإلسالمي مفيت ، (2)
 20، ص  املرجع السابق (3)



240  

 

   ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ

]
 ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ] وهي للمرأة سرت واستقرار ورمحة ،،  (1)

[   ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ
(2)  ،

 چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ] قال تعاىل:و 

[   ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ
 ٻ ٱ] قال تعاىل:، و  (3)

 ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ

 ڇ   ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ

 گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ

قال ، وهي وحمراب هلا وخلوة لذكر اهلل وعبادته ،  (4) [   ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ
[   ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ] تعاىل:

، كما أهنا  (5)
 .(6)أمانة تأل عنها يف الدنيا واآلخرة ، ))واملرأة راعية يف بيت زوجها ومسئولة عن رعيتها(( 

 ھ ھ ھ ھ ہ] قال تعاىل:حمضن وعش حيتمون به من الذئاب البشرية ، وهي لألوالد 

 ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے

 حئ جئ ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى

[   ىث مث جث يت ىت مت خت حت جت يب ىب مب خب حب جب يئ ىئ مئ
، و عن عمرو بن شعيب،  (7)

مرو، أن امرأة قالت: يا رسول اهلل، إن ابين هذا كان بطين له وعاء، عن أبيه، عن جده عبد اهلل بن ع
وثديي له سقاء، وحجري له حواء، وإن أباه طلقين، وأراد أن ينتزعه مين، فقال هلا رسول اهلل صلى اهلل 

                                                           

  21 اآلية ،سور الروم  (1)
  33 ، اآليةسورة األحزاب  (2)
  240، اآليةسورة البقرة  (3)
  2،  1سورة الطالق اآليتان  (4)
  34 ، اآلية سورة األحزاب  (5)
 .  (893برقم )  5/ 2ري يف الصحيح ، كتاب اجلمعة ، باب اجلمعة يف القرى واملدن ، رواه البخا (6)
  233 ، اآليةسورة البقرة  (7)
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 ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ] قال تعاىل:، و  (1)عليه وسلم: )) أنت أحق به ما مل تنكحي (( 

 .  (2) [   ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ
إىل ، خنلص  -صلى اهلل عليه وسلم  -يث النيب دوبعد هذه اجلولة السريعة مع آي الكتاب وأحا

 النتائج واألحكام التالية :
احلث على إقامة األسر وتكوينها بواسطة الزواج بني الرجل واملرأة ، وذلك لكوهنما اللبنتني ( 1

تماعية الشريفة ، وال ميكن أبدا تغيري ذلك باقرتان رجلني ، أو األساسني الفطريتني هلذه املؤسسة االج
 ما حاول ذلك املفسدون يف األرض .امرأتني ، مه

الراحة النفسية والطمأنينة القلبية الناجتة عن قيام األسرة بالنسبة للزوجني ، وذلك ملا يتبادالنه ( 2
شرتاك املسؤوليات بني الزوجني فيما بقي من من مشاعر احلب واملودة والرمحة ، وذلك الرتباط املصاحل وا

حياهتما ، وكون الزوج عقدا مستداما غري مضروب له من اآلجال واآلماد ما ينتهي إليه، وليس فرتة 
مؤقتة لقضاء الشهوات والنزوات ، تنتهي بانتهائها كما يف لقاء األخدان ، وحلظات السفاح ، أو حىت 

 ما يسمى بنكاح املتعة . 
لصناعة  وقاهتا ، والقيام بواجبهاسرة هي أنسب مكان الستقرار املرأة وقضاء أكثر أإن األ( 3

رجال ونساء املستقبل ، وتعهدهم يف حضنها منذ الوالدة إىل أن يستقلوا بأنفسهم ، وأي تفريط من 
املرأة يف هذا الواجب فسينتج عنه ضياع لألوالد وفساد للمجتمع ، واختالل للموازين األسرية 

واحلضانة واخلادمات  جتماعية ، ولو حاول دعاة حترير املرأة إجياد بدائل يقمن بدورها من دور للرعايةواال
 والراعيات .

إن التشريعات اإلسالمية املتعلقة باألسرة، وما فيها من الواجبات واملسؤوليات واحلقوق ،  ( 4
تفكك ، وذلك ما وصى اهلل به أول واألسر خاصة ، ومحايتها من الضياع وال كفيلة إلسعاد البشرية عامة

 ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ] قال تعاىل:أسرة هبطت على وجه األرض ، 

 . (3) [   ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ

                                                           

   ، من هذا البحث . 104ص  سبق خترجيه ن انظر (1)
 6 ، اآليةسورة التحرمي  (2)
  38 ، اآليةسورة البقرة  (3)



242  

 

معات واستقرار األسر ، بل إهنا توأما الدساتري والقوانني الوضعية فقد ثبتت فشلها يف إسعاد اجمل
، وذلك مبا حرمت الرجل من القوامة ، سامهت بشكل او بآخر يف تفكك األسر وتشتت مكوناهتا 

وأخرجت املرأة من بيتها وزجت هبا يف املصانع واملعامل ، وشردت األوالد وأطلقت هلم احلريات ، وأطلق 
هلم العنان ، وخري شاهد على ذلك ما نراه من ارتفاع نسبة اللقطاء يف عواصم الغرب ومن تبعها من 

املالجئ الستقباهلم وارتفاع األصوات املطالبة بالتسوية بينهم  الدول ، واهتمام احلكومات هنالك ببناء
 (1).الطاغية حىت ليوشك أن يغرق فيها وبني األبناء الشرعيني ، ومستقبل األسرة هتدده أمواج من اآلثام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

  129، ص   حقوق اإلنسان بين تعاليم اإلسالم وإعالن األمم المتحدةالغزايل ،  (1)
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 الفصل التاسع
 األحكام التي خالف فيها قانون األحوال الشخصية السنغالي الفقه اإلسالمي في باب حق

 األوالد في التمتع بالصحة والحياة الكريمة .

 وتحته ثالثة مباحث : 

 المبحث األول : حق األوالد في الحياة الكريمة والصحة في الفقه اإلسالمي . 

المتعلقة بحق ألوالد في التمتع بالصحة والحياة الكريمة التي خالف  مسائلالمبحث الثاني : ال
 الي الفقه اإلسالمي .  فيها قانون األحوال الشخصية السنغ

المبحث الثالث : المقارنة بين قانون األحوال الشخصية السنغالي والفقه اإلسالمي في األحكام 
 المتعلقة بحق ألوالد في التمتع بالصحة والحياة الكريمة . 
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 الفصل التاسع
ن األحوال الشخصية السنغالي الفقه اإلسالمي في باب حق األوالد األحكام التي خالف فيها قانو 

 في التمتع بالصحة والحياة الكريمة .
 

يف هذا الفصل سيتم حبث حق األوالد يف التمتع بالصحة و احلياة الكرمية ، وما شرعه اإلسالم 
واملعاهدات الدولية  يف ذلك من شرائع وأحكام ، ومقارنة ذلك مبا يف قانون األحوال الشخصية السنغايل

 واإلقليمية. 
 وذلك يف املباحث التالية : 
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 المبحث األول : حق األوالد في الحياة الكريمة والصحة في الفقه اإلسالمي .
 وحتته : 

 المطلب األول :منزلة حفظ النفس في الشريعة اإلسالمية . 
 مية . الفرع األول : الضروريات الخمس في الشريعة اإلسال

ت لتحصيل املقاصد وتوفريها ، وتعطيل املفاسد وتقليلها ، فما من أمر إن الشريعة اإلسالمية الغراء جاء
ذلك األمر أو النهي أو  احة لشيء من املباحات ،  إال وراءمن األوامر ، أو هني من النواهي أو إب

ت ومنازل ، وقد اتفق علماء اإلباحة  حكمة بالغة ، وعلة كائنة ، والناس يف درك ذلك على درجا
)) -رمحه اهلل تعاىل  -اإلسالم على هذه احلقيقة العلمية والقاعدة الكلية ، قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 

رمحه  -، وقال ابن القيم  (1)الشريعة مبناها على حتصيل املصاحل وتكميلها وتعطيل املفاسد وتقليلها (( 
شرع يوجبان حتصيل املصاحل وتكميلها، وإعدام املفاسد وتقليلها (( )) وليعلم العاقل أن العقل وال-اهلل 

(2)  . 
ت الشريعة اإلسالمية لتحصيلها على درجات متفاوتة ، فأعالها وهذه املصاحل اليت جاء

)) املصلحة باعتبار قوهتا يف ذاهتا تنقسم و الضروريات ، وأوسطها احلاجيات ، وأدناها التحسينيات ، 
رتبة الضرورات ، وإىل ما هي يف رتبة احلاجات ، وإىل ما يتعلق بالتحسينات والتزيينات إىل : ما هي يف 

، وتتقاعد أيضا عن رتبة احلاجات ، ويتعلق بأذيال كل قسم من األقسام ما جيري منها جمرى التكملة 
 .  (3)والتتمة (( 

ياة األفراد واجلماعات ، واملراد بالضروريات هو : )) املصاحل األساسية الكربى اليت تقوم هبا ح
وبفقدها تنهار هذه احلياة ، وتتعرض للتالشي والفناء ، أو لالحنطاط الشديد الذي يشبه اهلمجية 

 (4)والبهيمية ، أو أضل (( . 

                                                           

  512/  10،   1ط،  مجموع الفتاوىابن تيمية ،  (1)
  212، ص 1ط ، الجواب الكافي ابن القيم ، (2)
  174ص  ،  1ط ، المستصفىالغزايل ،  (3)
  62 ، ص  1ط، مدخل إلى مقاصد الشريعةالريسوين ،  (4)
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وأما احلاجيات فهي )) املصاحل اليت حيتاج الناس إليها احتياجا ال يبلغ إىل حد الضرورة ، ولكن فقدهم 
ويقصد بالتحسينيات : )) كل مصلحة أو منفعة ال تصل إىل  (1)رج ونكد ... (( هلا ينشأ عنه ضيق وح

 (2)حد الضرورة ، أو احلاجة ، ولكن فيها نوع إفادة للناس يف أي جانب من جوانب حياهتم (( 
: -رمحه اهلل  وأما الضرورات اخلمس اليت هي أعلى مراتب املصاحل وآكدها فهي كما قال الغزايل 

لشرع من اخللق مخسة : وهو أن حيفظ عليهم دينهم ، ونفسهم ، وعقلهم ، ونسلهم ، )) ومقصود ا
وماهلم ، فكل ما يتضمن حفظ هذه األصول اخلمسة فهو مصلحة، وكل ما يفوت هذه األصول فهو 

)) األصول الكلية اليت -رمحه اهلل  - (4)، وقال اإلمام الشاطيب  (3)مفسدة ودفعها مصلحة ... (( 
 .   (5) يعة حبفظها مخسة ، وهي: الدين، والنفس، والعقل، والنسل واملال ... ((جاءت الشر 

 الفرع الثاني : منزلة حفظ النفس من بين الضروريات الخمس . 
قد تواطأ الفقهاء واألصوليون على جعل حفظ النفس املرتبة الثانية بعد حفظ الدين ، وذلك ألمهيته 

 لية تابع له وجودا وعدما . وخطورته ، و حفظ مجيع املصاحل التا
وحفظ النفس يف الشريعة اإلسالمية يكون بإقامة أصله بشرعية التناسل، وحفظ بقائه بعد 

 (6)خروجه من العدم إىل الوجود ... ، ومجيع هذا مذكور أصله يف القرآن ومبني يف السنة ...
 ظ النفس ومحايتها ومنها ما يلي :وللشريعة اإلسالمية طرق ومسالك حلف

 حترمي قتل النفس بغري حق : (1
 

                                                           

  68ص ،   املرجع السابق (1)
  72، ص   املرجع السابق (2)
  174ص  ، 1ط ، المستصفىالغزايل ،  (3)
هو إبراهيم بن موسى بن حممد اللخمي الغرناطي أبو إسحاق الشهري بالشاطيب ، اإلمام العالمة احملقق القدوة احلافظ اجلليل  (4)

تويف يوم ،  جملدين" االعتصام"و جملدات، أربع" الفقه أصول يف املوافقات" كتبه منمن أئمة املالكية ، ،  حافظ أصويلاجملتهد، 
الزركلي ، و  .  48، ص 1ط ،  نيل االبتهاجالتكروري ، أمحد بابا ، ثاء الثامن من شعبان سنة تسعني وسبعمائة . انظر : الثال

   1/75، األعالم 
  238/  3،   1ط،  لموافقاتا الشاطيب ، (5)
  347/  4،   1، ط الموافقاتالشاطيب ،  (6)
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 ېئ ۈئ ۈئ] قال تعاىل:جاء حترمي القتل يف الكتاب والسنة ، والتحذير من مغبته يف الدنيا واآلخرة ، 

، )) يعين بالنفس اليت حرم اهلل قتلها،  (1) [   ىئ مئ حئ جئ ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ
ه ، من أن تقتل نفًسا فتقتل قَ َوًدا : يعين مبا أباح قتلها ب ﴾إال باحلق  ﴿نفَس مؤمن أو ُمعاهد ، وقوله: 

هبا، أو تزين وهي حمصنة فرتجم ، أو ترتدَّ عن دينها احلقِّ فتقتل ،  فذلك احلق الذي أباح اهلل جل ثناؤه 
، وهذا يف قتل الغري سواء كان فردا أو مجاعة ، فال جيوز  (2)قتل النفس اليت حرم على املؤمنني قتلها به(( 

 چ ڃ ڃ] قال تعاىل: باحلق ، وحرم اهلل تعاىل قتل اإلنسان لنفسه أيضا ، ألحد أن تقتل أحدا إال

[   ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ
))وأمجع أهل التأويل على أن املراد هبذه -رمحه اهلل  -، قال القرطيب  (3)

اآلية النهي أن يقتل بعض الناس بعضا. مث لفظها يتناول أن يقتل الرجل نفسه بقصد منه للقتل يف 
 ۀ ]ولعل أصرح منه يف النهي عن قتل اإلنسان نفسه قوله تعاىل (4)الدنيا وطلب املال((  احلرص على

، والتهلكة هو التلف واهلالك ، يقال هلك الرجل يهلُك َهالكًا وُهْلكًا وتَ ْهُلَكًة  (5) [ہ ہ ہ ہ ۀ
لى اهلل عليه وسلم: ، قال : قال رسول اهلل ص -رضي اهلل عنه  -وعن عبد اهلل بن مسعود  (6)وتَ ُهِلَكًة. 

)) ال حيل دم امرئ مسلم، يشهد أن ال إله إال اهلل وأين رسول اهلل، إال بإحدى ثالث: النفس بالنفس، 
، وهذه الثالثة هي املوجبات للقتل يف دين اهلل  (7)والثيب الزاين، واملارق من الدين التارك للجماعة (( 

 .  (8)ويندرج حتته فروع كثرية وخمتلفة . 
 ع القصاص يف القتل فما دونه :تشري (2

وقد شرع القصاص يف اإلسالم ، وجعل على رأس التدابري معاجلة اجلرمية ، ومن أجنع طرق حفظ األنفس 
 ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ] قال تعاىل:الربيئة ، ف

                                                           

  151 اآلية من ، سورة األنعام  (1)
  220/  12 ، 1، طجامع البيانالطربي ،  (2)
  29 اآلية  من، سورة النساء  (3)
  157/  5 1، ط الجامع ألحكام القرآن القرطيب ،  (4)
  195 اآلية من ، سورة البقرة  (5)
  265/  1،  1ط ،  معاني القرآن وإعرابه: الزجاج ، انظر  (6)
 .  (6878، برقم )  9/5... { ،  باب قول اهلل تعاىل: }أن النفس بالنفس والعني بالعنيصحيح البخاري كتاب الديات ،  (7)
  164/  11 ،  1، ط  شرح صحيح مسلم النووي ، (8)
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   ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ

بيان )) -رمحه اهلل  -(2)قال أبو السعود  ، (1) [   ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ
حملاسن احلكم املذكور على وجه بديع ال تناله غايته حيث جعل الشئ حمال لضده وعرف القصاص 
ونكر احلياة ليدل على أن يف هذا اجلنس نوعا من احلياة عظيما ال يبلغه الوصف وذلك ألن العلم به 

ألهنم كانوا يقتلون غري القاتل واجلماعة بالواحد فتثور الفتنة يردع القاتل عن القتل فيتسبب حلياة نفسني و 
 .  (3)((  بينهم فإذا اقتص من القاتل سلم الباقون فيكون ذلك سببا حلياهتم

 بالوقاية والتداوي من األمراض : األمر  (3
البتالء ومن حماسن التشريع اإلسالمي ومزاياه األمر بالوقاية من األمراض ، وكذلك التداوي منها عند ا

إىل توقي األمراض وعدم الدخول إىل األماكن واملدن  -صلى اهلل عليه وسلم  -هبا ، وقد أرشد النيب 
رضي اهلل  -اليت تنتشر فيها األوبئة واألمراض املعدية اخلطرية كالطاعون وحنوه ، وعن أسامة بن زيد 

ن رجس أرسل على طائفة من بين )) الطاعو  -صلى اهلل عليه وسلم  -، قال :  قال رسول اهلل -عنهما 
إسرائيل، أو على من كان قبلكم، فإذا مسعتم به بأرض، فال تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض، وأنتم هبا فال 

لألمة  -صلى اهلل عليه وسلم  -)) وقد مجع النيب -رمحه اهلل  -، قال ابن القيم (4)خترجوا، فرارا منه (( 
هو هبا، وهنيه عن اخلروج منها بعد وقوعه كمال التحرز منه، فإن يف يف هنيه عن الدخول إىل األرض اليت 

الدخول يف األرض اليت هو هبا تعرضا للبالء، وموافاة له يف حمل سلطانه، وإعانة لإلنسان على نفسه، 
وهذا خمالف للشرع والعقل، بل جتنب الدخول إىل أرضه من باب احلمية اليت أرشد اهلل سبحانه إليها، 

 .  (5)عن األمكنة، واألهوية املؤذية ((  وهي محية
                                                           

   179،  178سورة البقرة اآليتان ،  (1)
هو حممد بن حممد بن مصطفى العمادي، املوىل أبو السعود: مفسر شاعر، من علماء الرتك املستعربني. ولد بقرب القسطنطينية،  (2)

. السائل يكتبه ملا تبعا والرتكية، والفارسية العربية باللغات( رقعة ألف على واحد يوم يف مرارا اجلواب كتب)ودرس يف بالد متعددة ، 
 املناظرة، يف(  الطالب حتفة) كتبه ومن(  الكرمي الكتاب مرايا إىل السليم العقل إرشاد) مساه وقد بامسه املعروف التفسري صاحب وهو

معجم ورضا كحالة ،  ،. 59/  7،  1ط ،  األعالم: الزركلي ، ، انظر  م 1574 يف تويف رمحه اهلل(  اخلفني على املسح يف رسالة) و
  301/ 11،  المؤلفين

  196/  1 ، 1ط  ، إرشاد العقل السليم أبو السعود ، (3)
 (  3473)  برقم،  175/  4، كتاب أحاديث األنبياء ، باب حديث الغار ،  صحيح ال أخرجه البخاري يف (4)
  34/  4،  1ط،  زاد المعادابن القيم ،  (5)
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مراض الواقعة ، وعن أمته إىل التداوي وطلب العالج لأل -صلى اهلل عليه وسلم  - وكذلك دعا
أنه قال: )) لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برأ  -صلى اهلل عليه وسلم  -جابر عن رسول اهلل 

))وىف هذا احلديث إشارة إىل استحباب -محه اهلل تعاىل ر  -، قال النووي  (1)بإذن اهلل عز وجل (( 
 .  (2)الدواء وهو مذهب أصحابنا ومجهور السلف وعامة اخللف(( 

 المطلب الثاني : تعاليم إسالمية في مجال الصحة والنظافة البدينة .
لوقوع ، فإن زيادة على ما سبق من أمر الشريعة اإلسالمية بالوقاية من األمراض ، والتداوي منها عند ا

هناك تعاليم إسالمية تتعلق بالصحة والنظافة والطهارة ، ال يوجد مثله يف أية دين وال حضارة غري 
اإلسالم ، فاملسلم متعبد بالتطهر من النجاسات واخلبائث املعنوية واحملسوسة على السواء ، وهذا مما 

ومالئكته والناس الذي يعيشون معه ،  وحمبوب عند اهلل تعاىل ،املسلم طيب النفس ، وطاهر الروح جيعل 
 .  (3) [   ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ] قال تعاىل:

 األول :  تشريع الغسل والوضوء : الفرع
 -من املعلوم من الدين بالضرورة كون الغسل والوضوء من العبادات والقرب اليت أمر اهلل هبا ورسوله 

يت يشرتط هلا كثري من أنواع العبادات ، أو للطهارة ال ، وكوهنما الوسيلتني -صلى اهلل عليه وسلم 
 ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ] قال تعاىل:تستحب هلا ، 

[ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ
ويف اآلية الكرمية مشروعية التطهر  ، (4)

من احلدث األكرب واألصغر ملن جتب عليه الصالة ، على خالف بني الفقهاء يف وجوب الوضوء يف حق  
 (5)و حمدث يريد الصالة .  كل مريد للصالة ، أ

حرج من تلمس بعض مصاحلهما الدنيوية ،  ومع التسليم بوصف التعبدية للغسل والوضوء ، فال
اليت منها اآلثار الصحية على من أدمن عليهما ، كيف ال وقد نبه الشارع احلكيم على بعض تلك اآلثار 

صلى  -، أنه مسع رسول اهلل  -رضي اهلل عنه  -، كما نبه على آثارها الدينية والشرعية ، فعن أيب هريرة 
                                                           

 ( 2204)  برقم،   1729/ 4باب لكل داء دواء ، باب لكل داء دواء واستحباب التداوي ، ، صحيح ال رجه مسلم يفأخ (1)
  191/  14 ، 1ط ،  صحيح مسلم رحشالنووي ،  (2)
 222 اآلية من،سورة البقرة  (3)
  6 ، اآليةسورة املائدة  (4)
  68/  1،  1ط،  أحكام القرآن: الطحاوي  ، انظر  (5)
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يقول: )) أرأيتم لو أن هنرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم مخسا، ما تقول: ذلك  -اهلل عليه وسلم 
يبقي من درنه ، قالوا: ال يبقي من درنه شيئا، قال: )) فذلك مثل الصلوات اخلمس، ميحو اهلل به 

)) ويدل هذا احلديث واهلل أعلم على أن العذب من -رمحه اهلل  -، قال ابن عبد الرب  (1)اخلطايا (( 
صلى  -املياه أشد إنقاء للدرن من غري العذب كما أن الكثري أنقى من اليسري وهذا مثل ضربه رسول اهلل 

، والوضوء  (2)للصالة خيرب بأهنا تكفر ما قبلها من الذنوب إذا اجتنبت الكبائر((  -اهلل عليه وسلم 
عهد للجسم بالتنظيف والتطهري باملاء الطاهر النقي يف الليل والنهار ، وال شك أن يف ذلك من والغسل ت

)) الصالة -رمحه اهلل تعاىل  -الفوائد الصحية ما ال خيفى على عاقل ، و يقول الشيخ ويل الدهلوي 
اتصفت  جامعة للتنظيف واالخبات، مقدسة للنفس إىل عامل امللكوت، ومن خاصية النفس إهنا إذا

 (3)بصفة رفضت ضدها، وتباعدت عنه(( 
 : الحث على العمل بسنن الفطرة : الفرع الثاني

سنن أو خصال الفطرة جمموعة من أعمال التنظف والتخلص من األوساخ واألجزاء الزائدة على أطراف 
لفطرة اخللقية ، اإلنسان وأشعاره ، مأثورة عن األنبياء واملرسلني وعباد اهلل الصاحلني ، وهي من مظاهر ا

قال :  -رضي اهلل عنه  -ومن مالمح اجلمال اإلنساين ، وخصائص الكمال البشري ، فعن أيب هريرة 
)) الفطرة مخس ، أو مخس من الفطرة: اخلتان، واالستحداد،  -صلى اهلل عليه وسلم  -قال رسول اهلل 

ن الزبري، عن عائشة، قالت: قال ، وعن عبد اهلل ب (4)ونتف اإلبط، وتقليم األظفار، وقص الشارب(( 
: " عشر من الفطرة: قص الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك، - صلى اهلل عليه وسلم -رسول اهلل 

واستنشاق املاء، وقص األظفار، وغسل الرباجم، ونتف اإلبط، وحلق العانة، وانتقاص املاء " قال زكريا: 
 .  (5)قال مصعب : ونسيت العاشرة إال أن تكون املضمضة 

)) وأما الفطرة فقد -رمحه اهلل تعاىل  -وأما معىن الفطرة وملاذا مسيت هبا ، فقد قال النووي 
سليمان اخلطايب ذهب أكثر العلماء إىل أهنا السنة وكذا ذكره مجاعة  اختلف يف املراد هبا هنا فقال أبو

                                                           

 ( .  528)  برقم،  112/  1، كتاب مواقيت الصالة ، باب الصلوات اخلمس كفارة ،  صحيح ال أخرجه البخاري يف (1)
  219/  24 ،  1ط ، االستذكار ابن عبد الرب ،  (2)
   217/  1،  1ط ،  حجة اهلل البالغةالدهلوي ،  (3)
 (  5889)  برقم،  160/  7 ، كتاب اللباس ، باب قص الشارب ،صحيح الأخرجه البخاري يف  (4)
 ( 261)  برقم،  223/  1باب خصال الفطرة ، كتاب الطهارة ، ،  صحيح ال أخرجه مسلم يف (5)
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ليهم وقيل هي الدين مث إن معظم غري اخلطايب قالوا ومعناه أهنا من سنن األنبياء صلوات اهلل وسالمه ع
رمحه اهلل  - (2)، وقال العالمة شاه ويل اهلل الدهلوي  (1)هذه اخلصال ليست بواجبة عند العلماء (( 

)) هذه الطهارة منقولة عن إبراهيم عليه السالم متداولة يف طوائف األمم احلنيفية أشربت يف -تعاىل 
ياهم، وعليها مماهتم ، عصرا بعد عصر، ولذلك مسيت قلوهبم، ودخلت يف صميم اعتقادهم، عليها حم

بالفطرة وهذه شعائر امللة احلنيفية، وال بد لكل ملة من شعائر يعرفون هبا، ويؤاخذون عليها، ليكون 
طاعتها وعصياهنا أمرا حمسوسا، وإمنا ينبغي أن جيعل من الشعائر ما كثر وجوده، وتكرر وقوعه، وكان 

 . (3)قبله أذهان الناس أشد القبول (( ظاهرا، وفيه فوائد مجة ت
ولقد اجتهد الفقهاء يف استنباط احلكم والفوائد يف هذه السنن واخلصال ، ومل يقفوا عند حد 

 التعبد هبا فقط ، ومن أقواهلم يف ذلك : 
أن بعض الشعور النابتة من جسد اإلنسان يفعل فعل األحداث يف قبض اخلاطر، وكذا  (1

 إن هلما أثرا يف حزن القلب وذهاب النشاط.شعث الرأس واللحية ، ف
واللحية هي الفارقة بني الصغري والكبري ، وهي مجال الفحول ومتام هيأهتم ، فال بد من  (2

إعفائها ، وقصها سنة اجملوس، وفيه تغيري خلق اهلل، وحلوق أهل السؤدد والكربياء بالرعاع، 
 ها األوساخ .ومن طالت شواربه تعلق الطعام والشراب هبا، واجتمع في

 .(4)ويف املضمضة واالستنشاق والسواك إزالة املخاط والبخر (3
 والغرلة عضو زائد جيتمع فيها الوسخ ومينع االسترباء من البول وينقض لذة اجلماع .  (4

                                                           

 .  147/  3،   1ط،  شرح صحيح مسلمالنووي ،  (1)
من احملّدثني. من أهل  هو أمحد بن عبد الرحيم الفاروقي الدهلوي اهلندي، أبو عبد العزيز، امللقب شاه َويلُّ اهلل ، فقيه حنفي (2)

من كتبه )الفوز الكبري يف أصول التفسري( ألفه بالفارسية، وترجم بعد وفاته إىل العربية واألرديّة ونشر هبما، و )فتح اخلبري دهلي باهلند ، 
/  1،   1ط، األعالم  الزركلي ،، انظر :  ه  1179تويف رمحه اهلل سنة ،  مبا البد من حفظه يف علم التفسري ( و )حجة اهلل البالغة(

  1/272،  معجم المؤلفينورضا كحالة ، .  149
  309/  1،  1ط،  الحجة البالغةالدهلوي ،  (3)
مادة ، جمهرة اللغةالبخر : رائحة متغرية من الفم. وكل رائحة ساطعة فهي خبر مأخوذ من خبار القدر وخبار الدخان ، األزدي ،  (4)

 287/ 1 خبر ،
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االغتسال يف كل سبعة أيام سنة مستقلة شرعت لدفع األوساخ واألدران وتنبيه النفس لصفة  (5
معة ألن كل واحد فمنهما يكمل باآلخر، وفيه تعظم صالة الطهارة، وإمنا وقت لصالة اجل

 اجلمعة
أما احلجامة فألن الدم كثريا ما ينتشر على اجلسد، ويتعسر غسل كل نقطة على حدهتا وألن  (6

املص باملالزم جاذب للدم من كل جانب، فال يفيد نقص الدم من العضو، والغسل يزيل 
 (1)السيالن، ومينع اجنذابه. 

خصلة أو سنة حكمة بالغة ومقصد جلي وعلة مناسبة ، على اختالف الناس يف وهكذا يف كل 
 دركها وحلظها . 

 المطلب الثالث : تحريم الخبائث والنهي عن مباشرة النجاسات . 
 ڄ] قال تعاىل:من أصول التشريع اإلسالمي وقواعده الكربى إباحة الطيبات وحترمي اخلبائث ، 

 ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ

 گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ

[   ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ
رمحه اهلل  -، قال الطربي (2)

وائب والوصائل  ﴾وحيل هلم الطيبات  ﴿)) وقوله: - : وذلك ما كانت اجلاهلية حترِّمه من البحائر والسَّ
انوا يستحلونه من املطاعم واملشارب اليت : وذلك حلم اخلنزير والرِّبا وما ك ﴾وحيرم عليهم اخلََبائث ﴿واحلوامي ، 

إىل أن هذه اآلية وحنوها تدل على أن إباحة -رمحه اهلل  -، وقد ذهب الرازي  (3)حرمها اهلل (( 
، وقال ابن  (4)املستلذات والطيبات أصل كبري، وقانون مرجوع إليه يف معرفة ما حيل وحيرم من األطعمة ، 

اليت أباحها هي املطاعم النافعة للعقول واألخالق واخلبائث هي الضارة )) فالطيبات -رمحه اهلل  -تيمية 
للعقول واألخالق كما أن اخلمر أم اخلبائث ألهنا تفسد العقول واألخالق فأباح اهلل للمتقني الطيبات 

                                                           

 بعدها  فما 308/  1 ،  1، ط  حجة اهلل البالغةالدهلوي ،  (1)
  158 ، اآليةسورة األعراف  (2)
  165/  13 ، 1، ط جامع البيانالطربي ،  (3)
  290/  11،  3،ط  مفاتيح الغيبالرازي ، انظر  (4)



253  

 

اليت يستعينون هبا على عبادة رهبم اليت خلقوا هلا وحرم عليهم اخلبائث اليت تضرهم يف املقصود الذي 
 .  (1)قوا له وأمرهم مع أكلها بالشكر(( خل

ومما يدخل يف هذا الباب ويقرب منه يف املعىن واملغزى ما جاء يف الشرع من النهي عن مباشرة 
 ٻ ٻ ٻ ٱ] قال تعاىل:د طبعه ويكدر مزاجه ، فسواألوساخ اليت تضر باإلنسان وت النجاسات

يان النساء ت، ومن ذلك حترمي إ (2) [   ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ
 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ] قال تعاىل:يف احمليض ، 

، وعن سلمان الفارسي  (3) [   ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ
كل شيء حىت  -صلى اهلل عليه وسلم  -، قال: قيل له:  قد علمكم نبيكم  -رضي اهلل عنه  -(4)

لقبلة لغائط، أو بول، أو أن نستنجي باليمني، أو أن اخلراءة قال: فقال: أجل لقد هنانا أن نستقبل ا
 (5)نستنجي بأقل من ثالثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو بعظم . 

 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           

  179/  17 ،  1، ط فتاوىالمجموع ابن تيمية ،   (1)
  90 ، اآلية سورة املائدة  (2)
  222 اآلية سورة البقرة  (3)
وشهد اخلندق سلمان الفارسي ، ويكىن أبا عبد اهلل ، كان جموسيا ، مث نصرانيا ، مث أسلم وحسن إسالمه ،  هو الصحايب اجلليل (4)

 4/60، 1ط  الطبقات الكبرىابن سعد ، قبضه اهلل.  إىل أنوبقية مشاهد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 
 ( 262)  برقم ،  223/  1باب االستطابة ، كتاب الطهارة ، ،صحيح أخرجه مسلم في ال (5)
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المتعلقة بحق ألوالد في التمتع بالصحة والحياة الكريمة التي  مسائلالمبحث الثاني : ال
 المي .خالف فيها قانون األحوال الشخصية السنغالي الفقه اإلس

 
 : المطلب األول : تجريم ختان المرأة

من قبل الوزارة املسؤولة عن تعزيز مكانة املرأة  1970يف السنغال يف سنة  املرأةبدأت مكافحة ختان 
بالتعاون مع املنظمات غري احلكومية واجلمعيات النسائية ، وقد دعا املناضلون من خالل تصرحياهتم على 

اجملتمع السنغايل ، و حتت ضغط من منظمة األمم املتحدة ، وصندوق األمم  ضرورة تغيري وضع املرأة يف
الذي  1999يناير  29بتاريخ  05 – 99املتحدة للسكان، ووزارة األسرة السنغالية صدر القانون رقم 

مت تعديل القانون اجلنائي السنغايل، وأصبحت  ومن خالل هذا القانوناعترب اخلتان جرمية يعاقب عليها ، 
 من القانون اجلنائي السنغايل. 299ارسة ختان اإلناث جرمية وفق املادة مم

 (1)و قد حدد القانون اجلنائي السنغايل لعقوبة ختان اإلناث بالسجن من ستة أشهر إىل مخس سنوات.
( من امليثاق األفريقي بشأن حقوق ورفاهية الطفل على التايل )) 21نصت املادة ) وكذلك 

يف هذا امليثاق ) ومنها السنغال ( مجيع التدابري املناسبة للقضاء على العادات  تتخذ الدول األطراف
واملمارسات الثقافية واالجتماعية السلبية اليت تكون على حساب الرفاه والكرامة والنمو والتطور الطبيعي 

األطفال للطفل ، وخباصة املمارسات الضارة بالصحة ، أو حياة الطفل ، أو اليت تشكل متييزا لبعض 
 .(2)بسبب اجلنس أو أسباب أخرى ...((

ومبوجب هذه املادة فإن ختان البنات يعترب جرمية يف حقهن توجب العقوبة ، وذلك لكونه من 
العادات واملمارسات الثقافية واالجتماعية اليت تضر البنات وتؤثر سلبا على رفاهيتهن وكرامتهن ومنوهن 

 وتطورهن الطبيعي . 
 شروعية ختان املرأة . الفرع األول : م

                                                           

(1) CODE PENAL Sénégal article 299 
 ( 21، إصدار اللجنة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب ، املادة )  الميثاق األفريقي بشأن حقوق ورفاهية الطفل (2)
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يف شريعة اإلسالم مشروعية اخلتان يف حق الرجل واملرأة والصغري والكبري ، فهو من سنن  عروفمن امل
الفطرة ، ومن العادات احلسنة اليت تعارف عليها املسلمني ، يف مجيع العصور والدهور . ومن األئمة من 

 ني عن غريهم من أهل الديانات وامللل األخرى . جعله من شعائر اإلسالم العظام ، اليت متيز املسلم
 ناث فهي كثرية ، ومنها : وأما أدلة مشروعيته لإل

األنصارية، أن امرأة كانت ختنت باملدينة فقال هلا النيب صلى اهلل عليه وسلم:  (1)عن أم عطية   (1
 (2))) ال تنهكي فإن ذلك أحظى للمرأة، وأحب إىل البعل ((

قال ألم عطية: )) إذا خفضت  -صلى اهلل عليه وسلم  -لنيب عن أنس بن مالك، أن ا (2
 .  (3)فأمشي وال تنهكي، فإنه أسرى للوجه، وأحظى عند الزوج (( 

 اخلتان سنة للرجال مكرمة للنساء:  الق -صلى اهلل عليه وسلم  - ن ابن عباس عن النيب ع (3
 ))(4) . 

 صلى اهلل عليه وسلم إىل بعض آدابه وفضائله ويف هذه األحاديث مشروعية ختان املرأة وإرشاد من النيب
 . 

 الفرع الثاين : أقوال الفقهاء يف حكم ختان املرأة .
بعد أن أمجعوا على مشروعية اخلتان يف الرجل واملرأة ، اختلف الفقهاء يف حكمه من حيث الوجوب أو 

 الندب ، وفيما يلي ذكر نصوصهم يف ذلك :
 

                                                           

 وهي،  أحاديث عدة هلا،  الصحابة فقهاء من،  كعب بنت نسيبة: وقيل،  احلارث بنت نسيبة: امسها نسبية بنت احلارث ،هي  (1)
 اري ، وكانت تغزو كث-رضوان اللَّه عليهم أمجعني  -كانت من كبار نساء الصحابة ،   زينب وسلم عليه اهلل صلى النيب بنت غسلت اليت

،  1، ط  االستيعاب في معرفة األصحابابن عبد الرب ، ، مترض املرضى، وتداوي اجلرحى. انظر : ع الرسول صلى اهلل عليه وسلمم
  2/318 ،  1ط ، سير أعالم النبالءوالذهيب ، .  1947/  4

 ( 1244/  2، واحلديث صححه األلباين يف صحيح اجلامع الصغري )  368/  4سنن أيب داود ، باب ما جاء يف اخلتان ،  (2)
/  2)  الصحيحةواحلديث صححه األلباين يف (  2253برقم ) ،   368/  2 ،  1، ط المعجم األوسطين يف أخرجه الطربا (3)

344 ) 
  ( 408/  4)  الضعيفةوضعفه األلباين يف ( ،  17565برقم ) ،  562/  8 ،  1، ط  السنن الكبرىأخرجه البيهقي يف  (4)
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اختلفت الروايات يف ختان النساء؛ ذكر يف بعضها أهنا ربهاين )) وجاء يف احمليط العند احلنفية :  (1
 أدب القاضي)) يف  (1)س األئمة احللواينوذكر مش... ، سنة، وهكذا حكي عن بعض املشايخ

 (3). (( أن ختان النساء مكرمة (2)للخصاف ((
ن اجللدة وعند املالكية : فقد ورد يف منح اجلليل : )) وخفض األنثى مستحب، أي قطع جزء م (2

 .  (4)بأعلى الفرج (( 
أن  ﴿ لقوله تعاىل:وعند الشافعية : )) جيب أيضا ختان املرأة والرجل حيث مل يولدا خمتونني  (3

 .  (6)((  (5) ﴾اتبع ملة إبراهيم حنيفا
وأما عند احلنابلة : ف )) جيب ختان أنثى، وجترب زوجة مسلمة على اخلتان إن أبت ، بأخذ  (4

، )) وجيب عند البلوغ ، ما مل خيف على نفسه  (7)ج، تشبه عرف ديك(( جلدة فوق حمل اإليال
 .  (8)، ذكرا كان أو خنثى أو أنثى(( 

 الفرع الثالث : الراجح يف حكم ختان املرأة : 
 وأنهيف حقهما ، أو وجوبه استحبابه و لرجل واملرأة لاخلتان  تفقت املذاهب األربعة على مشروعيةا

صلى اهلل عليه وسلم  - ن النيب، ع-رضي اهلل عنهما  - ى ابن عباسوملا رو رة ، من سنن وخصال الفط
، ولكونه اقرتن خبصال وسنن أخرى ، فشاركها يف  (9)(( اخلتان سنة للرجال مكرمة للنساء: )) الق -

 السنية واالستحباب . 

                                                           

الجواهر المضية في طبقات مشس األئمة احللواين احلنفي ، حميي الدين ، هو أبو احلسني بن اخلضر النسفي القاضي األستاذ  (1)
  249/ 2، د .ت ، الحنفية 

هو أمحد بن عمرو اخلصاف احلنفي ، صاحب ) الشروط (  و) أحكام الوقوف( ،  و ) أدب القاضي ( و) الرضاع والنفقات( ،  (2)
  164، ص  1ط،  أخبار أبي حنيفةالصيمري ، و  . 140، ص  1، ط طبقات الفقهاءانظر : الشريازي ، 

  375/  5يط الربهاين يف الفقه النعماين ، احمل (3)
   492/  2،  1ط ،  منح الجليلعليش ،  (4)
 .  123 ، من اآلية سورة النحل  (5)
  199/  9 ،  1، ط تحفة المحتاج في شرح المنهاجاهليتمي ،  (6)
   91/  1،  1، ط  مطالب أولي النهىبن عبده ،  (7)
  1/160،  1ط ،  حاشية الروض المربعالنجدي ،  (8)
 .  4/407، 1وأثرها السيء على األمة ، ط سلسلة ، واحلديث ضعفه األلباين يف  319/ 34رواه أمحد يف املسند ،  (9)
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 :المطلب الثاني : منع الزواج المبكر 
( ، وأي زواج دون هذين السنني فإنه  16ناث ) ( ولإل18  واج هو بالنسبة للذكور)فالسن القانوين للز 

 يعد زواجا مبكرا خمالفا للقانون .
)) ال تتم اخلطبة إال إذا توفرت الشروط التالية الالزمة لعقد الزواج ... ، وإذا كان اخلطيبان غري ف

جه الشرعي سنة بالغني فالبد من موافقة أو إذن أوليائهم ، واخلطبة تصح يف حق من بقي من سن زوا
  (1)واحدة (( . 

يف القانون اجلنائي بالسجن  300وقد حدد القانون اجلنائي السنغايل عقوبة الزواج املبكر املشار يف املادة 
وإذا نتج عن الزواج املبكر إصابة خطرية، أو العجز املؤقت أو املوت، يعاقب (2)سنوات ،  5إىل  2من 

 (3)سنوات .  10إىل  5اجلاين بالسجن مدة ترتاوح مابني 
هذا خمالف ملا يف الفقه اإلسالمي من عدم حتديد سن الزواج وترك األمر يف ذلك إىل كل و 

 األعراف والعادات ، وإىل مقياس املصلحة واملفسدة ، 
وحتديد سن اخلطبة خمالف للشريعة اإلسالمية ومناف ملقاصدها يف الزواج ، فكل من جاز الزواج 

صلى اهلل  - استطاع الرجل الباءة فقد ندب إىل الزواج وشرع يف حقه ، لقوله هبا جاز خطبتها ، ومىت
)) يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ، ومن مل يستطع فعليه بالصوم فإنه  -عليه وسلم 

، واالستحباب  (5)، ويف احلديث دليل على  استحباب النكاح ملن تاقت إليه نفسه (4)له وجاء (( 
شرعي ، وهو هنا غري مقيد بسن ، فدل على مشروعيته يف األصل لكل تائق قادر ، و ) من (  حكم

 اء املوصولة الدالة على العموم ، فلم يفرق يف اخلطاب بني صغري وكبري . سم  من اال
 فرع : أدلة جواز نكاح الصغرية . 

 قد دل على صحة خطبة الصغرية القرآن والسنة واإلمجاع :

                                                           

 . 76قانون األحوال الشخصية السنغالي ،  ص   (1)
(2) CODE PENAL Sénégal article 300 
 املرجع السابق ، املوضع نفسه . (3)
 7... ( من استطاع منكم الباءة فليتزوج) باب قول النيب صلى اهلل عليه وسلم: الصحيح ، كتاب النكاح ،  أخرجه البخاري يف (4)

 . (5065، برقم )  3/ 
  180/  3،  1، طمعالم السنناخلطايب ،  (5)
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 لقرآن : أوال : من ا
 ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ] :من أدلة صحة خطبة الصغرية قوله تعاىل

[   ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې
، ف )) قوله تعاىل:  (1)

ْضَن  ﴿ ِئي ملَْ حيَِ ، فاآلية دليل على جواز خطبة وزواج  (2)يعين الصغرية فعدهتن ثالثة أشهر ... ((  ﴾َوالالَّ
حتض ، وأن عدهتا ثالثة أشهر )) و ال تكون العدة ثالثة أشهر إال من طالق يف نكاح  الصغرية اليت مل

 .  (3)أو فسخ فدل ذلك على تزويج وتطليق (( 
 ثانيا من السنة : 

صلى اهلل  -: )) أن النيب  -رضي اهلل عنه  -من أدلة جواز نكاح الصغرية من السنة ما روي عن عروة 
إىل أيب بكر فقال له أبو بكر إمنا أنا أخوك فقال : أنت أخي يف دين اهلل خطب عائشة   -عليه وسلم 

هلذا احلديث بقوله )) باب تزويج -رمحه اهلل  -، وقد ترجم اإلمام البخاري (4)وكتابه وهي يل حالل (( 
ا يف ورضي عنه ، وعقد البخاري أيضا باب-رمحه اهلل  -الصغار من الكبار (( ، وذلك من فقهه الدقيق 

فجعل عدهتا  ﴾والالئي مل حيضن﴿:  لقوله تعاىل:الصحيح فقال : )) باب إنكاح الرجل ولده الصغار، 
)) ضبط ولده بضم الواو وسكون : -رمحه اهلل تعاىل  -، قال ابن حجر  (5)ثالثة أشهر قبل البلوغ (( 

 . (6)((كور واإلناثجنس وهو أعم من الذ  اسم  الالم على اجلمع وهو واضح وبفتحهما على أنه 
صلى اهلل عليه وسلم  -قال : )) توفيت خدجية قبل خمرج النيب عروة ومن األدلة أيضا ما روى 

إىل املدينة بثالث سنني فلبث سنتني ، أو قريبا من ذلك ونكح عائشة وهي بنت ست سنني مث بىن  -
حة تزويج البنت الصغرية ذات الست سنني ، واحلديث دليل على ص (7)هبا وهي بنت تسع سنني (( 

                                                           

  4 ، اآليةسورة الطالق  (1)
  165/  18  1، ط تفسير القرطبيالقرطيب ،  (2)
 .  8/  2،   1ط،  عمدةالعدة شرح الاملقدسي ،  (3)
 ( 5081)  برقم،  5/  7، كتاب النكاح ، باب تزويج الصغار من الكبار ، صحيح ال أخرجه البخاري يف (4)
 برتقيم الفتح . 22/  8 صحيح البخاري (5)
  190/  9 ،  1، ط فتح الباريابن حجر ،  (6)
 -لم صلى اهلل عليه وس -كتاب بدء املبعث النبوي ، باب تزويج النيب (  3896احلديث رقم )  صحيح البخاري، متفق عليه  (7)

باب ، كتاب النكاح ، الصحيح وأخرجه مسلم يف برتقيم الفتح ،  71/  5عائشة وقدومها املدينة وبناؤه هبا ، كتاب املبعث النبوي ، 
 ( 3545رقم ) ب،  142/  4تزويج األب البكر الصغرية ، 
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جرب اآلباء  وحديث عائشة هذا ْاصل يف)) -رمحه اهلل تعاىل  - (1)واليت ال توطأ ، قال القاضي عياض 
 ال از تزويج األب ابنته الصغرية اليتجو  وال خالف بني العلماء يفبناهتن األبكار وتزويج الصغار منهن ، 

وفقهاء أهل احلجاز ، وذهب أهل  لشافعيذلك إذا بلغت عند مالك وا يفيوطأ مثلها ، مث ال خيار هلا 
 . (2)العراق إىل أن هلا اخليار إذا بلغت(( 

 ثالثا : اإلمجاع على خطبة الصغرية .
أمجع العلماء على أنه )) -رمحه اهلل  -اإلمجاع على جواز خطبة الصغرية ، فقال فقد حكا بن بطال 

ر من بناهتم، وإن كن ىف املهد، إال أنه ال جيوز ألزواجهن البناء هبن إال إذا جيوز لآلباء تزويج الصغا
 .  (3)(( للوطء واحتملن الرجال، وأحواهلن ختتلف ىف ذلك على قدر خلقهن وطاقتهن صلحن

 .  اإلجهاض في القانون السنغال ، ومحاوالت إلباحتهالمطلب الثالث: 
حوال الشخصية تبيح اإلجهاض ، بل إنه من يعد احملرمات على الرغم من عدم وجود مادة يف قانون األ

إىل وقت كتابة هذه السطور ويف حدود علمي القاصر ، فإن من األمهية مبكان أن نبني هنا حكم 
)) اإلجهاض لة قوية تنادي بإباحة ما يسمى باإلجهاض يف الفقه اإلسالمي ، وذلك نظرا لوجود مح

من املنادين بتحرير املرأة يدعمهم بعض القانونيني واإلعالميني الطيب (( ، ويقود هذه احلملة نفر 
ج واهية وحجج داحضة ، ظاهرها الرمحة باملرأة والتخفيف يني ، ويتذرعون يف دعواهم هذه حبجوالربملان

من معاناهتا ، واحلد من ظلمها واضطهادها ، وباطنها من قبلها الفساد واإلفساد للمرأة أوال ، ولألسرة 
 وللمجتمع من بعد ذلك .  ثانيا ،

 نبذة عن اإلجهاض في القانون السنغالي وجهود المنادين بتجويزه : 
يعترب اإلجهاض جرمية يعاقب عليها يف القانون السنغايل، و نص على ذلك القانون اجلنائي السنغايل  -

من االجهاض إال  مل يستثن 35، ويف  قانون أخالقيات املهنة الطبية املادة 305يف املادة  1965لسنة 

                                                           

بن عياض بن عمرو بن موسى بن هو االمام العالمة احلافظ االوحد، شيخ االسالم، القاضي أبو الفضل عياض بن موسى  (1)
ولد يف سنة ست وسبعني وأربع مئة من اهلجرة ، كان إمام وقته يف احلديث وعلومه  عياض اليحصيب األندلسي، مث السبيت املالكي.

ابن و ،  212/  20 ، 1، ط  سير أعالم النبالء انظر : الذهيب ،،  ه  544وتويف ،  والنحو واللغة وكالم العرب وأيامهم وأنساهبم
 . 383/  3،  1، ط فيات األعيانو خلكان ، 

  572/  4،   1، ط  إكمال المعلمعياض ،  (2)
 .  7/173،  2ط  شرح صحيح البخاريابن بطال ،  (3)
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حالة واحدة ، وهي إذا كان الوسيلة الوحيدة إلنقاذ حياة األم وما دون ذلك جرمية يعاقب عليه القانون، 
ويشرتط شهادة ثالثة أطباء، وأن يكون أحد األطباء مشهودا له باخلربة يف اجملال من قبل احملكمة، ويعترب 

 إلغائها.   دعاة إباحة االجهاض هذه الشروط جمحفة ويدعون إىل
ومع هذا املوقف الواضح اجللي لدولة السنغال من مسألة اإلجهاض يف قوانينها ، فقد لوحظ تراجع  - 

ضوع بسبب الضغوط اخلارجية حتركات منظمات حقوق املرأة ، فقد وقعت السنغال على و وتساهل يف امل
اتفاقية ملحقة عن امليثاق م املعنية حبقوق النساء ، وهي عبارة عن  2003اتفاقية "مبوتو" لسنة  

م ، ومتنح هذه االتفاقية للنساء احلق يف االجهاض  1986األفريقي حلقوق االنسان والشعوب لسنة 
بقيود ، كما وقعت السنغال على االتفاقية الدولية  للقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد النساء لسنة 

م ، كما أقامت مديرية الصحة 2013م  ، وهي تدعو الدول إىل منح النساء حقوقهم ، يف عا1985
 اإلجنابية يف وزارة الصحة يف السنغال ورشة عمل للعمل يف مشروع إلصالح قانون الصحة اإلجنابية.  

 وهذه أهم املنظمات املناضلة من أجل إصالح تشريعي يسمح باإلجهاض يف السنغال : -
 رابطة احلقوقيني السنغاليني . -1
 ون لتنمية أفريقيا .رابطة النساء والقان -2
 الفدرالية العاملية حلقوق االنسان .  -3
 . siggil jigeenرابطة  -4
 اجلمعية األفريقية حلقوق االنسان -5

م تعمل هذه املنظمات واملناضلون لصاحل هذا املشروع بتوعية الربملانيني واملسؤولني يف وزارة  2013ومنذ 
 يف اجمللس الوطين. العدل من أجل اعتماده يف جملس الوزراء مث

ومع هذا التساهل والرتاجع التدرجيي ، وما يسرع من وتريهتما من قبل املنظمات احلقوقية ، مل نر أي 
حراك قوي من قبل اجلمعيات اإلسالمية والطرق الصوفية من أجل عرقلة تلك اجلهود وإبطال تلك 

لصمت والتقاعس ناتج من جهل املؤامرات على األخالق وعلى مؤسسة األسرة ، وال ندري هل هذا ا
 من عدم مباالة ، وكالمها ال ميكن تفسريه فضال عن تربيره ، واهلل املستعان .

وذكر أقوال الفقهاء ونصوصهم فيه  حلكم اإلجهاض يف الفقه اإلسالمي ،ويف هذا املطلب بيان 
 ، واهلل ويل التوفيق . 
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  ع األول : معىن اإلجهاض وحقيقته:الفر 
 اجليم واهلاء والضاد أصل واحد،)) -رمحه اهلل  -هاض يف اللغة : قال ابن فارس تعريف االج( 1

يقال أجهضنا فالنا عن الشيء، إذا حنيناه عنه وغلبناه عليه. ،  وهو زوال الشيء عن مكانه بسرعة
وأما قوهلم للحديد القلب: إنه جلاهض وفيه جهوضة ،  لناقة إذا ألقت ولدها، فهي جمهضوأجهضت ا

 . (1)(( كأن قلبه من حدته يزول من مكانه  ، فهو من هذا، أيوجهاضة
وهناك ألفاظ أخرى مرادفة ملعىن اإلجهاض أو قريبة منه ، ومنها : اإلزالق ، وهو مأخوذ من ))  

، و السقط ، و))  (2)أَْزَلَقِت الفرس : ألقت ولدها تامًا كالسقط ، وفرس ِمزالٌق : كثري اإلزالق (( 
قط قط والسِّ سَقٌط، الذكر واألنثى فيه سواء(( السَّ

ُ
، و اإلمالص ، وهو من : ))  (3)، لغتان: الولد امل

أملص الشيَء من يده ِإذا أرسله ، وأملصت املرأة ِإذا رمت بولدها، وكذلك الناقة ، ومنه احلديث: )) 
 -ه رسول الّله يف ِإمالص املرأة ؟ فقال املغرية بن شعبة : )) قضى في -رضي اهلل عنه  -استشارهم عمر 

 . (5)(( (4)بغرٍَّة  -صلى اهلل عليه وسلم 
تعريف اإلجهاض يف الطب : يعرف ألطباء االجهاض بأنه )) خروج حمتويات احلمل قبل ( 2

 (6)والدة قبل احلمل ((  38و  20عشرين أسبوعا ، ويعترب نزول حمتويات احلمل يف الفرتة ما بني 
 قه اإلسالمي . الفرع الثاين : حكم اإلجهاض يف الف

، قبل دقيقا ألحكامه حسب حاالت اجلنني الناظر إىل نصوص الفقهاء يف حكم اإلجهاض جيد تفصيال
وبعد نفخ الروح فيه ، بني مانع له بإطالق ، وبني من فرق بني حالة ما مل ينفخ فيه الروح ، وما إذا نفخ 

ليل ، وفيما يلي نصوصهم كم والتعفيه الروح ، وحىت يف املذهب الواحد يوجد بعض االختالف يف احل
 يف ذلك :

                                                           

  489/  1 ، 1،كتاب اجليم ، مادة جهض ،  ط مقاييس اللغةابن فارس ،  (1)
   90/  5،  1باب القاف والزاي والالم معهما ، ط ،  كتاب العيناخلليل ،   (2)
  97/ 5،  املرجع السابق (3)
 ( 5905، برقم ) 9/11، باب جنني املرأة ، أخرجه البخاري يف الصحيح ،كتاب الديات  (4)

  6379/  9،  1ط ،   شمس العلوم احلمريي ، (5)
  10، ص  1ط،  مشكلة اإلجهاض البار ،  (6)
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: )) ويف فتح القدير وهل يباح اإلسقاط بعد احلبل ؟ -رمحه اهلل  -(1)احلنفية : قال ابن جنيم ( 1
يباح ما مل يتخلق شيء منه مث يف غري موضع ، وال يكون ذلك إال بعد مائة وعشرين يوما ، وهذا 

املدة وإال فهو غلط ألن التخليق يتحقق باملشاهدة قبل هذه  يقتضي أهنم أرادوا بالتخليق نفخ الروح،
))(2). 

املالكية : فعندهم )) ال جيوز إخراج املين املتكون يف الرحم ، ولو قبل األربعني يوما ، وإذا ( 2
: وإذا قبض الرحم املين فال جيوز (4)و )) قال صاحب القبس  (3)نفخت فيه الروح حرم إمجاعا (( 

 . (5)أشد من ذلك إذا ختلق وأشد منه إذا نفخ فيه الروح فإنه قتل نفس إمجاعا (( التعرض له ، و 
: )) والراجح حترميه بعد نفخ الروح مطلقا وجوازه قبله (( -رمحه اهلل  -(6)الشافعية : قال الرملي ( 3

 .  (8)(( يل ِ ولو بدواء قبل نفخ الروح فيه خالفا للغزا) احلمل (جيوز إلقاؤه و يف حاشية قليويب )) (7)
ي خالفهم يف املسألة إىل ثالثة أقوال ، األول : جيوز شرب دواء إلسقاط او رداحلنابلة : حكى امل( 4

 .  (9)نطفة ، والقول الثاين : أنه حيرم ، والثالث : أنه جيوز إسقاطه قبل أن ينفخ فيه الروح .  

                                                           

هو زين الدين بن إبراهيم بن حممد، الشهري بابن جنيم: فقيه حنفي، من العلماء. مصري ، له تصانيف منها : )األشباه والنظائر  (1)
  1ط ،  األعالمالزركلي ، م . انظر :  1563ط( وغريمها ، تويف رمحه اهلل تعاىل سنة  -بحر الرائق يف شرح كنز الدقائق ط( ، و )ال -

  4/192معجم المؤلفين ،  ورضا كحالة ، . 64/  3، 
  215/  3،    1، ط  البحر الرائقابن جنيم ،   (2)
  266/  2الشرح الكبري للدردير ،  (3)
ه  ، كان من أهل التفنن  468د العريب املعافري، املكىن بأيب بكر ، ولد سنة حممد بن عبد اهلل بن حممد بن عبد اهلل بن أمحهو  (4)

ربيع اآلخر  فاس يف دفن يفبالعدوة ، و تويف رمحه اهلل  يف العلوم، متقدما يف املعارف كلها، متكلما يف أنواعها، حريصا على نشرها ، و
  105ص ،  تاريخ قضاة األندلس، واملالقي ،  105ه ، ص  ، المرقبة العليا أبو احلسن ، ه  . انظر :543سنة 

  419/  4،  1، ط  الذخيرة للقرافيالقرايف ،  (5)
هو حممد بن أمحد بن محزة، مشس الدين الرملّي: فقيه الديار املصرية يف عصره، ومرجعها يف الفتوى. يقال له: الشافعّي الصغري.   (6)

معجم ، ورضا كحالة ،  7/  6ركلي ، م . أنظر : األعالم ، للز  1596نسبته إىل الرملة )من قرى املنوفية مبصر( تويف رمحه اهلل 
  8/255،  المؤلفين

  443/  8 ،  1ط  ،نهاية المحتاجالرملي ،  (7)
  160/  4 ،  1ط ، حاشية قليوبيقليويب ، (8)
  386/  1،   1ط، اإلنصاف املارداوي ،  (9)
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رتف بوطئها حبضرة عدول وأهنا وسئل شيخ اإلسالم بن تيمية )) عن رجل عدل له جارية اع( 5
حبلت منه وأنه سأل بعض الناس عن أشياء تسقط احلمل وأنه ضرب اجلارية ضربا مربحا على فؤادها 
فأسقطت عقيب ذلك؛ وأن اجلارية قالت: إنه كان يلطخ ذكره بالقطران ويطؤها حىت يسقطها وأنه 

مالك اجلارية مبا ذكر؟ وهل هذا  فما جيب على،  أسقاها السم وغريه من األشياء املسقطة مكرهة
 مسقط لعدالته أم ال ؟

فأجاب: )) احلمد هلل، إسقاط احلمل حرام بإمجاع املسلمني وهو من الوأد الذي قال اهلل فيه: 
  ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ]تعاىل  وقد قال(1) [   ڄ ڄ ڄ ڦ   ڦ ڦ ڦ ڤ]

]
سقط: فعليه غرة عبد أو ولو قدر أن الشخص أسقط احلمل خطأ مثل أن يضرب املرأة خطأ فت (2)

واتفاق األئمة وتكون قيمة الغرة بقدر عشر دية األم عند  -صلى اهلل عليه وسلم  -أمة؛ بنص النيب 
 .(3)مجهور العلماء: كمالك والشافعي وأمحد (( 

واخلالصة أن اختالف املذاهب األربعة وكذلك ما ذهب إليه شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل يرجع إىل 
ف يف مىت تعترب احلمل نفسا حمرمة ، فذهب احلنفية والشافعية واحلنابلة يف قول إىل أنه حني يتخلق اخلال

لكية فتشددت فقالت بتحرمي إخراج املين ،والراجح واهلل أعلم حرمة إسقاط اوينفخ فيه الروح ، وأما امل
 احلمل عند التخلق،  ونفخ الروح واهلل أعلم .

 
 
 
 
 
 

                                                           

  9،  8سورة التكوير ، اآليتان  (1)
  151سورة األنعام ، اآلية  (2)

  160/  34 ، 1ط ، فتاوىالمجموع ابن تيمية ،   (3)
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الث المقارنة بين قانون األحوال الشخصية السنغالي والفقه اإلسالمي في المبحث الث
 األحكام المتعلقة بحق ألوالد في التمتع بالصحة والحياة الكريمة .

 
 المطلب األول : ختان المرأة بين الفقه والقانون . 

 الفرع األول : منزلة ختان املرأة يف الفقه اإلسالمي واحلكمة من مشروعيته . 
يف املبحث الثاين من هذا الفصل أقوال الفقهاء يف حكم ختان املرأة ، وهو مرتدد بني  ذكرناأن  سبق

الوجوب واالستحباب ، ومجهور الفقهاء على االستحباب ، وهو القول الراجح إن شاء اهلل ، وعليه 
يقة يف اإلسالم جرت اعراف املسلمني يف كثري من الشعوب والقبائل اإلسالمية ، بل تكاد توجد قبائل عر 

ال تطبق يف نسائها هذه السنة ، بل وال تعرفها البتة ، إال مساعا ورواية من قبائل أخرى ، ومل ينكر عليهم 
علمائهم أو يشنعون عليهم يف ترك اخلتان ، وذلك لكوهنا من املستحبات اليت يثاب فاعلها وال يعاقب 

ب ، وال يدخل يف الضروريات وال يف احلاجيات، تاركها ، فاخلتان عند اجلمهور سنة أو مكرمة أو مستح
وإمنا يصنف ضمن التحسينيات ، ويف حاالت استثنائية خاصة تكون هذه السنة مؤكدة إذا احتاجت 

 إليها املرأة للحفاظ على توازهنا واعتدال حاستها اجلنسية ، وتبقى مستحبة يف حق غريها . 
ديث أي ضرر مرتتب عن ختان املرأة بالطريقة ومع ذلك مل يثبت الطب ال يف القدمي وال يف احل

الشرعية املأثورة والضوابط واآلداب املرعية ، بل إن يف اخلتان فوائد كثرية ، بعضها تعود على املرأة ، 
إذا خفضت وأخرى على بعلها ، وكان من إرشادات النيب للمرأة اليت كانت ختنت النساء يف املدينة : ))

))معناه ال تبالغي يف اخلفض والنهك املبالغة يف -رمحه اهلل  -قال اخلطايب  ، (1)(( فأمشي وال تنهكي
 . (2)الضرب والقطع والشتم وغري ذلك، وقد هنكته احلمى إذا بلغت منه وأضرت به (( 

جتربها  كن الت أو وصيها أن تأمر خبتاهنا ، ولفللمرأة إذن أن ختتنت إن هي أحبت ، ولويل البن
ا إن هي أبت أو خافت منه خوفا شديدا ، وإن كان شرطا يف عقد النكاح كما هو على اخلتان أو تؤذيه

عن املرأة يدخل -رمحه اهلل  -عند بعض القبائل صح وجتب على املرأة الوفاء هبا ، وسئل اإلمام أمحد 
 عليها زوجها مل ختتنت جيب عليها اخلتان فقال )) اخلتان سنة حسنة (( . 

                                                           

سلسلة األحاديث الصحيحة ، ( ، واحلديث صححه األلباين يف  2253، برقم )  2/368أخرجه الطرباين يف املعجم األوسط ،  (1)
2 /344  . 

  158/  4،  1، ط  معالم السنناخلطايب ،  (2)
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واآلداب الشرعية ، كأن تقوم طبيبة مسلمة خمتصة ، فقد كانت يف  ويراعى يف ختاهنا األحكام
املدينة نساء مسلمات متخصصات يف اخلفاض ومن أشهرهن أم عطية رضي اهلل عنها ، ، عن أنس بن 

ختانة كانت باملدينة: )) إذا خفضت فأمشي   قال ألم عطية -صلى اهلل عليه وسلم  -مالك أن النيب 
، وعلى هذه اخلتانة املسؤولية اجلنائية إن هي  (1)للوجه وأحظى عند الزوج (( وال تنهكي؛ فإنه أسرى 

تانة باملدينة خلد قال عمر بن اخلطاب قفرطت يف عملها ، كسائر األطباء يف التخصصات األخرى ، ف
 .(2))) أال أبقيت كذا، وجعل ديتها على عاقلتها ((  تتختنت جارية فما

 الفرع الثاين : العوامل املؤدية إىل جترمي ختان املرأة يف القانون .
 يقف املشرعون على خمالفات أو أضرار حقيقية ناجتة عن عملية ختان املرأة ، تصلح أن تربر جترميهم مل

من  هلا وعقوبة من ميارسها ، بل إمنا دفعهم إىل ذلك عدة عوامل خمتلفة ، بعضها فكرية وتتعلق باملوقف
بعض شعائر اإلسالم ، وبعضها سياسية تتعلق باملعاهدات الدولية اليت وقعت عليها الدول والتزمت به 
يف حماربة ما يعترب عادات وثقافات تضر بصحة املرأة ورفاهيتها وحتد من حريتها ،وأضف إىل ذلك تلك 

 الضغوطات واحلمالت املناوئة لإلسالم وهدية املتعلق باملرأة . 
 :  ختان املرأة يف النقاط التاليةون يف جترمييإمجال أهم العوامل اليت اعتمد عليه الشرع وميكن أن

 اعتبار ختان املرأة عادة: (1
فهم يعتربون اخلتان جمرد عادة عند بعض الشعوب والقبائل ، وهي يف نظرهم القاصر تضر ويستشهدون 

فتاوي ئل وثقافاهتا القدمية ، وقد يلتقطون ببعض الدراسات االجتماعية والتارخيية اليت تدرس تاريخ القبا
 هم وتقوية احكامهم . فقمن هنا أو هناك لتربير موا

اء كان يف حق الرجل أو املرأة ، وهي معروفة يف أن اخلتان عند املسلمني ديانة سو وال شك 
من الشعوب  األديان األخرى ومطبقة ، وميكن أن تعترب عادة لكوهنا من التقاليد اليت تواطأ عليها كثري

 والقبائل اإلسالمية يف املشرق واملغرب . 

                                                           

 264يف الصفحة سبق خترجيه (1)
(، وقال األلباين رمحه اهلل إسناده مرسل ، ألن أبا مليح مل يدرك 27600، برقم )  420/  5  مصنفالأخرجه ابن أيب شيبة يف  (2)

  320/  5، 2ط  غليل في تخريج أحاديث منار السبيلإرواء العمر رضي اهلل عنه ، األلباين ، 
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وحىت إذا اعتربنا اخلتان عادة أو عرفا ، فإنه يكون عادة حمكمة إذا مل خيالف الشرع ، ومل ترتتب 
  (1)عليها مفسدة حقيقة قطعية . 

يف   والبد من احرتام اخلصوصيات الثقافية والدينية لكل جمتمع ، فكون ختان النساء غري معروفة
كثري من الدول وال سيما غري اإلسالمية ال تعين كوهنا عادة سيئة ومستهجنة جيب تركها ، فكيف إذا  

 كان مما ندب إليه الشارع وجعلها من السنن واملستحبات . 
 املرتتبة عن عملية ختان املرأة : كثرة األضرار الصحية (2

امة ثة فقط ، وبعضهم يقمن هبا يف سرية توذلك ألن كثريا من اخلتانات ميارسن هذه املهنة حبكم الورا
، مما يسبب يف حدوث أضرار جسيمة وجتاوزات خطرية وتكتم مريب بعيد عن إشراف األطباء املختصني

 . 
وهذا بطبيعة احلال نتيجة إلمهال احلكومات هلذا النوع املهم من أنواع اجلراحات الطبية ، وتطويره 

فكما يقوم األطباء يف املستشفيات خبتان األوالد يوميا بدون  ، وفتح أقسام خاصه به يف املستشفيات ،
مشاكل أو اضرار تذكر ، فكذلك ميكن للختانات أن خينت البنات بدون مشاكل أو أضرار ، سواء 

 بسواء . 
  :اخلتان انتهاك  حلقوق املرأة  (3

اخلتان  ل إلجبار بناهتا علىوإمنا يقولون هذا ملا يرونه من حاالت اإلكراه والعنف اليت ميارسها بعض القبائ
 عرتافات من أولياء األمور حتت ضغط اإلعالم وإجبار القانون . ، وما يسجلونه من بعض اال

فهناك حتالف بني دعاة حترير املرأة و بعض وسائل اإلعالم ، وبعض املشرعني ، فدعاة التحرير هم 
قوق املرأة يف الشعائر الدينية أو التقاليد املنظرون واملنقبني عما يزعمون أهنا خمالفات  أو انتهاكات حل

الشعبية ، يعلنون عليها حربا شعواء وجيلبون على املمارسني هلا خبيلهم ورجلهم ، ويستخدمون اإلعالم 
املغرض واملأجور يف تشويه تلك املمارسات وإشاعة ما قد ينتج جرائها من أضرار ويضخموهنا وخيوفون 

ليد اقسن قوانني جترم هذه الشرائع والتهمة األخطر وهو املشرع ليالناس منها ، مث يأيت صاحب امل
وتعاقب كل من سولت له نفسه أن متارس منها شيء ولو بدافع ديين فضال عن الدافع الثقايف أو 
االجتماعي .مث إنه ليس كل النساء املختونات مكرهات على اخلتان ، فهناك شرحية كبرية منهن يقدمن 

                                                           

   79ص  ،  1ط ،  األشباه والنظائر: ابن جنيم ، راجع  (1)
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ت حمتسبات ، وذلك ملا يتمتعن به من التزام بدينهم ووعي وثقافة وعلم ودراية ، عليه خمتارات راضيا
    اك حلقوقهن أو ممارسة حلقوقهن ؟عصمهن من االستالب الثقايف واحلضاري ، فهل ختان هؤالء انته

 المطلب الثاني : فوائد الزواج المبكر وشبهات المانعين منه  . 
 ويج واملصلحة يف ذلك . الفرع األول : حث الشارع على التز 

الزواج نشاط حيايت فطري ، يندفع إليه الكائن البشري مىت هتيأت أسبابه ودواعيه ، وتوجهت إليه اإلرادة 
احلرة ، ويعرب عن ذلك بالباءة والطاقة مبفهومهما الشامل لكل مستلزمات الزواج الناجح اخلايل من 

 التعقيدات واملشاكل . 
َوأَْنِكُحوا اأْلَيَاَمى  ﴿ قال تعاىل:ث على تزويج األيامى واملبادرة إليه ،  احلوقد جاء يف القرآن الكرمي

، و )) واأليامي من  (1) [    اِسٌع َعِليمٌ ِمْنُكْم َوالصَّاحِلِنَي ِمْن ِعَبادُِكْم َوِإَماِئُكْم ِإْن َيُكونُوا فُ َقرَاَء يُ ْغِنِهُم اللَُّه ِمْن َفْضِلِه َواللَُّه وَ 
وظاهر اآلية )) يقتضي (2)النساء: هم الذين ال أزواج هلم. يقال: رجل أمّي، وامرأة أمّي (( الرجال و 

اإلجياب إال أنه قد قامت الداللة من إمجاع السلف وفقهاء األمصار على أنه مل يرد هبا اإلجياب وإمنا هو 
ومن السلف  - صلى اهلل عليه وسلم -استحباب ولو كان ذلك واجبا لورد النقل بفعله من النيب 

وسائر األعصار  -صلى اهلل عليه وسلم  -مستفيضا شائعا ، لعموم احلاجة إليه فلما وجدنا عصر النيب 
بعده قد كان يف الناس أيامى من الرجال والنساء فلم ينكروا ترك تزوجيهم ، ثبت أنه مل يرد اإلجياب 

مل يكن للويل إجبارها عليه وال تزوجيها بغري ويدل على أنه مل يرد اإلجياب أن األمي الثيب لو أبت التزويج 
 .  (3)أمرها ... (( 

قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: )) إذا خطب  -رضي اهلل عنه  -و عن أيب هريرة 
، ومن الفتنة (4)إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إال تفعلوا تكن فتنة يف األرض، وفساد عريض (( 

ن عدم تزوجيهن ملن خطبهن من األكفاء وذوي الدين واخللق أن ))يبقى أكثر نسائكم والفساد املرتتب ع

                                                           

  32 ، اآليةسورة النور  (1)
  304، ص  ، 1ط ،  غريب القرآنبن قتيبة ،  (2)
  178/  5،  ،  1ط ،  أحكام القرآناجلصاص ،  (3)
(( ، واحلديث  1084)) ، برقم  ، باب ما جاء إذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه 385/  2،  سنن أخرجه الترمذي في ال (4)

 ( 929/  2)  مشكاة المصابيحصححه األلباين يف 
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بال أزواج وأكثر رجالكم بال نساء فيكثر االفتتان بالزىن ورمبا يلحق األولياء عار فتهيج الفنت والفساد 
 (1)ويرتتب عليه قطع النسب وقلة الصالح والعفة (( 

قال: )) ثالثة  -صلى اهلل عليه وسلم  -أن رسول اهلل ، رضي اهلل عنه  علي بن أيب طالبعن و 
 . (2)يا علي ال تؤخرهن: الصالة إذا أتت ، واجلنازة إذا حضرت، واألمي إذا وجدت كفؤا (( 

حتملوا  قال )) زوجوا أوالدكم اذا بلغوا ال -رضي اهلل عنه  -و أثر عن عمر بن اخلطاب 
األوالد إذا بلغوا ، وحتميل اآلباء ملا يرتتب من تأخري ، ويف األثر ترغيب على تزويج  (3)آثامهم(( 

 تزوجيهم من املساوئ واألضرار ، إذا كان بعذر غري مقبول شرعا . 
ومادام الزواج واملبادرة إليه هبذه املثابة يف الشريعة واحلياة ، فال مانع من تنظيمه وتوعية الناس يف  

دفع ما قد يرتتب عليه من املفاسد واألضرار ، دون كل ما يتعلق به ، لتحقيق مقاصده وجلب مصاحله و 
اللجوء إىل صرامة القانون ومكبالته ، األمر الذي جيعل الناس يف حرج كبري وضيق شديد ، ويلجئهم إىل 

 ممارسات خاطئة وتصرفات مضرة ، هم يف غىن عنها لو تزودوا من الفقه والوعي بقدر كاف . 
 الزواج املبكر والرد عليها . الفرع الثاين : شبهات املانعني من 

يسوق املانعون من الزواج املبكر شبهات عديدة وذرائع خمتلفة للمنع والتحذير منه ، ومن أهم تلك 
 الشبهات ما يلي : 

 األضرار الصحية: (1
فيقولون الزواج املبكر مضر لصحة البنات ، وأنه عامل أساس يف انتشار بعض األمراض اليت تصيب 

لتناسلية ، كما أنه يف زعمهم هو السبب الرئيس للوفيات يف حالة الوضع سواء الرحم واألعضاء ا
 لألمهات أو ألوالدهن !!! 

وحنن نقول : إن اإلسالم مينع عن الضرر واإلضرار ، فكل تصرف يؤدي إىل الضرر فهو خمالف 
صلى اهلل عليه ، قال : قال رسول اهلل -رضي اهلل عنهما  -لتعاليم الدين اإلسالمي ، فعن ابن عباس 

                                                           

  173/  4 ، 1ط  ، تحفة األحوذياملباركفوري ،  (1)
بن عبد اهلل اجلهين،  إسناد. ضعيف جلهالة سعيد(( ، وقال حمققوه )) 828))  برقم،  197/  2، مسند أخرجه أحمد في ال (2)

  ((2/63وضعف إسناده احلافظ ابن حجر يف "الدراية" 
  397/  1، 1ط ،  مسند الفاروقابن كثري ،  (3)
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، ومن تطبيقات هذه القاعدة الفقهية يف باب الزواج أن الزوج ال  (1)وسلم: )) ال ضرر وال ضرار (( 
أو قادرة على احلمل ، وعلم ذلك باليقني أو بغلبة  بعد العقد إذا مل تكن مطيقة للوطءميكن من زوجه 

زوج منها مبا يرفع اإلشكال ، قال الظن ، وقد تكلم الفقهاء يف وقت زفاف الصغرية وحكم متكني ال
)) وأما وقت زفاف الصغرية املزوجة والدخول هبا فإن اتفق الزوج والويل على شيء -رمحه اهلل  -النووي 

ال ضرر فيه على الصغرية عمل به وإن اختلفا فقال أمحد وأبو عبيد جترب على ذلك بنت تسع سنني دون 
ذلك أن تطيق اجلماع وخيتلف ذلك باختالفهن وال يضبط  غريها وقال مالك والشافعي وأبو حنيفة حد

بسن وهذا هو الصحيح وليس يف حديث عائشة حتديد وال املنع من ذلك فيمن أطاقته قبل تسع وال 
، و جاء يف البحر الرائق )) واحلاصل أن الصغرية اليت ال (2)اإلذن فيمن مل تطقه وقد بلغت تسعا((  

ان الزوج أو كبريا واملطيقة للوطء جتب نفقتها صغريا كان الزوج أو كبريا توطأ ال جيب هلا نفقة صغريا ك
واختلف يف حد املطيقة له والصحيح أنه غري مقدر بالسن وإمنا العربة لالحتمال والقدرة على اجلماع، 

 .  (3)فإن السمينة الضخمة حتتمل اجلماع وإن كانت صغرية السن (( 
بالضرورة وطئها ومن مث إحباهلا ، وال مانع منهما إذا أمن  فالعقد على البنت الصغرية ال تعين

أنه رأى باليمن جدة بنت إحدى وعشرين سنة حاضت لتسع  الشافعيالضرر واألذى هبما ، )) وذكر 
وولدت لعشر وعرض مثل ذلك البنتها، ويذكر أن عمرو بن العاص بينه وبني ابنه اثنتا عشرة سنة (( 

(4) . 
عقد عليها ، أو   ري مطيقة للوطء ، فضال عن احلمل ، فال توطأ وإنأما أذا كانت البنت غ

، غري متهيئة للحمل ، فعلى زوجها إن رغب يف وطئها إن جينبها احلمل بعزل وحنوه  كانت مطيقة للوطء
، وإن خيف من العقد عليها أن ال ميهلها زوجها حلني اإلطاقة ، فال يزوجها وليها سدا للذريعة ودفعا 

 ع ، واهلل أعلم .  لضرر متوق
  :األضرار االجتماعية  (2

                                                           

 ( 498/  1)  الصحيحة، وصححه األلباين يف  55/  5،  مسندالأخرجه أمحد يف  (1)
  206/  9،  1، ط  شرح صحيح مسلمالنووي ،  (2)
  196/  4،  1ط ،  ئقالبحر الرا ابن جنيم ، (3)
  48/  8،   1، طشرح صحيح البخاريابن بطال ،  (4)
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ويقولون : البنت الصغرية إذا أصبحت أما يف سن مبكر ، فإهنا ال تستطيع رعاية ولدها الرعاية الواجبة ، 
وال تقدر على تربيتها الرتبية الكاملة ، ألهنا تكون يف أمس احلاجة إىل تلك الرعاية والرتبية وفاقد الشيء 

 ال يعطيها !!! 
ن نقول : مما جيب أن يعلم أن املسؤولية يف الزواج يف الفقه اإلسالمي مسؤولية مشرتكة ، وحن

وتعاون بني الزوجني إلقامة أسرة سعيدة يسودها األمن والسالمة والرفاهية ، فعلى كل من الزوجني أن 
 ٻ ٻ ٱ] قال تعاىل:يسعى إلسعاد اآلخر ومساعدته وإسعافه فيما ال يقدر عليه وحده ، 

 ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ

 ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ

، وقوامة الرجل ال تقتصر على جمرد األمر والنهي والنفقة ، بل إهنا  (1) [   چ چ چ چ ڃ
تشمل املساعدة واملواساة والوقوف إىل جنب امرأهتا وقضاء ما استطاع من حوائجها ، سواء ما تعلق هبا 

 ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ] قال تعاىل:بأوالدها ، كرتبيتهم وتعذيتهم ، و  هي ، أو

، والتعاون على الرب شاملة ألكل أنواع اإلحسان واخلري ، وليس  (2) [   ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ
حمصورا يف األمور املادية فقط ، بل يدخل فيه األمور املعنوية من تربية وتعليم وتوجيه وإرشاد ، فعلى 

يتعاون مع زوجه يف كل ما حتتاج إليه من ذلك ، فيعلمها ويربيها ويرشدها ، فإن هي أجنبت الزوج أن 
أوالدا أعاهنا على تربية األوالد ، وعلمها ما حتتاج إليه أو يرسلها إىل من يثق فيها من املربيات من قريباهتا 

 اهلل موسى عليه أو من غريهن ، وإن احتاجت إىل خادمة وقدر على إخدامها فعل ، ويف قصة نيب
السالم مع أهله مثال للزوج الصاحل ، فقد حكى اهلل تعاىل يف القرآن موقفا نبيال من مواقفه مع أهله ، 

قال ، و  (3) [   گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ] قال تعاىل:ف
 ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ] تعاىل:

[   ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ
أن نيب اهلل موسى مل ينطلق من تصرفه  ، وال شك (4)

                                                           

  34، اآليةسورة النساء  (1)
  2 ، اآليةسورة املائدة  (2)
  7 ، اآلية سورة النمل  (3)
  29 ، اآلية سورة القصص  (4)
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اإلنساين هذا من منطلق احلقوق والواجبات الضيقة ، وإن من مفهوم اإلحسان الواسع ، وبدافع الرجولة 
 احلانية الرحيمة . 

ومبثل هذه املعاملة احلسنة والتعاون على الرب والتقوى واملودة والرمحة تتأسس األسر املسلمة ، 
اهية يف كل حالة من حاالت الغىن أو الفقر ، و القدرة أو العجر ، والعلم أو وتعيش يف سعادة ورف

اجلهل ، فالقاعدة هي مواساة الفقري ، ومساعدو العاجز ، وتعليم اجلاهل ، سواء كان زوجا أو زوجة ، 
 صغريا أو كبريا . 

  :احليلولة دون إمتام الدراسة  (3
النجاح فيها ، فالتلميذة أو الطالبة املتزوجة ال تقدر على فالزواج عندهم عائق عن إمتام الدراسة وحتقيق 

 !!! هنا مشغولة بزوجها وأوالدهامتابعة الدراسة ومستحقاهتا ، لكو 
وعند أهل اإلسالم يعترب الزواج والدراسة من حقوق املرأة األساسية ، وعلى وليها زوجا أبا كان  

منقوصة ، وال تعارض بينهما وال منافاة يف أو زوجا أن يساعدها على نيل حقها منهما كاملة غري 
األصل ، فليس هناك ما مينع اجلمع بينهما ، فيمكن للمتزوج أن يدرس ، وللدارس أن يتزوج ، إن مها 
قدرا على الوفاء مبتطلباهتما املادية واملعنوية ، وإذا طرأ ما حييل اجلمع بينهما ، أو جيعله صعبا ، فهنا يلجأ 

األوىل منهما ، فإذا رجحت مصلحة الدراسة على الزواج ، قدمت الدراسة وأخر إىل الرتجيح وتقدمي 
الزواج إىل حني ، وإما إذا رجحت مصلحة الزواج بودر إليه ، وأخرت الدراسة ، أو نظر يف أسلوب أو 

 نتساب أو التعليم عن بعد . طريقة مناسبة للمتزوجني كنظام اال
يعني على النجاح يف الدراسة ، السيما إذا كان يف املرحلة الثانوية وإذا نظرنا إىل الواقع جند أن الزواج 

واجلامعية اليت يعاين فيها الشباب من املراهقة والتوتر العصيب والتوقان إىل النكاح وغري ذلك مما يأخذ 
حيزا كبريا من تفكريهم ، وقد يؤدي هبم إىل الوقوع يف فاحشة الزىن أو العادة السرية أو غريمها من 

 ملمارسات اخلاطئة .ا
صلى اهلل عليه وسلم  -ويف السنة النبوية الشريفة عالج ملشكلة الزواج والدراسة ، حيث أرشد  

الشباب إىل الزواج حلاجتهم املسة إليه ، مث دل كل من مل يستطع الزواج لفقر أو دراسة أو سفر  -
معشر  )) يا -صلى اهلل عليه وسلم  -وحنوها على احلل املؤقت واملسكن ملا يهيج منه من غرائز ، فقال 

الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج ، ومن مل يستطع فعليه 
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، وال شك أن الصوم من إجراءات االستعفاف الذي أمر اهلل به ملن مل جيد  (1)بالصيام، فإنه له وجاء (( 
 ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ]:، كما يف قوله تعاىلنكاحا أي مل يقدر عليه لسبب من األسباب 

[ڦ ڦ ڤ ڤ
(2)  

  حاالت اإلكراه :
أزواجهن ، أو يزوجن وهن يف أعمار ال  على الزواج ، وال يستأذن يف اختيارفكثريا من البنات يكره 

حقوقهن يف اختيار شركائهن يف احلياة  واج وتفاصيله ، وهذا انتهاك ألبسطيدركن فيها شيئا من أمور الز 
 . 

ك هي أهم الشبهات اليت يثريها مانعو الزواج املبكر ، وفيما يلي الرد عليها يف ضوء الكتاب تل
 والسنة وأقوال فقهاء اإلسالم . 

اجلواب هو أن لتزويج الفتاة يف الفقه اإلسالمي حاالت خمتلفة ، ولكل حالة حكمها اخلاص ،  
مام طني الفقه اإلسالمي ، أال وهو اإلأساوإليك ملخص األحكام املتعلقة هبذه املسألة على لسان أحد 

معلقا على حديث عائشة رضي اهلل عنها )) تزوجين  -رمحه اهلل تعاىل  -حيىي بن شرف النووي ، قال 
 لست سنني وبىن يب وأنا بنت تسع سنني (( :  -صلى اهلل عليه وسلم  -رسول اهلل 

ه ال إذن هلا ، واجلد كاألب عندنا ... ، وأمجع )) هذا صريح يف جواز تزويج األب الصغرية بغري إذهنا ألن
املسلمون على جواز تزوجيه بنته البكر الصغرية هلذا احلديث وإذا بلغت فال خيار هلا يف فسخه عند 
مالك والشافعي وسائر فقهاء احلجاز ، وقال أهل العراق هلا اخليار إذا بلغت ، أما غري األب واجلد من 

ها عند الشافعي والثوري ومالك وبن أيب ليلى وأمحد وأيب ثور وأيب عبيد األولياء فال جيوز أن يزوج
واجلمهور قالوا فإن زوجها مل يصح ، وقال األوزاعي وأبو حنيفة وآخرون من السلف جيوز جلميع األولياء 

 ويصح وهلا اخليار إذا بلغت ، إال أبا يوسف فقال ال خيار هلا ، واتفق اجلماهري على أن الوصي األجنيب
ال يزوجها ، وجوز شريح وعروة ومحاد له تزوجيها قبل البلوغ ، وحكاه اخلطايب عن مالك أيضا واهلل أعلم 
، واعلم أن الشافعي وأصحابه قالوا يستحب أن ال يزوج األب واجلد البكر حىت تبلغ ، ويستأذهنا لئال 

                                                           

 3/ 7(( من استطاع منكم الباءة فليتزوج))ب قول النيب صلى اهلل عليه وسلم: با كتاب النكاح ، أخرجه البخاري يف الصحيح ، (1)
  .  (5065، برقم ) 

 .  33 اآلية  ،سورة النور (2)
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شة ألن مرادهم أنه ال يزوجها يوقعها يف أسر الزوج وهي كارهة ، وهذا الذي قالوه ال خيالف حديث عائ
قبل البلوغ إذا مل تكن مصلحة ظاهرة خياف فوهتا بالتأخري كحديث عائشة ، فيستحب حتصيل ذلك 

 .  (1)الزوج ألن األب مأمور مبصلحة ولده فال يفوهتا واهلل (( 
ت اليت هذا ، وقد أفىت غري واحد من العلماء املعاصرين جبواز الزواج املبكر ، وردوا على الشبها

 تثريها دعاة حترير املرأة وبعض املشرعني ملنعه وتنفري الناس منه ، وفيما يلي مناذج من تلك الفتاوي : 
 : -رمحه اهلل تعاىل  -فتوى الشيخ حممد بن إبراهيم  (1

على سؤال ورد إليه عن الزواج املكرب من أحد أولياء امور ، فكان مما قاله بعد -رمحه اهلل  -فقد أجاب 
طويلة عن مشروعية الزواج املبكر ، وحث الشارع احلكيم عليه : )) وال ريب أن الزواج كما قال مقدمة 

فيه حتصني للفروج وغض لألبصار وهو عامل فعال من أقوى عوامل  -صلى اهلل عليه وسلم  -
ب يف االستفادة واالهتداء ، أما تعلل الولد بأن الزواج قد حيد من نشاطه الدراسي، فاملالحظ أن الشا

سن املراهقة تنتابه كثري من األفكار املشتتة لذهنه، وليس كمثل الزواج عالج ملثل هذه األحوال النفسية 
 )) ...(2) 

 :فتوى األستاذ الدكتور حسام الدين بن موسى عفانة (2
ومما قاله يف هذا اخلصوص )) وجيب أن يعلم أن الشريعة اإلسالمية مل حتدد سنًا معينًا بالسنوات لعقد 

لزواج بل أجاز مجهور الفقهاء املتقدمني زواج الصغري والصغرية أي دون البلوغ ولكن قوانني األحوال ا
الشخصية يف البالد اإلسالمية حددت سنًا للزواج ... ، وكذلك فإن القوانني األوروبية قد حددت سن 

. وكذلك فإن الديانات الزواج فالقانون الفرنسي قد جعل سن الثامنة عشرة للفىت واخلامسة عشر للفتاة
األخرى حددت سنًا للزواج ففي الشريعة اليهودية جعلت سن زواج الرجل الثالثة عشرة واملرأة الثانية 

 عشرة.
إن املعىن احلقيقي للزواج املبكر من الناحية الطبية والعلمية هو الزواج قبل البلوغ فبالنسبة للفتاة 

 .  (3)الزواج املبكر هو زواجها قبل احليض (( 
 :-رمحه اهلل  -زيدان ج الفتاة عند الشيخ عبد الكرمي أضرار تأخري تزوي (3

                                                           

  206/  9،  1، ط  شرح صحيح مسلمالنووي ،  (1)
  6/  10،   1، طفتاوى ورسائل ابن إبراهيم ،  (2)
    188/  5،  1ط،  فتاوي يسألونكعفانة ،  (3)
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عددا من األضرار املرتتبة على تأخري زواج الفتاة بغري -رمحه اهلل تعاىل  -زيدان ذكر الشيخ عبد الكرمي 
كثرية منها : )) والواقع أن يف تأخري زواج األنثى إذا بلغت أضرارا  -رمحه اهلل تعاىل  -عذر مقبول ، فقال 

احتمال انزالقها إىل الفاحشة ، ومنها أن يفوهتا الزوج الكفؤ ، ومنها : قد يفوهتا قطار الزواج بالكلية ، 
ومنها : كدورة نفسها وكراهية وليها الذي اخر زواجها بعد قبوله من تقدم إليها من اخلطاب األكفاء ، 

ب نفسها شيء من التعقيد والسخط على كل وقد يصدر منها حنوه ال حتمد عقباه ، ومنعا : قد يصي
 (1)من حوهلا ، وال شك أن الويل قد يتحمل قسطه من هذه النتائج واآلثام بسبب تأخري تزوجيها ((

وكل هذه األضرار وغريها مشهودة ومرصودة يف اجملتمعات اليت مينع فيها الزواج املبكر ، ويكره  
 املقنن ( . (2)فتياهتا على ) البغاء(  حتت ضغط ) العضل 

ولكل ما سبق نرى أن الزواج املبكر من املسائل اليت حتتاج إىل توعية الناس وإرشادهم ، وليس 
إىل تكبيلهم بالقوانني اجلائرة والتشريعات الظاملة ، وذلك ملا فيه من التداخل بني الثابت الديين واملتغري 

 اليت هي مبثابة وقائع أو قضايا أعيان .  البيئي ، الذي يقتضي املرونة والسعة يف معاجلة التجاوزات
ت مع دعوات حتديد سن الزواج ، حيث عقدت نوعلينا أن نستحضر املناسبات اليت تزام

مؤمترات دولية وإقليمية تنادي حبماية حقوق املرأة ، وحتريرها من قيود الشرائع والقيم الدينية واألخالقية ، 
 عة اإلسالمية ، ومنها ما يتعلق حبقوق األوالد والنساء . وقد خرجت منها توصيات كثرية ختالف الشري

 المطلب الثالث : الرد على شبهات المنادين بإباحة اإلجهاض الطبي .    
ه ، حيث يقول دعاة إباحة بكر ، بل هو مما يتذرع به لتحرميوهو مما له عالقة وارتباط مبوضوع الزواج امل
قاطه تفاديا ل كثرية تستدعي إجهاض احلمل وإسحاالت مح اإلجهاض الطيب إن الزواج املبكر سبب يف

 ملفسد ومضرة أكرب . 
 : ناك شبهات أخرى يتشبثون هبا ، وقبل إيراد تلك الشبهات فهذه وه

 من شبهات المنادين بإباحة اإلجهاض وتقنينه :  -
 الشبهة األوىل : تفشي حاالت احلمل عند الطالبات . 

                                                           

  359/  6 ،  1ط ، المفصل في أحكام المرأةزيدان ،  (1)
، باب العني  1، ط تهذيب اللغةالعضل : من عضل فالن أميه، إذا منعها من التزويج يعضلها ويعضلها عضال ، األزهري ،  (2)

 1/300 مادة عضل ، والضاد مع الالم ،
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هرة محل الطالبات ، سواء كان محال ناجتا عن نكاح أو سفاح ، ويرى فقد لوحظ يف السنوات األخرية ظا
املنادون بإباحة اإلجهاض الطيب بأن اإلجهاض هو مبثابة احلل املناسب هلذه املشكلة الرتبوية اليت تعيق 
دراسة شرحية كبرية من الطالبات ، وتؤدي هبن إىل هجر مقاعد الدراسة بصفة هنائية أو مؤجلة ، وهبذا 

 نسبة التمدرس بني النساء !!!تقل 
شاءت مىت شاءت ستزيد من والواقع هو أن إباحة اإلجهاض وجعله حقا مشاعا يلجأ إليه كل 

الطني بلة واملسألة تعقيدا ، وذلك ملا فيها من إطالق العنان للطالبات يف الزىن والتفسخ األخالقي دون 
ا ، وهي االجهاض الطيب املقنن ، وزد على رادع ، ما دام هناك خمرج من كل مشكلة أو ورطة تقع فيه

 ذلك ما يف االجهاض من األضرار الصحية املتنوعة . 
، ألن  واألجدر بنا يف معاجلة القضايا واملشاكل الرتبوية أن نوجد حلوال من جماهلا وطبيعتها

الرتبوية ، ولذلك فأول ث يف البيئة الرتبوية ، ال ميكن أن تعاجل مبعزل عن املقاربة املشاكل الرتبية اليت حتد
جيب أن يقرتح من حل ملشكلة محل الطالبات هو البحث يف أسباهبا ، واليت ال شك أن من أعظمها ما 

خطورة االختالط احملرم بني الطالب والطالبات يف مقاعد الدراسة ويف السكن وصاالت الرياضة 
يم التقوى غرس يف الطالب والطالبات قوالرحالت وحنوها ، وكذلك غياب الرتبية الدينية واخللقية اليت ت

 . والعفة والطهر ... إخل
ومن قبل جرب احلكومات والسلطات الطبية توزيع الواقيات وحبوب منع احلمل على الطالب 
والطالبات يف املعاهد الثانوية واجلامعة للوقاية من اإليدز ، فلم تفلح يف احلد من انتشار املرض بينهم ، 

احلمالت هو ما ذكرنا اآلن من إغفال اجلانب اخللقي والديين بدعوى العلمانية وسبب فشلهم يف تلك 
 والالدينية . 

الباب الواسع تفشي محل الطالبات تعترب ))ويف احلقيقة فإن إباحة اإلجهاض من أجل احلد من 
، فلقد  املفتوح إمام كل شاب وفتاة إىل شىت فنون التحلل واإلباحية ، من أيسر سبيل ، ودون أي تكلفة

رتباط بذيول األطفال ، وعن حتمل تبعاهتم ، إذا كان يف الوسائل املانعة أغىن ذلك كال منهما عن اال
هبا كدر وال سبيل املتعة احملرمة ، أن ال يشو  للحمل ، ويف األطباء الذين يتقنون فن اإلجهاض إبقاء على
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ا حيقق للشباب مغنما من املتعة بدون يدنوا إليها منغص ما يضمن هلم سالمة اللذة من سوء العواقب وم
 (1)مغرم من النسل والذرية (( 

 الشبهة الثانية : احلمل الناتج عن زىن احملارم وحوادث االغتصاب. 
فبعض النساء حيملن عن زنا احملارم أو بسب االغتصاب ويسعني جادين هن وأوليائهن للتخلص من هذا 

وضا عليهن من قبل أناس أنانيني وصرعى لنزواهتم وعباد احلمل الذي يعترب عارا وعبئا اجتماعيا مفر 
لشهواهتم ، ولتخليصهن من هذا الكابوس ال بد من السماح هلن باإلجهاض ، كحق من حقوقهن 

 املكفولة يف القانون للحفاظ على صحتهن ورفاهيتهن وحريتهن الشخصية !!!
الطيب ، وذلك للمظلومية اليت وال شك إن هذه الشبهة من أخطر شبه املنادين بإباحة اإلجهاض 

ىن احملارم ، ومهما يكن ي والنفسي واالجتماعي املتعلق بز تتصف هبا احلامل ، وكذلك اجلانب األخالق
من أمر فإن فقهاء اإلسالم مل يهملوا البحث عن احلكم الشرعي يف هذه احلاالت ، بل اجتهدوا ونظروا 

تقريرات متوازنة ، راعو فيها بني احلقوق واملصاحل يف النصوص الشرعية ومقاصدها الكلية ، وخرجوا ب
 واملفاسد ، والواقعات واملآالت والذرائع . 

مسألة إسقاط احلمل الناتج عن -رمحه اهلل تعاىل  -ي يخ الدكتور حممد سعيد رمضان البوطوقد حبث الش
قبل نفخ الروح ، أو ما  هنالزىن حبثا مستفيضا ، خلص فيه إىل التحرمي مطلقا ، بدون تفريق بني ما كان م

 ته  : كان بعده ، وهذه خالصة استدالال
[ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ]قوله تعاىل  -1

(2) . 
)) أي ال تتحمل نفس وزر غريها ، مما مل يكن له يد يف كسبه او التسبب له ، وأنت -رمحه اهلل  -قال 

من نتيجة ما أقدمت  تعلم أن من أهم العوامل اليت تدفع الزانية إىل إسقاط محلها رغبتها يف التخلص
خذ جبريرهتا ، ويشتهر بني الناس أمرها ، فيذهب اجلنني بذلك ضحية ذنب ال شأن له به أعليها كي ال ت

 ))(3)  . 
 :حديث املرأة الغامدية اليت زنت  -2

                                                           

  57، ص  1ط ، مسألة تحديد النسل البوطي ، (1)
  164 اآليةمن ، سورة األنعام  (2)
 . 137ص ،  1ط  ، تحديد النسل مسألةالبوطي ،  (3)
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)) -رمحه اهلل  -عليها احلد ، قال  محىت وضعت محلها فأقا -صلى اهلل عليه وسلم  -فأمهلها النيب  
ن التفريط به إن مل يكن جائز لتنفيذ نية ال متلك أن تسقط جنينها ، ألواضح على أن الزا قلت هذا نص

احلد ، وهو حكم شرعي ال جيوز التهاون فيه ، فألن ال جيوز هذا التفريط من أجل شهوة األم وحتقيق 
 .  (1)رغباهتا ، أهم وأوىل (( 

 :(2)الذرائع القول جبواز إسقاط الزانية محلها ، مناقضة لقاعدة سد   -3
حتت هذا العنوان يف حبثه )) ذلك ألن من أهم العقبات املانعة للمرأة من -رمحه اهلل  -وقال البوطي 

الزىن نشوء احلمل الذي يستتبعه ، إذ يكشف عنها كل سرت ، وينبه الناس إىل جنايتها ، فئن مل تردعها 
يحة بني الناس ، فإذا جاء من يضع بني عن الفاحشة خمافة اهلل عز وجل ، صدهتا عنها عاقبة هذه الفض

يديها سبيال شرعية للتخلص من محلها الذي سيفضحها بني الناس ، زالت العقبة اليت كانت تصدها 
 .  (3)عن الفاحشة ، وفتحت أمامها ذريعة سائغة إليها ... (( 

 الشبهة الثالثة : األضرار الصحية املرتتبة من بعض حاالت احلمل . 
احة اإلجهاض على األضرار املرتتبة من بعض حاالت احلمل ، وإمنا مسيت صنيعا شبهة يتكأ دعاة إب

ألهنم اختذوها ذريعة إىل للوصول إىل مآرب أخرى غري اإلسعاف الطيب للمضطرات من احلوامل إىل 
 اإلجهاض !!! 

لة دعائية  واألسباب الطبية الرئيسة اليت تبيح اإلجهاض معلومة عند املختصني ، وال حيتاج إىل مح
 . ون به يف كل اجملتمعات والقواننيكبرية ، من اجل تقنني ما هو مقنن ومأذ

يف معرض احلديث عن أشهر األسباب الطبية املبيحة  (4)ويقول الدكتور حممد علي البار 
 لإلجهاض ما ملخصه : 

                                                           

 138، ص املرجع السابق  (1)
 سد الذرائع هو كما قال القرايف رمحه اهلل ))ومعناه حسم مادة وسائل الفساد دفعا هلا (( ، القرايف ، أنوار الربوق يف أنواء الفروق ، (2)

 2/32د.ت ، 

 146، ص  1، ط  مسألة تحديد النسلالبوطي ،  (3)
( هو استشاري أمراض باطنية ومستشار قسم الطب اإلسالمي، 1939ديسمرب  29ولد يف مدينة عدن يف  بار )حممد علي ال (4)

 /حممد_علي_البار. https://ar.wikipedia.org/wiki  مركز امللك فهد للبحوث الطبية، جامعة امللك عبد العزيز جبدة.
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ا ، املزمن أمراض الكلى املزمنة : مع ارتفاع نسبة البولينا يف الدم ، أو التهاب الكلى وحوضه -1
 واملصحوب باستسقاء الكلية ، قد تكون من األسباب الداعية إىل اإلجهاض ...

أمراض القلب : إذا وصل املرض إىل املرتبة الثالثة ، أو كانت املريضة مصابة بذبذبة أذينية ،  -2
أو تعاين من انسداد بالشرايني التاجية للقلب ، أو أن ضيق الصمامات شديد ، وقد أجريت 

شق الصمام من سابق ، مث عاد الضيق من جديد ، فإن اإلجهاض يف هذه احلالة عملية 
 يعترب مفيدا من الناحية الطبية ... 

أمراض اجلهاز التنفسي : يف حالة إصابة الرئتني الشديدة مثل مرض األمفيزميا وقصور الرئتني  -3
 ، فإن ذلك يستدعي اإلجهاض ... 

صحوبة بتجلط ، وعلل اهليموجلوبني ، وعيوب أمراض الدم : تعترب بعض أمراض الدم امل -4
 التجلط ، من األسباب الداعية إىل اإلجهاض ... 

األمراض اخلبيثة : مثل سرطان الثدي اليت تزداد شراسة باحلمل ، فإهنا تعترب داعية إىل  -5
 اإلجهاض ، وكذلك مرض هود جكني اخلبيث ...

ملانية ، اليت تسبب تشوه األجنة ، وخاصة األمراض املتعلقة باحلمل والوالدة : مثل احلصبة األ -6
 إذا كانت اإلصابة يف الشهر األول أو الثاين من احلمل ... 

 احلاالت اجلراحية : مثل سقوط الرحم أو ناسور بني املثانة والرحم أو املهبل ...  -7
أمراض خلقية يف األم : حبيث جتعل الوالدة متعسرة جدا ، مثل مرض مارفان ، أو مرض  -8

لعظم الناقص ، أو مرض احلدب اجلنفي ، وهذه حاالت قد تستدعي اإلجهاض . تكون ا
(1)    

هذه من أشهر احلاالت اليت تستدعي اإلجهاض ، وال شك أن هناك حاالت أخرى ال يكون 
للطبيب حيلة فيها إال اإلجهاض ، ولكنه البد من وضع ضوابط فقهية إلباحة اإلجهاض يف هذه 

وكل ذلك يرجع إىل أهل الفقه واخلربة واألمانة ، ر الضرورات امللجئة إليها ، تقدياحلاالت ، والبد من 
   . (2) [   ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ] لقوله تعاىل:وذلك امتثاال 

                                                           

 36إىل 30، ص  اإلجهاض دراسة طبية فقهية، البار / انظر  (1)
  43 ، اآليةسورة النحل  (2)
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 الخاتمة

 وفيها : 
 أوال : خالصة البحث .                              

ة موادها املتعلقة حبقوق األوالد ، بعد مطالعة قانون األحوال الشخصية السنغايل ، ومراجع
والتطواف السريع واجلولة اخلاطفة حول مصادر التشريع اإلسالمي ، و منابع الرتاث األصيلة ، للوقوف 
على األحكام املتعلقة بتلك احلقوق ، مث إجراء مقابلة علمية ، وحماكمة قانونية ، ومقابلة فكرية وفلسفية 

سنغايل والشريعة اإلسالمية فيما يتعلق حبقوق األوالد ، توصلنا إىل ، بني قانون األحوال الشخصية ال
 النتائج التالية :

( فيما يتعلق مبصادر حبقوق األوالد : فإن هناك متايز واضح واختالف كبري بني مصادر حقوق 1
األوالد يف قانون األحوال الشخصية السنغايل ، ويف الفقه اإلسالمي ، حيث أن قانون األحوال 

خصية السنغايل هو من وضع املشرعني من علماء القانون ، وقد استندوا يف وضعها على مراجع من الش
القانون الفرنسي وبعض العادات القبلية السنغالية ، وعلى نتف يسرية من الفقه اإلسالمي لذر الرماد 

غال ، وأما مصادر على أعني املسلمني وإيهامهم بأن هذا القانون صاحل للتطبيق يف جمتمع إسالمي كالسن
حقوق األوالد يف الفقه اإلسالمي فهي القرآن الكرمي كالم اهلل تعاىل ودستور املسلمني ، الذي ال يأتيه 
الباطل من بني يديه وال من خلفه ، مث السنة النبوية املطهرة ، وهي املبينة والشارحة للمصدر األول ، مث 

مون عن اخلطأ فيما أمجعوا عليه ، مث القياس ، وهو من إمجاع العلماء اجملتهدين من األمة ، وهم معصو 
حماسن التشريع اإلسالمي ومزاياه ، ومظاهر مشوله وبقائه ، وبه تعرف أحكام النوازل واملستجدات ، 
وتلحق إىل ما يشبهها مما ثبت حكمها يف نصوص الكتاب والسنة ، والفروق بني مصادر احلقوق يف 

درها يف الفقه اإلسالمي بادية للعيان والئحة لألفهام ، ومن تلك قانون األحوال الشخصية ، ومصا
الفروق : كون مصادر القانون أجنبية وغريبة على اجملتمع السنغايل املسلم ، وكوهنا منبثقة عن الفكرة 
العلمانية وفصل الدين عن احلكم ، وكوهنا متسمة بالقصور يف التشريع حيث أغفل كثريا من احلقوق 

وعاجلت بعضها بسطحية ظاهرة ، السيما احلقوق املتعلقة باجلوانب االجتماعية واألخالقية األساسية ، 
، وغريها ، يف الوقت الذي تتميز املصادر يف الفقه اإلسالمية بالربانية أوال ، ألهنا وحي من اهلل تعاىل يف 

بالوحي ومقيد به ،  الشق املتمثل يف النصوص ) الكتاب والسنة ( ، والشق اآلخر اجتهاد للبشر مؤطر
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مث السعة والشمول ، فما من حق من احلقوق األساسية إال وهو مكفول ومصان يف تلك املصادر ، 
والتوازن بني احلقوق املادية واملعنوية وبني حق الفرد واجلماعة ، واحلي وامليت والصغري والكبري والذكر 

   ىب مب خب حب جب يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی]واألنثى . وهكذا ، وهذا مصداق لقول اهلل تعاىل: 

] (1) . 

( يف اعتبار الشخصية وحتديد من هو الولد  : فالشخصية تعترب يف قانون األحوال الشخصية 2
السنغايل ممن علم وجوده يف مدة ال تتجاوز السنة ، كما أن الولد هو من مل يبلغ الثامن عشرة من 

المات واألمارات ما يدل قطعا على أنه الغلمان أو السادس عشرة من اجلواري ، ولو ظهر عليه من الع
قد دخل يف عداد املكلفني ، أما يف الفقه اإلسالمي فإن الشخصية تعترب فيمن علم أو غلب على الظن 
وجوده يف مدة قد تصل إىل أربع سنوات عند من يقول به من املذاهب ، وأما الولد أو غري البالغ يف 

و مل يظهر عليه األسباب ، وبينهما من يعرف باملميز الذي الفقه اإلسالمي فهو من مل يبلغ اآلماد أ
 يعامل معاملة البالغني يف كثري من املعامالت والتصرفات .

( و فيما يتعلق حبق النسب : فإن الولد يف قانون األحوال الشخصية السنغايل ولدان: شرعي 3
والتمتع مبا يرتتب على ذلك من  وهو املعرتف به من قبل والديه ، وله كامل احلق يف االنتساب إليهما

حقوق فرعية ، وآخر يطلق عليه ولد طبيعي ظلما وجورا ، وهو ولد الزىن ، وله كل ما للولد الشرعي من 
احلقوق مبجرد االعرتاف به من قبل من يدعيه من الرجال ، بل جتاوز القانون ذلك ليعطي الولد املتبىن يف 

واهلل املستعان ، وأما يف الفقه اإلسالمي فإن للنسب أسبابا بعض احلاالت ما لولد الصلب من حقوق ، 
وطرقا  يثبت هبا ، مىت وجدت وجد النسب ومىت عدمت عدم النسب ، وهي الفراش واالستلحاق 
والقافة والبينة ، أما ولد الزىن فال ينسب إال إىل أمه ، وكذلك املتبىن فال ينسب إىل من تبناه حبال من 

ب يف هذا االختالف يف موضوع خطري مثل النسب بني القانون والفقه اإلسالمي األحوال ، ولعل السب
يرجع إىل النسب يف القانون أمر نسيب يتعلق برضى االنسان يف أن ينتسب أو ينسب إليه من شاء كيف 

وعليه  شاء ، ويعتمد على النظرة املادية إىل العالقة بني الرجل واملرأة ، وأنه ال فرق بني النكاح والسفاح ،
ال فرق بنب ما ينتج عنهما من والدة أو نسب أو غريمها ، وأما يف الفقه اإلسالمي فالنسب رابطة دموية 

 شرعية ، وأن الولد للفراش، وللعاهر احلجر ، وأن ليس األبناء كاألدعياء .

                                                           

  50 ، اآليةسورة املائدة  (1)
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ا ( وفيما يتعلق حبق الولد يف الرضاعة والنفقة : فإن القانون ينطلق من اعتبار الرضاعة حق3
ماديا حبتا ، والبحث فيه قضائي أو توافقي بني أفراد األسرة ، وجيعله يف ذمة من اعترب نسبه بالولد كما 
هو يف القانون إن بنكاح صحيح أو بسفاح أو بتبين ، فكل ذلك سواء ، أما يف الفقه اإلسالمي فإن 

الشرعية ، وتعرب هي  الرضاعة حلمة كلحمة النسب ، وجيتمعان يف كوهنما سببا لكثري من األحكام
والنفقة حقا على الوالدين يف اجلملة ، أو على من يليهما من األقارب على تفاوهتم يف اجلهة والدرجة ،  

 كما هو مفصل يف كتب الفقه .
( و فيما يتعلق حبق احلضانة والوالية : ومها الرعاية االجتماعية واملالية للولد ، فال ختتلف 4

ن ، أو يف الفقه ، ألهنما تابعان عند كل واحد منهما للنسب ، وتؤثر فيهما حكمهما ، سواء يف القانو 
القرابة ، ودائما وأبدا يتميز الفقه اإلسالمي مبراعاة اجلانب اخللقي واإلنساين والروحي عن القانون 

لقانون الوضعي ، فيشرتط يف احلضانة والوالية شروطا تتعلق بالديانة واألمانة وحنومها ، يف حني يغفلها ا
 ويعتربها أوصافا غري مؤثرة ، ويبين أحكامه فيهما على جمرد املصلحة املادية املتومهة امللغاة .

( وفيما يتعلق حبق األوالد يف املرياث : فخالصة القول فيه لدى قانون األحوال أنه حق 5
التبين ، ومقداره  مكفول للولد الشرعي ولولد الزىن وكذلك املتبىن ، يكتسبه بالوالدة أو بالدعوى أو

حتكمي ال يستند إىل أساس من عقل أو دين ، أما يف الفقه اإلسالمي فلمرياث الولد شروطه وأسبابه 
 وموانعه ، وحاالته املختلفة ، يف نظام دقيق ، وحكم عادل ، يف ميزان الشريعة ومقاييس البشر .

تلف عن األحكام الشرعية يف ( وفيما يتعلق بالوصية واهلبة : فتتمايز املواد القانونية وخت6
الشروط، واملقادير ،  واحلاالت ، واللزوم وعدمه ، حسب فلسفة كل منها يف امللكية الفردية ، وحرية 

 اإلنسان يف بذل ماله والتربع جبزء منه لآلخرين .
يها ( وفيما يتعلق باحلرية الفكرية والدينية لألوالد : فال شك أن هناك تفاوتا بينا يف النظرة إل7

بني قانون األحوال الشخصية السنغايل والفقه اإلسالمي ، من حيث االعتبار ملا هو حق ، وما ليس حبق 
، ومن حيث التقييد واإلطالق ملا هو حق مكفول ، والتوسعة والتضييق يف األحكام والضوابط اليت تنظم 

لقة ومكفولة بدون ضوابط وتوجه تلك احلقوق ، ولذلك جند احلقوق الفكرية والدينية يف القانون مط
 حتددها ، ويف الفقه اإلسالمي مكفوله مصانة ومضبوطة بالشرع واملصلحة .
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( وأما ما يتعلق حبق األوالد  بالتمتع بالصحة واحلياة الكرمية : فما كان ينبغي أن خيالف فيها 8
أن دعاة حقوق اإلنسان القانون الفقه ، لكوهنا مما توافقت عليها الشرائع وتواطأت عليها العقول ، غري 

، ولفيف من اللرباليني والعلمانيني أجلبوا على املشرعني خبيلهم ورجلهم حملاربة الدين والفضيلة ، ومنع  
كل ما يرونه خمالفا حلق اإلنسان يف التمتع بالصحة واحلياة الكرمية لألوالد ، ومحلوهم على سن قوانني 

املبكر وختان املرأة وحنومها مما علم يف الشرع  لك مثل الزواجحجة ، وذلتحرميها وجترميا ، بدون برهان أو 
 والواقع مصلحتهما الدينية والدنيوية . 

 ثانيا : التوصيات .                           
وبناء على ما تقرر من وجود قصور تشريعي ظاهر يف قانون األحوال الشخصية السنغايل عامة ، 

وما نتج من ذلك القصور من حرمان وظلم لألوالد من كثري من ويف جمال حقوق األوالد خاصة ، 
حقوقهم األساسية من جهة ، ومن جتاوزات واعتداءات على حقوق اآلخرين من جهة ثانية ، ومن 

 إطالق للحريات ، واعتبار ملصاحل ملغاة . 
ة ، وضامنة وما تقرر باحلجة والربهان من كون الشريعة اإلسالمية كافلة  حلقوق األوالد األساسي

 حلرياهتم ، دون ظلم أو عدون ، وال نقص أو زيادة . 
 فإن الباحث يوصي مبا يلي :

( إصالح قانون األحوال الشخصية السنغايل ، ومراجعته من أجل تعديل مجيع املواد املخالفة 1
إلمجاع للفقه اإلسالمي خمالفة صرحية ، كأن ختالف نصا من القرآن أو السنة ، أو القياس اجللي أو ا

 املتيقن .
( إعادة احملاكم الشرعية يف نظام القضاء السنغايل ، ليتحاكم إليها املسلمون يف قضايا األحوال 2

 الشخصية ، ويعني فيها قضاة من املتخصصني يف الشريعة اإلسالمية .
( على الفقهاء أن يفتحوا مكاتب لالستشارات الفقهية واألسرية واإلصالح بني املتخاصمني ، 3

تقسيم الرتكات، وذلك للمسامهة يف تقليل املشاكل املعقدة واخلصومات اليت حتدث بني األزواج ، و 
 والورثة وغريهم ، ولسد الفراغ التشريعي الذي يعاين منه القانون حاليا .

 ( فتح قسم للفقه اإلسالمي والقضاء الشرعي يف اجلامعات لدراسة الشريعة اإلسالمية .4
 لشريعة يف كل اجملاالت والدعوة إىل احلكم مبا أنزل اهلل تعاىل.( التبشري مبحاسن ا5
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واحلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات ، وصلى اهلل وسلم على نبيه حممد وعلى آله وصحبه 
 ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين . 
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 وفيها : 

 فهرس اآليات القرآنية . 

 . فهرس األحاديث النبوية 

 فهرس المصادر والمراجع . 

 فهرس الموضوعات . 
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 الفهارس
 فهرس اآليات القرآنية                                

 
مكان ورودها  السورة الرقم اآلية م

 يف البحث
يًعا﴾  .1 َها مجَِ  228 البقرة 38 ﴿ قُ ْلَنا اْهِبطُوا ِمن ْ
ًة َوَسطًا  .2  223 البقرة 143 ﴾﴿وََكَذِلَك َجَعْلَناُكْم أُمَّ
 166 البقرة 180 ﴿ ُكِتَب َعَلْيُكْم ِإَذا َحَضَر﴾  .3
 84 البقرة 184 ﴿َوَعَلى الَِّذيَن يُِطيُقونَُه﴾  .4
َنُكْم...﴾  .5  96 البقرة 188 ﴿َواَل تَْأُكُلوا أَْمَواَلُكْم بَ ي ْ
 115 البقرة 195 ﴿َوأَْنِفُقوا يف َسِبيِل اللَِّه َواَل...﴾  .6
يِن﴾ ﴿اَل ِإْكرَاهَ   .7  216 البقرة 206 يف الدِّ
ًة َواِحَدًة﴾  .8  219 البقرة 213 ﴿ َكاَن النَّاُس أُمَّ
وَّاِبنَي﴾  .9 بُّ الت َّ  234 البقرة 222 ﴿ ِإنَّ اللََّه حيُِ

 28 البقرة 222 ﴿ َوَيْسأَُلوَنَك َعِن اْلَمِحيِض﴾  .10
11.  ﴾  24 البقرة 228 ﴿َوهَلُنَّ ِمْثُل الَِّذي َعَلْيِهنَّ
﴾﴿ َوَعلَ   .12  86 البقرة 233 ى اْلَمْوُلوِد َلُه رِْزقُ ُهنَّ
 88 البقرة 233 ﴿ فَِإْن أَرَاَدا ِفَصااًل﴾  .13
14.  ﴾  86 البقرة 233 ﴿َواْلَواِلَداُت يُ ْرِضْعَن َأْوالَدُهنَّ
 164 البقرة 237 ﴿َوِإْن طَلَّْقُتُموُهنَّ ِمْن قَ ْبِل َأْن..﴾  .15
 226 البقرة 240 ﴿ َوالَِّذيَن يُ تَ َوف َّْوَن ِمْنُكْم﴾  .16
َهَواِت﴾  .17  193 آل عمران 14 ﴿ زُيَِّن لِلنَّاِس ُحبُّ الشَّ
ماواِت...﴾  .18  138 آل عمران 18 ﴿َولِلَِّه ِمرياُث السَّ
 100 آل عمران 37 ﴿ فَ تَ َقب ََّلَها َرب َُّها ِبَقُبوٍل َحَسٍن﴾  .19
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 71 النساء 1 ﴿ يَا أَي َُّها النَّاُس ات َُّقوا َربَُّكُم﴾  .20
﴾﴿َوابْ تَ لُ   .21  186 النساء 2 وا اْلَيَتاَمى َحىتَّ
َفَهاَء أَْمَواَلُكُم﴾  .22  48 النساء 5 ﴿ َواَل تُ ْؤُتوا السُّ
 48 النساء 7 ﴿َوآُتوا اْلَيَتاَمى أَْمَواهَلُْم﴾  .23
 48 النساء 8 ﴿لِلرَِّجاِل َنِصيٌب ممَّا تَ َرَك...﴾  .24
 139 النساء 11 ﴿ يُوِصيُكُم اللَُّه يف َأْواَلدُِكْم﴾  .25
 189 النساء 11 ﴿ آبَاؤُُكْم َوأَبْ َناؤُُكْم﴾  .26
 139 النساء 12 ﴿َوَلُكْم ِنْصُف َما تَ َرَك...﴾  .27
 141 النساء 13 ﴿ تِْلَك ُحُدوُد اللَِّه ﴾  .28
َهاُتُكُم الاليت أَْرَضْعَنُكْم﴾  .29  82 النساء 23 ﴿َوأُمَّ
 71 النساء 27 ﴿ َواللَُّه يُرِيُد َأْن يَ ُتوَب َعَلْيُكْم﴾  .30
 232 النساء 29 َواَل تَ ْقتُ ُلوا أَنْ ُفَسُكْم﴾﴿   .31
 161 النساء 34 ﴿ الرَِّجاُل قَ وَّاُموَن َعَلى النَِّساِء﴾  .32
 22 النساء 53 ﴿يَاأَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا َأِطيُعوا اللََّه﴾  .33
 22 النساء 58 ﴿ِإنَّ اللََّه يَْأُمرُُكْم َأْن تُ َؤدُّوا﴾  .34
﴾﴿ َفاَل َوَربَِّك اَل يُ ؤْ   .35  24 النساء 65 ِمُنوَن َحىتَّ
 26 النساء 75 ﴿ َوَمْن ُيَشاِقِق الرَُّسوَل﴾  .36
 45 النساء 75 ﴿ َوَما َلُكْم اَل تُ َقاتُِلوَن﴾  .37
 20 النساء 78 ﴿َفَماِل َهُؤاَلِء اْلَقْوِم اَل َيَكاُدوَن﴾  .38
 141 النساء 176 ﴿ َيْستَ ْفُتوَنَك ُقِل اللَُّه يُ ْفِتيُكْم﴾  .39
 224 النساء 217 ْرَتِدْد ِمْنُكْم﴾﴿ َوَمْن ي َ   .40
 18 املائدة 2 ﴿ َوِإَذا َحَلْلُتْم فَاْصطَاُدوا﴾  .41
 133 املائدة 2 ﴿َوتَ َعاَونُوا َعَلى اْلربِّ َوالت َّْقَوى﴾  .42
َا َأْحَيا...﴾  .43  66 املائدة 32 ﴿َوَمْن َأْحَياَها َفَكَأمنَّ
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 18 ملائدةا 47 ﴿َوَمْن ملَْ حَيُْكْم مبَا أَنْ َزَل اللَّه﴾  .44
 263 املائدة 50 ﴿ أََفُحْكَم اجْلَاِهِليَِّة﴾  .45
 6 املائدة 50 ﴿ َوَمْن َأْحَسُن ِمَن اللَِّه ُحْكًما﴾  .46
َا...﴾  .47  238 املائدة 90 ﴿يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإمنَّ
 163 األنعام 15 ﴿ َومَتَّْت َكِلَمُت َربَِّك﴾  .48
 35 نعاماأل 137 ﴾ ﴿وََكَذِلَك َزيََّن ِلَكِثرٍي ِمنَ   .49
ُل اآْليَاِت﴾  .50  6 األنعام 55 ﴿وََكَذِلَك نُ َفصِّ
 232 االنعام 151 ﴿َواَل تَ ْقتُ ُلوا الن َّْفَس الَّيِت ...﴾  .51
 37 األنعام 151 ﴿َواَل تَ ْقتُ ُلوا َأْواَلدَُكْم ِمْن ِإْماَلٍق﴾  .52
 48 األنعام 152 ﴿ َواَل تَ ْقَربُوا َماَل اْلَيِتيِم﴾  .53
 192 األنعام 162 نَّ َصاَليت َوُنُسِكي﴾﴿ ُقْل إِ   .54
 258 األنعام 281 ﴿ َواَل َتزُِر َوازَِرٌة ِوْزَر ُأْخَرى ﴾  .55
 237 االعراف 158 ﴿الَِّذيَن يَ تَِّبُعوَن الرَُّسوَل النَّيبَّ﴾  .56
 191 األنفال 8 ﴿لُِيِحقَّ احلَْقَّ َويُ ْبِطَل اْلَباِطَل﴾  .57
 92 األنفال 75 ُهْم﴾﴿ َوأُْوُلوا اأَلْرَحاِم بَ ْعضُ   .58
 66 التوبة 71 ﴿َواْلُمْؤِمُنوَن َواْلُمْؤِمَناُت...﴾  .59
 221 التوبة 103 ﴿ ُخْذ ِمْن أَْمَواهلِِْم﴾  .60
ُعوا أَْمرَُكْم﴾  .61  25 يونس 71 ﴿ َفَأمجِْ
 65 يوسف 29 ﴿ َوَجاَءْت َسيَّاَرٌة﴾  .62
 260 النحل 43 ﴿ فَاْسأَُلوا أَْهَل الذِّْكِر ِإْن ...﴾  .63
َر َأَحُدُهْم بِاأْلُنْ َثى﴾﴿   .64  33 النحل 58 َوِإَذا ُبشِّ
 46 النحل 78 ﴿ َواللَُّه َأْخَرَجُكْم ِمْن بُطُوِن..﴾  .65
 22 اإلسراء 9 ﴿ ِإنَّ هَذا اْلُقْرآَن يَ ْهِدي ﴾  .66
 46 إسراء 23 ﴿ َواَل تَ ْقَربُوا الزِّنَا﴾  .67
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 100 اإلسراء 24 ﴿ َوُقْل َريبِّ اْرمَحُْهَما﴾  .68
 37 اإلسراء 31 تَ ْقتُ ُلوا َأْواَلدَُكْم َخْشَيَة...﴾﴿َواَل   .69
 215 اإلسراء 36 ﴿َواَل تَ ْقُف َما لَْيَس َلَك بِِه ِعْلٌم﴾  .70
ْمِس﴾  .71 اَلَة ِلُدُلوِك الشَّ  19 اإلسراء 78 ﴿ أَِقِم الصَّ
 217 الكهف 28 ﴿ َوُقِل احلَْقُّ ِمْن َربُِّكْم﴾  .72
 193 الكهف 46 ﴿ اْلَماُل َواْلبَ ُنوَن﴾  .73
 30 الكهف 74 ﴿ فَاْنطََلَقا َحىتَّ ِإَذا َلِقَيا﴾  .74
 16 مرمي 12 ﴿ يَا حَيْىَي ُخِذ اْلِكَتاَب﴾  .75
 30 مرمي 29 ﴿ َفَأَشاَرْت إِلَْيِه﴾  .76
 220 مرمي 54 ﴿ َواذُْكْر يف اْلِكَتاِب ِإمساِعيَل﴾  .77
اَلِة﴾  .78  220 طه 132 ﴿ َوْأُمْر أَْهَلَك بِالصَّ
 29 احلج 5 ْرَحاِم َما َنَشاُء﴾﴿ َونُِقرُّ يف اأْلَ   .79
َر َلَعلَُّكْم ﴾  .80 َعُلوا اخْلَي ْ  66 احلج 77 ﴿َواف ْ
 72 املؤمنون 5 ﴿َوالَِّذيَن ُهْم لُِفُروِجِهْم...﴾  .81
 47 النور 4 ﴿ َوالَِّذيَن يَ ْرُموَن اْلُمْحَصَناِت﴾  .82
 204 النور 22 ﴿ َواَل يَْأَتِل أُوُلو اْلَفْضِل﴾  .83
 29 النور 31 الَِّذيَن﴾﴿ َأِو الطِّْفِل   .84
 122 النور 32 ﴿َوأَْنِكُحوا اأْلَيامى ِمْنُكْم...﴾  .85
ُدوَن﴾  .86  254 النور 33 ﴿ َوْلَيْستَ ْعِفِف الَِّذيَن اَل جيَِ
 29 النور 59 ﴿ َوِإَذا بَ َلَغ اأْلَْطَفاُل﴾  .87
 53 الفرقان 54 ﴿َوُهَو الَِّذي َخَلَق ِمَن اْلَماِء...﴾  .88
 253 النمل 7 ى أِلَْهِلِه﴾﴿ ِإْذ قَاَل ُموسَ   .89
 36 قصص 4 ﴿ ِإنَّ ِفْرَعْوَن َعاَل يف اأْلَْرِض﴾  .90
ا َقَضى ُموَسى اأْلََجَل﴾  .91  253 القصص 29 ﴿ فَ َلمَّ
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 164 القصص 85 ﴿ِإنَّ الَِّذي فَ َرَض َعَلْيَك اْلُقْرآَن﴾  .92
 226 الروم 21 ﴿ َوِمْن آيَاتِِه َأْن َخَلَق َلُكْم ...﴾  .93
يِن َحنِيًفا﴾﴿ َفأَِقْم وَ   .94  42 الروم 30 ْجَهَك لِلدِّ
 39 الروم 45 ﴿اللَُّه الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن َضْعٍف﴾  .95
96.  ﴾  55 األحزاب 4 ﴿َما َجَعَل اللَُّه لَِرُجٍل ِمْن قَ ْلبَ نْيِ
 71 األحزاب 5 ﴿اْدُعوُهْم آِلبَاِئِهْم ُهَو أَْقَسُط﴾  .97
 152 األحزاب 5 ﴾﴿َوَما َجَعَل أَْدِعَياءَُكْم أَبْ َناءَُكمْ   .98
99.  ﴾  226 األحزاب 33 ﴿ َوقَ ْرَن يف بُ ُيوِتُكنَّ

 171 األحزاب 36 ﴿ َوَما َكاَن ِلُمْؤِمٍن َواَل ُمْؤِمَنٍة﴾  .100
 29 غافر 67 ﴿ ُهَو الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن تُ رَاٍب﴾  .101
َماَواِت َواأْلَْرِض﴾  .102  36 الشورى 49 ﴿لِلَِّه ُمْلُك السَّ
َر َأحَ   .103  33 زحرف 17 ُدُهْم مبَا َضَرَب﴾﴿َوِإَذا ُبشِّ
 87 األحقاف 15 ﴿َومَحُْلُه َوِفَصالُُه َثالثُوَن َشْهرًا﴾  .104
 210 حممد 33 ﴿يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا َأِطيُعوا...﴾  .105
َا اْلُمْؤِمُنوَن ِإْخَوٌة﴾  .106  169 احلجرات 10 ﴿ ِإمنَّ
 27 احلشر 2 ﴿ فَاْعَتربُوا يَا أُويل اأْلَْبَصاِر﴾  .107
ِئي يَِئْسَن ِمَن اْلَمِحيِض﴾  .108  241 الطالق 4 ﴿َوالالَّ
 167 التحرمي 2 ﴿ َقْد فَ َرَض اللَُّه َلُكْم﴾  .109
 38 التحرمي 6 ﴿يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُقوا...﴾  .110
 163 امللك 14 ﴿ َأاَل يَ ْعَلُم َمْن َخَلَق﴾  .111
َنا مَجَْعُه َوقُ ْرآنَُه ﴾  .112  21 القيامة 17 ﴿ ِإنَّ َعَلي ْ
 197 اإلنسان 9 ﴿ َويُْطِعُموَن الطََّعاَم َعَلى ُحبِِّه﴾  .113
 37 التكوير 9 ﴿َوِإَذا اْلَمْوُءوَدُة ُسِئَلْت﴾  .114
 134 الفجر 17 ﴿َكالَّ َبْل اَل ُتْكرُِموَن اْلَيِتيَم﴾  .115
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 215 البلد 10 ﴿ َوَهَديْ َناُه النَّْجَدْيِن ﴾  .116
 

 
 

 فهرس األحاديث و اآلثار
 

 
 

 مكان ورودها يف البحث األثراحلديث أو  م
 
 221 اجتروا بأموال اليتامى وأعطوا صدقاهتا 1
 70 أخىن األمساء يوم القيامة 2
 250 إذا خطب إليكم من ترضون دينه  3
 239  إذا خفضت فأمشي وال تنهكي 4
 17 إذا دخل أحدكم املسجد 5
 235 أرأيتم لو أن هنرا بباب أحدكم 6
 38 أفضل دينار ينفقه الرجل 7
 199 أكل ولد حنلت مثله  8
 49 أال من ويل يتيما له مال 9

 199 -صلى اهلل عليه وسلم –إن أباه أتى به إىل رسول اهلل  10
 31 عرضه يوم أحد -صلى اهلل عليه وسلم  -أن الرسول  11
 163 إن اهلل قد أعطى كل ذي حق  12
 241 خطب عائشة -صلى اهلل عليه و سلم -أن النيب  13
 44 ل هلل ندا وهو خلقكأن جتع 14
 44 أن تقتل ولدك 15
 130 إن لولدك عليك حقا  16
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 39 أنا وكافل اليتيم يف اجلنة  17
 101 أنت أحق به  18
 180 إنك إن تدع ورثتك أغنياء خريا 19
 69 إنكم تدعون يوم القيامة 20
  54 أميا امرأة أدخلت على قوم  21
 141 أميا امرأة نكحت بغري إذن وليها 22
 177 البينة على املدعي 23
 254 لست سنني -صلى اهلل عليه وسلم  -تزوجين رسول اهلل  24
 92 تصدق به على نفسك 25
 138 تعلموا القرآن وعلموه الناس 26
 198 هتادوا حتابوا  27
 18 ثالث ساعات كان الرسول  28
 250 ثالثة يا علي ال تؤخرهن  29
 133 الثلث والثلث كثري 30
 239 ة للرجال، مكرمة للنساءاخلتان سن 31
 19 دعي الصالة أيام حيضك 32
 30 رفع القلم عن ثالث 33
 141 الساعي على األرملة و املسكني 34
 18 العلم ثالث: آية حمكمة 35
 169 فإن دماءكم وأموالكم  36
 132 الفطرة مخس  37
 25 فعليكم بسنيت 38
 205 فلما أنزل اهلل تعاىل هذه اآلية يف براءيت 39
 115 يف كل ذات كبد رطب أجر 40
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 132 كافل اليتيم له أو لغريه 41
 82 كان فيما أنزل من القرآن 42
 183 كل املسلم على املسلم حرام 43
 38 كل مولود يولد على الفطرة 44
 123 كلكم راع ومسئول عن رعيته 45
 206 ال تشرته وإن أعطاكه بدرهم واحد 46
 19 ال تقبل صالة بغري طهور 47
 239 ال تنهكي فإن ذلك أحظى للمرأة 48
 251 ال ضرر وال ضرار  49
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  المراجع والمصادر
 

 د. ت(دار الدعوة ،  ) القاهرة : 1ط،  المعجم الوسيطإبراهيم مصطفى وآخرون ، 
 ،مكتبة احللواين )د.م ، 1ط،  ولجامع األصول في أحاديث الرس،  املبارك بن حممدابن األثير ، 

   (ه  1392
، دار الكتب العلمية  )د.م،  1ط الصحابة ، أسد الغابة في معرفة ابن األثري ، علي بن ايب الكرم ،

 ( ه  1415
دار  ، ) بريوت : 1ط،  زاد المسير في علم التفسير،  عبد الرمحن بن عليابن اجلوزي ، أبو الفرج ، 

 ( ه  1422 ،الكتاب العريب 
دار الكتب  ، ) بريوت :  1ط،  تذكرة األريب في تفسير الغريب ابن اجلوزي ، عبد الرمحن بن علي ،

 ( ه  1425 ،العلمية 
، دار الوطن  ) 1ط كشف المشكل من حديث الصحيحينابن اجلوزي ، عبد الرمحن بن علي ، 

 ( د.ت 
 ،مؤسسة الرسالة ) بريوت : 1ط،  عبادزاد المعاد في هدي خير ال،   ابن القيم ، حممد بن ايب بكر

 (ه  1415
 دار اجليل  ، ) بريوت : 1ط،  إعالم الموقعين عن رب العالمين ابن القيم ، حممد بن ايب بكر ،

 (  م 1973
دار  ) املغرب : 1ط،  الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي،  ابن القيم ، حممد بن ايب بكر

 (ه  1418 ،املعرفة 
دار  )دمشق : 1ط ،  التوضيح لشرح الجامع الصغيرلقن ، سراج الدين ، عمر بن علي ، ابن امل

 (ه  1429 ر ،النواد
 ه ( 1418    بيكان مكتبة الع ، د.م، 1ط،  شرح الكوكب المنير ابن النجار ، حممد بن أمحد ،
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 بدون مكان النشر( ،،)  1ط،  البحر الرائق شرح كنز الدقائقابن النجيم ، زين الدين بن إبراهيم ، 
 ، بدون تاريخ النشر (  دار الكتاب اإلسالمي

وزارة الشؤون  ) السعودية : 1ط،  الفوائد الجلية في المباحث الفرضية، عبد العزيز ،  ابن باز
 (ه  1418 ،وقاف والدعوة واإلرشاد اإلسالمية واأل

  د.ط، د.ت ( ، ) د.م 1ط نزهة الخاطر العاطر ابن بدران ، عبد القادر بن أمحد ،
 (ه  1423 ،مكتبة الرشد  ) الرياض : 1ط،  شرح صحيح البخاريابن بطال ، علي بن خلف ، 

مكتبة  ) الرياض : 1ط،  المحرر في فقه اإلمام أحمد بن حنبل ، ابن تيمية ، عبد السالم بن عبد اهلل
 (  ه  1404 ،املعارف 

لطباعة  جممع امللك فهد ) السعودية :  ، 1ط،  مجموع الفتاوي،  ابن تيمية ، أمحد بن عبد احلليم
 (ه  1416 ،املصحف الشريف 

 طبعة ، وبلد النشر وتاريخ النشر ( بدون )  1ط،  ةالقوانين الفقهيابن جزي ، حممد بن أمحد ، 
دار السالم،  ، ) الرياض : 1ط ،فتح الباري شرح صحيح البخاري أمحد بن علي ،ابن حجر ، 

 م ( 2000/ه  1421
 (. ، د.تالعلمية  دار الكتب) بريوت ،  1ط،  مراتب اإلجماعن حزم ، علي بن أمحد ، اب

 (  م1987 ،دار العلم للماليني  )بريوت : 1ط،  جمهرة اللغة ابن دريد ، حممد بن احلسني ،
 حتقيق شعيب األرناؤوط وإبراهيم باجس،  جامع العلوم الحكمابن رجب ، عبد الرمحن بن أمحد ، 

 (ه   1421 ، مؤسسة الرسالة وت : ) بري  1ط
 1425 ،ن مكتبة العبيكا، ) الرياض ، 1ط،  ذيل طبقات الحنابلة ابن رجب ، عبد الرمحن بن أمحد ،

 (ه 
دار الغرب  ) بدون بلد النشر : 1ط،  المقدمات الممهداتابن رشد ، أبو الوليد ، حممد بن أمحد ، 

 (  ه  1408 ،اإلسالمي
مطبعة مصطفى البايب احلليب  ) بدون بلد النشر :  4ط تهد ونهاية المقتصدبداية المجابن رشد ، 

 ( م1975ه /1395وأوالده، ، 
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دار  ) بريوت :  1ط،  عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينةابن شاس ، عبد اهلل بن جنم ، 
 (  ه  1423 ،الغرب اإلسالمي 

دار عامل  ، ) الرياض :  1ط، الدر المختار حاشية رد المحتار علىابن عابدين ، حممد أمني ، 
 ( م2003ه  1433، الكتب

ألوقاف وزارة ا )قطر :  1ط،  مقاصد الشريعة اإلسالميةابن عاشور ، حممد الطاهر بن حممد ، 
 (ه  1425 ،والشؤون اإلسالمية

وزارة  ب : املغر  ، )  1ط ، التمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيدابن عبد الرب ، يوسف ، 
 ( ه  1387 ،وقاف والشؤون اإلسالمية عموم األ

 ،دار اجليل  ) بريوت: 1ط،  االستيعاب في معرفة األصحاب ابن عبد الرب ، يوسف بن عبد اهلل ،
 (ه  1412

دار  ، ) دمشق :  1ط،  كفاية األخيار في حل غاية االختصار ابن عبد املؤمن ، أبو بكر بن حممد ،
 (  م 1994 اخلري 

مؤسسة خلف أمحد اخلبتور لألعمال  )د.م ، 1ط،  المختصر الفقهي بن عرفة ، حممد بن حممد ،ا
 ( ه  1435 –ريية اخل

 (ه  1415كر للطباعة والنشر دار الف )د.م 1ط،  تاريخ دمشق ابن عساكر ، علي بن احلسني ،
 ( ه  1406 ،مؤسسة الرسالة  )بريوت : 1ط،  مجمل اللغةابن فارس ، أمحد بن زكريا ، 

 ( ه 1399دار الفكر  ، ) د.م ، 1ط،  مقاييس اللغة ابن فارس ، أمحد بن زكريا ،
 )القاهرة : 1ط،  الديوان المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب ابن فرحون ، إبراهيم بن علي ،

 ، د.ت ( ار الرتاث للطبع والنشر د
 ،دار الكتب العلمية ) بدون مكان النشر (: ،  1ط ، غريب القرآنابن قتيبة ، عبد اهلل بن مسلم ، 

 (ه  1398
ر الكتاب العريب دا ) د.م ، 1ط،  الشرح الكبير على متن المقنع ابن قدامة ، عبد الرمحن بن حممد ،

 ، د.ت (للنشر والتوزيع 
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، دار الكتب العلمية  ، ) د.م 1ط،  الكافي في فقه اإلمام أحمد ابن قدامة ، عبد اهلل بن أمحد ،
 ( ه  1414

 ،مكتبة املعارف  ، ) الرياض : 1ط،  روضة الناظر وجنة المناظر ابن قدامة ، عبد اهلل بن أمحد ،
 (ه   1404

 ه (1405، دار الفكر ) بريوت :  1ط  المغنيابن قدامة ، موفق الدين ، عبد اهلل بن أمحد ،
دار الكتب ) بريوت :  1، ط،  فسير القرآن العظيمتابن كثري ، أبو الفداء ، إمساعيل بن عمرو ، 

 ( ه  1419 ،العلمية
 (ه  1411 ،دار الوفاء  ) املنصورة : 1ط،  مسند الفاروقابن كثري ، إمساعيل ابن عمر ، 

دار الكتب  ) بريوت :  1ط،  المحيط البرهاني في الفقه النعمانيابن مازة ، حممود بن حممد ، 
 ه  (  1424 ،العلمية 

 ،) اإلمارات العربية املتحدة : 1ط،  اإلشراف على مذاهب العلماءمحمد ، ابن منذر ، أبو بكر بن 
 ( ه  1425،مكتبة مكة الثقافية 

 (ه  1414، دار صادر  )بريوت : 1ط،  لسان العرب بن منظور ، حممد بن مكرم ،ا
 ،يب مطبعة احلل ، ) القاهرة :  1ط،  االختيار لتعليل المختارابن مودود ، عبد اهلل بن حممود ، 

 (ه  1356
 1419 ،دار الكتب العلمية  ، ) بريوت :  1ط،  األشباه والنظائر،  ابن جنيم ، زين الدين بن إبراهيم

 (ه 
دار ، ) بدون بلد النشر :  1ط،  النهر الفائق في شرح كنز الدقائقابن جنيم ، عمر بن إبراهيم ، 

 (  ه  1422، الكتب العلمية 
: دار  ) بريوت 1، طإرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم ،حممد بن حممد أبو السعود ، 

 ، بدون تاريخ نشر(إحياء الرتاث العريب 
 ،للطباعة والنشر الفاروق احلديثة  ، )القاهرة : 1ط،  التاريخ الكبير أبو خيثمة ، أبو بكر بن أمحد ،

 (ه   1427
 ، د.ت(دار الفكر العريب ) القاهرة : 1طهرة ، أليب ز  حكام التركات والمواريثأ بو زهرة ، حممد ،أ
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، دار الفكر العريب  )القاهرة : 1ط،  األحوال الشخصية في الشريعة اإلسالمية أبو زهرة ، حممد ،
 د.ت ( 

   (ه  1419، دار املعرفة بريوت : 0،  1ط مستخرج أبي عوانةأبو عوانة ، يعقوب بن إسحاق ، 
 (ه  1429عامل الكتب  ، )د.م، 1ط،  المعاصرة معجم اللغة العربية أمحد  خمتار ،

مؤسسة  ، ) بدون مكان النشر : 1طحتقيق: شعيب األرناؤوط وآخرون،  ، المسندأمحد بن حنبل ، 
 ( ه  1421 ،الرسالة

 ،دار الفكر  ) بريوت : 1ط، حاشيتا القليوبي وعميرةأمحد سالمة القليويب ، وأمحد الربلسي عمرية ، 
 (ه  1415

املصرية الدار ، ) القاهرة :  1ط،  جذوة المقتبس في ذكر والة األندلس ، حممد بن فتوح ،األزدي 
 (ه  1966 ،للتأليف والنشر

 ،إحياء الرتاث العريب  ) بريوت :  1ط،  تهذيب اللغةاألزهري ، أبو منصور ، حممد بن أمحد ، 
 ه  (  2001

بدون بلد النشر  )  1ط ، بن أبي زيد القيرواني الفواكه الدواني على رسالةاألزهري ، أمحد بن غامن ، 
 (ه 1415دار الفكر  :

، ،  مشروع مدونة األحوال الشخصية ، إعداد اللجنة اإلسالمية إلصالح قانون األسرة يف السنغال
 مطبوع باحلاسب اآليل.

، وتمييز سقيمه من  التعليقات الحسان على صحيح بن حباناأللباين ، حممد ناصر الدين ، 
 (ه  1424 ،دار الوزير للنشر والتوزيع  )جدة :، حيحه ، وشاذه من محفوظه ص

مكتبة  ) الرياض : ، سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقههااأللباين ، حممد ناصر الدين ، 
 (ه  1422، املعارف 

 دار الصديق ، ) بدون مكان النشر : 1، طصحيح األدب المفرداأللباين ، حممد ناصر الدين ، 
 ( للنشر والتوزيع

 ،زيع غراس للنشر والتو  ) الكويت : 1ط،  صحيح سنن أبي داوداأللباين ، حممد ناصر الدين ، 
 (ه  1423
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املكتب  ، ) بريوت: 1ط،  إرواء الغليل في تخريج احاديث منار السبيلحممد ناصر الدين ، األلباين 
 (ه  1405 ،اإلسالمي 

، املكتب اإلسالمي  ) بريوت :  1ط،  في أصول األحكام اإلحكام اآلمدي ، علي بن ايب علي ،
 د.ت ( 

 ، د.ت( املطبعة امليمنية )د.م، 1ط،  الغرر البهية في شرح البهجة الوردية األنصاري ، زكريا بن أمحد ،
دار الكتاب  ) د ، م : 1ط،  أسنى المطالب في شرح روضة الطالباألنصاري ، زكريا بن حممد ، 

 . (  ، د. ت اإلسالمي 
دار الفكر  ) بريوت :  1ط،  الحدود األنيقة والتعريفات الدقيقةاألنصاري ، زكريا بن حممد ، 

   ( ه  1411 ،املعاصر
بة الرشد مكت ، ) الرياض : 1ط،  منحة الباري شرح صحيح البخارياألنصاري ، زكريا بن حممد ، 

 ( ه  1426، للنشر والتوزيع 
)  1ط،  داية الكافية الشافية لبيان حقائق اإلمام ابن عرفة الوافيةالهاألنصاري ، حممد بن قاسم ، 

 (ه   1350 –املكتبة العلمية  بدون بلد النشر : 
، بدون تاريخ دار الفكر  ، ) بدون بلد النشر : 1ط،  العناية شرح الهدايةالبابريت ، حممد بن حممد ، 

 النشر (
 ،مطبعة السعادة  ) مصر ، 1ط،  قى شرح الموطأالمنتالباجي ، أبو الوليد ، سليمان بن خلف ، 

 ( ه  1332
ار السعودية للنشر الد )السعودية : 1ط مشكلة اإلجهاض دراسة طبية فقهيةالبار ، محمد علي ، 

 (  ه 1405 ،والتوزيع 
، بدون سنة ارف العثمانيةدار املع ، )حيدرأباد : 1ط ،  التاريخ الكبيرالبخاري ، حممد ابن إمساعيل ، 

 نشر (
: دار ابن كثري، ) بريوت د. مصطفى ديب البغا  حتقيق،صحيح البخاريالبخاري ، حممد بن إمساعيل ، 

 ( ه  1407
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 ، دار الكتب العلمية) بريوت : 1ط،  المبدع في شرح المقنع،  برهان الدين ، إبراهيم بن حممد
 (ه  1418

مكتبة اإلمارات :  ) 10ط ،  ة األحكامتيسير العالم شرح عمدالبسام ، عبد اهلل بن عبد الرمحن ، 
 ( ه  1426 ،الصحابة 

 (ه  1393 ،عارف العثمانية دار امل ، ) حيدر اباد :1ط ،  الثقاتالبسيت ، حممد بن حبان ، 
 (ه  1414 ،مؤسسة الرسالة ) بريوت : 1ط،  صحيح ابن حبانالبسيت ، حممد بن حبان ، 

مكتبة السوادي للتوزيع  ) د.م ، 1ط،  ى ألفاظ المقنعالمطلع عل البعلي ، حممد بن ايب الفتح ،
 .ه  ( 1423

  (ه  1417 ، دار الكتب العلمية ، ) بريوت : 1ط،  تاريخ بغداد وذيوله البغدادي ، أمحد بن علي ،
 (  ه  1419 ) بريوت : دار الكتب العلمية ، 1ط،  الحاوي الكبير علي بن أمحد ، البغدادي ،

 ،ة دار الكتب العلمي ) د.م 1ط،  التهذيب في فقه اإلمام الشافعي مسعود ،البغوي ، احلسني بن 
 (ه  1418

دار الفكر  ) د.م، 1ط،  إعانة الطالبين على حل ألفاظ الفتح المبين البكري ، عثمان بن حممد ،
 (ه  1418 –للطباعة والنشر والتوزيع 

ه   1426دار الكتب العلمية ) د.م ،  1ط ، العدة شرح العمدة،  هباء الدين ، عبد الرمحن بن إبراهيم
) 

 .، د.ت( مؤسسة ، )د.م 1ط،  ضوابط المصلحة في الشريعة اإلسالمية البوطي ، حممد سعيد ،
، رايبمكتبة الفا ، )د.م ،  1ط،  مسألة تحديد النسل وقاية وعالجا البوطي ، حممد سعيد رمضان ،

 (. د.ت
الرتاث دار إحياء  ) بريوت :، 1ط، عن تفسير القرآن الكشف والبيانالثعليب ، أمحد بن حممد ، 

 (ه  1422 ،العريب
 ( ه  1405 ،عريب دار الكتاب ال) بريوت : 1ط،  التعريفاتاجلرجاين ، علي بن حممد ، 

 1405 ،دار إحياء الرتاث العريب ) بريوت : ، أمحد بن علي بن ايب بكر ،  أحكام القرآن، اجلصاص 
 ( ه 
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 (ه  1407 ،دار العلم للماليني ، بريوت :  1ط ،  تاج اللغة وصحاح العربية ، نصراجلوهري ، أبو ال
 ( ه 1420 ،جامعة القدس  ، ) فلسطني : 1ط،  الورقات اجلويين ، عبد امللك بن عبد اهلل ،

 1428دار املنهاج  ) د.م 1ط،  نهاية المطلب في دراية المذهب اجلويين ، عبد امللك بن عبد اهلل ،
 (ه 

دار املعرفة  ) بريوت : 1ط،  اإلقناع في مذهب اإلمام أحمد بن حنبل جاوي ، موسى بن امحد ،احل
 ، د.ت ( 

دار الكتب  ، ) بريوت: 1ط،  الفكر السامي في تاريخ الفقه اإلسالمياحلجوي ، حممد بن احلسن ، 
 (ه   1424 ،العلمية 

 ) بدون بلد النشر : 1ط،  لقدوريالجوهرة النيرة على مختصر ااحلدادي ، أبو بكر بن علي ، 
 (ه   1322ية ، املطبعة اخلري 

دمشق :  )  1ط،  الدر المصون في علوم الكتاب المكنوناحلليب ، أبو العباس ، أمحد بن يوسف ، 
 () بدون تاريخ نشر ،دار القلم

النشر باعة و الفاروق احلديثة للط) د.م ،  1ط،  اإلقناع في مسائل اإلجماع احلمريي ، علي بن حممد ،
 ه  ( 1424 –

، حتقيق: د حسني بن عبد شمس العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم احلمريي ، نشوان بن سعيد ،
 (  م1999 /ه  1420ار الفكر املعاصر، د )بريوت : 1طاهلل العمري، وآخرون، 

دار الفكر  ) بدون بلد النشر : ، 1ط ،  شرح مختصر خليل للخرشياخلرشي ، حممد بن عبد اهلل ، 
  ( النشر تاريخبدون ، للطباعة والنشر 

 1351 ،املطبعة العلمية  ، ) حلب : 1ط،  معالم السنناخلطايب ، ابو سليمان ، حممد بن حممد ، 
 (ه 

أحكام األحوال الشخصية في الشريعة اإلسالمية على وفق مذهب أبي ،  خالف ، عبد الوهاب
 (ه 1410 ،دار القلم ت : ) الكوي 1، ط  حنيفة وما عليه المحاكم
، القلم طبعة دار ) د.م  1ط، تأليف عبد الوهاب خالف،  علم أصول الفقهخالف ، عبد الوهاب ، 

 (. د.ت
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مركز بدون بلد النشر :  )  1ط ، التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجبخليل بن إسحاق ، 
 النشر ( بلده  ) بدون  1429جنيبويه للمخطوطات وخدمة الرتاث ، 

 ية ، د. ت ( ار اهلداد
 (ه  1424 ،مؤسسة الرسالة  )بريوت :  1ط سنن الدار قطني،  علي بن عمرالدارقطين ، 

، بدون  دار الفكر ، ) بدون بلد النشر :  1ط حتقيق حممد عليش،،  الشرح الكبير أمحد ،الدردير ، 
 تاريخ النشر ( 

لفضل أمحد بن علي املعروف بابن حجر ، تأليف أبو ا الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة
 ه    1392اهلند  - -العسقالين ، الناشر جملس دائرة املعارف العثماين

 دار الفكر ط ) بدون بلد النشر :،  حاشية الدسوقي على الشرح الكبير حممد بن أمحد ،الدسوقي ، 
 ، ) بدون تاريخ النشر (

 ( ه  1426 ،دار اجليل  ط ) بريوت:،  لغةحجة اهلل البا الدهلوي ، أمحد بن عبد الرحيم ،
دار الغرب  ،) د.م 1ط،  تاريخ اإلسالم ووفيات المشاهير واألعالم هيب ، أمحد بن عثمان ،لذا

 ( ، د.ت المياإلس
 (ه  1427 ،دار احلديث  ) القاهرة : 1ط،  سير أعالم النبالءالذهيب ، حممد بن أمحد ، 

 1420 ،إحياء الرتاث العريب  ) بريوت : 3ط،  مفاتيح الغيبمر ، الرازي ، أبو عبد اهلل ، حممد بن ع
 (ه 

 ( ه   1415 ،مكتبة لبنان ناشرون  )بريوت : 1ط،  مختار الصحاح الرازي ، حممد بن أيب بكر ،
مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل جي ، علي بن سعيد ، الرجرا

 ( ه   1428 ،دار ابن حزم النشر : ، ) بدون بلد  1ط، مشكالتها 
 ( ه  1990 ،اهليئة املصرية العامة للكتاب ) مصر :  ، 1ط،  تفسير المناررضا ، حممد رشيد ، 

 ،دار الفكر ) بريوت :  1ط،  نهاية المحتاج إلى شرح المنهاجالرملي ، حممد بن ايب العباس ، 
 ه  ( 1404

قطر  –ون الدينية الشؤ ) قطر :  1ط،  ة الناسكعمدة السالك وعدالرومي ، أمحد بن لؤلؤ ، 
 م (1982
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  ( ه   1416، مؤسسة قرطبة ، ) القاهرة :  1ط،  مسند الرويانيالروياين ، أبو بكر بن حممد ، 
 د.ط، د.ت ( ، ) د.م  1ط،  مدخل إلى مقاصد الشريعة،  الريسوين ، أمحد

 ، د.م، 1ط،  جواهر القاموستاج العروس من  الزبيدي ، أبو الفيض ، حممد بن حممد ،
 ،عامل الكتب  )بريوت : 1ط،  معاني القرآن وإعرابهالزجاج ، أبو إسحاق ، إبراهيم بن السري ، 

  ( ه   1408
 ، د.ت (دار الفكر  ) دمشق : 1ط،  الفقه اإلسالمي وأدلته الزحيلي ، وهبة بن مصطفى ،

 (ه  1425 ،دار القلم  مشق :) د 1ط،  المدخل الفقهي العامالزرقا ، مصطفى أحمد ، 
النشر أو زمان ) بدون مكان  3ط،  مناهل العرفان في علوم القرآنالزرقاين ، حممد بن عبد العظيم ، 

) 
 (د.ت م ) 2002 –لم للماليني دار الع ) د.م 1ط، األعالم الزركلي ، خري الدين بن حممود ،

 (ه 1413  ،مؤسسة الرسالة  بريوت : )  1ط،  لمفصل في أحكام المرأةا زيدان ، عبد الكرمي ،
مؤسسة  ، )بريوت : 1ط،  نظرات في الشريعة اإلسالمية والقوانين الوضعية زيدان ، عبد الكرمي ،

 (ه   1426 ن ،الرسالة ناشرو 
ألمريية الكربى املطبعة ا ) القاهرة : 1ط،  تبيين الحقائق شرح كنز الدقائقالزيلعي ، عثمان بن علي ، 

 (ه  1313 ، –بوالق  –
 ،دار الكتب العلمية  ، ) بريوت : 1ط،  اإلبهاج في شرح المنهاجالسبكي ، علي بن عبد الكايف ، 

 (ه  1404
)  ،العصرية املكتبة ، ) صيدا :  1ط  سليمان بن األشعث ،  ،سنن أبي داودالسجستاين ، أبو داود ، 

 ( نشر  بدون تاريخ
 ( ه  1414 ،دار املعرفة  ) بريوت :  1ط، المبسوط السرخسي ، حممد بن أمحد ، 

بدون مكان  ، ط )، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان السعدي ، عبد الرمحن بن ناصر ، 
   ( ه  1420-مؤسسة الرسالة :  النشر (

دار الوطن  )د.م  1ط،  منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين السعدي ، عبد الرمحن بن ناصر ،
 (ه  1421،
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 ( ه  1414 ،مؤسسة الرسالة  ، )بريوت : 1ط،  النتف في الفتاويالسغدي ، علي بن احلسني ، 
 ،دار الكتب العلمية ) بريوت :  1ط،تأليف  تحفة الفقهاءالسمرقندي ، حممد بن إبراهيم ، 

 ( ه 1414
 ، لوطن دار ا، ) الرياض :  1ط،  تفسير السمعانيالسمعاين ، أبو املظفر ، منصور بن حممد ، 

 (ه   1418
 (ه  1412 ،دار الشروق )بريوت : 1ط،  في ظالل القرآنسيد قطب ، 

 ( ه  1411 ،ميةدار الكتب العل) د.م ،  1ط،  األشباه والنظائر،  السيوطي ، عبد الرمحن بن ايب بكر
:  القاهرة ) 1ط،  معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسومالسيوطي ، عبد الرمحن بن أيب بكر ، 

 (ه  1424 ،مكتبة اآلداب 
املكتب  ) د.م ،  1،ط مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى السيوطي ، مصطفى بن سعد ،

 ( ه  1415اإلسالمي 
 ( ه  1417ن عفان دار اب ) بدون بلد النشر : 1ط،  الموافقاتالشاطيب ، إبراهيم بن موسى ، 
)  1طمجع وحتقيق ودراسة د أمحد بن مصطفى الفران ،  تفسير الشافعيالشافعي ، حممد ابن إدريس ، 

 (  ه  1427،  دار التدمرية السعودية : 
 ه  ( 1410 ،دار املعرفة ) بريوت : 1، ط األمالشافعي ، حممد بن إدريس ، 

 (ه   1432 ) د.م  1ط،  مفهوم الحرية بين اإلسالم والجاهلية الشحود ، علي بن نايف ،
 )د.م ،  1ط،  مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج د بن أمحدالشربيين ، اخلطيب ، حمم

 (ه  1415-دار الكتب العلمية 
سة مقارنة بين فقه المذاهب السنية ار أحكام األسرة في اإلسالم د شليب ، حممد مصطفى ،

 ( ه  1403،الدار اجلامعية للطباعة والنشر  ،) بريوت: 1 ، ط والمذهب الجعفري والقانون
مكتبة العلوم واحلكم  ) املدينة : 1ط،  مذكرة أصول الفقه،  الشنقيطي ، حممد األمني بن حممد املختار

 (ه   2001،
) بدون مكان أو ، 1ط،  السيل الجرار المتدفق على حدائق األزهارالشوكاين ، حممد بن علي ، 

 : دار ابن حزم ( زمان النشر 
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 (ه  1414 ،دار ابن كثري ،) بريوت : 1ط ، فتح القديرالشوكاين ، حممد بن علي ، 
   ه ( 1413، )مصر: دار احلديث ،  1الشوكاين ، حممد بن علي ، نيل األوطار ، ط 

ح مكتبة الفال ) الكويت :  1ط،  نيل المأرب بشرح دليل الطالب الشيباين ، عبد القادر بن عمر ،
 ( ه  1403 ، 

، دار الكتب العلمية ، د.م، 1ط اإلمام الشافعي المهذب في فقهالشريازي ، إبراهيم بن علي ، 
 د.ت(

، د.ت عامل الكتب ) د.م ، 1ط،  التنبيه في الفقه الشافعي الشريازي ، أبو إسحاق بن ايب إبراهيم ،
 ) 

، ) مصر :  1ط،  المواريث في الشريعة اإلسالمية في ضوء الكتاب والسنة الصابوين ، حممد علي ،
 ( د.ت ،دار احلديث

 ) بدون بلد النشر :  1ط،  بلغة السالك ألقرب المسالكي ، أيب العباس ، أمحد بن حممد ، الصاو 
 .، بدون تاريخ النشر ( دار املعارف

 ( ه  1427 ،مكتبة وهبة  ) القاهرة :  1ط،  موسوعة األسرة تحت رعاية اإلسالم صقر ، عطية ،
 ( ه  1403هند  –اجمللس العلمي  :  ) اهلند،  1ط، المصنف الصنعاين ، عبد الزراق بن مهام ، 

 ( .دار احلديث: ) بدون مكان النشر أو تارخيه  ) 1ط سبل السالمالصنعاين ، حممد بن إمساعيل ، 
 ( ه  1405، املكتب اإلسالمي  )بريوت :  1ط،  المعجم الصغيرالطرباين ، سليمان بن أمحد ، 

)بدون مية القاهرة ، مكتبة ابن تي) القاهرة :  ، 1ط،  المعجم الكبير،  سليمان بن امحد الطرباين ،
 سنة نشر (

مؤسسة :  بدون مكان النشر ( ) 1ط،  جامع البيان في تأويل القرآنالطربي ، حممد بن جرير ، 
 ( ه  1420 ، الرسالة

 مركز البحوث اإلسالمية سطنبول :ا، ) 1ط، أمحد بن حممد بن سالمة ،  أحكام القرآن ،الطحاوي
 ( ه  1416 نة الرتكي ،لوقف الديا

 ،مؤسسة الرسالة  ) د.م، 1ط،  شرح مختصر الروضةالطويف ، جنم الدين ، سليمان بن عبد الغين ، 
 ( ه  1407
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ه ، د كتب خانمري حمم )د.م : 1ط،  الجواهر المضية على طبقات الحنفية عبد القادر بن حممد ،
 (.د.ت 

 ،م للطباعة والنشر والتوزيع دار ابن حز  وت:) بري  1ط،  عيون المسائل عبد الوهاب بن علي ،
 ( ه  1430

دار  ) بدون بلد النشر : 1ط، التاج واإلكليل في شرح مختصر خليلالعبدري ، حممد بن يوسف ، 
 ( ه 1398 ،الفكر

 ه ( 1427 –جلوزي دار ابن ا) د.م  1ط،  تسهيل الفرائض العثيمني ، حممد بن صاحل ،
 ،دار الفكر  ) بريوت :  1ط،  ة العدوي على كفاية الطالب الربانيحاشيالعدوي ، علي بن حسن ، 

 ( ه  1414
دار  ) بريوت :  1ط عون المعبود شرح سنن ابي داود،  حممد أشرف بن أمريالعظيم أبادي ، 

 ( ه  1415 ،الكتب العلمية 
ضفة الغربية ال –تبة دنديس مك ) فلسطني : 1ط ،  تاوي يسألونكف عفانة ، حسام الدين بن موسى ،

 ت ( .، د
 (.، د.ت دار الفكر ) د.م ،  1ط،  بغية الطلب في تاريخ حلب،  العقيلي ، عمر بن أمحد

 ه  1421 ،دار املنهاج  ) جدة :  1ط،  البيان في المذهب الشافعيالعمراين ، حيىي بن ايب اخلري ، 
 ) 

 ،دار إحياء الرتاث العريب  وت :) بري  1ط،  عمدة القاري شرح صحيح البخاريالعيين ، بدر الدين ، 
 ) بدون تاريخ نشر (

دار الكتب  ) د.م ، 1ط ،  المستصفى في أصول الفقه حممد بن حممد ، الغزايل ، أبو حامد ،
 (ه  1413 ،العلمية 

 1417 ،دار السالم  ) القاهرة : 1ط،  الوسيط في المذهب الغزايل ، أبو حامد ، حممد بن حممد ،
 (ه 

 ، د.ت(دم ،  حقوق اإلنسان بين تعاليم اإلسالم وإعالن األمم المتحدةمد ، الغزالي ، مح
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 ، دار الغرب اإلسالمي ) بدون بلد النشر : 1ط،  مقاصد الشريعة ومكارمهاالفاسي ، عالل ، 
 (  ه  1493

 ( ،د.تالل دار ومكتبة اهل ) د.م 1ط، العين  الفراهيدي ، خليل بن أمحد ،
سعد الدين دار  ) د.م  1ط،  البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة ن يعقوب ،الفريوز أبادي ، حممد ب

 (ه   1421 –للطباعة والنشر والتوزيع 
 ،املكتبة العلمية  ) بريوت : 1ط،  لمصباح المنير في غريب الشرح الكبيراالفيوم ، أمحد بن حممد ، 

 ) بدون تاريخ النشر (
 1422ط ) بريوت ، دار الفكر، ،  ح شرح مشكاة المصابيحمرقاة المفاتي القاري ، علي بن حممد ،

 ه (
املكتبة  ) مكة املكرمة : 1ط،  المعونة على مذهب عالم المدينةالقاضي ، عبد الوهاب بن علي ، 

 ، بدون تاريخ النشر ( ة مصطفى أمحد الباز التجاري
 1994 ،الغرب اإلسالمي  دار) بريوت :  1ط،  الذخيرةالقرايف ، شهاب الدين ، أمحد بن إدريس ، 

 (ه 
دار الكتب  ) القاهرة :،  1ط،  الجامع ألحكام القرآنالقرطيب ، أبو عبد اهلل ، حممد بن أمحد ،  

 (ه  1384 ،املصرية 
ه   1408 ، دار النفائس للطباعة والنشر  ، ) د.م ، 1ط،  معجم لغة الفقهاءقلعجي ، حممد رواس ، 

 ) 
، )  1ط،  أنيس الفقهاء في تعريف األلفاظ المتداولة بين الفقهاء،  القونوي ، قاسم بن عبد اهلل

 (ه   1424بدون مكان النشر ، 
)  1ط،  النوادر والزيادات على ما في المدونة وغيرها من األمهاتالقريواين ، أبو حممد ، عبد اهلل ، 

 (  م1999 ،الناشر دار الغرب اإلسالمي  بريوت:
)  1ط،  الهداية إلى بلوع النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره،  القيسي ، حممد بن ايب طالب

 (ه  1429 ،عة والدراسات اإلسالمية كلية الشريالشارقة :  
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،) بدون بلد  1 ط بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعالكاساين ، عالء الدين ، أبو بكر بن مسعود ، 
 (ه  1406 النشر ، دار الكتب العلمية ، 

 أسهل المدارك شرح إرشاد السالك في مذهب إمام األئمة مالكأبو بكر بن حسن ، الكشناوي ، 
 ) بدون تاريخ النشر ( ،دار الفكر ) بريوت :  1، ط

  ،د.ت(مؤسسة الرسالة  ) بريوت : 1ط،  الكليات الكفوي ، أيوب بن موسى ،
مؤسسة غراس للنشر  ،) د.م  1ط،  الهداية على مذهب اإلمام أحمد الكلوذاين ، حمفوظ بن أمحد ،

 (ه   1425 –زيع والتو 
 ،دار املنهاج  ) جدة :  1ط،  النجم الوهاج في شرح المنهاج كمال الدين ، حممد بن عيسى ،

 ( ه 1425
 (ه  1405  ،دار الكتب العلمية ، ) بريوت: 1ط ،، علي بن حممد  أحكام القرآنالكياهراس ، 

)د.م ، ،  الميثاق األفريقي بشأن حقوق ورفاهية الطفل،  اللجنة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب
 (د.ط ، د .ت

: دار الكتب  ) بريوت  1ط ، مالك بن أنس ، حتقيق : زكريا عمريات، المدونةمالك بن أنس ، 
 ، بدون تاريخ النشر ( العلمية 

زايد بن مؤسسة ) بدون بلد النشر:  1ط، حتقيق : حممد مصطفى األعظمي، الموطأ مالك بن أنس ، 
 (  م2004 -ه  1425سلطان آل هنيان، 

ن ، ه   حتقيق د عبد الرمحن اجلربي،  التحبير شرح التحرير املاوردي ، أبو احلسن ، علي بن سليمان ،
 ه  (  1421،  مكتبة الرشد  )الرياض :  1طعوض القرين ، د أمحد السراح 

 ،العلمية دار الكتب  ) بريوت : 1ط،  الحاوي الكبير،  املاوردي ، أبو احلسن ، علي بن حممد
 ( ه  1419

حياء دار إ ) مصر : 1ط،  اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف،  املاوردي ، علي بن سليمان
 ه ( 1415، الرتاث العريب

لشؤون املطابع األمريية اهليئة العامة  ) مصر :1ط ، اإلصدار ،  معجم القانون ،صرمبجممع اللغة العربية 
 (ه  1420 ،
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مطبعة احلكومة  ، ) مكة : 1ط،  فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم حممد بن إبراهيم ،
 (ه  1399 ،

الرتاث دار إحياء  ) بريوت :  1، ط الهداية في شرح بداية المبتدياملرغياين ، علي بن أيب بكر ، 
 ، بدون بلد النشر ( العريب

مؤسسة الرسالة  ، )بريوت : 1ط،  لكمال في أسماء الرجالتهذيب ا املزي ، يوسف بن عبد الرمحن ،
 (ه   1400 ،

دار إحياء الرتاث  ) بريوت: 1ط ، حتقيق : حممد فؤاد عبد الباقي،صحيح مسلممسلم بن حجاج ، 
 ، بدون سنة نشر (العريب 

 ، د.ت (دار الدعوة  )مصر : 1إبراهيم مصطفى وآخرون ، ط،  المعجم الوسيط
، دار هجر  بدون مكان نشر : ) 1ط،  البدر التمام شرح بلوغ المرامبن حممد ، املغريب ، حسني 

 ه  (1428
حقوق اإلنسان في الفكر السياسي الغربي والشرع اإلسالمي ، دراسة  ، ، وآخر مفيت ، حممد أمحد

 (د.ت  ةدار النهضة اإلسالمي ) د.م  1ط،  مقارنة
مركز جنيبويه ) القاهرة :  1ط،  مقفل خليل حر شفي شفاء الغليل املكناسي ، حممد بن حممد ، 

 ه  (  1429 ،للمخطوطات وخدمة الرتاث
عامل  ، )بريوت :  1ط،  المعتصر من المختصر من مشكل اآلثارامللطي ، يوسف بن موسى ، 

 . ، ) بدون تاريخ النشر ( الكتب 
املؤسسة العربية األوروبية  –ية مركز الراية للتنمية الفكر  ) باريس :  1ط،  حقوق الطفل مناع ، هيثم ،

 ، د.ت ( للنشر ) باريس ( 
 ،عامل الكتب  ) القاهرة : 1ط،  التوقيف على مهمات التعاريف،  املناوي ، عبد الرؤف بن تاج الدين

 (  ه1410
مكتب  ، )الرياض ،  1ط،  التيسير بشرح الجامع الصغيراملناوي ، عبد الرؤوف بن تاج العارفني ، 

 ، جبون تاريخ النشر ( افعي اإلمام الش
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املكتبة  ) مصر :  1ط،  فيض القدير شرح الجامع الصغيراملناوي ، عبد الرؤوف بن تاج العارفني ، 
 ( ه  1356 ،التجارية الكربى 

 ) مصر :  1ط،  الشرح الكبير لمختصر األصول من علم األصول املنياوي ، حممود بن حممد ،
 (ه  1432 ،املكتبة الشاملة

 (ه  1397 ) د.م، 1ط،  حاشية الروض المربع،  ، عبد الرمحن  بن حممد بن القاسم جدي الن
دار الكلم  )بريوت : 1ط،  مدارك التنزيل وحقائق التأويلالنسفي ، ابو الربكات ، عبد اهلل بن أمحد ، 

 (ه  1419 ،الطيب
 ،العامرة املكتبة  داد:) بغ 1ط،  طلبة الطلبة في االصطالحات الفقهية النسفي ، عمر بن حممد ،

 ( ه  1311
 (ه  1421دار الكتب العلمية   ) بريوت : 1ط،  دستور العلماء نكري ، عبد النيب بن عبد الرسول ،

 ،د.ت(وتدار الفكر، بري  )بريوت : 1، طالمجموع شرح المهذبالنووي ، حيىي بن شرف ، 
املكتب اإلسالمي،  ) بريوت : 1ط ، روضة الطالبين وعمدة المفتين النووي ، حيىي بن شرف ،

   (ه1405
 ه ( 1425 –دار الفكر  د.م ، ،  منهاج الطالبين وعمدة المفتين النووي ، حيىي بن شرف ،

 ) اإلمارات العربية املتحدة ،  1ط،  اإلشراف على مذاهب العلماء النيسابوري ، حممد بن إبراهيم ،
 ( ه  1425 قافية مكتبة مكة الث

دار  ) بريوت:  1ط،  غرائب القرآن ورغائب القرآنم الدين ، احلسن بن حممد ، النيسابوري ، نظا
 (ه  1416 ،الكتب العلمية 

 ،دار اإلصالح  ) الدام :،  1ط،  أسباب نزول القرآن، علي بن أمحد  ، أبو احلسن، الواحدي 
 (ه  1412

دار  بريوت :  ) 1ط،  لوجيز في تفسير الكتاب العزيزالواحدي ، أبو احلسن ، علي بن أمحد،  ا
 ( ه  1415 ،القلم 

 ،دار الكتب العلمية ) بريوت :  1ط،  الوسيط في تفسير القرآن المجيد الواحدي ، علي بن أمحد ،
 (ه  1415
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 ، د.م ، د.ت( 1ط،  فقه المواريث والوصية في الشريعة اإلسالميةواصل ، نصر فريد ، 
 –ار الوفاء دمصر :  )،  1ط،  علم بفوائد مسلمإكمال المى ، عياض بن موس، القاضي اليحصيب 

1419 ) 
 
 
 

 

 


