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ييي اللُّد ىااً ﴿  ﴾رىبِّب ىىٍ  رل ً ٍ  لىليٍن ى ذيرِّب َّيةن طىيِّب ىةن ًإنَّي ى  ًى
[ 38سورة آل عمران اآلية ]

نٍػيىا﴿  ﴾اٍلمىاؿي كىاٍل ػىنيوفى زً نىةي احلٍىيىاًة اللُّد
 [46سورة الكهف اآلية ]

ىً لي رً يى  يوسي ى لىٍوالى أىٍف  ػي ىنِّبليكفً ﴿  ﴾قىاؿى أى يوىيٍ  ًإ ِّب ألى
 [94سورة يوسف اآلية ]

  

  



 اإلهداء
 :أىدي ىذه األطروحة إلى

 .فخور   ، لقل كصلت  ا أيب ضحيتى لنكوف األفضل، أناالوالل رمحو ا، ركح  -
، إذل رضاكما كد وا كما أسعى، ("زك ة أيب"ال أح  مجلة )الوالل ُت ح ظهما ا  -

 .كًددت لو أستطيي أف أ علكما أسعل
، دل أ ي صو  ، "ك جلت إلي  ريب لًتضى"ركح ا ٍت احل ي  أ و كر رمحو ا،  -

 .للم الكثَت ألخربؾ  و، ىذا اإلصلاز أل ل 
 .زك يت الغالية، لوالًؾ  ا كصلت، طر قنا كاحل -
أ نائي األ زاا   ل ا، فاطمة، كرحيل، كإسراا؛ أ سكوا  أ لم  عضك ، حٌلقوا يف  -

 .السماا، أنت  فوؽ اجل اؿ
 .إخويت مجيعا، أنت  يف القل ، أسبٌت لك  كل التوفيق كالنجاح، كلزك ا ك  كأ نائك  -
 . مي الوحيل خلضر، أنت الوالل كاألخ، ح ظ  ا كزك ت  كأ نااؾ    كل سوا -
ركح صل ق العمر، ك وأـ الركح، ادلرحـو  و ي    سليماف رمحة ا  ليو، ا تعلنا  -

 .كلكننا دل ن ًتؽ، يف اجلنة ادللتقى إف شاا ا، كفق ا أكالدؾ كرفي شأهن 
 .رفيق اللرب     لية  راكشي، اخلَت فيما اختاره ا، ال  يأس، ستصل  إذف ا -
 .شيخنا ال اضل  لوؿ   اس، ككل شيوخي يف الط ولة،  زاك  ا  نا خَت  زاا -
كل إخوا  يف  لرسة األرق  دبسجل سعل    أيب كقاص، كادلسجل العتيق  سيلم  -

 . يسى، حيث درسنا ك علمنا العلـو الشر ية  نذ نعو ة أظافرنا، كفقك  ا لكل خَت
كل طال  للعل ، ك احث    ادلعرفة، ادلثا رة كالصرب كاال تهاد كاإلخبلص كالصلؽ؛  -

 .  ا يي النجاح

 أمحد بن عيسي



 
 :أتقدم بالشكر الجزيل لكل من قدم لي يد المساعدة في إنجاز ىذه األطروحة، وأخص بالذكر

ادلشرؼ األستاذ اللكتور    فرد ة زلمل،  لى   همو، كصربه، ك لى نصائحو ك و يها و،  -
 .كنت فخورا كسعيلا  العمل  ع ، ذللت رل كل الصعو ات، ك ٌسرت رل كل  سَت

 .رئيس جلنة التكو   األستاذ اللكتور شوؿ    شهرة، شكرا  لى  شجيع  ككقوفنا  عنا -
 ا عة غردا ة كخاصة األسا ذة كالطاق  اإلدارم لكلية احلقوؽ، فله   ٍت كل الشكر  -

 .كالتقل ر كاالحًتاـ
كأشكر أ ضا الشيخ  كراكم  وز ل؛ ادل تش السا ق للتو يو الل ٍت كالتعلي  القرآ  دبل ر ة  -

الشؤكف الل نية كاألكقاؼ لوال ة ادلسيلة،  لى حوارا و ك ناقشا و يف ادلسائل ادلطركحة يف 
ىذا ال حث، ك لى فتحو رل  كت تو اخلاصة كالثر ة  الن ائس، ك قلؽلو رل كل  ا أحتا و 

 .    را ي، كانت أكرب  وف رل يف إصلاز ىذا العمل
  تش الًت ية )كالشكر  وصوؿ أ ضا لؤلستاذ  ر اف  صط ى   تش  اـ  ادة اللغة العر ية  -

 .،  لى  را عا و ك لقيقا و اللغو ة كنصائحو القيمة(الوطنية
دكف أف أنسى أ ضاا جلنة ادلناقشة، كل كاحل  ا و كص تو، فله   ٍت  ز ل الشكر  -

 .كالثناا

 أمحد بن عيسي
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 . احلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل

كأثناا حيا و، ا تلاا     كوُّدنو  نينا يف  ط  أ و، إذل كالد و ط بل صغَتا زبىىلُّدًقو  يفؽلر اإلنساف دبراحل  لة 
ىيوى ﴿: س حانو ك عاذلاضعي ا، مث  لوغو شا ا قو ا، مث شيخا ىر ا  ا زا، كقل  رٌب    ذل  كلو القرآف الكرمي فقاؿ 

ليغيوا أىشيلَّيكيٍ  مثيَّي لًتىكيونيوا شيييوخنا كىً ٍنكيٍ   ىٍ   الَّيًذم خىلىقىكيٍ  ً ٍ   ػيرىابو مثيَّي ً ٍ  نيٍط ىةو مثيَّي ً ٍ   ىلىقىةو مثيَّي ؼليٍرً يكيٍ  ًطٍ بلن مثيَّي لًتى ػٍ
ليغيوا أى ىبلن  يسىمًّمى كىلىعىلَّيكيٍ   ػىٍعًقليوفى  حلياة  كوف ط بل ؿ اإلنساف ؼلرجأكؿ  ا ؼ ،[67:غافرسورة ]﴾  ػيتػىوى َّي ً ٍ  قػىٍ لي كىلًتى ػٍ

قػيٌوًة ضىٍع نا  قػيٌوة مثيَّي  ىعىلى ً ٍ   ىعلً اللَّيوي الَّيًذم خىلىقىكيٍ  ً ٍ  ضىٍع و مثيَّي  ىعىلى ً ٍ   ػىٍعًل ضىٍع و ﴿:ضعي ا، قاؿ س حانو ك عاذل
ٍي ىةن ؼلىٍليقي  ىا  ىشىااي كىىيوى اٍلعىًلي ي اٍلقىًل ري  فالط ل سللوؽ  ا ز كقاصر غَت قادر  لى  ل ية حا ا و . [54:الرـكسورة ]﴾ كىشى

. ، كاألسرة ىي ايط الط يعي لكل ذل  ن سو، لذل  فهو زلتاج إذل غَته حلما تو كاحل اظ  لى حقوقو
 ىا أى ػُّدهىا النَّياسي ﴿:أف أكؿ  ا ؼلرج الط ل للحياة ك رل النور،  كوف داخل أسرة زلاطا  والل و، قاؿ  عاذلفاألصل 

ًثَتنا كىًنسىاان  ، [01:النسااسورة ]﴾ ا ػَّيقيوا رى َّيكي ي الَّيًذم خىلىقىكيٍ  ً ٍ  نػىٍ سو كىاًحلىةو كىخىلىقى ً نػٍهىا زىٍك ىهىا كى ىثَّي ً نػٍهيمىا رً ىاالن كى
 فاألسرة ىي أكؿ  لجأ [38:الر لسورة ]﴾ كىلىقىٍل أىٍرسىٍلنىا ريسيبلن ً ٍ  قػىٍ ًل ى كى ىعىٍلنىا ذلىيٍ  أىٍزكىا نا كىذيرِّب َّيةن ﴿: كقاؿ أ ضا

ميو ك ىصونو ك .  ير ٌيو ك يعلِّبمو كربى ظ حقوقوكزلض  ػلض  الط ل كػلتو و، فهي اليت ربى
 أك حقوؽ الط ل  لى ، أك يف األسرة، كاليت نعٍت هبا حقوؽ الط ل داخل األسرة1"حقوؽ الطفل األسرية"إف

ىي  زا ال  تجزأ    حقوؽ  أك كا  ات اآل اا ذباه األ ناا، ك2 أك  ا  سمى حبقوؽ األ ناا  لى اآل اا،كالل و،
اإلنساف الكلية  ل ىي أعلها، إذ أهنا األساس كال لا ة لكل احلقوؽ البلحقة، ذل  أف اإلنساف يف  لا ة  مره كحيا و 

كىاللَّيوي أىٍخرى ىكيٍ  ً ٍ  ﴿  كوف يف أحوج حاال و إذل ح ظ  ل  احلقوؽ كصيانتها، نظرا لضع و كقلة حيلتو  ط لكىو
ةى لىعىلَّيكيٍ   ىٍشكيريكفى  ٍي نا كى ىعىلى لىكي ي السَّيٍميى كىاأٍلىٍ صىارى كىاأٍلىٍفً لى ، فإذا [78:سورة النحل] ﴾ يطيوًف أي َّيهىاً كيٍ  الى  ػىٍعلىميوفى شى

. ناؿ حقوقو يف ىذه ادلرحلة فإنو سيص ي فيما  عل شخصا سو ا نافعا لن سو كأسر و كرلتمعو

                                                           
 أفراد أسر و، كإف كاف ا نا كاف لو حق ل ث ت لل رد  وص و  ضوا يف أسرة  عينة؛ فإف كاف أ ا كانت لو الوال ة  ل: الحقوؽ األسرية 1

 ينظ  ىذه . الر ا ة  لى كالل و، كإف كانت زك ة كاف ذلا حق الن قة  لي زك ها، كإف كاف زك ا كاف لو حق القوا ة  لى زك تو
احلقوؽ يف األحواؿ الشخصية ألهنا حقوؽ  تصل حبياة اإلنساف العائلية؛ ك نظمها القانوف ادلل  يف أكثر دكؿ العادل  ا ت ارىا  زاا 

   العبلقات اخلاصة لؤلفراد، أ ا يف ال بلد اإلسبل ية فتينظَّي   قانوف خاص  سمي قانوف األحواؿ الشخصية أك قانوف األسرة ك يستمل 
. كيف اجلزائر  نظمها قانوف  سمى قانوف األسرة. أحكا و    الشر عة اإلسبل ية ربس ا ال صاؿ  سائل األسرة  عقيلة الشخص

.  مجي لكلمة أب كما   ه     ظاىر الل ظ، خببلؼ كلمة أ هات اليت ىي مجي أـت  قصل  اآل اا الوالل  ، األب كاألـ ، كليس2
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كقل  علت الشر عة اإلسبل ية    األسرة األساس يف  كو   كنشأة الط ل، فقل  اا يف احلل ث أف رسوؿ 
  ك ىلَّي 1.ركاه ال خارم (.. ىا ً ٍ   ىويليودو إاٌل  ػيٍولىلي  لى الً ٍطرنًة، فىأى ىواهي  ػيهىوِّبدىانًًو أك  ػينىصِّبرىانًًو أك ؽليىجِّبسىانًوً ):  قاؿملسو هيلع هللا ىلصا 

نٍػيىا كىاٍل ىاًقيىاتي الصَّياحلًىاتي ﴿: القرآف الكرمي األ ناا ز نة احلياة اللنيا كما  اا يف قولو  عاذل اٍلمىاؿي كىاٍل ػىنيوفى زً نىةي احلٍىيىاًة اللُّد
يػٍره أى ىبلن  يػٍره ً ٍنلى رى ِّب ى ثػىوىا نا كىخى آل اا إذل اكىذا  ع َت كدليل  لى أعلية األكالد كاأل ناا  النس ة [ 46:الكه سورة  ]﴾خى

. ألسرة ككل، لذل  ك   ر ا ته  كالعنا ة هب  كاافظة  ليه  ك نحه  حقوقه  ادلقررةإذل اك
يى رىسيوؿى اللَّيوً : ك ىٍ   ىٍ ًل اللَّيًو ٍ ً   يمىرى رىًضيى اي  ىنػٍهيمىا كيلُّدكيٍ  رىاعو كى ىٍسؤيكؿه    رىً يَّيًتًو، »:   ػىقيوؿي ملسو هيلع هللا ىلصأىنَّيوي  ًى

ـي رىاعو كىو  ىٍسؤيكؿه    رىً يَّيًتًو، كىالرَّي يلي يف أىٍىًلًو رىاعو كىو  كىي ، كادلرأة يف  يت زك ها را ية،  سؤكؿ    ر يتوفىاإًل ىا
ًا ً ٍ  رىسيوًؿ اللَّيًو : قاؿى . «كاخلادـ يف  اؿ سٌيله راعو كىو  سؤكؿ    ر يتو،  سؤكلة    ر يتها فىسىًمٍعتي ىىؤيالى

، كىو  ىٍسؤيكؿه    رىً يَّيًتًو، فىكيلُّدكيٍ  رىاعو كىكيلُّدكيٍ   ىٍسؤيكؿه »:  قاؿى ملسو هيلع هللا ىلص، كىأىٍحًس ي النَّيً َّي ملسو هيلع هللا ىلص كىالرَّي يلي يف  ىاًؿ أى ًيًو رىاعو
 2.«   رىً يَّيًتوً 

كل األنظمة كالقوانُت ك مو يتها  مشوليتهايف  ،"حقوؽ الطفل األسرية في الشريعة اإلسالمية"لقل فاقت
 نيننا، كرضيعنا، كص يًّما، ك افعنا، مث شا ًّما، إذل :  و يف كل  راحل حيا واىتمت الشر عة الوضعيَّية قلؽلا كحل ثا، حيث 

!!   الط ل ق ل أف  كوف  نيننااىتمت،  ل ال لوغأف  صل إذل 
الشر عة اإلسبل ية  حرصت دكر الوالل  ، فقل  ىوكدلا كاف اللكر األكرب يف ر ا ة ك نش ة الط ل  نش ة سليمة

 الزكج  اختيار الزك ة الصاحلة ملسو هيلع هللا ىلص لى أف  نشأ األسرة يف األساس  زكج  قيٍّ كزك ة صاحلة، كيف ذل  أ ر الن 
اؾى : "ذات الل   فقاؿ اًت اللِّب ً   ىرً ىٍت  ىلى ٍرأىةي أًلىٍر ىيو ًلمىاذًلىا كىحلًىسىً هىا كىمجىىاذًلىا كىًلًل ًنهىا فىاٍظ ىٍر ً ذى  3." ػيٍنكىيي اٍلمى

كيف ادلهل  مث  عل كضعو ، كأثناا فًتة احلمل كالوالدة، كالد وق ل  نها حقو اإلسبل ية يف الشر عةكىذه احلقوؽ 
. ز انا ك كانا كأحكا ا، كشا لة لكل نواحي الط ل  تعلدةفهي . إذل  لوغو

 إذل كد ت الزنا كحٌر ت ،  لى الزكاجفحٌثت ؛  ل كق ل ك وده، فإهنا  ناكلت كل  راحل حياة الط لزمانافأ ا 
ا تنت  كماز ادة النسل،  كإلصلابا لى كشٌجعت  للط ل ادلنتظر،ف ا األ ولآلخر فهماالزك ُت كل    حس  اختيار 

، ك عل كالد و حٌر ت  ادلالية حقوقوكح ظت اإل هاض أك اال تلاا  لى حيا و كحٌر ت  اجلنُت يف  ط  أ و الشر عة
 كر ا تو صحيا كن قتو ،  ل كد ت إذل ال رح  و كاختيار ا و كك وب إرضا و كحس   عا لتو ك ر يتو ك أد  و،قتلو

.  كمحا ة أ والو كحقوقو إذل غا ة  لوغو،ك اد ا
                                                           

، كتاب اجلنائز، 2012 زلمل    إ ا يل ال خارم، صحيي ال خارم،  ؤسسة زاد للنشر كالتوز ي، القاىرة، الط عة األكذل، السنة 1
 .267، ص1359 اب إذا أسل  الص  فمات ىل  صلى  ليو؟ كىل  عرض  لى الص  اإلسبلـ؟ حل ث رق  

 .476، ص2409 ال خارم، ادلر ي السا ق، كتاب ادلظادل،  اب الع ل راع يف  اؿ سيله كال  عمل إال  إذنو، حل ث رق  2 
أيب احلسُت  سل     احلجاج . 1105، ص5090األك اا يف الل  ، حل ث رق  ال خارم، ادلر ي السا ق، كتاب النكاح،  اب  3

،  كتاب الرضاع،  اب استح اب نكاح 1991 القشَتم النيس ورم، صحيي  سل ، دار احلل ث، القاىرة، الط عة األكذل، السنة
 .1086، ص1466حل ث رق  ذات الل   
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 سواا كاف يف  ي تو الط يعية أسر و األصلية ك ي كالل و ، فإف الشر عة اإلسبل ية اىتمت  الط لمكاناكأ ا 
احلقيقيُت، فإف كانا   ًتقُت فقل  اات  أحكاـ احلضانة كأ هما أحق هبا، كك وب الن قة  لى الط ل يف كل 

إف كاف ك .األحواؿ، كحٌلدت كا  ات كل كاحل    الوالل   ذباه ا نهما حىت ال  كوف ل راقهما أم أثر  لى ط لهما
 د ت إذل ك الة الط ل إال أهنا- فمي أف الشر عة حٌر ت الت ٍت ح اظا  لى األنساب- تيما أك زلرك ا    الوالل   

. ارـك    األسرة كمحا تو ك وفَت ال ي ة األسر ة ادلناس ة لو
 فإف الشر عة اإلسبل ية  اجلت إشكاالت التلقيي االصطنا ي ك ا  نتج  نها، كدل  غ ل    الط ل أحكاماأ ا 

 لمي النس  كاللقيط كذكم االحتيا ات اخلاصة ككل ال  ات ارك ة، فوضعت ذل  حقوقا كمحته     التشرد 
لنيا ة الشر ية كاحلجر اأحكاـ كضي كالضياع، كد ت إذل ك وب  وفَت احلياة الكرؽلة كالر ا ة األسر ة ذل ، إضافة إذل 

 . لى القاصر
  إقليميةسواا كانت دكلية أك،  القوانُت الوضعية،  اات سألة حقوؽ الط لف عل أف أقرت الشر عة اإلسبل ية 

 .فأٌصلت كقٌننت  ل  احلقوؽ كأض ت  ليها ص ة كطا ي اإللزاـ ،طنية ككأ
  اقية الركيزة الاكىي ، أى  ا  اقية دكلية يف ىذا الشأف 2 حقوؽ الطفلاتفاقية  ػيعىلُّد 1القانون الدوليف ي 

 ، ادة54  د  ا ة كك تكوف ىذه اال  اقية    ،1989نوفمرب20 األ   ادلتحلة يف، صلرت    حلقوؽ الط ل اآلف
كل إنساف دل : " كقل  رٌفت يف  ادهتا األكذل الط ل  أنولؤلط اؿ، مجيعها   ُت احلقوؽ كالضمانات الوا    نحها

 حبقوؽ اىتمتكما ، "،  ا دل   لغ س  الرشل ق ل ذل  دبو   القانوف ادلنط ق  ليو(18) تجاكز الثا نة  شرة
  لى أف اجملتمي اللكرل  سعى إذل شلا  لؿكاال تما ية كالثقافية كالقانونية،  الط ل يف مجيي ادلياد   ادللنية كاالقتصاد ة

 كقل صادقت 4. أض اه  لى ىذه اال  اقيةالذم   طر ق الطا ي اللكرل كاإللزا ي 3  القاصر الط لمحا ة حقوؽ
 : دبو    اقية حقوؽ الط لال 1االختيار ُت اجلزائر  ليها ك لى الربك وكلُت

                                                           
 كالذم   نتو  ص ة األ   دبثا ة أكؿ كثيقة  نص حصرا  لى محا ة حقوؽ الط ل كالذم 1924 إ بلف حقوؽ الط ل الصادر سنة يعلُّد  1

، كمت التصو ت 1923 فربا ر 23ا تمل    اجمللس العاـ لبلرباد اللكرل إلغاثة األط اؿ يف  لستو  تار خ  رؼ  إ بلف  ني ، 
. 1924، كادلوقي  ليو    أ ضاا اجمللس العاـ يف فربا ر 1923  ا و 17النهائي  ليو    ق ل اللجنة التن يذ ة يف  لستها  تار خ 

 اإل بلف العادلي حلقوؽ الط ل كالذم ا ترب    أى  ادلواثيق يف العصر 1959مث صلر    اجلمعية العا ة لؤل   ادلتحلة سنة
 unicef.org . 20/11/1959ادلؤرخ يف (14-د1386)احلل ث، كالذم ا تمل كنشر  لى ادلؤل دبو   قرار اجلمعية العا ة 

 1989نوفمرب20، ادلؤرخ يف 25/44ا تملت ك رضت للتوقيي كالتصل ق كاالنضماـ دبو   قرار اجلمعية العا ة لؤل   ادلتحلة  2
 unicef.org .   اال  اقية (4) كفقا للمادة الرا عة1990س تمرب02 ار خ  لا الن اذ 

 https://www.unicef.org/ar ادلوقي الر ي لليونيس  3
 العادلي ادلؤسبرانعقل ). 1990 اا  علىا اإل بلف العادلي ل قاا الط ل كمحا تو كظلائو ادلن ثق     ؤسبر القمة العادلي للط ولة لسنة مث 4

 يف  قر األ   ادلتحلة 1990    س تمرب30 ك29للط ولة  عل سنة    إ راـ اال  اقية اللكلية حلقوؽ الط ل، ك الض ط يف
  نظمة غَت حكو ية، كسبخض  نو إقرار إ بلف  ادلي 45 رئيس دكلة ك72 دكلة     ينه 159 نيو ورؾ، كحضره شلثلوف   

 =نو و يف  ار خ األ     ىو األكؿ ىذا ادلؤسبر ك، 2000 الط ل كمحا تو كظلائو،  اإلضافة إذل خطة  مل سبتل إذل سنة=ل قاا
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  اقية ال ادللحق ادلصادقة  لى الرب وكوؿ االختيارم ادلتضم  2/9/2006ادلؤرخ يف 06-299 رق ادلرسـو الرئاسي .1
 .2000 ا و25  نيو ورؾ يفادلعتمل احية إل اادلواد يف ال غاا كيف  يي كاستغبلؿ األط اؿ  شأف ،حقوؽ الط ل

  اقية حقوؽ ال الرب وكوؿ االختيارم  لى شأف التصل ق  2/9/2006يف ادلؤرخ 06-300 رق ادلرسـو الرئاسي .2
 .2000 ام25 نيو ورؾ يف يف، اليت ا تملت األط اؿ يف ادلناز ات ادلسلحة اشًتاؾ  شأف ،الط ل

، الذم أ از و اللكرة العاد ة السادسة الميثاؽ اإلفريقي لحقوؽ الطفل ورفاىيتو فقل صلر قارِيًّاأ ا 
، 1990يف شهر  وليو (أثيو يا)كالعشركف دلؤسبر رؤساا دكؿ كحكو ات  نظمة الوحلة اإلفر قية  أد س أ ا ا 

 .2003.07.08 يف2كصادقت  ليو اجلزائر
 3  ي  عض التح ظات، الط لاللكلية حلقوؽ  اقية الاللكؿ اليت صادقت  لى اأكائل      ُت الجزائر  وُت عُّد 

  عهلت دبو   ، حيث1992 سمرد19 يفادلؤرخ 4(461-92) رق خبلؿ إ بلف   سَتم يف ادلرسـو الرئاسي   
 التز ت يفكما .  كأف  سَت كظائ و احليو ة سَتا ط يعيا،  أف  ك ل لكل ط ل حقا أصيبل يف احلياة نو 6ادلادة
 حلما تو    كافة أشكاؿ العن  كالضرر اال تما يةك   تخذ مجيي التلا َت التشر عية كاإلدار ة أف    ادلرسـو 19ادلادة

 . كاإلسااة ال لنية كالعقلية

                                                                                                                                                                                           

 "الط ل"ادلتحلة الذم  وضي فيو  لكؿ أ ماؿ  وسي جملمو ة    األىلاؼ يف رلاالت الصحة، التعلي ، التغذ ة كحقوؽ اإلنساف 
unicef.org 

 .06/09/2003  تار خ55اجلر لة الر ية للجمهور ة اجلزائر ة،  لد 1
، ادلتضم  ادلصادقة  لى ادليثاؽ 2003  وليو سنة8 ادلوافق ؿ1424 مجادم األكذل  اـ8 ادلؤرخ يف242-03ادلرسـو الرئاسي رق  2

. 09/07/2003، الصادرة  تار خ41 اإلفر قي حلقوؽ الط ل زرفاىيتو، اجلر لة الر ية للجمهور ة اجلزائر ة، العلد
:     اال  اقية، حيث ردت دبا  لي17ك 16-14-13 رب ظت اجلزائر  لى ادلواد 3

:  ست سرىا احلكو ة اجلزائر ة دبرا اة الركائز األساسية للنظاـ القانو  اجلزائرم ك األخص: أحكام الفقرة األولى والثانية14المادة
 .  لى أنو ال  ساس حبر ة حر ة ادلعتقل كحر ة حر ة الرأم35 اد وأف اإلسبلـ د   اللكلة، كيف  2ادلادةاللستور الذم  نص يف  -
 . ادلتضم  قانوف األسرة الذم  نص  لى أف  ر ية الط ل  ت  كفقا لل   أ يو1984  ونيو09 ادلؤرخ يف11-84القانوف رق  -

سيت   ط يقها  ي  را اة  صلحة الط ل كضركرة احل اظ  لى سبل تو اجلسمية كالعقلية كيف ىذا اإلطار، فإف : 13،16،17المواد
 :احلكو ة اجلزائر ة ست سر أحكاـ ىذه ادلواد  ي  را اة

 .لنظاـ العاـ، اآلداب العا ة، ربر ض األحلاث  لى ال ساد كالل ارةؿخال ات ادلأحكاـ قانوف العقو ات ال سيما ال صوؿ ادلتعلقة ب -
غل  : " اليت  نص  لى أنو24 ادلتضم  لقانوف اإل بلـ ال سيما ادلادة1990.04.03 ادلؤرخ يف04-90أحكاـ القانوف رق  -

:     ن س القانوف اليت  نص  لى أنو26 ، ادلادة" لى  ل ر النشر ة ادلخصصة لؤلط اؿ أف  ستعُت هبي ة  ر و ة استشار ة
غل  أف ال  شتمل النشر ة اللكر ة كادلتخصصة الوطنية كاأل ن ية كي ما كاف نو ها ك قصلىا  لى كل  ا ؼلال  اخللق "

كما غل  أف ال  شتمل ىذه النشر ات ".اإلسبل ي كالقي  الوطنية، كحقوؽ اإلنساف أك  ل و إذل العنصر ة كالتعص  كاخليانة
اذلي ة الوطنية حلما ة ك رقية حقوؽ الط ولة، : المرجع).  لى أم إشهار أك إ بلف    شأنو أف  شجي العن  أك اجلنوح

 (.90، ص2018النصوص األساسية اخلاصة حبما ة حقوؽ الط ل، د سمرب
، كادلتضم  ادلصادقة  ي التصرػلات الت سَت ة  لى ا  اقية حقوؽ الط ل 1992د سمرب19  ادلؤرخ92-461دلرسـو الرئاسي رق   ا4

. 1992د سمر23  الصادرة يف91.ر، ع.ج1989نوفمرب20 اليت كافقت  ليها اجلمعية العا ة لؤل   ادلتحلة  تار خ
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ا تلاا  القانوف ،  اللكلية حلقوؽ الط ل  ادئ اال  اقية ي قوانينها ك كيي  مجيي ذبسيل اجلزائر إذل  كسعت
 ..األسرةقانوف اجلنائي أك ادلل  أك  سواا يف القانوف، إذل  اقي النصوص األخرل (اللستور)األساسي لللكلة 

ربظى األسرة : " نو  لى أنو 71 فنص يف ادلادة،حبقوؽ الط ل 1(2020) لسنة الدستور الجزائريا تٌت فقل 
 ربمي ك ك ل اللكلة األط اؿ ، حقوؽ الط ل زلمية    اللكلة كاألسرة  ي  را اة ادلصلحة العليا للط ل.حبما ة اللكلة

كنصت ال قرة ".  ربت طائلة ادلتا عات اجلزائية  لـز األكلياا  ضماف  ر ية أ نائه ،ادلتخلى  نه  أك رلهورل النس 
 . .." عاق  القانوف كل أشكاؿ العن  ضل األط اؿ كاستغبلذل  كالتخلي  نه " :األخَتة    ن س ادلادة  لى أنو

، لك  أى   ا صلر يف ىذا اجملاؿ  حبقوؽ الط ل يعٌت 2 أصلر  لة نصوص؛ادلشرع اجلزائرم يف ىذا الشأفك
ادلتعلق حبما ة الط ل، كالذم  هلؼ إذل ربل ل قوا ل كآليات محا ة الط ل، ك ٌرؼ يف  3(15-12) رق ىو القانوف

سنة كا لة، ك ط يقا ألحكاـ ىذا القانوف ال سيما  (18)كل شخص دل   لغ الثا نة  شرة:  اد و الثانية الط ل  أنو
الذم ػللد شركط ككي يات  نظي   2016.12.19 الصادر يف334-16  نو، صلر ادلرسـو التن يذم رق 11ادلادة

كسَت اذلي ة الوطنية حلما ة ك رقية الط ولة، اليت  توذل  لى اخلصوص محا ة الط ل ك رقية حقوقو،  التنسيق  ي سلتل  
 4.اإلدارات كاذلي ات العمو ية، ككذا كل األشخاص ادلكل ُت  ر ا ة الط ولة كسلتل  ادلتلخلُت يف ىذا اجملاؿ

 فصبل أك  ا ا خاصا حبقوؽ الط ل، إال 6، كىو كإف دل ؼلصص-نطاؽ دراستنا– 5قانون األسرة الجزائريأ ا 
..  كادلَتاث كاذل ة كالوصية كالك الةإال أنو  ناكؿ أى  حقوؽ الط ل كالنس  كالرضاع كاحلضانة كالن قة
، كالذم 27/02/2005 ادلؤرخ يف1(02-05)كقل قاـ ادلشرع اجلزائرم  تعل ل قانوف األسرة دبو   األ ر

 حيث ادلضموف دل ؽلس التعل ل سول الكتاب فم  اا دبجمو ة    التعل بلت  ست القانوف شكبل ك ضمونا، 
                                                           

  تعلق  إصلار التعػػل ػػل الػػلستػػورم، ادلصادؽ  ػػلػػيػػو يف استػػ ػػتػػاا أكؿ 2020د سمرب30  ؤرخ يف442-20  رسـو رئاسي رق 1
. 2020د سمرب30، ادلؤرخة يف82 ، الصادر  اجلر لة الر ية للجمهور ة اجلزائر ة اللؽلقراطية الشع ية، العلد2020نػػوفػػمػػ ػػر

 ادلتعلق  إنشاا 80/83 ادلتعلق  إنشاا ادلصاحل كادلؤسسات ادلكل ة حبما ة الط ولة، أ ضا ادلرسـو رق 75/64نذكر  نها األ ر 2
. ك نظي  دكر الط ولة ادلسع ة

الصادر  اجلر لة الر ية .   تعلق حبما ة الط ل2015 وليو سنة15 ادلوافق1436 ر ضاف  اـ28  ؤرخ يف15-12قانوف رق  3
. 39 العلد2015 و لية19للجمهور ة اجلزائر ة اللؽلقراطية الشع ية  تار خ 

 .2016.12.19 ادلؤرخ يف334-16الثالثة    ادلرسـو التن يذم رق  ادلادة 4
، 24، ادلتضم  قانوف األسرة، الصادر  اجلر لة الر ية للجمهور ة اجلزائر ة، العلد1984  واف09 ادلؤرخ يف11-84 القانوف رق 5

. 1984  واف12ادلؤرخة يف
 نرل أنو كاف  لى ادلشرع أف ؼلصص قسما خاصا حبقوؽ الط ل داخل قانوف األسرة، ألف األسرة ليست زك ا كزك ة فقط،  ل ىي 6

زبضي مجيي العبلقات  ُت أفراد األسرة ألحكاـ : "أ ضا أ ا كأ ا كأ ناا، كىو  ا  ربت  نو ادلادة األكذل    قانوف األسرة ن سو أنو
األسرة ىي : "    أف02ك   ادلعلـو  لاىة أف أفراد األسرة  شمل األب كاألـ كاأل ناا،  ككذل   ا نصت  ليو ادلادة" ىذا القانوف

 (األب كاألـ)، فصلة الزك ية  عٍت الزك ُت "اخللية األساسية للمجتمي، ك تكوف    أشخاص ذبمي  ينه  صلة الزك ية كصلة القرا ة
. كصلة القرا ة  عٍت األ ناا كاإلخوة
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 87األكؿ ادلتعلق  الزكاج كاضلبللو،  ا  لا  عل ل  ادة كاحلة    الكتاب الثا  ادلتضم  النيا ة الشر ية، كىي ادلادة
  كرر  األحكاـ العا ة؛  تعلقة جبعل النيا ة العا ة طرفا يف الل اكل الرا ية لتط يق 03اخلاصة  الوال ة، كإضافة ادلادة

 .قانوف األسرة ألهنا سبس  األ   العاـ، كذل  محا ة لؤلسرة كخاصة األطراؼ الضعي ة فيها كادلرأة كالط ل
 يف العل ل    قراراهتا ك ط يقاهتا لقانوف األسرة، 2إضافة إذل ذل  فإف غرفة األحواؿ الشخصية  اكمة العليا

 ناكلت كقضت كأ ا ت  لى إشكاالت ك شكبلت  تعلقة حبقوؽ الط ل سواا يف النس  أك الن قة أك احلضانة أك 
ادلَتاث أك غَت ذل  شلا لو  بلقة  الط ل كحقوقو، كىو  ا غلعل     ل  القرارات  ادة كدليبل لللارسُت كال احثُت 

 سا لى  ك عينه  يف فه  ك ط يق النصوص القانونية كسل ال راغات ادلو ودة؛ ف ي أحياف كثَتة ال ؽلك  استيعاب أك 
 . وحيل الرؤل حوؿ  ل  احلقوؽ، إال  الر وع إذل  ل  اال تهادات الصادرة    اكمة العليا

ىي  وضوع ' حقوؽ الطفل األسرية في الشريعة اإلسالمية وتطبيقاتها في قانون األسرة الجزائري':فػ
أطركحتنا، كال  عٍت أننا سنحصر اللراسة يف قانوف األسرة فقط،  ل ؽلك  أف نوسي ال حث إذل قوانُت أخرل كلما 

د ت الضركرة كاحلا ة؛ فحقوؽ الط ل يف اجلزائر  وز ة ك نتشرة يف نصوص قانونية سلتل ة ك تعلدة؛ كلها اىتمت 
 قانوف 4 قانوف العقو ات،3إذل القانوف ادلل ،- كما س ق ذكره–جبزا  تعلق  الط ل كحقوقو؛ ا تلاا  اللستور 

 "األسرية"بػحقوؽ الطفل كلك   ا ت ار أف  وضوع اللراسة خاص .. 7 قانوف اجلنسية6 قانوف احلالة ادللنية،5الصحة،
فقل ركزنا كا تملنا أكثر  لى  ا  اا يف  واد كنصوص قانوف األسرة اجلزائرم،  ي االستعانة كاللجوا إذل  اقي 

 .القوانُت األخرل  نل احلا ة
:  كىينود  وضيحها يف ىذه ادلقل ةكق ل ال لا يف ىذا ادلوضوع ال  ل    التطرؽ إذل أى  العناصر اليت 

  

                                                                                                                                                                                           
 ادلتضم  قانوف األسرة، اجلر لة الر ية للجمهور ة 11- 84،  علؿ ك تم  القانوف رق 2005 في رم27 ادلؤرخ يف02-05 األ ر1

 . 2005 في رم27، ادلؤرخة يف15اجلزائر ة، العلد
. www.coursupreme.dz الر ي اكمة العليا للجمهور ة اجلزائر ة اللؽلقراطية الشع ية، ادلوقي االلكًتك  2
.  ادلتضم  القانوف ادلل ، ادلعلؿ كادلتم 1975 س تمرب سنة26 ادلوافق1395 ر ضاف  اـ20 ادلؤرخ يف58-75األ ر رق   3
. ادلتضم  قانوف العقو ات، ادلعلؿ كادلتم 1966 ونيو سنة 8 ادلوافق 1386ص ر  اـ 18ادلؤرخ يف 66-156األ ر رق   4
، ادلؤرخة 46 ادلتعلق  الصحة، اجلر لة الر ية للجمهور ة اجلزائر ة، العلد02/07/2018 ادلؤرخ يف11-18القانوف رق  5

. 2018 و لية 29يف
 ادلؤرخ 08-14، ادلعلؿ كادلتم   القانوف رق 1970فربا ر سنة19 ادلوافق1389ذم احلجة  اـ 13 ادلؤرخ يف 20-70األ ر رق  6

. ، ادلتعلق  احلالة ادللنية2014غشت سنة09 ادلوافق 1435شواؿ  اـ 13يف 
دلؤرخ يف ا 01-05، ادلعلؿ كادلتم   األ ر رق 1970د سمرب سنة 15 ادلوافق1390شواؿ  اـ 17 ادلؤرخ يف 86-70األ ر رق  7

.  اجلزائر ةاجلنسية، ادلتضم  قانوف 2005 فربا ر27
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 :أىمية الدراسة وأىدافها: أوال
 :  يفذل ؛     كانة الط ل يف حل ذا و اليت  تمثل ظهر أعلية  1: حقوؽ الطفلأىمية موضوع .أ 

نٍػيىا﴿فقل  ٌلت األ ناا ز نة احلياة اللنيا : اىتمام الشريعة اإلسالمية بالطفل .1  ﴾اٍلمىاؿي كىاٍل ػىنيوفى زً نىةي احلٍىيىاًة اللُّد
 كقرنت األ ناا ،[14:آؿ  مرافسورة ] ﴾زي ِّب ى لًلنَّياًس حي ُّد الشَّيهىوىاًت ً  ى النِّبسىاًا كىاٍل ىًنُتى ﴿، [46:الكه سورة ]

كىاللَّيوي  ىعىلى لىكيٍ  ً ٍ  أىنٍػ يًسكيٍ  أىٍزكىا نا كى ىعىلى لىكيٍ  ً ٍ  أىٍزكىاً كيٍ   ىًنُتى كىحى ىلىةن كىرىزىقىكيٍ  ً  ى ﴿:  الطي ات ك نعمة ا
ًة اللَّيًو ىيٍ   ىٍك يريكفى   [72:سورة النحل]﴾الطَّييِّب ىاًت أىفىً اٍل ىاًطًل  ػيٍؤً نيوفى كى ًًنٍعمى

نظرا لضع  الط ل كقلة حيلتو : اىتمام القوانين الدولية واإلقليمية والوطنية للدول بالطفل وحقوقو وحمايتو .2
كحا تو إذل الر ا ة كالعنا ة؛ سيٌنت أل لو قوانُت دكلية كإقليمية ككطنية، كأنشأت ككونت اللكؿ ىي ات 

 لغرض ح ظ حقوؽ الط ل كمحا تو، شلا غلعل اللراسة كال حث 4 ككطنية،3 كإقليمية،2ك نظمات دكلية،
 .كاإلطبلع  لى  ل  النصوص ذك أعلية  الغة

فهي أطوؿ  رحلة  النس ة ل اقي الكائنات احلية األخرل، كقل : أىمية مرحلة الطفولة بالنسبة لعمر اإلنسان .3
 . سبثل ر ي أك ثلث  مره كلو، كىي  ؤثر يف  اقي حيا و سل ا أك إغلا ا، لذا ك   ح ظ حقوقو يف ىذه ادلرحلة

                                                           
:  حياة  ت  فيها حر اهن     أ سط حقوقه ، ك ثاؿ ذل  عيشوف  شَت اإلحصائيات إذل أف األط اؿ يف العل ل    اللكؿ 1

  .  ليوف ط ل يف العادل يف حالة    التشرد  س   زبلي أسرى   نه ، ك عملوف يف التسوؿ أك يف أ ماؿ شاقة100 عيش ضلو  –
 .سنة زلرك وف سبا اى    حق التعلي  كالًت ية كالثقافة6-11 ليوف ط ل يف العادل  ًتاكح أ مارى   ُت 130 و ل حوارل  –
 .  ليوف ط ل يف العادل يف ظل ظركؼ  مل غَت آ نة كغرب صحية50 عمل  ا  ز ل  لى  –
 .  ليوف ط ل يف العادل  س   أ راض ؽلك  الوقا ة  نها أك  بل ها5,3ؽلوت حوارل  –
.   ليوف ط ل دكف س  اخلا سة  شرة سنة يف ال للاف النا ية يف فقر  لقي155 عيش حوارل  –
ا  اقية حقوؽ '' ادللرسية يف كثيقة اليونسي  الط لصاحل    سليماف ال قعاكم، ادل ادما كاألىلاؼ ادلتعلقة حبقوؽ : المرجع)

دراسة نقل ة يف ضوا الًت ية اإلسبل ية، رللة اجلا عة اإلسبل ية لللراسات الًت و ة كالن سية، اجلا عة اإلسبل ية غزة فلسطُت، " الط ل
(. 132-103، ص ص2020، س تمرب5، العلد28اجمللل

 "United Nations International Children's Emergency Fund"   (UNICEF )اليونيس :   ثل2
   ضل  صو ت  اإلمجاع يف اللكرة األكذل للجمعية 1946د سمرب/ كانوف األكؿ11أك  نظمة األ   ادلتحلة للط ولة،  أسست يف

(. https://ar.wikipedia.org: ك كي يل ا). العا ة لؤل   ادلتحلة، ك قرىا نيو ورؾ
ـ، دب ادرة    األ َت طبلؿ    1987ىو  نظمة إظلائية  ر ية غَت حكو ية،  أسس يف العاـك  ثل اجمللس العريب للط ولة كالتنمية، 3

ـ، ربت ر ا ة  ا عة اللكؿ 1986  ل العز ز،  ناا  لى التوصية الصادرة     ؤسبر الط ولة كالتنمية الذم  قل يف  ونس  اـ
 .(https://ar.wikipedia.org: ك كي يل ا). العر ية، ك قره القاىرة

 الذم ػللد 2016.12.19 الصادر يف334-16 شكلت دبو   ادلرسـو التن يذم رق ) اذلي ة الوطنية حلما ة ك رقية الط ولة 4
شركط ككي يات  نظي  كسَت اذلي ة الوطنية حلما ة ك رقية الط ولة، اليت  توذل  لى اخلصوص محا ة الط ل ك رقية حقوقو  التنسيق  ي 

. (سلتل  اإلدارات كاذلي ات العمو ية، ككذا كل األشخاص ادلكل ُت  ر ا ة الط ولة كسلتل  ادلتلخلُت يف ىذا اجملاؿ

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A_%D9%84%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A_%D9%84%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A_%D9%84%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A_%D9%84%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9


 

~ 8 ~ 
 

كال ؼل ى  لينا أعلية ذل  يف العصر احلل ث، ككلما : حقوؽ الطفل جزء ال يتجزأ من حقوؽ اإلنسان الكلية .4
ناؿ اإلنساف حقوقو كىو ط ل صغَت كضعي  ك ا ز، فإنو أ سر  ليو أف  ناؿ حقوقو األخرل كىو شخص 

 . الغ كقادر  لى التع َت كاللفاع    ن سو
 عتمل اللكؿ  لى األط اؿ فه  خزٌاهنا ككقودىا ك ستق لها، لذل  فإف الكثَت    : أىمية الطفل بالنسبة للدولة .5

 خاصة  ل  اليت  عا     قلة سكاهنا أك شيخوخة كىـر  واطنيها، ك قلـ  ل  1اللكؿ  شجي  لى اإلصلاب،
احلكو ات حوافز  اد ة ك الية كإ  ااات ضر  ية لؤلسر لز ادة  واليلىا، كدكؿ أخرل  شجي اذلجرة إليها لز ادة 

 2. لد سكاهنا
فالنجاح يف  كو   كإنشاا ط ل سوم كصاحل؛ ىو صلاح يف إخراج : الطفل بالنسبة للمجتمع وللبشرية أىمية .6

 .إنساف  ستقي  كنافي ك  يل جملتمعو ك ي تو كلئلنسانية مجعاا
﴿قىاؿى رىبِّب ىىٍ  رل ً ٍ  احلصوؿ  لى الذر ة  تمناه كل أب ككل أـ : أىمية الطفل بالنسبة ألسرتو ووالديو .7

ييي اللُّد ىاًا﴾  إٌف صبلح الط ل ىو راحة كنعمة للوالل  ، كأ نية ،[38:آؿ  مرافسورة ] لىليٍن ى ذيرِّب َّيةن طىيِّب ىةن ًإنَّي ى  ًى
و كىاٍ عىٍلنىا لًٍلميتَّيًقُتى ﴿كل أ و  ، فهو قرة أ ُت أ و كأ يو  كىالَّيًذ  ى  ػىقيوليوفى رى ػَّينىا ىىٍ  لىنىا ً ٍ  أىٍزكىاً نىا كىذيرِّب َّيا ًنىا قػيرَّيةى أىٍ ُتي

ـن  كىزىكىرً َّيا ﴿، فالط ل ىو الذم ػلمل را ة كالل و ك كمل  سَتهت  يف احلياة     على  [74:سورة ال رقاف] ﴾اًإ ىا
يػٍري اٍلوىارًًثُتى  ٍرً  فػىٍردنا كىأىٍنتى خى  .[89:سورة األن ياا ]﴾ًإٍذ نىادىل رى َّيوي رىبِّب الى  ىذى

 :نص و إليها كادلقصل    ال حث، حيث هتلؼ ىذه اللراسة إذل كىي الغا ة اليت: أىداؼ الدراسة .ب 
، كللل السلطات القضائية ادلختصة كاذلي ات التشر عية ك   التعريف بحقوؽ الطفل عند أصحاب القرار .1

 .  تولُّدوف صياغة كإ لاد القوانُت، كللل  نظمات اجملتمي ادلل  ذات الشأف
 يف الشر عة اإلسبل ية كإ رازىا ك ياف ذبلياهتا ك ظاىرىا، كقلرهتا  لى تسليط الضوء على حقوؽ الطفل األسرية .2

 . واك ة التطورات، ك وضيي  لل  ط يق ذل  يف قانوف األسرة اجلزائرم ك سا ر و ألحكاـ الشر عة
 يف ضوا الشر عة اإلسبل ية كقانوف األسرة إبراز دور األسرة والوالدين في حفظ وحماية حقوؽ الطفل .3

 .اجلزائرم
 . كح ظه  حلقوقه  كمحا ته بيان اىتمام كل من الشريعة اإلسالمية وقانون األسرة الجزائري بفئة األطفال .4
 . يف األسرة كاجملتمينشر ثقافة حقوؽ الطفل .5

  

                                                           
... اليا اف، كور ا اجلنو ية، ركسيا، اللاظلارؾ، إ طاليا:   ثل1
...   ثل كنلا، كأسًتاليا2
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 :كىي أدت  نا إذل اختيار ىذا ادلوضوع  ذا ية ك وضو ية، و ل أس اب  لة: أسباب اختيار الموضوع: ثانيا
 :للمَّي    األس اب الذا ية كالشخصية  ا غلعلٍت أرغ  يف دراسة  وضوع حقوؽ الط ل: األسباب الذاتية .أ 

فػىلىمَّيا  ػىلىغى  ىعىوي ﴿ (السا عة  شر     مره)، كقل شارؼ  لى ال لوغ  رحمو اهلل1"أبو بكر"وفاة ابني األكبر  .1
 :  ك ا  ركو ذل     أثر ك َت يف ن سي كأدل يف القل ،[102:الصافاتسورة ] ﴾..السَّيٍعيى قىاؿى  ىا  ػيٍتىَّي 

    في   ذبي  ذايب
 كأنت  نلم كركحي
 حس     احل  أ ٌ 

    ن  قربي ك علم
  ل أنت  نها أىح ي 

   ربي  أيح ي  دلا
 .فقل كاف  شجعٍت  لى  واصلة دراسيت، شلا دفعٍت كحٌ ز   لى ال حث يف حقوؽ الط ل ك كانتو يف األسرة

، ك يعله    أ نائو حىت أثناا حيا و،  ا ت اره كاف  ها را  ىًكل وفاة الوالد رحمو اهلل في مرحلة مهمة من حياتي .2
ًإٍذ قىاؿى  يوسي ي أًلى ًيًو  ىا ﴿   أ ل ليقمة العيش ألسر و، ف قلنا حق التمتي  رؤ تو كاجللوس  عو كزلاكر و ك نادا و 

كىًإٍذ قىاؿى ليٍقمىافي اًل ًٍنًو كىىيوى ﴿، ككنا  ا زلنا حبا ة إذل نصحو كإرشاده ك و يهو [04: وس سورة ] ﴾..أى ىتً 
 .[132:ال قرةسورة ] ﴾..كىكىصَّيى هًبىا ًإ ٍػرىاًىي ي  ىًنيًو كى ػىٍعقيوبي  ىا  ىًٍتَّي ﴿، [13:لقمافسورة ] ﴾.. ىًعظيوي  ىا  ػيٍتىَّي 

 إل رازىا كإظهار  ظمتها كصبلحيتها حبي ورغبتي الشديدة في ربط كل موضوع بالشريعة اإلسالمية .3
كى ىا ﴿، ك ياف  نا تها  اإلنساف كرمحتها  و [38:األنعاـسورة ] ﴾ ىا فػىرَّيٍطنىا يف اٍلًكتىاًب ً ٍ  شىٍياو ﴿كمشوليتها 

 .[107:سورة األن ياا] ﴾أىٍرسىٍلنىاؾى ًإالَّي رىمٍحىةن لًٍلعىالىًمُتى 
 : أ ا األس اب ادلوضو ية الختيار ىذا ادلوضوع فتتمثل يف:األسباب الموضوعية .ب 

فإنو  و ل - كما س ق ذكره- الرغ     أعلية  وضوع حقوؽ الط ل : نقص الدراسات القانونية في الموضوع .1
 2.نقص ك َت يف اللراسات القانونية اليت  يعٌت  ذل ، خاصة فيما ؼلص احلقوؽ األسر ة يف قانوف األسرة اجلزائرم

التطور الط  احلل ث يف رلاالت االستنساخ، كالتلقيي االصطنا ي كاست جار : التطورات الطبية في ىذا الشأن .2
 تطل   واك ة ذل ، كػلتاج للمز ل    ال حث كاللراسة كاال تهاد الشر ي كالقانو ، .. األرحاـ أك األـ ال ل لة

 .لسل ال راغات كإكماؿ النقائص، لتكيي  ك سا رة النصوص لتل  التطورات، كحل اإلشكاليات اليت  طرحها
 ي أف فقهاا الشر عة اإلسبل ية  ناكلوا  واضيي : عدم تخصيص الموضوع بالدراسة في الشريعة اإلسالمية .3

  ل  ناكذلا قلؽلا يف كت  ال قو فيما  عرؼ  نلى   كتاب أك  اب 3حقوؽ الط ل إال أهن  دل   ردكىا  الكتا ة،
                                                           

. ، ككاف ػلمل اس  الوالل رمحهما ا مجيعا2018 ك ويف سنة2001 كلل يف سنة1
، ف عضها -كما سنرل الحقا– صحيي أنو  و ل دراسات يف ىذا الشأف لكنها  ناكلت ادلوضوع    زكا ا سلتل ة    ىذا ال حث2

 ناكؿ احلقوؽ ادللنية  ا ة، كال عض درس احلقوؽ اللستور ة، كآخر   حبثوا ادلوضوع    زاك ة القانوف اللكرل، أك    ك هة نظر 
لك  ىذه اللراسة مشلت احلقوؽ األسر ة  ا ة دكف .. الشر عة، أك  ناكلوا حقا    احلقوؽ األسر ة كالنس  أك احلضانة أك الن قة

. غَتىا، كمجعت  ُت الشر عة اإلسبل ية كقانوف األسرة اجلزائرم ك ط يقا و
 =  :  و ل  عض الكتا ات القلؽلة كاحلل ثة اليت اىتمت  ذل  كلكنها   قى قليلة، أك أهنا ركزت  لى  زئية أك  رحلة دكف غَتىا،  نها3
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النكاح، كحل ثا يف اللراسات ادلتعلقة  األحواؿ الشخصية أك فقو األسرة، كا تربكا  عضها    آثار الزكاج 
، شلا غلعل احلا ة إذل مجعها يف دراسة (..كاحلضانة كالن قة)ك عضها    آثار الطبلؽ  (..كالنس ، كالرضا ة)

 .كاحلة ك ستقلة ضركرة  يًلحة
 : ىذه اللراسة ذلا نطاؽ  عُت  لكر فيو ك ليو، ك تمحور حوؿ:نطاؽ الدراسة: ثالثا
 وضوع ىذه اللراسة ىو حقوؽ الط ل، كاحلق كما  رل اجلر ا ؛ ىو األ ر : (من حيث الموضوع)الحق  .أ 

الثا ت الذم ال  سوغ إنكاره، كضل  يف ىذا ال حث ذبن نا التعمق يف التعار   كادل اىي  كالنظر ات ادلتعلدة 
للحق، ك ركنا استكشاؼ ذل     خبلؿ الغوص يف  وضوع ال حث، فم  خبلؿ التعٌرؼ  لى حقوؽ الط ل 

، حقوؽ  الية (..احلق يف االس  كاجلنسية كالنس )حقوؽ شخصية ذلا  بلقة  اذلو ة )ادلتعلدة، نلرؾ  عانيها، 
 ..، إخل(..حضانة، ك الة)، حقوؽ ا تما ية أسر ة (..ن قة،  َتاث، ى ة، كصية)

زلور ىذه اللراسة ىو الط ل، كالط ولة  رحلة  مر ة ؽلر هبا اإلنساف ق ل : (من حيث األشخاص)الطفل  .ب 
 .ال لوغ، كقل  رٌفنا الط ل كحلدنا   هو و يف ال صل األكؿ    ال حث، ك كلمنا    ال لوغ يف ال صل األخَت

 وضوع حقوؽ الط ل  تشع ؛    حقوؽ  لنية كا تما ية كسياسية : (الدراسة من حيث بيئة)األسرة  .ج 
 دكف غَتىا، إال  ا كاف  شًتكا ك تلاخبل الحقوؽ األسريةكغَتىا، كلك  ىذه اللراسة زلصورة يف نطاؽ 

 .كذلذا  رٌفنا األسرة ك ٌينا أعليتها يف ال صل األكؿ.  عها
 :(األحكام والنصوص من حيث)الشريعة اإلسالمية وقانون األسرة الجزائري  .د 

احلن ية كادلالكية )كىي رلاؿ حبثنا، كقل حصرنا اللراسة يف ادلذاى  األر عة ادلعركفة : الشريعة اإلسالمية .1
، كدل نتطرؽ إذل غَتىا إال يف القليل النادر(كالشافعية كاحلنا لة  .، حىت ال  توسي  وضو نا أكثر    البلـز

ألف حقوؽ الط ل  ت رقة يف نصوص قانونية كثَتة ك تعلدة، فقل قٌيلنا حبثنا ىذا : قانون األسرة الجزائري .2
 .يف نطاؽ قانوف األسرة ك ط يقا و، كدل طلرج    ذل  إال  ا كاف ضركر ا كاقتضتو ضركرة اللراسة

  

                                                                                                                                                                                           

 كت ة دار رب ة ادلودكد  أحكاـ ادلولود، لشمس الل   أيب   ل ا زلمل    قي  اجلوز ة، ربقيق   ل القادر األرناؤكط، : كتاب -
. 1971 ال ياف، د شق، الط عة األكذل، سنة

، الط عة األكذلأحكاـ ادلولود يف ال قو اإلسبل ي، أ اا  نت زلمل    إ راىي  آؿ طال ، دار الصميعي للنشر كالتوز ي، : كتاب -
2012. 

 .2012حقوؽ األكالد  لى اآل اا كاأل هات،   ل ا      ل الرحي  ال خارم، دار أضواا السل ، الط عة األكذل، : كتاب -
 .2009حقوؽ الط ل يف اإلسبلـ، حسُت اخلش ، دار ادلبلؾ، الط عة األكذل، : كتاب -
. 2008 فر ل سو ل ، دار اليسر، الط عة األكذل، ت ر ية الط ل حقوؽ الط ل يف الشر عة اإلسبل ية، رأؼ: كتاب -
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 : ال ؼللو ال حث يف حقوؽ الط ل    صعو ات، نورد  عضها كاآليت:صعوبات الدراسة: رابعا
ف اإلضافة إذل  لـو الشر عة اإلسبل ية : تداخل تخصصات وعلوم كثيرة ومتنوعة في موضوع حقوؽ الطفل .1

، كىو  ا ..ك ل  القانوف، فبل  ل    العلـو الط ية، ك ل  الن س، ك ل  اال تماع، ك لـو الًت ية كاألخبلؽ
 ستل ي  عرفة ال احث كإطبل و  لى  ل  العلـو كال نوف، في حث اللارس يف  صادر الشر عة اإلسبل ية كيف 

 .النصوص القانونية كيف ادلرا ي الط ية كغَتىا، شلا  تطل  حبثا أكثر، ك هلا أكرب، ككقتا أطوؿ
 ي ك ود العل ل    الكتا ات اليت اىتمت حبقوؽ الط ل، إال أف : قلة المراجع عن حقوؽ الطفل األسرية .2

القلة  نها اليت خيصصت للحقوؽ األسر ة، كأقل    ذل  اليت مجعت  ل  احلقوؽ يف حبث كاحل، أك  ناكلتها 
 . فاألسرة ىي ادلكاف الط يعي للط ل، كليس غر  ا أف  عتٍت قانوهنا  تل  احلقوؽ1    هة قانوف األسرة،

ك ر ي ذل  ردبا : قلة المراجع في الموضوع التي جمعت بين الشريعة اإلسالمية وقانون األسرة الجزائري .3
إذل أف ىذا األخَت  صلره األساسي ىو الشر عة اإلسبل ية، إذ  رل آخركف أنو ال  لكل    ادلقارنة  ينهما 

 222فهما شيا كاحل، فز ادة  لى أف  واد قانوف األسرة  ستملة    الشر عة اإلسبل ية؛ فقل فتحت ادلادة
 ".كل  ا دل  رد النص  ليو يف ىذا القانوف  ر ي فيو إذل أحكاـ الشر عة اإلسبل ية: "ال اب كاسعا  نصها أف

كذلذا فإف ال عض يف دراستو للموضوع  تجن  اجلمي  ُت قانوف األسرة كالشر عة  ا ت ارعلا     شكاة كاحلة، 
 أ ا آخركف 3.  لال    ذل ، أك ادلقارنة  ُت الشر عة كالقانوف اللكرل2كؼلتار اجلمي  ُت الشر عة كالقانوف  ا ة
 . كحله  اللراسة2 كحلىا  ال حث دكف غَتىا، أك زبصيص القانوف1فقل اختاركا إ ا أفراد الشر عة اإلسبل ية

                                                           
 .2013 ، د سمرب10حقوؽ الط ل كمحا تها يف التشر ي اجلزائرم، زلل ل محيل، رللة الًتاث،  ا عة اجلل ة، العلد :   قاؿ-:  نها1

. 2017 ، العلد األكؿ،10حقوؽ الط ل يف قانوف األسرة اجلزائرم، خواثرة سا ية، رللة احلقوؽ كالعلـو اإلنسانية، اجمللل :  قاؿ -
حقوؽ الط ل يف ال قو اإلسبل ي كالتشر عات الوضعية،   ل الرمح  إدر س   ل الرمح  فضل ا، رسالة  قل ة : أطركحة: -   نها2

، السوداف، السنة  . 2008للحصوؿ  لى در ة دكتوراه، كلية القانوف  ا عة اخلرطـو
. 1987 حقوؽ األكالد يف الشر عة اإلسبل ية كالقانوف،  لراف أ و العينُت  لراف،  ؤسسة ش اب اجلا عة،: كتاب -
حقوؽ الط ل  ُت الشر عة اإلسبل ية كالقانوف اجلزائرم،  ل ل حناف، رللة ركافل لل حوث ك اللراسات،  ا عة غردا ة، :  قاؿ -

(. 2019 واف )العلد السادس 
دراسة  قارنة، ىنادم صبلح ال ل يسي، -حقوؽ الط ل يف الشر عة اإلسبل ية كادليثاؽ العادلي حلقوؽ الط ل :  ذكرة  عنواف: -   نها3

 .2005 ذكرة  ا ستَت يف ال قو كأصولو، كلية اللراسات العليا اجلا عة األردنية، 
دراسة  قارنة،  ر خليل زلمود   ل ا،  ذكرة  ا ستَت يف ال قو -حقوؽ الط ل يف اإلسبلـ كاال  اقيات اللكلية :  ذكرة -

 .2004كالتشر ي، كلية اللراسات العليا  ا عة النجاح الوطنية نا لس، فلسطُت، 
دراسة  قارنة  ال قو اإلسبل ي،  ذكرة  ا ستَت يف ال قو ادلقارف،   ل ا –حقوؽ الط ل الواردة يف ا  اقية حقوؽ الط ل :  ذكرة -

 .ق1435-1434   زلمل      ل ا الطوالو، ادلعهل العارل للقضاا،  ا عة اإل اـ زلمل    سعود اإلسبل ية، العاـ اجلا عي
دراسة  قارنة،   ل العز ز سليمر   ل اذلادم،  ط و ات - حقوؽ الط ل  ُت الشر عة اإلسبل ية كالقانوف اللكرل: كتاب  عنواف -

 =.1997  ا عة الكو ت، الط عة األكذل، السنة
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 توزع  واضيي :  وانتشارىا في تقنينات مختلفة3كثرة النصوص القانونية الجزائرية التي تهتم بحقوؽ الطفل .4
اللستور، القانوف ادلل ، قانوف األسرة، قانوف احلالة ادللنية، قانوف )حقوؽ الط ل  لى نصوص  تعلدة 

، شلا  يصعِّب   ملية مجعها ك  و  ها (..العقو ات، قانوف اإل رااات اجلزائية، قانوف الصحة، قانوف اجلنسية، إخل
ك صني ها، لذل  حاكلنا حصر اللراسة قلر اإل كاف يف قانوف األسرة، كال طلرج    ذل  إال لضركرة  تطل ها 

 . قتضيات ال حث كادلوضوع
حقوؽ الط ل  لخل يف اختصاص  هات سلتل ة : تعدد القطاعات والمنظمات التي ترتبط بحقوؽ الطفل .5

، (..قطاع الًت ية، التكو   ادلهٍت، التضا   الوطٍت كاألسرة، العلؿ، الصحة، الشؤكف الل نية، اللاخلية، اخلار ية)
كىو  ا غلعل صعو ة أ اـ ال احث يف التنقي  يف  ل  القطا ات الوزار ة جلمي ادلعلو ات، ذلذا فإف  ركيزنا يف 

 .ىذه األطركحة  نص   لى حقوؽ الط ل يف األسرة، دكف سواىا، إال  ا  طل تو ضركرات ال حث
                                                                                                                                                                                           

حقوؽ الط ل يف ادلواثيق كاال  اقيات اللكلية كآليات محا تها، سليٍت نسيمة، رللة أكادؽليا لعلـو السياسية، :  قاؿ  عنواف -
 (.2020 )03، العلد06اجمللل

دراسة ربليلية يف آليات احلما ة القانونية كاإلسًتا يجية، ناد ة ليتي ، رللة احلقوؽ كالعلـو : حقوؽ الط ل  االرباد األكركيب:  قاؿ -
(. 2021 )03، العلد14اإلنسانية، اجمللل

:     ذل  نذكر1
أحكاـ اجلنُت كالط ل يف ال قو اإلسبل ي،  واط  ربسُت   ل ا ال وقرم، رسالة  ا ستَت يف ال قو، كلية الشر عة كاللراسات  -

 .1990اإلسبل ية  ا عة أـ القرل، السعود ة، السنة 
حقوؽ الوالل    لى أكالدى  كاألكالد  لى كالل ه ، أمحل حسُت  لي سادل،  ذكرة  ا ستَت يف   سَت القرآف الكرمي ك لو و،  -

 .2000دار الراكم للنشر كالتوز ي، . 14/04/1995كلية أصوؿ الل  ،  ا عة أـ در اف اإلسبل ية، السوداف،  ار خ ادلناقشة 
، 4 حقوؽ الط ل يف اإلسبلـ    الوالدة إذل ال لوغ، ا راىي  رمحا  كالسعيل أخبيت، رللة اللراسات ال قهية كالقضائية، العلد:  قاؿ -

 .2017 واف 
حقوؽ الط ل ق ل الوالدة    خبلؿ القرآف الكرمي، فهمي   ادم   ل ر و العمودم، رللة كلية الًت ية للعلـو الًت و ة :  قاؿ -

 .2019، أفر ل43كاإلنسانية،  ا عة  ا ل، العلد 
 .2000،  ارس02 الصراط، السنة األكذل، العلد-حقوؽ الط ل يف القرآف، أمحل رمحا ، رللة كلية أصوؿ الل  :  قاؿ -
 زلمل اخلضر، انتصار  صط ى ك  ل الرؤكؼ أمحل  ٍت  لير ا ة الط ل يف القرآف الكرمي    الوالدة إذل ال لوغ، زكر ا :  قاؿ -

 .2013، اجلا عة األردنية، 1،  لحق40 يسى، رللة دراسات،  لـو الشر عة كالقانوف، اجمللل
 (.2016 واف30)، 46 حقوؽ الط ل يف الشر عة اإلسبل ية، ناد ة  هلم صاحل، رللة كلية العلـو اإلسبل ية، العلد:  قاؿ -
 نا ة الشر عة اإلسبل ية حبقوؽ األط اؿ، حس     خالل السنلم، رللة  ا عة أـ القرل لعلـو الشر عة كاللراسات :  قاؿ -

 .1429، ذك القعلة44 اإلسبل ية، العلد
. 2009حقوؽ الط ل يف اإلسبلـ، حسُت اخلش ، دار ادلبلؾ، الط عة األكذل، : كتاب -

 .2000، نوفمرب05 محا ة الط ل  ُت العادلية كاخلصوصية، خر اشي  قيلة، رللة دراسات قانونية، العلد:   نها  قاؿ2
.  نرل أنو    األفضل مجي النصوص ادلت رقة ادلتعلقة حبقوؽ الط ل كمحا تو، يف نص كاحل  ا ي3
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 ناكؿ الكثَتكف حقوؽ الط ل  اللراسة كال حث، كقل ذكرنا يف ىوا ش ىذه ادلقل ة : الدراسات السابقة: خامسا
العل ل    الكت  كاألطركحات كادلذكرات كادلقاالت اليت ناقشت ىذا ادلوضوع، فنح  ال نل ي الس ق يف 

 . ذل ، لك  لكل حبث  يز و، كلكل  احث دلستو كنظر و كالزاك ة اليت  رل  نها
اليت كضل  نقصل  اللراسات السا قة رسائل التخرج اجلا عية؛    أطار ي اللكتوراه ك ذكرات ادلا ستَت، 

: كسنذكر  نها  ا استطعنا الوصوؿ إليو كاحلصوؿ  ليو، ك نها ناكلت ىذا ادلوضوع  اللراسة كالتحليل، 
أطركحة دكتوراه يف القانوف اخلاص، كلية احلقوؽ العرابي خيرة، ، حقوؽ الطفل المدنية في القانون الجزائري .1

حقوؽ : ال اب األكؿ): كقل قسمت ال احثة حبثها إذل  ا ُت: 2013-2012 ا عة كىراف، السنة اجلا عية 
، أ ا حبثنا ىذا فهو خاص  احلقوؽ األسر ة للط ل (حقوؽ الط ل إزاا دكلتو: الط ل إزاا أسر و، كال اب الثا 

فقط، كال  تطرؽ إذل احلقوؽ األخرل إال  ىرىضنا، أك  ا كاف  تلاخبل ك ًتا طا  ا ت اره     هة حق للط ل  لى 
كما أف ال حث . أسر و، ك    هة أخرل ىو حق للط ل  لى دكلتو؛ كاحلق يف التعلي  أك احلق يف اجلنسية  ثبل

خص  ل  احلقوؽ  القانوف اجلزائرم، خببلؼ حبثنا ىذا الذم  تناكذلا     ان  الشر عة اإلسبل ية ك ط يقاهتا يف 
 .قانوف األسرة اجلزائرم

أطركحة دكتوراه يف القانوف اخلاص، كلية احلقوؽ كالعلـو أحكام األبوة في قانون األسرة، غربي صورية،  .2
درست ال احثة إشكالية ادلكانة : 2019-2018السياسية  ا عة أ و  كر  لقا ل،  لمساف، السنة اجلا عية 

األ و ة يف قانوف األسرة أك الصبلحيات ادلخولة لؤلب يف  بلقتو  ي أ نائو كمحا ة ادلشرع لتل  العبلقة، حيث 
النس ، احلضانة، الوال ة  لى )أحكاـ األ وة يف ادلسائل الشخصية : ال اب األكؿ:  ناكلت ذل  يف  ا ُت

أ ا ضل  فإننا نلرس (. الوال ة  لى ادلاؿ، الن قة، ادلَتاث)أحكاـ األ وة يف ادلسائل ادلالية : ، ال اب الثا (الزكاج
حقوؽ الط ل  لى األسرة ككل أ ا أك أ ا أك غَتعلا، كليس يف قانوف األسرة اجلزائرم فحس   ل يف الشر عة 

 .اإلسبل ية ا تلاا، ك   مث  ط يقاهتا يف قانوف األسرة
 ذكرة  ا ستَت يف القانوف اخلاص، كلية احلقوؽ حقوؽ الطفل بين الشريعة والقانون، مداني ىجيرة نشيدة،  .3

 ركز ال حث  لى   هـو حقوؽ الط ل شر ا :2012-2011، السنة اجلا عية 1    كنوف،  ا عة اجلزائر
كقانونا كأى  احلقوؽ ادلقررة للط ل اجلزائرم ادلستملة    أحكاـ ك  ادئ الشر عة اإلسبل ية،   صبل ذل  يف 

: ، ال اب الثا (  هـو حقوؽ الط ل، النظاـ القانو  حلقوؽ الط ل) اىية حقوؽ الط ل : ال اب األكؿ:  ا ُت
، أ ا خطتنا فإهنا  عتمل يف  ناكذلا (احلقوؽ غَت ادلاليةػ كاحلقوؽ ادلالية)دراسة  قارنة للحقوؽ األساسية للط ل 

للموضوع  لى التسلسل الز ٍت أك العمرم للط ل،    العلـ إذل  رحلة اجلنُت إذل الوالدة كصوال إذل ال لوغ، 
كهبذا نكوف أحطنا  تل  احلقوؽ كىو  وىر كلي  دراستنا؛ دكف اخلوض كاإلطناب يف ادل اىي  كادلصطلحات إال 

 . ا كاف ضركر ا  نها
 ذكرة  ا ستَت يف القانوف اللكرل حقوؽ الطفل بين الشريعة اإلسالمية والقانون الدولي، العسكري كهينة،  .4

 طرح ال حث :2016-2015كالعبلقات اللكلية، كلية احلقوؽ  ا عة ازلمل  وقرة،  و رداس، السنة اجلا عية 
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أك و التشا و كاالختبلؼ  ُت أحكاـ الشر عة اإلسبل ية كقوا ل القانوف اللكرل يف رلاؿ حقوؽ الط ل، : إشكالية
، أ ا  ناكلنا للموضوع يف ىذه (حقوؽ الط ل ق ل الوالدة كحقوؽ الط ل  عل الوالدة)كقس  ال حث إذل فصلُت 

 .األطركحة فهو     ان  الشر عة اإلسبل ية كقانوف األسرة اجلزائرم كال  بلقة للقانوف اللكرل  ذل 
 ذكرة  ا ستَت يف الحماية الدستورية لحقوؽ الطفل في الجزائر وآليات تطبيقها، والي عبد اللطيف،  .5

القانوف اللستورم ك ل  التنظي  السياسي، كلية احلقوؽ     كنوف،  ا عة اجلزائر     وس     خلة، السنة 
احلما ة ادلقررة للط ل يف النظاـ القانو  اجلزائرم، : إشكالية ىذه اللراسة ىي: 2008-2007اجلا عية 

كآليات  ط يق الرقا ة  ليها، ك التارل فإنو خببلؼ دراستنا اليت  عٌت دبناقشة حقوؽ الط ل حبل ذاهتا كليس 
دبوضوع محا تها، إال  ا كاف ضركر ا لل حث كال ؽلك  االستغناا  نو، إضافة إذل  ناكذلا     ان  الشر عة 

 .اإلسبل ية كقانوف األسرة اجلزائرم كليس    اجلان  اللستورم
إشكالية ال حث ىي اليت ربلد التو و الذم  ر له ال احث، أك  سار ال حث، ك صاغ  : البحثإشكالية: سادسا

 . ادة يف شكل سؤاؿ،  كوف اإل ا ة  ليو ىي زلتول ال حث، ك   مث النتائج ادلتوصل إليها
:  ىذا ادلوضوع  طرح إشكالية أساسية كىيك ليو فإف 

 ما ىي حقوؽ الطفل على أسرتو التي كفلتها الشريعة اإلسالمية وجسدىا قانون األسرة الجزائري؟
 :ك ت رع  نها إشكاليات فر ية أعلها

 ا ىي احلقوؽ اليت ضمنتها الشر عة اإلسبل ية للط ل داخل األسرة ق ل زكاج كالل و، كللجنُت يف  ط  أ و، 
 قانوف األسرة اجلزائرم ذل ؟ثٌ ت كللط ل    كالد و إذل غا ة  لوغو، ككي  

كىل استو  ت الشر عة اإلسبل ية كل  راحل كرلاالت حقوؽ الط ل يف األسرة، ك ا  لل  سا رة قانوف األسرة 
 اجلزائرم للشر عة اإلسبل ية يف  ناكلو لتل  احلقوؽ؟

 :منهج وخطة البحث: سابعا
 ستخل و ال احث هبلؼ  ر ي  ك نظي  دراستو، الذم  ادلنظ  الطر قة كاألسلوب ىو ادلنهج :المنهج المتبع .أ 

المنهج الوصفي حبثنا ىذا ا تملنا  لى اللراسة، كيف  دلشكلة كسليمة نتائج كحلوؿ  نطقية إذل للوصوؿ
 :التحليلي المقارن

اجلنُت، الرضيي، ال ىت، ) ظلوه راحل الط ل كص  كسنستعمل ىذا ادلنهج يف دراسة كك: المنهج الوصفي .1
القانوف  را ي  اال تماد  لى  صادر الشر عة اإلسبل ية ك،    الناحية الط ية كالقانونية كاال تما ية، (..ال الغ

 .ككت  الط 
كلية األ العناصر  كربليل  وضوع حقوؽ الط ل إذل ذبزئة ك قسي يف ادلنهج كسنعتمل  لى ىذا: المنهج التحليلي .2

، غلعل ال حث أكثر  مقان شلا ، ،  لراستها حس  ادلراحل العمر ة كالز نية اليت ؽلرُّد هبا الط ل  نها تكٌوفاليت 
دراسة ك  سَت كربليل النصوص الشر ية ، فن لأ  ت كي  ادلوضوع إذل  راحل، ك   مث كالنتائج أكثر دقة كفعالية

 . للوصوؿ إذل النتائج ادلر وة كاالقًتاحات ادلمكنةكالقانونية
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نقاط التقاطي يف  كال حث،  اجلزائرم األسرة قانوف   خبلؿ  قارنة الشر عة اإلسبل ية  كذل  :المنهج المقارن .3
كلما - فنتناكؿالرأسية، العمود ة أك  نهج ادلقارنة  اال تماد  لى    ىت كي لت،كالتكا ل كاالختبلؼ  ينهما

 طرؽ ادلقارنة؛ ألهنا كىذه الطر قة أحس  كأفضل.  ادلقارنةكل  زئية     زئيات ال حث - د ت ضركرة ال حث
  لى استيعاب ادلوضوع كفهمو  شكل أدؽ، كاستخراج أك و نا    التكرار ك قطيي أكصاؿ ال حث، ك سا ل  علنا

كنناالتشا و كاالختبلؼ، كما   ذباىل دكف ،     ر ي  األفكار ك ناسقها ك سليط الضوا  لى النقائص كالثغراتسبي
 . أم  زئية أك ذباكزىا

  فإنٍت ا  عت  ا  ليلمنهجي في الكتابةأ ا  النس ة : 
أ رض  وق  الشر عة اإلسبل ية أكال، مث أ رض  وق  قانوف األسرة اجلزائرم، مث  ط يقات ذل   اال تماد  لى  .1

 .إف كي لت (غرفة شؤكف األسرة كادلوار ث)ا تهادات اكمة العليا 
 .إف دل أ ل نص يف قانوف األسرة، آخذ    التشر عات كالتقنينات األخرل للقانوف اجلزائرم  ا لو  بلقة  ادلوضوع .2
إذا كانت  سألة  تضم  شركطا كثَتة أك   ر عات أك  ناصر  ل لة، فإنٍت ال أ رض إال  ا لو  بلقة دبوضوع  .3

 .ال حث، كأذباىل ال اقي
 النس ة لتخر ج األحاد ث الن و ة فإنٍت ا تملت  لى صحيي ال خارم كصحيي  سل  أكال، مث  اقي كيت   .4

 .احلل ث الًت ذم، أ و داككد، النسائي ا    ا ة، ككذل  فتي ال ارم، ك سنل أمحل كغَتى     كت  احلل ث
 وضوع حقوؽ الط ل كاسي ك تشع ، ك تطل  الكثَت    الشرح كالت صيل، كحىت ال  توسي اللراسة أكثر     .5

، فقل كنت  ُت خيار  ؛ إ ا التطو ل ادلمل أك االختصار ادلخل، كألف خَت األ ور أكسطها، فقل اخًتت  البلـز
التوسط يف ذل ، فكلما ك لت حا ة للت صيل أكثر جلأت إذل التهميش، ذل  أ  أر ل الز ادة يف الشرح كلك  

دكف التشو ش  لى ال كرة اليت أنا  صلدىا، فأحافظ  لى  نت ادلوضوع ك لى  و هو العاـ، كأنقل     ير ل 
التوسي يف ال كرة إذل اذلا ش، ليستز ل ك توسي أكثر، كهبذا ؽلكنٍت  غطية ادلوضوع قلر اإل كاف،  ي  قاا  لي  

 .ادلنت زلافظا  لى  نهجو كنسقو العاـ
 .استخل ت  رنا ج ال احث يف القرآف الكرمي، لل حث يف اآل ات كالسور، فهو ادلر ي حىت كإف دل أشَت إليو .6
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 خارطة الطر ق اليت  سَت  لى ضوئها ال احث، حىت ال  تيو كؼلرج     سار ال حث، كقل ازبذت كىي: الخطة .ب 
التسلسل الط يعي الز ٍت لعمر الط ل،       را اة لتوازف ك ناسق  ناصر اللراسة،  ت عاخطة ثنائية،ذل  يف 

العلـ إذل الو ود ا تلاا  اجلنُت مث ادلولود فالرضيي كصوال إذل ال لوغ، ح اظا  لى انسيا ية كسبلسة ك نطقية 
 .األفكار

:  مت  قسي  ادلوضوع إذل  ا ُت، ككل  اب إذل فصلُت، إضافة إذل  قل ة كخاسبة كما  ليك ليو
      مقدمة

  حقوؽ الطفل من العدم إلى المهد: الباب األول
  الطفل قبل الوالدة حقوؽ : األولالفصل

  يف العلـحقوؽ الط ل : ادل حث األكؿ
  كحقوقواجلنُت : ادل حث الثا 

  الطفل في المهد والحق في الهويةحقوؽ  : الثانيالفصل
  كاحلق يف احلياة الط ل يف ادلهلحقوؽ : ادل حث األكؿ
  حق الط ل يف اذلو ة: ادل حث الثا 

  إلى البلوغ الوالدةحقوؽ الطفل من :  الثانيالباب
 الطفل في الرعاية األسرية  حق : األولالفصل

  العيش داخل أسرةحق الط ل يف : ادل حث األكؿ
  الًت و ة للط ل احلقوؽ: ادل حث الثا 

   للطفل والنيابة الشرعيةالحقوؽ المالية : الثانيالفصل
  للط ل ادلاليةاحلقوؽ : ادل حث األكؿ
  النيا ة الشر ية: ادل حث الثا 

  . كهبا النتائج ادلتوصل إليها، كاالقًتاحات اليت خر نا هبا:الخاتمة
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 حقوق الطفل 
 من العدم إىل املهد
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نظرا أل٫تية الطفل ُب حياة األمم كالدكؿ، كُب منظومة األسرة، فقد اعتنت بو الشرائع السماكية كالقوانُت 

 اافظة على النسل أىم مقاصدىا، كشجعت على عٌدتالوضعية، ٢تذا فقد اىتمت بو الشريعة اإلسبلمية، ؼ
 .اإل٧تاب، كرغبت ُب األكالد

اٍلمىاؿي كىاٍلبػىنيوفى ﴿كدعت إٔب إعداد البيئة ا١تناسبة كايط ا١تبلئم لؤلبناء قبل كجودىم كخركجهم إٔب اٟتياة، فػ
نٍػيىا  فحثت الرجل على اختيار ا١ترأة الصاٟتة لتكوف أما ألبنائو، ككذلك على ،[46:سورة الكهف] ﴾زًينىةي اٟتٍىيىاًة الدُّ

ا١ترأة أف ٗتتار الرجل ا١تناسب ليكوف أبا صاٟتا ألكالدىا، كألـز قانوف األسرة اٞتزائرم ا١تقبلُت على الزكاج بتقدٙب  
شهادة طبية تثبت خلو٫تا من أم مرض يتعارض مع أىداؼ الزكاج، كّٔذا تكوف األسرة ىي األرضية ا٠تصبة للطفل 

 .لينشأ كينمو كتيصاف حقوقو من الضياع
كأىم تلك اٟتقوؽ ىو كجود عبلقة شرعية بُت كالدم الطفل، كيكوف ذلك بتوافر شركط الزكاج كأركانو، ٢تذا 
فقد حٌرمت الشريعة أم عبلقة بُت الرجل كا١ترأة خارج إطار الزكاج كالزنا، كال بد أيضا أف تكوف تلك العبلقة قانونية 

كذلك بتسجيل عقد الزكاج كتوثيقو ُب اٟتالة ا١تدنية، حىت يسهل حفظ حقوؽ األطفاؿ أك األبناء، كىذا ما شٌدد 
 .عليو قانوف األسرة اٞتزائرم كحرص عليو

كسندرس أيضا ُب الفصل األكؿ من ىذا الباب اٟتمل كمراحلو كأطواره كمدتو، ٟتاجتنا إٔب ذلك ُب حفظ 
حقوؽ اٞتنُت، فقد حٌرمت الشريعة اإلسبلمية كمنع القانوف اٞتزائرم إجهاضو، كدعا كل منهما إٔب رعاية أمو ألجلو، 

 .كمنحا اٞتنُت كىو ُب بطن أمو حقوقا مالية كا١تَتاث كا٢تبة كالوصية
كُب الفصل الثا٘ب من ىذا الباب سنبحث ُب حقوؽ الطفل ُب مرحلة ا١تهد، كاليت تبدأ بوالدة الطفل الذم 

 .حٌثت الشريعة اإلسبلمية على استقبالو كالفرح بو، ككذلك حق الطفل ُب اٟتياة كالرعاية الصحية
كما سنتناكؿ أيضا حق الطفل ُب ا٢توية كاليت نعٍت ّٔا اٟتق ُب االسم كاٟتق ُب اٞتنسية، كأيضا اٟتق ُب 

النسب، حيث سنتطرؽ إٔب أحكامو كطرؽ إثباتو، كرأمي كل من الشريعة كقانوف األسرة اٞتزائرم ُب التلقيح 
 .االصطناعي، ككيف عاِب كل منهما إشكاالت الطفل ا١تولود ّٔذه الطريقة

 :ك٢تذا قسمنا ىذا الباب إٔب فصلُت
  حقوؽ الطفل قبل الوالدة :األكؿالفصل 
  كالحق في الهوية حقوؽ الطفل في المهد : الثانيالفصل
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 الشرعية قبل كجوده أصبل، فالعبلقة بدأ منإف حفظ كصيانة حقوؽ الطفل كإعداده ليكوف إنسانا صاٟتا، م
بُت كالديو كصبلح كل منهما ىو حق من حقوقو، حىت يًتىب ُب حضن أبوين صاٟتُت كينشأ ُب أسرة شريفة كييصاف 

 .نسبو فيما بعد
كٓب تنتظر الشريعة اإلسبلمية خركج ىذا الطفل إٔب اٟتياة لتطالب بإصبلح الوالدين، أك تصليح عبلقتهما إف 

كىالى تػىٍقرىبيوا الزّْنىا ًإنَّوي كىافى ﴿من ٣ترد االقًتاب منو ككانت غَت شرعية؛ فالوقاية خَت العبلج، فقد حذرت من الزنا 
 .، كمنعت العبلقات غَت الشرعية بُت األفراد[32:اإلسراءسورة ]﴾فىاًحشىةن كىسىاءى سىًبيبلن 

استبق ىو اآلخر عملية - كحرصا منو على سبلمة كصحة الطفل كسبلمة كالديو-كقانوف األسرة اٞتزائرم 
الزكاج كاشًتط من طاليب الزكاج قبل إبراـ العقد خضوعهما لفحوصات طبية كتقدٙب كثيقة طبية بذلك، كٛتايةن منو 
ٟتقوؽ الطفل فقد ألـز الطرفُت بتسجيل عقد زكاجهما ُب اٟتالة ا١تدنية، كُب حالة عدـ قيامهما بذلك فإف العقد 

 ُب كل القضايا ا١تتعلقة بقضايا 1يثبت ْتكم قضائي، كيسجل بسعي من النيابة العامة، اليت أصبحت طرفا أساسا
 .02-05األسرة بعد صدكر األمر

كقد خصصنا ا١تبحث الثا٘ب من ىذا الفصل للحمل كحقوؽ اٞتنُت، إذ ال بد من معرفتنا ٔتراحل اٟتمل 
كاألطوار اليت ٯتر ّٔا اٞتنُت قبل كالدتو، كمىت يصبح كائنا حيا كتنفخ فيو الركح، لعبلقة ذلك ْتقو ُب الوجود كالبقاء 

على قيد اٟتياة، كسنتطرؽ أيضا إٔب الطرؽ كالوسائل العلمية كالطبية اٟتديثة للحمل كاإل٧تاب كا٢تندسة الوراثية، 
كاالستنساخ، كاستعماؿ بنوؾ األجنة، كالتلقيح االصطناعي، كاستئجار األرحاـ أك ما يسمى باألـ البديلة، كما 

 .سنتناكؿ بالدراسة كالبحث أىلية اٞتنُت كحقوقو ا١تالية
 :كعليو فقد قسمنا ىذا الفصل إلى مبحثين

 حقوؽ الطفل في العدـ: المبحث األكؿ
 الجنين كحقوقو :المبحث الثاني

  

                                                           
.  مكرر من قانوف األسرة اٞتزائرم3 ا١تادة1

  
 حقوؽ الطفل قبل الوالدة 
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 :المبحث األكؿ

  حقوؽ الطفل في العدـ
 
 

ٍنسىاًف :  مرحلة ما قبل النطفة، أم قبل تكوُّف اٞتنُت ُب بطن أمو، لقولو سبحانوبالعدـنعٍت  ﴿ىىٍل أىتىى عىلىى اإٍلً
ٍيئنا مىٍذكيورنا﴾  ﴿كىٍيفى تىٍكفيريكفى بًاللًَّو كىكيٍنتيٍم أىٍموىاتنا فىأىٍحيىاكيٍم﴾ : كقولو. [01:سورة اإلنساف]ًحُته ًمنى الدٍَّىًر ٓبىٍ يىكيٍن شى

﴿كىقىٍد : كقاؿ أيضا ٥تاطبا سيدنا زكريا عليو السبلـ. ، كنتم أمواتا أم كنتم عدما، فأحياكم ٓتلقكم[28:سورة البقرة]
ٍيئنا﴾  لىٍقتيكى ًمٍن قػىٍبلي كىٓبىٍ تىكي شى  [.09:سورة مرٙب]خى

ٓب تنتظر الشرائع كالقوانُت، ميبلد الطفل أك كجوده حىت ٘تنحو حقوقو، كٖتميو كتصونو، بل حرصت بعض 
 .النيظم كالقوانُت على سن األحكاـ كالتشريعات قبل تىكوُّنًو جنينا ُب بطن أمو، أم ُب مرحلة العدـ

فالشريعة اإلسبلمية جعلت من حفظ النسل أحد مقاصدىا الكلية، كحٌثت كل من الرجل كا١ترأة ا١تقبلُت على 
الزكاج على حسن اختيار كل منهما لآلخر، حىت يكونا أبوين صاٟتُت ألبنائهما، صبلحا فكريا كأخبلقيا كاجتماعيا 
كصحيا، كشٌجعت الزكجُت على إ٧تاب األطفاؿ، ١تا ٢تم من دكر كأ٫تية كربل بالنسبة إٔب األسرة كآّتمع، كٓب تعًتؼ 
الشريعة كال القانوف اٞتزائرم إال بعبلقة شرعية كاحدة للحصوؿ على األكالد كىي الزكاج، كجٌرمت الزنا أك أم عبلقة 

  .أخرل خارج الزكاج، كل ذلك ٘تهيدا كإعدادا كٖتضَتا الستقباؿ الطفل، كٛتاية لو كصونا ٟتقوقو قبل كجوده
 :٢تذا فقد قسمنا ىذا ا١تبحث إٔب مطلبُت كما يلي

 .حفظ النسل كإنجاب األكالد: المطلب األكؿ
 .حقوؽ الطفل عند بدء تكوين األسرة: المطلب الثاني
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 حفظ النسل كإنجاب األكالد: المطلب األكؿ
 

كعبلقتهما ا١تتداخلة مع األسرة؛ فقد اخًتنا أف ٧تمعهم ُب مطلب  نظرا الرتباط مفهـو النسل بإ٧تاب الولد أك الطفل
 : ٫تا كاحد، قسمناه إٔب فرعُت اثنُت

 .كفيو سنحدد مفهـو النسل كالطفل كاألسرة باعتبارىا مصنع للنسل كحاضنة الطفل: ضبط المفاىيم: الفرع األكؿ
 .إنجاب األكالد كأىميتهم بالنسبة إلى األسرة كإلى الوالدين: الفرع الثاني

 ضبط المفاىيم: الفرع األكؿ
 ُب ىذا الفرع سوؼ نتعرؼ على مفهـو كل من النسل كالطفل كاألسرة

 .كيشمل تعريف النسل كأ٫تيتو ككسائلو :مفهـو النسل كأىميتو: أكال
ثػيرى نىٍسليوي، كىيػىتػىعىدَّل ًإٔبى مىٍفعيوؿو فػىيػيقىاؿي : اٍلوىلىدي، كىنىسىلى نىٍسبلن ًمٍن بىاًب ضىرىبى : النٍَّسلي ُب اللُّ ىةً : تعريف النسل.أ  : كى

ٍتوي، كىالنٍَّسلي  كىاٍلفيقىهىاءي ييٍطًلقيوفى النٍَّسلى عىلىى  تػىوىالىديكا،: كىتػىنىاسىليوا. الذُّرّْيَّةي، كىاٞتٍىٍمعي أىٍنسىاؿه : نىسىلىًت اٍلوىلىدى نىٍسبلن، أىٍم كىلىدى
، كىييٍطًلقيونىوي كىذىًلكى عىلىى اٟتٍىٍملً  يػىوىافو  1.اٍلوىلىًد سىوىاءه أىكىافى ًمٍن ًإٍنسىافو أىٍك حى

ثػيرى أىكالدىم. اٍلوىلىدي كالذرّْية، كىاٞتٍىٍمعي أىٍنسىاؿ، كىكىذىًلكى النًَّسيلة: كالنٍَّسل. ا٠تٍلق: النٍَّسل فو ًإذا كى  2.كتػىنىاسىلى بػىنيو فيبلى
 كا١تعٌت االصطبلحي للنسل ٓب ٮترج عن ا١تعٌت الل وم، لذلك ٓب يهتم فقهاء الشريعة بوضع تعريف لو، فحفظ

: االنقراض، كقد كرد لفظو ُب القرآف الكرٙب ُب قولو تعأبمعناه التوالد كالتكاثر إبقاءن على النوع اإلنسا٘ب من  :النسل
بُّ اٍلفىسىادى كىالنَّنٍسلى كىًإذىا تػىوىٔبَّ سىعىى ُب اأٍلىٍرًض لًيػيٍفًسدى ًفيهىا كىيػيٍهًلكى اٟتٍىٍرثى ﴿  .[205:البقرةسورة ]﴾ كىاللَّوي الى ٭تًي
 فهو من اإلسبلمية حفظ النسل من ا١تقاصد اليت جاءت ّٔا الشريعة: التعبيرات الدالة على حفظ النسل.ب 

 كلكن بعض كتب األصوؿ تستعمل تعبَتات كألفاظ أخرل كتيًعدُّىا من مقاصد الشريعة كحفظ 3الكليات ا٠تمس،
 . النسب، كحفظ العرض

أما النسب فهو القرابة، كُب الشرع ىو ًنسبة الولد إٔب أبيو الناتج عن طريق التناسل ا١تشركع بالزكاج الشرعي، 
كسوؼ نفصّْل فيو أكثر . [54:الفرقافسورة ]﴾كىىيوى الًَّذم خىلىقى ًمنى اٍلمىاًء بىشىرنا فىجىعىلىوي نىسىبنا كىًصٍهرنا﴿: قاؿ سبحانو

 .عند تطرقنا إٔب حق الطفل ُب النسب ُب الفصل الثا٘ب من ىذا الباب
كأما الًعرض فهو موضع ا١تدح كالذـ من اإلنساف، كحفظ العرض معناه شرؼ اإلنساف ككرامتو كعفتو، كقد جعلو 

 .بعض الفقهاء مقصدا مستقبل ْتد ذاتو منفصل عن حفظ النسل

                                                           
 .260، ص40، اٞتزء2001 ،كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية لدكلة الكويت، ا١توسوعة الفقهية، الطبعة األكٔب 1
. 660 ص،11 ج،2002 الطبعة األكٔب، ، القاىرة، مصر،أٛتد بن إٝتاعيل بن ٤تمد تيمور، تصحيح لساف العرب، دار اآلفاؽ العربية 2
. حفظ الدين، كحفظ النفس، كحفظ العقل، كحفظ النسل، كحفظ ا١تاؿ:  الشريعة اإلسبلمية ا٠تمس ىي كليات3
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  كالذم يعٍت التناسل كالتوالد كالتكاثر لعمارة الكوف، كدكاـ النوع اإلنسا٘ب،التعبَت بالنسل أصح،لكننا نرل أف 
 .فحفظ النسل ىو ا١تقصد الضركرم؛ ألنو يًتتب على فقده انقطاع الوجود اإلنسا٘ب كإهناؤه، كخراب العآب كفساده

، فيستعملها األصوليوف للتعبَت عن (النسىب، أك الًعرض، أك البضيع، أك الفرٍج أك قضاء الًوٍطر): أما مصطلحات
  1.النسل، كالراجح أهنا خادمة كمكمػٌلة ٟتفظ النسل

النسل من الركائز األساسية ُب اٟتياة، كمن أسباب عمارة األرض، كفيو  كحفظ: أىمية حفظ النسل ككسائلو .ج 
، كأموا٢تا كبو تكوف مرىوبة اٞتانب، عزيزة القدر ٖتمي أدياهنا، كٖتفظ نفوسها، كتصوف أعراضها تكمن قوة األمم،

كأحكامو، كأثبتها كجٌذرىىا من خبلؿ   اليت أقٌرىا اإلسبلـ ُب نصوصوا٠تمسا١تقاصدية الشرعية أحد الكليات  فهو
 : الوجود كالعدـفظ النسل من جانيبكالوسائل اليت استخدمها الشرع ّب. تشريعاتو

، الًتغيب ُب الًتغيب ُب نكاح ا١ترأة الولود ، كالًتغيب فيواٟتٌث على الزكاج: جانب الوجودحفظ النسل من  .1
. تعدد الزكجاتإباحة  تكثَت النسل،

ٖترٙب الزنا كالشذكذ اٞتنسي النهي عن ترؾ الزكاج عموما كالتحذير من التبتل، : جانب العدـحفظ النسل من  .2
 ٖترٙب اإلجهاض 2. كمنع التبٍتلو،حد  كتشريع ، كٖترٙب القذؼ كتشريع حدكد ٢تما( كالسحاؽعمل قـو لوط)

التعقيم أك ) هنائينا كيسمى 3منع اٟتمل) كقتل األكالد، كالنهي عن ترؾ التناسل مع القدرة عليو ككأد البنات
اإل٧تاب هنائينا، فقد صرٌح الفقهاء بأنو ٭تـر استعماؿ ما   ٘تنعٔتعاٞتةعقيمنا، أك الرجل  أم جعل ا١ترأة 4(اإلعقاـ

 .يقطع اٟتمل من أصلو؛ ألنو كالوأد
                                                           

٤تمد سعد بن أٛتد بن مسعود اليويب، مقاصد الشريعة اإلسبلمية كعبلقتها باألدلة الشرعية، دار ا٢تجرة للنشر كالتوزيع، الرياض،  1
 . كما بعدىا245، ص1998الطبعة األكٔب، 

 ،2017-2016 ا١تركز اٞتامعي نور البشَت، البيض،، سرطوط يوسف، ٤تاضرات مقاصد الشريعة اإلسبلمية ا١توجهة لؤلسرة 2
 .24ص

:  ىو أفٌ  كتحديد النسلكتنظيمو بين منع الحمل الفرؽ 3
ىو استعماؿ الوسائل اليت ٖتوؿ بُت ا١ترأة كبُت اٟتمل كالعزؿ، كىو قذؼ ماء الرجل خارج الرحم، ككتناكؿ العقاقَت : منع الحمل  -

. ككضع اللولب ُب الفرج، كترؾ اٞتماع ُب كقت إخصاب بويضة ا١ترأة ككضع العازؿ ا١تطاطي
  .ىو التوٌقف عن اإل٧تاب عند الوصوؿ إٔب عدد معُت من الذرية، كذلك باستعماؿ كسائل منع اٟتمل: تحديد النسل -
كيكوف ُب استعماؿ كسائل معركفة ال تؤٌدم إٔب إحداث العقم أك القضاء على كظيفة جهاز التناسل، بل ييراد : تنظيم الحمل -

بذلك الوقوؼ عن اٟتمل فًتة من الزمن ألسبابو شرعية القصد، منها مراعاة حاؿ األسرة كشؤكهنا من صحة أك قدرة على الًتبية، 
.  أك إل٘تاـ ميدة الرضاعة كىي سنتاف كما بينها ربنا سبحانو كتعأب

أما ٖتديد النسل فييقصد بو . فا١تقصود من منع اٟتمل، ىو عدـ الرغبة ُب التناسل مطلقان، سواء أصيب جهاز التناسل بعقم أـ ال
 .كقف عن إ٧تاب األكالد بعد عدد معُتالتتقليل عدد النسل ب

4
: ، حيث جاء فيوبشأف تنظيم النسل 4(5/1 )39: رقمكّٔذا ا٠تصوص فإننا ننقل قرار ٣تلس ٣تمع الفقع اإلسبلمي الدكٕب؛ القرار 

 15-10ىػ ا١توافق1409 ٚتادل األكٔب6-1إف ٣تلس ٣تمع الفقو اإلسبلمي الدكٕب ا١تنعقد ُب دكرة مؤ٘تره ا٠تامس بالكويت من"
 =بعد اطبلعو على البحوث ا١تقدمة من األعضاء كا٠ترباء ُب موضوع تنظيم النسل، كاستماعو ـ،1988 (ديسمرب)كانوف األكؿ 
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ا١تنع الفردم للنسل ترؾ لؤلفضل أك مكركه، كإذا كجد موجبو عند الفرد كاف مباحا  :قاؿ الشيخ ٤تمد أبو زىرة
كال يوجد ُب الفقو اإلسبلمي ما ٬تعل الرخصة ٚتاعية ألمة من األمم، أك إلقليم من . على مقدار الرخصة الفردية

 كالدكتور مصطفى عبد 2، كٔتثل ىذا قاؿ الدكتور ٤تمد سعيد رمضاف البوطي1.األقاليم، فالرخص دائما فردية
 4. كالدكتور ٤تمد عقلة3،الواحد

 .ك٭توم تعريف الطفل، كخصائص حقوؽ الطفل :مفهـو الطفل: ثانيا
  كفيو تعريف الطفل ل ة كاصطبلحا: تعريف الطفل.أ 

من كل شيء، أم الص َت من كل  كتعٍت الرخص كالٌنًعم كلمة الطفل بكسر الطاء كسكوف الفاء، :الًطٍفل لغة .1
 5.، فالص َت من أكالد الناس كالدكاب ىو طفلشيء

تتعدد معا٘ب كلمة ك ،شيء كمعناه أيضا الص َت من كل اسم جنس، مفرد، مؤنثو الطفلة، كٚتعو أطفاؿ،: كالطفل
، الطفولة ىي حالة الطفل، ك كما يعقل كما ال يعقل،على الواحد كعلى اٞتمعكطفل، كتطلق على ا١تذكر كا١تؤنث، 

 6.كتطلق على الفرد أك اٞتماعة من األطفاؿ كيستخلص كذلك أف لفظة الطفل، تطلق على االبن كالبنت معا،
                                                                                                                                                                                           

كبناء على أف من مقاصد الزكاج ُب الشريعة اإلسبلمية اإل٧تاب كاٟتفاظ على النوع اإلنسا٘ب، كأنو ال  للمناقشات اليت دارت حولو،
٬توز إىدار ىذا ا١تقصد، ألف إىداره يتناَب مع نصوص الشريعة كتوجيهاهتا الداعية إٔب تكثَت النسل كاٟتفاظ عليو كالعناية بو، 

 :قرر ما يلي باعتبار حفظ النسل أحد الكليات ا٠تمس اليت جاءت الشرائع برعايتها،
 .ال يجوز إصدار قانوف عاـ يحد من حرية الزكجين في اإلنجاب :أكالن 
، كىو ما يعرؼ باإلعقاـ أك التعقيم، ما ٓب تدع إٔب ذلك الضركرة يحـر استئصاؿ القدرة على اإلنجاب في الرجل أك المرأة :ثانينا

 .ٔتعايَتىا الشرعية
، أك إيقافو ١تدة معينة من الزماف، إذا دعت إليو يجوز التحكم المؤقت في اإلنجاب بقصد المباعدة بين فترات الحمل :ثالثنا

حاجة معتربة شرعنا، ْتسب تقدير الزكجُت عن تشاكر بينهما كتراض، بشرط أف ال يًتتب على ذلك ضرر، كأف تكوف الوسيلة 
قرارات كتوصيات ٣تمع الفقو اإلسبلمي ا١تنبثق عن : المرجع )كا أعلم؛ .مشركعة، كأف ال يكوف فيها عدكاف على ٛتل قائم

عبد الستار أبو غدة ا١تقرر العاـ للمجمع، : ، تنسيق كتعليق"97-1القرارات""10-1الدكرات "جدة، -منظمة ا١تؤ٘تر اإلسبلمي
 (.89، ص1998دار القلم، دمشق، الطبعة الثانية، 

 .107، ص1976، دار الفكر العريب، الطبعة األكٔب، كتنظيم النسل ٤تمد أبو زىرة، تنظيم األسرة 1
. 34،32، 21-20 ٤تمد سعيد رمضاف البوطي، مسألة ٖتديد النسل كقاية كعبلجا، مكتبة الفارايب، ص2
. 83-82ـ، ص1980، 2 مصطفى عبد الواحد، األسرة ُب اإلسبلـ، دار االعتصاـ، القاىرة، ط3
. 122-121، ص2002 ٤تمد عقلة، نظاـ األسرة ُب اإلسبلـ، مكتبة الرسالة اٟتديثة، عماف، األردف، الطبعة الثالثة، 4
 ٤تمد نعيم بإشراؼ٣تد الدين ٤تمد بن يعقوب الفَتكز آبادم، القاموس ايط، ٖتقيق مكتب ٖتقيق الًتاث ُب مؤسسة الرسالة  5

 .1025، مادة طفل، ص2005العرقسوسي، مؤسسة الرسالة، بَتكت، لبناف، الطبعة الثامنة، 
، فهو.جىًنُته : مىا دىاـ ُب الرًَّحم، فهو: مراحل عمر اإلنساف في اللغة العربية 6 ـى يػىٍرضىعي، فهو.كىلًيده :  فإذا كيًلدى ٍب إذا . رىًضيعه :  ٍب ما دا

ي، فهو ، أك جاكزىا، فهو.فىًطيمه : قيًطعى عنو اللََّبى ليغي اٟتيليمى أك بػىلى ىوي، فهو.ميتػىرىٍعرًعه، كنىاًش ه :  فإذا كاد ٬تاكز العىٍشرى السًّْنُتى :  فإذا كادى يػىبػٍ
 = فإذا اجتمعت ًٟتٍيىتيوي كبلغى غاية شىبىاًبوً .فىيًته، كشىارًخه :  فإذا صىارى ذا فػيتىاء، فهو.غيبلـه :  فإذا اٍحتػىلىمى كاجتمعىٍت قػيوَّتيوي، فهو.يىاًفعه كميرىاًىقه 
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ٌما مفهـو الطفل ُب االصطبلح فإنَّو مبٍتّّ على ا١ترحلة العمريٌة األكٔب من حياة اإلنساًف أ: تعريف الطفل اصطالحا .2
بٌكرة من عمر اإلنساًف باعتماًده على الوالدين 

ي
 اإلخوة أك من ٭تيط كأكاليت تبدأي بالوالدًة، إذ تػىتَّسمي ىذه ا١ترحلة ا١ت

 .البلوغ إٔب غاية  شبو كلياعتمادابو 
ىي تلك ا١ترحلة اليت يبدأ فيها تىكوُّف اٞتنُت ُب بطن أمو إٔب  الطفولة:  الشريعة اإلسالميةتعريف الطفل في 1.2

 . اليت حددىا فقهاء الشريعة1البلوغ، كالبلوغ يكوف باٟتلم، أك بظهور عبلمات البلوغ
 :ىي2مواضع (04)كرد ذكر لفظ الطفل ُب القرآف الكرٙب ُب أربعة كقد : لفظ الطفل في القرآف الكريم .1.1.2

لىٍقنىاكيٍم ًمٍن تػيرىابو ٍبيَّ ًمٍن نيٍطفىةو ٍبيَّ ًمٍن عىلىقىةو ٍبيَّ ﴿: قولو تعأب - يىا أىيػُّهىا النَّاسي ًإٍف كيٍنتيٍم ُب رىٍيبو ًمنى اٍلبػىٍعًث فىًإنَّا خى
ى لىكيٍم كىنيًقرُّ ُب اأٍلىٍرحىاـً مىا نىشىاءي ًإٔبى أىجىلو ميسىمِّى ٍبيَّ ٩تيٍرًجيكيٍم  لي يوا ً ٍفالن ًمٍن ميٍض ىةو ٥تيىلَّقىةو كىغىٍَتً ٥تيىلَّقىةو لًنيبػىُتّْ  ٍبيَّ لًتىبػٍ

ٍيئنا  .[05:اٟتجسورة ]﴾..أىشيدَّكيٍم كىًمٍنكيٍم مىٍن يػيتػىوىَبَّ كىًمٍنكيٍم مىٍن يػيرىدُّ ًإٔبى أىٍرذىًؿ اٍلعيميًر ًلكىٍيبلى يػىٍعلىمى ًمٍن بػىٍعًد ًعٍلمو شى
ٍربىًة ًمنى الرّْجىاًؿ أىًك ﴿: كقولو - سورة ]﴾ الًَّذينى ٓبىٍ يىٍظهىريكا عىلىى عىٍورىاًت النّْسىاءً الطٍٍّفلً أىًك التَّابًًعُتى غىٍَتً أيكٕب اإٍلً

[ 31:النور
ي اللَّوي لىكيٍم آىيىاتًًو اأٍلىٍ فىاؿي كىًإذىا بػىلىغى ﴿: كقولو -  ًمٍنكيمي اٟتٍيليمى فػىٍليىٍستىٍأًذنيوا كىمىا اٍستىٍأذىفى الًَّذينى ًمٍن قػىٍبًلًهٍم كىذىًلكى يػيبػىُتّْ

[ 59:النورسورة ]﴾كىاللَّوي عىًليمه حىًكيمه 
لي يوا أىشيدَّكيٍم ٍبيَّ لًتىكيونيوا ً ٍفالن ىيوى الًَّذم خىلىقىكيٍم ًمٍن تػيرىابو ٍبيَّ ًمٍن نيٍطفىةو ٍبيَّ ًمٍن عىلىقىةو ٍبيَّ ٮتيٍرًجيكيٍم ﴿: كقولو -  ٍبيَّ لًتىبػٍ

لي يوا أىجىبلن ميسىمِّى كىلىعىلَّكيٍم تػىٍعًقليوفى   .[67:غافرسورة ]﴾شيييوخنا كىًمٍنكيٍم مىٍن يػيتػىوىَبَّ ًمٍن قػىٍبلي كىلًتىبػٍ
  

                                                                                                                                                                                           

 أيب منصور عبد ا١تلك بن :المرجع ).إٔب أف يىٍستػىٍوُب الستُت: ٍب ىيو كىٍهله . شىابه :  ٍب ما داـ بُت الثبلثُت كاألربعُت فهو.فهو ٣تيٍتىًمعه 
 (.133ص، 2000، صيدا، بَتكت، الطبعة الثانية، العصرية٤تٌمد بن إٝتاعيل الثعاليب، فقو الٌل ة كأسرار العربية، ا١تكتبة 

 . كما بعدىا292ُب آخر ىذا البحث، الصفحة  (هناية مرحلة الطفولة) انظر البلوغ 1
 تضمنت آيات القرآف الكرٙب الكثَت من الكلمات ا١تتشأّة لفظا كا١تختلفة توصيفا، لتأٌب معربة بدقة كببلغة عن ا١تعٌت ا١تقصود من 2

 ؟الكرٙب ُب القرآف اللفظُت، فما الفرؽ بُت (األطفاؿ)كجاءت بصي ة اٞتمع  (طفبل)فجاءت كلمة . كل آية طبقنا لسياؽ كركدىا
للجميع، ككيفية خركج الناس ٚتيعا من  "كاحدة"ككيفية ا٠تلق ، "اٞتنس"السياؽ القرآ٘ب  يتحدث عن خلق : لفظ  فل مفردا -

 (.67:غافر-)(31:النور-)(05:اٟتج) مفردة، كىي ُب ثبلث مواضع ُب(طفل) فجاءت كلمة ،األرحاـ كاحدة
فعندما يبلغ األطفاؿ  (59:النور)سورة  ُبُب موضع كاحد  (األطفاؿ)كجاء اللفظ بصي ة اٞتمع : (صيغة الجمع)األ فاؿ  -

 لذا اقتضى ، كرد فعل ٥تتلف،نظرة ٥تتلفةلو  كعندئذ يكوف كل طفل  كشخصياهتم ٥تتلفة؛ ، تصبح سلوكياهتم ٥تتلفة؛اٟتلم
 (..كىًإذىا بػىلىغى األٍطفىاؿي ًمنكيمي اٟتٍيليمى ): اختبلؼ سلوكيات األطفاؿ، كردكد أفعا٢تم، أف يأٌب اللفظ بصي ة اٞتمع

 /https://www.her-news.com: المرجع
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من   ُب القرآف الكرٙب ألفاظ مشأّة كقريبةكردتكما : األلفاظ القريبة من الطفل في القرآف الكريم .2.1.2
 :معا٘ب الطفل، أك تعٍت حالة أك مرحلة من الطفولة؛ منها

ىيوى أىٍعلىمي ًبكيٍم ًإٍذ أىٍنشىأىكيٍم ًمنى اأٍلىٍرًض كىًإٍذ ﴿ : كىو الولد ما داـ ُب بطن أمو، كما قاؿ ا سبحانو:الجنين -
، كسنخصص ا١تبحث الثا٘ب من ىذا الفصل للحديث عن [31:النجمسورة ]﴾أىنٍػتيٍم أىًجنَّةه ُب بيطيوًف أيمَّهىاًتكيمٍ 

 .اٞتنُت كحقوقو
 .[24:اإلسراءسورة ]﴾صىًغيرناكىقيٍل رىبّْ اٍرٛتىٍهيمىا كىمىا رىبػَّيىا٘ب  ﴿:قاؿ سبحانو كتعأب: الصغير -
ٍهًد ﴿:  مثل قولو تعأب:الصبي -  .[29:مرٙبسورة ]﴾صىًبيًّاقىاليوا كىٍيفى نيكىلّْمي مىٍن كىافى ُب اٍلمى
ـي كىأىمَّا ﴿: مثل قولو: الغالـ - سورة ]﴾ فىكىافى أىبػىوىاهي ميٍؤًمنػىٍُتً فىخىًشينىا أىٍف يػيٍرًىقىهيمىا طيٍ يىاننا كىكيٍفرنااٍلغيالى

ـو يىا زىكىرًيَّا ًإنَّا نػيبىشّْريؾى ﴿: ، كقولو[80:الكهف  .[07:مرٙبسورة ]﴾ اٍٝتيوي ٭تىٍِتى بًغيالى
ٍعنىا ﴿قىاليوا: الفتى - يىةه ًإنػَّهيٍم ﴿: ، كقولو[60:األنبياءسورة ]﴾ يىٍذكيريىيٍم يػيقىاؿي لىوي ًإبٍػرىاًىيمي فػىتنى ٝتًى ٍم ًفتػٍ  آىمىنيوا ًبرىًّّْٔ

 .[13:الكهفسورة ]﴾كىزًٍدنىاىيٍم ىيدنل
كاستعمل القرآف أيضا لفظ . [47:آؿ عمرافسورة ]﴾ كىٓبىٍ ٯتىٍسىٍسًٍت بىشىره كىلىده  رىبّْ أىٗبَّ يىكيوفي ٕب ﴿قىالىتٍ  :الولد -

اقىاؿى أىٓبىٍ نػيرىبّْكى ًفينىا  ﴿:كليد كما ُب قولو تعأب  .[67:الشعراءسورة ]﴾ كىلىًبٍثتى ًفينىا ًمٍن عيميرًؾى ًسًنُتى كىلًيدن
 ًإالَّ بًالَّيًت ًىيى اٍليىًتيمً كىالى تػىٍقرىبيوا مىاؿى ﴿: كىو الذم مات أبوه كىو ص َت ٓب يبلغ اٟتيلم، قاؿ تعأب: اليتيم -

ليغى أىشيدَّهي  ـى عىلىى ﴿: ، كقاؿ أيضا[34:اإلسراءسورة ] ك[152:األنعاـسورة ]﴾أىٍحسىني حىىتَّ يػىبػٍ كىييٍطًعميوفى الطَّعىا
احيبًّْو ًمٍسًكيننا  سورة ]﴾ فىبلى تػىٍقهىرٍ اٍليىًتيمى فىأىمَّا ﴿: ، كقاؿ كذلك[08:اإلنسافسورة ]﴾ كىأىًسَتناكىيىًتيمن

 .[09:الضحى
 :كرد تعريف الطفل ُب النصوص الدكلية كاإلقليمية كما: الدكلية كاإلقليمية القوانينتعريف الطفل في  2.2

 الطفل كما عرٌفت  فقد،منها ا١تادة األكٔب لنصكفقا  1:االتفاقية الدكلية لحقوؽ الطفلتعريف الطفل في  1.2.2
القانوف ا١تطبق  ىو كل إنساف ٓب يتجاكز الثامنة عشرة من العمر، ما ٓب يبلغ سن الرُّشد قببل، ٔتوجب ":يلي
 2:لكي نسمي الشخص طفبل كطبقا ٢تذا النص ال بد من توافر شرطُت، "عليو
 .أال يكوف قد بلغ سن الثامنة عشرة: األكؿ -
 . قد حدد سنا للرشد أقل من ذلكقانوف بلدهأال يكوف : الثاني -

                                                           
مادة ٚتيعها تبُت 54 كتتكوف من ديباجة ك ،1989نوفمرب20صدرت عن األمم ا١تتحدة ُب  االتفاقية الدكلية ٟتقوؽ الطفل؛ 1

لؤلطفاؿ، اعتمدت كعرضت للتوقيع كالتصديق كاالنضماـ ٔتوجب قرار اٞتمعية العامة لؤلمم  اٟتقوؽ كالضمانات الواجب منحها
. من االتفاقية (4) كفقا للمادة الرابعة1990سبتمرب02 تاريخ بدء النفاذ 1989نوفمرب 20 ا١تؤرخ ُب 25/44ا١تتحدة 

 بن عصماف نسرين إناس، مصلحة الطفل ُب قانوف األسرة اٞتزائرم، مذكرة ماجستَت، كلية اٟتقوؽ، جامعة أبو بكر بلقايد، 2
. 18، ص2009-2008تلمساف، النسة اٞتامعية 
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 الطفل منوعرَّفت ا١تادة الثانية  1990:1الميثاؽ اإلفريقي لحقوؽ الطفل كرفاىيتو لعاـ تعريف الطفل في  2.2.2
، حقوؽ الطفل  اتفاقيةأكثر كضوحا كدقة من تعريففهو ." سنة(18) ٙتاف عشرة إنساف أقل من كل: "بأنو

 .لطفل احيث ٓب يقيد سن الثامنة عشرة بالقانوف الوطٍت كما فعلت اتفاقية حقوؽ
جاء تعريف الطفل ُب البند األكؿ من األىداؼ  2001:2تعريف الطفل في اإل ار العربي للطفولة لسنة  3.2.2

 دكف أم ٘تييز ،مفهـو اٟتقوؽ للطفل حىت إ٘تاـ سن الثامنة عشرة ٬تب تكريس:"  أنو حيث نص على؛العامة
أك الل ة أك الدين أك الوضع االجتماعي أك الثركة أك ا١تولد ألم سبب  بسبب العنصر أك اللوف أك اٞتنس

 ."آخر
  القانوف الجزائرمتعريف الطفل في 3.2
  سنة كاملة، كٔتفهـو  (19) بتسع عشرة للرُّشد القانونيةبتحديد السن ا١تشرع اٞتزائرم ُب القانوف ا١تد٘ب اكتفى

 من القانوف ا١تد٘ب 2 الفقرة40ا١تخالفة فإف كل من ٓب يبلغ ىذه السن ييعد طفبل، كىذا ما نصت عليو ا١تادة
 ". سنة كاملة(19)كسن الرُّشد تسع عشرة "
  بُت القوانُت، كجعلها ٦تاثلة ١تا كرد ُب الشريعة العامة ا١تتمثلة ُب القانونيةكنظرا لرغبة ا١تشرع ُب توحيد سن الريشد 

ّتعل  منو 7ا١تعدؿ كا١تتمم لقانوف األسرة ُب ا١تادة 02-05سنة، قاـ ُب األمر19 القانوف ا١تد٘ب كاددة ببلوغ
 من قانوف 86ككذلك ا١تادة. سنة19سن الزكاج كاحدا للمرأة كالرجل، حيث تكتمل أىليتهما للزكاج ببلوغ

جر عليو يعترب كامل األىلية كفقا ألحكاـ ا١تادة: "األسرة نصت على أف  من 40من بلغ سن الريشد كٓب ٭تي
 . سنة19، كعليو نستنتج أف الطفل ُب القانوف اٞتزائرم ىو كل من ٓب يبلغ سن"القانوف ا١تادة

 قد يستعمل البعض من القانونُت أك علماء النفس كاالجتماع ألفاظ أخرل قريبة ا١تعٌت من الطفل منها: 
 .كىو من ٓب يبلغ سن الرُّشد القانو٘ب: القاصر -
 3. كاالجتماع الطفل الص َت الذم ٓب ينضج عقليا كاجتماعياالنفس علماء كىو ُب نظر :الحدث -
 الذم اقًتب من اٟتيلم كاكتماؿ الريشد، أم من اكتمل نيضجو اٞتسمي كاالنفعإب الطفلكىو : المراىق -

 4.كالعقلي كاالجتماعي
 : ٟتقوؽ الطفل خصائص نذكر منها: حقوؽ الطفل5خصائص.ب 

                                                           
أثيوبيا ُب شهر – أجازتو الدكرة العادية السادسة كالعشركف ١تؤ٘تر رؤساء دكؿ كحكومات منظمة الوحدة اإلفريقية بأديس أبابا 1

. 2003.07.08، كصادقت عليو اٞتزائر ُب1990يوليو
. 2001مارس28 عماف، بتاريخ  ا١تصادؽ عليو من ٣تلس جامعة الدكؿ العربية على مستول القمة با١تملكة األردنية ا٢تامشية، 2
. 23، ص2013 العريب ٓتيت، حقوؽ الطفل ُب الشريعة اإلسبلمية كاالتفاقيات الدكلية، ديواف ا١تطبوعات اٞتامعية، اٞتزائر، 3
. 23 ا١ترجع السابق، ص4
العرايب خَتة، حقوؽ الطفل ا١تدنية ُب القانوف اٞتزائرم، أطركحة دكتوراه ُب القانوف ا٠تاص، كلية اٟتقوؽ جامعة كىراف، السنة  5

. 3، ص2013-2012اٞتامعية 
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 : يتلقى الطفل حقوقا كال يينتظر منو تقدٙب التزامات أك القياـ بواجبات معينة نظرا إٔب: حقوؽ ال يقابلها كاجبات .1
من ٓب يبلغ سن ): األسرة قانوف من 82ةا١تاد طبقا لنص: انعداـ أىلية الطفل في مرحلة عدـ التمييز .1.1

 من 42، كنص ا١تادة( من القانوف ا١تد٘ب تيعترب ٚتيع تصرفاتو باطلة42التمييز لص ر سنو طبقا للمادة
ال يكوف أىبل ١تباشرة حقوقو ا١تدنية من كاف فاقد التمييز لص ر ُب السن، أك عتو، أك ): القانوف ا١تد٘ب

 (.سنة (13)ييعترب غَت ٦تيز من ٓب يبلغ ثبلث عشرة . جنوف
 من القانوف ا١تد٘ب فكل من بلغ 43ا١تادةكىذا ما نصت عليو :  نقصاف أىلية الطفل في مرحلة التمييز.2.1

سن التمييز كٓب يبلغ سن الرشد، يكوف ناقص األىلية كفقا ١تا يقرره القانوف، ككذلك كل من بلغ سن 
 .الريشد ككاف سفيها أك ذا غفلة

 ال ٭توز التخلي عن ىذه اٟتقوؽ أك التنازؿ عنها، فهي مقررة لكل طفل، ينب ي أف :حقوؽ ال يجوز التنازؿ عنها .2
 .يتحصل عليها كيتمتع ّٔا

اٞتنُت، ا١تولود، الرضيع، غَت ا١تميز، ) تتطور بتطور عمر الطفل عرب مراحلو ا١تتعددة :أنها حقوؽ تدريجية .3
 .، فلكل مرحلة حقوؽ ٘تيزىا عن غَتىا من ا١تراحل(..ا١تميز

 .كفيو تعريف األسرة كأ٫تيتها كدكرىا :األسرة كأىميتها مفهـو: ثالثا
 :تعريف األسرة.أ 

أىلو : أسرة الرجل، ك كمن ذلك األسَت، على اٟتبس، الذم ىو مرادؼ لئلمساؾتدؿ عمومنا :لغةاألسرة  .1
أيسىر، كأصلها، كعشَتتو، كاٞتماعة اليت يربطها أمر مشًتؾ  . الدّْرعي اٟتصُت كاٞتمع ُّ

عشَتتو كرىطيو : الرجل كأيٍسرىةي  ،أيسيره  ما شيٌد بو، كاٞتمع: كاإًلساري ،  شىدَّه باإًلسار:كًإسارىةن  ارن أىسٍ  يىٍأًسريه أىسىرىهي 
 1. ألىنو يتقول ّٔم؛األىٍدنػىٍوفى 

كأبناء   تلك ا٠تلٌية اليت تضم اآلباء كاألمهات، كاألجداد كاٞتٌدات، كالبنات كاألبناء،ىي :صطالحنااألسرة ا .2
 كٓب 2.االقتصادية كاالجتماعية األبناء، فهي أص ر كحدة َب النظاـ االجتماعي، كٮتتلف حجمها باختبلؼ النيظيم

 اٞتماعة :بأهٌنا االجتماع، علماء عرٌفها لقد ك3،مرادفاهتا جاءت كلكن الكرٙب، القرآف ُب صر٭تا لفظها يرد
 4. تطورهآّتمع استقرار بواجب ا١تكلفة التنظيمية اإلنسانية

                                                           
  .22، ص4، اٞتزء2003، بَتكت، العرب؛ دار الكتب العلمية ٚتاؿ الدين أيب الفضل ٤تمد بن مكـر بن منظور األنصارم، لساف 1

  .17، ص1، ج1972،  دار الًتاث العريب، ا١تعجم الوسيط،إبراىيم مصطفى، كأٛتد حسن الزيات
  .112، ص1998، لبناف، الطبعة األكٔب، بَتكت ،الكتب العلمية دار ، ٖتقيق ٤تمد باسل عيوف السود، أساس الببلغة،الز٥تشرم

 .395ص، 1991، لبناف بَتكت، دار اٞتيل، ،معجم مقاييس الل ة، أيب اٟتسُت أٛتد بن فارس بن زكريا
 .41ص ،ا١ترجع السابق، سرطوط يوسف، ٤تاضرات مقاصد الشريعة اإلسبلمية ا١توجهة لؤلسرة 2
(. اآلؿاألىل، العشَتة، ):  الكرٙب ىيالقرآفأىم مرادفات األسرة اليت كردت ُب  3
. 43ص، 1966، بَتكت ،دار النهضة العربية  العائلي،االجتماعدراسات ُب علم  ،مصطفى  ا٠تشاب4
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أما قانوف األسرة اٞتزائرم فقد عرٌفها ُب ا١تادة الثانية منو بنصو أف األسرة ىي ا٠تلية األساسية للمجتمع، 
ىي الوحدة االجتماعية األكٔب اليت يتكوف فاألسرة . كتتكوف من أشخاص ٕتمع بينهم صلة الزكجية كصلة القرابة

. تكوف من األـ كاألب اللذين ارتبطا برباط شرعي يقرُّه آّتمعت اليت، األكٔب تونواكمنها آّتمع؛ 
ا١تعيار األخبلقي، ُب ظل تعاىد كالضبط السلوكي، األسرة بالنسبة إٔب األبناء ىي  1:أىمية األسرة كدكرىا.ب 

 حينما ا١تستقبلي، اليت توجههم ُب سلوكهم بالًتبية كيػي ىٌذكا ،؛ حيث يشرب األبناء األخبلؽ كا١تبادئ٢تممستمر 
 نشأة كينشأ ،ترعاىا األمومةك تظلّْلها األبوة، فإف الطفل الذم ينشأ ُب أسرة ،يتعاملوف مع بقية أفراد آّتمع

 :كيربز دكر األسرة ُب ُب آّتمع، سعادة كإصبلح مصدر يكوف مستقيمة،
كىذه ىي الوظيفة البيولوجية لؤلسرة عن طريق إ٧تاب األكالد كالذرية، كىي فطرة م ركسة : إيجاد الذرية الصالحة .1

آؿ سورة ]﴿زييّْنى لًلنَّاًس حيبُّ الشَّهىوىاًت ًمنى النّْسىاًء كىاٍلبىًنُتى﴾ ُب اإلنساف ٖتقق إشباع غريزة األمومة كاألبوة 
كىالًَّذينى يػىقيوليوفى رىبػَّنىا ىىٍب ﴿: ، لذلك جعل ا سبحانو دعاء الوالدين ُب أف يكوف األبناء قرة أعينهم[14:عمراف

و كىاٍجعىٍلنىا لًٍلميتًَّقُتى ًإمىامنا كأل٫تية الذرية طلبها األنبياء؛ . [74:الفرقافسورة ] ﴾لىنىا ًمٍن أىٍزكىاًجنىا كىذيرّْيَّاتًنىا قػيرَّةى أىٍعُتي
يعي الدُّعىاًء﴾فهذا زكريا عليو السبلـ  ، [38:آؿ عمرافسورة ] ﴿قىاؿى رىبّْ ىىٍب ٕب ًمٍن لىديٍنكى ذيرّْيَّةن طىيّْبىةن ًإنَّكى ٝتًى
﴾:كبشرٌتو ا١تبلئكة بالولد ًئكىةي كىىيوى قىائًمه ييصىلّْي ُب اٍلًمٍحرىاًب أىفَّ اللَّوى يػيبىشّْريؾى بًيىٍحِتى آؿ سورة ] ﴿فػىنىادىٍتوي اٍلمىبلى

ـو عىًليمو﴾؛ ككذلك إبراىيم عليو السبلـ[39:عمراف ، كاإلنساف مطبوع على [28:الذارياتسورة ] ﴿كىبىشَّريكهي بً يبلى
﴿كىاللَّوي جىعىلى لىكيٍم ًمٍن أىنٍػفيًسكيٍم أىٍزكىاجنا كىجىعىلى حب البقاء كاالستمرار ُب اٟتياة، كالطريق األكحد لذلك ىو الزكاج 

 إ٬تاد ىو سبيل الشرعي فالزكاج، [72:النحلسورة ] لىكيٍم ًمٍن أىٍزكىاًجكيٍم بىًنُتى كىحىفىدىةن كىرىزىقىكيٍم ًمنى الطَّيّْبىاًت﴾
يىا أىيػُّهىا النَّاسي اتػَّقيوا رىبَّكيمي الًَّذم خىلىقىكيٍم ًمٍن نػىٍفسو كىاًحدىةو كىخىلىقى ًمنػٍهىا زىٍكجىهىا ﴿: قاؿ تعأبكصبلحها،  الذرية

ًثَتنا كىًنسىاءن  ٓتبلؼ   تنشئة سوية كاملة، األسرة ُب ظلالولدفينشأ ، [01:النساءسورة ] ﴾كىبىثَّ ًمنػٍهيمىا رًجىاالن كى
ك٣تر ال يعرؼ أباه أك أٌمو، فينشأ غَت سوم النفس، كغالبا ن ما يكوفالضائع الذم ال أسرة لو، كاالبن   .ماحاقدا ن

ذات الدين   القيم اإلسبلمية باختيار الزكجة الصاٟتةاكتساب على للمساعدة: لألكالدتهيئة المناخ المناسب  .2
١تا٢تا، كٟتسبها، كٞتما٢تا، كلدينها، فاظفر بذات : تينكح ا١ترأة ألربع" ملسو هيلع هللا ىلصكالعفة كاألخبلؽ؛ قاؿ رسوؿ الٌلو

، كزيادة شعورىم ىا تقـو على توفَت اإلحساس باألماف، كاالستقرار لدل أفراد فاألسر2".الدين تربت يداؾ
إٔب باٟتب، كاٟتناف، كالسبلـ كالراحة النفسية، من خبلؿ العيش دكف أم خطر، أك قلق يهدد حياهتم، باإلضافة 

 .توفَت الرعاية اٞتسدية، كالصحية، كا١تسكن، كال ذاء
على ذلك أسلوب القدكة   اٟتسنة كاآلداب االجتماعية الراقية، كخَت ميعُتباألخبلؽ كيكوف ذلك: ألكالداتربية  .3

تنشئة األبناء على القيم الصحيحة، كا١تبادئ فاألسرة تساىم ُب . إلرشاد كالنصحاالعملية؛ مع التوجيو ك
السامية من حب ككفاء  اليت ٖتث على تكوين الذات، كغرس ا١تعا٘ب السليمةلعادات كاكاألخبلؽ العالية، 

                                                           
 .43ص ا١ترجع السابق،، سرطوط يوسف، ٤تاضرات مقاصد الشريعة اإلسبلمية ا١توجهة لؤلسرة 1
 .1105، ص5090 أخرجو البخارم ُب صحيحو عن أيب ىريرة ، كتاب النكاح، باب األكفاء ُب الدين، رقم 2
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  كتعليمهم أ٫تية الوقت، كضركرة اٟترص على قضائو ٔتا ىو مفيد،،كطنيةكإخبلص كصدؽ كاجتهاد كعمل ك
ُب ٖتذير األبناء دكر مهم ككبَت  كلؤلسرة. فالوقت ىو اٟتياة كطلب العلم أك ٦تارسة الرياضة أك تعلم حرفة نافعة،

إضافة إٔب ضركرة التدخُت كا١تخدرات، تعاطي من ا١تخاطر ايطة ّٔم، كرفقاء السوء، كاال٨تراؼ الفكرم، ك
 . كاست بل٢تم من طرفهم لآلخريناألبناء، لتجٌنب ٞتوئهم اآلباء كبُت توطيد العبلقة ُب األسرة 

كالقيم، كذلك األخبلؽ  كيفية تكوين العبلقات االجتماعية ضمن ضوابط تعليم أبتائهاكظيفة كلؤلسرة أيضا 
من خبلؿ تعليمهم أساليب التفاعل مع ايط من حو٢تم، ٦تا يزيد من قدرهتم على التفاعل مع اآلخرين، 

 .كتكوين شخصيتهم
 كالفطرة بُت ال ريزةكىذه كإشباع حاجتهما الفطرية، كٖتصُت أنفسهما ٦تا حرـٌ الٌلو، : إعفاؼ الزكجين لبعضهما .4

كال عيب ُب ىذا ا١تيل  .الذكر كاألنثى ىي اليت حفظت اإلنسانية من االنقراض كالفناء، كأمدهتا بالتكاثر كالبقاء
: ، كألنو[30:الرـكسورة ]﴾ ًفٍطرىةى اللًَّو الَّيًت فىطىرى النَّاسى عىلىيػٍهىا الى تػىٍبًديلى ٠ًتىٍلًق اللَّوً ﴿ :ألنوا١تتبادؿ بُت اٞتنسُت؛ 

 [14:آؿ عمرافسورة ] ﴾زييّْنى لًلنَّاًس حيبُّ الشَّهىوىاًت ًمنى النّْسىاًء كىاٍلبىًنُتى ﴿
٢تما كألكالد٫تا،   كىذا من أعظم أسباب التوازف النفسي كالعقلي:تبادؿ المحبة كالمودة كالرحمة بين الزكجين .5

ٌ االجتماعي، قاؿ الٌلو سبحانو كىًمٍن آىيىاتًًو أىٍف خىلىقى لىكيٍم ًمٍن أىنٍػفيًسكيٍم ﴿ :٦تا ينشأ عنو االستقرار األسرم كمن ٍبى
نىكيٍم مىوىدَّةن كىرىٍٛتىةن   .[21:الرـكسورة ] ﴾أىٍزكىاجنا لًتىٍسكينيوا إًلىيػٍهىا كىجىعىلى بػىيػٍ

كمرض اإليدز   عن العبلقات اٌرمة خارج الزكاج،كاليت تنشأ :كقاية الزكجين أنفسهما من األمراض الفٌتاكة .6
 .إنتاج جيل خاؿو من األمراض كا١تشاكل الوراثية، فالزكاج يساىم ُب كالسيبلف كالزىرم كغَتىا

صقل مهاراتو كتطوير   كبذؿ الوسع ُبالنشاط،ففي تكوين األسرة داًفع لؤلب ٨تو : اإلنتاجالثركة ككثرة  تنمية .7
احتياجاهتم، كيدعوه ذلك إٔب است بلؿ  مواىبو؛ ألنو ينطلق للعمل من أجل الٌُّنهوض بأعباء أسرتو، كتوفَت

 تقـو بتوفَت فاألسرة .كتقدمو آّتمع لنهضةيؤدّْم ُب النهاية  خَتات الٌلو ُب ىذا الػكوف، ٦تا فيو نفعي للناس، كىذا
.   ٢تمكافة االحتياجات ا١تادية ألفرادىا، لضماف حياة كرٯتة كمستقبل مشرؽ

 :العائبلت، قاؿ تعأب فالزكاج يربط العبلقات بُت األسر، كيدٌعم أكاصر ابة بُت: بناء مجتمع قوم كمتماسك .8
لىٍقنىاكيٍم ًمٍن ذىكىرو كىأينٍػثىى كىجىعىٍلنىاكيٍم شيعيوبنا كىقػىبىاًئلى لًتػىعىارىفيوا﴿  .[13:اٟتجراتسورة ] ﴾يىا أىيػُّهىا النَّاسي ًإنَّا خى
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 إنجاب األكالد : الفرع الثاني

إ٧تاب األكالد أىم أىداؼ األسرة، ألجل ذلك خصصنا ىذا الفرع للحديث عنهم، كعن مدل تشجيع 
 :الشريعة على اإل٧تاب، كاآلليات ا١تعتمدة ُب ذلك، كمدل أ٫تية األكالد ُب ألسرة، كعليو فإننا سنتطرؽ إٔب

 .    تشجيع الشريعة على إنجاب األكالد: أكال
 .أىمية إنجاب األ فاؿ بالنسبة إلى األسرة: ثانيا

 تشجيع الشريعة اإلسالمية على إنجاب األكالد: أكال
﴿اٍلمىاؿي  : السوية، فاألبناء زينة اٟتياة الدنيا كما قاؿ اٟتقاألنفسغريزة م ركسة ُب فطرة كحب األبناء 

نٍػيىا﴾ كىاٍلبػىنيوفى زًينىةي اٟتٍىيىاةً  اآلباء، الذين يدعوف ُب كل  تقر ّٔم أعُت حىت زينة األبناء ال تكتمل ، ك[46:الكهف] الدُّ
و كىاٍجعىٍلنىا لًٍلميتًَّقُتى ًإمىامنا﴾كقت كحُت كيقولوف   .[74:الفرقاف]﴿ رىبػَّنىا ىىٍب لىنىا ًمٍن أىٍزكىاًجنىا كىذيرّْيَّاتًنىا قػيرَّةى أىٍعُتي

  ٖتث ا١تنعم عليو ّٔا ألف ٭تمد ا تعأب،ربانيةن  عرض القرآف الكرٙب للطفولة من حيث كوهنا نعمةن كىبةن كقد 
اٟتٍىٍمدي لًلًَّو ﴿ :فقاؿالسبلـ حُت جاءه الولد،  لكوهنا فضل كبَت، كنلحظ ذلك ُب دعاء سيدنا إبراىيم عليو كيشكره؛

ككاف ذلك من رٛتة ا  39].:سورة إبراىيم[ ﴾الًَّذم كىىىبى ٕب عىلىى اٍلًكربىً ًإٍٝتىاًعيلى كىًإٍسحىاؽى ًإفَّ رىيبّْ لىسىًميعي الدُّعىاءً 
نىا ٢تىيٍم ًمٍن رىٍٛتىًتنىا كىجىعىٍلنىا ٢تىيٍم ًلسىافى ًصٍدؽو عىًليِّا ﴿: قاؿ الذمتعأب بػٍ  كقد قيوبلت ىذه ا٢تبة 50]:مرٙبسورة [﴾كىكىىى

كقد جاء  .١تطلب هتفو إليو النفس اإلنسانية ألنسها بو كتلك الرٛتة باٟتمد كالثناء كالشكر كالدعاء؛ ألهنا استجابة
كىاذٍكيٍر ﴿: تعأب يكثر من الذكر كالتسبيح بعد بشارتو بالولد، قاؿ ا التوجيو كذلك إٔب سيدنا زكريا عليو السبلـ بأف

ٍبكىارً  ًثَتنا كىسىبٍّْح بًاٍلعىًشيّْ كىاإٍلً كىنا قرف بُت البشارة بالولد كاإلكثار من الذكر كالشكر ، 41]:فآؿ عمراسورة [﴾رىبَّكى كى
أخرل،  كيتضح من ىذا االقًتاف أف الذكر كالشكر فيهما طلب و منة .تعأب؛ ألف الولد من كربل النعم على الوالد 

 نعمة الوجود للطفل قد ٖتققت، فإف نعمة الربكة ُب كجوده كىي أف يبارؾ ُب الطفل، كىي رغبة أخرل، فكما أف
 1.مرجوة كذلك

﴿ًنسىاؤيكيٍم حىٍرثه لىكيٍم فىٍأتيوا  :كمنو، كاف من مقاصد الزكاج ُب اإلسبلـ اٟتث على اإل٧تاب، قاؿ سبحانو
ٍرثىكيٍم أىٗبَّ ًشٍئتيٍم كىقىدّْميوا أًلىنٍػفيًسكيٍم﴾  2.مزرع كمنبت للولد: أم ، حرث لكم[233:البقرةسورة ] حى

 3،النكاح مشركع للتناسل بالقصد األكؿ:  أكلوا ىذا ا١تقصد عناية كربل؛ يقوؿ الشاطيبالعلماءكلذلك ٧تد 
 4.كالنكاح ال ٮتفى ما فيو ٦تا ىو مقصود للشارع؛ من تكثَت النسل، كإبقاء النوع اإلنسا٘ب: كيقوؿ ُب موضع آخر

 1.كالعلة ُب ذلك، كما يقوؿ ابن قيم اٞتوزية، ىي دكاـ النوع إٔب أف تتكامل العدة اليت قدر ا بركزىا إٔب ىذا العآب
                                                           

 ٤تمد ا٠تضر، انتصار مصطفى كعبد الرؤكؼ أٛتد بٍت عيسى، رعاية الطفل ُب القرآف الكرٙب من الوالدة إٔب البلوغ، ٣تلة عليزكريا  1
 .753، ص2013، 1 ، ملحق40 دراسات، علـو الشريعة كالقانوف، اٞتامعة األردنية، آّلد

 .75، ص6 كتعليق عبد الرٛتن عمَتة، دار الكتب العلمية، بَتكت، لبناف، جٖتقيق التفسَت الكبَت،ابن تيمية، تقي الدين أٛتد  2
 .540، ص1، ج1997، ا١تملكة العربية السعودية، الطبعة األكٔب، ا٠تيرب دار ابن عفاف، ا١توافقات، الشاطيب، 3
 .212، ص1 السابق، جا١ترجع 4
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  اإلنجابكمن اآلليات التشريعية لحفظ مقصد
٨تو اإلخصاء كالتبتل كغَت ذلك من موانع التناسل اإلرادية االختيارية الدائمة،  :النهي عما يعطل النسل اختيارا.أ 

 ما ذكره الصحايب ؛كلو بقصد التقرب إٔب ا سبحانو كاالجتهاد ُب العبادة، فقد كرد ُب النهي عن االختصاء
فكانت  2.الختصناالٌتبتُّل، كلو أذف لو   رٌد على عثماف بن مظعوفملسو هيلع هللا ىلصالنيبأٌف اٞتليل سعد بن أيب كقاص، 

 كمنو 3،اليت ارتضاىا ا للناس ىي إصبلح الطبيعة كدفع اعوجاجها ال سلخها عن مقتضياهتاكطريقة األنبياء 
 4.كانت كثرة النسل كسيلة لتحقيق ا١تصلحة ا١تدنية كا١تًلية، بتعبَت الدىلوم

أنتم الذين قلتم كذا ككذا، : "للثبلثة الذم جاؤك يسألوف عن عبادتو ملسو هيلع هللا ىلص النيبقوؿ نفهم نفسوكُب السياؽ 
أما كا إ٘ب ألخشاكم  كأتقاكم لو، لكٍت أصـو كأفطر، كأصلي كأرقد، كأتزكج النساء، فمن رغب عن سٍت 

 . ابتداعا ُب الدينعنوبتعاد كاال ،فجعل النكاح سنة 5،»فليس مٍت
 إ٢تية منحةفاألبناء للحق كللفطرة السليمة ك١تقاصد الشرع،  ٥تالف فهو كالتناسل من الزكاج فكل إقصاء للنسل

 .[72:النحلسورة ] كىبة ربانية ﴿كىاللَّوي جىعىلى لىكيٍم ًمٍن أىنٍػفيًسكيٍم أىٍزكىاجنا كىجىعىلى لىكيٍم ًمٍن أىٍزكىاًجكيٍم بىًنُتى كىحىفىدىةن﴾
فاحشة قـو )العبلقات الشاذة كعبلقة الرجاؿ بالرجاؿ معلـو ُب الشريعة ٖترٙب  :النهي عن العالقات الشاذة.ب 

، كذلك ١تقاصد كثَتة كحكم عديدة منها عدـ ٖتقيق التكاثر عن طريق (الًسحاؽ)أك عبلقة النساء بالنساء  (لوط
  شدد النكَت على قـو لوط ألهنم خالفوا مقتضيات الفطر السليمة،،اإل٧تاب، فنجد القرآف ُب أكثر من موضع

 قاؿ جٌل ، تلبية لداعي الشهوة ُب غَت ٤تلهافالشذكذلشارع ُب قصده، ا كخالفوا عن سنن ا ُب خلقو، كخرجوا
بػىقىكيٍم ًّٔىا ًمٍن أىحىدو ًمنى اٍلعىالىًمُتى  :جبللو ًإنَّكيٍم لىتىٍأتيوفى الرّْجىاؿى  (80)﴿كىليوطنا ًإٍذ قىاؿى لًقىٍوًمًو أىتىٍأتيوفى اٍلفىاًحشىةى مىا سى

﴿كىليوطنا ًإٍذ قىاؿى لًقىٍوًمًو ًإنَّكيٍم  :، كقاؿ سبحانو[81-80:األعراؼ]شىٍهوىةن ًمٍن ديكًف النّْسىاًء بىٍل أىنٍػتيٍم قػىٍوـه ميٍسرًفيوفى﴾
                                                                                                                                                                                           

 .249، ص4ج ، 2009زاد ا١تعاد ُب ىدم خَت العباد، مؤسسة الرسالة، الطبعة األكٔب،  ابن قيم اٞتوزية، 1
 .1102، ص5073حديث رقم ، كتاب النكاح، باب ما يكره من التبتل كا٠تصاء، الصحيحالبخارم، اٞتامع  2

 ا عز كجل، كليس م االة ُب الشهوة، أك رفضا لسنن الطبيعة البشرية، كمع ذلك إٔبمع العلم أف القصد كاف سليما كىو التقرب 
 ىو ضرب ٢تذه السنن ا٠تلقية بعرض حائط الفطرةالفعل ١تخالفتو سنة ا ُب خلقو، فأم خركج عن مقتضى  ملسو هيلع هللا ىلصالرسوؿرفض 

ٍلنىا  :األىواء كالشهوات، فاألنبياء، كىم أتقى الناس، ٓب ٭تيدكا عن ىذه السنة، كأثبت القرآف ىذه اٟتقيقة بقولو سبحانو ﴿كىلىقىٍد أىٍرسى
﴾  ،[39:الرعدسورة ] ريسيبلن ًمٍن قػىٍبًلكى كىجىعىٍلنىا ٢تىيٍم أىٍزكىاجنا كىذيرّْيَّةن كىمىا كىافى ًلرىسيوؿو أىٍف يىٍأٌبى ًبآيىةو ًإالَّ بًًإٍذًف اللًَّو ًلكيلّْ أىجىلو ًكتىابه

 .190، ص2ج  ،2005 ٖتقيق السيد سابق، دار اٞتيل، الطبعة األكٔب، كٕب ا الدىلوم، حجة ا البال ة، 3
 .190، ص2ج ، السابقا١ترجع  4
 1100، ص5063حديث رقم  أخرجو البخارم ُب اٞتامع الصحيح عن أنس بن مالك، كتاب النكاح، باب الًتغيب ُب النكاح، 5

كأين ٨تن من :  يسألوف عن عبادتو، فلما أيخربكا كأهنم تقالوىا، فقالواملسو هيلع هللا ىلصجاء ثبلثة رىط إٔب بيوت أزكاج النيب: "اٟتديث
أنا أصـو الدىر كال : أما أنا فأنا أصلي الليل أبدا، كقاؿ آخر:  قد غفر لو ما تقدـ من ذنبو كما تأخر، قاؿ أحدىمملسو هيلع هللا ىلصالنيب

أنتم الذين قلتم كذا ككذا، أما كا إ٘ب  :«" فقاملسو هيلع هللا ىلص فجاء رسوؿ ا،أنا أعتزؿ النساء فبل أتزكج أبدا: أفطر، كقاؿ آخر
 ".ألخشاكم  كأتقاكم لو، لكٍت أصـو كأفطر، كأصلي كأرقد، كأتزكج النساء، فمن رغب عن سٍت فليس مٍت
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بػىقىكيٍم ًّٔىا ًمٍن أىحىدو ًمنى اٍلعىالىًمُتى  أىئًنَّكيٍم لىتىٍأتيوفى الرّْجىاؿى كىتػىٍقطىعيوفى السًَّبيلى كىتىٍأتيوفى ُب  (28)لىتىٍأتيوفى اٍلفىاًحشىةى مىا سى
﴾  مع قطع السبيل ا١تعتاد من النساء ،تقضوف الشهوة بالرجاؿ»: ، يعٍت[29-28:العنكبوت]نىاًديكيمي اٍلميٍنكىرى

 2.فاالكتفاء بالذكور ُب قضاء الشهوات يقطع النسل 1»ا١تشتمل على ا١تصلحة اليت ىي بقاء النوع
كما أف ثراء االجتماع البشرم كغٌت اٟتياة ناتج عن التنوع كاالختبلؼ كالتمايز كليس العكس، ُب حُت أف 

 3.التطابق كالتماثل كالتشابو ينتج عنو التنافر كالتباعد كالتصارع
 كىذا سنفصل فيو أكثر ُب الباب الثا٘ب ُب معرض حديثنا عن حق الطفل ُب العيش داخل أسرة :تحريم التبني.ج 

لكن ُب السياؽ ا١تعاصر نرل أف ىذا اٟتكم يرتبط بشكل كبَت ْتفظ النسل، إذ تشَت  4،(التبٍت كالكفالة)
ُب عآب تطٌبع مع  ك5،اإلحصائيات ُب فرنسا إٔب أف ىنالك حوإب ثبلٙتائة ألف طفل متبٌت ُب أسرة كحيدة اٞتنس

د صار اٟتديث اليـو عن حفظ النوع؛ أم ضماف الوجو، »فهناية اإلنسا«ا١تًثلية كنىظٌر ١تا بعد اإلنسانية أك 
 .البيولوجي لئلنساف ضركرة بشرية

 ملسو هيلع هللا ىلصكقد كاف التبٍت فعبل مشركعا ُب اٞتاىلية، كبقي األمر مسكوتا عنو ُب بداية اإلسبلـ، حىت إف النيب
﴿كىمىا جىعىلى أىٍدًعيىاءىكيٍم أىبٍػنىاءىكيٍم ذىًلكيٍم قػىٍوليكيٍم بًأىفٍػوىاًىكيٍم كىاللَّوي  :كاف متبنيا لزيد بن حارثة، فنزلت آيات ٖترٙب التبٍت

يًن  (4)يػىقيوؿي اٟتٍىقَّ كىىيوى يػىٍهًدم السًَّبيلى  اٍدعيوىيٍم آًلبىائًًهٍم ىيوى أىٍقسىطي ًعٍندى اللًَّو فىًإٍف ٓبىٍ تػىٍعلىميوا آبىاءىىيٍم فىًإٍخوىانيكيٍم ُب الدّْ
كيعزز ىذا التحرٙب ما ركم عن أيب  .صار التبٍت فعبل ٤ترما ٖترٯتا قاطعاكّٔذا  [5-4:األحزابسورة ] كىمىوىالًيكيٍم﴾

كمن ادعى قوما ليس لو ، با 6ليس من رجل ادعي ل َت أبيو كىو يعلمو إال كفر" : يقوؿملسو هيلع هللا ىلصذر أنو ٝتع النيب 
 7".لو فيهم نسب فليتبوأ مقعده من النار

 أىمية إنجاب األ فاؿ بالنسبة إلى األسرة: ثانيا
نٍػيىا﴿ الدنيا اٟتياةاألبناء زينة  ، كىم قرة أعُت أبائهم [و46:الكهفسورة ]﴾ اٍلمىاؿي كىاٍلبػىنيوفى زًينىةي اٟتٍىيىاًة الدُّ

و كىاٍجعىٍلنىا لًٍلميتًَّقُتى ًإمىامنا﴿: كأمهاهتم سورة ]﴾ كىالًَّذينى يػىقيوليوفى رىبػَّنىا ىىٍب لىنىا ًمٍن أىٍزكىاًجنىا كىذيرّْيَّاتًنىا قػيرَّةى أىٍعُتي
كنظرا أل٫تية إ٧تاب األكالد بالنسبة إٔب األسرة كإٔب الزكجُت، فقد جعلت الشريعة ككذلك قانوف [. 74:الفرقاف

. األسرة اٞتزائرم من فقداهنم مربرا للتعدد بالنسبة إٔب الزكج، أك سببا لطلب التطليق من طرؼ الزكجة

                                                           
 .25/59 ٖتقيق عبد الرٛتاف عمَتة، دار الكتب العلمية، بَتكت، لبناف، التفسَت الكبَت،  ابن تيمية،1
، بَتكت، لبناف، الطبعة األكٔب،  أبو حامد ال زإب، إحياء علـو الدين،2 . 20، ص4ج  ،2005 دار ابن جـز
 .24مصطفى ا١ترابط، صناعة األنوثة ُب اٟتداثة ال ربية، ٣تلة موازين، ص 3
 كما بعدىا 176  الصفحة التبٍت كالكفالة انظر4
 .117من القرآف إٔب العمراف، ص: ٝتَت بودينار، منظومة قيم األسرة 5
 .540، ص6 ج فتح البارم، :المرجع.  ا١تقصود بالكفر ُب ىذا السياؽ كما جاء ُب شركح اٟتديث كفر النعمة ال كفر ا١تلة 6
         .721، ص3508حديث رقم أخرجو البخارم ُب اٞتامع الصحيح، كتاب ا١تناقب، باب نسبة اليمن إٔب إٝتاعيل،  7

 .79، ص61حديث رقم صحيح مسلم، كتاب اإلٯتاف، باب بياف حاؿ إٯتاف من رغب عن أبيو كىو يعلم، 
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إذا كانت الزكجة غَت قادرة على اإل٧تاب،  : بالنسبة إلى الزكجنجاب مبرر للتعددقدرة الزكجة على اإلعدـ . أ
 .ييعد مربرا للزكج للتعدد- حسب الشريعة اإلسبلمية كقانوف األسرة اٞتزائرم–فإف ذلك 

 على أال يزيد  نفسو،يعٍت اقًتاف الرجل بأكثر من زكجة كاحدة ُب الوقتكىو  : اإلسالميةالتعدد في الشريعة .1
 أربع، كقد أباحو كأجازه اإلسبلـ، كاتفقت ا١تذاىب السنية على أف األصل فيو اإلباحة حىت أربع علىعددىن 

 أىداؼ نبيلة، كبواعث فطرية ككاقعية، كلو أحكاـ فقهية، مفصلة ُب كتب الفقو، كآداب كللتعدد .كحد أقصى
كجوب العدؿ كا١تساكاة بينهن، كثبوت اٟتقوؽ الكاملة لكل منهن، دكف أف تتبوأ إحداىن عرش : شرعية أ٫تها

األسرة، كٕتٍت ٙترات كل شيء، كٕتعل األخرل كا١تعلقة أك ا١تنبوذة، ككل منهن تعترب زكجة من ٚتيع النواحي، 
كلسن خليبلت أك صواحب يأكم إليهن مىت شاء، كيتخلى عنهن مىت شاء، كيتهرب من الولد، كالنسب كالًتبية، 

 1.كاإلنفاؽ، كما ىو شائع ُب ال رب
ثى ..﴿ :تعأب ، بقوؿ 3كقد جاء تشريعو ُب سورة النساء اآلية  فىاٍنًكحيوا مىا طىابى لىكيٍم ًمنى النّْسىاًء مىثٍػٌتى كىثيبلى

ةن أىٍك مىا مىلىكىٍت أىٯٍتىانيكيٍم ذىًلكى أىٍدٗبى أىالَّ تػىعيوليوا ﴾، ىذه اآلية أكضحت أنو ٬توز كىريبىاعى فىًإٍف ًخٍفتيٍم أىالَّ تػىٍعًدليوا فػىوىاًحدى
 :، كىيبشركطالتعدد 

ثى كىريبىاعى أال يزيد الرجل أكثر من أربع زكجات ﴿ .1.1 . ﴾فىاٍنًكحيوا مىا طىابى لىكيٍم ًمنى النّْسىاًء مىثٍػٌتى كىثيبلى
ةن أىٍك مىا مىلىكىٍت أىٯٍتىانيكيمٍ ..﴿ العدؿ ا١تادم بُت الزكجات .2.1 ﴾، كالعدؿ يكوف ُب  فىًإٍف ًخٍفتيٍم أىالَّ تػىٍعًدليوا فػىوىاًحدى

ا١تلبس كا١تأكل كا١تشرب كا١تبيت كا١تعاملة ٔتا يليق بكل زكجة، أما العدؿ ُب ابة كا١تيوؿ القليب فالزكج ليس 
سورة ] ﴾الى ييكىلّْفي اللَّوي نػىٍفسنا ًإالَّ كيٍسعىهىا٣تربان عليو ألنو ليس باألمر ا١تختار كىو خارج عن إرادتو ﴿

ٍيًل فػىتىذىريكىىا كىاٍلميعىلَّقىةً ، ﴿[286:البقرة ًيليوا كيلَّ اٍلمى ﴾ كىلىٍن تىٍستىًطيعيوا أىٍف تػىٍعًدليوا بػىٍُتى النّْسىاًء كىلىٍو حىرىٍصتيٍم فىبلى ٘تى
 [.129:سورة النساء]

﴾أم أدٗب أال  يكثر  ذىًلكى أىٍدٗبى أىالَّ تػىعيوليوا..﴿ :القدرة على اإلنفاؽ على الزكجات كاألكالد؛ لقولو تعأب .3.1
 .عيالكم فتصبحوا غَت قادرين على تأمُت النفقة ٢تم

 تطرؽ ١تسألة تعدد الزكجات 1984عند صدكر قانوف األسرة سنة:  كشرك والتعدد في قانوف األسرة الجزائرم .2
 يسمح بالزكاج بأكثر من زكجة كاحدة ُب حدكد أنو فيهامنو، كاليت تضمنت حكما عاما حيث جاء  8ُب ا١تادة

  2.الشريعة اإلسبلمية

                                                           
 ٤تمد الزحيلي، حقوؽ اإلنساف ُب اإلسبلـ، دراسة مقارنة مع اإلعبلف العا١تي كاإلعبلف اإلسبلمي ٟتقوؽ اإلنساف، دار ابن كثَت، 1

. 221، ص2011بَتكت، الطبعة السادسة، السنة-دمشق
ييسمح بالزكاج بأكثر من زكجة كاحدة ُب حدكد الشريعة اإلسبلمية، : " قبل التعديل11-84 في ظل القانوف رقم8 المادة نص2

مىت كجد ا١تربر الشرعي كتوفرت شركط كنية العدؿ، كيتم ذلك بعد علم كل من الزكجة السابقة كالبلحقة، كلكل كاحدة اٟتق ُب رفع 
". دعول قضائية ُب حالة ال ش كا١تطالبة بالتطليق ُب حالة عدـ الرضا
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 ييعدُّ  ْتجة أف ىذا األمر ،ٚتعيات حقوؽ ا١ترأة  للرجل بتعدد الزكجات ٤تل انتقاد كبَت منالقانوفكاف ٝتاح ك
 1.تكريسا ٢تيمنة الرجل على ا١ترأة

 قاـ 2إضافة إٔب سعي اٞتزائر إٔب رفع التحفظات اليت قررهتا ٓتصوص اتفاقيات دكلية عديدة،ككنتيجة لذلك، 
 3(8)بتضييق اللجوء إٔب تعدد الزكجات؛ كذلك من خبلؿ تعديل ا١تادة 02-05ا١تشرع اٞتزائرم ٔتوجب األمر

 4.كاليت اشًتطت ترخيص رئيس اكمة بالزكاج اٞتديد بعد تأكده من موافقة الزكجتُت األكٔب كالثانيةأعبله، 
:  فإف شركط السماح بالتعدد ىي8 حسب ا١تادة:شركط التعدد في قانوف األسرة الجزائرم أما

. إخبار كل من الزكجة السابقة كا١ترأة ا١ترغوب ُب الزكاج ّٔا، حىت تكوف كليهما على علم باألمر. 1.2
 :اٟتصوؿ على ترخيص القاضي ا١تختص بإبراـ الزكاج الثا٘ب، كالذم يتعُت عليو التأكد ٦تا يلي. 2.2

. توفر ا١تربر الشرعي للتعدد –
 .علم الزكجة األكٔب كا١ترأة ا١ترغوب ُب الزكاج ّٔا باألمر، كالتأكد من موافقتهما كرضا٫تا بذلك –
. قدرة الزكج على العدؿك ،الشركط الضركرية للحياة الزكجيةتوفر  –

 حيـر من الذرية بسبب عدـ قدرة زكجتو على اإل٧تاب، كالذم ييعد مربرا شرعيا ذاكعليو فإف للزكج اٟتق ُب التعدد إ
 .لذلك، أال كىو حقو ُب إ٧تاب األكالد كالذرية، كىذا حسب نص ا١تادة ا١تذكورة

                                                           
 لوعيل ٤تمد ١تُت، ا١تركز القانو٘ب للمرأة ُب قانوف األسرة اٞتزائرم، مذكرة ماجستَت، ٗتصص عقود كمسؤكلية، كلية اٟتقوؽ كالعلـو 1

 .19، ص2001اإلدارية بن عكنوف، جامعة اٞتزائر،
اتفاقية القضاء على ٚتيع أشكاؿ التمييز ضد ا١ترأة، تعترب الشريعة العا١تية ٟتقوؽ النساء، اعتمدهتا اٞتمعية  منها اتفاقية سيداك كىي 2

 18العامة لؤلمم ا١تتحدة، كعرضتها على الدكؿ األعضاء ُب ا١تنظمة الدكلية، قصد التوقيع كالتصديق كاالنضماـ إليها ُب
 حاؿ تصديق الدكلة العشرين عليها، كىي ٘تثل 1981 سبتمرب3ٍب بعد ذلك دخلت االتفاقية حيز التنفيذ ُب. 1979ديسمرب

صك شامل ٬تمع كل اٟتقوؽ ا١تنصوص عليها ُب اإلعبلنات كاالتفاقيات السابقة ا١تتعلقة ْتقوؽ اإلنساف بشكل عاـ كحقوؽ ا١ترأة 
. بوجو خاص، كيضيف إليها قائمة كاملة باٟتقوؽ اليت من حق ا١ترأة أف تتمتع ّٔا

 كتعترب ىذه االتفاقية أىم ما توصل إليو آّتمع الدكٕب ُب ٛتاية ،مع إدراج ٣تموعة من التحفظات1996صادقت عليها اٞتزائر سنة
ا١ترأة كضماف مساكاهتا مع الرجل، كمن بُت ما تناكلتو ىذه االتفاقية أهنا تنص على حرية ا١ترأة ُب اختيار الزكج، كعدـ إبراـ عقد 

 الفقرة األكٔب اليت تنص على أف تتخذ الدكؿ األطراؼ التدابَت ا١تناسبة 16الزكاج إال برضاىا اٟتر كالكامل، كىذا طبقا للمادة
للقضاء على التمييز ضد ا١ترأة ُب كافة األمور ا١تتعلقة بالزكاج كالعبلقات األسرية، كتضمن بوجو خاص على أساس تساكم الرجل 

.  برضاىا اٟتر الكامل كا١ترأة اٟتق ُب حرية اختيار الزكج، كُب عدـ عقد الزكاج إال 
ييسمح بالزكاج بأكثر من زكجة كاحدة ُب حدكد الشريعة اإلسبلمية مىت كجد ا١تربر :" كاآلٌب8النص الجديد للمادة فقد ًب ٖترير 3

٬تب على الزكج إخبار الزكجة السابقة كا١ترأة اليت يقبل على الزكاج ّٔا كأف يقدـ طلب الًتخيص  .الشرعي كتوفرت شركط كنية العدؿ
ٯتكن رئيس اكمة أف يرخص بالزكاج اٞتديد، إذا تأكد من موافقتهما كأثبت  .بالزكاج إٔب رئيس اكمة ١تكاف مسكن الزكجية

." الزكج ا١تربر الشرعي كقدرتو على توفَت العدؿ كالشركط الضركرية للحياة الزكجية
 ٤تمد توفيق قديرم، مظاىر التوازف بُت مركزم ا١ترأة كالرجل ُب قانوف األسرة اٞتزائرم، ٣تلة القانوف كآّتمع، جامعة أدرار، 4

. 161-141صص ، 2015، جواف15العدد
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 لقد ٝتح ا١تشرع للزكجة أف تطلب التطليق بسبب :التطليقعدـ قدرة الزكج على اإلنجاب تبرر للزكجة  لب . ب
 على تو قدركاليت أ٫تها عيقم الزكج كعدـ قدرتو على اإل٧تاب، أك عدـ ،العلل كاألمراض اليت يصاب ّٔا الزكج

األمراض السائدة اليت تنتقل من أحد٫تا لآلخر ٔتجرد االقًتاف كمرض السيدا، كمنها أيضا  1،ا١تخالطة اٞتنسية
كذلك ا١ترض الذم من شأنو دفع الزكجة إٔب النفور من زكجها كالربص كاٞتذاـ، كمن ٍب فقد نص ا١تشرع ُب 

العيوب اليت ٖتوؿ ..:.٬توز للزكجة أف تطلب التطليق لؤلسباب التالية ": على أنونوف األسرةقامن  53/2ا١تادة
كمن ٍب يشًتط الشركط التالية  2(4)ا١تادة الرابعة، كأف ىذه األىداؼ نصت عليها "دكف ٖتقيق ا٢تدؼ من الزكاج

:  لطلب التطليق للعيب
 قضت اكمة العليا ُب قرارىا كبذلك: أف يكوف العيب من العيوب التي تحوؿ دكف تحقيق الهدؼ من الزكاج .1

 فإف ٓب للعبلج،أجل سنة كاملة  ييضرب للزكج العاجز عن مباشرة زكجتو  على أنو19/11/1984الصادر ُب
 .تتحسن حالة مرضو حكم للزكجة بالتطليق

أم غَت قابلة للعبلج أك الشفاء، أما إذا كاف العيب قابل للشفاء فينب ي : أف تكوف العيوب غير قابلة للزكاؿ .2
 القضاء اٞتزائرم ككذلك ٝتحعلى القاضي ُب ىذه اٟتالة أف يضرب للزكج أجل كأف تبقى الزكجة ّتانب زكجها، 

.  22/12/1992قرار اكمة العليا الصادر ُب للزكجة أف تطلب التطليق بسبب عقم زكجها
 ك٬توز للقاضي أف يتأكد من ذلك ،خاصة الشهادات الطبية: أف تثبت الزكجة ما تدعيو بكل الوسائل القانونية .3

أ فإنو يبلحظ .  قا53/2ا١تادةكلكن أماـ كل ىذه الشركط اليت جاء ّٔا ا١تشرع ُب . عن طريق طلب ا٠تربة الطبية
أف النص القانو٘ب ٓب يفرؽ بُت ا١ترض الذم أصيب بو الزكج قبل إبراـ عقد الزكاج كا١ترض البلحق إلبراـ عقد الزكاج، 

الطرؼ اآلخر يكوف قد دلس عليو كُب بو ٓب يبلّْغ ك ، إذا كاف الزكج مصاب با١ترض قبل إبراـ عقد الزكاج أنوحيث
ىذه اٟتالة من ا١تفركض أف يكوف للزكج ا١تتضرر اٟتق ُب طلب إبطاؿ العقد، أما إذا كاف ا١ترض الحقا ىنا ٬توز 

: بأنو 13/01/2011 قرار بتاريخ596191كقد قضت اكمة العليا ُب ا١تلف رقم ىذا .للمرأة طلب التطليق
ال يتحمل الزكج، ا١تصاب ٔترض العقم، مسؤكلية تعويض الزكجة، طالبة التطليق، عن الضرر اٟتاصل ٢تا، بفعل "

 3".عدـ قدرتو على اإل٧تاب

  

                                                           
تشوار اٞتيبلٕب، ٤تاضرات ُب قانوف األسرة اٞتزائرم، السنة الثالثة قانوف خاص، كلية اٟتقوؽ كالعلـو السياسية، جامعة تلمساف،  1

2014-2015. 
الزكاج ىو عقد رضائي يتم بُت رجل كامرأة على الوجو الشرعي، من أىدافو تكوين أسرة أساسها : " من قانوف األسرة4 المادةنص 2

 ."ا١تودة، كالرٛتة، كإحصاف الزكجُت، كاافظة على األنساب
، 02 ، العدد2011 ،13/01/2011، قرار بتاريخ596191 ملف رقم ٣تلة اكمة العليا باٞتزائر، غرفة األحواؿ الشخصية،3

. 270ص
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 حقوؽ الطفل عند بدء تكوين األسرة: المطلب الثاني
 كالبذرة تتفاعل ،[223:البقرةسورة ] ﴾ًنسىاؤيكيٍم حىٍرثه لىكيمٍ ﴿األسرة ىي ا١تكاف الذم تيزرع فيها بذرة الطفل 

مع األرض كا١تناخ الذم تنشأ فيو، كتتأثر با١تاء الذم تيسقى بو، فإما تنمو كتزدىر كتعطي الثمار الطيبة، كإما تذبل 
ككذلك الطفل ىو ٙترة أسرتو كابن كالديو، لذا كجب إعداد البيئة، كٖتضَت اٞتو ا١تبلئم للطفل قبل كيجوده . ك٘توت

كقبل تكوُّنو، ليشنأ كينمو ُب ٤تيط صاّب، ٭تافظ على حقوقو كيرعاه كيعتٍت بو، حىت يبلغ غايتو، ك٭تقق أىدافو، 
ليصبح رجل صاّب أك امرأة صاٟتة، يساىم ُب تطور ك٪تو ٣تتمعو كبلده، كيينش  أسرة جديدة لتنمو كتزدىر اٟتياة 

 .كتستمر عملية االستخبلؼ ُب األرض
 :٢تذا فإف حقوؽ الطفل تبدأ عند بداية تكوين األسرة، كذلك بصبلح كالديو األخبلقي كالصحي كىذا يعٍت

 .في حسن اختيار كالديوالطفل حق : الفرع األكؿ
بأف تكوف العبلقة بُت كالديو شرعية، نإتة عن زكاج معًتؼ بو، كليس حق الطفل في شرعية كجوده؛ : الفرع الثاني
 .عبلقة زنا ٤تـر

 حق الطفل في حسن اختيار كالديو: الفرع األكؿ
 التأثَت إٔبكيرجع ذلك . ، كعلى أيمو أف ٗتتار لو أبان صاٟتان صاٟتة من أىم حقوؽ الطفل على أبيو أف ٮتتار لو أيمان إف 

 يتقمص شخصيو أبيو كالبنت تتقمص شخصيو فالولد، البيئي أك الوراثي، سواء التأثَت أبنائهمالعظيم للوالدين َب 
 .[58:األعراؼسورة ]﴿كىاٍلبػىلىدي الطَّيّْبي ٮتىٍريجي نػىبىاتيوي بًًإٍذًف رىبًّْو كىالًَّذم خىبيثى الى ٮتىٍريجي ًإالَّ نىًكدنا﴾: قاؿ تعأب .أيمها
 قبل الزكاج (األب كاألـ)الشركط الواجب توافرىا في الزكجين: أكال

ال بد من توافر شركط معينة ُب الزكجُت الذين سيصبحاف أبواف ُب ا١تستقبل، كسنذكر الشركط اليت تعنينا ُب 
 .معرض ْتثنا ىذا كاليت ٢تا عبلقة ْتقوؽ الطفل

 .ىناؾ شركط ٬تب توفرىا ُب الزكجة حىت تكوف أما صاٟتة ألبنائها:  الواجب توافرىا في الزكجة1الشركط.أ 
 أف تكوف الزكجة من نساء يعرفن بكثرة إال إذا كانت كلودا، فيستحب كا١ترأة ال تكوف أما :اكلودأف تكوف كدكدا  .1

تزكجوا الودكد الولود، فإ٘ب مكاثر بكم : "ملسو هيلع هللا ىلصنسل، كما قاؿ اؿالوالدة، ألف من مقاصد الزكاج األساسية تكثَت 

                                                           
 ألف األسرة السعيدة ترتبط بصبلح كل من الرجل ،الصفة األساسية اليت رغب الشرع ُب مراعاهتا أثناء االختيار ىي الدين كا٠تلق 1

 أف يكوف القصد األكؿ من الزكاج ىو ٣ترد اٟتسن أك ا١تاؿ كذكر العواقب ملسو هيلع هللا ىلصك٢تذا هنى النيب . كزكجتو ُب دينهما كخلقهما
ال تتزكجوا النساء ٟتسنهن فعسى حسنهن أف يرديهن، كال تتزكجوىن ألموا٢تن فعسى أموا٢تن أف تط يهن،  ":الوخيمة لذلك فقاؿ

، ركاه ابن ماجة، أبواب النكاح، باب تزكيج ذات الدين، حديث " فؤلمة خرقاء سوداء ذات دين أفضل،كلكن تزكجوىن على الدين
 صفات ا١ترأة اليت تعتربىا األعراؼ كاألذكاؽ ذكر الدين باعتباره الصفة األساسية  ملسو هيلع هللا ىلصكعندما ذكر. 266ص، 1859رقم 

يًن تىرًبىٍت يىدىاؾى ):ملسو هيلع هللا ىلصكالدائمة كدعا إٔب الظفر ّٔا، فقاؿ اًت الدّْ ٍرأىةي أًلىٍربىعو ًلمىا٢ًتىا كىًٟتىسىًبهىا كىٚتىىا٢ًتىا كىًلًديًنهىا فىاٍظفىٍر ًبذى  ركاه (.تػيٍنكىحي اٍلمى
 .1086، ص1466مسلم، باب استحباب نكاح ذات الدين، حديث رقم 
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 ٚتع ُب ىذا اٟتديث بُت الود، كىو حسن ا٠تلق الذم يثمر ملسو هيلع هللا ىلص كنبلحظ أف رسوؿ ا 1،"األمم يـو القيامة
الًتبية اٟتسنة لؤلكالد، مع كثرة الوالدة ليدؿ على ضركرة اٞتمع بُت كثرة األكالد كالًتبية اٟتسنة، فإف تعارض 

أحد٫تا مع اآلخر قدمت الًتبية، فتستحب قلة األكالد إف خشي عليهم اال٨تراؼ ُب حاؿ الكثرة، كيدؿ عليو أف 
 ال يكاثر كيباىي إال با٠تٌَتين من أمتو، أما ملسو هيلع هللا ىلص كىو ، علل ذلك ٔتكاثرتو ّٔم يـو القيامةملسو هيلع هللا ىلصالرسوؿ

  . كا١تنحرفُت فبل فضل ُب ا١تكاثرة ّٔمالفاسدين
النهي ليس من  كلكن ىذا 2،كينهاىم عن العقيم ،الزكاج با١ترأة الولود ٭تث أصحابو على ملسو هيلع هللا ىلص كاف فقد
، فإنو ال خبلؼ ُب صحة الزكاج من العقيم، بل كيستحب ذلك إف كانت امرأة صاٟتة، كقصد من التحرٙبباب 

زكاجو منها ٖتصينها، خاصة مع تشريع تعدد الزكجات، ألف من أغراضو كمقاصده األصلية تزكيج ذكم اٟتاجة من 
.  النساء

 لتأثَت ذلك على صحة األكالد خاصة ُب ،كا١تراد ّٔا غَت القرابة القريبة : من غير األقاربأجنبيةأف تكوف  .2
 .كبَت ُب اإلصابة باألمراض الوراثيةبدكر  األقارب زكاج كيساىم 3،العائبلت اليت ٖتمل أمراضا كراثية خطَتة

 أكثر لكنها عند األقاربك.  الكأأقارب ٞتميع ا١تقبلُت على الزكاج سواء كانوا ففحوصات ما قبل الزكاج مهمة 
  .ىناؾ أمراض كراثيةثبت كتبُت أف  خاصة إذاأ٫تية 

كمن العلل اليت ذكرىا الفقهاء لكراىة الزكاج بالقريبة، أنو ال تؤمن العداكة ُب النكاح، كإفضاؤه إٔب الطبلؽ، 
عن زكاج األقارب أف  يقوؿ صاحب إحياء علـو الدين 4.فإذا كاف ُب قرابتو أفضى إٔب قطيعة الرحم ا١تأمور بصلتها

 إ٪تا تنبعث بقوة اإلحساس بالنظر كاللمس كإ٪تا يقول اإلحساس باألمر ال ريب اتأثَته ُب تضعيف الشهوة، فإنو
 5.اٞتديد، فأما ا١تعهود فإنو ييضًعف اٟتس كالتأثر بو كال تنبعث بو الشهوة

كا١تراد بو اٟتسب الديٍت الذم ىو الدين كا٠تلق ال اٟتسب الدنيوم من ا١تاؿ كاٞتاه  :أف تكوف ذات حسب .3
كليحذر . كيكوف ذلك بأف تنشأ ا١ترأة ُب كسط كبيئة كأسرة ٤تافظة ملتزمة باألخبلؽ كاآلدابالعارم عن التدين، 

.  الدمنخضراءإياكم ك ":فقاؿ ملسو هيلع هللا ىلصالرسوؿ  ذلك حٌذر منكقد من ا١ترأة اليت تربت ُب كسط متعفن كفاسد، 
                                                           

، دار السبلـ للنشر كالتوزيع، الرياض، السعودية، سنن أيب داكد، (سليماف بن األشعث بن إسحاؽ أألسدم السجستا٘ب)  داكدأبو 1
 .297، ص2050 رقم، كتاب النكاح، باب النهي عن تزكيج من ٓب يلد من النساء، حديث 1999الطبعة األكٔب، أفريل

إ٘ب أصبت امرأة ذات حسب كمنصب، إال أهنا ال تلد، أفأتزكجها؟ فنهاه، ٍب أتاه الثانية، : فقاؿ ملسو هيلع هللا ىلصإٔب النيبجاء رجل فقد  2
 .297، ص2050 رقم، ا١ترجع السابق، سنن أيب داكد. تزكجوا الودكد الولود، فإ٘ب مكاثر بكم: فنهاه، ٍب أتاه الثالثة، فقاؿ

كتزداد نسبة ىذا األمراض . إف احتماؿ اإلصابة باألمراض ا٠تلقية عند ا١تتزكجُت من أقارّٔم أعلى مقارنة با١تتزكجُت من غَت أقارّٔم 3
، كلو تزكج ىافهناؾ احتماؿ كبَت أف يكوف أبناء العم كالعمة كا٠تاؿ كا٠تالة لديهم اٞتينات ا١تعطوبة نفس. كلما زادت درجة القرابة

 .حدىم من اآلخر فهناؾ خطر على ذريتوأ
 ٖتقيق عبد ا بن عبد اسن الًتكي كعبد الفتاح ٤تمد اٟتلو، دار عآب الكتب، الرياض، ا١تملكة العربية ،ا١ت ٍت ابن قدامة، 4

 .83، ص7، اٞتزء 1997السعودية، الطبعة الثالثة، 
 .41، ص2رجع السابق، اٞتزء آب، أبو حامد ال زإب، إحياء علـو الدين 5
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 :كدعا إٔب الزكاج من األكفاء بقولو 1،"ا١ترأة اٟتسناء ُب ا١تنبت السوء:  الدمن؟ قاؿكما خضراءيا رسوؿ ا : قالوا
 2."نكحوا إليهماٗتَتكا لنطفكم، كانكحوا األكفاء، ك"

 أك قياـ على ،كًتبية أكالد أك كرب سن، ييستحب اختيار الثيب إذا كاف لو إليها حاجة:  التي يحتاج إليهاالثيب .4
نعم، : ىل نكحت؟ قلت) :عندما قاؿ لو- رضي ا عنو -  من جابر ملسو هيلع هللا ىلص  الرسوؿكما استصوبو، أسرة
يا رسوؿ ا قتل أيب يـو أحد كترؾ : فهبل بكرا تبلعبها كتبلعبك، قلت: ثيب، قاؿ: أبكرا أـ ثيبا؟ قلت: قاؿ

: فقولو 3،(أصبت:  كلكن امرأة ٘تشطهن كتقـو عليهن قاؿ،تسع بنات، فكرىت أف أٚتع إليهن خرقاء مثلهن
 4.بأصبت يدؿ على االستحبا

 لقد حث اإلسبلـ ا١ترأة أك أكلياءىا أف ٮتتاركا ٢تا الزكج ا١تناسب، فالزكج :الشركط الواجب توافرىا في الزكج.ب 
 :ىو رب األسرة كأب األكالد ُب ا١تستقبل، لذا كجب أف تتوفر فيو صفات ليكوف أىبل لذلك، كأىم تلك الصفات

 فإف عاشرىا با١تعركؼ كإف ،فبل يزكج األب ابنتو إال ١تن لو دين كخلق كشرؼ كحسن سلوؾ: كالخلقاألمانة  .1
إذا أتاكم من ترضوف دينو كخلقو فزٌكجوه، إال تفعلوه تكن فتنة ُب : "ملسو هيلع هللا ىلصسرحها بإحساف، يقوؿ الرسوؿ 

 فاإلسبلـ يزف الرجل ا٠تاطب للبنت ٔتا يتحلى بو من دين كأخبلؽ، كال عربة عنده ٔتا 5،"األرض كفساد عريض
 .ٯتلك من ماؿ أك يتقلب فيو من جاه كشهرة أك سلطة

فبلف كفء لفبلف أم : ا١تماثلة كا١تساكاة كا١تناظرة، فيقاؿ :تطلق الكفاءة ُب الل ة على معا٘ب عدة منها: الكفاءة .2
 كا١تساكم، كمنو الكفاءة ُب النكاح كىو أف يكوف الزكج مساكيا للمرأة ُب حسبها كدينها مساك لو كالكفء النظَت

كالكفاءة ُب  6.أم ال مثيل لو ،[04:صسورة اإلخبل[  ﴾كىٓبىٍ يىكيٍن لىوي كيفيونا أىحىده ﴿ :قاؿ تعأب كنسبها كغَت ذلك،
اختيار ا١ترأة لزكجها، ألف ٖتقق التقارب  ُب الزكاج ىي األساس الذم دعا فقهاء الشريعة اإلسبلمية ١تراعاتو عند

 .جيعود إٔب مدل مراعاة أكصاؼ الكفاءة عند اختيار الزك كالتآلف بُت الزكجُت كضماف استقرار األسرة،
ًبيثىاًت كىالطَّيّْبىاتي لًلطَّيًّْبُتى كىالطَّيّْبيوفى لًلطَّيّْبىاًت أيكلىًئكى :قاؿ سبحانو كتعأب ًبيًثُتى كىا٠تٍىًبيثيوفى لًٍلخى  ﴿ا٠تٍىًبيثىاتي لًٍلخى

 الكفاءة ُب الزكاج، يهدؼ ٞتعل اٟتياة ، فاشًتاط[26:النورسورة ]ميبػىرَّءيكفى ٦تَّا يػىقيوليوفى ٢تىيٍم مىٍ ًفرىةه كىرًٍزؽه كىرٙبه﴾ 
 التكافؤ بُت الزكجُت، ٮتلق فجوة بينهما، األمر  فانعداـ.توافق كانسجاـ  يعرؼ أطرافهامتناسقة،الزكجية حياة 
 .؛ كما يًتكو ذلك من آثار نفسية كاجتماعية ُب األبناءاألسرة كتفككها ، كتصدعالشقاؽالذم يسبب 

                                                           
 .17ص، 2014اٟتبيب شريح، عناية اإلسبلـ باألسرة، شركة دار األمة، اٞتزائر،  1
 .281، ص1968 رقم، أبواب النكاح، باب األكفاء، حديث سنن ابن ماجة 2
 يبة ك٘تتشط الٌشعثة، حديث رقم البخارم 3

ي
 .1137، ص5247، كتاب النكاح، باب تستحٌد ا١ت

 إٔب شرح ا١تنهاج، دار الكتب العلمية، بَتكت، لبناف، هناية اتاج، (مشس الدين ٤تمد بن أيب العباس) األنصارمابن شهاب الدين  4
 .184، ص6، اٞتزء 2003الطبعة الثالثة، 

 .281، ص1967أبواب النكاح، باب األكفاء، حديث  ،1999 سنن ابن ماجة، دار السبلـ للنشر كالتوزيع، الرياض،  بن ماجة،5
. 130ص ،1، ج1955 لساف العرب، دار صادر، لبناف، ،ٚتاؿ الدين أبو الفضل ٤تمد بن مكـر ابن منظور اإلفريقي ا١تصرم 6
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كل أنواع التمييز كٓب تفرؽ  تعٍت إ٬تاد فوارؽ طبقية بُت البشر ألف الشريعة اإلسبلمية حاربت الكفاءة ُب الزكاج الك
لىٍقنىاكيٍم : ، كقاؿ أيضا[10:اٟتجراتسورة ]﴿ًإ٪تَّىا اٍلميٍؤًمنيوفى ًإٍخوىةه﴾ : بُت أحد، قاؿ تعأب ﴿ يىا أىيػُّهىا النَّاسي ًإنَّا خى

سورة ]ًمٍن ذىكىرو كىأينٍػثىى كىجىعىٍلنىاكيٍم شيعيوبنا كىقػىبىاًئلى لًتػىعىارىفيوا ًإفَّ أىٍكرىمىكيٍم ًعٍندى اللًَّو أىتٍػقىاكيٍم ًإفَّ اللَّوى عىًليمه خىًبَته ﴾ 
الدعوة ١تراعاة التقارب يقصد بالكفاءة إ٪تا ، فأساس التفاضل بُت البشر ىو التقول كالصبلح، ك[13:اٟتجرات

 .إْب.. كالسن، التدين، كالنسب، كالعلمُببُت الزكجُت 
 الفحص الطبي قبل الزكاج: ثانيا

ييعدُّ الفحص الطيب قبل الزكاج كسيلة كقائية فعالة للحد من انتقاؿ األمراض الوراثية كا١تعدية، كاٟتد من انتشارىا 
سواء بُت الزكجُت أك إٔب األكالد، كىذا من أجل التقليل من كالدة األطفاؿ ا١تشوىُت أك ا١تعاقُت، فيساعد الفحص 
الطيب قبل الزكاج ُب تقدٙب النصيحة للمقبلُت عليو بإ٘تاـ الزكاج من عدمو، أك تأجيلو إذا كاف ا١ترض ٯتكن عبلجو، 
كتظهر أ٫تيتو أكثر ُب ا١تناطق اليت يكثر فيها زكاج األقارب، الذم يزيد األمراض الوراثية، كيينتج نسبل ضعيفا من 

الناحية الصحية، كخامبل من الناحية العقلية، فيصاب األطفاؿ بأمراض عدة كتأخر النمو، كاإلعاقات اٟتركية 
 1.كالذىنية، كالوفاة ا١تبكرة، ٢تذا فالفحص الطيب ييعطي للمقبلُت على الزكاج ا٠تيارات ا١تناسبة لتفادم ىذه األمراض

على اختيار - كما أسلفنا–أكدت الشريعة اإلسبلمية : موقف الشريعة اإلسالمية من الفحص الطبي قبل الزكج.أ 
الشريك الصاّب كالصحيح كالسليم من العيوب اليت ٖتوؿ دكف ٖتقيق ال رض من الزكاج، فحثت على ضركرة اختيار 

فقضية الفحص الطيب قبل . 2ا١ترأة الودكد الولود، كالتخيَت للنطفة باختيار سليمة البدف اليت تنجب أطفاؿ أصحاء
الزكاج من النوازؿ أم أهنا مسألة جديدة كحديثة، غَت أف الكثَت من الفقهاء ا١تعاصرين قالوا بإلزاميتو كجعلو شرطا 
 :من شركط إ٘تاـ الزكاج، كىو ال يتعارض مع أحكاـ الشريعة، بل ٭تقق ا١تقاصد الكلية للشريعة كقواعدىا كاليت منها

كىو من مقاصد الشريعة اإلسبلمية كما سبق ذكره، كيكوف ذلك بإ٧تاب أطفاؿ أصحاء معافُت، : حفظ النسل .1
فبل مانع من حرص اإلنساف على أف يكوف نسلو ا١تستقبلي صاٟتا غَت معيب، كالفحص الطيب قبل الزكاج ٭تقق 

، [38:آؿ عمرافسورة ]﴾قىاؿى رىبّْ ىىٍب ٕب ًمٍن لىديٍنكى ذيرّْيَّةن طىيّْبىةن ﴿: 3ىذا ا١تقصد بتجنب الذرية ا١تصابة باألمراض
 .فصار إجراء الفحص الطيب قبل الزكاج كجعلو شرطا الزما إل٘تاـ الزكاج أمرا الزما

من مقاصد الزكاج ٖتصيل السكينة كالطمأنينة، : المحافظة على األسرة كاستمرار العالقة الزكجية كاستقرارىا .2
نىكيٍم مىوىدَّةن ﴿: كنشر ا١تودة كالرٛتة بُت الزكجُت كىًمٍن آىيىاتًًو أىٍف خىلىقى لىكيٍم ًمٍن أىنٍػفيًسكيٍم أىٍزكىاجنا لًتىٍسكينيوا إًلىيػٍهىا كىجىعىلى بػىيػٍ

                                                           
 ٧تاة ناصر، ظاىرة زكاج األقارب كعبلقتو باألمراض الوراثية، مذكرة ماجستَت ُب أنثركبولوجيا الصحة، جامعة أبو بكر بلقايد، 1

. 212، ص2012-2011تلمساف، اٞتزائر، 
 علي ٤تي الدين القره داغي، الفحص الطيب قبل الزكاج من منظور الفقو اإلسبلمي، ٣تلة جامعة قطر، كلية الشريعة، قسم الفقو 2

. 03، ص2009، قطر، قكأصوؿ
 األردف، عماف، جامعة الَتموؾ، ٗتصص فقو، مذكرة ماجستَت، الفحص الطيب قبل الزكاج،  صفواف ٤تمد رضا علي عضيبات،3

. 80ص ،2004
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ىيىاتو لًقىٍوـو يػىتػىفىكَّريكفى  ، كالفحص الطيب قبل الزكاج يساىم ُب بناء أسرة [21:الرـكسورة ]﴾كىرىٍٛتىةن ًإفَّ ُب ذىًلكى آلى
 1.سعيدة مستقرة خالية من األمراض كالعيوب

 إف دفع الضرر قبل كقوعو بالفحص أكٔب كأسهل من دفعو بعد كقوعو لصعوبة ذلك، 2:الدفع أكلى من الرفع .3
 .كالفحص الطيب يدفع الضرر قبل الزكاج كقبل إ٧تاب األطفاؿ

الوسيلة اليت تؤدم إٔب أفضل ا١تقاصد كال ايات ىي أفضل الوسائل، فإف كانت ال اية من : للوسائل حكم الغايات .4
 .الفحص ىي سبلمة اإلنساف العقلية كاٞتسدية، كسبلمة ذريتو بعدىا، فإف الوسيلة اققة لذلك تكوف مشركعة

إف اإلقداـ على الزكاج مع كجود أمراض هتدد كياف األسرة : ال ضرر كال ضرار، كالضرر يدفع قدر اإلمكاف .5
شى منها على صحة الزكجُت كاألكالد فيو ضرر  ككجب دفع الضرر كرفعو قدر اإلمكاف، كالفحص الطيب كسيلة ،كٮتي

 3.ذلك
الفحص الطيب ٭تقق مصاّب شرعية راجحة للزكجُت كالذرية كيدرأ مفسدة متوقعة، : جلب المصلحة كدرأ المفسدة .6

  4.كاألكٔب أف تدفع ا١تفسدة بإجراء الفحص قبل إ٘تاـ العقد، فنحقق مصلحة اٟتفاظ على الذرية
 كفيو مصلحة، ، منها5فهو إجراء أساسي ُب تشخيص األمراض من أجل عبلجها أك اٗتاذ التدابَت الوقائية

 1.فيكوف اإللزاـ بو أمرا احتياطيا ٬تلب مصلحة كيدرأ مفسدة

                                                           
 بدكف بلد النشر، دار الفكر اٞتامعي، أحكاـ األسرة ُب الفقو اإلسبلمي،  أٛتد ٓتيت ال زإب كعبد اٟتليم ٤تمد منصور علي،1

 .122، ص2009
 ،2005 أسامة عمر سليماف األشقر، مستجدات فقهية ُب قضايا الزكاج كالطبلؽ، دار النفائس للنشر كالتوزيع، عماف، األردف، 2

. 96ص
. 134، ص2010، اٞتزائر، 6 ، الطبعةاٞتامعية، ديواف ا١تطبوعات 1 العريب بلحاج، الوجيز ُب شرح قانوف األسرة اٞتديد، اٞتزء3
 مناؿ ٤تمد رمضاف العيشي، أثر األمراض الوراثية على اٟتياة الزكجية، مذكرة ماجستَت ُب الفقو ا١تقارف، كلية الشريعة كالقانوف، 4

. 79اٞتامعة اإلسبلمية، غزة، فلسطُت، ص
إفَّ ٣تلس ٣تمع الفقو اإلسبلمي ا١تنعقد ُب دكرة مؤ٘تره الثامن . (اإليدز)مرض نقص ا١تناعة ا١تكتسب  بشأف (13/8 )82 :قرار رقم 5

بعد اطبلعو على  ـ،1993 (يونيو) حزيراف 27- 21ىػ ا١توافق 1414 ٤تـر 7- 1بركنام دار السبلـ من  ببندر سَتم بيجواف،
 كبعد استماعو إٔب ا١تناقشات اليت دارت حولو،  ،(اإليدز)البحوث الواردة إٔب آّمع ٓتصوص موضوع مرض نقص ا١تناعة ا١تكتسب 

 ،(متبلزمة العوز ا١تناعي ا١تكتسب)كتبُت منها أف ارتكاب فاحشيت الزٗب كاللواط أىم سبب لؤلمراض اٞتنسية اليت أخطرىا اإليدز 
كال شك أفَّ االلتزاـ بتعاليم اإلسبلـ  .كأف ٤تاربة الرذيلة كتوجيو اإلعبلـ كالسياحة كجهة صاٟتة تعترب عوامل ىامة ُب الوقاية منها

اٟتنيف ك٤تاربة الرذيلة كإصبلح أجهزة اإلعبلـ كمنع األفبلـ كا١تسلسبلت ا٠تليعة كمراقبة السياحة تعترب من العوامل األساسية للوقاية 
  .من ىذه األمراض

  .فإف عليو أف ٮترب اآلخر كأف يتعاكف معو ُب إجراءات الوقاية كافة ُب حالة إصابة أحد الزكجُت ّٔذا ا١ترض، :قرر ما يلي
 =:كيوصي بما يلي
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أضاؼ ا١تشرع اٞتزائرم ُب قانوف األسرة مادة : موقف قانوف األسرة الجزائرم من الفحص الطبي قبل الزكج.ب 
 كاليت تيلـز ا١تقبلُت على 2( مكرر7) كىي ا١تادة02-05جديدة متعلقة بالفحص الطيب قبل الزكاج ٔتوجب األمر

( 03)الزكاج تقدٙب شهادة طبية تثبت خلو٫تا من األمراض اليت تتعارض مع الزكاج، على أف ال تزيد مدهتا عن ثبلثة 
 3(.154-06)أشهر، كقد نظم ا١تشرع ىذه ا١تسألة فأصدر ا١ترسـو التنفيذم رقم

كرغم عبارة الوجوب الواردة ُب ا١تادة فإف ا١تشرع ٓب ٬تعل الشهادة الطبية شرطا لصحة عقد الزكاج، اليت نص 
 مكرر، بل أدرجو كإجراء كقائي شكلي؛ ال اية منو منع التدليس أك ال ش من طرُب 09 ك09عليها ُب ا١تادتُت

 4.العقد، ك٭توؿ دكف إخفاء العيوب كاألمراض اليت قد ٮتفيها أحد الطرفُت
كعليو فإف اإللزاـ بالفحص الطيب قبل الزكاج ال يعدك كونو ٣ترد شرط إجرائي لعقد الزكاج، كأف عدـ االلتزاـ بو ال 

 بنصها 154-06 من ا١ترسـو التنفيذم7/2يعٍت بطبلف العقد، بل العربة بإرادة الطرفُت، كىذا ما عربت عنو ا١تادة
، غَت أنو "ال ٬توز للموثق أك ضابط اٟتالة ا١تدنية رفض إبراـ عقد الزكاج ألسباب طبية خبلفا إلرادة ا١تعنيُت: "أنو

                                                                                                                                                                                           

دعوة اٞتهات ا١تختصة ُب الدكؿ اإلسبلمية الٗتاذ كافة التدابَت للوقاية من اإليدز كمعاقبة من يقـو بنقل اإليدز إٔب غَته  :أكالن 
كما يوصي حكومة ا١تملكة العربية السعودية ٔتواصلة تكثيف اٞتهود ٟتماية ضيوؼ الرٛتن كاٗتاذ ما تراه من إجراءات  .متعمدان 

  .كفيلة بوقايتهم من احتماؿ اإلصابة ٔترض اإليدز
كما ينب ي  ك٬تب على ا١تصاب أك حامل الفَتكس أف يتجنب كل كسيلة يعدم ّٔا غَته، .توفَت الرعاية للمصابُت ّٔذا ا١ترض :ثانيان 

  .توفَت التعليم لؤلطفاؿ الذين ٭تملوف فَتكس اإليدز بالطرؽ ا١تناسبة
  :الستكماؿ البحث فيها كعرضها ُب دكرات قادمة أف تقـو األمانة العامة باستكتاب األطباء كالفقهاء ُب ا١توضوعات التالية، :ثالثان 

 إجهاض ا١ترأة اٟتامل ا١تصابة بفَتكس .ج   . موقف جهات العمل من ا١تصابُت باإليدز.ب   .عزؿ حامل فَتكس اإليدز كمريضو . أ
 ىل تعترب اإلصابة ٔترض اإليدز من قبيل مرض ا١توت من .ىػ   . إعطاء حق الفسخ المرأة ا١تصاب بفَتكس باإليدز.د .باإليدز

 ما اٟتكم الشرعي فيمن تعمد نقل .ز        . أثر إصابة األـ باإليدز على حقها ُب اٟتضانة.ك   حيث تصرفات ا١تصاب؟
  . تعويض ا١تصابُت بفَتكس اإليدز عن طريق نقل الدـ أك ٤تتوياتو أك نقل األعضاء.ح    .مرض اإليدز إٔب غَته

 .كا أعلم  . إجراء الفحوصات الطبية قبل الزكاج لتجنب ٥تاطر األمراض ا١تعدية كأ٫تها اإليدز.ط
 (.185جدة، ا١ترجع السابق، ص-قرارات كتوصيات ٣تمع الفقو اإلسبلمي ا١تنبثق عن منظمة ا١تؤ٘تر اإلسبلمي: المرجع)

. 74، صا١ترجع السابق أسامة عمر سليماف األشقر، 1
أشهر، تثبت  (03)٬تب على طاليب الزكاج أف يقدما كثيقة طبية، ال يزيد تارٮتها عن ثبلثة: " مكرر من قانوف األسرة7نص المادة 2

يتعُت على ا١توثق أك ضابط اٟتالة ١تدنية، أف يتأكد قبل ٖترير . خلو٫تا من أم مرض أك عامل قد يشكل خطرا يتعارض مع الزكاج
عقد الزكاج من خضوع الطرفُت للفحوصات الطبية كمن علمهما ٔتا قد تكشف عنو من أمراض أك عوامل قد تشكل خطرا يتعارض 

 ".ٖتدد شركط ككيفيات تطبيق ذلك عن طريق التنظيم. مع الزكاج كيشر بذلك ُب عقد الزكاج
ـ يػحػٌدد شػركط ككػيفػيات 2006مػايػو سػنة 11الػػمػوافق 1427ربػيع الػثػا٘ب عاـ 13مؤرخ ُب 06 - 154 مػرسـو تػنفػيذم رقم 3

 كا١تتضمن 1984يػونػيػو سػنػة 9ا١توافػق 1404رمػضػػاف عػػاـ 9اا١تؤرخ فػي 84-11مػكػرر من الػقػانوف رقم 7تػطػبػػيق أحػكػاـ ا١تادة 
. 2006 مايو14، مؤرخة ُب31قانػوف األسػرة، اٞتريدة الرٝتية للجمهورية اٞتزائرية الدٯتقراطية الشعبية، العدد

. 127 العريب بلحاج، ا١ترجع السابق، ص4
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كُب . 1(7/2)على ا١توثق أك ضابط اٟتالة ا١تدنية التأكد من علم الطرفُت بنتائج فحوصاهتما حسب نص ا١تادة
 .األخَت فإف إرادة الطرفُت ا١تستقلة كاٟترة ىي اليت تقرر إبراـ العقد من عدمو

 ا١تتعلق بالصحة على إلزامية الفحص الطيب ُب 02/07/2018 ا١تؤرخ ُب11-18كما أكد القانوف رقم
 ".الفحص الطيب السابق للزكاج إجبارم: " منو72ا١تادة

 حق الطفل في شرعية كجوده: الفرع الثاني
للطفل اٟتق ُب أف يكوف كجوده شرعيا، ناش  عن عبلقة صحيحة كسليمة كشرعية بُت كالديو، ٦تا يضمن لو 

حقوقو، ك٭تميو من كل ما ٯتس شرفو ككجوده، كأف ال يكوف كجود الطفل  نتيجة عبلقة عابرة، أك نزكة آنية، أك شهوة 
ٟتظية، فهو شئنا أـ أبينا إنساف ٬تب أف يكوف لو أصل كجذكر كامتداد أسرم كعائلي ك٣تتمعي، كليس حيواف معزكؿ 

 . ُب بيئة معزكلة، أك ُب حظَتة للتناسل أك ُب ٤تمية للتكاثر
 : كّٔذا فإننا نعٍت ْتق الطفل ُب الوجود الشرعي جانبُت اثنُت

 .تحريم كمنع أم عالقة خارج إ ار الزكاج كالزنا: جانب العدـمن : أكال
 . حق الطفل الشرعي في الوجودالذم يضمن تشريع الزكاج: جانب الوجودمن : ثانيا

حق الطفل ُب عبلقة شرعية بُت كالديو؛ يقتضي كجوبا اللجوء إٔب الوسيلة الوحيدة كىي الزكاج : تحريم الزنا: أكال
٦تا ينتج . كالزنا  عبلقات ٤ترمة ك٦تنوعة إٔبكيلجأ ،غَت أف ىناؾ من ٮتالف تنظيم الزكاج كأحكاموكما سنرل الحقا، 

عنو آثار كخيمة ُب األفراد كاألسر كآّتمعات بل كحىت الدكؿ، كيكوف األطفاؿ النإتوف عنها ىم الضحية األكٔب ٢تا 
 .فتضيع حقوقهم

 ُب كل الشرائع السماكية كاألرضية، نظمتو فالزكاج كالزنا كإف كانا يشًتكاف ُب فعل الوطء إال أف الزكاج عمل مشركع
الشرائع كالقوانُت ككضعت لو نصوصا ٖتدد حقوؽ ككاجبات كل طرؼ فيو، كأل٫تيتو كعظمتو عٌده القرآف ميثاقا غليظا 

 .[21:النساءسورة ]﴾كىكىٍيفى تىٍأخيذيكنىوي كىقىٍد أىٍفضىى بػىٍعضيكيٍم ًإٔبى بػىٍعضو كىأىخىٍذفى ًمٍنكيٍم ًميثىاقنا غىًليظنا﴿: فقاؿ
اليت تؤدم إٔب من أعظم اٞترائم ، فهو أما الزنا فهو عمل غَت مشركع جٌرمتو الشرائع كالقوانُت ككضعت لو عقوبات

 . كوهنا تصيب العرض كالشرؼ فهي بذلك تؤدم إٔب زعزعة كتصدع آّتمع كتفككو كاهنيارهكدمارىا، األسرة خراب 
أنو يرل  مفهـو الزنا ٤تل اختبلؼ بُت الشريعة اإلسبلمية كالقانوف، فهذا األخَت: مفهـو الزنا بين الشريعة كالقانوف.أ 

 عليوفيعاقب ،  ُب ا٠تيانة الزكجية فقطالفعل ٗتص األفراد كعبلقاهتم، كىو ٭تصر  اليتالشخصيةلعبلقات من ا
 عليوفتعاقب ، اعتداء على سبلمة آّتمعفتعترب الزنا أما الشريعة اإلسبلمية . تلك العبلقة كرامة  كحفاظا علىصيانة

؛ فساد آّتمع كا٨تبللوك األسرة ىبلؾ إٔب اليت تؤدمإشاعة للفاحشة انتشاره  كُب ، بكياف اٞتماعةٯتسباعتباره 
نٍػيىا كىاآٍلىًخرىةً ﴿ بُّوفى أىٍف تىًشيعى اٍلفىاًحشىةي ُب الًَّذينى آىمىنيوا ٢تىيٍم عىذىابه أىلًيمه ُب الدُّ  .[19:النورسورة ]﴾ًإفَّ الًَّذينى ٭تًي

                                                           
يػجب عػلى ا١تػوثق أك ضػابط اٟتػالػة ا١تػدنػية التػأكػد من خبلؿ االستػمػاع إٔب كبل الطػرفُت ُب آف كاحد من علمهما بػنتائج : 7المادة 1

 .الفحوصات الػيت خضع ٢تا كل منهما كبػاألمػراض أك الػػعػوامل الػيت قػد تػشػػكل خػطػرا يػتػعػارض مع الزكاج كيؤشر بذلك ُب عقد الزكاج
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 فقهاء الشريعة اإلسبلمية على اختبلؼ مذاىبهم أف الزنا ىو الوطء يرل: اإلسالمية الشريعةتعريف الزنا في  .1
 :  ب ض النظر عن االختبلفات من حيث القيود الواردة شرعا، كمن تلك التعريفات نورد ما يأٌب،اٟتراـ ا١تتعمد

 ُب غَت ملك أك شبهة ُب حاؿ االختيار ُب دار ،الوطء من رجل مكلف المرأة من القبل: عند الحنفية .1.1
 1.لتـز أحكاـ اإلسبلـاالعدؿ ٦تن 

 2. انتهاؾ الفرج اـر بالوطء اـر ُب غَت ا١تلك أك الشبهة:عند المالكية. 2.1
 كطء رجل من أصل دار اإلسبلـ امرأة ٤ترمة عليو من غَته بعقد أك شبهة كىو بالغ :عند الشافعية. 3.1

 3.عاقل ٥تتار عآب التحرٙب
 4.شبهة ت ييب حشفة ذكر بالغ ُب أحد الفرجُت ٦تن ال عصمة بينهما كال :عند الحنابلة .4.1
 5. كطء من ال ٭تل النظر إٔب ٣تردىا مع العلم بالتحرٙب:عند الظاىرية .5.1

 : ٯتكن تقسيم التعريفات السابقة إٔب قسمُتكعليو 
 6.الديبرُب  كأ جعلوا الزنا شامبل للوطء من القبل :(الشافعية كاٟتنابلةكا١تالكية )تعريف الجمهور  :القسم األكؿ
 . كعندىم أف اللواط ال يدخل ُب معٌت الزنا، الذين خصوا الزنا بالوطء ُب القبلتعريف الحنفية :القسم الثاني

 للزنا فهو القتل بكل حاؿ، م اير كحكمو ،كالتعريف األقرب ىو تعريف اٟتنفية ألف الوطء ُب الدبر ال يسمى زنا
كما أٚتع على ذلك الصحابة رضواف ا عليهم كإف اختلفوا ُب صفة القتل، بينما الزنا اٞتلد كالت ريب مع اختبلؼ 

.  الفقهاء ُب كجوب الت ريب
ٓب يعرؼ ا١تشرع اٞتزائرم جرٯتة الزنا كترؾ ذلك للفقو حيث باستقرائنا لنص : تعريف الزنا في القانوف الجزائرم .2

 ٧تد أف ا١تشرع اٞتزائرم قد جـر الزنا كعاقب عليو كلكن دكف كضع من قانوف العقوبات اٞتزائرم، 7(339)ا١تادة

                                                           
 .5، ص5، ج1997دار الكتب العلمية، بَتكت، لبناف، الطبعة األكٔب، ، ابن ٧تيم ا١تصرم، كنز الدقائق ُب فركع اٟتنفية 1
، ركاية سحنوف، من إصدارات كزارة الشؤكف اإلسبلمية كاألكقاؼ كالدعوة كاإلرشاد، ا١تملكة  مالك، ا١تدكنة الكربلاإلماـ مالك 2

. 2، ص16العربية السعودية، ج
 .86، ص10، ج1991 كعمدة ا١تفتُت، ا١تكتب اإلسبلمي، بَتكت، لبناف، الطبعة الثالثة، اإلماـ النوكم، ركضة الطالبُت 3
 .2000، بَتكت، لبناف، العلمية، دار الكتب ، األحكاـ السلطانية(أيب يعلى ٤تمد بن اٟتسُت) الفراء اٟتنبلي 4
، الى 5 . عبد ال فار سليماف البنداكم دار الكتب العلمية،بَتكت،لبناف، د ط، د ت: باآلثار، ٖتقيقابن حـز
 .298ص، ىػ1398 ،02 ٤تمد بن يوسف بن أيب القاسم العبدرم، أبو عبد ا، التاج كاإلكليل ١تختصر خليل، دار الفكر، بَتكت،ط 6
ٔب سنتُت على كل امرأة متزكجة ثبت ارتكأّا جرٯتة الزنا، كتطبيق إيقضي باٟتبس من سنة : "من قانوف العقوبات 339نص المادة 7

كيعاقب الزكج الذم يرتكب جرٯتة الزنا باٟتبس من سنة إٔب . العقوبة ذاهتا على كل من ارتكب جرٯتة الزنا مع امرأة يعلم أهنا متزكجة
كال تتخذ اإلجراءات إال بناء على شكول الزكج ا١تضركر، كإف صفح ىذا األخَت يضع . سنتُت كتطبق العقوبة ذاهتا على شريكتو

". حدا لكل متابعة
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، أف جرٯتة الزنا ذات طبيعة 1 ٧تد أف ىناؾ ٤تاكالت لضبط تعريف ٞترٯتة الزناللقانوف نفسوتعريف لو، إال أنو تبعا 
كيعد الثا٘ب شريكا كىو ا٠تليل ، خاصة ألهنا تقتضي التفاعل بُت شخصُت يعد أحد٫تا فاعبل أصليا كىو الزا٘ب الزكج

 كال تتحقق جرٯتة الزنا إال ْتصوؿ الوطء أك اٞتماع بُت رجل ،الذم باشر مع الفاعل األصلي العبلقة اٞتنسية
 2.كخليلتو أك بُت امرأة كخليلها

اتصاال جنسيا ب َت زكجو، كالزنا  (رجل كامرأة)اتصاؿ شخص متزكج " :بأنوكما عٌرؼ الدكتور ٧تيب حسٍت الزنا 
 3. اتصلت جنسيا برجل غَت زكجها، كيرتكبها الزكج إذا اتصل جنسيا بامرأة غَت زكجتوإذاجرٯتة ترتكبها الزكجة 

الزنا ىو كل كطء أك ٚتاع تاـ غَت شرعي يقع من رجل متزكج مع امرأة متزكجة،   ":عرٌفو عبد العزيز سعدك
الزنا العبلقة اٞتنسية اليت يرتكبها الزكج  ":عرٌفو ابن كارث ك4."استنادا إٔب رضائهما ا١تتبادؿ كتنفيذا لرغبتهما اٞتنسية

 5.الزكج أك الزكجة مع أم شخص آخر شرط تقدٙب شكول من الزكج ا١تضركر
 : بُت التعريفُتكاالختبلؼ تفاؽ أكجو لبلىناؾ  6: الزنا في الشريعة كالقانوفمقارنة بين تعريف .3

 . ُب ٕترٙب الفعل ككضع لو عقوبة ٤تددة منصوص عليها فيهمامنهمايتفق كل : أكجو االتفاؽ .1.3
 أم ال شركع فيو عند كليهما،ال توجد جرٯتة الزنا إال  بفعل الوطء فعبل كامبل  .
 كل من الشريعة كالقانوف يرجع ُب تعريف اٞترٯتة إٔب الفقو . 
 : جرٯتة الزنا ُب الفقو اإلسبلمي أعم منو ُب القانوفمفهـو :أكجو االختالؼ .2.3
  ُّأما ُب القانوف عبلقة جنسية خارج إطار الزكاج بُت رجل كامرأة مهما كانا، كل زنا ُب الفقو اإلسبلمي ييعد 

 . أم عبلقة خارج الزكاج بُت رجل كامرأة بشرط أف يكوف أحد٫تا متزكج أك كليهمافمصطلح الزنا يشمل
  بينما ال يعتربه القانوف زنا كال يعاقب ، الزنا كيعاقب عليو إذا كقع ُب أم مكافبفعل يعتدالفقو اإلسبلمي 

 .عليو إال إذا كقع ُب منزؿ الزكجية
 :حيكم الزنا.ب 

 . ُب الكتاب كالسنة كاإلٚتاع كالقياسثابتالزنا حراـ، كٖترٯتو : اإلسالمية الشريعةحكم الزنا في  .1
 : ُب قولو تعأب،ييًعد اإلسبلـ الزنا من أكرب الكبائر،  فجاء ترتيبو بعد اإلشراؾ با تعأب كقتل النفس ب َت حق .1.1

كىالًَّذينى الى يىٍدعيوفى مىعى اللًَّو ًإ٢تىنا آىخىرى كىالى يػىٍقتػيليوفى النػٍَّفسى الَّيًت حىرَّـى اللَّوي ًإالَّ بًاٟتٍىقّْ كىالى يػىٍزنيوفى كىمىٍن يػىٍفعىٍل ذىًلكى يػىٍلقى ﴿ى 
                                                           

عبد اٟتليم بن مشرم، جرٯتة الزنا ُب قانوف العقوبات اٞتزائرم، ٣تلة العلـو اإلنسانية، جامعة ٤تمد خيضر، بسكرة، اٞتزائر،  1
 .184، ص2006، نوفمرب1العدد

 .269، ص1990 ،2 ، آّلة القضائية العدد20/03/1984 بتاريخ34051، قرار رقمالشخصيةاكمة العليا، غرفة األحواؿ  2
 .48، ص1991 ٤تمود ٧تيب حسٍت، شرح قانوف العقوبات، القسم ا٠تاص، دار النهضة العربية، القاىرة، سنة 3
 .68، ص2002 ، سنة02 عبد العزيز سعد، اٞترائم الواقعة على نظاـ األسرة، الديواف الوطٍت لؤلش اؿ الًتبوية، اٞتزائر، الطبعة 4
 .188، ص2003 ابن كارث، مذكرات ُب القانوف اٞتزائي اٞتزائرم، القسم ا٠تاص، دار ىومة، اٞتزائر، سنة 5
عزت مصطفى الدسوقي، أحكاـ جرٯتة الزنا ُب القانوف الوضعي كالشريعة اإلسبلمية، ا١تكتب الفٍت لئلصدارات القانونية، القاىرة،  6

 .35-34، ص1999 ، سنةالطبعة الثانية



 حقوؽ الطفل من العدـ إلى المهد: الباب األكؿ

~ 45 ~ 
 

كىالى  ﴿: حيث يقوؿ تعأب،كُب آية أخرل قدـ ا النهي عنو على النهي عن القتل ،[68:الفرقافسورة ]﴾أىثىامنا
. [33-32:اإلسراءسورة ]﴾تػىٍقرىبيوا الزّْنىا ًإنَّوي كىافى فىاًحشىةن كىسىاءى سىًبيبلن كىالى تػىٍقتػيليوا النػٍَّفسى الَّيًت حىرَّـى اللَّوي ًإالَّ بًاٟتٍىقّْ 

كىالى ﴿ :كُب آية أخرل ذكر ا النهي عن الزنا بُت النهي عن قتل األكالد كالنهي عن قتل النفس فقاؿ عز كجل
ؽو ٨تٍَّني نػىٍرزيقيكيٍم كىًإيَّاىيٍم كىالى تػىٍقرىبيوا اٍلفىوىاًحشى مىا ظىهىرى ًمنػٍهىا كىمىا بىطىنى كىالى تػىٍقتػيليوا النػٍَّفسى الَّيًت  دىكيم مٍّْن ًإٍمبلى تػىٍقتػيليوا أىٍكالى

 .[151:األنعاـسورة ]﴾حىرَّـى اللَّوي ًإالَّ بًاٟتٍىقّْ 
 أما الزنا فقد حرمو من أكؿ األمر،  كىذا ،مراحل ا٠تمر على ثبلث فحرـٌحرـٌ اإلسبلـ بعض ا١تنكرات بالتدرج . 2.1

يدؿ على شناعة الزنا ككرب جرٯتتو ُب نظر اإلسبلـ، كإذا كاف ىناؾ تدرج فهو قاصر على عقوبة الزنا ال على 
 ّتسامتها ال بأصلها، كذلك أف عقوبة الزنا الزمت ٖترٙب إتيانو متعلق التدرج ُب العقوبات أفٖترٙب فعلو،  كما 

ٌب يىٍأًتُتى اٍلفىاًحشىةى ًمن نّْسىاًئكيٍم فىاٍستىٍشًهديكا عىلىٍيًهنَّ أىٍربػىعىةن مّْنكيٍم فىًإف شىًهديكا  ﴿:يقوؿ تعأب 1من أكؿ األمر كىالبلَّ
اًف يىٍأتًيىاهًنىا ًمنكيٍم ﴿بعدىا   ٍب قاؿ﴾فىأىٍمًسكيوىينَّ ُب اٍلبػيييوًت حىىتَّ  يػىتػىوىفَّاىينَّ اٍلمىٍوتي أىٍك ٬تىٍعىلى اللَّوي ٢تىينَّ سىًبيبلن  كىاللَّذى
 .[16-15:النساءسورة ]﴾فىآذيك٫تيىا  فىًإف تىابىا كىأىٍصلىحىا فىأىٍعرًضيوا عىنػٍهيمىا ًإفَّ اللَّوى كىافى تػىوَّابنا رًَّحيمنا

الثيب الزا٘ب : "ٍب ذكر ىؤالء الثبلثة كىم ؛"ال ٭تل دـ امرئ مسلم إال بإحدل ثبلث: "ملسو هيلع هللا ىلصا رسوؿقاؿ  .3.1
 2".كالنفس بالنفس كالتارؾ لدينو ا١تفارؽ للجماعة

  :الجزائرمحكم الزنا في القانوف  .2
من  339 ا١تادةيعاقب عليها، بنص جرٯتة - با٠تيانة الزكجيةعليوأك ما اصطلح - الزنا  ا١تشرع اٞتزائرمجعل. 1.2

 كعاقب بصفة خاصة على الزنا اٟتاصل من أحد الزكجُت فقط، ، كل كطء زناييعدإال أنو ال قانوف العقوبات، 
، إ٪تا كيكرىو أف التشريعات اليت تعاقب عليو ال تعاقب عليو باعتباره منكرا يناُب الفضيلة كيأباه الدين فتجد

كُب ىذا  .يكوف العقاب ُب ا١تقاـ األكؿ كوف اٞترٯتة تشكل اعتداء على اٟتقوؽ الزكجية ا١تًتتبة على عقد الزكاج
أما العقوبة ُب مثل ىذا القانوف الوضعي فأساسها أف الزنا من األمور " :الصدد قاؿ عبد القادر عودة رٛتو ا

 إال ،الشخصية اليت ٘تس عبلقات األفراد كال ٘تس مصاّب اٞتماعة،  فبل معٌت للعقوبة عليو ما داـ عن تراضي
 3."إذا كاف أحد الطرفُت زكجا ففي ىذه اٟتالة يعاقب على الفعل صيانة ٟترمة الزكج

 ٔتفهـو ا١تخالفة ال تقـو جرٯتة الزنا إذا كاف ؛ أمال تقـو جرٯتة الزنا إال إذا كانت ىناؾ عبلقة زكجية قائمة .2.2
. متزكجافالطرفاف غَت 

ًبَتنا ﴿ :قاؿ تعأب: آثار الزنا.ج  لىهيٍم كىافى ًخٍطئنا كى ؽو ٨تىٍني نػىٍرزيقػيهيٍم كىًإيَّاكيٍم ًإفَّ قػىتػٍ دىكيٍم خىٍشيىةى ًإٍمبلى كىالى  (31)كىالى تػىٍقتػيليوا أىٍكالى
-31:اإلسراءسورة ]﴾كىالى تػىٍقتػيليوا النػٍَّفسى الَّيًت حىرَّـى اللَّوي ًإالَّ بًاٟتٍىقّْ  (32)تػىٍقرىبيوا الزّْنىا ًإنَّوي كىافى فىاًحشىةن كىسىاءى سىًبيبلن 

                                                           
 .31، ص2001، سنة السادسة فضل إ٢تي، التدابَت الوقائية من الزنا، مؤسسة الرياف، بَتكت، لبناف، الطبعة 1
. 1443، ص6878 ، حديث رقم"إف النفس بالنفس كالعُت بالعُت: قولو تعأب" ركاه البخارم،  كتاب الديات، باب 2
، 2001، 14  بَتكت، لبناف، الطبعة،، مؤسسة الرسالة للطباعة مقارنة بالقانوف الوضعيعبد القادر عودة، التشريع اٞتنائي اإلسبلمي 3

. 346، ص2ج
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، ُب ىذين اآليتُت توسط النهي عن الزنا بُت النهي عن قتل األكالد كالنهي عن قتل النفس، ١تا ٢تذه ارمات [32
 كقد  إضاعة النسب، كآثار مدمرة أعظمهاحرمت الشريعة الزنا ١تا فيو من مفاسد كأضرارمن صلة كترابط، لذا 

 1.تصل إٔب ارتكاب جرٯتة القتل
 .مدمرة ُب األسرة كآّتمع آثار فلزنا

 كإف تزكج قلة ، انتشر الزنا أحجم الشباب على الزكاجفإذا الزنا يهدد كياف األسرة بالزكاؿ،: أثر الزنا في األسرة .1
من اٟتماقة أف يقدـ أحدىم على الزكاج فيتحمل أنو يركف فهم  ؛منهم فإهنم ال يتزكجوف إال ُب سن متأخرة

 حيث أشار نيكوؿ إٔب ىذه ، ُب الوقت الذم يستطيع إشباع رغبتو اٞتنسية بدكف ٖتمل أم مسؤكلية،مسؤكلياتو
كباستطاعة ىؤالء الشباف كالشابات ترؾ بيوهتم ُب سن مبكر كمقاٝتة أصدقائهم شقة من شقق " :الظاىرة بقولو

فالزنا من أىم أسباب تفكك األسرة القائمة على ا١تودة  2.اإل٬تار كىذه الشقق أحب إليهم من البيت العائلي
 : بأحد الوسائل التاليةبلجوء أحد الزكجين إلى حقو في  لب الفراؽكالرٛتة كتشتتها كتفرقها كيكوف ذلك 

 الزكجُت ُب باب بُت ٓب يأخذ باللعاف، كسبب للتفريق األسرة اٞتزائرم قانوف :الزكج بطلب من 3اللعاف .1.1
 أف عليوككاف ، 138 إال أنو أخذ بو كسبب مانع من ا١تَتاث ُب ا١تادة4،الطبلؽ، مع أنو منصوص عليو شرعا

 نظرا ١تا يرتبو من نتائج على الزكجُت كقد ٘تتد ىذه ،ينص عليو ُب باب الطبلؽ ٖتت عنواف التفريق القضائي
بو ُب القضاء اٞتزائرم؛ تطبيقا ألحكاـ  معموؿ أف اللعاف كسبب للتفريق  غَت.النتائج إٔب النسب كا١تَتاث

 فبعد 5 من قانوف األسرة اليت ٖتيل إٔب الرجوع إٔب أحكاـ الشريعة اإلسبلمية فيما ٓب يرد فيو نص،222ا١تادة
توفر ٚتيع شركط اللعاف كاالنتهاء من إجراءاتو، أكؿ شيء يقـو بو القاضي ىو التفريق بُت الزكجُت بطلقة بائنة 

 يكوف التفريق عن طريق  كبالتإب6.كتتحوؿ ا١ترأة من امرأة متزكجة إٔب امرأة أجنبية ٤تـر على الزكج االتصاؿ ّٔا
 فإنو يتم التفريق ُب حالة ؛ الزنا خيانة زكجيةعدٌ كٔتا أف القانوف اٞتزائرم ، اللعاف من جانب الزكج تفريقا أبديا

                                                           
ُب  الزنا قتل من نواحي شىت، إنو قتل ابتداء ألنو إراقة ١تادة اٟتياة ُب غَت موضعها، يتبعو غالبا الرغبة إف ُب: " سيد قطب يقوؿ1

كىو قتل ُب صورة أخرل؛ قتل للجماعة  ..مولده التخلص من آثاره بقتل اٞتنُت قبل أف يتخلق أك بعد أف يتخلق، قبل مولده أك بعد
الدماء، كتذىب الثقة ُب العرض كالولد، كتتحلل اٞتماعة كتنفك ركابطها، كتنتهي إٔب ما  اليت يفشو فيها فتضيع األنساب، كٗتتلط

 .2224 ص،2003 دار الشركؽ، القاىرة،، 09سيد قطب، ُب ظبلؿ القرآف، ط". ا١توت بُت اٞتماعات يشبو
 .54، صا١ترجع السابقفضل إ٢تي، التدابَت الوقائية من الزنا،  2
شهادات مؤكدات باألٯتاف مقركنة باللعن قائمة مقاـ حد القذؼ ُب حقو كمقاـ حد الزنا ُب حقها، كعندما يرمي : معنى اللعاف 3

اءى فىاٍجًلديكىيٍم ﴿: الرجل زكجتو بالزنا يأٌب بأربعة شهود الوارد حكمهم ُب قولو تعأب كىالًَّذينى يػىٍرميوفى اٍلميٍحصىنىاًت ٍبيَّ ٓبٍى يىٍأتيوا بًأىٍربػىعىًة شيهىدى
ا كىأيكلىًئكى ىيمي اٍلفىاًسقيوفى  ٍلدىةن كىالى تػىٍقبػىليوا ٢تىيٍم شىهىادىةن أىبىدن [. 04:سورة النور] ﴾ٙتىىاًنُتى جى

 .216 دار ا٠تلدكنية، اٞتزائر، ص، بن شويخ الرشيد، شرح قانوف األسرة اٞتزائرم، دراسة مقارنة لبعض التشريعات العربية4
 .722، ص1981، 1 ٚتعة ٤تمد، ٤تمد براج، أحكاـ ا١تَتاث ُب الشريعة اإلسبلمية، دار الفكر للنشر كالتوزيع، عماف، الطبعة 5
 .358، ص2ج، 1996، 03ط عبد العزيز سعد، الزكاج كالطبلؽ ُب قانوف األسرة اٞتزائرم، دار ىومة للطباعة كالتوزيع، اٞتزائر،  6
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 تستمر يطلبوإذا ٓب كٓب يستطع إثباتو فبل يكوف أمامو إال طريق اللعاف، كما داـ اكتشاؼ الزكج زنا زكجتو، 
 .العبلقة الزكجية

 بناء ، من القاضيالتفريق أف تطلب فلهاإذا تضررت الزكجة من سلوؾ زكجها  :بطلب من الزكجةالتفريق  .2.1
قانوف األسرة ا١تتعلقة من  53 كىي كاردة ُب ا١تادة؛ فراؽ زكجهاطلبهاعلى ٚتلة من األسباب اليت تستدعي 

 :اليت ٢تا عبلقة ٔتا ٨تن بصدده فيما يلياألسباب كٯتكن توضيح تلك . ا١تتعلقة با٠تيلع 54بالتطليق كا١تادة
 كتستحيل معها مواصلة العشرة كالحياة األسرةلحكم على الزكج عن جريمة فيها مساس بشرؼ ا. 1.2.1

 فإنو يصنف اٞترائم من حيث طبيعتها إٔب اٞتزائرم العقوبات قانوفبالرجوع إٔب ك :(53/4المادة  )الزكجية
 جرائم ماسة بالعرض كتنطوم ٖتتها تلك ا١تتعلقة كإٔب ،إْب..جرائم العنف كاليت تتمثل ُب القتل كالضرب كاٞترح

ّٔتك العرض، كاألفعاؿ ا١تخلة باٟتياء، كالدعارة كالتحريض على الفسق كالزنا كالفاحشة بُت ذكم ااـر 
 كل جرٯتة ترتكب فيها مساس بشخص أف كُب اعتقادنا ،كاالعتداء على القصر، إٔب جانب تصنيفات أخرل

 ٢تا ُب شرفو كنزاىتو كاعتباره، كىي بذلك مرشحة بأف تسبب اإلساءة لؤلسرة بكاملها، كإذا ا١ترتكبا١تعٍت 
 ألف ا١تساس بشرؼ األسرة يؤدم ،تضررت الزكجة جراء ما قاـ بو الزكج من فعل ٣تـر كاف طلبها التطليق

  1.بصورة آلية إٔب كجو من أكجو االستحالة ُب مواصلة اٟتياة الزكجية
ك ا١تعيار الذم قيثور التساؤؿ عن ماىية الفاحشة ا١تبنية كما (: 53/7المادة) 2ارتكاب فاحشة مبنية .2.2.1

يل القاضي ١تبادئ الشريعة 222 كُب كجود ا١تادة؛يستند إليو القاضي لتحديد ا١تقصود من ذلك  اليت ٖتي
 كىسىاءى فىاًحشىةن كىالى تػىٍقرىبيوا الزّْنىا ًإنَّوي كىافى  ﴿: قولو تعأبكما ُب الزنا ييعدُّ فاحشةفنجد أف اإلسبلمية، 

 بًفىاًحشىةو الى ٗتيٍرًجيوىينَّ ًمن بػيييوهًتًنَّ كىالى ٮتىٍريٍجنى ًإالَّ أىف يىٍأًتُتى  ﴿:ككذلك قولو تعأب [32:اإلسراءسورة ]﴾سىًبيبلن 
كبالتإب فالفاحشة ُب  .[01:الطبلؽسورة ]﴾مُّبػىيػّْنىةو كىتًٍلكى حيديكدي اللًَّو كىمىن يػىتػىعىدَّ حيديكدى اللًَّو فػىقىٍد ظىلىمى نػىٍفسىوي 

 كللزكجة طلب التطليق ُب ىذه اٟتالة 3، القذؼ كغَتىا من جرائم اٟتدكد،ا١تدلوؿ الشرعي تشمل جرائم الزنا
 4. ىذه الفاحشةارتكب الزكج مىت ذلك ٢تأتا أف القانوف أجاز 

 : كالزنا يشكل أيضا خطرا على آّتمع، كمن آثار ذلك:أثر الزنا في المجتمع .2
كما يسببو ذلك من تفكك آّتمع نتيجة انعداـ العبلقات  :كجود األ فاؿ غير الشرعيين كعديمي النسب 1.2

بُت أفراده، كانتشار األطفاؿ غَت الشرعيُت؛ ٦تا يعٍت كجود أفراد ال تربطهم أم عبلقة نسب أك قرابة فيما 
بينهم، ٦تا يؤدم إٔب انعداـ اإلحساس با١تسؤكلية ٕتاه آّتمع كعدـ الشعور با١تواطنة إتاه الدكلة، فييعجل 

                                                           
 .47، ص2012 باديس ذيايب، صور كآثار فك الرابطة الزكجية ُب قانوف األسرة، دار ا٢تدل، عُت ميلة، اٞتزائر، سنة 1
 .معٌت فاحشة ىي الفحش كالفحشاء كالفاحشة كىو ما عظم من األفعاؿ كاألقواؿ 2
 .48، صا١ترجع السابق، باديس ذيايب 3
 .120، ص2009أٛتد نصر اٞتندم، شرح قانوف األسرة اٞتزائرم، دار الكتب القانونية، مصر،  4
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كما أف ىؤالء األطفاؿ ىم ضحايا نزكات كشهوات فتضيع حقوقهم، كتيدمر حياهتم، كبعد أف . ٓترأّا كدمارىا
 .يكربكا يتحولوا من ضحايا إٔب ٣ترمُت

 فينشأ ُب ؛ يفقدكف اٟتب كاٟتناففهوالء، كىو نتيجة طبيعية لكثرة األطفاؿ غَت الشرعيُت: الجرائم كثرة. 2.2
نفوسهم إحساس باٟترماف، كيولد لديهم بي ض آّتمع الذم يعيشوف فيو، كيريدكف أف ينتقموا ٦تن حو٢تم 

 1. إٔب ىتك األعراض، كسلب األمواؿ كقتل النفوسيلجؤكفكحُت يبل وف سن الريشد 
 اليت أخطرىا السيدا أك اإليدز أك مرض فقداف يتسبب الزنا ُب األمراض اٞتنسية :انتشار األمراض الفتاكة .3.2

 كىو فَتكس يصيب اٞتهاز ا١تناعي للجسم، من خبلؿ ٘تركزه ُب خبليا الدـ البيضاء كالتكاثر 2ا١تناعة ا١تكتسبة،
                                                           

 .69، صا١ترجع السابقفضل إ٢تي، التدابَت الوقائية من الزنا،  1
إف ٣تلس ٣تمع الفقو اإلسبلمي . كاألحكاـ الفقهية ا١تتعلقة بو (اإليدز)مرض نقص ا١تناعة ا١تكتسب بشأف(7/9 )90 :قرار رقم 2

 (أبريل) نيساف 6- 1ىػ ا١توافق1415 ذم القعدة 6- 1ا١تنعقد ُب دكرة مؤ٘تره التاسع بأيب ظيب بدكلة اإلمارات العربية ا١تتحدة من
كاألحكاـ ا١تتعلقة  (اإليدز)بعد اطبلعو على البحوث الواردة إٔب آّمع ٓتصوص موضوع مرض نقص ا١تناعة ا١تكتسب  ـ،1995

  :قرر ما يلي كبعد استماعو إٔب ا١تناقشات اليت دارت حولو، ،(13/8 )82كالقرار رقم  بو،
حيث إف ا١تعلومات الطبية ا١تتوافرة حاليان تؤكد أف العدكل بفَتكس العوز ا١تناعي البشرم مرض نقص ا١تناعة  :عزؿ المريض :أكالن 

ال ٖتدث عن طريق ا١تعايشة أك ا١تبلبسة أك التنفس أك اٟتشرات أك االشًتاؾ ُب األكل أك الشرب أك  (اإليدز)ا١تكتسب 
كإ٪تا تكوف العدكل بصورة  ٛتامات السباحة أك ا١تقاعد أك أدكات الطعاـ ك٨تو ذلك من أكجو ا١تعايشة ُب اٟتياة اليومية العادية،

 .نقل الدـ ا١تلوث أك مشتقاتو. 2  .االتصاؿ اٞتنسي بأم شكل كاف. 1   :رئيسية بإحدل الطرؽ التالية
  .ككذلك أمواس اٟتبلقة كال سيما بُت متعاطي ا١تخدرات، استعماؿ اإلبر ا١تلوثة، .3
كبناء على ما تقدـ فإف عزؿ األـ ا١تصابة إٔب طفلها إذا ٓب   .االنتقاؿ من األـ ا١تصابة إٔب طفلها ُب أثناء اٟتمل كالوالدة .4

  .كيتم التصرؼ مع ا١ترضى كفق اإلجراءات الطبية ا١تعتمدة غَت كاجب شرعان، عن زمبلئهم األصحاء، ٗتيٍشى منو العدكل،
إٔب السليم منو بأية صورة من صور التعمد  (اإليدز)تعمد نقل العدكل ٔترض نقص ا١تناعة ا١تكتسب   :تعٌمد نقل العدكل :ثانيان 

، كما أنو يستوجب العقوبة الدنيوية كتتفاكت ىذه العقوبة بقدر جسامة الفعل كأثره  كيعد من كبائر الذنوب كاآلثاـ، عمل ٤تـر
فعملو ىذا يعد نوعا من اٟترابة  فإف كاف قصد ا١تتعمد إشاعة ىذا ا١ترض ا٠تبيث ُب آّتمع، .على األفراد كتأثَته على آّتمع

 كىيىٍسعىٍوفى  كىرىسيولىوي  الٌلوى  ٭تيىارًبيوفى  الًَّذينى  ﴿ًإ٪تَّىا جىزىاء .كيستوجب إحدل العقوبات ا١تنصوص عليها ُب آية اٟترابة كاإلفساد ُب األرض،
نٍػيىا ُب  ًخٍزمه  ذىًلكى ٢تىيمٍ  األىٍرضً  ًمنى  يينفىٍواٍ  أىكٍ  ًخبلؼو  مّْنٍ  أىٍيًديًهٍم كىأىٍرجيليهيم تػيقىطَّعى  أىكٍ  ييصىلَّبيواٍ  أىكٍ  يػيقىتػَّليواٍ  أىف األىٍرًض فىسىادنا ُب   كى٢تىيمٍ  الدُّ
كٓب ٯتت  ك٘تت العدكل، كإف كاف قصده من تعمُّد نقل العدكل إعداء شخص بعينو، [.33 :ا١تائدة]عىذىابه عىًظيمه﴾  اآلًخرىةً  ُب 

كأما إذا كاف  .عوقب ا١تتعمد بالعقوبة التعزيرية ا١تناسبة كعند حدكث الوفاة ينظر ُب تطبيق عقوبة القتل عليو ا١تنقوؿ إليو بعد،
  .كلكن ٓب تنتقل إليو العدكل فإنو يعاقب عقوبة تعزيرية قصده من تعمد نقل العدكل إعداء شخص بعينو،

نظران ألف انتقاؿ العدكل من اٟتامل ا١تصابة ٔترض  (اإليدز)إجهاض األـ المصابة بعدكل مرض نقص المناعة المكتسب  :ثالثان 
فبل  أك أثناء الوالدة،– نفخ الركح ُب اٞتنُت – إٔب جنينها ال ٖتدث غالبان إال بعد تقدـ اٟتمل  (اإليدز)نقص ا١تناعة ا١تكتسب 

  .٬توز إجهاض اٞتنُت شرعان 
١تا كانت ا١تعلومات الطبية  :لوليدىا السليم كإرضاعو (اإليدز)حضانة األـ المصابة بمرض نقص المناعة المكتسب  :رابعان 

لوليدىا  (اإليدز)اٟتاضرة تدؿ على أنو ليس ىناؾ خطر مؤكد من حضانة األـ ا١تصابة بعدكل مرض نقص ا١تناعة ا١تكتسب 
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بداخلها كالقضاء عليها، كُب غياب اٞتهاز ا١تناعي يصاب الشخص باألمراض بكل سهولة كبدكف أم 
 كينتشر بسرعة عن طريق ا١تعاشرة اٞتنسية أك الدـ، كأدل إٔب كفاة مبليُت األشخاص، ك٢تذا فإنو 1مقاكمة،

ا١ترض األكؿ ا١تدرج على الئحة األمراض ا١تشمولة بالفحص الطيب قبل الزكاج لتجب انتقالو إٔب الزكج اآلخر 
  2.عن طريق اٞتماع أك إٔب األطفاؿ عن طريق دـ األـ أك حليبها

كذلك يؤدم الزنا إٔب مرض الزىرم، كىو مرض معدم يبدأ بقرحة ُب مناطق ٥تتلفة من اٞتسم سرعاف ما ٗتتفي 
كيظهر ا١تريض ككأنو معاَب، ُب الوقت الذم يكوف ا١ترض قد خرب أنسجتو كأعضاءه الداخلية، فيؤدم بو إٔب 
مبلزمة الفراش كحدكث الشلل، كعدـ القدرة ُب التحكم ُب حركاتو، كقد يصل إٔب حد فقداف البصر كالسمع، 

 3.كٯتكن أف ينتقل إٔب اٞتنُت عن طريق األـ عرب أنسجة ا١تشيمة فيؤدم إٔب اإلجهاض
كبهذا نيدرؾ الحكمة من تحريم الزنا، كلكن ىذا ال يعني أف الشريعة تيعادل غريزة اإلنساف كفطرتو، كلكنها 

فقط تضعها في إ ارىا الصحيح كالسليم، كالطريق الوحيد لصرؼ الشهوة كالغريزة كميل كل جنس إلى 
 .اآلخر ىي الزكاج

  

                                                                                                                                                                                           

فإنو ال مانع شرعان من أف تقـو األـ ْتضانتو كرضاعتو ما  شأهنا ُب ذلك شأف ا١تخالطة كا١تعايشة العادية، كإرضاعها لو، السليم،
 = .ٓب ٯتنع من ذلك تقرير طيب

  :(اإليدز)من الزكج المصاب بعدكل مرض نقص المناعة المكتسب  حق السليم من الزكجين في  لب الفرقة :خامسان 
مرض معد تنتقل عدكاه بصورة رئيسية  (اإليدز)للزكجة طلب الفرقة من الزكج ا١تصاب باعتبار أف مرض نقص ا١تناعة ا١تكتسب 

  .باالتصاؿ اٞتنسي
مرض موت  (اإليدز)يعٌد مرض نقص ا١تناعة ا١تكتسب  :مرض موت (اإليدز)اعتبار مرض نقص المناعة المكتسب  :سادسان 

  .كاتصل بو ا١توت كأقعد ا١تريض عن ٦تارسة اٟتياة العادية، إذا اكتملت أعراضو، شرعان،
 (.204جدة، ا١ترجع السابق، ص- ٣تمع الفقو اإلسبلمي ا١تنبثق عن منظمة ا١تؤ٘تر اإلسبلميكتوصياتقرارات : المرجع)

 ،1987 بَتكت، لبناف، منشورات مكتبة ا٢تبلؿ، الطبعة األكٔب، ،( العصرضمر)ٜتيس، قاموس اإليدز ا١ترضي   فاركؽ مصطفى1
. 43-38ص

 ٤تمد نعماف علي البعدا٘ب، مستجدات العلـو الطبية كأثرىا ُب االختبلفات الفقهية، أطركحة دكتوراه ُب الفقو اإلسبلمي، كلية 2
. 383، ص2013الشريعة كالقانوف، قسم الفقو ا١تقارف، جامعة أـ درماف اإلسبلمي، السوداف، 

. 759 ا١ترجع السابق، ص3
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 تشريع الزكاج : ثانيا
ٌي  ايط كالبيئة ا١تناسبة الستقبالو، كنعٍت بو كيجيوده ُب أسرة شرعية، نضمنحىت    حقوؽ الطفل، علينا أف نيًعدَّ كهني

كال يكوف ذلك إال بالزكاج الذم ٬تب أف ٭توز على الشرعية الدينية كالقانونية أم أف يكوف كفقا ألحكاـ الشريعة 
 .كالقانوف، ك٬تب أف ٭توز أيضا الشرعية ا١تدنية كاإلدارية بأف يكوف موثقا كمسجبل ُب سجبلت اٟتالة ا١تدنية

﴿يا أيٌها :؛ قاؿ تعأب اإلنسا٘بييعد الزكاج اآللية التشريعية األبرز ٟتفظ النوع:  كالقانونية للزكاج1الشرعية الدينية.أ 
سورة ] ﴾الناسي اتٌػقيوا ربَّكيم الذم خلقىكيم من نفسو كاحدةو كخىلىقى منها زكجىها كبٌث منهما رجاالن كثَتا كنساءن 

، فالزكاج ضركرة إنسانية ٟتفظ النوع اآلدمي، كٖتقيق االستمرار البشرم، كضركرة حضارية لتعمَت [01:النساء
 .االستخبلؼ فيهااألرض كالتمكُت من 

الزكاج ُب الشرع ىو عقد يفيد حل استمتاع كل كاحد من الزكجُت باآلخر على الوجو ا١تشركع، ك٬تعل كل منهما ك
حقوؽ ككاجبات مقابل الطرؼ اآلخر، فمىت ٖتققت أركاف العقد كتوفرت شركطو الشرعية؛ حل استمتاع كل لو 

﴿كىًمٍن آىيىاتًًو أىٍف خىلىقى لىكيٍم ًمٍن : سبحانو كتعأبا قاؿ  2.كاحد من الزكجُت باآلخر بعدما كاف حراما عليهما
ىيىاتو لًقىٍوـو يػىتػىفىكَّريكفى﴾ نىكيٍم مىوىدَّةن كىرىٍٛتىةن ًإفَّ ُب ذىًلكى آلى  .[21:الرـكسورة ]أىنٍػفيًسكيٍم أىٍزكىاجنا لًتىٍسكينيوا إًلىيػٍهىا كىجىعىلى بػىيػٍ

كالزكاج ىو العبلقة الشرعية الوحيدة بُت الرجل كا١ترأة، اليت تعًتؼ ّٔا الشريعة اإلسبلمية كاليت ترتب آثارىا، كمن 
خبل٢تا يعرؼ كل طرؼ حقوقو ككاجباتو، كٖتفظ ّٔا حقوؽ األبناء النإتوف عن ىذا العقد، ٓتبلؼ أم عبلقة 

النسب كا١تَتاث كالنفقة كاٟتضانة، ٢تذا ُب أخرل فهي غَت شرعية كالزنا، كتؤدم إٔب إ٫تاؿ األطفاؿ كضياع حقوقهم 
  .[32:اإلسراءسورة ]﴾كىالى تػىٍقرىبيوا الزّْنىا ًإنَّوي كىافى فىاًحشىةن كىسىاءى سىًبيبلن ﴿: بل كحرمت ٣ترد االقًتاب منو،حرمتو الشريعة

                                                           
 كبياف الكثَت من أحكامو، كا١تصححة لكثَت من األخطاء حولو، عليوكردت نصوص قرآنية كثَتة دالة على مشركعية الزكاج كاٟتث  1

: كسنذكر ىنا بعض النصوص كنماذج ١تا كرد ُب القرآف الكرٙب
 يىاتو ًلقىٍوـو يػىتػىفىكَّريكفى﴾ :قاؿ تعأب نىكيٍم مىوىدَّةن كىرىٍٛتىةن ًإفَّ ُب ذىًلكى آلى ﴿كىًمٍن آيىاتًًو أىٍف خىلىقى لىكيٍم ًمٍن أىنفيًسكيٍم أىٍزكىاجنا لًتىٍسكينيوا ًإلىيػٍهىا كىجىعىلى بػىيػٍ

. ففيها  توجيو لؤلنظار للنعم اليت كضعها ا تعأب ُب الزكاج، ككيف ىيأ الزكجُت لبعضهما لتنتج عن ذلك ا١تودة كالرٛتة (21 :الرـك)
 ٍلنىا ريسيبلن ًمٍن قػىٍبًلكى كىجىعىٍلنىا ٢تىيٍم أىٍزكىاجنا كىذيرّْيَّةن كىمىا كىافى ًلرىسيوؿو أىٍف يىٍأٌبى ًبآيىةو ًإالَّ بًًإٍذًف اللًَّو ًلكيلّْ أىجىلو ًكتىاب﴾ه :قاؿك :الرعد)﴿كىلىقىٍد أىٍرسى  38 )

. كُب ىذه اآلية إخبار بأف الزكاج من سنن ا١ترسلُت، كفيو رد بليغ على ا١تمتنعُت عنو ْتجة التعبد كالتبتل
 (32: النور) ﴾كىأىٍنًكحيوا اأٍلىيىامىى ًمٍنكيٍم كىالصَّاًٟتًُتى ًمٍن ًعبىادًكيٍم كىًإمىاًئكيٍم ًإٍف يىكيونيوا فػيقىرىاءى يػيٍ ًنًهمي اللَّوي ًمٍن فىٍضًلًو كىاللَّوي كىاًسعه عىًليمه ﴿:قاؿ تعأب 

 .كُب ىذه اآلية حث على تزكيج من للمسلم كالية عليهم، كهني عن جعل الفقر حاجزا بُت ا١تؤمن كالزكاج
 ةن أىٍك مىا :قاؿ تعأب ثى كىريبىاعى فىًإٍف ًخٍفتيٍم أىالَّ تػىٍعًدليوا فػىوىاًحدى ﴿كىًإٍف ًخٍفتيٍم أىالَّ تػيٍقًسطيوا ُب اٍليىتىامىى فىانًكحيوا مىا طىابى لىكيٍم ًمنى النّْسىاًء مىثٍػٌتى كىثيبلى

. كُب ىذه اآلية إجازة للتعدد ُب إطاره الشرعي الصحيح، كتنبيو للعلة من إجازتو (03 :النساء)  مىلىكىٍت أىٯٍتىانيكيٍم ذىًلكى أىٍدٗبى أىالَّ تػىعيوليوا﴾
 .15، ص1990عبد الوىاب خبلؼ، أحكاـ األحواؿ الشخصية ُب الشريعة اإلسبلمية، دار القلم للنشر كالتوزيع، الطبعة الثانية،  2
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على  ال يتم إال بُت رجل كامرأةرضائي  عقد نص أنوعند تعريفو لعقد الزكاج منو  1 الرابعة ا١تادة ُبقانوف األسرة
 كالرجل ىو الذم كلد على أساس ،كُب حكم ا١تشرع ا١ترأة ىي اليت كلدت على أساس جنس أنثى. الوجو الشرعي

 جرٯتة يعاقب عليها ييعدُّ  ، كأم ت يَت يطرأ بعد ذلك على جنس الشخص إثر إجراء عمليات جراحية،جنس ذكر
كمن ٍب فما على ا١ترأة إال أف تتحمل أنوثتها ، 3(274) كا١تادة2(264) كما جاء ُب قانوف العقوبات ا١تادةالقانوف

امرأة قاما   ٬توز ألم ضابط حالة مدنية إبراـ عقد الزكاج لرجل أكفبل .كما على الرجل إال أف يتحمل ذكورتو
  4.ا١تشرع اٞتزائرم ال يعًتؼ بالت يَت اٞتنسي، ألف بالت يَت اٞتنسي

 ١تا لو من عبلقة كطيدة بإثبات النسب كا١تَتاث كباقي اٟتقوؽ ا١تالية كربل، أ٫تية  للزكاج: كحكمتوأىمية الزكاج .1
﴿كىكىٍيفى تىٍأخيذيكنىوي كىقىٍد أىٍفضىى بػىٍعضيكيٍم ًإٔبى :  فقد ٝتاه القرآف با١تيثاؽ ال ليظ؛ قاؿ سبحانوأل٫تيتوكنظرا  .األخرل

  [.21:النساءسورة ] بػىٍعضو كىأىخىٍذفى ًمٍنكيٍم ًميثىاقنا غىًليظنا﴾
اإلسبلـ شرع الزكاج لبقاء النوع البشرم كاستمراره كزيادة التكاثر كالتناسل   أما اٟتكمة من الزكاج فهي أف 

 كٛتاية غَت مشركعة حفاظا كعٌدىاكاٟتصوؿ على األكالد كاألطفاؿ بالطريق ا١تشركع، كحرـٌ كل الطرؽ األخرل 
إف الناظر ُب أحواؿ العمراف ُب السياؽ ا١تعاصر ال ٮتفى عليو أٌف مشكلة  .ٟتقوؽ األطفاؿ كالوالدين كآّتمع

 آّتمعات اإلنسانية أف صارت ُبىشاشة العبلقات اإلنسانية، كعلى رأسها الزكاج، فمن اآلثار السلبية للحداثة 
بأسرع الطٌرؽ كأقلها تكلفةن، كمن ٍبٌ كاف فك االرتباط « الشهوة»كنيل « الرغبة»العبلقات مبنية على تكريس فكرة 

بُت الزكاج كٖتقيق الشهوة اللحظية كا١تتعة الفورية، ٦تا نتج عنو بالضركرة الفصل بُت االلتزاـ كالرغبة، فإذا كاف الدين 
شرٌع ٖتقيق الشهوة ُب إطارىا الشرعي، كىو الزكاج، فإف آّتمعات السائلة اليـو صارت تكرس فكرة ٖتقيق الشهوة 

 كفق منهج استهبلكي سريع ٭تقق ا١تتعة اللحظية من غَت الدخوؿ ُب عبلقة أبدية ،بأقل تكلفةو كُب أقصر أمدو 
باٟتب  « Zygmunt Baumanز٬تمونت باكمن»كالتزامات إنسانية، كىذا ما عرٌب عنو عآب االجتماع البولندم 

بكل ما يصاحب ذلك من مواقف كتبعات « ا١تعاشرة»إٔب عصر « عصر الزكاج»السائل فتٌم االنتقاؿ من 
اسًتاتيجية، ٔتا ُب ذلك افًتاض الطبيعة ا١تؤقتة للمعاشرة، كإمكانية انتهاء العبلقة ُب أيٌة ٟتظة كألٌم سبب ما إف 

 5.انقضت اٟتاجة أك انطفأت الرغبة

                                                           
عقد رضائي يتم بُت رجل كامرأة على الوجو الشرعي من أىدافو تكوين أسرة أساسها الزكاج ىو : " من قانوف األسرة4نص المادة 1

 ".ا١تودة كالرٛتة كالتعاكف كإحصاف الزكجُت كاافظة على األنساب
سنوات،  (5)إٔب ٜتس (1) ييعاقب باٟتبس من سنة..جركحا لل َتكل من أحدث : " قانوف العقوبات الجزائرم264المادة 2

يعرض . ترتب عليو فقد أك بًت أحد األعضاء أك حرماف من استعمالوإذا  ك..ح.د500.000ج إٔب .د100.000كب رامة من 
 "... سنوات10 إٔب05مرتكبوه لعقوبة السجن ا١تؤقت من

 ".كل من ارتكب جناية ا٠تصاء يعاقب بالسجن ا١تؤبد كيعاقب اٞتا٘ب باإلعداـ إذا أدت إٔب الوفاة: " قانوف العقوبات274المادة 3
 .ا١ترجع السابقتشوار اٞتيبلٕب، ٤تاضرات ُب قانوف األسرة اٞتزائرم،  4
5 Zygmunt Bauman, Liquid Modernity, Polity Press Cambridge, UK, 2000, 1st edition, pg. 148 

onwards. 
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ا خلق الرجل كا١ترأة ليكمل أحد٫تا اآلخر نفسيا كفكريا كجسديا، أما مقاصد الزكاج فهي أف :  مقاصد الزكاج .2
 :٭تققها الزكاجاليت  ا١تقاصد كال ايات فمنكلن يسعد أحد٫تا إال بوجود اآلخر قربو، 

 .النكاح سبب للنسل الذم بو بقاء اإلنسافالزكاج أك  فإف ،بقاء النوع اإلنسا٘ب على كجو سليمبو . 1.2
 .كالبنوة، أم منو تنشأ صبلت الرحم كالقرابة األمومة كاألبوة بو تتحقق .2.2
 .كتنشئة كحفظ حقوؽ أفرادىا كأبنائها تربية كالسهر على الصاٟتةإقامة األسرة . 3.2
 .من الوقوع ُب ارمات، كٯتنع  كسيلة لئلحصاف كالعفاؼأنو. 4,2

 : كحىت ينعقد الزكاج صحيحا كيينتج آثاره ال بد لو من أركاف كشركط:عقد الزكاج1أركاف كشركط .3
جاء ُب  ، ركن أساسي ُب عقد الزكاج2القانوف على أف الرضاكاتفق فقهاء الشريعة اإلسبلمية : أركاف الزكاج. 1.3

من قانوف األسرة أف الزكاج عقد رضائي بُت رجل كامرأة على الوجو الشرعي، أما ا١تادة  (04)ا١تادة الرابعة
فييفهم من ىذه ا١تادة أف ا١تشرع حصر أركاف عقد الزكاج .  عٌدت رضا الزكجُت ركنا للزكاج3(09)التاسعة

، كمن خبل٢تا يتضح أف قانوف األسرة جعل للزكاج ركنا كاحدا فقط ىو تبادؿ (الرضا فقط (بتبادؿ رضا الزكجُت
فبل بد أف يعرب الطرفاف على رضا٫تا، كالتعبَت عن الرضا أك اإلرادة ىو إتاه إرادة ا١تتعاقد إٔب . رضا الزكجُت

إحداث أثر قانو٘ب، كالرغبة الداخلية أك النفسية ال ٯتكن االطبلع عليها إال با١تظهر ا٠تارجي، كأف يكوف ىذا 
 4.الرضا أك ىذه اإلرادة ا١تعرب عنها صادرة من شخص غَت ٣تنوف كغَت مكره

٬تب أف تتوفر ُب عقد الزكاج : " مكرر09 كقد نصت عليها قانوف األسرة اٞتزائرم ُب ا١تادة: شركط الزكاج.2.3
 :، كعليو فإف شركط الزكاج ىي"أىلية الزكاج، الصداؽ، الوٕب، شاىداف، انعداـ ا١توانع الشرعية: الشركط اآلتية

 ". سنة19تكتمل أىلية الرجل كا١ترأة ُب الزكاج بتماـ " األسرةقانوف  من 7 حددهتا ا١تادة5:ىليةاأل -
 .بأنو ما يدفع للزكجة من نقود أك غَتىا6(14)عرٌفتو ا١تادة: الصداؽ -

                                                           
 الركن كالشرط ٥تتلفاف، ألف الركن ٯتثل جزءا من الشيء داخبل فيو، أما الشرط فهو خارج عن ماىيتو كحقيقتو، فالشرط ىو ما 1

ما يلـز من عدمو العدـ كال يلـز من كجوده كجود كال عدـ : يعرفو األصوليوف بأنوك. يتوقف عليو كجود الشيء، كليس جزءا منو
عبد القادر داكدم، األحكاـ الشرعية ُب األحواؿ الشخصية، دار البصائر، اٞتزائر، الطبعة : المرجع). لذاتو، كالوضوء للصبلة

 (.53، ص2007األكٔب، سنة
ىناؾ من يسميو اإل٬تاب كالقبوؿ، كىناؾ من يطلق عليو اسم الصي ة، فهو الركن األساسي ُب عقد الزكاج ألنو يستلـز كجود  2

. (الزكج كالزكجة)العاقدين 
 ."ينعقد الزكاج بتبادؿ رضا الزكجُت: "من قانوف األسرة الجزائرم 9المادة نص 3
. 20، ص2011 غنية قرم، شرح قانوف األسرة ا١تعدؿ دراسة مقارنة بُت الشرع كالقانوف، اٞتزائر، دار طليطلة، الطبعة األكٔب، 4
  األىلية ىي الصفة اليت ٯتكن معها للرجل كا١ترأة أف يباشر كل كاحد منهما عقد الزكاج بنفسو أك بواسطة ككيل مستوؼ للشركط،5

الزكجُت على درجة من النمو اٞتسدم كالعقلي لتحقيق غايات الزكاج، لذا تعمل ٥تتلف التشريعات على ٖتديد   أف يكوفك٬تب
 .الزكاج قبل اكتماؿ األىلية نظرا لعدـ قدرة الشخص ُب ىذه السن على ٖتمل أعباء الزكاج أىلية الزكاج بإناطتها سنا معينة، فيمنع

".  ىو مباح شرعا، كىو ملك ٢تا تًتؼ فيو كما تشاءاىو ما يدفع ٨تلة للزكجة من نقود أك غَتىا، من كل ـالصداؽ : "14المادة 6
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 2.(شخص ٗتتاره أك أم أقارّٔا كىو أبوىا أك أحد 1زكاجها ْتضور كليها تعقد ا١ترأة الراشدة): 11ا١تادة: الولي -

 .ال بد من إعبلف عقد الزكاج، كيتجسد ذلك ُب كجود شاىدين عدلُت على األقل: الشاىداف -
 ..كأف تكوف ا١ترأة ٤تٌرمة على الرجل، أك ُب عدة شرعية، أك زكجة لرجل آخر:  الموانع الشرعيةانعداـ -

الواجبات اليت على الزكجُت ىي تتمثل خاصة ُب ك: الجزائرمكاجبات الزكجين فيما يخص األكالد في القانوف  .4
 : من قانوف األسرة36الزكاج، كقد نصت عليها ا١تادةالناٚتُت عن أكالد٫تا  أف يقوما ّٔا معا ٕتاه

يستوجب على كل من الزكج : (36/3ا١تادة ): د كحسن تربيتهمالكألسرة كرعاية األ على مصلحة االتعاكف .1.4
يتعاكنا كيساعدا بعضهما البعض فيما ٮتص مصلحة األسرة كأفرادىا، فعليهما العمل معا على أف كالزكجة 

ما ٯتكن كاالبتعاد عن كل  السعادة اليت ٭تتاجها كل فرد، ككرامتها كٖتقيقٖتقيق مصلحة األسرة كصيانة شرفها 
جل أ األسرة، ك٬تب عليهما السهر معا من االنسجاـ أك سببا ُب تشتيتأف يكوف مشكبل أك عائقا لتحقيق 

 .صحيارعايتهم كفكريا كتعليمهم كتدريسهم ك أخبلقياتربيتهم حسن د كالكألرعاية ا
 تسيَت شؤكف ُبفالتشاكر كالتعاكف : (36/4ا١تادة ) :سرة كتباعد الوالداتأل في تيسير شؤكف االتشاكر .2.4

ا١تتعلقة بأطفا٢تما خاصة األسرة ىو حق ككاجب متبادؿ ما بُت الزكجُت، فكل القرارات ا١تتعلقة بتسيَت أسرهتما 
 كبإتباع سياسة اٟتوار ما بينهما للوصوؿ إٔب كيفيات ، ٬تب أف تكوف بالتشاكر كالتعاكفكتباعد الوالدات

. كحلوؿ ناجحة لتسيَت أسرهتما
إضافة إٔب ضركرة اكتساب عقد الزكاج الشرعية الدينية كالقانونية، فبل بد لو من : الشرعية المدنية كاإلدارية للزكاج.ب 

 .الشرعية ا١تدنية كاإلدارية، كاليت نعٍت بو تسجيل العقد لدل ا١تصاّب ا١تختصة كتوثيقو
إف مكانة عقد الزكاج من جهة، كأ٫تية التوثيق من جهة ثانية، فرضا على ٥تتلف : توثيق كتسجيل عقد الزكاج .1

 االٕتاه إٔب إلزاـ الناس بتسجيل عقود ،القوانُت ا١تنظمة لؤلحواؿ الشخصية ُب الببلد العربية كاإلسبلمية كغَتىا
 عقد الزكاج ُبزكاجهم لدل الدكائر الرٝتية كاٞتهات ا١تختصة، كقد رتبت معظم ىذه القوانُت اٟتقوؽ كاآلثار ا١تًتتبة 

 3.على تسجيلو كتوثيقو لدل ىذه الدكائر الرٝتية
 منو على 18 لعقد الزكاج كإثباتو، فقد نصت ا١تادة22 إٔب18كقد خصص قانوف األسرة اٞتزائرم ا١تواد من  
مكرر من ىذا 9 ك9يتم عقد الزكاج أماـ ا١توثق أك أماـ موظف مؤىل قانونا مع مراعاة ما كرد ُب ا١تادتُت: "أنو

يثبت الزكاج ٔتستخرج من سجل اٟتالة ا١تدنية، كُب حالة عدـ : " أنونفسو من القانوف 22، كجاء ُب ا١تادة"القانوف
 "...تسجيلو يتثبت ْتكم قضائي

                                                           
" ال ٬توز للوٕب، أبا كاف أك غَته، أف ٬ترب القاصرة اليت ىي ُب كاليتو على الزكاج، كال ٬توز لو أف يزكجها دكف موافقتها: "13المادة 1
. كاليت ٓب يقل ّٔا أحد من الفقهاء" أك أم شخص ٗتتاره" أعبله استعمالو عبارة 11ما يعاب على ا١تشرع اٞتزائرم ُب نص ا١تادة 2
زياف سعدم، اإللزاـ القانو٘ب بتسجيل عقود الزكاج قيمتو الفقهية كعقود الزكاج ا١تستجدة فيو دراية تأصيلية مقارنة، ا١تلتقى الدكٕب  3

 .901، معهد العلـو اإلسبلمية، جامعة الوادم، ص2018 أكتوبر25 ك24ا١تستجدات الفقهية ُب أحكاـ األسرة، : الثا٘ب
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من األنكحة ُب اٞتزائر  كإف كاف ُب اٟتالة ا١تدنية، كىوغَت مسجل ىو عقد   العرُبالزكاج: الزكاج العرفي كآثاره .2
الصحيحة اليت تثمر عبلقة زكجية صحيحة، لكن عدـ التسجيل كفقا لئلجراءات القانونية ا١تنصوص عليها قد 

يضيع حقوقا للزكجُت كاألكالد، ال سيما ُب حاالت اٞتحود كاإلنكار أك االختبلؼ كالتنازع، كمن أىم ما يًتتب 
 .إثبات نسبوأ٫تها عن توثيق عقد الزكاج ىو حفظ حقوؽ الطفل، كاليت 

فتوثيق عقد الزكاج ٬تعل عقد الزكاج صحيحا من الناحية القانونية كالشرعية، ٦تا ٬تعل إثبات نسب الولد ألبيو   
كّٔذا فإف تسجيل عقد  1.قانو٘ب كشرعي، فيحق للزكجة ُب حالة إنكار األب رفع دعول إثبات النسب أماـ القضاء

 .الزكاج لو أ٫تية بال ة ُب صوف حقوؽ الزكجُت أكال، كاٟتفاظ خاصة على حقوؽ األكالد النإتوف عن الزكاج
 اٞتزائرم ال يزاؿ يعًتؼ بالزكاج ا١تشرعفالزكاج العرُب إذا استوَب أركانو الشرعية يثبت بو النسب، كىذا يعٍت أف   

 فإف تسجيلو طبقا )قراءة الفاٖتة)  ًب الزكاج عرفيافإذا من قانوف األسرة اٞتزائرم؛ 2(22) استنادا للمادة كذلكالعرُب
كبل٫تا معا دعول قضائية أماـ   ٔتعٌت أنو ينب ي أف يرفع أحد الطرفُت أك، ال يثبت إال ْتكم قضائيللمادة ا١تذكورة

 ك٬تب أف يشَت الطرفاف ُب ىذه الدعول إٔب ،اٞتهة اليت ًب فيها إبراـ العقد العرُب تسمى دعول إثبات الزكاج
  .سرياف العقد العرُب يبدأ من يـو الدخوؿمع العلم أف  ،الشاىدين

 كبالتإب ٮتضع الزكاج العرُب ،كل منهما كاشفا للنسب ال منشئا لوييعٌد فاإلقرار بالزكاج العرُب كاٟتكم بثبوتو 
 .عند إثبات النسبنفسها  الزكاج الرٝتي لقواعد

 لقب أك نسب، كىو ما ٬تعل من الصعب عليهم بدكفكمن آثار الزكاج العرُب ظهور األطفاؿ إٔب الوجود   
ل  بعد تثبيت العبلقة الزكجية ا١تربمة عرفيا، كتسجيل اٟتكم كتنتهي اٟتصوؿ على الوثائق، إال أف ا١تشاكل قد ٖتي

 3.القاضي باإلثبات، كإٟتاؽ نسب الطفل بأبويو ُب سجبلت اٟتالة ا١تدنية
  

                                                           
المية عفاؼ العياشي، دكر القضاء ُب إثبات الزكاج العرُب ُب القانوف اٞتزائرم، ٣تلة الباحث األكادٯتي ُب العلـو القانونية  1

 .171، ص2019، سبتمرب3  العدد،2 كالسياسية، ا١تركز اٞتامعي بأفلو، األغواط، آّلد
. يثبت الزكاج ٔتستخرج من سجل اٟتالة ا١تدينة، كُب حالة عدـ تسجيلو ثبت ْتكم قضائي: " من قانوف األسرة22 المادة نص 2

 ".٬تب تسجيل حكم تثبيت الزكاج ُب اٟتالة ا١تدنية بسعي من النيابة العامة
عبلؿ برزكؽ آماؿ، أحكاـ النسب بُت القانوف اٞتزائرم كالقانوف الفرنسي دراسة مقارنة، أطركحة دكتوراه، جامعة تلمساف، السنة  3

 .10، ص2014/2015اٞتامعية 
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لقد تكلمنا ُب ىذا ا١تبحث عن النسل كعن الطفل كعن األسرة، كتشجيع الشريعة اإلسبلمية على إ٧تاب األكالد 

كأ٫تيتهم بالنسبة لؤلسرة كلؤلبوين، كما ٖتدثنا عن صبلح األرضية كالبيئة ا١تناسبة إل٬تاد الطفل، عند بدء تكوين 
األسرة، فعلى كل طرؼ أف ٮتتار الطرؼ اآلخر، كيتم ذلك بعيدا عن أية عبلقات غَت شرعية، كبالزكاج الشرعي 

فظ حقوؽ الطفل كتيصاف، كل ىذا قبل كيجود الطفل حىت الذم تراعى أركانو كشركطو،  كىو ما ٝتيناه مرحلة )ٖتي
، كإ٪تا ىو ٖتضَت كاستعداد كإعداد لو، ليجد الطفل اٞتو ا١تناسب كايط ا١تبلئم كالبيئة الصاٟتة، لينمو كيكرب (العدـ

 .كيًتىب كيعيش، فيكوف ىو بدكره شخصا صاٟتا ألسرتو نافعا ّٓتمعو
كقبل خركج الطفل إلى . كالنتيجة الطبيعية للزكاج ىي إنجاب األ فاؿ، الذين ىم قيرة أعين آبائهم كأمهاتهم

الوجود، يتكٌوف في بطن أمو كينشأ في رحمها، فيكوف جنينا، كيمر بمراحل كأ وار حتى يكتمل نموه، كمع 
أنو لم يخرج للوجود بعد، إال أف الشريعة اإلسالمية كالقانوف الجزائرم كضعا لو حقوقا متنوعة تجب مراعاتها 

 .كالحفاظ عليها، كىذا ما سنتطرؽ إليو بالتفصيل كالدراسة في المبحث التالي عن الجنين كحقوقو
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 :المبحث الثاني
  الجنين كحقوقو

 
بعد أف حددنا ُب ا١تبحث السابق مفهـو كل من النسل كالطفل كاألسرة، كتكلمنا عن إ٧تاب األطفاؿ كأ٫تيتهم 

بالنسبة إٔب ألسرة كإٔب الوالدين، ٍب ٖتدثنا عن البيئة الصاٟتة اليت ٬تب إعدادىا كٖتضَتىا للطفل، كذلك بصبلح 
كالديو أخبلقيا كاجتماعيا كصحيا، كالشرعية الدينية كا١تدنية لعبلقتهما بعقد زكاج صحيح، كعدـ تلويث تلك العبلقة 

 .ٔتا يشؤّا من ٤ترمات كالزنا
ٍرثىكيٍم أىٗبَّ كّٔذا نكوف قد أعددنا األرضية ا٠تصبة لزرع كغرس بذرة الطفل  ﴿ًنسىاؤيكيٍم حىٍرثه لىكيٍم فىٍأتيوا حى

كحرث تشبيو : "قاؿ القرطيب رٛتو ا ُب تفسَته ٢تذه اآلية ، كاٟترث ىو موضع البذر،[223:البقرةسورة ]ًشٍئتيٍم﴾
ييعطي أف اإلباحة ٓب تقع إال ُب الفرج ' اٟترث'لفظ "، فالنساء موطن البذر كموضع اٟترث، ك"ألهنن مزدرع الذرية

 :خاصة إذ ىو ا١تزدرع، كمنو قوؿ أحدىم
 إ٪تا األرحاـ أرضو     ف لنا ٤تًتثات
 فعلينا الزرع فيها    كعلى ا النبات

 ق. إ1.ففرج ا١ترأة كاألرض، كالنطفة كالبذر، كالولد كالنبات
لىٍقنىاكيٍم ًمٍن ذىكىرو كىأينٍػثىى﴾ كىذه البذرة نإتة من زكاج الذكر باألنثى ، [13:اٟتجراتسورة ]﴿يىا أىيػُّهىا النَّاسي ًإنَّا خى

 ﴿فػىلىمَّا تػى ىشَّاىىا ٛتىىلىٍت ، كنتيجة ىذه العبلقة﴿ىيوى الًَّذم خىلىقىكيٍم ًمٍن نػىٍفسو كىاًحدىةو كىجىعىلى ًمنػٍهىا زىٍكجىهىا لًيىٍسكينى إًلىيػٍهىا﴾
ىيوى أىٍعلىمي ﴿، فتيثمر البذرة كتعطينا ٙترة كىي اٞتنُت، الذم يبدأ ٪توه ُب بطن أمو [189:األعراؼسورة ]﴾..ٛتىٍبلن خىًفيفنا

 .[32:النجمسورة ]﴾ًبكيٍم ًإٍذ أىٍنشىأىكيٍم ًمنى اأٍلىٍرًض كىًإٍذ أىنٍػتيٍم أىًجنَّةه ُب بيطيوًف أيمَّهىاًتكيمٍ 
ٯتر اٞتنُت ٔتراحل كأطوار حىت ٮترج إٔب النور، كُب ىذه ا١ترحلة اٟتساسة لو حقوؽ ٬تب رعايتها كصيانتها، كىذا 

 :ما سنتطرؽ إليو ُب ىذا ا١تبحث، كالذم قسمناه إٔب مطلبُت
 .مراحل الجنين كالوسائل العلمية الحديثة للحمل: المطلب األكؿ
 .حقوؽ الجنين: المطلب الثاني

 

  
                                                           

، اٞتامع ألحكاـ القرآف، ٖتقيق عبد ا بن عبد اسن الًتكي، مؤسسة (أيب عبد ا ٤تمد بن أٛتد بن أيب بكر القرطيب) القرطيب 1
. 07 اٞتزء الرابع، ص،2006، الطبعة األكٔبالرسالة، بَتكت، لبناف، 
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 مراحل الجنين كالوسائل العلمية الحديثة للحمل: المطلب األكؿ
يا معشر الشباب من استطاع ": ملسو هيلع هللا ىلصقاؿ قلنا بأف الشريعة اإلسبلمية شجعت على الزكاج كدعت إليو، 

كمن ٓب يستطع فعليو بالصـو فإنو لو "، " للفرجكأحصنأغض للبصر " كالعلة ُب ذلك أنو 2،.." فليتزكج1منكم الباءة
 إتياف الرجل زكجتو ملسو هيلع هللا ىلص كما رٌغبت ُب إ٧تاب الولد، الذم ىو أىم مقاصد النكاح، بل عٌد رسوؿ ا  ".كجاء

فعن أيب ذر رضي ا ، كإف كاف ٬تد فيو من اللذة كالسركر العاجل ما ٬تدٔتثابة العبادة اليت ييثاب كييؤجر صاحبها؛ 
كُب بيضع":  قاؿملسو هيلع هللا ىلصعنو أف رسوؿ ا 

يا رسوؿ ا أيأٌب أحدنا شهوتو كيكوف لو فيها :  فقالوا، أحدكم صدقة3
 4".أرأيتم لو كضعها ُب اٟتراـ، أكاف عليو كزر؟ فكذلك إذا كضعها ُب اٟتبلؿ كاف لو أجر: ملسو هيلع هللا ىلصأجر؟ قاؿ 

 5.، كجيعلت قرة عيٍت ُب الصبلةحيبّْب إٕب من دنياكم النساء كالطيب:  أيضاكيقوؿ
كىناؾ بعض ا١تمنوعات أك ارمات اليت على الزكج ٕتنبها ُب عبلقتو مع زكجتو، منها حالة حيض ا١ترأة، لقولو  
 ﴿فىاٍعتىزًليوا النّْسىاءى ُب اٍلمىًحيًض إتياف ا١ترأة كىي حائض ، ٍب هنى عن ﴿يىٍسأىليونىكى عىًن اٍلمىًحيًض قيٍل ىيوى أىذنل﴾: تعأب

بُّ التػَّوَّاًبُتى ، كماذا بعد التطهر؟ كىالى تػىٍقرىبيوىينَّ حىىتَّ يىٍطهيٍرفى﴾ ﴿فىًإذىا تىطىهٍَّرفى فىٍأتيوىينَّ ًمٍن حىٍيثي أىمىرىكيمي اللَّوي ًإفَّ اللَّوى ٭تًي
بُّ اٍلميتىطىهّْرًينى﴾  . [222:البقرةسورة ]كى٭تًي

، كقوؿ الرجل عند يأٌب أىلو اآلداب اليت ينب ي أف يلتـز ّٔا الرجل الذم يريد أف ملسو هيلع هللا ىلصكما علَّمنا رسوؿ ا
 . كذلك حىت تكوف ىذه البذرة صاٟتة إلنتاج ٙترة طيبة 6. اللهم جنبنا الشيطاف كجنب الشيطاف ما رزقتنا:ذلك

ك٨تن سنتتبع مراحل ٪تو ىذه البذرة، كنتعرؼ على طرؽ ككسائل زرعها، كسنسافر ُب رحلة علمية استكشافية، 
 : مع اٞتنُت، كستكوف رحلتنا على مرحلتُت ُب فرعُت

 .مراحل الجنين كمدتو: الفرع األكؿ

 .الطرؽ كالوسائل العلمية الحديثة للحمل: الفرع الثاني

  

                                                           
 .الل ة اٞتماع، مشتقة من ا١تباءة كىي ا١تنزؿ، كقيل لعقد النكاح باءة؛ ألف من تزكج امرأة بٌوأىا منزالأصلها ُب الباءة  1
 . 1101، ص5066من ٓب يستطع الباءة فليصم، حديث رقم ، باب النكاحركاه البخارم، كتاب  - : متفق عليو2

 .1018، ص1400استحباب النكاح ١تن تاقت نفسو إليو ككجد مؤكنة، حديث رقم ، باب النكاحكتاب   كركاه مسلم،  -
 .(زكجتو)ألىلو  البيضع، ىو ٚتاع الرجل 3
 .697، ص1006بياف أف اسم الصدقة يقع على كل نوع من ا١تعركؼ، حديث رقم ، باب الزكاةكتاب  ركاه مسلم، 4
، كتاب عشرة 3، آّلد1998 ٤تمد ناصر الدين األلبا٘ب، صحيح سنن النسائي، مكتبة ا١تعارؼ للنشر كالتوزيع، الطبعة األكٔب، 5

 .57، ص3949النساء، باب حب النساء، حديث رقم 
بسم ا اللهم جنبنا الشيطاف كجنب الشيطاف ما رزقتنا، فرزقا كلدا، ٓب يضره : أما إف أحدكم إذا أتى أىلو، كقاؿ: ملسو هيلع هللا ىلصلقولو 6

. 668، ص3271 ركاه البخارم، كتاب بدء ا٠تلق، باب صفة إبليس كجنوده، حديث رقم. الشيطاف
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  كمدتو الجنينمراحل: الفرع األكؿ
ٍيئنا مىٍذكيورنا﴾: اإلنساف قبل خلقو؛ ٓب يكن شيئا ييذكر سورة ]﴿ىىٍل أىتىى عىلىى اإلنساف ًحُته ًمنى الدٍَّىًر ٓبىٍ يىكيٍن شى

:  ٍب مٌر ُب خلقو كتكوّْينو بػمراحل أربع [.01:اإلنساف
﴿يىا أىيػُّهىا : ىي بداية خلق أكؿ البشر كأصلهم ٚتيعا؛ آدـ عليو السبلـ، الذم خيلق من تراب: مرحلة الجماد

﴾ لىٍقنىاكيٍم ًمٍن تػيرىابو  ﴿كىىيوى الًَّذم خىلىقى ًمنى مع ا١تاء ،[06:سورة الزمر]النَّاسي ًإٍف كيٍنتيٍم ُب رىٍيبو ًمنى اٍلبػىٍعًث فىًإنَّا خى
أى خىٍلقى اإلنساف ًمٍن ًطُتو﴾:  طينا صار، كعندما اختلط الًتاب با١تاء[54:سورة الفرقاف]اٍلمىاًء بىشىرنا﴾ سورة ]﴿كىبىدى

﴿خىلىقى اإلنساف ًمٍن : ، ٍب صٌوره ا٠تالق سبحانو على صورتو، فصار صلصاال صلبا كالفخار[08:السجدة
 .فهو ٚتاد ال حياة فيو، كىذا الذم نقصده ٔترحلة اٞتماد. [14:سورة الرٛتاف]صىٍلصىاؿو كىاٍلفىخَّاًر﴾

﴿ًنسىاؤيكيٍم  :كل البشر الذم خيلقوا بعد آدـ عليو السبلـ، تكونوا من بذرة يزرعها الذكر ُب األنثى: مرحلة النبات
ٍرثىكيٍم أىٗبَّ ًشٍئتيٍم كىقىدّْميوا أًلىنٍػفيًسكيٍم﴾   .، فهو شبيو بالنبات ُب ىذه ا١ترحلة[233:سورة البقرة]حىٍرثه لىكيٍم فىٍأتيوا حى

: تكوف أم حيواف آخرٔتراحل بعد أف تيلقح بويضة ا١ترأة ٔتاء الرجل، ٯتر اإلنساف ٔترحلة شبيهة : مرحلة الحيواف
منا﴾ ـى ٟتٍى لىٍقنىا اٍلميٍض ىةى ًعظىامنا فىكىسىٍونىا اٍلًعظىا لىٍقنىا اٍلعىلىقىةى ميٍض ىةن فىخى لىٍقنىا النٍُّطفىةى عىلىقىةن فىخى  [14:سورة ا١تؤمنوف]﴿ٍبيَّ خى

﴿ٍبيَّ سىوَّاهي كىنػىفىخى  بعد أف يكتمل النمو اٞتسدم كيتشكل كتظهر صورتو البشرية، كتنفخ فيو الركح: مرحلة اإلنساف
﴿كىجىعىلى لىكيمي السٍَّمعى :  سبحانوبقدرة ا إٔب إنساف عاقل كاعو  فيتحوؿ،[09:سورة السجدة]ًفيًو ًمٍن ريكًحًو﴾

ةى قىًليبلن مىا تىٍشكيريكفى﴾ ٍلقنا آىخىرى فػىتىبىارىؾى اللَّوي أىٍحسىني ،[09:سورة السجدة]كىاأٍلىٍبصىارى كىاأٍلىٍفًئدى  ﴿ٍبيَّ أىٍنشىٍأنىاهي خى
 .ىذا ا٠تلق اآلخر ىو اإلنساف [14:سورة ا١تؤمنوف]ا٠تٍىالًًقُتى﴾

 كأكؿ ما يبدأ خلق اإلنساف ُب بطن أمو يكوف جنينا، فما ىو اٞتنُت؟
فلفظ اٞتنُت ىو كصف للولد . ىو الولد ماداـ ُب الرحم: من فعل جٌن كمعناه استًت، كاٞتنُت: الجنين لغة -

ىيوى أىٍعلىمي ًبكيٍم ًإٍذ أىٍنشىأىكيٍم ًمنى اأٍلىٍرًض كىًإٍذ أىنٍػتيٍم أىًجنَّةه ُب بيطيوًف ﴿ :؛ قاؿ تعأب1ا١تستًت ُب الرحم
ٍلقنا ًمٍن بػىٍعًد خىٍلقو ُب ظيليمىاتو ﴿: ، كقاؿ أيضا[32:النجمسورة ]﴾أيمَّهىاًتكيمٍ  ٮتىٍليقيكيٍم ُب بيطيوًف أيمَّهىاًتكيٍم خى

ثو   2".مستور ُب رحم أمو بُت ظلمات ثبلث"، كا١تعٌت[06:الزمرسورة ]﴾ثىبلى
يطلق مصطلح اٞتنُت على ما ُب الرحم، من بدء التكوين ْتدكث التلقيح كاالستقرار فيو : الجنين اصطالحا -

:  كُب ىذا الفرع سنتعرؼ على 3.إٔب غاية خركجو من بطن أمو
 .    مراحل كأ وار الجنين أك الحمل: أكال
 .نفخ الركح كمدة الحمل: ثانيا

                                                           
 .62ـ، ص1997، 2ط، لبناف،  ا١تصباح ا١تنَت، ا١تكتبة العصرية، صيدا،الفيوميبن علي  أٛتد بن ٤تمد 1
 ،1دراسة مقارنة، ط ٠توٕب، ا١تسؤكلية اٞتنائية لؤلطباء عن استخداـ األساليب ا١تستحدثة ُب الطب كاٞتراحة، ا٤تمد عبد الوىاب 2

 .106ـ، ص1997
 .106صا١ترجع السابق،  3
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  في بطن أمو الجنينمراحل نمو: أكال
ٍنسىافى ًمٍن :ٯتر اٞتنُت كىو ُب بطن أمو ٔتراحل متعددة، كرد ذكرىا صراحة ُب قولو تعأب لىٍقنىا اإٍلً  ﴿كىلىقىٍد خى

لىةو ًمٍن ًطُتو﴾   ﴿ٍبيَّ جىعىٍلنىاهي نيٍطفىةن ُب ، كىذا ىو أصل اإلنساف كأبو البشرية آدـ عليو السبلـ،[12:ا١تؤمنوفسورة ]سيبلى
لىٍقنىا كىذه ىي بداية الرحلة ،[13:ا١تؤمنوفسورة ]قػىرىارو مىًكُتو﴾ لىٍقنىا اٍلعىلىقىةى ميٍض ىةن فىخى لىٍقنىا النٍُّطفىةى عىلىقىةن فىخى ﴿ٍبيَّ خى

ٍلقنا آىخىرى فػىتىبىارىؾى اللَّوي أىٍحسىني ا٠تٍىالًًقُتى﴾ منا ٍبيَّ أىٍنشىٍأنىاهي خى ـى ٟتٍى   1[.14:ا١تؤمنوفسورة ] اٍلميٍض ىةى ًعظىامنا فىكىسىٍونىا اٍلًعظىا
 من طُت كىو مزيج من الًتاب كا١تاء، قاؿفقد خلقو ا من ترابو كماء، األكؿ أصل خلق اإلنساف كعليو فإف 

ٍنسىاًف ًمٍن ًطُتو﴾: تعأب أى خىٍلقى اإٍلً ٍب خلق اإلنساف كصٌوره . [08:السجدةسورة ]﴿الًَّذم أىٍحسىنى كيلَّ شىٍيءو خىلىقىوي كىبىدى
﴿ كىلىقىٍد : ، قاؿ تعأبالبشرأكؿ عليو السبلـ كىو على ىيئة بشر كجعل ا١تبلئكة يسجدكف لو؛ أم لسيدنا آدـ 

ـى ﴾ ًة اٍسجيديكا آًلىدى ًئكى لىٍقنىاكيٍم ٍبيَّ صىوٍَّرنىاكيٍم ٍبيَّ قػيٍلنىا لًٍلمىبلى [. 11:األعراؼسورة ]خى
ىذا بالنسبة ٠تلق أكؿ البشر كىو آدـ عليو السبلـ، كٯتكن أف نسمي ىذه ا١ترحلة با١ترحلة الًتابية أك الطينية، أما 

لىٍقنىاكيٍم ًمٍن : بقية البشر بعد آدـ كىم بنوه كذريتو كنسلو، فقد خلقوا من زكاج الذكر باألنثى ﴿يىا أىيػُّهىا النَّاسي ًإنَّا خى
، لتأٌب بعدىا مرحلة أخرل من ا٠تلق، تبدأ [13:اٟتجراتسورة ]ذىكىرو كىأينٍػثىى كىجىعىٍلنىاكيٍم شيعيوبنا كىقػىبىاًئلى لًتػىعىارىفيوا﴾

، كىذه ا١ترحلة ىي اليت هتمنا ُب دراستنا كىي ما سنفصلو ُب ىذا الفرع (أمو)بتكوُّف اإلنساف جنينا ُب بطن األنثى 
: كىي كالتإب اٞتنُت  خلق أطوارلنا يتبُت السابقة من البحث، كبالرجوع إٔب اآليات

،  أك ُب الدلو النطفة كالنطافة القليل من ا١تاء، كقيل ا١تاء القليل يبقى ُب القربة؛جاء ُب لساف العرب 2:النطفة.أ 
  3. كال فعل للنطفة،كقيل ىػي كاٞترعة، كقيل ىي ا١تاء الصاُب، قٌل أك كثػر، كاٞتمع نطف كنطاؼ

 1: ثبلثة أنواعالنطفةك

                                                           
لىٍقنىاكيٍم ًمٍن تػيرىابو ٍبيَّ : 06ك٦تا ذيكر ُب مراحل اٞتنُت ما جاء ُب سورة الزمر اآلية  1 ٍنتيٍم ُب رىٍيبو ًمنى اٍلبػىٍعًث فىًإنَّا خى ﴿يىا أىيػُّهىا النَّاسي ًإٍف كي

﴾ اـً مىا نىشىاءي ًإٔبى أىجىلو ميسىمِّى ٍبيَّ ٩تيٍرًجيكيٍم ًطٍفبلن ى لىكيٍم كىنيًقرُّ ُب اأٍلىٍرحى  .ًمٍن نيٍطفىةو ٍبيَّ ًمٍن عىلىقىةو ٍبيَّ ًمٍن ميٍض ىةو ٥تيىلَّقىةو كىغىٍَتً ٥تيىلَّقىةو لًنيبػىُتّْ
ٍنسىافى ًمٍن نيٍطفىةو فىًإذىا ىيوى خىًصيمه ميًبُته﴾ : ، كىيموضعا (12)اثني عشر ُب القرآف الكرٙب ُب نطفة كرد لفظ 2 سورة ]﴿خىلىقى اإٍلً

، [37:الكهفسورة ]﴾ قىاؿى لىوي صىاًحبيوي كىىيوى ٭تيىاًكريهي أىكىفىٍرتى بًالًَّذم خىلىقىكى ًمٍن تػيرىابو ٍبيَّ ًمٍن نيٍطفىةو ٍبيَّ سىوَّاؾى رىجيبلن ، ﴿[04:النحل
لىٍقنىاكيٍم ًمٍن تػيرىابو ٍبيَّ ًمٍن نيٍطفىةو ٍبيَّ ًمٍن عىلىقىةو ﴿ ٍنتيٍم ُب رىٍيبو ًمنى اٍلبػىٍعًث فىًإنَّا خى ٍبيَّ جىعىٍلنىاهي ، ﴿[05:اٟتجسورة ]﴾ ..يىا أىيػُّهىا النَّاسي ًإٍف كي

لىٍقنىا، ﴿[13:ا١تؤمنوفسورة ]﴾ نيٍطفىةن ُب قػىرىارو مىًكُتو  لىٍقنىا النٍُّطفىةى عىلىقىةن فىخى كىاللَّوي خىلىقىكيٍم ًمٍن تػيرىابو ، ﴿[14:ا١تؤمنوفسورة ]﴾ ..ٍبيَّ خى
لىٍقنىاهي ًمٍن نيٍطفىةو فىًإذىا ىيوى خىًصيمه ميًبُته ، ﴿[11:فاطرسورة ]﴾ ..ٍبيَّ ًمٍن نيٍطفىةو  ٍنسىافي أىنَّا خى ىيوى الًَّذم ، ﴿[77:يسسورة ]﴾ أىكىٓبٍى يػىرى اإٍلً

﴾ ًمٍن نيٍطفىةو ًإذىا ٘تيٌٍتى  (45)كىأىنَّوي خىلىقى الزٍَّكجىٍُتً الذَّكىرى كىاأٍلينٍػثىى ، ﴿[67:غافرسورة ]﴾ خىلىقىكيٍم ًمٍن تػيرىابو ٍبيَّ ًمٍن نيٍطفىةو ٍبيَّ ًمٍن عىلىقىةو 
ٍنسىافي أىٍف يػيتػٍرىؾى سيدنل ، ﴿[46:النجمسورة ] لىٍقنىا ، ﴿[37:القيامةسورة ]﴾ أىٓبٍى يىكي نيٍطفىةن ًمٍن مىًٍت  ٯتيٌٍتى  (36)أى٭تىٍسىبي اإٍلً ًإنَّا خى

ٍنسىافى ًمٍن نيٍطفىةو أىٍمشىاجو  برنامج الباحث ُب : ا١ترجع. )[19:عبسسورة ]﴾ ًمٍن نيٍطفىةو خىلىقىوي فػىقىدَّرىهي ، ﴿[02:اإلنسافسورة ]﴾ ..اإٍلً
. (القرآف الكرٙب

 ماجستَت، قسم الشريعة، كلية العلـو اإلسبلمية، رسالة عيسى معيزة، اٟتمل إرثو أحكامو كصوره ا١تعاصرة بُت الشريعة كالقانوف، 3
. 10، ص2006-2005جامعة اٞتزائر، 
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كىأىنَّوي خىلىقى الزٍَّكجىٍُتً الذَّكىرى ﴿كىي اٟتيوانات ا١تنوية ا١توجودة ُب ا١تٍت كاليت تفرزىا ا٠تصية، : النطفة المذكرة .1
 .[46:النجمسورة ]﴾ ًمٍن نيٍطفىةو ًإذىا ٘تيٌٍتى  (45)كىاأٍلينٍػثىى 

 .كىي البويضة اليت يفرزىا ا١تبيض مرة ُب الشهر: النطفة المؤنثة .2
لق منها اإلنساف،2كىي البويضة ا١تلقحة: النطفة األمشاج .3 ًإنَّا ﴿  قاؿ سبحانو3 باٟتيواف ا١تنوم، كىي اليت ٮتي

يعنا بىًصَتنا ٍنسىافى ًمٍن نيٍطفىةو أىٍمشىاجو نػىٍبتىًليًو فىجىعىٍلنىاهي ٝتًى لىٍقنىا اإٍلً  ىي النطفة األمشاجك ،[02:اإلنسافسورة ]﴾ خى
تزاؿ  بتطوراهتا العديدة، كاليت ال" البيضة ا١تلقحة"كىي ما تسمى . ا٠تليط بُت اٟتيواف ا١تنوم كبويضة ا١ترأة

 4.تأخذ شكل قطرة ا١تاء، بالرغم من تضاعف خبلياىا أضعافا مضاعفة، ٍب تعلق بسماكة بطانة الرحم
 كا١تقصود بو الرحم، كىو ا١توضع الذم ينمو فيو اٞتنُت حىت الوالدة؛ كقد جاءت ُب موضعُت ُب :القرار المكين.ب 

لىةو ًمٍن ًطُتو ﴿: القرآف، قاؿ سبحانو كتعأب ٍنسىافى ًمٍن سيبلى لىٍقنىا اإٍلً ﴾ ٍبيَّ جىعىٍلنىاهي نيٍطفىةن ُب قػىرىارو مىًكُتو  (12)كىلىقىٍد خى
. [21:ا١ترسبلتسورة ]﴾ فىجىعىٍلنىاهي ُب قػىرىارو مىًكُتو  (20)أىٓبىٍ ٩تىٍليٍقكيٍم ًمٍن مىاءو مىًهُتو ﴿: ، كقاؿ[13:ا١تؤمنوفسورة ]

١توقعو ا١تثإب لتخلق " مكُت"ألنو ا١تكاف الذم تستقر فيو النطفة األمشاج أك اٞتنُت حىت الوالدة، ك" قرار"كٝتيٌي بػالػ
اط بالعظاـ كالعضبلت كاألربطة اليت تثبتو ُب  ك٪تو الكائن اٞتديد، فهو يقع ُب كسط اٞتسم، كُب مركز اٟتوض، ك٤تي

 5".قرار مكُت"اٞتسم، فهو فعبل 

                                                                                                                                                                                           
. 109، ص1983 ٤تمد علي البار، خلق اإلنساف بُت الطب كالقرآف، الدار السعودية للنشر كالتوزيع، الطبعة الرابعة، 1
 حيث يصل عدد ىائل من اٟتيوانات ا١تنوية اليت يدفعها الرجل ُب الدفعة الواحدة، ،بعد عملية اٞتماع ٮتتلط ماء الرجل مع ماء ا١ترأة 2

بينما األنثى تدفع بويضة كاحدة عليها تاج مشع، كال يصل من الكميات ا٢تائلة من اٟتيوانات ا١تنوية إٔب البويضة إال حيوانان منويان 
كتتم .. كما أف يتم التحاـ اٟتيواف ا١تنوم بالبويضة؛ حىت تباشر البويضة ا١تلقحة باالنقساـ إٔب خليتُت، فأربع، فثماف كىكذا. كاحدان 

 .عملية االنقساـ ىذه كالبويضة ُب طريقها إٔب الرحم، ٍب تأٌب ا١ترحلة الثانية
3

فأما تكرار أفراده بعد ذلك كتكاثرىم فقد جرت سنة ا أف . لقد نشأ اٞتنس اإلنسا٘ب من سبللة من طُت: "يقوؿ صاحب الظبلؿ 
يكوف عن طريق نقطة مائية ٗترج من صلب الرجل، فتستقر ُب رحم امرأه، نطفة مائية كاحدة، ال بل خلية كاحدة من عشرات 

ثابتة ُب الرحم ال ائر بُت عظاـ اٟتوض امية ّٔا من التأثر .. ﴿ُب قػىرىارو مًَّكُتو﴾: األلوؼ من ا٠تبليا الكامنة ُب تلك النقطة، تستقر
كالتعبَت القرآ٘ب ٬تعل النطفة طوران من ! باىتزازات اٞتسم، كمن كثَت ٦تا ييصيب الظهر كالبطن من لكماتو ككدمات، كرجَّاتو كتأثرات

كىي حقيقة، كلكنها حقيقة عجيبة تدعو إٔب التأمُّل، فهذا اإلنساف الضخم . أطوار النشأة اإلنسانية، تاليان ُب كجوده لوجود اإلنساف
تصىر كيلخص بكل عناصره كبكل خصائصو ُب تلك النطفة، كما يعاد من جديد ُب اٞتنُت ككي يتجدد كجوده عن طريق ذلك  ٮتي

(. 2457 ص،2003، 32 دار الشركؽ، الطبعة ُب ظبلؿ القرآف؛سيد قطب، : المرجع). التخصيص العجيب
 .10ـ، ص1985الطبعة األكٔب، الوجيز ُب علم األجنة القرآ٘ب، الدار السعودية للنشر كالتوزيع، ٤تمد علي البار،  4
 .14 عيسى معيزة، ا١ترجع السابق، ص5
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ٌيت كذلك ألهنا تعلق ّتدار الرحم،.ىي القطعة من العلق كىو الدـ اٞتامد ك1:العلقة.ج  : قاؿ سبحانو كتعأب  كٝتي
ٍنسىافى ًمٍن عىلىقو ﴿ : قاؿ تعأب:  مرات ُب القرآف الكرٙب ٜتس "العلقة"كرد ذكر لفظ  كقد [2:العلقسورة ]﴾خىلىقى اإٍلً
لىٍقنىاكيٍم ًمٍن تػيرىابو ٍبيَّ ًمٍن نيٍطفىةو ٍبيَّ ًمٍن ﴿ سورة ] ﴾..عىلىقىةو  يىا أىيػُّهىا النَّاسي ًإٍف كيٍنتيٍم ُب رىٍيبو ًمنى اٍلبػىٍعًث فىًإنَّا خى

سورة ] ﴾.. ٍبيَّ ٮتيٍرًجيكيٍم ًطٍفبلن عىلىقىةو ىيوى الًَّذم خىلىقىكيٍم ًمٍن تػيرىابو ٍبيَّ ًمٍن نيٍطفىةو ٍبيَّ ًمٍن ﴿:قاؿك[.  5:اٟتج
لىٍقنىا النٍُّطفىةى ﴿: قاؿك[. 67:غافر لىٍقنىا عىلىقىةن ٍبيَّ خى منااٍلعىلىقىةى  فىخى ـى ٟتٍى لىٍقنىا اٍلميٍض ىةى ًعظىامنا فىكىسىٍونىا اٍلًعظىا  ﴾.. ميٍض ىةن فىخى

كبعد أف تصل البويضة   ،[38:سورة القيامة] ﴾ فىخىلىقى فىسىوَّلعىلىقىةن ٍبيَّ كىافى ﴿: قاؿك[. 14:سورة ا١تؤمنوف]
ُب ىذه  كا١تخصبة إٔب الرحم؛ كبعد انقسامها تصبح عبارة عن كتلة من ا٠تبليا الص َتة، تتعلق ّتدار الرحم،

تكوف من بداية األسبوع كمدة ىذا الطور  . ُب جدار الرحم2 كتكوف عالقة،ا١ترحلة يكوف اٞتنُت على شكل علقةٌ 
 3.الثا٘ب حىت هناية األسبوع الثالث من التلقيح، كُب ىذه ا١ترحلة يبدأ القلب ُب خفقانو

 كا١تض ة القطعة اليت ٘تيضغ من اللحم كغَته، كُب علم األجنة ىي مرحلة يشبو فيها اٞتنُت ُب مظهره 4:المضغة.د 
 ُب ىذا الطور تظهر الكتل البدنية على ىيئة أثر أسناف، 5.لقمة ٦تضوغة ككأ٪تا تظهر فيها آثار األسناف ا١ت ركزة

كداخل ا١تض ة تبدأ األجهزة الداخلية مثل القلب كالرئتُت بالظهور، كيتشكل اٞتهاز العصيب كاٟتويصبلف السمعي 
كالبصرم، كتظهر مولدات ال ضركؼ كالعضبلت ككحدات اٞتهاز البوٕب التناسلي، حىت يصل اٞتنُت عمر األربعُت 

يوما، حيث تظهر ٚتيع األجهزة كقد ٗتلقت؛ إال أف أجزاءن ٓب تتخلق ُب سطحها مع تكوف ٚتيع األجهزة 
الداخلية، كىنا ٘تر ا١تض ة بطورين؛ أك٢تما ا١تض ة غَت ا١تخلقة حيث تتصور األعضاء دكف أف تظهر؛ أم تتمايز 

                                                           
كقد ٝتَّى ا سبحانو أكؿ سورة  .دكدة تعيش ُب ا١تاء، كتت ذل على دماء اٟتيوانات اليت ترد الربؾ للشرب، فتعلق ُب حلقها: العلقة 1

نزلت ُب القرآف باسم ىذه ا١ترحلة، لييذكّْرنا سبحانو بتلك اللحظات اليت كاف فيها اإلنساف عبارة عن كتلة دـ عالقة ّتدار الرحم 
ٍنسىافى ًمٍن عىلىقو . اقٍػرىٍأ بًاٍسًم رىبّْكى الًَّذم خىلىقى ﴿: تستمد منو الدؼء كال ذاء كالسكن، قاؿ تعأب  [.2-1:العلق] ﴾خىلىقى اإٍلً

كمن النطفة إٔب العلقة، حينما ٘تتزج خلية الذكر ببويضة األنثى، كتتعلق ىذه ّتدار الرحم نقطة ص َتة ُب أكؿ ..:  سيد قطبيقوؿ 2
ك٘تضي .. كمن العلقة إٔب ا١تض ة، حينما تكرب تلك النقطة العالقة، كتتحوؿ إٔب قطعة من دـ غليظ ٥تتلط.. األمر، تت ٌذل بدـ األـ

ىذه ا٠تليقة ُب ذلك ا٠تط الثابت الذم ال ينحًرؼ كال يتحوؿ، كال تتواٗب حركتو ا١تنتظمة الرتيبة، كبتلك القوة الكامنة ُب ا٠تلية 
لىٍقنىا اٍلميٍض ىةى ًعظىامنا﴿.. ا١تستمدة من الناموس ا١تاضي ُب طريقة بُت التدبَت كالتقدير، حىت ٕتيء مرحلة العظاـ  فمرحلة كسوة ﴾فىخى

منا﴿: العظاـ باللحم ـى ٟتٍى (. 2457 ص،2003، 32 دار الشركؽ، طبعة ُب ظبلؿ القرآف؛سيد قطب، : النرجع. )﴾فىكىسىٍونىا اٍلًعظىا
،  ىذا الكائن العجيباٞتاعو٘ب، اإلنسافتاج الدين ٤تمود  .29 ص الوجيز ُب علم األجنة القرآ٘ب، ا١ترجع السابق،  ٤تمد علي البار،3

 .131 ص،1ج، 1993 ،1، ط (األردف ) عماف ،دار عمار للنشر كالتوزيع
، كا١تض ة [5:اٟتج]كمرة كاحدة ُب سورة . [14:ا١تؤمنوف] مرتُت ُب سورة :ذيكر لفظ ا١تض ة ُب القرآف الكرٙب ثبلث مرات: المضغو 4

:  ىي القطعة الص َتة من اللحم بقدر ما ٯتيضىغ كبعد عملية العلوؽ تبدأ مرحلة ا١تض ة، كىذا الطور ٯترُّ ٔترحلتُت
.    ال يكوف ىناؾ أم ٘تايز ألم عضو أك جهاز: غير المخلَّنقةالمضغة  .أ 
 . من الت َتات الدقيقة كا١تدًىشة كتنمو فيها ا٠تبليا كتتطور، ليكوف اإلنساف ُب أحسن تقوٙبّتملةٯترُّ اٟتمل : لمضغة المخلَّنقةا .ب 
 .39 صـ،1985الطبعة األكٔب، الدار السعودية للنشر كالتوزيع،  ٤تمد علي البار، الوجيز ُب علم األجنة القرآ٘ب، 5
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٣تموعات خلوية ٥تتلفة، كتتخلق معطية األجهزة كاألعضاء، كتلك ىي ا١تض ة ا١تخلقة، كما تقدـ ُب قولو تعأب 
 1.[05:اٟتجسورة ]﴾ًمٍن ميٍض ىةو ٥تيىلَّقىةو كىغىٍَتً ٥تيىلَّقىةو ﴿

لىٍقنىا اٍلميٍض ىةى ًعظىامنا فىكىسىٍونىا ﴿كُب ىذا الطور تبدأ الكتل البدنية ُب تكوين العظاـ،  : ور العظاـ كاللحم.ق  فىخى
ٍلقنا آىخىرى فػىتىبىارىؾى اللَّوي أىٍحسىني ا٠تٍىالًًقُتى  منا ٍبيَّ أىٍنشىٍأنىاهي خى ـى ٟتٍى  تكوين العظاـ ُب كىنا يبدأ ،[14:ا١تؤمنوفسورة ]﴾اٍلًعظىا

 3.ٍب تيكسى تلك العظاـ باللحمك 2.العظمي لئلنساف ا٢تيكل حيث يتكوف كيتشكلداخل ا١تض ة، 
كُب ىذه . كىي آخر طور من األطوار اليت ٯتر ّٔا اٞتنُت، كتبدأ بعد تٌكوف اللحم على العظم 4:النشأة األخرل.ك 

 5. فقطاٟتاضنةدكر الرحم دكر حينئذ اٞتنُت قادرا على االستقبلؿ عن أمو، فيكوف ا١ترحلة يصبح 
. كا١تخاض ىو أٓب ككجع الوالدة، كىذه آخر مرحلة حيث ييولد اٞتنُت كٮترج للحياة: المخاض كالوالدة.ز 

 تتويج لفًتة اٟتمل مع كىيكىي معركفة أيضنا باسم ا١تخاض، . الرحم منالقابل للحياة  اٞتنُت ىي خركج الوالدةك
: قاؿ ا تعأب ٥تربا عن مرٙب عليها السبلـ 6.كالدة كاحد أك أكثر من األطفاؿ حديثي الوالدة من رحم األـ

ا كىكيٍنتي نىٍسينا مىٍنًسيِّا7فىأىجىاءىىىا﴿  .[23:سورة مرٙب]﴾  اٍلمىخىاضي ًإٔبى ًجذًٍع النٍَّخلىًة قىالىٍت يىا لىٍيتىًٍت ًمتُّ قػىٍبلى ىىذى
الحمل نفخ الركح كمدة : ثانيا

ٍلقنا آىخىرى ﴿النشأة األخرل تتميز مرحلة  تطور أعضاء اٞتنُت كأجهزتو ك٪توىا، : ٓتصائص منها، ﴾ٍبيَّ أىٍنشىٍأنىاهي خى
كما ٗتتص بنفخ الركح فيها؛ كىنا تكمن النشأة األخرل، فهي مرحلة م ايرة ٘تاما للمراحل األكٔب اليت كاف فيها 

                                                           
،  ىذا الكائن العجيباٞتاعو٘ب، اإلنسافتاج الدين ٤تمود ؛ 37ص ٤تمد علي البار، الوجيز ُب علم األجنة القرآ٘ب، ا١ترجع السابق، 1

 .132 ص،1ج، 1993 ،1ط ، (األردف ) عماف ،دار عمار للنشر كالتوزيع
 .24 ص،18 ج،ـ1997،ابن عاشور، التحرير كالتنوير، دار سحنوف للنشر كالتوزيع، تونس 2
 .24، صالسابقا١ترجع  3
كىنا يقف اإلنساف مدىوشان أماـ ما كشف عنو القرآف من حقيقة ُب تكوين اٞتنُت ٓب تيعرىؼ على كجو الدقة إال أخَتان بعد تقدُّـ " 4

علم األجنة التشر٭تي؛ ذلك أف خبليا العظاـ غَت خبليا اللحم، كقد ثبت أف خبليا العظاـ ىي اليت تتكوف أكالن ُب اٞتنُت، كال 
تشاىد خلية كاحدة من خبليا اللحم إال بعد ظهور العظاـ، ك٘تاـ ا٢تيكل العظمي للجنُت كىي اٟتقيقة اليت ييسجّْلها النص القرآ٘ب 

لىٍقنىا اٍلميٍض ىةى ًعظىامنا﴿ منا﴾﴿ى ، ﴾فىخى ـى ٟتٍى ٍلقنا آىخىرى ﴿! فسبحاف العليم ا٠تبَت.. كىسىٍونىا اٍلًعظىا ٍأنىاهي خى سيد قطب، : المرجع )"...﴾ٍبيَّ أىٍنشى
 (.2457 ص ا١ترجع السابق،ُب ظبلؿ القرآف؛

.  ـ19/05/2022، موقع جامعة اإلٯتاف،  أطوار اٞتنُت كنفخ الركح،عبد اٞتواد الصاكم كالزندا٘ب، عبد آّيد 5
https://jameataleman.com/main/articles.aspx?article_no=1258 

 .من كيكيبيديا، ا١توسوعة اٟترة 6
، كذلك من ركعة البياف فهي تيعطي ثبلث معا٘ب، ككلها تنطبق على «فأجاءىا» بل قاؿ ، مع أهنا أسهل ُب النطق«فجاءىا»ٓب يقل  7

.   أم جاء كحل موعد ا١تخاض«جاءىا»تيعطي معٌت : األكؿ:  كمعناىا تفسَت اآلية
 . يأٌب مفاجأةحاالتو ُب أكثر كا١تخاضأم جاءىا مفاجأة، « فاجأىا»تيعطي معٌت : كالثاني
 .أم أنو أٞتأىا إٔب جذع النخلة لكي ٘تسك بو من شدة األٓب« أٞتأىا»ييعطي معٌت : كالثالث

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%86
https://jameataleman.com/main/articles.aspx?article_no=1258
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 مباينا للخلق األكؿ مباينة ؛فأنشأناه خلقان آخر: "اٞتنُت ُب طور التخلق كالتشكل ُب الصورة اآلدمية، يقوؿ األلوسي
  1."ما أبعدىا، حيث جعل حيوانا ناطقا ٝتيعا بصَتا، كقيل ا٠تلق اآلخر الركح

﴿كىًإٍذ قىاؿى رىبُّكى : بعد أف خلق ا آدـ عليو السبلـ كسٌواه؛ نفخ فيو من ركحو كما أخرب سبحانو: نفخ الركح. أ
ًة ًإ٘بّْ خىاًلقه بىشىرنا ًمٍن صىٍلصىاؿو ًمٍن ٛتىىإو مىٍسنيوفو  ًئكى فىًإذىا سىوَّيٍػتيوي كىنػىفىٍختي ًفيًو ًمٍن ريكًحي فػىقىعيوا لىوي  (28)لًٍلمىبلى

ًة ًإ٘بّْ خىاًلقه بىشىرنا ًمٍن ًطُتو ، [29-28:اٟتجرسورة ]سىاًجًدينى﴾  ًئكى فىًإذىا سىوَّيٍػتيوي كىنػىفىٍختي  (71)﴿ًإٍذ قىاؿى رىبُّكى لًٍلمىبلى
 . [72-71:صسورة ]ًفيًو ًمٍن ريكًحي فػىقىعيوا لىوي سىاًجًدينى﴾ 

كىيىٍسأىليونىكى عىًن الرُّكًح قيًل الرُّكحي ًمٍن أىٍمًر رىيبّْ كىمىا ﴿:  أما عن ماىية الركح، فقد قاؿ عنها ا سبحانو:تعريف الركح .1
، فالركح ىي من أمر ا تعأب، كال يعلم حقيقتها أك طبيعتها أك [85:اإلسراءسورة ] ﴾أيكتًيتيٍم ًمنى اٍلًعٍلًم ًإالَّ قىًليبلن 

 .كيفية اتصا٢تا باٞتسد أحد سواه عز كجل
 2.ا١تعٌت الذم يدرؾ من اإلنساف العلـو كآالـ ال مـو كلٌذات األفراح :ال زإب بأهنا عرٌفها اإلماـ

جنس نورا٘ب علوم خفيف حٌي  جسم ٥تالف با١تاىية ٢تذا اٞتسم اسػوس، كىػو: كعرٌفها اإلماـ ابن القٌيم بأهنا
 3.ا١تاء ُب الورد متحرؾ، ينفذ ُب جوىر األعضاء كيسرم فيهػا سػرياف

فهذا الكائن البشرم يتكوف من جزء مادم كىو اٞتسد، كجزء ال مادم ىو الركح، كباٖتاد٫تا معا يتكوف اإلنساف 
ٍلقنا آىخىرى ﴿  4.، ك٢تذا فهو ٮتتلف عن باقي ا١تخلوقات﴾ٍبيَّ أىٍنشىٍأنىاهي خى

  فالركح سر من أسرار ا تعأب، كىي اليت تبث اٟتياة ُب اٞتسد ا١تيت، كالكهرباء اليت ٕتعل األجهزة اٞتامدة 
( 83)فػىلىٍوالى ًإذىا بػىلى ىًت اٟتٍيٍلقيوـى ﴿: تعمل كتتحرؾ، فإذا خرجت الركح ال يستطيع أم ٥تلوؽ أف يعيدىا إٔب اٞتسد

( 86)فػىلىٍوالى ًإٍف كيٍنتيٍم غىيػٍرى مىًديًنُتى  (85)كى٨تىٍني أىقٍػرىبي إًلىٍيًو ًمٍنكيٍم كىلىًكٍن الى تػيٍبًصريكفى  (84)كىأىنٍػتيٍم ًحينىًئذو تػىٍنظيريكفى 
 .[87-83:الواقعةسورة ] ﴾تػىٍرًجعيونػىهىا ًإٍف كيٍنتيٍم صىاًدًقُتى 

 اإلنسا٘ب فيما بعد، بينما طريقو ىي اليت تسلك بو ، إف اٞتنُت اإلنسا٘ب مزكد ٓتصائص معينة:يقوؿ سيد قطب
 5.يقف اٞتنُت اٟتيوا٘ب عند التطور اٟتيوا٘ب؛ ألنو غَت مزكد بتلك ا٠تصائص

                                                           
 .15-14ص، 18ـ، ج1985، الطبعة الرابعة ،شهاب الدين األلولسي، ركح ا١تعا٘ب، دار إحياء الًتاث العريب، بَتكت 1

 .494، ص4، جإحياء علـو الدين، دار ا١تعرفة، لبناف، ل زإب أبو حامد ا2
 .579 ص،1986الرياض، الطبعة األكٔب، ، ابن تيمية للنشر كالتوزيعدار ٖتقيق بساـ علي سبلمة العموش، الركح، ،  ابن قٌيم اٞتوزية3
جنُت اإلنساف يشبو جنُت اٟتيواف ُب أطواره اٞتسدية، كلكن جنُت اإلنساف ينشأ خلقان آخر، كيتحوؿ : "يقوؿ سيد قطب رٛتو ا 4

: المرجع )."كيبقى جنُت اٟتيواف ُب مرتبة اٟتيواف، ٣ترَّدان من خصائص االرتقاء كالكماؿ. إٔب تلك ا٠تليقة ا١تتميزة، ا١تستعد لبلرتقاء
 (.2457 ص، تفسَت سورة ا١تؤمنوف،18 ج،2003، 32 سيد قطب، ُب ظبلؿ القرآف؛ دار الشركؽ، الطبعة

كإ٪تا اإلنساف كاٟتيواف يتشأّاف ُب التكوين اٟتيوا٘ب، ٍب يبقى اٟتيواف : "كيوضح االختبلؼ بُت جنُت اإلنساف كجنُت اٟتيواف فيقوؿ 5
حيوانان ُب مكانو ال يتعداه، كيتحوؿ اإلنساف خلقان آخر قاببلن ١تا ىو مهيأ لو من الكماؿ، بواسطة خصائص ٦تيزة، كىبها ا عن 

 .2459ص، 18ج ا١ترجع السابق،سيد قطب، : المرجع". تدبَت مقصود ال عن طريق تطور إٓب من نوع اٟتيواف إٔب نوع اإلنساف
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 كٗتلُّقو بأمر ا١تؤب تبارؾ كتعأب، تأٌب مرحلة نفخ الركح فيو،  اٞتنُت تصويرعندما يكتمل: نفخ الركح في الجنين .2
إفَّ  »: قاؿملسو هيلع هللا ىلص عن رسوؿ ارضي ا عنو  ُب حديث عبد ا بن مسعود كردكما كتبدأ حياتو كإنساف كامل، 

أحدكم ٬تمع خلقو ُب بطن أمو أربعُت يوما، ٍب يكوف علقة مثل ذلك، ٍب يكوف مض ة مثل ذلك، ٍب يبعث ا 
 1 .«اكتب عملو كرزقو، كشقي أك سعيد، ٍب ينفخ فيو الركح: ملكا يؤمر بأربع كلمات كيقاؿ لو

يوما، ُب  (120)فهذا اٟتديث يدؿ على أنو يتقلب ُب مئة كعشرين: "قاؿ اٟتافظ بن رجب ُب شرح اٟتديث
ثبلثة أطوار، ُب كل أربعُت منها يكوف ُب طور، فيكوف ُب األربعُت األكٔب نطفة، ٍب ُب األربعُت الثانية علقة، ٍب ُب 

 2." كالعشرين يوما ينفخ ا١تلك فيو الركح، كيكتب لو ىذه األربع كلماتا١تائةاألربعُت الثالثة مض ة، ٍب بعد 
إذا مر بالنطفة ثنتاف :  يقوؿملسو هيلع هللا ىلصٝتعت رسوؿ ا : قاؿ كُب حديث حذيفة بن أسيد ال فارم رضي ا عنو

يا رب أذكر أـ : كأربعوف ليلة، بعث ا إليها ملكا، فصورىا كخلق ٝتعها كبصرىا كجلدىا كٟتمها كعظامها، ٍب قاؿ
يا : يا رب أجلو، فيقوؿ ربك ما شاء، كيكتب ا١تلك، ٍب يقوؿ: أنثى؟ فيقضي ربك ما شاء، كيكتب ا١تلك، ٍب يقوؿ

 3.رب رزقو، فيقضي ربك ما شاء، كيكتب ا١تلك، ٍب ٮترج ا١تلك بالصحيفة ُب يده، فبل يزيد على ما أمر كال ينقص
ابن  اإلماـ؛ قاؿ (حديث حذيفة ابن أيسيد)، كالثا٘ب (حديث ابن مسعود) بعضهم بُت اٟتديثُت األكؿ 4كقد ٚتع

بعد األربعُت الثالثة، كنفخ الركح يكوف مع  ٌف كتابة ا١تقادير تقع مرتُت مرٌة بعد األربعُت األكٔب كمػرٌةإ":  رٛتو االقٌيم
 5".الكتابة الثانية أم بعػد األربعػُت الثالثػة

( 09) ىي ا١تدة اليت يبقى فيها اٞتنُت ُب بطن أمو، كغالبا تكوف عند البشر كقاعدة عامة تسعة:الحملمدة . ب
أشهر، حيث يتكوف اٞتنُت ُب بطن أمو، كٯتر با١تراحل كاألطوار اليت رأيناىا سابقا، فإذا استوَب مدتو خرج من 
بطن أمو طفبل ص َتا، غَت أف بعض األجنة قد يولدكف قبل أك بعد تلك ا١تدة، كألف كجود اٟتمل ُب بطن أمو 

على اٞتنُت آثار  األـ، كعدة ا١تطلقة اليت تنقضي بوضع ٛتلها، كُب عليو أحكاـ شرعية كآثار قانونية يًتتب
كالنسب كحق ا١تَتاث كصحة الوصية، كاف الزما علينا قبل تطرقنا إٔب حقوؽ اٞتنُت، أف نتطرؽ إٔب مدة اٟتمل 

. أقل مدة اٟتمل، كأكثر مدة اٟتمل: كرأم الشريعة كالقانوف ُب ذلك، ٢تذا فإننا سنتناكؿ
                                                           

 ذكر ، الطبعة األكٔب، كتاب بدء ا٠تلق، باب2012صحيح البخارم، مؤسسة زاد للنشر كالتوزيع، القاىرة، السنة  ركاه البخارم،1
 .657، ص3208 ، رقما١تبلئكة صلوات ا عليهم

 دار ابن كثَت،، ماىر ياسُت الفحلٖتقيق تعليق ك،  ُب شرح ٜتسُت حديثا من جوامع الكلم ابن رجب، جامع العلـو كاٟتكم2
 .133، ص2008الطبعة األكٔب، ،،بَتكت- دمشق

 .2037، ص2645، اٞتزء الرابع، كتاب القدر، حديث رقم 1991ركاه مسلم، صحيح مسلم، دار اٟتديث، الطبعة األكٔب،  3
ٍبٌ أنشأناه : "يومان، كاستندكا ُب ذلك لقولو تعأب العلماء السابقُت إٔب أف الركح تنفخ ُب اٞتنُت بعد ا١تائة كالعشػرين ذىب ٚتهور 4

–على صحتو، كال يوجد حديث صحيح يعارضو، كاألحاديث الشريفة ا١تو٫تة ُب ذلك ، كٟتديث ابن مسعود ا١تتفق"خلقان آخر
: المرجع ).ككتابة ا١تقادير، فبل تبلـز بينهما ال تتحدث عن نفخ الركح ُب اٞتنُت كإ٪تا تتحدث عػن التصػوير- كحديث حذيفة

 (٤2004تمد حاقظ الشريدة، نفخ الركح ُب اٞتنُت بُت الطب كالدين، 
 . 229ص،  مصر القاىرة،،ا١تتنيبالتبياف ُب أقساـ القرآف، مكتبة ، بن قٌيم اٞتوزية ا5



 حقوؽ الطفل من العدـ إلى المهد: الباب األكؿ

~ 65 ~ 
 

 . أشهر(06) ستة ىيإذا كلد بعدىااٞتنُت يعيش اليت على أف أقل مدة للحمل  اتفق الفقهاء: أقل مدة الحمل .1
 : من اٞتمع بُت اآليات التاليةالقرآف الكرٙب استنباطاكأدلتهم ُب ذلك من 

 ٍيًو ًإٍحسىاننا ٛتىىلىٍتوي أيمُّوي كيٍرىنا كىكىضىعىٍتوي كيٍرىنا ﴿:  تعأبقولو ٍنسىافى ًبوىاًلدى نىا اإٍلً ثيوفى شىٍهرناكىكىصَّيػٍ  ﴾كىحىٍمليوي كىًفصىاليوي ثىالى
 .[15:األحقاؼسورة ]
 اًملىٍينً اٍلوىاًلدىاتي ﴿ى : سبحانوقولو ك ٍولىٍيًن كى دىىينَّن حى  .[233:البقرةسورة ] ﴾ ًلمىٍن أىرىادى أىٍف ييًتمَّ الرَّضىاعىةى يػيٍرًضٍعنى أىٍكالى
 ٍيًو ٛتىىلىٍتوي أيمُّوي كىٍىننا عىلىى كىٍىنو ﴿: كقولو أيضا ٍنسىافى ًبوىاًلدى نىا اإٍلً ٍيكى ًإٕبىَّ كىًفصىاليوي ًفي عىامىٍينً كىكىصَّيػٍ  أىًف اٍشكيٍر ٕب كىًلوىاًلدى

  .[14:لقمافسورة ] ﴾اٍلمىًصَتي 
ثبلثُت شهرا، كاآلية الثانية كالثالثة حددت مدة  (كىو الفطاـ من الرضاع)فاآلية األكٔب حددت للحمل كالفصاؿ 
 أسقطنا كحذفنا مدة الرضاع من فإذا، (06=24-30)أم أشهر  (06)الرضاع ْتولُت، فتكوف مدة اٟتمل ستة

 يصح أف تكوف ىذه ا١تدة أقصى مدة مدة اٟتمل كاإلرضاع، بقيت ستة أشهر، كىي أقل مدة للحمل، كال
 1.للحمل كال ال الب فيو، ألف الواقع ٮتالف ذلك، فيتعُت أف تكوف أقل مدة اٟتمل

 ..".أشهر (06)أقل مدة اٟتمل ستة: "منو 42ا١تادةكىذا ما أخذ بو قانوف األسرة اٞتزائرم ُب 
 كاختلف الفقهاء ُب ذلك ،أما أكثر مدة اٟتمل فلم يرد فيها نص من الكتاب أك السنة: أكثر مدة الحمل .2

أكثرىا ٜتس سنُت، كقاؿ الشافعية : معتمدين على االستقراء كسؤاؿ اٟتوامل، فقاؿ ا١تالكية على ا١تشهور عندىم
 2.أشهر (09)تسعة: أكثرىا أربع سنُت، كقاؿ اٟتنفيىة سنتاف، كقاؿ الظاىرية: كاٟتنابلة على األصح

كألنو ال ييوجد دليل شرعي على ٖتديد أكثر مدة اٟتمل، كإ٪تا اعتماد الفقهاء على أخبار أحواؿ النساء فقط، 
، أشهر (10)على أهنا عشرةُب قانوف األسرة فقد نص أخذ باٟتاؿ ال الب كاحتاط لذلك، ا١تشرع اٞتزائرم فإف 

ينسب : "43 كا١تادة،"أشهر (10)أشهر كأقصاىا عشر (06)أقل مدة اٟتمل ستة: " منو42ا١تادةكذلك ُب 
 ."أشهر من تاريخ االنفصاؿ أك الوفاة (10)الولد ألبيو إذا كضع اٟتمل خبلؿ عشرة

 : تًتتب على معرفة أقل كأكثر مدة اٟتمل أحكاـ، نلخصها فيما يلي:اآلثار المترتبة على معرفة مدة الحمل .3
يينسب الولد ألبيو ُب الزكاج الصحيح بشرط أف ييولد بُت أقل كأكثر مدة اٟتمل، كٓتبلؼ : ثبوت النسب .1.3

 .كسنفصل ذلك عند تطرقنا إٔب حق الطفل ُب النسب. ذلك فإف ا١تولود ال يينسب ألبيو
يرث اٟتمل بشرطُت أحد٫تا كجوده ُب الرحم كلو نطفة حاؿ موت مورٌثو، كيتحقق : ثبوت ميراث الحمل. 2.3

ذلك بوالدتو ألقل كأكثر مدة اٟتمل، كىذا ما ٬تعل العلم ّٔا ضركريا، كسنشرح أكثر ىذه ا١تسألة ُب ا١تطلب 
 .(حق اٞتنُت ُب ا١تَتاث؛ شركط مَتاث اٞتنُت)الثا٘ب حقوؽ اٞتنُت 

 1.تنقضي عدة اٟتامل بوضع ٛتلها: انقضاء العدة .3.3

                                                           
 .43، صا١ترجع السابقعيسى معيزة، اٟتمل إرثو أحكامو كصوره ا١تعاصرة بُت الشريعة كالقانوف،  1
 .410،  ص08  اٞتزءالطبعة الثانية،ـ، 1985، دار الفكر، دمشق، سوريا، كأدلتو اإلسبلمي الفقوكىبة الزحيلي،  2
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 الطرؽ كالوسائل العلمية الحديثة للحمل: الفرع الثاني
مع التطور العلمي ُب ٣تاؿ الطب كا٢تندسة الوراثية، ٓب يبق اٟتمل مقصورا على الطريقة العادية ا١تعركفة، كىي 

إدخاؿ الرجل حيواناتو ا١تنوية إٔب ا١ترأة عن طريق اٞتماع، بل أصبحت ىناؾ طرؽ علمية طبية حديثة لتلقيح بويضة 
 .األنثى ٔتٍت الذكر، منها التلقيح االصطناعي، كما أف ىناؾ طرؽ أخرل ال تتطلب التلقيح أصبل كاستنساخ األجنة

 الحمل عن  ريق التلقيح االصطناعي: أكال
قد يلجأ الرجل كا١ترأة إٔب التلقيح االصطناعي إل٧تاب أطفاؿ، فما ىو التلقيح االصطناعي؟ كما حكمو كشركطو 

 .ُب الشريعة اإلسبلمية كقانوف األسرة اٞتزائرم؟
 .حيث سندرس تعريف التلقيح االصطناعي كأساليبو: مفهـو التلقيح االصطناعي.أ 

نتاج التطور العلمي ا٢تائل خاصة ُب ٣تاؿ علم األجنة   التلقيح االصطناعي ييعدُّ :تعريف التلقيح االصطناعي .1
كا١تورّْثات، كٝتي بالتلقيح االصطناعي ألنو ال يتم بالطرؽ الطبيعية ا١تعركفة بل عن طريق استعماؿ طرؽ تقنية 

كبالتإب إذا كانت الطريقة العادية للتلقيح ُب اٞتنس البشرم ىي دخوؿ اٟتيوانات  2.ك٥تربية من صنع اإلنساف
ا١تنوية للرجل إٔب رحم ا١ترأة عن طريق االتصاؿ اٞتنسي ا١تباشر، إال أنو عن طريق التلقيح االصطناعي يتم إدخاؿ 
سائل الرجل ا١تنوم ُب آّارم التناسلية عند ا١ترأة، كلكن ليس عن طريق االتصاؿ اٞتنسي ا١تباشر بل عن طريق 

 3. بطريقة اصطناعية ّٔدؼ إحداث اٟتملحقنو
 سواء ُب ،دمج اٟتيواف ا١تنوم ببويضة ا١ترأة ب َت الطريق الطبيعي ا١تعتاد: "كقد عرفو الدكتور سعيد بن منصور بأنو

 فالتلقيح ىو اآللية البديلة عن الطريقة الطبيعية لئل٧تاب، فإذا ،" ٍب إعادهتا إٔب الرحماختبارالرحم أك ُب أنبوب 
  4.امتنع التلقيح بالطريقة الطبيعية فإنو يلجأ إٔب الطريقة الصناعية لطلب الذرية

اٞتمع بُت خلية جنسية مذكرة كخلية جنسية أنثوية ب َت الطريق الطبيعي، برعاية طبيب : " عرفو بعضهم بأنوكما
، كيبلحظ على ىذا التعريف أنو إضافة إٔب ٚتعو لصور التلقيح االصطناعي فقد ركز على "٥تتص قصد اإل٧تاب

القصد أك ال رض من التلقيح االصطناعي كىو  اإل٧تاب، كىذا فيو داللة كتأكيد على حصر مشركعية ىذه التقنية 
 5.على ال رض الطيب العبلجي، لذلك نرل أف ىذا التعريف ىو األنسب كا١تختار من قبلنا

 .للتلقيح االصطناعي أسلوباف أحد٫تا داخلي كثانيهما خارجي: أساليب التلقيح االصطناعي .2
                                                                                                                                                                                           

 سعد بن تركي ا٠تثبلف، أكثر مدة اٟتمل دراسة فقهية مقارنة بالطب، دار األطلس ا٠تضراء، الرياض، ا١تملكة العربية السعودية، 1
 .41، ص2018الطبعة األكٔب، 

 .579ٚتعة بشَت، نسب ا١تولود الناتج عن التلقيح االصطناعي، ٣تلة كلية الدعوة اإلسبلمية، ص 2
. 13ص. 2017، جواف 15 العدد ، ٣تدكب نواؿ، ٣تلة جيل األْتاث القانونية ا١تعمقة3
. 36ص ،2019، جانفي11  شهر الدبن قالة، األحكاـ ا١تتعلقة با١تولود بالتلقيح الصناعي، ٣تلة اٟتقوؽ كالعلـو السياسية، العدد4
 سعد عبد البلكم، التلقيح االصطناعي ُب قانوف األسرة اٞتزائرم كدكره ُب حل معضلة اإل٧تاب، ٣تلة العلـو القانونية كالسياسية،  5

. 213، ص2019، أفريل01 العدد 10آّلد

http://jilrc-magazines.com/wp-content/uploads/2017/08/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%85%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF-15.pdf
http://jilrc-magazines.com/wp-content/uploads/2017/08/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%85%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF-15.pdf
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٭تصل التلقيح االصطناعي الداخلي داخل اٞتسم عن طريق عملية نقل ك :التلقيح االصطناعي الداخلي .1.2
اٟتيواف ا١تنوم للرجل، بعد تركيزه كإزالة الشوائب عنو ككضعو ُب ا١توقع ا١تناسب داخل مهبل ا١ترأة أك رٛتها حىت 

 ٔتا ،كىي كسيلة للت لب على عوامل عنق الرحم كا١تناعة ا١تسببة للعقم 1.تلتقي النطفة التقاء طبيعيي بالبويضة
. ُب ذلك ندرة اٟتيوانات ا١تنوية

تقنية مساعدة على اإل٧تاب من خبلؿ حقن اٟتيوانات ا١تنوية ": كقد عيرؼ التلقيح االصطناعي الداخلي بأنو
داخل الرحم مباشرة كٖتديدا ما بعد عنق الرحم ُب اٞتانب األعلى منو، فالتلقيح االصطناعي الداخلي يقصد بو 

 كذلك بإدخاؿ السائل ا١تنوم ُب رحم ا١ترأة، كىو ،حالة اإلخصاب االصطناعي الذم يقع ُب داخل جسم ا١ترأة
أشبو ما يكوف إٔب التلقيح الطبيعي، كىذه الطريقة عرفت قدٯتا باالستدخاؿ، إال أنو يتم فيو إدخاؿ اٟتيواف 

 .ا١تنوم بتقنية طبية عوضا عن اٞتماع الطبيعي
كيبلحظ على ىذه الطريقة أهنا تقـو على استبعاد االتصاؿ اٞتنسي بُت الذكر كاألنثى كوسيلة لئل٧تاب، كما 

أف دكر الطب فيها كإف كاف ضركريا إال أنو يقتصر على حقن مٍت الذكر ُب موضع التناسل من األنثى ليلتقي 
. اٟتيواف ا١تنوم بالبويضة ك٘تضي عملية اإلخصاب كالعلوؽ ّتدار الرحم كما لو كاف التلقيح طبيعيا

 األسلوب األكؿ ظهورا ُب تقنية اإلخصاب االصطناعي، كُب ال الب يلجأ إليو ُب ييعدٌ كىذا النوع من التلقيح 
إيصاؿ مائو إٔب كعدـ قدرتو على حالة كوف سبب العقم مستحكم ُب الزكج دكف الزكجة، إذ ٘تنعو أحد األسباب 

ا١توضع األصلي لئلخصاب بالطريق الطبيعي للتكاثر، فييعىمد إٔب التدخل الطيب إل٧تاح العملية عن طريق توٕب 
. طبيعياالطبيب ا١تختص سحب ا٠تبليا اٞتنسية من الزكج، ٍب حقنها ُب رحم الزكجة ليتم اإلخصاب ك٪تو اٞتنُت 

كيبلحظ أف ا١ترأة بعد إجراء العملية تظل مستلقية على ظهرىا قرابة ساعة، كسبب ذلك ىو مساعدة النطف 
للوصوؿ إٔب مقرىا الصحيح داخل اٞتهاز التناسلي حيث أف البويضة تنتظرىا ُب بوؽ الرحم، كال ٕترل ىذه العملية 

إال ُب اليـو ادد للتبييض، كيستطيع الطبيب معرفة ذلك اليـو عن طريق مراقبة حرارة ا١ترأة طيلة الشهر، كمراقبة 
 2.الدكرة الشهرية ُب األشهر الثبلثة السابقة، أك بوضع األكراؽ ا١تلونة على عنق الرحم كالتأكد من انطبلؽ البويضة

كتتجلى ىذه الطريقة ُب إجراء عملية التلقيح  أك ما يسمى بطفل األنابيب :التلقيح االصطناعي الخارجي .2.2
خارج العضو التناسلي للمرأة عن طريق التقاء اٟتيوانات ا١تنوية للرجل مع بويضات ا١ترأة خارج جسمها عن 
طريق أنبوب اختبار، حيث تقدـ اللقيحة من الطبيب ا١تخربم إٔب أخصائي أمراض النساء كالتوليد، ٍب تعاد 

كيتم اللجوء إليو ُب حالة انسداد األنابيب الكلي، كُب حالة العقم غَت معركؼ   اللقائح بعدىا إٔب رحم ا١ترأة
 3.السبب، أك ُب حالة العقم الذكرم

                                                           
 .13 ٣تدكب نواؿ، ا١ترجع السابق، ص1
. 214، صا١ترجع السابق سعد عبد البلكم، 2
. 14 ٣تدكب نواؿ، ا١ترجع السابق، ص3
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كذلك ب  ُب أنبواٞتسمأخذ بويضة ا١ترأة كتلقيحها ٔتٍت الرجل خارج :  ا٠تارجي بأنواالصطناعيكيعرؼ التلقيح 
 ٍب تًتؾ بعد ذلك ، كبعد أف يتم تكوين البويضة ا١تلقحة تنقل إٔب داخل الرحم كتزرع ُب اٞتدار،بوسيلة طبية معينة

لتنمو كتتطور، كيتم التلقيح االصطناعي ا٠تارجي عن طريق سحب بويضة أك أكثر من رحم الزكجة، بعد استثارهتا 
بواسطة ىرمونات منشطة، ٍب توضع ىذه البويضات ُب كسط مبلئم كم ذم ُب كجود نطفة الرجل، كىو األنبوب 
كمن ٍب يتم إخصاب البويضة األنثوية بالنطفة الذكرية، كبعد مركر بعض الوقت كىو تقريبا يومُت كنصف؛ إذ أف 

، يتم نقل البويضة ا١تلقحة إٔب رحم ا١ترأة اليت كانت قد (ٙتاف خبليا)ىذا الوقت يكفي النقساـ البويضة كتكاثرىا 
 1.أعدت خصيصا الستقبا٢تا من خبلؿ معاٞتة ىرمونية؛ حينئذ يتكوف اٞتنُت ك٭تدث اٟتمل حىت تتم عملية الوالدة

تناكؿ فقهاء الشريعة اإلسبلمية ا١تعاصركف :  كمبرراتهاالتلقيح االصطناعيمن الشريعة اإلسالمية موقف .ب 
التلقيح االصطناعي بالدراسة كالتمحيص، كأغلبهم أباحو بشركط كضوابط ٤تددة، ك٢تم مربراهتم اليت استندكا عليها 

 .ُب حكمهم
كتدخل عملية التلقيح االصطناعي ُب نطاؽ اإلباحة :  في الشريعة اإلسالميةمشركعية التلقيح االصطناعي .1

كمع اختبلؼ  العقم كعدـ القدرة على اإل٧تاب الطبيعي، الشرعية، كذلك باعتبارىا طريقة من طرؽ العبلج من
صور التلقيح االصطناعي ٮتتلف حكمها الشرعي كلقد حدد علماء الفقو اإلسبلمي طرؽ التلقيح االصطناعي، 

 2.يكوف مصدر اٟتيواف ا١تنوم ىو الزكج كمصدر البويضة ىي الزكجةأف كقرركا أف الطريقة الشرعية اٞتائزة 
،  كًب بُت الزكجُت كأثناء حياهتما الزكجية،كّٔذا تبُت جواز إجراء التلقيح االصطناعي إذا دعت إليو اٟتاجة ا١تلحة

 ُب رحم الزكجة أك ُب أنبوب اختيار مع اٗتاذ ٚتيع االحتياطات البلزمة من عدـ اختبلط النطف أك التلقيحسواء ًب 
  3.البويضات أك اللقيحات كعدـ التبلعب ّٔا

أباحت الشريعة اإلسبلمية التلقيح االصطناعي :  في الشريعة اإلسالميةالتلقيح االصطناعي مبررات إباحة .2
، كيتجلى ذلك من خبلؿ ٚتاعيا كفردياكىو ما تناكلو الفقهاء ا١تعاصركف ، كوسيلة للعبلج كفق شركط ٤تددة

 4.القرارات كالتوصيات اليت ٘تخضت عن العديد من ا١تلتقيات كالفتاكل الصادرة عن ا٢تيئات الرٝتية لئلفتاء
                                                           

. 215 سعد عبد البلكم، ا١ترجع السابق، ص1
. 219ا١ترجع السابق، ص 2
٣تلة اٟتقيقة، جامعة أٛتد  بن ص َت مراد، مشكبلت ا١تسؤكلية الطبية الناٚتة عن التلقيح االصطناعي كأثره على الرابطة األسرية، 3

 .40-1، ص2010، جواف2، العدد9دراية، أدرار، آّلد
 بل قد يكوف كاجبا ، لدار اإلفتاء ا١تصرية اليت نصت على أف التداكم جائز شرعا ب َت اـر1980  لسنة63الفتول رقم  - : منها4

. إذا ترتب عليو حفظ النفس كعبلج النفس كعبلج العقم ُب كاحد من الزكجُت
 .1983 مام 24/ ق1403شعباف 11 ا١تنعقدة ُب الكويت بتاريخ ؛ندكة اإل٧تاب ُب ضوء اإلسبلـ -
 .1984/ق1404 ربيع اآلخر 11/16 ُب دكرتو السابعة بتاريخ ؛قرار ٣تلس آّمع الفقهي اإلسبلمي -
ٚتادل 7  ربيع اآلخر إٔب28 ُب دكرتو الثامنة ا١تنعقدة ٔتكة بتاريخ؛قرار ٣تلس آّمع الفقهي لرابطة العآب اإلسبلمي -

. 1985 جانفي28-19/ق1405األكٔب
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  : أ٫تها شرك ا محددةكضعوا لو  اللجوء إلى التلقيح االصطناعيكاأجازكالذين 
 أف يكوف ا٢تدؼ منو العبلج باعتباره الفرصة اليت ٘تكن الزكجُت من اإل٧تاب الستحالتو بالطريقة الطبيعية. 
 أف يتم ٔتوافقة الزكجُت معا بعد اٗتاذ القرار ا١تشًتؾ كا١تنحصر بينهما. 
 أك طبيب مسلم إف تعذر كجود طبيبة،أف يتم العبلج كالكشف على الزكجة من طرؼ طبيبة مسلمة . 
 1.ضركرة اٗتاذ اإلجراءات البلزمة ٟتفظ بويضة ا١ترأة كمٍت الرجل ١تنع اختبلط األنساب 

لعملية داخل نطاؽ العبلقة الزكجية، ٧تد ٢تذه امن بُت ا١تعارضُت ك ،معارضة للتلقيح فئة أخرلإال أنو ىناؾ 
  :٣تموعة من األسباب ١تعارضة ىذه الطريقة كأ٫تهاالذم قدـ الدكتور عبد الرٛتن بن عبد ا٠تالق 

  لوالذم ىدل ا الرجل كا١ترأة ٗتالف الطريق الطبيعي كالفطرم أف ىذه الطريقة للحمل .
 أهنا مليئة با١تخاطر من كل جانب، فبل يؤمن ا٠تطأ الطيب الذم قد يؤدم إٔب اختبلط األنساب .
 سوء نية الزكج الذم ٬تعلو يستعَت ماء غَته لتلبيس زكجتو  .
 نكاح "بػ  مراكز خاصة بالتلقيح االصطناعي اليت قد تفتح بابا يشكل ضررا للمسلمُت كىو ما يعرؼ انتشار

 2. تقليدا لل رب"االستبضاع

                                                                                                                                                                                           

 الطبية كالبيولوجية كأثرىا على النسب ُب قانوف االكتشافاتأقركفة زبيدة،  )13/10/1986فتول الشيخ أٛتد ٛتا٘ب بتاريخ -
 (125ص ،2009-2008أطركحة لنيل شهادة الدكتوراه ُب العلـو اإلسبلمية، أصوؿ الفقو، جامعة اٞتزائر  األسرة اٞتزائرم،

 صفر 13-8قرارات ٣تلس ٣تمع الفقو اإلسبلمي ١تنظمة ا١تؤ٘تر اإلسبلمي ا١تنعقدة ُب دكره مؤ٘تره الثالث باألردف من  -
 .1986 أكتوبر 11/ ق1406

سعد عبد ) 1997جانفي17-14/ق1418صفر11-8قرارات ٣تلس ٣تمع الفقو اإلسبلمي ُب مؤ٘تره العاشر ّتدة من -
 (220البلكم، ا١ترجع السابق، ص

ا١تؤ٘تر الدكٕب األكؿ عن الضوابط كاألخبلقيات ُب ْتوث التكاثر البشرم ُب العآب اإلسبلمي الذم عقده ا١تركز الدكٕب  -
 .10/12/1991اإلسبلمي للدراسات كالبحوث السكانية باألزىر بتاريخ 

 17-14/ق1418صفر 11-8 الدار البيضاء)رؤية إسبلمية لبعض ا١تمارسات الطبية(الندكة الفقهية الطبية التاسعة  -
 (125أقركفة زبيدة،  ا١ترجع السابق، ص) 1997جانفي

أجاز آّلس أسلوبُت من ىذه األساليب، ك٫تا  كلقد تبُت ّٓلس آّمع الفقهي اإلسبلمي أف للتلقيح االصطناعي سبعة أساليب، -
سعد عبد  )اللذين يتم التلقيح ّٔما بُت نطفة الرجل كبويضة الزكجة، أما األساليب األخرل ذات العنصر األجنيب فكلها ٤ترمة

 (.220البلكم، ا١ترجع السابق، ص
، 3، عدد 28آّلد   جامعة منتورم، قسنطينة،بوقندكؿ سعيدة، التلقيح االصطناعي بُت الشريعة كالقانوف، ٣تلة العلـو اإلنسانية،1 

. 27، ص2017ديسمرب
، أٛتد شامي، قانوف األسرة اٞتزائرم طبقا ألحدث التعديبلت، دراسة فقهية نقدية مقارنة، دار اٞتامعة اٞتديدة اإلسكندرية 2

 .169، ص2010
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أجاز ا١تشرع اٞتزائرم اللجوء إٔب تقنية  :كشرك والتلقيح االصطناعي من  مقانوف األسرة الجزائرموقف .ج 
 45 أكرد ا١تشرع اٞتزائرم ٔتوجب ا١تادة، كقد الضوابط القانونية كالشرعيةكلكن ال بد ٢تا منالتلقيح االصطناعي، 

 : أين نصت على أنو مكرر من قانوف األسرة شركط التلقيح االصطناعي
 : ٬توز للزكجُت اللجوء إٔب التلقيح االصطناعي،  ٮتضع التلقيح االصطناعي للشركط اآلتية ”
 أف يكوف الزكاج شرعيا. 
 أف يكوف التلقيح برضا الزكجُت كأثناء حياهتما. 
 أف يتم ٔتٍت الزكج كبويضة رحم الزكجة دكف غَت٫تا .
 ال ٬توز اللجوء إٔب التلقيح االصطناعي باستعماؿ األـ البديلة. 
 : ىياٞتزائرماألسرة ُب قانوف  مكرر من 45 حسب ا١تادةشركط التلقيح االصطناعيإذف 

 رابطة شرعية تتجلى ُب عقد ،كمفاد ىذا الشرط أف ٬تمع بُت الزكجُت ٤تل التلقيح :أف يكوف الزكاج شرعيا .1
 . كيعد ىذا الشرط ا١تعيار اٟتاسم إلضفاء الصورة القانونية على ىذه التقنية1،الزكاج الشرعي

مكرر من قانوف األسرة، أم توفر ركن الرضا كشركط صحة 9 ك9كا١تقصود بالزكاج الشرعي ما جاءت بو ا١تادتاف 
الزكاج، باإلضافة إٔب ذلك ال ٯتكن إجراء التلقيح ُب حالة الزكاج العرُب، بل ينب ي على الطرفُت إثبات زكاجهما 

 2.كذلك باستصدار حكم قضائي
الزكجة إلجراء التلقيح االصطناعي ييعٌد الزكجُت كخاصة رضا  :الزكجين كأثناء حياتهما 3أف يكوف التلقيح برضا  .2

  .كالقانوفشرطا جوىريا، كلعل حكمة ا١تشرع ُب ذلك استبعاد طرؽ التلقيح ا٠تارجة عن نطاؽ الشرع 
 ما يصطلح فهناؾ فعل ا١تشرع اٞتزائرم باٗتاذ اٟتيطة فحسناأما عن اشًتاط أف يتم التلقيح أثناء حياة الزكجُت، 

البلداف، كاليت تسمح بتلقيح الزكجة ٔتٍت زكجها بعد كفاتو، كىو بعض  كا١توجودة على مستول "بنوؾ ا١تٍت"عليو بػػػػػ
أمر يثَت عدة إشكاالت عملية من حيث إثبات النسب كا١تَتاث، ألنو ييشًتط ٖتقق حياة الوارث كقت كفاة 

 4.ا١توركث
                                                           

ما ٕتدر اإلشارة إليو ىو أف ا١تشرع اٞتزائرم ٓب ٭تدد ا١تقصود بالزكاج الشرعي، فهل ىو الزكاج الرٝتي الذم يتم أماـ ا١توثق أك موظف  1
 من قانوف األسرة كاليت ٔتوجبها اعًتؼ ا١تشرع صراحة بعقود 22الزكاج العرُب استنادا على نص ا١تادة أك ىو. مؤىل لذلك قانونا

 كبالتإب ىل ٯتكن للزكجُت ٔتوجب عقد الزكاج العرُب ،"كُب حالة عدـ تسجيلو يثبت ْتكم قضائي: "الزكاج العرفية باستعمالو عبارة
. اللجوء لتقنية التلقيح االصطناعي؟  ما ىو سندىم إلثبات الشرعية؟ كىو فراغ تشريعي يتوجب تداركو

. 91 ص.ا١ترجع السابقتشوار اٞتيبلٕب، ٤تاضرات ُب قانوف األسرة اٞتزائرم،  2
ا١تشرع اٞتزائرم ٓب يقر جزاءا يطبق على اٞتا٘ب ُب حالة خرؽ الشركط، إذ ٯتكن قبوؿ طلب التطليق كحل تلجأ لو الزكجة ا١تكرىة  3

 . لو الزكج الذم رفضت زكجتو ا٠تضوع للتلقيحأعلى إجراء التلقيح، كالطبلؽ كحل يلج
كلو أنو عندما يتعلق األمر بالبويضات آّمدة يطرح اإلشكاؿ عند ٧تاح التلقيح ُب ا١ترة األكٔب، كبقاء البويضات آّمدة ُب البنك  4

 كبيعها الحقا، كاٟتل األ٧تع الذم جاء بو ٣تمع الفقو الدكٕب اإلسبلمي ىو إتبلؼ تلك البويضات دكف اعتبار ذلك ٕتهيض ألف
 =ا١تضار تتجلى ُب اختبلط األنساب، كال كجود ٞتنُت ُب رحم األـ،  كما أكصى آّمع بضركرة ترؾ البويضات الفائضة بعد ٧تاح
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 خارج األطر القانونية،  إجرائوكي يب رضا الزكجُت ُب عملية التلقيح االصطناعي مىت أكرىت الزكجة مثبل على 
كمن ذلك إكراه الزكجة على ٛتل بويضة المرأة ٚتيلة، ّٔدؼ تبٍت تلك الصفات كراثيا على الطفل ا١تولود بالتلقيح 

 .االصطناعي،  أين تتحوؿ ا١ترأة  إٔب أـ بديلة أك متصرفة ُب الرحم
نو ٓب يقر جزاءن يطبق على اٞتا٘ب ُب حالة خرؽ الشركط، إذ ٯتكن فإ ٖتديده لشركط التلقيح رغمفا١تشرع اٞتزائرم 

 لو الزكج الذم رفضت يلجأقبوؿ طلب التطليق كحل تلجأ لو الزكجة ا١تكرىة على إجراء التلقيح، كالطبلؽ كحل 
تكوف ىي السبب، لكن بإلزاـ طرؼ ثالث أف زكجتو ا٠تضوع للتلقيح، كيستوم أف يكوف السبب ُب العقم ىو أك 

على التربع بالبويضات خرقا للشركط اددة قانونا، يطرح إشكاؿ غياب اٞتزاء ا١توقع على كل مساىم ُب إلزاـ ا١ترأة 
كٔتعٍت أدؽ . األجنبية على التربع بالبويضات قصد تلقيحها، كال شك أهنا ث رة تشريعية ٖتسب على ا١تشرع اٞتزائرم

، كما ال ٬توز للزكجة أف تنفرد بقرارىا ّٔذا االصطناعيزكجتو على إجراء عملية التلقيح ييكرًه فإنو ال ٬توز للزكج أف 
الشأف، كمن ٍب يشًتط أف تكوف إرادهتما غَت مشوبة بعيب من عيؤّا خاصة عيب اإلكراه، كيشًتط أف تكوف 

 1.النإتةاإلرادة مستنَتة، أم ينب ي للطبيب أف يفسر للطرفُت كيفية إجراء العملية كمدل ٧تاحها كما ىي اآلثار 
يكوف التلقيح االصطناعي ىو اٟتل األنسب : رحم الزكجة دكف غيرىا 2أف يتم التلقيح بمني الزكج كبويضة .3

 قادراف على اإل٧تاب، أم بوجود بويضات كحيوانات منوية، إال أنو نظرا الحتماؿ كجود عيب الزكجافعندما يكوف 

                                                                                                                                                                                           

قرار ٣تمع الفقو اإلسبلمي الدكٕب ": المرجع). التلقيح األكؿ دكف رعاية صحية حىت تنتهي حياة البويضات الفائضة بالوجو الطبيعي
، كا١تتعلق ْتكم البويضات ا١تلقحة، بعد ا١تؤ٘تر السادس ا١تنعقد ُب جدة با١تملكة العربية السعودية، 1990لعاـ (06/06 )55رقم

 .(1990 مارس20 إٔب14خبلؿ األياـ من
. 91ا١ترجع السابق، ص ٤تاضرات ُب قانوف األسرة اٞتزائرم، تشوار اٞتيبلٕب، 1
2

إف ٣تلس ٣تمع الفقو اإلسبلمي ا١تنعقد ُب دكرة مؤ٘تره السادس ،  ا١تلقحة الزائدة عن اٟتاجةالبويضاتبشأف  (6/6 )55: رقمقرار 
بعد اطبلعو على األْتاث  ـ،1990(مارس)آزار 20-14ىػ ا١توافق1410 شعباف23-17ّتدة ُب ا١تملكة العربية السعودية من

 ربيع 26 – 23كالتوصيات ا١تتعلقة ّٔذا ا١توضوع الذم كاف أحد موضوعات الندكة الفقهية الطبية السادسة ا١تنعقدة ُب الكويت من
كبعد االطبلع على  بالتعاكف بُت ىذا آّمع كبُت ا١تنظمة اإلسبلمية للعلـو الطبية، ـ،26/10/1990-23 ىػ ا١توافق1410األكؿ

 23 – 20التوصيتُت الثالثة عشرة كالرابعة عشرة ا١تتخذتُت ُب الندكة الثالثة اليت عقدهتا ا١تنظمة اإلسبلمية للعلـو الطبية ُب الكويت
التوصية ا٠تامسة للندكة األكٔب للمنظمة اإلسبلمية    ـ بشأف مصَت البيضات ا١تلقحة،21/4/1987–18 ىػ ا١توافق1407شعباف

  :قرر  ُب ا١توضوع نفسو،5/1982 /27 – 24ىػ ا١توافق1403 شعباف14-11للعلـو الطبية ا١تنعقدة ُب الكويت
يضات االقتصار على ك٬تب عند تلقيح الب يضات غَت ا١تلقحة للسحب منها،كُب ضوء ما ٖتقق علميان من إمكاف حفظ الب :أكالن 

  .يضات ا١تلقحةبوتفاديان لوجود فائض من اؿ العدد ا١تطلوب للزرع ُب كل مرة،
يضات ا١تلقحة بأم كجو من الوجوه تًتؾ دكف عناية طبية إٔب أف تنتهي حياة ذلك الفائض على كإذا حصل فائض من الب :ثانيان 

  .الطبيعيالوجو 
ك٬تب اٗتاذ االحتياطات الكفيلة باٟتيلولة دكف استعماؿ البييضة ا١تلقحة ُب  ٭تـر استخداـ البييضة ا١تلقحة ُب امرأة أخرل، :ثالثان 

 (.117قرارات كتوصيات ٣تمع الفقو اإلسبلمي، ا١ترجع السابق، ص: المرجع). كا أعلم .ٛتل غَت مشركع
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فإنو ال ٭تدث التبلقي كاإلخصاب عن طريق االتصاؿ اٞتنسي ٦تا يتطلب مساعدة ، خلقي ُب الزكج أك الزكجة
 .طبية

ىو أف التلقيح االصطناعي يتم عن  ؛كيفهم من خبلؿ اشًتاط أف يكوف التلقيح ٔتٍت الزكج كبويضة رحم الزكجة
 1.طريق أخذ مٍت الزكج كحقنو مباشرة ُب ا١توضع ا١تناسب من رحم الزكجة

 كبقاء البويضات ، ٧تاح التلقيح ُب ا١ترة األكٔبعندكلو أنو عندما يتعلق األمر بالبويضات آّمدة يطرح اإلشكاؿ 
آّمدة ُب البنك كبيعها الحقا، كاٟتل األ٧تع الذم جاء بو ٣تمع الفقو الدكٕب اإلسبلمي ىو إتبلؼ تلك 

  . دكف اعتبار ذلك ٕتهيض ألف ا١تضار تتجلى ُب اختبلط األنساب كال كجود ٞتنُت ُب رحم األـ،البويضات
كنظرا لئلشكاالت اليت يثَتىا ىذا النوع من التلقيح، خاصة ُب : التلقيح االصطناعي باستعماؿ األـ البديلةمنع  .4

، (األـ البديلة) كدخوؿ طرؼ ثالث أجنيب عن طرُب عقد الزكاج 2مسألة إثبات نسب الطفل ا١تولود ّٔذه العملية،
 .فإف ا١تشرع اٞتزائرم منع ىذه التقنية

 مكرر من قانوف األسرة تبٌت فكرة التلقيح االصطناعي ٤تددا 45إذا كاف ا١تشرع اٞتزائرم من خبلؿ نص ا١تادةك
ف األصعب فإلشركطو كرغم كل النقائص كالث رات التشريعية اليت تشوب مفهـو التلقيح االصطناعي ُب حد ذاتو، 

من كل ما سبق ىو مسألة إثبات النسب عندما يتعلق األمر با١تولود عن طريق التلقيح االصطناعي، أك ا١تولود عن 
ف الواقع كٖتدياتو قد يفرز مثل ىذه فإطريق األمومة البديلة اليت رغم كجود ا١تنع التشريعي ٢تذه التقنية، 

 3.اإلشكاالت
  

                                                           
كباعتبار أف ا١تسائل ا١ترتبطة بكياف األسرة تعد من قبيل النظاـ العاـ فإف كل اتفاؽ بُت الزكجُت من أجل خرؽ أحكاـ التلقيح  1

 .االصطناعي يعد باطبل
.  كما بعدىا145  الصفحة" إشكاالت النسب ُب حالة استئجار األرحاـ أك استعماؿ الرحم البديلة" أنظر 2
. 15 ٣تدكب نواؿ، ا١ترجع السابق، ص3
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 االستنساخ البشرم: ثانيا
كإما  توليد كائن حي أك أكثر إما بنقل النواة من خلية جسدية إٔب بيضة منزكعة النواة، ىو :تعريف االستنساخ.أ 

  .بتشطَت بييضة ٥تصبة ُب مرحلة تسبق ٘تايز األنسجة كاألعضاء
 كيهدؼ إٔب خبليا جذعية ٤تفزة  كيكوف بتخليق1، صنع نسخة مطابقة كراثيان لئلنسافكاالستنساخ البشرم ىو

 2.صنع جسد مستنسخ كامبلن بدالن من استنساخ خبليا أك أنسجة ٤تددة فقط
 أخذ الصفات الوراثية لشخص ما كحقنها داخل ىوبنوعيو   إٔب االستنساخالصددكٕتدر اإلشارة ُب ىذا 

 كا١تبلحظ أف الشخص ا١تستنسخ ىو صورة طبق األصل لذات الشخص الذم أخذت منو ا٠تلية اليت ًب ،البويضة
 .حقنها ُب البويضة، مع اإلشارة أف كل األدياف السماكية حرمت االستنساخ

ٓتصوص  ّٓلس ٣تمع الفقو اإلسبلمي 1 كُب ىذا الشأف فإننا ننقل قرار3:موقف الشريعة اإلسالمية من االستنساخ.ب 
 عن الندكة الفقهية الطبية التاسعة اليت عقدهتا ا١تنظمة اإلسبلمية للعلـو الطبية، الصادر موضوع االستنساخ البشرم،

                                                           
ٍلًقوً  خىلىقيواٍ  شيرىكىاء لًٌلوً  جىعىليواٍ  ﴿أىـٍ  :قاؿ ا عز كجل ىذه العمليات كأمثا٢تا ال ٘تثل خلقان أك بعض خلق، 1  قيلً  ا٠ٍتىٍلقي عىلىٍيًهمٍ  فػىتىشىابىوى  كىخى

ٍنيوفى  مَّا ﴿أىفػىرىأىيٍػتيم :كقاؿ ،[16:الرعد]اٍلقىهَّاري﴾  اٍلوىاًحدي  كىىيوى  شىٍيءو  كيلّْ  خىاًلقي  الٌلوي   ٨تىٍني  (59)٨تىٍني ا٠ٍتىاًلقيوفى  أىـٍ  ٗتىٍليقيونىوي   أىأىنتيمٍ (58)٘تي
ٍرنىا نىكيمي  قىدَّ  اأٍليكٔبى  النٍَّشأىةى  كىلىقىٍد عىًلٍمتيمي  (61)تػىٍعلىميوفى  الى  مىا ُب  كىنينًشئىكيمٍ  أىٍمثىالىكيمٍ  نػُّبىدّْؿى  أىف  عىلىى(60)ٔتىٍسبيوًقُتى  ٨تىٍني  كىمىا اٍلمىٍوتى  بػىيػٍ
نسىافي  يػىرى  ﴿أىكىٓبىٍ  :كقاؿ [.62-58 :الواقعة]تىذكَّريكفى﴾  فػىلىٍوالى  لىٍقنىاهي  اإٍلً  لىنىا مىثىبلن   كىضىرىبى (77)مًُّبُته  خىًصيمه  ىيوى  فىًإذىا نٍُّطفىةو  ًمن أىنَّا خى
ٍلقىوي  كىنىًسيى  ـى  ٭تيًٍيي مىنٍ  قىاؿى  خى  مّْنى  لىكيم جىعىلى  الًَّذم (79)عىًليمه  خىٍلقو  كىىيوى ًبكيلّْ  مىرَّةو  أىكَّؿى  أىنشىأىىىا الًَّذم ٭تيًٍييهىا قيلٍ (78)رىًميمه  كىًىيى  اٍلًعظىا
ؽي  كىىيوى  بػىلىى ًمثٍػلىهيم ٮتىٍليقى  أىفٍ  عىلىى كىاأٍلىٍرضى ًبقىاًدرو  السَّمىاكىاتً  خىلىقى  الًَّذم أىكىلىٍيسى (80)تيوًقديكفى  أىنتيم مٍّْنوي  فىًإذىا نىارنا اأٍلىٍخضىرً  الشَّجىرً   ا٠ٍتىبلَّ
ٍيئنا أىرىادى  ًإذىا أىٍمريهي   ًإ٪تَّىا(81)اٍلعىًليمي  لىٍقنىا ﴿كىلىقىدٍ  : أيضاكقاؿ [.82-77:يس]فػىيىكيوفي﴾  كينٍ  لىوي  يػىقيوؿى  أىفٍ  شى نسىافى  خى لىةو  اإٍلً  مّْن ًمن سيبلى
لىٍقنىا (13)مًَّكُتو  قػىرىارو  ُب  نيٍطفىةن  جىعىٍلنىاهي  ٍبيَّ  (12)ًطُتو  لىٍقنىا عىلىقىةن  النٍُّطفىةى  ٍبيَّ خى لىٍقنىا اٍلميٍض ىةى  ميٍض ىةن  اٍلعىلىقىةى  فىخى ـى  فىكىسىٍونىا ًعظىامنا فىخى  اٍلًعظىا
منا ٍأنىاهي  ٍبيَّ  ٟتٍى ٍلقنا آخىرى  أىنشى  .[14-12:ا١تؤمنوف]ا٠ٍتىاًلًقُتى﴾  أىٍحسىني  اللَّوي  فػىتىبىارىؾى  خى

 https://ar.wikipedia.org ا١توقع اإللكًتك٘ب  2
من ا١تعلـو أف سنة ا ُب ا٠تلق أف ينشأ ا١تخلوؽ البشرم من اجتماع نطفتُت اثنتُت تشتمل نواة كل منهما على عدد من الصب يات  3

اليت تسمى  (الزكج)فإذا اٖتدت نطفة األب  . يبلغ نصف عدد الصبي ات اليت ُب ا٠تبليا اٞتسدية لئلنساف،(الكركموسومات)
 تشتمل على حقيبة كراثية كاملة،  ٖتولتا معان إٔب نطفةو أمشاج أك لقيحة،،اليت تسمى البييضة (الزكجة)اٟتيواف ا١تنوم بنطفة األـ 

كىي ُب مسَتهتا تلك تتضاعف  .فإذا ان رست ُب رحم األـ تنامت كتكاملت ككلدت ٥تلوقان مكتمبلن بإذف ا .ك٘تتلك طاقة التكاثر
فإذا انشطرت إحدل  .ٍب تواصل تضاعفها حىت تبلغ مرحلة تبدأ عندىا بالتمايز كالتخصص ..فتصَت خليتُت متماثلتُت فأربعان فثمانيان 

كقد أمكن ُب اٟتيواف إجراء فصل  خبليا اللقيحة ُب مرحلة ما قبل التمايز إٔب شطرين متماثلُت تولد منهما توأماف متماثبلف
كقد عد ذلك نوعان من  .كٓب يبٌلغ بعد عن حدكث مثل ذلك ُب اإلنساف .فتولدت منها توائم متماثلة اصطناعي ألمثاؿ ىذه اللقائح،

كٙتٌة طريقة أخرل الستنساخ   .كأطلق عليو اسم االستنساخ بالتشطَت ألنو يولد نسخان أك نسائل متماثلة، االستنساخ أك التنسيل،
كإيداعها ُب خلية بييضة منزكعة  تقـو على أخذ اٟتقيبة الوراثية الكاملة على شكل نواة من خلية من ا٠تبليا اٞتسدية، ٥تلوؽ كامل،

فإذا غرست ُب رحم األـ  .كىي ُب الوقت نفسو ٘تتلك طاقة التكاثر فتتألف بذلك لقيحة تشتمل على حقيبة كراثية كاملة، النواة،
 =اإلحبلؿ)أك  (النقل النوكم)كىذا النمط من االستنساخ الذم يعرؼ باسم  .تنامت كتكاملت ككلدت ٥تلوقان مكتمبلن بإذف ا
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ىػ 1418صفر 12–9ُب الدار البيضاء با١تملكة ا١ت ربية ُب الفًتة من  مع آّمع كجهات أخرل،بالتعاكف
ٖترٙب االستنساخ البشرم بأم طريقة تؤدم إٔب التكاثر   كخبلصة قراره ىوـ،1997(يونيو) حزيراف 17-14ا١توافق
ٖترٙب كل اٟتاالت اليت يقحم فيها طرؼ ثالث على العبلقة الزكجية سواء أكاف رٛتان أـ بييضة أـ حيوانان ، كالبشرم

ز األخذ بتقنيات االستنساخ كا٢تندسة الوراثية ُب ٣تاالت اٞتراثيم كسائر اجومع  .منويان أـ خلية جسدية لبلستنساخ
 2.األحياء الدقيقة كالنبات كاٟتيواف ُب حدكد الضوابط الشرعية ٔتا ٭تقق ا١تصاّب كيدرأ ا١تفاسد

                                                                                                                                                                                           

على أف ىذا  (.دكللي)كىو الذم يفهم من كلمة االستنساخ إذا أطلقت كىو الذم حدث ُب النعجة  (النوكم للخلية البييضية
ألف بييضة األـ ا١تنزكعة النواة تظل مشتملة على بقايا نوكية ُب اٞتزء الذم ٭تيط بالنواة  ا١تخلوؽ اٞتديد ليس نسخة طبق األصل،

 .كٓب يبلغ أيضان عن حصوؿ ذلك ُب اإلنساف ك٢تذه البقايا أثر ملحوظ ُب ٖتوير الصفات اليت كرثت من ا٠تلية اٞتسدية، .ا١تنزكعة
 (. 216قرارات كتوصيات ٣تمع الفقو اإلسبلمي، ا١ترجع السابق، ص: المرجع).  البشرم االستنساخبشأف (2/10)94:قرار رقم)
إف ٣تلس ٣تمع الفقو اإلسبلمي ا١تنعقد ُب دكرة مؤ٘تره العاشر ّتدة ُب ا١تملكة . بشأف االستنساخ البشرم (2/10 )94: قرار رقم1

لقد خلق ا  ـ،1997(يوليو) ٘توز 3(يونيو)حزيراف  – 28ىػ ا١توافق1418 صفر28-23العربية السعودية خبلؿ الفًتة من
ـى  بىًٍت  كىرٍَّمنىا ﴿كىلىقىدٍ  :ككرمو غاية التكرٙب فقاؿ عز من قائل اإلنساف ُب أحسن تقوٙب،  مّْنى  كىرىزىقٍػنىاىيم كىاٍلبىٍحرً  اٍلبػىرّْ  كىٛتىىٍلنىاىيٍم ُب  آدى

ًثَتو  كىفىضٍَّلنىاىيمٍ  الطَّيّْبىاتً  لىٍقنىا ٦تَّّْنٍ  عىلىى كى كجعلو خليفة ُب األرض  كشرفو بالتكليف، زيٌنو بالعقل، ،[70:اإلسراء]تػىٍفًضيبلن﴾  خى
ًنيفنا كىٍجهىكى  ﴿فىأىًقمٍ  :كأكرمو ْتمل رسالتو اليت تنسجم مع فطرتو بل ىي الفطرة بعينها لقولو سبحانو كاستعمره فيها، يًن حى  ًفٍطرىةى  لًلدّْ

يني  ذىًلكى  ٠ًتىٍلًق اللَّوً  تػىٍبًديلى  الى  عىلىيػٍهىا النَّاسى  فىطىرى  الَّيًت  اللَّوً  كقد حرص اإلسبلـ على اٟتفاظ على فطرة اإلنساف  ،[30:الرـك]اٍلقىيّْمي﴾  الدّْ
سواء  كصوهنا من كل ت يَت يفسدىا، الدين كالنفس كالعقل كالنسل كا١تاؿ، :سوية من خبلؿ اافظة على ا١تقاصد الكلية ا٠تمسة

إ٘ب خلقت عبادم )) :يدؿ على ذلك اٟتديث القدسي الذم أكرده القرطيب من ركاية القاضي إٝتاعيل من حيث السبب أـ النتيجة،
  [.5/389تفسَت القرطيب ( ](كأمرهتم أف ي َتكا خلقي -  :إٔب قولو–  .كإف الشياطُت أتتهم فاجتالتهم عن دينهم حنفاء كلهم،

 ﴿أىفىبل يػىرىٍكفى﴾، ﴿أىفىبل :كأمره بالبحث كالنظر كالتفكر كالتدبر ٥تاطبان إياه ُب آيات عديدة كقد علم ا اإلنساف ما ٓب يكن يعلم،
نسىافي  يػىرى  ﴿أىكىٓبىٍ  يىنظيريكفى﴾، لىٍقنىاهي  اإٍلً يىاتو لّْقىٍوـو  ذىًلكى  ُب  ﴿ًإفَّ  نٍُّطفىةو﴾، ًمن أىنَّا خى يىاتو  ذىًلكى  ُب  ﴿ًإفَّ  يػىتػىفىكَّريكفى﴾، آلى  يػىٍعًقليوف﴾، لّْقىٍوـو  آلى

  حجران كال قيدان على حرية البحث العلمي،عكاإلسبلـ ال يض .خىلىقى﴾ الًَّذم رىبّْكى  بًاٍسمً  ﴿اقٍػرىأٍ  اأٍلىٍلبىاًب﴾ أًليٍكٕب  لىذًٍكرىل ذىًلكى  ُب  ﴿ًإفَّ 
كلكن اإلسبلـ يقضي كذلك بأف ال ييًتؾ الباب مفتوحان بدكف ضوابط أماـ دخوؿ  إذ ىو من باب استكناه سنة ا ُب خلقو،

فبل يسمح بتنفيذ  لتمرر ا١تباح كٖتجز اٟتراـ، تطبيقات نتائج البحث العلمي إٔب الساحة العامة ب َت أف ٘تر على مصفاة الشريعة،
كالبد أف ٭تافظ ىذا العلم على  .بل البد أف يكوف علمان نافعان جالبان ١تصاّب العباد كدارئان ١تفاسدىم شيء ّٓرد أنو قابل للتنفيذ،

 كال يعتدم على ذاتية الفرد كخصوصيتو ك٘تيزه، فبل يتخذ حقبلن للتجريب، كرامة اإلنساف كمكانتو كال اية اليت خلقو ا من أجلها،
كال يؤدم إٔب خلخة ا٢تيكل االجتماعي ا١تستقر أك يعصف بأسس القرابات كاألنساب كصبلت األرحاـ كا٢تياكل األسرية ا١تتعارؼ 

  .عليها على مدل التاريخ اإلنسا٘ب ُب ظبلؿ شرع ا كعلى أساس كطيد من أحكامو
ككاف البد من  .ما ضجت بو كسائل اإلعبلـ ُب العآب كلو باسم االستنساخ كقد كاف ٦تا استجد للناس من علم ُب ىذا العصر،

  .بعد عرض تفاصيلو من قبل ٩تبة من خرباء ا١تسلمُت كعلمائهم ُب ىذا آّاؿ بياف حكم الشرع فيو،
2

 ا١تشًتكة من قبل كل من ٣تمع الفقو اإلسبلمي كا١تنظمة اإلسبلمية للعلـو الطبية ١توضوع االستنساخ كما طالبت الندكة با١تتابعة 
إٔب تشكيل كدعت  .كعقد الندكات كاللقاءات البلزمة لبياف األحكاـ الشرعية ا١تتعلقة بو كضبط مصطلحاتو، كمستجداتو العلمية،

العتمادىا ُب الدكؿ  (البيولوجيا)ٞتاف متخصصة تضم ا٠ترباء كعلماء الشريعة لوضع الضوابط ا٠تلقية ُب ٣تاؿ ْتوث علـو األحياء 
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 ال يوجد أم نص صريح ُب قانوف األسرة يتحدث عن :موقف قانوف األسرة الجزائرم من االستنساخ.ج 
 .االستنساخ با١تنع أك اإلباحة، كنرل بأنو على ا١تشرع أف يتطرؽ إٔب ىذه التقنية، كال يًتؾ الفراغ

 مكرر من قانوف األسرة أف يتم التلقيح أثناء حياة 45أما عن اشًتاط ا١تشرع اٞتزائرم من خبلؿ نص ا١تادة
الزكجُت، فلعلو شرط سابق ألكانو ُب اٞتزائر، كحسنا فعل ا١تشرع اٞتزائرم باٗتاذ اٟتيطة السيما أنو بعد ىذا 

 كا١توجودة على مستول البلداف ا١تتقدمة، كاليت تسمح بتلقيح "بنوؾ ا١تٍت" :الشرط ىناؾ ما يصطلح عليو بػػػ
الزكجة ٔتٍت زكجها بعد كفاتو،  كىو أمر يثَت عدة إشكاالت عملية من حيث إثبات النسب كا١تَتاث،  ألنو 

. يشًتط ٖتقق حياة الوارث كقت كفاة ا١توركث
كلو أف ا١تشرع اٞتزائرم اشًتط الستحقاؽ ا١تَتاث أف يكوف الوارث حيا أك ٛتبل كقت افتتاح الًتكة مع ثبوت 

كمن جهة أخرل اشًتط ا١تشرع حىت يرث اٟتمل أف يولد حيا  .سبب اإلرث كعدـ كجود مانع من موانع ا١تَتاث
 .كيعترب حيا إذا استهل صارخا أك بدت عليو عبلمة ظاىرة باٟتياة

كمن ٍب ييفهم من اشًتاط ا١تشرع أف يتم التلقيح االصطناعي ُب حياة الزكجُت تفادم الوقوع ُب تعقيدات قد 
 1. من حيث مسألة استحقاؽ ا١تَتاثالقضاةتكبل 

كاآلف كيعد أف تعرٌفنا على أطورا خلق اٞتنُت كمراحلو ُب بطن أمو، كدرسنا الطرؽ الطبية اٟتديثة للحمل، 
 .ننتقل إٔب دراسة حقوؽ ىذا اٞتنُت قبل خركجو للحياة

  

                                                                                                                                                                                           

 (البيولوجيا) إٔب إنشاء كدعم ا١تعاىد كا١تؤسسات العلمية اليت تقـو بإجراء البحوث ُب ٣تاؿ علـو األحياء  كدعت أيضا.اإلسبلمية
كتبعان ُب  حىت ال يظل العآب اإلسبلمي عالة على غَته، كفق الضوابط الشرعية، كا٢تندسة الوراثية ُب غَت ٣تاؿ االستنساخ البشرم،

 (.216قرارات كتوصيات ٣تمع الفقو اإلسبلمي ا١تنبثق عن منظمة ا١تؤ٘تر اإلسبلمي، ا١ترجع السابق، ص: المرجع). ىذا آّاؿ
 إلجراء التلقيح االصطناعي، كقد تنتقل خارج اٞتزائرألنو حىت ُب حالة بيعد اٞتزائر عن  مسألة بنوؾ ا١تٍت، فإنو قد ٮترج الزكجاف   1

كبالتإب فهي إشكاالت أصاب ا١تشرع بتجنبها من  .الزكجة إٔب ا٠تارج  بعد كفاة زكجها من أجل إجراء عملية التلقيح االصطناعي
 .خبلؿ اشًتاط أف يتم التلقيح االصطناعي ُب حياة الزكجُت
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 حقوؽ الجنين: المطلب الثاني
 : للطفل كىو جنُت ُب بطن أمو حقوؽ ضمنتها لو كل من الشريعة اإلسبلمية كالقانوف اٞتزائرم، كأ٫تها

 . ُب بطن أمو سا١تا إٔب غاية كالدتو كاستمراره ُب اٟتياةحق الجنين في الوجود كالبقاء: الفرع األكؿ
 .كاليت ٬تب صوهنا كحفظها كرعايتهاالحقوؽ المالية للجنين : الفرع الثاني

 حق الجنين في الوجود كالبقاء: الفرع األكؿ
 :ىذا اٟتق يقتضي كجوبا ٛتاية اٞتنُت من كل ما ييلحق الضرر بو كيشكل خطرا على حياتو؛ كنعٍت بو 

 تحريم كمنع اإلجهاض : أكال
 ٯتكن تصور حفظ حقوؽ اٞتنُت دكف حفظ كرعاية أمو  فبل:من أجل الجنين الحامل بالمرأة العناية: ثانيا

 .كىي الوعاء الذم ٭تملو، كاٟتصن الذم ٭تميو
 تحريم كمنع اإلجهاض : أكال

 ٭تميإف ا١ترأة اٟتامل ىي ا١ترأة اليت ٢تا جنُت مستقر ُب الرحم كٓب ٮترج إٔب اٟتياة كىذا اٞتنُت ٭تميو القانوف، كما 
 :األـ كآّتمع

 كىذا الكائن لو اٟتق ُب اٟتياة كىو ،يكوف دعامة للمجتمعكألنو يصبح طفبل ُب ا١تستقبل : حماية الجنين 
. حق طبيعي

 كىو اعتداء على اٟتياة الطبيعية للمرأة، يكوف اعتداء على جسم ا١ترأة، إف االعتداء على اٞتنُت:حماية األـ  
. ٯتنعو ا١تشرع، كٯتنع حىت على ا١ترأة إجهاض نفسها

 فإف ذلك يؤدم إٔب عرقلة آّتمع الذم ٭تتاج إٔب ،  إف تعرضت ا١ترأة كاٞتنُت إٔب االعتداء:حماية المجتمع
 .أفراد أصحاء

ك٢تذا فإف أغلب الشرائع كالقوانُت منعت اإلجهاض، إال استثناء كبشركط صارمة، كعليو فإننا سنتعرؼ على مفهـو 
 .اإلجهاض كموقف كل من الشريعة كالقانوف اٞتزائرم منو

 :كفيو سنتطرؽ إٔب تعريف اإلجهاض كأنواعو: مفهـو اإلجهاض.أ 
  :تعريف اإلجهاض .1

 كاف  كيطلق اإلجهاض سواء2. أك إسقاطو ناقص ا٠تلق1.إذا ألقت الولد ل َت ٘تاـ: أجهضت الناقة: لغة .1.1
  3.اإللقاء بفعل فاعل أـ تلقائيا

 1.إما بفعل أمو، أك بفعل غَتىا كالطبيب؛  قبل أف تكتمل مدة اٟتملىو إنزالواٞتنُت كعليو فإف إجهاض 
                                                           

 .44، صجهض: ـ، مادة1997، 2ط، لبناف،  ا١تصباح ا١تنَت، ا١تكتبة العصرية، صيدا،الفيوميبن علي أٛتد بن ٤تمد  1
 .62ص ا١ترجع السابق، 2
 .56، ص02 ، اٞتزء1983 الثانية،كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية لدكلة الكويت، ا١توسوعة الفقهية، الطبعة  3
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 إال أف بعض الفقو عرفو بأنو إخراج اٞتنُت عمدا من الرحم قبل موعده ،ٓب ييعًرؼ ا١تشرع اإلجهاض:اصطالحا .2.1
الطبيعي أك قتلو عمدا ُب الرحم، كيزيد البعض ىذا التعريف إيضاحا بأف يتم اإلجهاض باستعماؿ كسيلة 

 أك القضاء على اٞتنُت ، ٦تا تقدـ بأف اإلجهاض ىو إهناء حالة اٟتمل قبل األكاف عمدا نستخلص.صناعية
 .داخل رحم ا١ترأة كإسقاطو قبل ا١توعد ادد للوالدة

: ، كالعبلجي، كاٞتنائيالتلقائي:  اإلجهاض ْتسب دكافعو كمربراتو إٔب ثبلثة أصناؼ ىيييقٌسم: اإلجهاضأنواع  .2
كىو الذم ٭تصل ب َت إرادة ا١ترأة، حيث يعمل الرحم على طرد جنُت ال ٯتكن أف تكتمل : اإلجهاض التلقائي .1.2

لو عناصر اٟتياة، كقد ٭تدث بسبب خلل ُب جهاز ا١ترأة التناسلي، أك بسبب خطأ ارتكبتو كحمل شيء 
. اْب...دكف قصد منهاثقيل، أك توتر نفسي، أك شرّٔا لدكاء مضر باٟتمل كاٞتنُت 

كىو الذم ييتعمد فيو إهناء اٟتمل بطريقة غَت شرعية، كالذم ٬تريو أشخاص غَت : اإلجهاض الجنائي .2.2
متخصصُت، عن طريق شرب دكاء معُت، أك إدخاؿ أدكات صلبة ُب ا١تهبل؛ ٢تدؼ كاحد كىو التخلص من 

ٛتل من سفاح، )اٞتنُت لسبب من األسباب اليت يراىا أصحأّا أهنا مربرات إنسانية، كالتسًت على الفاحشة 
، أك اغتصاب  على اعتبار أف إجهاض ،جتماعيباإلجهاض اال ييسميو البعض، كمن ىنا (أك زنا، أك زنا ٤تاـر

اٞتنُت ا١تتكوف من زنا أك اغتصاب أك زنا ٤تاـر يعد حبل ١تعضلة اجتماعية حساسة، كقد ٬ترل كذلك ُب 
عيادات طبية بإشراؼ أطباء متخصصُت؛ ٖتت ذريعة إنقاذ فتيات قيصر أك نساء من ٛتل غَت مرغوب فيو، 

 .!مقابل مبالغ مالية خيالية
 بو ييؤمريقـو بو طبيب موثوؽ ُب دينو كعلمو، أك ك طبية؛ يكوف لضركرةالذم كىو  : اإلجهاض العالجي .3.2

 2.إنقاذا ٟتياة األـ عندما تتعرض للخطر بسبب اٟتمل
يعتمد الفقهاء ا١تسلموف ُب نظرهتم كحكمهم على اإلجهاض على استقراء : اإلجهاض في الشريعة اإلسالمية.ب 

إليها ُب معرض  اليت تطرقت للجنُت كمراحل تكونو ُب بطن أمو، كقد سبق التطرؽ ،اآليات كاألحاديث النبوية
 . حديثنا عن مراحل ٪تو اٞتنُت كمدتو

النطفة )كار طككما رأينا فإف الفقهاء أعطوا اىتماما بال ا للمراحل كاألطوار اليت كردت، كاليت ميزت بُت أ
ا١تسلمُت كالفقهاء العلماء "ىو أف ذلك مستند ك، (النشأة األخرل)، كبُت مرحلة (كالعلقة كا١تض ة كتكوُّف اللحم

كمن ىنا قسم الفقهاء . 3"، كليس بعناصره ا١تاديةبركحو اليت نفخت فيوتتحدد يركف أف حقيقة اإلنساف 
 .اإلجهاض بعد نفخ الركح.  - اإلجهاض قبل نفخ الركح- : اإلجهاض، أك التعدم على اٞتنُت، إٔب قسمُت

                                                                                                                                                                                           
، دار النفائس، "دراسات فقهية ُب قضايا طبية معاصرة"٤تمد عثماف شبَت، موقف اإلسبلـ من األمراض الوراثية، ْتث ُب كتاب 1

 .341 ص،1، ج2001، الطبعة األكٔب، عماف
 12ص ،1985، 1 الطبعة ، كالتوزيع الدار السعودية للنشر،، جدة1 ٤تمد علي البار، مشكلة اإلجهاض دراسة طبية فقهية، ط2

 .كما بعدىا
 .191، ص1996بعة األكٔب، طاؿ ،٤تمد نعيم ياسُت، أْتاث ُب قضايا طبية معاصرة، دار النفائس، عماف 3
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.  ُب الشريعة اإلسبلميةالتحرٙبباحة أك باإلاإلجهاض اٟتيكم على ، كمنو "نفخ الركح" ا١تعيار ىو فأصبح
 (120)أٚتع الفقهاء على أف نفخ الركح ُب اٞتنُت يكوف بعد ا١تئة كالعشرين: اإلجهاض بعد نفخ الركححيكم  .1

: كدليلهم ُب ىذا الرأم .يوما من اٟتمل
إف أحدكم ليجمع خلقو ُب بطن : " قاؿملسو هيلع هللا ىلصاٟتديث الصحيح الذم ركاه ابن مسعود رضي ا عنو أف الرسوؿ 

أمو أربعُت يوما نطفة، ٍب يكوف علقة مثل ذلك، ٍب يكوف مض ة مثل ذلك، ٍب يرسل إليو ا١تلك فينفخ فيو الركح، 
1. متفق عليو"كيؤمر بأربع كلمات يكتب رزقو، أجلو، عملو، كشقي أـ سعيد ٍب ينفخ فيو الركح

 

 إنسانا تثبت ( يوما120 ) فإذا كجدت بو اٟتياة بوجود الركح، فإف ذلك مؤداه اعتبار اٞتنُت بعد الشهر الرابع
.  لو كل اٟتقوؽ اليت تثبت للذم انفصل عن أمو حيا

 استمرار اٟتمل يضر إذا كافإذنا األصل ُب اإلجهاض بعد نفخ الركح اٟتظر كالتحرٙب إال للضركرة الطبية؛ أم 
.  كما جاء ُب آراء الفقهاء القدامى كا١تعاصرين،بصحة األـ كيهدد حياهتا

 . اختلف الفقهاء ُب حكم ىذه اٟتالة، فمنهم من منع كمنهم من أجاز:حيكم اإلجهاض قبل نفخ الركح .2
 ُب قوؿ 2كإليو ذىب ا١تالكية: حيرمة إسقاط الحمل في جميع المراحل :اإلماـ الغزاليكرأم المالكية  .1.2

 3.كال ٬توز إخراج ا١تٍت ا١تتكوف ُب الرحم كلو قبل األربعُت يوما، كإذا نفخت فيو الركح حـر إٚتاعا: الدسوقي
ال ٬توز اٞتناية على اٞتنُت ُب أم مرحلة من مراحل فحسبو التحرٙب مطلقا، - كىو من الشافعية- اإلماـ ال زإب كيرل
الدكتور ٤تمد سبلـ مدكور  5،( مطلقاإلجهاضا حيرمة) العلماء ا١تعاصرين الذين ذىبوا إٔب ىذا الرأمكمن  4.٪توه

                                                           
مسلم، صحيح مسلم،  كركاه . 657، ص3208  ذكر ا١تبلئكة، حديث رقم6البخارم، صحيح البخارم، كتاب بدء ا٠تلق، باب 1

 .2036ص، 2643حديث رقم   باب كيفية خلق اآلدمي ُب بطن أمو ككتابة رزقو كأجلو كعملو كشقاكتو كسعادتو،كتاب القدر،
حاؿ قبل الوجود ينقطع فيها بالعزؿ، كحاؿ بعد قبض الرحم "أف للولد ثبلثة أحواؿ كىو ما قاؿ بو أيضا اإلماـ بن العريب إذ يرل  2

كاٟتالة الثالثة بعد ا٩تبلقو قبل أف تنفخ فيو الركح كىو أشد من . على ا١تٍت فبل ٬توز حينئذ ألحد التعرض لو بالقطع من التولد
ابن العريب، القبس ُب شرح موطأ مالك بن : المرجع. )"فأما إذا نفخ فيو الركح فهو نفس ببل خبلؼ. األكلُت ُب ا١تنع كالتحرٙب

: المرجع )كالرأم نفسو ذىب إليو الشيخ ٤تمد عليش .(763ص ، 2ـ، ج1989 ،1 ط،أنس، دار ال رب اإلسبلمي، بَتكت
  .(399ص ،1 ج،٤تمد أٛتد عليش، فتح العلي ا١تالك ُب الفتول على مذىب اإلماـ مالك، دار ا١تعرفة، بَتكت

الشرح الكبَت،  ؛ عليش، التقريرات على267-266ص/2،، ج(مكتبة زىراف) الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبَت، 3
. 267، ص2، ج(ت.مكتبة زىراف، د)

 كإفساد ذلك جناية، فإف ،كأكؿ مراتب الوجود أف تقع النطفة ُب الرحم كٗتتلط ٔتاء ا١ترأة كتستعد لقبوؿ اٟتياة:  اإلماـ ال زإب قاؿ4
صارت مض ة كعلقة كانت اٞتناية أفحش، كإف نفخ فيو الركح كاستوت ا٠تلقة ازدادت اٞتناية تفاحشا، كمنتهى التفاحش ُب اٞتناية 

. (51 ص،2ت، ج.د، مصر ال زإب، إحياء علـو الدين، ا١تكتبة التجارية الكربل،: المرجع. )بعد االنفصاؿ حيا
، كاليت جاء ُب توصيتها السابعة 1983مارس  24اليت انعقدت بالكويت، " اإل٧تاب ُب ضوء اإلسبلـ"كىذا ما ذىبت إليو ندكة  5

 فخلصت إٔب أف اٞتنُت حي من بداية اٟتمل، كأف حياتو ٤تًتمة ُب كافة أدكارىا خاصة بعد نفخ الركح، ..: "قو٢تا" اإلجهاض"ُب 
= كأنو ال ٬توز العدكاف عليها إال للضركرة الطبية القصول، كخالف بعض ا١تشاركُت فرأكا جوازه قبل ٘تاـ األربعُت يوما، كخاصة عند
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 كإليو ذىب الدكتور كىبة الزحيلي 1،عذر يقتضي ذلككيجد  إال إذا منع اإلجهاض قبل نفخ الركح كبعده يرلالذم 
  2.فهو يرل أيضا عدـ جواز اإلجهاض ٔتجرد بداية اٟتمل

كعليو فإف ىؤالء يركف أنو ال ييرخص باإلجهاض ُب أم مرحلة سواء قبل التخلق أك بعده إال لضركرة كإال فبل، 
 3." ماداـ العزؿ ككسائل منع اٟتمل األخرل مباحة، اٟتملعلى تبلعبا كقطعا للطريق ييعدٌ  ذلكألف 
 كىي يوما األكٔب (42)أم قبل اثناف كأربعوف) جواز اإلسقاط قبل مرحلة المضغة :الحنابلةالشافعية كرأم  .2.2

 (.ا١ترحلة اليت يبدأ فيها ٗتلق اٞتنُت
 كٓب يكن قد ٕتاكز اٟتمل ،أم إسقاط اٟتمل إذا كػاف ُب طوره األكؿ جواز إسقاط النطفة؛يرل أكثر الشافعية 

الراجح كىو  . أم طور النطفة فاف إسقاطو يكوف حراما،اليـو الثا٘ب كاألربعُت من بدايتو، فػإذا جاكز ىذه ا١ترحلة
إذا مٌر بالنطفة ثنتاف كأربعوف ليلة ": ملسو هيلع هللا ىلص استنادا ٟتديث النيب  عندىم،مباحفيها فإف اإلجهاض ، عند اٟتنابلة

 4".بعث ا إليها ملكا فصورىا كخلق ٝتعها كبصرىا كجلدىا كٟتمها كعظامها، ٍب قاؿ أم ربّْ أذكر أـ أنثى
.  ٗتلق اٞتنُت، كنفخ الركح فيو: فاجتمع عند اٟتنابلة اعتباراف ٫تا

 5.يوما األكٔب (42) الشافعية كاٟتنابلة ُب جواز اإلسقاط قبل اثناف كأربعوفككافق اإلماـ ا١تاكردم
أف  ": فقد صرٌح البوطي؛ الدكتور(جواز اإلسقاط قبل مرحلة ا١تض ة) ا١تعاصرين الذين ذىبوا إٔب ىذا الرأمكمن 

 6."اٟتكم الراجح ُب مسألة اإلجهاض ىو جواز إسقاط ا١ترأة ٛتلها إذا ٓب يكن قد مضى على اٟتمل أربعوف يوما
 1.قرار ىيئة كبار علماء ا١تملكة العربية السعوديةككذلك 

                                                                                                                                                                                           

٤تمد عبد اٞتواد، ْتوث ُب الشريعة اإلسبلمية كالقانوف  :المرجع، 351، ص"اإل٧تاب ُب ضوء اإلسبلـ أعماؿ ندكة"كجود األعذار
. 58ت، ص .د: اإلسكندرية ُب الطب اإلسبلمي، منشأة ا١تعارؼ،

٤تمد سبلـ مدكور،  : نقبل عن.83ـ، ص1990 ،2 ط، قادرم، اإلسبلـ كضركرات اٟتياة، دار آّتمع للنشر كالتوزيع، جدة1
كالذم يظهر أف ىذا ىو " حيث قاؿ ؛قادرم/ كإٔب الرأم نفسو ذىب د.305اٞتنُت كاألحكاـ ا١تتعلقة بو ُب الفقو اإلسبلمي، ص

الصواب، ألف النطفة بعد أف استقرت ُب قرارىا ا١تكُت، ال ٬توز االعتداء عليها بدكف عذر شرعي، كّٔذا يظهر حرص اإلسبلـ على 
. 83، ص"حفظ النسل كعدـ االعتداء عليو

كأرجح أيضا عدـ جواز اإلجهاض ٔتجرد بدء اٟتمل، لثبوت اٟتياة، كبدء تكوف اٞتنُت؛ إال لضركرة ": يقوؿ الدكتور كىبة الزحيلي 2
 ؽ،دار الفكر، دمش ،3الزحيلي، الفقو اإلسبلمي كأدلتو، طكىبة : المرجع". )كمرض عضاؿ أك سارو؛ كالسل أك السرطاف

. (557 ص،3، ج1989
 .427، ص1988 ،ا١تنصورة ، دار الوفاء للطباعة كالنشر،1 ابن مبارؾ، نظرية الضركرة الشرعية، ط3
رقم باب كيفية خلق اآلدمي ُب بطن أمو ككتابة رزقو كأجلو كعملو كشقاكتو كسعادتو، حديث  القدر، كتاب أخرجو مسلم، 4

 . 2037ص، 2645
 ".كجوب ال رة، كأف تصَت بو األمة أـ الولد، كأف تنقضي بو العدة:  فاإلماـ ا١تاكردم يرل أف اٞتنُت تتعلق بو ثبلثة أحكاـ ىي5

لبناف، الطبعة . ، بَتكتالكتب العلميةدار ٖتقيق علي ٤تمد معوض كعادؿ أٛتد عبد ا١توجود، ا١تاكردم، اٟتاكم الكبَت، : المرجع
.  387-386ص، 12  ج،1994األكٔب، 

 . 89 ص مرجع سابق،كقاية كعبلجا، البوطي، مسألة ٖتديد النسل 6
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سواء كاف اٟتمل نطفة أك : جواز إسقاط الحمل في جميع المراحل التي تسبق نفخ الػركح :رأم األحناؼ .3.2
 فيو الركح حيرًـ، كىذا ىو ا١تشهور عند األحناؼ كقوؿ نفخت الركح ُب اٞتنُت، فإذا نفخعلقة أك مض ة، إٔب 

 2.بعض الشافعية ككذلك الزيدية كقوؿ للحنابلة
ما كرد عن عبد الكرٙب زيداف (:  نفخ الػركحقبلجواز إسقاط اٟتمل ) ا١تعاصرين الذين ذىبوا إٔب ىذا الرأمكمن 

ككاضح من ىذا أف اإلجهاض قبل مضي أربعة أشهر على اٟتمل : تعليقا على آراء فقهاء ا١تذىب اٟتنفي قولو
 أم أنو قرف بُت إباحة اإلجهاض كبُت حالة العبلج للمرأة اٟتامل 3؛ إجهاضا بعذر مشركعييعدٌ لضركرات العبلج 

. ا١تريضة، فيعترب ا١ترض من األعذار ا١تبيحة لئلجهاض قبل نفخ الركح
 : خالصة القوؿ في المسألة.4.2
  صحة الحامل للحفاظ على لعذر إال، تحريما قا عااإلجهاض بعد نفخ الركح محـر. 
 في جواز إسقاط الجنين، في المرحلة األكلى من (الحنفية كالشافعية كالحنابلة) اتفاؽ المذاىب الثالثة 

مراحل تكوف الجنين، حتى مرحلة المضغة، ألنها بداية التخلق، كتىكوُّف صورة الجنين؛ خالفا للمذىب 
 . بدءا من استقرار الماء في الرحماإلجهاضحيرمة يرل المالكي الذم 

النفس البشرية معصومة، كحافظ عليها، كجعلها عٌد  ُب حكم اإلجهاض اٟتظر كا١تنع؛ ألف اإلسبلـ فاألصل
 كاٞتنُت ،[151:األنعاـ] ﴾كىالى تػىٍقتػيليوا النػٍَّفسى الَّيًت حىرَّـى اللَّوي ًإالَّ بًاٟتٍىقّْ ﴿: إحدل الضركرات ا٠تمس، قاؿ ا تعأب

لُّص من اٟتمل بعد تكونو،  داخل ُب ذلك، كألف اإلجهاض يناُب اٟتضَّ النبوم على التناكح كالتناسل، كفيو ٗتى
 .ففيو تعد  على ٥تلوؽو ُب مرحلة سييٍصبح بعدىا بىشىرنا سويِّا

نفهم موقف ا١تشرع اٞتزائرم من اإلجهاض من خبلؿ تبويبو ُب قانوف : اإلجهاض في القانوف الجزائرم.ج 
العقوبات، حيث جٌرمو بأف كضعو ُب اٞتزء الثا٘ب بعنواف التجرٙب، كالذم ٭توم الكتاب الثالث اٞتنايات كاٞتينح 

 كعقوباهتا، ٍب الباب الثا٘ب اٞتنايات كاٞتينح ضد األفراد، فالفصل الثا٘ب اٞتنايات كاٞتينح ضد األسرة كاآلداب العامة،
، كىذا دليل على تشدد القانوف 313 إٔب304كبعدىا مباشرة القسم األكؿ اإلجهاض، فقد خصص لو ا١تواد من

 .اٞتزائرم ٕتاه ىذه اٞترٯتة
 كل من أجهض فقد عٌدت أفٌ  304ا١تادةتناكلت اإلجهاض كىي اليت من قانوف العقوبات كبالرجوع إٔب أكؿ مادة 

سواء كافقت على بأم طريقة كانت  أك ، حامبل أك مفًتض ٛتلها بإعطائها مأكوالت أك مشركبات أك أدكيةامرأة
كىذه . دج10.000 إٔب ج.د500 سنوات كب رامة من (05)ٜتس يعاقب باٟتبس من سنة إٔب ،ذلك أك ٓب توافق

                                                                                                                                                                                           
 . "٘تشيا مع ما صرح بو بعض الفقهاء من جواز شرب الدكاء إللقاء النطفة قبل األربعُت"تنظيم النسل جواز   ترل ا٢تيئة1

 البحوث العلمية كاإلفتاء كالدعوة إلدارةالرئاسة العامة : الرياض)، 1أْتاث ىيئة كبار العلماء با١تملكة العربية السعودية، ط: المرجع
 .(443ص، 2ـ، ج1988كاإلرشاد، 

 .35، ص2011، 22 ، آّلد(العراؽ)داكد سلماف صاّب النعيمي، آراء العلماء ُب اإلجهاض كآثاره االجتماعية، ٣تلة كلية الًتبية للبنات 2
 .121، ص3، ج1993، 1الطبعة  ،عبد الكرٙب زيداف، ا١تفصل ُب أحكاـ ا١ترأة كالبيت ا١تسلم، مؤسسة الرسالة، بَتكت 3
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اإلجهاض إٔب أما إذا أفضى . العقوبة تكوف ٔتجرد الفعل كااكلة كالشركع ُب اٞترٯتة، بصرؼ النظر عن النتيجة
 كٓب يتوقف النص عند . سنة(20) سنوات إٔب عشرين(10) السجن ا١تؤقت من عشر ىي العقوبةفتكوف ،ا١توت

كّٔذا فإف قانوف العقوبات .  با١تنع من اإلقامةما سبقٚتيع اٟتاالت ٬توز اٟتكم عبلكة على ذلك بل قٌرر أنو ُب 
 .اٞتزائرم جرـٌ فعل اإلجهاض كمنعو

 كىي الركن : أركاف(03)ثبلثةأف ٞترٯتة اإلجهاض اإلجهاض  كيتضح من تعريف : اإلجهاضأركاف جريمة .1
 :، الركن ا١تادم، الركن ا١تعنوم، كاليت سنتناك٢تا بالدراسة(٤تل اٞترٯتة)ا١تفًتض 

  أف االعتداء يقع على أم،إف ٤تل اٞترٯتة ىنا ىو كجود حالة اٟتمل فعبل: (محل الجريمة)الركن المفترض  .1.1
 أك بأهنا بنفسها ، ا٠تارجيحسب ا١تظهر أم ، األكضاع العادية حامل، أك ييفًتض ٛتلها ُبمرأةاجنُت ُب رحم 

كتبدأ ٛتاية حق اٞتنُت ُب اٟتياة منذ  السالفة الذكر، 1(304)تتوىم بأهنا حامبل أك توىم غَتىا كما نصت ا١تادة
. ٟتظة اإلخصاب إٔب ٟتظة بداية عملية الوالدة

 .لنفسهاا١ترأة إجهاض  ، إجهاض ا١ترأة من قبل ال َت،التحريض على اإلجهاض:  اٞترٯتة ثبلث صور٢تذه
 فإف الذم ٭ترض على اإلجهاض،  من قانوف العقوبات2(310)طبقا للمادة :التحريض على اإلجهاض .1.1.1

 500 منكال رامةاٟتبس من شهرين إٔب ثبلث سنوات سواء حدث اإلجهاض أك ٓب ٭تدث، فإف عقوبتو ىي 
 . أك باإلحدل العقوبتُت،ج. د10.000إٔب
 أما إذا كقع اإلجهاض من قبل ال َت على امرأة حامل حىت كإف كاف :إجهاض المرأة من قبل الغير .2.1.1

 10.000 إٔب 500مفًتض ٛتلها فقط، فإٌف العقوبة ىي اٟتبس من سنة إٔب ٜتس سنوات، كب رامة من 
دينار، كذلك سواء كافقت ا١تعنية أك ٓب توافق على ذلك، ألف الضحية اٟتقيقة ىو اٞتنُت الذم حيـر من اٟتياة، 

أما إذا أدل اإلجهاض إٔب ا١توت فإف العقوبة ىي السجن ا١تؤقت . فهذه اٞترٯتة ٘تس ا١تصلحة العامة للمجتمع
 . من قانوف العقوبات304سنة، كىذا كما ذكرنا طبقا للمادة20 إٔب 10من 

                                                           
كل من أجهض امرأة حامبل أك مفًتض ٛتلها بإعطائها مأكوالت أك مشركبات أك أدكية  ": من قانوف العقوبات304المادةنص  1

أك باستعماؿ طرؽ أك أعماؿ عنف أك بأية كسيلة أخرل سواء كافقت على ذلك أك ٓب توافق أك شرع ُب ذلك يعاقب باٟتبس من 
دج، كإذا أفضى اإلجهاض إٔب ا١توت تكوف العقوبة السجن ا١تؤقت من 10.000ج إٔب .د500 سنوات كب رامة من 05سنة إٔب 

 ."كُب ٚتيع اٟتاالت ٬توز اٟتكم عبلكة على ذلك با١تنع من اإلقامة. سنة (20)سنوات إٔب عشرين (10)عشر
 دج أك10.000إٔب 500يعاقب باٟتبس من شهرين إٔب ثبلثة سػنوات كبػ رامة مػن " : من قانوف العقوبات310نص المادة 2

 أك أماكنألقى خطبا ُب  - : ؿ من حرض على اإلجهاض كلو ٓب يؤدم ٖتريضو إٔب نتيجة ما كذلك بأفؾبإحدل ىاتُت العقوبػتُت 
 أك باع أك طرح للبيع أك قدـ كلو ُب غَت عبلنية أك عرض أك ألصق أك كزع فػي الطريق العمومي أك ُب - اجتماعات عمومية،

رمزية أك سلم شيئا  تابات أك مطبوعات أك إعبلنات أك ملصقات أك رسوما أك صوراؾتبا أك ؾ العمومية أك كزع ُب ا١تنازؿ األماكن
أك قاـ بالدعاية ُب  - أك نقل، من ذلك م لفا بشرائط موضوعا ُب ظركؼ م لقة أك مفتوحة إٔب الربيد أك إٔب أم عامل توزيع

 ".العيادات الطبية اٟتقيقية أك ا١تزعومة
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 من إذا أجهضت ا١ترأة نفسها عمدا أك حاكلت ذلك فإهنا تعاقب باٟتبس :إجهاض المرأة لنفسها .3.1.1
، كىذا طبقا لنص  جزائرمر دينا1000  إٔب ألفج. د260 كب رامة من،(02) أشهر إٔب سنتُت(06)ستة
 .من قانوف العقوبات (309)ا١تادة
 لكي يقطع الطريق على من يفكر ُب ،الدعايةحىت التحريض ك جرـٌ كل صور اإلجهاض، اٞتزائرم فا١تشرع 

.  ك٭تد من ارتكأّا،ارتكاب ىذه اٞترٯتة
 :الركن المادم. 2.1

 أك ، كل عمل من شأنو التأثَت ُب الضحيةكىو : التحريض على اإلجهاضلجريمةالركن المادم  .1.2.1
 . إٔب النتيجة ا١ترجوةكإف ٓب يؤدم حىت ،الشخص الذم يقع عليو فعل التحريض

 بيع  كأك ُب اجتماعات، أ ،أماكن عامةُب  ٖترض على اإلجهاض،إف ٣ترد إلقاء خطب  :الوسيلة المستعملة
 أك احةإٔب اإلجهاض كإسقاط اٟتمل صرتدعو  ، كبأم شكل كانت،أك عرض صور أك ٤تررات بأم ل ة كانت

 من 310كحدىا أك مع غَتىا لتكوين جرٯتة التحريض على اإلجهاض ا١تعاقب عليها بنص ا١تادةتكفي  ضمنيا،
 : كىي310ا١تادة كبالتإب فإف كسائل التحريض مذكورة على سبيل اٟتصر ُب 1.قانوف العقوبات

 .الدعاية ُب العيادات اٟتقيقية أك ا١تزعومة -
 .بيع أك توزيع كتابات أك صور أك رسـونشر أك  -
. تدعو كٖتٌرض على اإلجهاضإلقاء خطب  -
 التحريض جرٯتة  بل ،جرٯتة التحريض على اإلجهاضحىت تقـو  النتيجة ليس بالضركرة أف تتحقق: النتيجة

 أصليا كلو اقتصر دكره على ٣ترد داللة اٌرض فاعبل كييعدٌ  مستقلة ْتد ذاهتا كييعاقب عليها أيا كانت النتيجة،
 2.ا١تؤدية لئلجهاضاٟتامل على الوسائل 

 الصور كالرسائل كاررات كغَتىاك ٯتكن استخبلصو ٦تا ٖتتويو ا٠تطب ،قصد جنائي عاـ ىو :القصد الجنائي، 
 .، كىذا ىو الركن ا١تعنوم للجرٯتةكال يشًتط القانوف قصد جنائي خاص

من شأنو أف يينهي ىو الفعل الذم ك: حالة إجهاض المرأة نفسها أك من قبل الغيرالركن المادم في  2.2.1
 ،ب ض النظر عن الوسيلة ا١تستعملةاٟتمل، كيؤدم إٔب كفاة اٞتنُت أك فصلو عن كالدتو قبل موعده الطبيعي، 

 .ىاغَتمن  األـ أك ىذا الفعل منصدر ، كسواء 304ا١تادةكما بٌينتو 
 أف ا١تشرع ذكر الوسائل 304الواردة ُب ا١تادة "أك بأية كسيلة أخرل"تيفهم من عبارة : الوسائل المستعملة ،

 كإذا ، الوسيلةُبجرٯتة اإلجهاض ذات طابع حر ا١تستعملة ُب اإلجهاض على سبيل ا١تثاؿ ال اٟتصر، ك٢تذا فإف 

                                                           
 .51، ص ذكره عبد العزيز سعد، اٞترائم الواقعة على نظاـ األسرة، مرجع سابق1
-2012عيسا٘ب سعاد، اٟتماية اٞتنائية للجنُت، مذكرة لنيل شهادة مدرسة الدكتوراه، جامعة جيبلٕب اليابس، سيدم بلعباس،  2

2013. 
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 مثل ، سليببفعل من كقوع جرٯتة اإلجهاض ٯتنع فإنو ال يوجد ما ،كاف ال الب أف يكوف فعل اإلجهاض إ٬تابيا
 .امتناع األـ عن الطعاـ أك االمتناع عن تقدٙب الطعاـ ٢تا

 مثل ؛ ميكانيكية أك. إهناء اٟتملتؤدم إٔبأخرل أم مواد أدكية أك تناكؿ  مثل ؛ كميائيةالوسيلةقد تكوف ك
، أك أم كسيلة أخرل هتدؼ إٔب إهناء اٟتمل أك قتل ضرب اٟتامل كأ للتأثَت على اٞتنُت،  اٟتاملتدليك جسم

أك ٛتل ،  أك ارتداء مبلبس ضيقة، كالقفزقاسية٦تارسة رياضة اٞتنُت، حىت كإف كاف ظاىرىا يبدك طبيعيا، ؾ
. األثقاؿ
يعٍت قياـ اٞترٯتة كيستدعي السبب ُب اإلجهاض، فإف ذلك ىي   تلك الوسيلة ا١تستعملة قاـ الدليل على أفٌ فإذا

ييعرض  مهما كانت الوسيلة،اإلجهاض فمجرد ااكلة كالشركع ُب اٞترٯتة ا١تستحيلة، كانت  العقاب حىت إف
 الظركؼ ا١تستقلة عن ىي من أف عدـ صبلحية الوسيلة ا١تستعملة ب ض النظر عن النتيجة، ذلكللعقاب الفاعل 

 1.إرادة اٞتا٘ب
 بعد ارتكاب تلك اٞترٯتة فمن ،ال يشًتط لوقوع جرٯتة اإلجهاض أف تظل األـ اٟتامل على قيد اٟتياة :النتيجة 

 كتكوف النتيجة ا١ترتكبة عن الفعل الواحد إهناء حياة األـ ،ا١تتصور أف يكوف فعل اإلجهاض ىو فعل قتل اٟتامل
 فيسأؿ الفاعل عن القتل ، فإذا توفر القصد اٞتنائي نكوف أماـ جرٯتتُتنفسو،كإهناء اٟتمل ُب الوقت 
 ،خركج اٞتنُت ميتا من رحم أمو: أف يؤدم اإلجهاض إٔب إحدل النتيجتُتكٯتكن  .نفسوكاإلجهاض ُب الوقت 

 اعتداء على حقو ُب  األخَتة ألف ُب ىذه اٟتالة،خركج اٞتنُت حيا من رحم أمو قبل ا١توعد الطبيعي لوالدتوأك 
 .الوالدة الطبيعيةإٔب غاية  ٪توهاستمرار 

 حيا أك ميتاسواء خرج  ، قبل ا١توعد الطبيعي لوالدتوأموثبت أف خركج اٞتنُت من رحم إذا : العالقة السببية، 
 ٖتققت النتيجة  فمىت كال يهم إف حدث الفعل ُب بداية أك هناية اٟتمل،،الفعل الذم قاـ بو اٞتا٘بىو بسبب 

 ُب ىذه اٟتالة؛ أما إذا ٓب تتحقق النتيجة فإف اٞتا٘ب ييعاقب على تكوف تامة، فإف اٞترٯتة كحصل اإلجهاض
 .  ا١تذكورة سابقا304الشركع ُب اإلجهاض، كذلك طبقا للمادة

كا١تشرع اٞتزائرم ييعاقب أيضا على اٞترٯتة ا١تستحيلة فسواء كانت ا١ترأة حامل أك ميفًتض ٛتلها، ككاف قصد اٞتا٘ب 
  كجود اٟتملعلى عكس ا١تشرع ا١تصرم الذم يشًتطىو إجهاض ا١ترأة فإف اٞترٯتة قائمة ُب ىذه اٟتالة، كىذا 

 .لقياـ جرٯتة اإلجهاض
فإنو  االعتداء عليها، حاكؿاٞتا٘ب يعلم أف ا١ترأة حامل أك مفًتض ٛتلها، كمع ذلك إذا كاف : الركن المعنوم .3.1

 أما ، اإلجهاض جرٯتة عمدية، كتتحقق بانصراؼ إرادة اٞتا٘ب إٔب ارتكاب الفعليكوف قد ارتكب اٞترٯتة، فحرٯتة
 أعماؿ ييعاقب على اإلجهاض، كإ٪تا على فإنو ال يعاقب ، كأحدث فعلو إجهاضاٛتل ا١ترأةإذا كاف ٬تهل 

. العنف، فهنا القصد اٞتنائي قصد جنائي عاـ

                                                           
 .38 الديواف الوطٍت ألش اؿ الًتبوية، ص،2001،  الثانية الطبعة، أحسن بوسقيعة، قانوف العقوبات ُب ضوء ا١تمارسة القضائية1
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 من 304 طبقا لنص ا١تادة،كعلية فإف جرٯتة اإلجهاض تقتضي توافر كل العناصر كاألركاف ا١تشار إليها سابقا
 كإال ،اإلجهاضجرٯتة  بتهمة لذلك يتعُت على قضاة ا١توضوع إبرازىا ُب أحكامهم للنطق باإلدانة ،قانوف العقوبات
 1، إٔب النقضـتعرضت أحكامو

 سواء تعلق األمر بالعقوبات األصلية ،حسب صورة اإلجهاض كتركيبتوعلى  العقوبات ُبٯتيز ا١تشرع : العقوبات .2
. أك العقوبات األخرل

:   المرأة التي تجهض نفسهاحالة .1.2
 للمرأة ،دج1000 إٔب 250كب رامة من ( 02) أشهر إٔب سنتُت(06)سنة اٟتبس من :لعقوبات األصليةا 

 (309ةا١تاد ).اليت ٕتهض نفسها أك تشرع ُب ذلك
 سنوات (05)ٜتس كذلك ١تدة ال تتجاكز ، ٬توز اٟتكم على اٞتا٘ب با١تنع من اإلقامة:لعقوبات التكميليةا 

.  من قانوف العقوبات12/2طبقا للمادة 
( 306 ك305، 304ا١تواد ):  إجهاض المرأة من قبل الغيرصورة. 2.2
 من لكل ،دج10.000 إٔب500 سنوات كب رامة من(05)ٜتس اٟتبس من سنة إٔب :العقوبات األصلية 

 10 كإذا أفضى اإلجهاض إٔب ا١توت تكوف العقوبة السجن ا١تؤقت من،أجهض امرأة أك شرع ُب ذلك
 (304ا١تادة ).سنة20سنوات إٔب

 (من قانوف العقوبات 12/2ا١تادة) ، سنوات05 ا١تنع من اإلقامة ١تدة ال تتجاكز :لعقوبات التكميليةا. 
 إذ ٯتكن للنيابة القياـ با١تتابعة ،ٗتضع ا١تتابعة ُب ىذه اٞترٯتة للقواعد العامة لتحريك الدعول العمومية :المتابعة  .3

.  كال ٗتضع ألم قيد ي ل يدىا عن ذلك،ٔتجرد قياـ أركاف اٞترٯتة
لقد رٌخص ا١تشرع اٞتزائرم ُب قانوف العقوبات لئلجهاض ُب حالة كاحدة، كىي حالة  :اإلجهاض المرخص بو .4

 2(.308ا١تادة)ضركرة إنقاذ حياة األـ 
يهدؼ اإليقاؼ  :أنو على باٟتة، ا١تتعلق 02/07/2018 ا١تؤرخ 18/11 من القانوف رقم77كما قضت ا١تادة

، مهددين ٓتطر بسبب اٟتمل صحة األـ عندما تكوف حياهتا أك توازهنا النفسي كالعقلي العبلجي للحمل إٔب ٛتاية
يتم اإلجهاض ُب ، ُب ا١تؤسسات العمومية االستشفائية ال ٯتكن إجراء اإليقاؼ العبلجي للحمل إال: 78كا١تادة

 3.ىيكل متخصص بعد فحص طيب ٬ترل ٔتعية طبيب اختصاصي

                                                           
ضد  (ر.ح) قضية 12/02/2001 بتاريخ 252408كُب ىذا الصدد صدر عن اكمة العليا غرفة اٞتنح كا١تخالفات القرار رقم 1

إف إدانة ا١تتهم ّترٯتة اإلجهاض دكف إبراز عناصر التهمة كإثبات القصد اٟتقيقي للضرب الرامي اكلة  ":جاء فيو (ؼ.ب)
 .(551-550، ص2002سنة ، 2آّلة القضائية، العدد: المرجع. )"اإلجهاض يعد انعداما ُب األساس القانو٘ب

ال عقوبة على اإلجهاض إذا استوجبتو ضركرة إنقاذ حياة األـ من ا٠تطر مىت أجراه طبيب : "  من قانوف العقوبات308نص المادة 2
 ".أك جراح ُب غَت خفاء كبعد إببلغ السلطة اإلدارية

 .72 موسوعة الفكر القانو٘ب، ٣تلة ا١توسوعة القضائية اٞتزائرية، ص3
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 من أجل الجنين الحامل بالمرأة العناية: ثانيا
ا١ترأة اٟتامل ىي الوعاء الذم ٭تمل اٞتنُت، كاٟتصن الذم ٭تميو، ٢تذا ٬تب اافظة على حياهتا من أم اعتداء، 

قانوف العقوبات جعل ؛ فقد ا١ترأة اٟتامل بالنسبة إٔب جنينهاكأل٫تية كالعناية بصحتها ألجل اٞتنُت الذم ُب بطنها، 
 كاليت 2ؼ330اٞتزائرم ٗتلي الزكج على زكجتو مع العلم بأهنا حامل جنحة يعاقب عليها، كىذا حسب نص ا١تادة

ج الزكج الذم . د100.000ج إٔب.د25.000كب رامة من (1)إٔب سنة (2)يعاقب باٟتبس من شهرين: "جاء فيها
فالعلة ُب ذلك ىي ." عن زكجتو مع علمو بأهنا حامل كذلك ل َت سبب جدم (2)يتخلى عمدا ك١تدة تتجاكز شهرين

، كتكوف العناية ٛتاية اٟتمل كاٞتنُت؛ حىت يستطيع العيش كاالستمرار ُب اٟتياة، كٮترج للوجود سليما صحيحا معاَب
 :با١ترأة اٟتامل ٔتا يلي

ٔتجرد علم ا١ترأة ْتملها، ٬تب عليها، أك على أب اٞتنُت أف ٬ترم : المرأة الحامل من أجل الجنينبصحة العناية  .أ 
٢تا الفحوصات الضركرية قبل الوالدة، كا١تتابعة الطبية للحمل ُب كل مراحلو، للكشف عن أم أضرار أك مشاكل 

 .1صحية قد يكوف مصاب ّٔا اٞتنُت، أك ٤تتملة الوقوع، ليتداركها بالوقاية قبل العبلج
 إٔب 69 ْتماية صحة األـ كالطفل، ابتداء من ا١تادةخاصا ُب اٞتزائر قسما 2 تضمن قانوف الصحةكلقد
تضمن ٛتاية صحة األـ كالطفل بواسطة كل التدابَت الطبية كالنفسية : " منو69، حيث جاء ُب ا١تادة83ا١تادة

 :كاالجتماعية كالًتبوية كاإلدارية اليت هتدؼ ال سيما إٔب ما يأٌب
 ."ضماف الظركؼ الصحية للطفل ك٪توه    - ٛتاية صحة األـ قبل كأثناء كبعد اٟتمل -

تشكل برامج مكافحة : " منو على أنو70 على ٛتاية حياة األـ كجنينها، فنصت ا١تادةنفسوبل كحرص القانوف 
". الوفيات لدل األـ كالطفل أكلوية للصحة العمومية، كتنفذىا ىياكل كمؤسسات الصحة

منو  حفاظا 3،-كما رأينا سابقا– تقدٙب شهادة طبيةكا١تقبلُت عليو ألـز قانوف األسرة اٞتزائرم طاليب الزكاج كقد 
  4. مكرر منو7ا١تادةعليو نصت كىم ما على الصحة العامة، كخصوصا على اٞتنُت من األمراض الوراثية، 

، كىذا عمل استباقي قاـ .."الفحص الطيب السابق للزكاج إجبارم: " من قانوف الصحة72كىو ما أكدتو ا١تادة
بو ا١تشرع اٞتزائرم، حىت ٭تمى الصحة العمومية كاألجياؿ ا١تستقبلية من أم تداعيات كآثار تنتج عن أم مرض كراثي 

                                                           
الدكتور، نورماف ٝتيث استشارم توليد ). 71، ص2013 نورماف ٝتيث، اٟتمل، ترٚتة مارؾ عبود، دار ا١تؤلف، الطبعة األكٔب، 1

، كىو كذلك خريج كلية الطب ُب جامعة 1986كخبَت متخصص ُب طب األجنة كاألمومة، ُب مستشفى أبردين للتوليد منذ عاـ 
(.  نفسوا١ترجع )(، ككيب تاكف كغبلس و، لو كتابات كثَتة ُب نواح متعددة للحمل(با١تملكة ا١تتحدة)أبردين، تدرب ُب أبردين 

2
، ا١تؤرخة 46 ا١تتعلق بالصحة، اٞتريدة الرٝتية للجمهورية اٞتزائرية، العدد02/07/2018 ُبا١تؤرخ 11-18القانوف رقم 

 .2018جويلية 29ُب
 . كما بعدىا23 الصفحة لفحص الطيب قبل الزكاجا راجع 3
أشهر تثبت  (03) ٬تب على طاليب الزكاج أف يقدما كثيقة طبية، ال يزيد تارٮتها عن ثبلثة: " مكرر من قانوف األسرة7نص المادة 4

 ..".خلو٫تا من أم مرض أك أم عامل قد يشكل خطرا يتعارض مع الزكاج
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ٯتكن إجراء التشخيص ما قبل الوالدة بأمر طيب؛ : " فتنص على أنوذاتو من القانوف 76أما ا١تادة، ٭تملو أحد الوالدين
كيتم ضماف التشخيص ما قبل الوالدة ُب . من أجل اكتشاؼ مرض بالغ ا٠تطورة للمض ة أك اٞتنُت داخل الرحم

 1. حرص ا١تشرع اٞتزائرم على توفَت اٞتو الصحي ا١تناسب للمرأة اٟتامل، كما"ىياكل مؤىلة أك معتمدة ٢تذا ال رض
ٍنتيٍم ًمٍن كيٍجدًكيٍم كىالى ﴿ تعأبقاؿ: حق النفقة على المرأة الحامل ألجل الجنين.ب  أىٍسًكنيوىينَّ ًمٍن حىٍيثي سىكى

ًت ٛتىٍلو فىأىٍنًفقيوا عىلىٍيًهنَّ حىىتَّ يىضىٍعنى ٛتىٍلىهينَّ فىًإٍف أىٍرضىٍعنى لىكيٍم فىآىتيوىينَّ أيجيورىىينَّ  تيضىارُّكىينَّ لًتيضىيػّْقيوا عىلىٍيًهنَّ كىًإٍف كينَّ أيكالى
تػيٍرًضعي لىوي أيٍخرىل نىكيٍم ٔتىٍعريكؼو كىًإٍف تػىعىاسىٍرًبيٍ فىسى ريكا بػىيػٍ  كتكرٯتا بالص َت رٛتة منو سبحانو ، كىذا[06:الطبلؽ]﴾كىٍأ٘تًى

  .ألمو
ال ذاء كالكسوة كالعبلج، كالسكن أك   تشملكذكر بأهناأما ا١تشرع اٞتزائرم ُب قانوف األسرة فقد حدد النفقة 

كقد اعتربت اكمة العليا ُب قرارىا للملف . (78ا١تادة )أجرتو، كما يعترب من الضركريات ُب العرؼ كالعادة
مصاريف كضع اٟتمل نفقة إضافية يتحملها الزكج طا١تا الوضع : " أف2009.02.11 ا١تؤرخ ُب478785رقم

 ا١تلف 2011.01.13 كبينت اكمة العليا مصاريف النفاس ُب قرارىا ا١تؤرخ ُب2،"ناتج عن العبلقة الزكجية
كصحة طفلها ، تشمل، مصاريف العناية بصحة النفساء  مصاريف النفاسجاء فيو أف حيث 594435رقم

كجعل قانوف األسرة كضع اٟتمل بالنسبة إٔب  3.كنظامها ال ذائي ١تدة معينة، كال تقتصر على العبلج كاألدكية فقط
عدة اٟتامل كضعها : من قانوف األسرة 60ا١ترأة اٟتامل معيارا كعبلمة على انتهاء عدهتا كما نصت عليو ا١تادة

. أشهر من تاريخ الطبلؽ أك الوفاة (10) كأقصى مدة اٟتمل عشرة،ٛتلها
 أما ،"ٕتب نفقة الولد على األب ما ٓب يكن لو ماؿ: " من قانوف األسرة نفقة الولد على أبيو75كتوجب ا١تادة

. (76ا١تادةحسب ) إذا كانت قادرة على ذلك أمهم على نفقة األكالد فتجبُب حالة عجز األب 
كل ىذه النصوص القانونية تدؿ على مدل حرص ا١تشرع اٞتزائرم على حياة اٞتنُت كعيشو، كذلك بالنفقة على 

ألجلو كبسببو، فحياتو من حياهتا كعيشو من عيشها؛ فهو يت ذل ب ذائها كيطعم - كإف كانت مطلقة-أمو 
 . بطعامها، كلن يستطيع العيش بدكهنا، ٢تذا كجبت العناية كاالىتماـ با١ترأة اٟتامل باإلنفاؽ عليها ألجل جنينها

مراعاة من الشريعة اإلسبلمية ٟتقوؽ اٞتنُت، فقد كضعت : ألجل الجنين عن الحامل  الشرعيةكضع التكاليف.ج 
كأسقطت بعض التكاليف الشرعية كالصياـ ُب رمضاف، كمنعت تطبيق بعض اٟتدكد كالرجم كغَته، حرصا من 

 :الشريعة على سبلمة اٞتنُت، كمن ذلك
لقد أٚتع الفقهاء على أف من حق كل من اٟتامل كا١ترضع أف تفطر ُب : جواز الفطر من أجل الحمل كاإلرضاع .1

 أـ ؟ىل عليها القضاء: فقد اختلفوا للحامل كا١ترضعالفطر على جواز   أٚتعوا العلماءكإذا كاف. كل ىذه األحواؿ

                                                           
على األقل،  (07)يتم قبوؿ النساء اٟتوامل ُب كضع صعب، ُب الشهر السابع: " على أنو من قانوف الصحة74 المادةفنص ُب 1

 "بناء على طلبهن ُب ىياكل كمؤسسات الصحة العمومية ا١تتوفرة على أسرة الوالدة، عندما يستوجب استشفاؤىن
 .269، ص478795 ، غرفة األحواؿ الشخصية، ملف رقم2009، ٣تلة اكمة العليا، العدد األكؿ 2
 .266، ص594435 ، غرفة األحواؿ الشخصية، ملف رقم2011، ٣تلة اكمة العليا، العدد الثا٘ب 3
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تعامبلف معاملة ا١تريض، ؟، كىل  أـ عليها القضاء كاإلطعاـ معنا؟(تطعم عن كل يـو مسكيننا )عليها اإلطعاـ
 اٟتمل كاإلرضاع؟ أـ تعامبلف معاملة الشيخ الكبَت كا١ترأة العجوز، كا١تريض ينتهي بعد أف القضاءفيجب عليهما 

حكم اٟتامل  كىل الذم ال يرجى برؤه فتفدياف كتطعماف عن كل يـو مسكيننا، أك تعفياف من الفدية أيضنا؟
 .؟أـ ٮتتلف حسب كل حالة،  نفسوا١تريضعك

ابن عمر أما .  تفطراف كتقضيافأم أهنما معاملة ا١تريض  من اٟتامل كا١ترضعكل 1،معظم الفقهاءلقد عامل 
. أف عليهما الفدية، أم اإلطعاـ، كال قضاء عليهما:  فقالواكابن عباس من الصحابة، كابن جبَت كغَته من التابعُت

 :، كفٌرؽ بُت حالتُت ىو األخذ ٔتذىب ابن عمر كابن عباسييرجحو الشيخ القرضاكمكالذم 
، كإما مرضعنا، فهي ُب :المرأة التي يتوالى عليها الحمل كاإلرضاعحالة  1.1  كتكاد تكوف ُب رمضاف، إما حامبلن

 يتوأب عليها اٟتمل كاإلرضاع، ْتيث ال ٕتد فرصة ،سنة حامل، كُب سنة مرضع، كُب السنة اليت بعدىا حامل
للقضاء، كىكذا كاف كثَت من النساء ُب األزمنة ا١تاضية، فإذا كلفناىا قضاء كل األياـ اليت أفطرهتا للحمل أك 

عدة سنوات الصياـ أنو ٬تب عليها ألف ىذا اٟتكم يعٍت  ، ىذا عسر، كا ال يريد بعباده العيسرففيلئلرضاع 
 كتكتفي بالفدية، كُب ىذا خَت للمساكُت كأىل بالقضاءمتصلة، فمن الرٛتة ٔتثل ىذه ا١ترأة أال تكلف 

 .اٟتاجة
 كما ىو الشأف ُب معظم نساء زمننا ُب معظم آّتمعات، كخصوصنا :المرأة التي تتباعد فترات حملهاحالة  2.1

قد ال تعا٘ب اٟتمل كاإلرضاع، ُب حياهتا إال مرتُت  ألهنا فاألرجح أف تقضي كما ىو رأم اٞتمهور،. ُب ا١تدف
 ،مبٍت على رفع ا١تشقة كىو  فإذا ٓب توجد ارتفع اٟتكم معها،،اٟتكم يدكر مع علتو كجودنا كعدمناإذ أك ثبلثنا، 

 2.مراعاة التخفيفك
دىكيمٍ ﴿: تعأبلقولو أف تيفطر فا١ترأة إذا خافت على جنينها من ا١توت فلها   151:األنعاـسورة ] ﴾كىالى تػىٍقتػيليوا أىٍكالى

 أك قرره ٢تا طبيب مسلم ثقة، ٬تب عليها أف تفطر حىت ال ٯتوت ،إذا تأكد ىذا ا٠توؼك[. 31:كسورة اإلسراء
  .كىذه نفس ٤تًتمة، ال ٬توز لرجل كال المرأة أف يفرط فيها كيؤدم ّٔا إٔب ا١توت الطفل،

ا، كقد جاء عن ابن عباس أيضنا أف اٟتامل كا١ترضع ٦تن جاء فيهم يشق علىكا تعأب ٓب  كىعىلىى ﴿ عباده أبدن
ـي ًمٍسًكُتو  [. 184:البقرةسورة ] ﴾الًَّذينى ييًطيقيونىوي ًفٍديىةه طىعىا
                                                           

كعن  .تفطر كتطعم كل يـو مسكيننا:  عليها رمضاف كىي حامل؟ قاؿأتىأف ابن عمر سيئل عن امرأة : ركل عبد الرزاؽ ُب مصنفو 1
تفطر اٟتامل اليت ُب شهرىا، كا١ترضع اليت ٗتاؼ على كلدىا، تفطراف، كتطعم كل كاحدة منهما، كل يـو : سعيد بن جبَت قاؿ

كما ركل عبد الرزاؽ عن بعض السلف أيضنا،  .كركم ٨تو ذلك عن القاسم بن ٤تمد كقتادة كإبراىيم. مسكيننا، كال قضاء عليهما
 (.219-4/216ا١تصنف لعبد الرزاؽ : المرجع )أف على اٟتامل كا١ترضع القضاء كال تطعماف

تفدياف فقط، كال : تفطراف كتفدياف كتقضياف كقيل: فمنهم من قاؿ: كذكر ابن كثَت ا٠تبلؼ الكثَت بُت العلماء ُب شأهنما قاؿ
، تفسَت القرآف العظيم، ٖتقيق سامي بن ابن كثَت: المرجع)تفطراف كال فدية كال قضاء : كقيل. ٬تب القضاء ببل فدية: كقيل. قضاء

(. 215، ص1 ج .1999الطبعة الثانية، ،  للنشر كالتوزيع، الرياض، ا١تملكة العربية السعودية٤تمد السبلمة، دار طيبة
. 71، ص1993، بَتكت، لبناف، الطبعة الثالثة، (فقو الصياـ) الفقو ُب ضوء القرآف كالسنة تيسَت يوسف القرضاكم، 2
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ُب الشريعة اإلسبلمية ال ييقاـ اٟتد على اٟتامل حىت : حملهاتضع الحامل حتى  علىتأجيل تطبيق الحدكد  .2
كعلة ذلك اٟتفاظ على حياة اٞتنُت، لئبل  1تضع، كلقد أٚتع أىل العلم على أف ا١ترأة اٟتامل ال تيرجم حىت تضع،

  2.يهلك بتنفيذ اٟتد على أمو، كألنو ٮتاؼ من اٟتد ىبلؾ الولد ُب بطنها، كىو نفس ٤تًتمة بريئة ال ذنب ٢تا
  3.ركاه مسلم ُب رجم ال امدية اليت زنتالذم  ،كدليلهم ُب ذلك؛ حديث بريده رضي ا عنو

إف : كريكم أف عمر رضي ا عنو خلى سبيل امرأة حامل من الزنا، كٓب يرٚتها، ألف علي رضي ا عنو قاؿ لو
فإذا كلدت فإف كاف حدىا اٞتلد فحىت تتعاَب من نفاسها . كاف لك عليها سبيل، فبل سبيل لك على ما ُب بطنها

ألهنا مريضة ضعيفة، كإف كاف الرجم فعقب الوالدة، كإف ٓب يكن للص َت من يربيو فحىت يست ٍت عنها، ألف ُب ذلك 
 ﴾أىالَّ تىزًري كىازًرىةه ًكٍزرى أيٍخرىل﴿ ألهنا 5فالعقوبة على اٞتا٘ب ٬تب أف ال تتعدل إٔب غَته، 4.صيانة للولد من ا٢تبلؾ

 .[38:النجمسورة ]
٬توز  ": على أنو6 من قانوف تنظيم السجوف7 الفقرة16كىذا ما أخذ بو أيضا ا١تشرع اٞتزائرم، فقد نصت ا١تادة

إذا كانت : منح اكـو عليو هنائيا، االستفادة من التأجيل ا١تؤقت لتنفيذ األحكاـ السالبة للحرية ُب اٟتاالت اآلتية
 ".شهرا (24)امرأة حامبل، أك كانت أما  لولد يقل سنو عن أربعة كعشرين 

كضعت الشريعة اإلسبلمية العدة، كبعض أنواع العدة ىي ألجل :  الجنينتشريع بعض أنواع الًعدىد من أجل.د 
 .اٞتنُت ٟتفظ حقو ُب النسب، حىت ال ٗتتلط األنساب، كتضيع اٟتقوؽ

 :مفهـو الًعدَّنة .1
 7اإلحصاء يقاؿ عددت الشيء عدة، أم أحصيتو:  العدة بكسر العُت كتشدد الداؿ ُب الل ة: لغةالًعدَّنة .1.1

ٍد، ،إحصاء ًإفَّ ًعدَّةى الشُّهيوًر ًعٍندى اللًَّو اثٍػنىا عىشىرى ﴿:  العدة كيراد ّٔا ا١تعدكد، كمنو قولو تعأبكتيطلق كاٞتمع ًعدى

                                                           
 ٖتقيق عبد ا بن عبد اسن الًتكي كعبد الفتاح ٤تمد اٟتلو، دار عآب الكتب، الرياض، ا١تملكة العربية ،ا١ت ٍت ابن قدامة، 1

. 327، ص12ج ،1997السعودية، الطبعة الثالثة، 
 .159، ص1990، 3 ، الطبعة(األردف)٭تي عبد الرٛتن ا٠تطيب، أحكاـ ا١ترأة اٟتامل ُب الشريعة اإلسبلمية، دار النفائس، عماف  2
يا رسوؿ ا ٓب ترد٘ب؟ : يا رسوؿ ا إ٘ب قد زنيت فطهر٘ب، كإنو ردىا، فلما كاف ال د، قالت: قالتفجاءت ال امدية .. "اٟتديث  3

ىذا : إما ال، فاذىيب حىت تلدم، فلما كلدت أتتو بالصيب ُب خرقة، قالت: ا إ٘ب ٟتبلى، قاؿ لعلك أف ترد٘ب كما رددت ماعزا، فو
ىذا يا نيب ا قد فطمتو، كقد : فاذىيب فارضعيو حىت تفطميو، فلما فطمتو أتتو بالصيب ُب يده كسرة خبز، فقالت: قد كلدتو، قاؿ

اإلماـ مسلم، صحيح مسلم، دار  .فرٚتوىا ٍب أمر ّٔا فصلى عليها كدفنت، .."أكل الطعاـ، فدفع الصيب إٔب رجل من ا١تسلمُت
 .1323، كتاب اٟتدكد، باب من اعًتؼ على نفسو بالزنا، ص1991اٟتديث، القاىرة، الطبعة األكٔب، السنة 

. 87، ص4ج  دار الكتب العلمية، بَتكت لبناف، عبد ا بن مودكد ا١توصلي، االختيار لتعليل ا١تختار،4
. 451، ص2ج  مرجع سبق ذكره، اٞتنائي اإلسبلمي مقارنا بالقانوف الوضعي،التشريع عبد القادر عودة، 5
، ا١تتضمن قانوف تنظيم السجوف كإعادة اإلدماج االجتماعي للمحبوسُت، الصادر 06/02/2005 ا١تؤرخ ُب04-05 القانوف رقم6

 .10، ص12ـ، العدد 13/02/2005ق، ا١توافق1426 ٤تـر04باٞتريدة الرٝتية للجمهورية اٞتزائرية بتاريخ 
   .113، ص1978 ، لبناف، أٛتد ٤تمود الشافعي، الطبلؽ كحقوؽ األكالد كاألقارب، الدار اٞتامعية، بَتكت7
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كىًإٍف ﴿كقولو تعأب  [.36:التويةسورة ] ﴾شىٍهرنا ُب ًكتىاًب اللًَّو يػىٍوـى خىلىقى السَّمىاكىاًت كىاأٍلىٍرضى ًمنػٍهىا أىٍربػىعىةه حيريـه 
 االستعدادك٢تا معٌت آخر بضم العُت يعٍت العيدة كيقصد بو . [34:إبراىيمسورة ] ﴾تػىعيدُّكا نًٍعمىةى اللًَّو الى ٖتيٍصيوىىا

 ىو الًعدة بكسر العُت كىي اليت تلتزمها النساء ُب ظركؼ ؛ كا١تقصود بالًعدة ُب موضوعنا،لؤلمر كالتحوط بو
 .خاصة ّٔن

 ىي األجل الضركرم النقضاء ما بقي من آثار عقد النكاح إذا حصلت الفرقة بُت الرجل :اصطالحاالعدة  .2.1
 حىت تنتهي ا١تدة اليت تنتظر بل ،غَتها١ترأة  تتزكج فبل ، ٔتجرد كقوع الفرقةهنائيا كال تنقطع الرابطة الزكجية ،كا١ترأة

 1.قدرىا ا١تشرع
 أمػا الرجل فيحل لو 2،ال ٬توز ٢تا أف تتزكج قبلهاك كقوع الفرقة عتدا١تدة اليت تنتظرىا الزكجة ىي فالعدة 

 فليس لو أف يتزكج حىت تنتهي عدهتا ألنو ال ٬توز ، إال إذا كانت اليت طٌلقها رابعة زكجاتو،الزكاج بدكف انتظار
اٞتمع بُت أكثر من أربع ُب النكاح أك ُب العدة، إال إذا كجد مانع ٯتنعو من الزكاج بامرأة معينة، كما إذا أراد 

 كأختها أك بنت أخيها فإنو ٬تب عليو أف ينتظر حىت ،أف يتزكج ٔتن ال ٭تل لو أف ٬تمع بينهما كبُت من طٌلقها
  3.تنقضي العدة ٦تن فارقها

 :العدة كاجبة شرعا ثبت ذلك بالكتاب كالسنة كاإلٚتاع :شرعا العدةحيكم  .2
 ﴾كىالًَّذينى يػيتػىوىفػٍَّوفى ًمٍنكيٍم كىيىذىريكفى أىٍزكىاجنا يػىتػىرىبٍَّصنى بًأىنٍػفيًسًهنَّ أىٍربػىعىةى أىٍشهيرو كىعىٍشرنا ﴿:قولو تعأبا  منو:الكتاب. 1.2

[.  228:البقرة ]﴾بأنفسهٌن ثبلثة قػيريكءكا١تطلقات يًتٌبصن  ﴿:قولوككذلك  .[234:البقرةسورة ]
 تؤمن با كاليـو اآلخر أف ٖتد على ميت فوؽ ثبلث إال على المرأة٭تل  ال":  قاؿملسو هيلع هللا ىلص النيب  عن:السنة .2.2

 5." ابن مكتـوعنداعتدم  " لفاطمة بنت قيسملسو هيلع هللا ىلص كقاؿ 4،"كعشرا زكج أربعة أشهر
 من نظاـ ، كىيفقد أٚتع األئمة على كجوب العدة ُب اٞتملة كإف كانوا قد اختلفوا ُب أنواع منها: اإلجماع .3.2

  6.اإلسبلـ العاـ فبل ٬توز إسقاطها أك التنازؿ عنها
: تكمن اٟتكمة من تشريع العدة فيما يلي :الحكمة من مشركعية العدة .3

 7. ٗتتلط األنسابحىت الالتعرؼ على براءة الرحم  .1.3
                                                           

  .23، ص 1992 ٤تمد صبحي ٧تم، ٤تاضرات ُب قانوف األسرة، الطبعة الثالثة، ديواف ا١تطبوعات اٞتامعية 1
. 360ص ديواف ا١تطبوعات اٞتامعية،  بلحاج العريب، الوجيز ُب شرح قانوف األسرة اٞتزائرم الزكاج كالطبلؽ، اٞتزء األكؿ، 2
 ،1998  أٛتد فراج حسُت، أحكاـ األسرة ُب اإلسبلـ، الطبلؽ كحقوؽ األكالد كنفقة األقارب، دار اٞتامعة اٞتديدة للنشر،3

  .173ص
 كتاب الطبلؽ، باب كجوب اإلحداد ُب عدة الوفاة كٖترٯتو ُب غَت ذلك إال عدة الوفاة، حديث رقم  ركاه مسلم، صحيح مسلم، 4

 .1123، ص1486
. 1114، ص1480 كتاب الطبلؽ، باب ا١تطلقة ثبلثا ال نفقة ٢تا، حديث رقم صحيح مسلم،  5
. 174 ص،سابقاؿرجع  آبأحكاـ األسرة ُب اإلسبلـ كالطبلؽ كحقوؽ األكالد كنفقة األقارب،  أٛتد فراج حسُت،6
 .237، ص2004 ،الطبعة األكٔب، دار الثقافة للنشر األردف  عثماف التكويرم، شرح قانوف األحواؿ الشخصية،7
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بالزكاج ألف األرملة تسرع ا١ترأة أف ، ا١تعقوؿ إذ ليس من ، با١تنع من التزين؛الوفاء كإظهار التأثر لفقداف الزكج .2.3
 زكجها  بعد كفاة ككذلك فإف زكاج ا١تتوَب عنها1.ىذا يسيء ألىل الزكج الذين ارتبطت ّٔم برابطة ا١تصاىرة

 يتفق مع التقاليد اإلسبلمية اليت ٖتًـت ك تقدس رابطة كال كيتناَب مع الوفاء الزكجي ،مباشرة أمر تأباه الكرامة
 2.الزكج

 .الزكجُت نفسو بالبعد عن صاحبومن ٬ترب فيها كل كالعدة ىي فرصة يتدارؾ فيها الزكج أخطاءه،  .3.3
سن ا١تشرع اٞتزائرم العدة كأكؿ أثر من آثار الطبلؽ ُب الفصل الثا٘ب من  : الجزائرمالعدة في قانوف األسرة .4

كجاءت ىذه ا١تواد تتحدث عن  .61-60-59-58كحددىا ُب ا١تواد ، "ا٨تبلؿ الزكاج"ػالباب الثا٘ب ا١تعنوف ب
 االٕتاه ال الب ُب إٔب إتو ا١تشرع  حيث3. ا١تالكيبالفقو كقد تأثر ا١تشرع اٞتزائرم ُب ىذا الباب ،شركط العدة

 ، ككذا عدة اٟتامل، كاليائس من ايض، كا١تطلقة غَت اٟتائض،الشريعة اإلسبلمية ُب ٖتديد عدة كل من اٟتائض
 .كعدة ا١تتوَب عنها زكجها

 ككذا طبيعة الفرقة بينهما، كالعدة ثبلثة ،تتنوع العدة تبعان الختبلؼ الوضع الذم تكوف عليو ا١ترأة :أنواع العدة .5
 . كىذه األخَتة ىي اليت هتمنا ُب موضوعنا ىذا كعدة بوضع اٟتملباألشهر، كعدة 4باإلقراء،عدة : أنواع

                                                           
 .103 ص،2000 ، اٞتزائر، عبد الفتاح تقية، مباحث ُب قانوف األسرة اٞتزائرم، دار ثالة للنشر1
. 370 بلحاج العريب، الوجيز ُب شرح قانوف األسرة اٞتزائرم، مرجع سابق، ص 2
. 56ص، 2007/2008 طبعة ، فضيل العيش، شرح كجيز لقانوف األسرة اٞتديد، دار طالب للنشر كالتوزيع3
اختلف الفقهاء ُب تفسَت القرء، ففسرىا األحناؼ كاٟتنابلة باٟتيض، كفسرىا ا١تالكية كالشافعية باألطهار، كعليو فإف ا١تطلقة تعتد  4

٤تمد الكبشور، شرح : المرجع).كفقا للرأم األكؿ بثبلث حيضات، كىي تعتد طبقا للرأم الثا٘ب بثبلثة أطهار تتخللها حيضتاف
(. 7ا٨تبلؿ ميثاؽ الزكجية، اٞتزء الثا٘ب، مطبعة النجاح اٞتديدة، دار البيضاء، بدكف سنة نشر، ص: مدكنة األسرة

كليس الطهر، كاٟتجة ُب - كىو ا١تقصود من العدة– أٌف القرء ىو اٟتيض؛ ألنو ىو ا١تعرؼ لرباءة الرحم الحنفية كالحنابلةيرل 
ٍضنى ﴿ذلك اآلية  ًئي ٓبٍى ٭تًى ثىةي أىٍشهيرو كىالبلَّ تػيهينَّ ثىبلى ًئي يىًئٍسنى ًمنى اٍلمىًحيًض ًمٍن ًنسىاًئكيٍم ًإًف اٍرتػىٍبتيٍم فىًعدَّ ، [04:سورة الطبلؽ]﴾ كىالبلَّ

فنقلهن عند عدـ اٟتيض إٔب االعتداد باألشهر، فدؿ على أف اٟتيض ىو األصل، كألف العدة استرباء ١تعرفة براءة الرحم من اٟتمل؛ 
 كىبة الزحيلي، الفقو اإلسبلمي كأدلتو، دار الفكر، دمشق، :المرجع)كالذم يدؿ عليو ىو اٟتيض، فوجب أف يكوف االسترباء بو 

 . (631ص ،07 ، اٞتزء1985الطبعة الثانية، السنة
ثىةى كىاٍلميطىلَّقىاتي يػىتػىرىبٍَّصنى بًأىنٍػفيًسًهنَّ ﴿" ثبلثة" أف القرء ىو الطهر ألنو تعأب أثبت التاء ُب العدد المالكية كالشافعيةكيرل   ثىالى

أك ٘تييز العدد، ىو االسم النكرة الواقع بعد العدد، كالعدد : ا١تعدكد). مذكر؛ كىو الطهر كليس اٟتيض  فدؿ على أف ا١تعدكد﴾،قػيريكءو 
 تكوف ٥تالفة للمعدكد، فإذا كاف ا١تعدكد مذكرا كاف العدد 9 إٔب3ما دؿ على كمية األشياء ا١تعدكدة، كحكمهما، أف األعداد من

 . ([07:اٟتاقة] ﴾سىخَّرىىىا عىلىٍيًهٍم سىٍبعى لىيىاؿو كىٙتىىانًيىةى أىيَّاـو حيسيومنا﴿: ، قاؿ سبحانو(كالعكس)مؤنثا 
ىو الرأم األكؿ، التفاقو مع الواقع كا١تقصود من العدة، ألنو ال تعرؼ براءة الرحم إال باٟتيض، فإذا - كا أعلم –كالراجح

حاضت ا١ترأة تبُت أهنا غَت حامل، كإذا استمر الطهر تبُت غالبا كجود ٛتل، ٢تذا كجب أف تنتظر ا١ترأة ٣تيء اٟتيض ثبلث مرات 
 . (632،  ص07  كىبة الزحيلي، مرجع سابق، اٞتزء:المرجع).كعندىا يتقرر انقضاء العدة

فاألفضل لو .." تعتد ا١تطلقة ا١تدخوؿ ّٔا غَت اٟتامل بثبلثة قركء:"نصها اليت 58ا١تقصود بالقرء ُب ا١تادةقانوف األسرة كٓب يوضح 
 =شرح الرشيد بن شويخ،: المرجع) يؤدم إٔب كقوع اظور اٟتساببُت ا١تقصود باألقراء، ألنو يؤثر ُب حساب العدة، كا٠تطأ ُب 
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كعدة ا١ترأة . فسخ أك كفاة أك بػػعد زكاج فاسد كأ للمرأة اليت فارقها زكجها بطبلؽ عدة كضع الحملتكوف ك
كإ٪تا مدة العدة بالنسبة إليها تنتهي  ، كال باألشهر،اٟتامل ٗتتلف عن غَتىا من النساء فهي ال ٖتسب باألقراء

تي اأٍلىٍٛتىاًؿ أىجىليهينَّ أىٍف يىضىٍعنى ٛتىٍلىهينَّ ﴿:  كدليل ذلك قولو تعأب1.ٔتجرد كضع ٛتلها  [.04:الطبلؽسورة ] ﴾كىأيكالى

.  كىذا النص عاـ يشمل ا١تعتدات من كفاة كلو ٓب ٯتض على الفراؽ إال ساعة كاحدة،فاٟتامل تعتد بوضع اٟتمل
:  عند الفقهاءينشرطال بد من  النتهاء عدة كضع اٟتمل: انتهاء عدة كضع الحملشركط  .6

 فبل تنقضي بوضع أحد التوائم كال ،بوضع ٚتيع ٛتلها أك انفصالو كلوتنتهي عند اٞتمهور غَت اٟتنفية . 1.6
 كال بد عند اٟتنابلة ،(كىو دـ ٣تتمع)كتنقضي عند ا١تالكية كلو كضعت علقة ،  الولدبعضبانفصاؿ 
 من أف يكوف اٟتمل الذم تنقضي بو العدة ىو ما يتبُت فيو شيء من خلق اإلنساف من الرأس كاليد ؛كالشافعية

 .دميآ من القوابل أف فيو صورة ٠تلق ثقات كأف يكوف ٔتض ة شهد ،كالرجل
.  ال بد أف يكوف اٟتمل منسوبان إٔب صاحب العدة كلو احتماال. 2.6

إال  حىت كلو ٓب ٯتض بعد الطبلؽ أك الوفاة ،كقد اتفقت القوانُت ا١تقارنة ُب اعتبار عدة ا١ترأة اٟتامل كضع ٛتلها
 فبل تنتهي العدة ، كإذا كاف اٟتمل أكثر من كاحد، سواء حيا أـ ميتاٛتلها،بوضع اٟتامل تنتهي عدة ك 2،زمن قليل

 3. ٞتميع ما ُب البطناسمإال بنزكؿ آخر التوائم ألف اٟتمل 
 
 
 

  

                                                                                                                                                                                           

 كلكن كٔتا أف ا١تشرع اٞتزائرم قد أخذ على األكثر با١تذىب. (24قانوف األسرة اٞتزائرم ا١تعدؿ، الطبعة األكٔب، مرجع سابق، ص
كرغم ذلك فإنو كاف من األفضل لو حدد ا١تقصود . ا١تالكي، فإنو ٯتكن أف يكوف قد سلك مسلكو ُب تفسَت القرء بالطهر كذلك

. بالقرء ألنو ٓب يعتمد على ا١تذىب ا١تالكي على إطبلقو بل أخذ با١تذاىب الفقهية األخرل ُب بعض ا١تسائل
 .136عبد العزيز سعد، قانوف األسرة اٞتزائرم ُب ثوبو اٞتديد الزكاج كالطبلؽ، مرجع سابق، ص  1
ا١تشرع  ."أشهر من تاريخ الطبلؽ أك الوفاة (10) كأقصى مدة اٟتمل عشرة،عدة اٟتامل كضع ٛتلها: " قانوف األسرة60المادة 2

 عدة اٟتامل كضع ٛتلها مع تبياف مدة اٟتمل، إال أنو ٓب يذكر حالة سقوط اٟتمل، كما فعلت التشريعات  أفاٞتزائرم نص على
 .العربية األخرل فهو ٓب ينص على انتهاء العدة بسقوط اٟتمل، كٓب يشًتط أف يستبُت أعضائو على غرار باقي التشريعات األخرل

 .659ص، 1983 الطبعة الرابعة، ،الدار اٞتامعية، بَتكت٤تمد مصطفى شليب، أحكاـ األسرة ُب اإلسبلـ،  3
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 الحقوؽ المالية للجنين: الفرع الثاني
 . اٟتقوؽ ا١تالية ىي تلك اٟتقوؽ القابلة للتقوٙب ا١تإب كاليت تتعلق باألمواؿ كمنافعها، كيكوف ٤تلها ا١تاؿ 

 كىو ُب بطن أمو، بشرط كالدتو حيا، ُب ىذا الفرع سوؼ نتحدث عن األىلية 1أما اٞتنُت فلو حقوؽ مالية
 .كالشخصية القانونية للجنُت، كحقو ُب ا١تَتاث، كحقو ُب التربع لو

 باعتبارهالشخصية القانونية ىي التعبَت عن القدرة القانونية للشخص : القانونيةالجنين كشخصيتو أىلية : أكال
 .  أك ىي الصفة اليت يقررىا القانوف كيكوف ٔتقتضاىا ١تن تتقرر لو أىلية اكتساب اٟتقوؽ كٖتمل االلتزامات2شخصا،

أما األىلية فتوجد أىلية الوجوب كأىلية األداء، فاألكٔب ىي صبلحية الشخص الكتساب اٟتقوؽ كٖتمل 
 عن إرادتو تعبَتا يرتب عليو القانوف آثارا قانونية، فاٞتنُت تثبت لو للتعبَتااللتزامات، كالثانية ىي صبلحية الشخص 

 3.أىلية الوجوب ٔتجرد كالدتو حيا، أما أىلية األداء فيتمتع ّٔا بعد بلوغو سن الريشد، ما ٓب تعًتضو عوارض األىلية
 من القانوف ا١تد٘ب اٞتزائرم على أنو تبدأ شخصية اإلنساف بتماـ كالدتو حيا كتنتهي 25نصت ا١تادةكلقد 

.  يتمتع باٟتقوؽ اليت ٭تددىا القانوف بشرط أف يولد حيااٞتنُت على أف ،ٔتوتو
كعليو فإف للجنُت أىلية كجوب قاصرة على صبلحيتو الكتساب اٟتقوؽ النافعة لو نفعا ٤تضا فقط، غَت أف     

 القانونيةاكتساب ىذه اٟتقوؽ مشركط بتماـ كالدتو حيا، فاألصل ُب القانوف اٞتزائرم أف اإلنساف يكتسب شخصيتو 
 حيا، كيستثٌت من ذلك اٞتنُت الذم تكوف لو شخصية افًتاضية أك احتمالية، فا١تشرع اٞتزائرم كالدتوالكاملة بتماـ 

أعطى اٞتنُت كضعا استثنائيا ال غَت، فبعض اٟتقوؽ تنشأ لو كىو جنُت ُب بطن أمو؛ كتثبت لو ٔتجرد كالدتو حيا، 
فالعربة ليست باٞتنُت ُب حد ذاتو، ألنو ّٔذه الصفة ال ٯتكن أف يكوف صاحب حق إال باكتسابو الشخصية القانونية 

 4.بعد كالدتو حيا

                                                           
:   اٟتقوؽ ا١تالية للجنُت تنقسم إٔب قسمُت1

 كىي اليت تثبت لو بقوة القانوف، كيًتتب عن التخلي عن االلتزاـ ّٔا عقوبات دنيوية كأخركية، :حقوؽ مالية على كجو اإللزاـ -
 ..اٟتق ُب ا١تَتاث، كحق النفقة على أمو ألجلو: مثل

 كتكوف باإلرادة ا١تنفردة للمتربع، كا١تقصد منها الرب كا٠تَت كالتقرب إٔب ا، كتتمثل ىذه اٟتقوؽ :حقوؽ مالية على كجو التبرع -
. ُب ا٢تبة كالوصية كالوقف

. 8/236  إحياء الًتاث العريب، بَتكت، لبناف، عبد الرزاؽ السنهورم، الوسيط ُب شرح القانوف ا١تد٘ب،2
 انظر .(السفو كال فلة)، كعوارض نقصاف األىلية (اٞتنوف كالسفو)عوارض انعداـ األىلية :  ىناؾ عوارض انعداـ كعوارض نقصاف3

 .290عوارض األىلية ُب ىذه الدراسة، ص
آّلد السابع،  عيسى معيزة، بداية شخصية اٞتنُت كطبيعتو القانونية بُت الشريعة كالقانوف، ٣تلة اٟتقوؽ كالعلـو اإلنسانية، اٞتزائر، 4

. 180، ص2014د األكؿ، جانفيالعد
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 من القانوف ا١تد٘ب اليت أكدت ثبوت اٟتقوؽ اددة للجنُت قبل كالدتو، 25غَت أنو بتحليل مضموف نص ا١تادة   
كىو شرط بداية الشخصية القانونية كفقا لنفس ا١تادة، كأف اكتساب اٟتق ال يكوف إال لؤلشخاص القانونية، ٦تا يعٍت 

 1.أف كالدة اٞتنُت حيا تؤكد شخصيتو كتيثبتها كال تينشئها
إف كجود اٞتنُت ُب بطن أمو، يثَت التساؤؿ عن حقو ُب تركة : حق الجنين في الميراث ككيفية تقديره:ثانيا

 ٖتقق حياة الوارث ؛ كالشرط ُب ا١تَتاث،مورثو؛ كأساس ىذا التساؤؿ أف مسألة اٞتنُت مسألة مضنونة غَت متيقن منها
كقت موت ا١تورّْث، لكن ١تا كاف اٞتنُت موجودا ُب بطن أمو فإف ىذا يستدؿ بو على حياتو، كىذا الظن يتحوؿ إٔب 

يقُت بعد قًتة معينة، ٓتركج اٞتنُت إٔب عآب الشهادة ك٘تتعو باٟتياة كاملة، من أجل ذلك كاف ٬تب أف يعتد بأمر 
رد من حقو ُب الًتكة بدعول أنو ٓب ٮترج للحياة بعد فاٞتنُت كإف كانت حياتو حياة مستقبلية إال أف  2.اٟتمل كأال ٬تي

دًكيٍم ﴿:  ا١تَتاث بوفاة مورثو، كال خبلؼ ُب أصل إرثو، لقولو تعأبُبالشريعة قد حفظت حقو  ييوًصيكيمي اللَّوي ُب أىٍكالى
ًر ًمٍثلي حىظّْ اأٍلينٍػثػىيػىٍُتً  إذا استهل : " قاؿملسو هيلع هللا ىلصك١تا ركاه أبو داككد عن أيب ىريرة أف النيب  .[11:النساءسورة ]﴾لًلذَّكى

 3.، كقد أٚتع الصحابة كمن بعدىم أف اٟتمل يرث"ا١تولود كيرّْث
 : ييشًتط ُب مَتاث اٞتنُت ٚتلة شركط، لو فيقد أحدىا المتنع ا١تَتاث عن اٞتنُت:شركط ميراث الجنين.أ 

 كىذا شرط عاـ ُب ا١تَتاث كال ٮتتص بو اٞتنُت فقط، أما ا١توت اٟتقيقي فهو :موت المورٍّث حقيقة أك حكما .1
فقداف اٟتياة فعبل، كيكوف با١تشاىدة أك بالبينة، كأما ا١توت اٟتكمي فهو الذم ال ييعلم موتو من حياتو كا١تفقود، 

 . ك٭تكم بو القاضي بناء على قرائن ٔتوتو
بأف ييولد ُب مدة ييتيقن فيها أك ي لب كييستدؿ على ذلك :  موت مورثوفي بطن أمو كقتثبوت كجود الحمل  .2

اليت أقلها  -كما أكضحنا سالفا-على الظن كجوده ُب بطن أمو كقت كفاة مورثو، كىذه ا١تدة ىي مدة اٟتمل 
 .( من قانوف األسرة43ا١تادة)أشهر  (10) عشرةىاأكثر، كأشهر (06)ستة

؛ أم انفصل عن بطن أمو حيا، لداللة ذلك على كجوده حياال يرث اٟتمل إال إذا كلد : أف ييولد الجنين حيا .3
كقت كفاة ا١تورّْث، كتعرؼ حياتو بالعبلمات الظاىرة كاالستهبلؿ كالعطاس كالبكاء كٖتريك األعضاء ك٨تو ذلك، 

 ضرب إنساف بطنها بأففإف انفصل ميتا دكف جناية على أمو ال يرث كال يورث، أما إذا انفصل ميتا بفعل ال َت؛ 
على تقدير اٟتياة كقت اٞتناية، كتقدير موتو بسببها، - عند اٟتنفية-فإف ذلك اٞتنُت يرث مثبل فألقت جنينا ميتا، 

فإنو يرث كيػيٌورث عند اٟتنفية، ألف الشرع أكجب على الضارب ال رة؛ كىي نصف كىو ما ييعرؼ با١توت التقديرم، 
عشر الدية ذكرا كاف اٞتنُت أك أنثى، ككجوب الضماف يتحقق باٞتناية على اٟتي دكف ا١تيت، فإذا حكم ْتياتو يرث 

                                                           
 قتاؿ الطيب، شخصية كأىلية اٞتنُت القانونية كطبيعة حقوقو، ٣تلة مفاىيم للدراسات الفلسفية كاإلنسانية ا١تعمقة، جامعة زياف 1

. 233، ص2019، مارس1، العدد 2 آّلد عاشور، اٞتلفة،
 .٤230تمد الشحات اٞتندم، ا١تَتاث ُب الشريعة اإلسبلمية، دار الفكر العريب، القاىرة، دكف ذكر سنة النشر، ص 2
 .358، ص2015، 1  نصَتة دىينة، علم الفرائض كا١تواريث فقها كعمبل كفق قانوف األسرة اٞتزائرم ا١تعدؿ، دار الوعي، اٞتزائر، الطبعة3
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كألهنم يشًتطوف ا٠تركج الكامل للجنُت حيا  ،كذىب ٚتهور األئمة إٔب أنو ال يرث للشك ُب حياتو 1.كيورث عنو
 .كال يورث عنو سول ال رةلكي يرث، 

 : يرث اٞتنُت إذا كاف مستحقا لئلرث سواء كاف من صيلب ا١تيت، أك ليس من صيلبو: يرؽ ميراث الجنين.ب 
 :إذا ترؾ ا١تيت زكجتو حامبل فنميز بُت: (من صلب الميت)إذا كاف الجنين ابنا للميت  .1

 فإف اٞتنُت يرث كيثبت نسبو من أبيو ا١تيت، بشرط أف تضعو أمو إذا كانت الزكجية قائمة بينهما عند كفاتو، .1.1
سب ابتداء  (10)ُب مدة ال تزيد على أكثر مدة اٟتمل، كىي حسب قانوف األسرة اٞتزائرم عشرة  أشهر، ٖتي

 .(أب اٞتنُت)من كقت كفاة ا١تورّْث 
 كمات كىي ُب العدة ٍب كلدت، فإف أكثر مدة اٟتمل  إذا كانت الزكجية منقطعة بطالؽ بائن قبل كفاتو،.2.1

سب ابتداء من تاريخ الطبلؽ، فإذا ٕتاكزت أقصى مدة للحمل فبل يرث اٞتنُت (العشرة أشهر)  2.ٖتي
 إذا كاف اٟتمل من غَت ا١تيت، بأف ترؾ أمو أك زكجة أبيو :(ليس ابنا للميت)إذا كاف الجنين من غير الميت  .2

 :أك زكجة أخيو أك غَتىن، ككاف اٞتنُت مستحقا لئلرث فإننا ٪تيز بُت حالتُت
يرث اٟتمل من ا١تيت :  إذا كاف الحمل من غير الميت ككانت الزكجية قائمة بينها كبين زكجها عند الوفاة.1.2

سب من ٟتظة كفاة ا١تورّْث، كىي ستة أشهر ُب قانوف األسرة  (06)بشرط أف ييولد ألقل مدة اٟتمل، ٖتي
اٞتزائرم، فإف كضعتو ألكثر من ىذه ا١تدة فبل يرث، لعدـ التيقن من كجوده كقت كفاة ا١تورّْث، كالحتماؿ 

 .حدكث اٟتمل بعد كفاتو
بأف كانت معتدة : إذا كاف الحمل من غير الميت ككانت الزكجية غير قائمة بينها كبين زكجها عند الوفاة .2.2

سب من تاريخ مفارقة زكجها ٢تا، أما  من طبلؽ أك كفاة، فإف اٟتمل يًرث بشرط أف ييولد ألقل مدة اٟتمل ٖتي
 3.إذا كلدتو ألكثر من ىذه ا١تدة فبل يرث شيئا

 :تقسيم التركة في حاؿ كيجود حمل.ج 
الورثة، فمنع اإلنساف بضرار اإل إٔب أف الًتكة تقسم من غَت انتظار منعا من جمهور الفقهاء كاألئمة الثالثةذىب 

 4.باالنتفاع ٔتلكو غَت جائز، كاحتياطا يؤخذ كفيل من الورثة ٟتفظ حق اٟتمل من الضياع
 أك اليأس منها، ألف ُب الوالدة إٔب أف الًتكة ال تقسم حاؿ كجود ٛتل، فتوقف قسمة الًتكة حىت المالكية ذىبك

. القسمة تسليطا للورثة على أخذ ا١تاؿ كالتصرؼ بو، كُب اسًتداد اٟتمل حقو منهم خطر

                                                           
. 31 ص،2008 دار اٟتامد للنشر كالتوزيع، عماف، األردف،  ٤تمد يوسف عمرك، ا١تَتاث كا٢تبة دراسة مقارنة،1
. 203 ا١ترجع السابق، ص2
عيسى معيزة، اٟتمل إرثو أحكامو كصوره ا١تعاصرة بُت الشريعة كالقانوف، رسالة ماجستَت، قسم الشريعة، كلية العلـو اإلسبلمية،  3

. 49، ص(2006-2005)جامعة اٞتزائر، 
 365، صمرجع سبق ذكرهنصَتة دىينة،  4
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إف حياة اٟتمل حكمية كليست حقيقية، ككذا عدده، كجنسو، فيورث ُب فًتة اٟتمل باالحتياط، لعدـ ٖتقق 
 1.حياتو بعد موت مورثو، كلعدـ العلم بقدر نصيبو من اإلرث

 حالو بُت الوجود كالعدـ، كبُت الذكورة كاألنوثة، كبُت اإلفراد كالتعدد، فإف توزيع الًتكة يدكرك١تا كاف اٟتمل 
بشكل هنائي يصبح متعذران، كلكن ١تصلحة بعض الورثة قد نضطر إٔب قسمة الًتكة قسمة أكلية، ٍب نًتؾ التقسيم 
النهائي إٔب ما بعد الوالدة، من أجل ىذا نظم الفقهاء أحكامان خاصة باٟتمل، تقسم الًتكة ٔتوجبها قسمةن أكليةن، 

  2.٭تتاط فيها ١تصلحة اٟتمل ما أمكن االحتياط
فقد سلك مسلك اٞتمهور، فتناكلو ُب  الًتكة ُب حالة كجود ٛتل لدل ا١تشرع اٞتزائرم؛ مقدار ما يوقف منأما 

:  ُب مادتُتبوأكرد األحكاـ ا١تتعلقة الفصل الثامن ٖتت عنواف اٟتمل، ك
 لو يوقف ؼإذا كاف اٟتمل يشارؾ الورثة أك ٭تجبهم حجب نقصاف ق  من قانوف األسرة نصت على أف173ا١تادة

 كال  لو الًتكة كلهاكقففتإف كاف ٭تجبهم حجب حرماف كمن الًتكة األكثر من حظ ابن كاحد أك بنت كاحدة، 
. تػيقىٌسم إٔب أف تضع اٟتامل ٛتلها

 إذا ادعت امرأة اٟتمل ككذّٔا الورثة، تعرض على أىل ا١تعرفة مع : "القانوف جاء فيها أنو ذات  من174كا١تادة
 ".  من ىذا القانوف3(43)مراعاة أحكاـ ا١تادة

 4:الحاالت التالية كالقائلوف بقسمة التركة دكف انتظار كالدة الحمل ال يخرجوف عن
بأف يكوف ٦تنوعا إذا كاف اٞتنُت ال يرث ُب ٚتيع اٟتاالت سواء كاف ذكرا أك أنثى، : أف ال يرث الجنين مطلقا .1

.  الًتكة كال ننتظر كالدة اٞتنُتأك ٤تجوبا حجب حرماف، فوجوده كعدمو، فنقسم (كابن اللعاف)
 سواء ٓب يكن معو كرثة، أك كاف حاجبا ٢تم حجب حرماف، فنوقف الًتكة كلها للحمل إٔب :أف يرث كحده .2

 .حُت كالدتو حيا، فإذا كلد ميتا قسمت الًتكة على مستحقيها
، كأف  فنحتفظ لو بنصيبو كنعطي الورثة نصيبهم:أف يكوف كارثا كال يختلف نصيبو عن كونو ذكرا أك أنثى .3

 .يكوف اٞتنُت أخ ألـ مع زكجة كأخ شقيق، فنصيب اٞتنُت السدس ُب اٟتالتُت سواء كاف ذكرا أك أنثى
 ىنا ٨تتفظ لو بنصيبو على :أف يرث على أحد التقديرين أم كونو ذكرا أك أنثى كال يرث بالتقدير اآلخر .4

 .أساس اٞتنس الذم يرث بو، فإذا كلد باٞتنس اآلخر يرد نصيبو على بقية الورثة
 

                                                           
 .147عبد الرحيم بن إبراىيم بن عبد الرٛتن السيد ا٢تاشم، الوجيز ُب الفرائض، دار ابن اٞتوزم، الدماـ، دكف ذكر سنة النشر، ص 1
. 151، ص2015 ٛتادة قنييب، ا١تَتاث ُب الشريعة اإلسبلمية، دكف ذكر دار النشر، الطبعة السادسة، السنة" ٤تمد موسى "2
" أشهر من تاريخ االنفصاؿ أك الوفاة  (10)يينسب الولد ألبيو، إذا كيضع اٟتمل خبلؿ عشرة : "43نص المادة 3
 عبلؿ طحطاح، مَتاث اٟتمل ُب القفو اإلسبلمي كتقنُت األسرة اٞتزائرم، ٣تلة البحوث كالدراسات القانونية كالسياسية، العدد 4

 .112ا٠تامس عشر، ص
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 فنحتفظ لو بأكفر النصيبُت كنوزع الباقي على :أف يكوف كارثا لكن نصيبو يختلف بحسب كونو ذكرا أك أنثى .5
 1.الورثة، فإف كلد باٞتنس اآلخر نعطيو نصيبو على أساس ذلك اٞتنس كنرد الباقي على الورثة

  لوالتبرعفي  الجنينحق : ثالثا
التربع عمل قانو٘ب؛ يتضمن تقدٙب التزاـ دكف مقابل، كىو ٮتضع إٔب سلطاف اإلرادة؛ سواء كاف بإرادة منفردة كما 

٢تبة، كبعضو يكوف إٔب االوقف؛ أك كاف باإلرادة ا١تزدكجة كما ىو اٟتاؿ بالنسبة إٔب لوصية كإٔب اىو اٟتاؿ بالنسبة 
خصص ا١تشرع  كقد 2.لوصيةإٔب احاؿ اٟتياة كالوقف كا٢تبة؛ كبعضو يكوف إٔب ما بعد ا١توت كما ىو األمر بالنسبة 

كاليت أخذت معظم أحكامها ، 220 إٔب ا١تادة184اٞتزائرم ُب قانوف األسرة الكتاب الرابع منو للتربعات من ا١تادة
 على القانوف ٦221تا جاء بو الفقو ا١تالكي، فوضع ا١تشرع ا١تبادئ العامة من الفقو ا١تالكي، كأحا٢تا ٔتوجب ا١تادة

كحسبو  3. من قانوف األسرة222ا١تد٘ب، كما ٓب ينص عليو قانوف األسرة أحالو على الشريعة اإلسبلمية ٔتوجب ا١تادة
 .فإف التربعات ىي الوصية كا٢تبة كالوقف، كعلى ا١تنواؿ ذاتو سوؼ نسَت

 على أحكامها اليت أحالت ٓتصوص 775ذكر القانوف ا١تد٘ب الوصية ُب أربع مواد؛ ا١تادة: حق الجنين في الوصية.أ 
 اليت 777 اليت أٟتقت التربعات اليت تتم ُب مرض ا١توت بالوصية، كا١تادة776قانوف األحواؿ الشخصية، كا١تادة

اعتربت التصرفات اليت يقـو ّٔا أحد األشخاص إتاه كرثتو كاليت يستثٌت فيها لنفسو اٟتيازة كاالنتفاع مدل حياتو، 
 4. ُب فقرهتا الثانية كاليت ٕتيز الوصية ْتق االنتفاع لؤلحياء كاٟتمل844حيث اعتربهتا كصية، كا١تادة

 :تعريف الوصية .1
 5. من اإليصاء كىو طلب شيء من غَته ليفعلو ُب غيبتو حاؿ حياتو كبعد كفاتو:الوصية لغة 1.1
 : اختلف الفقهاء ُب تعريفها:الوصية اصطالحا 2.1
 6.عرٌفوىا بأهنا ٘تليك مضاؼ ١تا بعد ا١توت بطريق التربع، سواء كاف ذلك ُب األعياف أك ُب ا١تنافع: الحنفية 

 .(الوصية ٘تليك مضاؼ ١تا بعد ا١توت بطريق التربع): 184كىو ما أخذ بو ا١تشرع اٞتزائرم ُب ا١تادة
 

                                                           
 .170 ص،٤2002تمد علي الصابو٘ب، ا١تواريث ُب الشريعة اإلسبلمية ُب ضوء الكتاب كالسنة، دار الصابو٘ب، القاىرة،  1
 بريش نعيمة، عقود التربع دراسة مقارنة بُت قانوف األسرة كالفقو اإلسبلمي، مذكرة ماجستَت ُب القانوف ا٠تاص، كلية اٟتقوؽ كالعلـو 2

. 11، ص23/06/2018، تاريخ ا١تناقشة (البويرة)السياسية، جامعة أكلي ٤تند أكٟتاج 
 .23ا١ترجع السابق، ص 3
ُب قانوف األسرة اٞتزائرم كالفقو اإلسبلمي، أطركحة  (الوصية، ا٢تبة، الوقف)عبد ا١تالك رابح، النظاـ القانو٘ب لعقود التربعات  4

 .23، ص2016/2017، السنة اٞتامعية 1دكتوراه، كلية اٟتقوؽ، جامعة اٞتزائر
 قاسم القونوم، أنيس الفقهاء ُب تعريفات األلفاظ ا١تتداكلة بُت الفقهاء، ٖتقيق أٛتد بن عبد الرزاؽ الكبييسي، دار الوفاء للنشر 5

. 297، ص1986كالتوزيع، جدة، ا١تملكة العربية السعودية، الطبعة األكٔب، 
دار الكتب العلمية، بَتكت، لبناف، الطبعة  البحر الرائق شرح كنز الدقائق،تكملة  حسُت بن علي الطور القادرم اٟتنفي، بن ٤تمد 6

. 211، 9، ج1997األكٔب، 
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 1.عندىم أف الوصية عقد يوجب حقا ُب ثلث عاقده يلـز ٔتوتو أك نيابة عنو بعده: المالكية 
 2.ىي تربع ْتق، مضاؼ كلو تقديرا ١تا بعد ا١توت: الشافعية 
 3.عطية بعد ا١توت ىي: الحنابلة 

 :تصح الوصية ُب القانوف اٞتزائرم بالشركط التالية: شركط صحة الوصية للجنين في القانوف الجزائرم .2
قانوف   عليونص كىو ما  فإف كلد ميتا أك مات قبل ٘تاـ الوالدة بطلت الوصية أك ا٢تبة،:أف يولد الجنين حيا. 1.2

تصح الوصية للحمل بشرط أف يولد حيا، كإذا كلد توائم يستحقوهنا : " منو187األسرة اٞتزائرم ُب ا١تادة
 فا١توصى لو ٬تب أف يكوف موجودا عند إنشاء الوصية؛ سواء كاف ىذا الوجود ،"بالتساكم كلو اختلف اٞتنس

ككذلك ٬تب أف يكوف ا١توصى لو معلوما كمعركفا بالتعيُت أك . حقيقيا أك تقديريا، كاٟتمل ُب بطن أمو
 4.بالوصف، كأف ال يكوف ٣تهوال جهالة مطلقة كفاحشة

 5.من قانوف األسرة اٞتزائرم (185)نصت عليو ا١تادةكىو ما  :أف ال تزيد الوصية عن ثلث التركة .2.2
إف ا أعطى كل ذم حق حقو فبل كصية : "ملسو هيلع هللا ىلص تبعا لقولو :أف ال يكوف الموصى لو كارثا للموصي .3.2

كمعٌت اٟتديث أف الوصية للوارث ال تنفذ مطلقا مهما كاف مقدارىا إال بإجازة الورثة، فإف أجازكىا  6".لوارث
نفذت كإف رفضوىا بطلت، كإف أجازىا البعض دكف البعض فإهنا تنفذ ُب حصة آّيز دكف اآلخر، كىو ما 

 ".ال كصية لوارث إال إذا أجازىا الورثة بعد كفاة ا١توصي: "189نص عليو قانوف األسرة اٞتزائرم ُب مادتو
 7(.199)ا١تادةعليو نصت  :أف يكوف الحمل المتبرع لو موصوفا بالصفات التي حددىا المتبرع .4.2
للموصي : " من قانوف األسرة اٞتزائرم على ذلك190نصت ا١تادة:  أف تكوف الوصية في ماؿ قابل للتملك.5.2

 ".أف يوصي باألمواؿ اليت ٯتلكها كاليت تدخل ُب ملكو قبل موتو عينا أك منفعة

 

                                                           
. 6/364، مواىب اٞتليل ُب شرح ٥تتصر الشيخ خليل، دار الرضواف، نواكشط، موريتانيا، صا٠تطاب 1
 دار الكتب العلمية، بَتكت، لبناف، الطبعة الثالثة، ، ُب حل ألفاظ أيب شجاعالشربيٍت، اإلقناعمشس الدين ٤تمد بن ٤تمد ا٠تطيب  2

. 217، ص2ج ،2004
 ٖتقيق ٤تمد حسن إٝتاعيل الشافعي، دار الكتب العلمية، بَتكت، لبناف، الطبعة األكٔب، ، ُب شرح ا١تقنع، ا١تبدع اٟتنبلي ابن مفلح3

. 227، ص5، ج1997
 .72، ص2008راموؿ خالد كدكمة آسيا، اإلطار القانو٘ب كالتنظيمي لتسجيل العقارات ُب التشريع اٞتزائرم، دار ىومة، سنة  4
 ." الوصية ُب حدكد ثلث الًتكة، كما زاد على الثلث يتوقف على إجازة الورثةتكوف: " من قانوف األسرة185نص المادة 5
 أبو داكد سليماف ين األشعث بن إسحاؽ األزدم السجستا٘ب، سنن أيب داكد، الطبعة األكٔب، دار السبلـ للنشر كالتوزيع، الرياض، 6

. 417، ص2870، كتاب الوصايا، باب ما جاء ُب الوصية للوارث، حديث رقم1999السنة
إذا علقت الوصية على شرط استحقها ا١توصى لو بعد إ٧تاز الشرط، كإذا كاف  ": من قانوف األسرة الجزائرم199المادةنص  7

 ".الشرط غَت صحيح صحت الوصية كبطل الشرط
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من قانوف 1(191) ا١تادة كإلثبات الوصية ال بد من الكتابة الرٝتية، كىو ما أكدتو: الكتابة الرسمية لإلثبات.6.2
 .كىذا الشرط ليس خاصا بالوصية فقط بل يتعداه إٔب ا٢تبة كالوقف ،األسرة

  (.200ا١تادة) فإف الوصية تصح مع اختبلؼ الًدينٓتبلؼ أحكاـ ا١تَتاث:  الوصية تصح مع اختالؼ الًدين.7.2
 حق الجنين في الهبة.ب 

 تعريف الهبة .1
 2. ىي العطية ا٠تالية من األعواض كاألغراض:الهبة لغة 1.1
 : أيختلف ُب تعريف ا٢تبة، كسنورد باختصار أىم األقواؿ ُب ا٢تبة:الهبة اصطالحا 2.1
 3.٘تليك عُت ببل عوض ُب حاؿ اٟتياة تطوعا: بأهٌنا عرٌفت ا٢تبة الموسوعة الفقهية الكويتية 
 202 كىو ما ذىب إليو ا١تشرع اٞتزائرم ُب ا١تادة4.٘تليك عُت ببل عوض ُب اٟتاؿ:  عرٌفوا ا٢تبة بأهناالحنفية 

 .(ا٢تبة ٘تليك ببل عوض) من قانوف األسرة 202ا١تادة
 العُت ببل عوض لوجو ا١توىوب لو كحدهلذات٘تليك :  عرٌفوا ا٢تبة بأهناالمالكية . 
 5.٘تليك عُت ببل عوض ُب حاؿ اٟتياة تطوعا:  عرٌفوا ا٢تبة بأهناالشافعية 
 6.٘تليك جائز التصرؼ ُب ماؿو معلـو أك ٣تهوؿ تعذر علمو:  عرٌفوا ا٢تبة بأهناالحنابلة 

 با١تذىب ا١تالكي الذم ٬تيز ا٢تبة للجنُت، كىذا اٞتزائرمأخذ ا١تشرع : شركط الهبة للجنين في القانوف الجزائرم .2
تصح : " اٞتزائرم أنو من قانوف األسرة209قد نصت ا١تادةك ٓتبلؼ اٞتمهور الذين يركف عدـ صحة ا٢تبة للجنُت،

  7."ا٢تبة للحمل بشرط أف يولد حيا
ا٢تبة ٘تليك ببل عوض، : " منو202 ا١تادةكما نصت. كمن ا١تعلـو أف ا٢تبة كأصل عاـ عقد ملـز ٞتانب كاحد

   8".ك٬توز للواىب أف يشًتط على ا١توىوب لو القياـ بالتزاـ يتوقف ٘تامها على إ٧تاز الشرط
                                                           

كُب حالة كجود مانع قاىر . - بتصريح ا١توصي أماـ ا١توثق كٖترير عقد بذلك: - تثبت الوصية:  من قانوف األسرة191المادةنص  1
.  تثبت الوصية ْتكم، كيؤشر على ىامش أصل ا١تلكية

. 803، ص1ح  مرجع سبق ذكره، ابن منظور، لساف العرب،2
 .221، ص43 ، اٞتزء2005كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية لدكلة الكويت، ا١توسوعة الفقهية، الطبعة األكٔب  3
. 671، ص5، ج2003 دار عآب الكتب، الرياض، ا١تملكة العربية السعودية، طبعة خاصة، ،اٟتاشية ابن عابدين، 4
 دار ا١تعرفة، بَتكت، لبناف، الطبعة األكٔب، ، إٔب معرفة معا٘ب ألفاظ ا١تنهاجالشربيٍت، م ٍت اتاجمشس الدين ٤تمد بن ا٠تطيب  5

 .512، ص2،ج1997
، 4ج، باب ا٢تبة كالعطية، 1983  منصور بن يوسف بن إدريس البهوٌب، كشاؼ القناع عن منت اإلقناع، عآب الكتب، بَتكت،6

 .298ص
7

كإذا كاف قاصرا، أك ٤تجورا عليو يتؤب . ٭توز ا١توىوب لو الشيء بنفسو أك ككيلو: " قانوف األسرة من210 المادةكأيضا نصت 
 ".اٟتيازة من ينوب عنو قانونا

 .81عبد ا١تالك رابح، ا١ترجع السابق، ص 8
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كإذا كانت ا٢تبة ُب مرض ا١توت فإهنا تكيف على أهنا كصية، كتنفذ ُب حق الورثة ُب حدكد ثلث الًتكة، كتتوقف 
كل : " من القانوف ا١تد٘ب اٞتزائرم776إجازهتا فيما زاد عن الثلث على قبوؿ الورثة؛ كىو ما جاءت بو ا١تادة

تصرؼ قانو٘ب يصدر عن شخص ُب حاؿ مرض ا١توت بقصد التربع يعترب تربعا مضافا إٔب ما بعد ا١توت، كتسرم 
 من قانوف 204؛ كىو ما أكدت عليو ا١تادة"عليو أحكاـ الوصية أيا كانت التسمية اليت تعطى ٢تذا التصرؼ

، كبالتإب فإنو ُب ىذه اٟتالة تسرم أحكاـ "ا٢تبة ُب مرض ا١توت، كاألمراض كاٟتاالت ا١تخيفة، تعترب كصية: "األسرة
. الوصية كشركطها اليت رأيناىا سابقا على ا٢تبة

 .220 إٔب213نص على الوقف قانوف األسرة اٞتزائرم ُب ا١تواد: حق الجنين في الوقف عليو.ج 
 :تعريف الوقف .1

 1. كىو اٟتبس كا١تنع:الوقف لغة 1.1
 : كىذه بعض تعريفات الوقف:الوقف اصطالحا. 2.1
 2.حبس ا١تملوؾ عن التملك من ال َت:  عندىم الوقف ىوالحنفية 
 3.إعطاء منفعة شيء مدة كجوده:  يركف أف الوقف ىوالمالكية 
 4.حبس ما ٯتكن االنتفاع بو مع بقاء عينو:  قالوا بأف الوقف ىوالشافعية 
 5.ٖتبيس األصل كتسبيل الثمرة:  عندىم أٌف الوقف ىوالحنابلة 
  حبس ا١تاؿ عن التملك ألم شخص، على :  بأف الوقف ىو213ُب ا١تادة نصقانوف األسرة الجزائرم

 .كجو التأبيد كالتصدؽ
عرفت قضية الوقف على اٞتنُت ُب الشريعة اإلسبلمية جدال كبَتا كخبلفا بُت : شركط صحة الوقف على الجنين .2

الفقهاء ُب مدل الوقف على غَت موجود، فَتل الشافعية كاٟتنابلة عدـ جواز الوقف على اٞتنُت حىت يولد حيا، 
باعتبار أنو ُب حكم غَت ا١توجود، كيرل ا١تالكية كاألحناؼ أف ىذا الوقف ٬توز كيصح سواء كاف موجودا أـ غَت 

 7".ا١تشهور بو عند ا١تالكية صحة الوقف للحمل": قاؿ ابن عرفة نقبل عن ا١تتيطي 6.موجود كاٞتنُت قبل كالدتو

                                                           
، 1987 ٤تمد مرتضى اٟتسيٍت الزبيدم، تاج العركس من جواىر القاموس، ٖتقيق مصطفى حجازم، مطبعة حكومة الكويت، 1

. 468، ص24ج
. 27، ص12  مشس الدين السرخسي، ا١تبسوط، دار ا١تعرفة، بَتكت، لبناف، ج2
. 18، ص6  ٤تمد بن يوسف بن أيب القاسم العبدرم أبو عبد ا، التاج كاإلكليل ١تختصر خليل، مرجع سبق ذكره، ج3
. 237 النوكم، ٖترير ألفاظ التنبيو، ص4
. 14 صق،1420 ندكة ا١تكتبات الوقفية، ا١تملكة العربية السعودية،.  اٞتبار الشعيب، الوقف مفهومو كمقاصدهعبد أٛتد 5
الوقف، دار زىراف للنشر كالتوزيع، عماف، الطبعة - اٞتزء األكؿ- موسى فنطازم، عقود التربع الواردة على ا١تلكية العقارية الدينخَت  6

 .91، ص2012األكٔب، 
 .143، ص44 ، اٞتزء2006 كالشؤكف اإلسبلمية لدكلة الكويت، ا١توسوعة الفقهية، الطبعة األكٔب األكقاؼكزارة  7
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 5ا١تتعلق باألكقاؼ، كا١تعدلة ٔتوجب ا١تادة 1(10-91) من القانوف رقم13ا١تشرع اٞتزائرم فإنو اعترب ُب ا١تادةأما 
ا١توقوؼ عليو، ُب مفهـو ىذا القانوف، ىو شخص معنوم، ال يشوبو ما ٮتالف : "أف 2(10-02)من القانوف

 .الطبيعي ُب الوقف للشخص ال كيجود، كبالتإب فإنو ٔتوجب ىذه ا١تادة "الشريعة اإلسبلمية
حبس ا١تاؿ عن التملك ألم شخص "..قانوف األسرة كاليت عرفت الوقف بأنو ( 213)لكننا بالرجوع إٔب ا١تادة
 الباب للشخص الطبيعي، كمنو فإهنا فتحت 3"أم شخص " كاليت استعملت عبارة"على كجو التأبيد كالتصدؽ

بطبيعة اٟتاؿ اٞتنُت، خاصة كأف ىذه ا١تادة كالوقف عموما كردت ُب قانوف األسرة الذم ينظم العبلقات بُت أفراد 
. األسرة كالذين ىم بالضركرة أشخاص طبيعيُت

كبعد أف يكتمل نمو الجنين، كينتهي حملو، يخرج من بطن أمو إلى الحياة، فيكوف  فال مولودا لو أحكاـ 
 .جاءت بها الشريعة اإلسالمية، كحقوؽ نص عليها القانوف الجزائرم، كىذا ما سنراه في الفصل التالي

 

 
  

                                                           
 ا١تتعلق 10-02 كالقانوف رقم22/05/2001 ا١تؤرخ ُب07-01 ا١تعدؿ بالقانوف27/04/1991 ا١تؤرخ ُب10-91لقانوف رقم ا1

 .بقانوف األكقاؼ
، 83 ا١تتعلق بقانوف األكقاؼ، الصادر باٞتريدة الرٝتية للجمهورية اٞتزائرية، عدد14/12/2002 ا١تؤرخ ُب10-02قانوف رقم 2

 .15/12/2002ا١تؤرخة ُب
، (187ا١تادة)كاف على ا١تشرع اٞتزائرم أف يكوف أكثر كضوحا كتصر٭تا؛ فمثلما صرح ُب قانوف األسرة بصحة الوصية للحمل   3

. ا١تالكية السادة، فما ا١تانع من التصريح بصحة الوقف للحمل، سَتا على هنج (209ا١تادة)كصحة ا٢تبة لو 
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: إٔب الفطاـ، أك ىو فًتة الرضاع اليت مدهتا ُب ال الب حولُت كاملُت الوالدة ا١تمتدة من ا١تهد ىو ا١ترحلة
ٍولىٍُتً كىاًملىٍُتً ًلمىٍن أىرىادى أىٍف ييًتمَّ الرَّضىاعىةى ﴿كىاٍلوىاًلدىاتي يػيٍرًضٍعنى  دىىينَّ حى حيث ييبسط كيهيأ  ،[233:البقرةسورة ] ﴾ أىٍكالى

كىييكىلّْمي النَّاسى ُب ﴿: كردت ُب قولو تعأب. للصيب فيها حىت يشتد عوده، كيستطيع اٟتركة كاألكل باالعتماد على نفسو
سورة ] ﴾ صىًبيِّااٍلمىٍهدً فىأىشىارىٍت إًلىٍيًو قىاليوا كىٍيفى نيكىلّْمي مىٍن كىافى ُب ﴿: ، كقولو[46:سورة آؿ عمراف]﴾  كىكىٍهبلن اٍلمىٍهدً 
 كفيها يكوف الطفل ُب أضعف حاالتو كُب أشد اٟتاجة إٔب من يرعاه كيعتٍت بو، فهو ال يست ٍت عن غَته، [29:مرٙب

 . [54:الرـكسورة ] ﴾اللَّوي الًَّذم خىلىقىكيٍم ًمٍن ضىٍعفو ﴿: كال يستطيع االعتماد على نفسو
الشخصية اليت ىي ٣تموعة العناصر اليت تيكٌوف شخصية الطفل، أما اٟتق ُب ا٢توية؛ كالذم ييعٌد من اٟتقوؽ 

كتتميز بارتباطها بالشخص ٓتبلؼ اٟتقوؽ ا١تالية، كىي ال ٗتصُّ مرحلة معينة من مراحل عمر الطفل، بل ترتبط 
 .باإلنساف ُب كل حياتو، كاٟتق ُب اٟتياة ذاتو، أك اٟتق ُب االسم كاٟتق ُب النسب كاٟتق ُب اٞتنسية

كنظرا أل٫تية مرحلة ا١تهد كخطورهتا ككذلك اٟتقوؽ الشخصية، فقد د٣تنا كل ىذه اٟتقوؽ كٚتعناىا معا، 
كخٌصصنا ٢تا فصبل كاحدا؛ دكف أف ٪تيزىا أك نفصلها عن بعضها، فاٟتقوؽ الشخصية تبدأ أيضا مع الطفل من مرحلة 

 .كتستمر معو بقية حياتوا١تهد، فاالسم أك النسب أك غَت٫تا كلها تكوف ُب ىذه ا١ترحلة، 
كألف جسم . لذا فإننا سنرل ُب ا١تبحث األكؿ من ىذا الفصل حق الطفل ُب استقبالو كإرضاعو، كختانو كرعايتو

ا١تولود ُب ىذا العمر كالسن غَت مهيأ لل ذاء العادم فهو ْتاجة إٔب الرضاعة اليت تينمّْي بدنو كعقلو، كأىم حق لو 
كيكوف ذلك كال يست ٍت عليو الطفل طواؿ عمره، ىو حق الطفل ُب اٟتياة،  عبلقة ٔتصَت الطفل كبباقي اٟتقوؽ

 .باافظة عليو من أم اعتداء؛ كبالرعاية الصحية كالطبية، لوقايتو أك عبلجو من األمراض كاألسقاـ
كُب ا١تبحث الثا٘ب سندرس حق الطفل ُب اسم يليق بو ييبلزمو بقية حياتو كىو ىويتو الشخصية، كما أف القانوف 

كحىت ال تنعدـ ىويتو فتضيع . ضمن حق الطفل ُب اٞتنسية كىي ىويتو القانونية كالسياسية اليت تربطو بدكلتو ككطنو
حقوقو االجتماعية كا١تدنية، كاف لزاما علينا مراعاة حق الطفل ُب النسب، فهو أثر من اآلثار اليت تسبق كالدتو كاليت 

 .أكدنا عليها ُب الفصل األكؿ كىو اٟتق ُب عبلقة شرعية بُت كالديو
 :كعليو فسوؼ نتطرؽ ُب ىذا الفصل إٔب ا١تبحثُت التاليُت

 .حقوؽ الطفل في المهد كحقو في الحياة: المبحث األكؿ
 .حق الطفل في الهوية: المبحث الثاني

 حقوؽ الطفل في المهد كالحق في الهوية
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 :المبحث األكؿ

 حقوؽ الطفل في المهد كحقو في الحياة
 

كالطفولة عند اإلنساف ىي ببداية مرحلة الطفولة،  الوالدة أىم كاقعة قانونية ُب حياة اإلنساف فمنها تبدأ حياتو
 ، ٪تو عقل اإلنسافيكتمل حيث 1،ا١ترحلة األكٔب من مراحل عمره، كتبدأ منذ ميبلده كتنتهي ببلوغو سنَّ الرشد

كالطفل اإلنسا٘ب ىو : "، يقوؿ سيد قطبكمكلفا كمسؤكال عن أفعالو كيكتمل ٘تييزه، كييٍصًبح ٥تاطىبنا ،كيقول جسمو
أطوؿ األحياء طفولة، ذلك أف مرحلة الطفولة ىي فًتة إعداد كهتيُّؤ كتدريب للدكر ا١تطلوب، ك١تا كانت كظيفة 
 2."اإلنساف ىي أكرب كظيفة، كدكره ىو أضخم دكر، امتدَّت طفولتو فًتة أطوؿ، ليىٍحسين إعداديهي كتدريبيوي للمستقبل

كالطفولة ليست مرحلة كاحدة، بل مراحل كأطوار، فبعد أف ٮترج اٞتنُت من بطن أمو حيا، يكوف مولودا أك كليدا 
أك رضيعا ُب مرحلة ا١تهد اليت تدـك حولُت كاملُت إٔب أف يصَت فطيما، فمًتعرع ناش ، ٍب يافع مراىق، إٔب أف يبلغ 

 .اٟتيلم فيكوف شابا بال ا
،  كعنايةكتػيعىدي مرحلة الطفولة اللًَّبنىة األساسيَّة ُب بناء شخصيَّة الفرد إ٬تابنا أك سلبنا، كفقنا ١تا ييبلقيو من اىتماـ

 الشرائع كالقوانُت تجاءفبعدىا إما أف نصل إٔب إنساف سوم نافع كمفيد لنفسو كأسرتو ك٣تتمعو، أك غَت ذلك، ك٢تذا 
 .آّتمع ال ٯتكن إغفا٢تا أك الت اضي عنهاُب شر٭تة أىم ، على اعتبار أهنم  كرعايةطفاؿ حقوقنالؤل لتيقرر

 :كعلى نفس النسق الذم اتبعناه ُب ْتثنا ىذا فقد قسمنا ىذا ا١تبحث إٔب مطلبُت ٫تا
 حقوؽ الطفل في المهد: المطلب األكؿ
 حق الطفل في الحياة كالرعاية الصحية: المطلب الثاني

  

                                                           
تبدأ شخصية اإلنساف بتماـ كالدتو حيا كتنتهي بوفاتو، على أف اٞتنُت : " على أنو من القانوف المدني الجزائرم25 المادة نصت1

". يتمتع باٟتقوؽ اليت ٭تددىا القانوف بشرط كالدتو حيا
 .1/214 ،2003، 32 ، دار الشركؽ، القاىرة، الطبعة ُب ظبلؿ القرآف،سيد قطب 2
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 حقوؽ الطفل في المهد: المطلب األكؿ
رأينا ُب الفصل األكؿ، كيف هني  األرضية الصاٟتة كا٠تصبة ل رس كزرع بذرة الطفل، بإعداد كالدين صاٟتُت 

سا١تُت من األمراض، تربطهما عبلقة زكاج شرعي ٭توز أركانو كشركطو، كعدـ تلويث تلك العبلقة ٔتا ييشينها من الزنا 
كاألفعاؿ اٌرمة كالقبيحة، ٍب تتٌبعنا تلك البذرة كتطوراهتا من مرحلة إٔب أخرل، نطفة فعلقة فمض ة، حىت أزىرت 

 .كأصبحت جنينا داخل بطن أمو، فحفظنا حقوقو، ابتداء من حقو ُب اٟتياة، إٔب رعاية كحفظ أمو ألجلو
كاآلف نواصل رحلتنا بعد أف أٙترت تلك البذرة، كأعطتنا مولودا ص َتا، فزادت ا١تسؤكليات كعظيمت الواجبات 
على األبوين كاألسرة، اليت انتظرت ىذه اللحظة السعيدة، لتفرح كتسعد، فالرغبة ُب األبناء شعور فطرم لدل كل 

اٍلمىاؿي كىاٍلبػىنيوفى زًينىةي اٟتٍىيىاًة ﴿، ك[14:آؿ عمرافسورة ] ﴾زييّْنى لًلنَّاًس حيبُّ الشَّهىوىاًت ًمنى النّْسىاًء كىاٍلبىًنُتى ﴿: البشر
نٍػيىا  .[46:الكهفسورة ] ﴾الدُّ

لذا فإف ميبلد طفل ُب األسرة ليس حدثا عابرا أك عاديا، فبل بد من استقباؿ ىذا القادـ اٞتديد استقباال يليق 
كقد كفلت كل من الشريعة . ٔتقامو، كإعبلف ذلك بكل الوسائل ا١تتاحة، كت ذيتو بالرضاعة حىت ٭تيا كيستطيع العيش

 :ك٢تذا فإننا قسمنا ىذا ا١تطلب إٔب فرعُت اثنُت. اإلسبلمية كالقانوف اٞتزائرم ذلك
 حق الطفل في استقبالو كالفرح بو: الفرع األكؿ
 حق الطفل في الرضاعة: الفرع الثاني

 حق الطفل في استقبالو كالفرح بو: الفرع األكؿ
الطفل أك ا١تولود اٞتديد ضيف حل باألسرة، ٬تب استقبالو كالفرح بو، كيكوف التعبَت عن ذلك بكل كسيلة ٦تكنة 

، كبعد طوؿ انتظار [15:سورة األحقاؼ]كمشركعة، فهو جاء  بعد تعب شديد ﴿ٛتىىلىٍتوي أيمُّوي كيٍرىنا كىكىضىعىٍتوي كيٍرىنا﴾ 
ثيوفى شىٍهرنا﴾  يعي [15:سورة األحقاؼ]﴿كىٛتىٍليوي كىًفصىاليوي ثىبلى ، سبقو دعاء ﴿رىبّْ ىىٍب ٕب ًمٍن لىديٍنكى ذيرّْيَّةن طىيّْبىةن ًإنَّكى ٝتًى

 [.74:سورة الفرقاف]، كرافقتو أمنية ﴿رىبػَّنىا ىىٍب لىنىا ًمٍن أىٍزكىاًجنىا كىذيرّْيَّاتًنىا قػيرَّةى أىٍعُتيو﴾ [38:سورة آؿ عمراف]الدُّعىاًء﴾ 
راد كبل ا ال اية، كىي بداية عهد جديد 

ي
فمن حق الوالدين بعد كل ىذا أف يفرحا كيسعدا كيستبشرا، فقد حققا ا١ت

ُب األسرة، ملؤه اٟتيوية كالنشاط، بعد أف كاف السكوف القاتل، كا٢تدكء ا١تميت، كالفراغ الرىيب، يسود البيت، كيػىعيمي 
كىذا كلو بفضل ىذا القادـ . األركاف، كاآلف دٌبت اٟتياة، كزاد ارتباط الزكجُت؛ كاشتدت عبلقتهما، كقوم رباطهما

 .نشر االطمئنافكاٞتديد، الذم غٌَت ا١تكاف، كحقق األماف، 
حقوؽ ٕتب رعايتها كاٟتفاظ عليها، ككاجبات ٬تب القياـ ّٔا ٕتاىو، كىذا ما حرصت عليو اٞتديد لو ا١تولود ك

 : كعليو فإننا سنتاكؿ ىذا الفرع ُب قسمُت.الشريعة اإلسبلمية، ككذلك فعل القانوف اٞتزائرم
 .حقوؽ المولود في الشريعة اإلسالمية: أكال
. حقوؽ المولود في القانوف الجزائرم: ثانيا
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ىناؾ حقوؽ للمولود انفردت ّٔا الشريعة اإلسبلمية، كىي  1:حقوؽ المولود في الشريعة اإلسالمية: أكال
، فإننا سنذكر بعضها ٥تتصرة  .متعددة، كحىت ال يتوسع ٣تاؿ ْتثنا أكثر من البلـز

 :كقد كرد ُب القرآف أمثلة من ذلكاستحباب االستبشار با١تولود عند كالدتو، :  الجديداالستبشار بالمولود.أ 
ًئكىةي كىىيوى قىائًمه ييصىلّْي ُب اٍلًمٍحرىاًب أىفَّ اللَّوى ﴿: قولو تعأب عن كالدة سيدنا ٭تِت بن زكريا عليهما السبلـ .1 فػىنىادىٍتوي اٍلمىبلى

ا كىحىصيورنا كىنىًبيِّا ًمنى الصَّاٟتًًُتى يػيبىشٍّريؾى  قنا ًبكىًلمىةو ًمنى اللًَّو كىسىيّْدن  .[39:آؿ عمرافسورة ] ﴾ بًيىٍحِتى ميصىدّْ
ًئكىةي يىا مىٍرٙبىي ًإفَّ اللَّوى ﴿ ١ترٙب عليها السبلـ ا١تبلئكةبيشرل  .2  ًبكىًلمىةو ًمٍنوي اٍٝتيوي اٍلمىًسيحي ًعيسىى اٍبني يػيبىشٍّريؾً ًإٍذ قىالىًت اٍلمىبلى

 .[45:آؿ عمرافسورة ] ﴾مىٍرٙبىى 
فىأىٍكجىسى ﴿بيشرل إبراىيم عليو السبلـ ٔتيبلد ابنو إسحاؽ، بعد أف كانت امرأتو عقيم، فجاءه ٚتع من ا١تبلئكة  .3

ـو عىًليمو كىبىشَّنريكهي ًمنػٍهيٍم ًخيفىةن قىاليوا الى ٗتىىٍف   .[28:الذارياتسورة ] ﴾ بً يبلى
: ، فقد هنانا القرآف أف نكوف مثل أىل اٞتاىليةللذكر كاألنثى على السواء من غَت تفرقة بينهماتكوف كىذه البشارة  .4

يػىتػىوىارىل ًمنى اٍلقىٍوـً ًمٍن سيوًء مىا بيشّْرى بًًو أىٯتيًٍسكيوي  (58)كىًإذىا بيشّْرى أىحىديىيٍم بًاأٍلينٍػثىى ظىلَّ كىٍجهيوي ميٍسوىدِّا كىىيوى كىًظيمه ﴿
 .[233:سورة البقرة] ﴾عىلىى ىيوفو أىـٍ يىديسُّوي ُب التػُّرىاًب أىالى سىاءى مىا ٭تىٍكيميوفى 

كىالًَّذينى يػىقيوليوفى رىبػَّنىا ىىٍب لىنىا ًمٍن أىٍزكىاًجنىا ﴿ك٢تذا فإف ا١تطلوب ىو االستبشار با١تولود كالفرح بو كإعبلف ميبلده  .5
و كىاٍجعىٍلنىا لًٍلميتًَّقُتى ًإمىامنا  .[74:الفرقافسورة ] ﴾كىذيرّْيَّاتًنىا قػيرَّةى أىٍعُتي

ك١تا كانت البشارة تسرُّ العبد كتيفرحو، استحب للمسلم أف يبادر إٔب مسرة أخيو كإعبلمو ٔتا ييفرحو، فإف فاتتو  .6
 2.أٌف البشارة إعبلـ ٔتا يسيرٌه، كالتهنئة دعاء لو با٠تَت فيو، بعد أف علم بو: كالفرؽ بينهما. البشارة استيحب هتنئتو

االسم جزء من ىوية اإلنساف، كلو تأثَت على شخصيتو، لذا كجب اختيار اسم : اختيار االسم الحسن للمولود.ب 
١تا كانت األٝتاء قوالب للمعا٘ب، كدالٌة عليها، اقتضت اٟتكمة : "حسن كمناسب للطفل، قاؿ ابن القيم رٛتو ا

: ، ٍب يقوؿ"أف يكوف بينها كبينها ارتباط كتناسب، كأال يكوف ا١تعٌت معها ٔتنزلة األجنيب اض الذم ال تعٌلق لو ّٔا
لؤلٝتاء تأثَت ُب ا١تسمَّيات، كللمسٌميات تأثَت ُب أٝتائها ُب اٟتيسن كالقيبح، كا٠تفة كالثقل، كاللطافة كالكثافة، كما "

 3ق.إ".قلما أبصرت عيناؾ ذا لقبو            إال كمعناه إٍف فٌكرت ُب لقبو   :    قيل

                                                           
اٟتق ُب استقباؿ ا١تولود كالفرح بو كإعبلف ذلك بالعقيقة، كختاف ا١تولود، : ىناؾ حقوؽ للمولود انفردت ّٔا الشريعة اإلسبلمية منها 1

 ...الدعاء لو، اآلذاف كاإلقامة لو، حلق رأسو
، ٖتفة ا١تودكد بأحكاـ ا١تولود، ٖتقيق عبد القادر األرناؤكط، مكتبة (مشس الدين أيب عبد ا ٤تمد بن قيم اٞتوزية)ابن قيم اٞتوزية  2

 .28، ص1971 دار البياف، دمشق، الطبعة األكٔب، سنة
مؤسسة الرسالة، بَتكت، لبناف،  زاد ا١تعاد ُب ىدم خَت العباد، ،(مشس الدين أيب عبد ا ٤تمد بن قيم اٞتوزية)ابن قيم اٞتوزية  3

. 290ص، 2009الطبعة األكٔب، 
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قاؿ : كقد بٌوب اإلماـ مسلم ُب صحيحو، بياف ما ييستحب من األٝتاء، فعن ابن عمر رضي ا عنهما أنو قاؿ
 1."، عبد ا كعبد الرٛتافأحٌب أٝتائكم إٔب ا: إف: "ملسو هيلع هللا ىلصرسوؿ ا 

فمن حق الطفل على كالديو اختيار اسم لو كإطبلقو عليو، كيكوف اٝتا حسنا كٚتيبل، كىذا سنفصلو أكثر ُب 
 2.(حق الطفل ُب االسم اٟتسن: الفرع األكؿ)ا١تبحث الثا٘ب من ىذا الفصل ُب اٟتقوؽ الشخصية أك حق ا٢توية 

ٌلق أف كىي: حلق شعر رأس المولود.ج   : إف أمكن ذىبنا أك ًفضَّةكييتصدؽ بوزنو السابع من كالدتو، ُب اليـو  رأسيو ٭تي
 شىعىرى حىسىنو كىحيسىٍُتو فػىتىصىدَّقىٍت ملسو هيلع هللا ىلصكىزىنىٍت فىاًطمىةي بًٍنتي رىسيوًؿ اللًَّو : "ركل ٤تمد بن علي بن اٟتسُت أنو قاؿ .1

 3".ًبزًنىًتًو ًفضَّةن 
يا فاطمةي، ):  عن اٟتسىن بشاةو، فقاؿملسو هيلع هللا ىلصعقَّ رسوؿ ا : " عن علي رضي ا عنو قاؿاٟتديثكما جاء ُب  .2

 4(.احًلًقي رأسىو، كتصدَّقي بزنة شعرًه ًفضَّة
مع ال بلـ عقيقة، فأىريقوا عنو ): ملسو هيلع هللا ىلصحلق رأس ا١تولود عدَّة ًحكىم؛ منها إماطة األذل عنو، قاؿ رسوؿ ا  ُب .3

 5.ْتلًق الرأس: ، فقاؿ(أىًميطيوا عنو األذل: )، كقد سيًئل اٟتسن عن قولًو(دمنا، كأميطوا عنو األذل
 العقيقة.د 

 الذبيحة اليت تذبح للمولود، كأصل العق الشق كالقطع، كيقاؿ للذبيحة عقيقة، ألنو يشق حلقها، كيقاؿ عقيقة ىي .1
 .للشعر الذم ٮترج على رأس ا١تولود من بطن أمو

 السابع من كالدتو، كحكمها سنة مؤكَّدة، كىي نوع من الفرح اليـو  ُبمعناىا ذبح الشاة عن ا١تولوداصطبلحا ك
 .كالسركر ّٔذا ا١تولود

ٍعتي رىسيوؿى اللًَّو :  عن سلماف بن عامر الضيب، قاؿالبخارمكركل  .2  فىأىٍىرًيقيوا عىًقيقىةه  اٍل يبلىـً  مىعى : " يػىقيوؿي ملسو هيلع هللا ىلصٝتًى
 6."األىذىل عىٍنوي  كىأىًميطيوا دىمنا عىٍنوي 

كعند اٟتنفية تباح ُب سابع ، إٔب أهنا سنة مؤكدة  كاٟتنابلة ُب الصحيح ا١تشهور عندىم،فقد ذىب الشافعية .3
 7.كا١تندكب عندىم أقل من ا١تسنوف. كذىب ا١تالكية إٔب أهنا مندكبة، الوالدة بعد التسمية كاٟتلق كالتصدؽ

                                                           
 التكٍت بأيب القاسم كبياف ما ييستحب من األٝتاء،  كتاب اآلداب، باب النهي عن مرجع سابق، أحرجو مسلم، صحيح مسلم،1

 .1682، ص2132حديث رقم 
.  كما بعدىا121الصفحة " حق الطفل ُب االسم" أنظر 2
 ركاية ٭تي بن ٭تي الليثي األندلسي، ٖتقيق بشار عواد معركؼ، دار ال رب اإلسبلمي، الطبعة الثانية،  ، ا١توطأ، بن أنس اإلماـ مالك3

. 15/369 االستذكار ،1997بَتكت، لبناف، 
 .368، ص1519  كتاب األضاحي عن رسوؿ ا، باب العقيقة بشاة، رقم اٟتديث جامع الًتمذم،سنن الًتمذم، 4
 .ابن قيم اٞتوزية، ٖتفة ا١تودكد بأحكاـ ا١تولود، ا١ترجع السابق 5
  .1183، ص4572البخارم، اٞتامع الصحيح، كتاب العقيقة، باب إماطة األذل عن الصيب ُب العقيقة، حديث رقم  6
 حسن بن خالد حسن السندم، عناية الشريعة اإلسبلمية ْتقوؽ األطفاؿ، ٣تلة جامعة أـ القرل للعلـو كالدراسات اإلسبلمية، 7

 .457ق، ص1429، ذك القعدة 44العدد
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 1.للبشر كالنعمة كنشر النسب  كإ٪تا شرعت العقيقة ١تا فيهػا مػن إظهػار،كىي حق من حقوؽ ا١تولود على كالده .4
  :الختاف.ق 

 . بل ىو رأسها الًفٍطرةمنكىو  2، رأس الذَّكىرعلىاٞتلدة اليت : ا٠تتاف ىو قطع القيٍلفىة؛ أم .1
ًنيفنا ﴿: األكٔب تتعلق بالقلب، كىي معرفة ا ك٤تبتو كإيثاره على ما سواه:  فطرتافالفطرة .2 يًن حى فىأىًقٍم كىٍجهىكى لًلدّْ

كالثانية فطرة عملية كىي . ، كىي لطهارة القلب كزكاة الركح[30:الرـكسورة ] ﴾ًفٍطرىةى اللًَّو الَّيًت فىطىرى النَّاسى عىلىيػٍهىا
 4. كمنها ا٠تتاف3لطهارة البدف، كىي ا٠تصاؿ ا٠تمس ا١تذكورة ُب اٟتديث

 كما جاء ُب ،ملسو هيلع هللا ىلصألنو ثابته من فعل الرسوؿ ، ثابت ُب السنة كإٚتاع العلماءكا٠تتاف كاجبه ُب حق الرجاؿ؛   .3
 5(. عن اٟتسن كاٟتسُت، كختنهما لسبعًة أياـو ملسو هيلع هللا ىلصعقَّ رسوؿ ا : "حديث جابر رضي ا عنو قاؿ

 سنة عند اٟتنفية كبعض اٟتنابلة، أما عند ا١تالكية كالشافعية كا١تشهور عند اٟتنابلة أنو كاجب؛ ألنو شعار ا٠تتاف .4
  6.الدين، بو ييعرؼ ا١تسلم من الكافر

ًنيفنا كىمىا كىافى ًمنى اٍلميٍشرًًكُتى ﴿:  للوجوب بقولو تعأبكاستدلوا .5 نىا إًلىٍيكى أىًف اتًَّبٍع ًملَّةى ًإبٍػرىاًىيمى حى يػٍ سورة ] ﴾ٍبيَّ أىٍكحى
اختنت إبراىيم : "ملسو هيلع هللا ىلص قػاؿ رسػػوؿ ا : قاؿكقػػد جػػاء ُب حػػديث أيب ىريػػرة رضي اا عنػػو  ،[123:النحل
بإتباع إبراىيم عليو الصبلة كالسبلـ أمر لنػا بفعػل تلػك  كأمرنػا 7" كىػو ابػن ٙتانػُت سػنة بالقػدـكعليو السبلـالنيب 

 8.من شرعنا األمػور التػي كػاف يفعلهػا فكانػت
  9."مىن ٓب ٮتىٍتىنًت ٓب ٕتىيٍز إمامتيو، كٓب تػيٍقبىل شهادتو: "قد شدَّد اإلماـ مالك ُب أمر ا٠تتاف حىت قاؿك .6
أنو ٬تلب الطهارة، كالنظافة، كالتزيُت، كٖتسُت ا٠تلقة، كتعديل الشهوة؛ كما يقوؿ : للختاف فوائد كثَتة؛ منهاك .7

وؿ : "الدكتور صربم القبا٘ب ىٍرءي بقطع القيٍلفىة من ا١تفرزات الدىنية، كالسيبلف الشحمي ا١تقزّْز للنفس، ك٭تي
يتخلَّص ا١ت

                                                           
أهنا فدية يفدل : أهنا قرباف يقرب بو عن ا١تولود ُب أكؿ أكقات خركجو إٔب الدنيا، كمن فوائدىا: كمن فوائد العقيقة: "قاؿ ابن القيم 1

، ٖتفة (مشس الدين أيب عبد ا ٤تمد بن قيم اٞتوزية)ابن قيم اٞتوزية : المرجع". ا١تولود كما فدل ا سبحانو إٝتاعيل بالكبش ّٔا
 .69ص مرجع سبق ذكره، ا١تودكد بأحكاـ ا١تولود،

 .101، ص1ـ، ج 1981، 3 بعةطلبناف، اؿ ،ا ناصح علواف، تربية األكالد ُب اإلسبلـ، دار السبلـ، بَتكت عبد 2
ا٠تتاف، كاالستحداد، كقصُّ الشارب، : الفطرةي ٜتسه ): ملسو هيلع هللا ىلصقاؿ رسوؿ ا :  حديث أيب ىريرة رضي ا عنو قاؿكا١تقصود بو 3

 .1260، ص5891 صحيح البخارم، كتاب اللباس، باب تقليم األظفار، رقم اٟتديث(. كتقليم األظفار، كنػىٍتف اإلبط
 .161ص مرجع سبق ذكره، ، ٖتفة ا١تودكد بأحكاـ ا١تولود،(مشس الدين أيب عبد ا ٤تمد بن قيم اٞتوزية)ابن قيم اٞتوزية  4
 .8269 سنن البيهقي، كتاب شيعىب اإلٯتاف، باب حقوؽ األكالد، رقم اٟتديث 5
مدا٘ب ىجَتة نشيدة، حقوؽ الطفل بُت الشريعة كالقانوف، مذكرة ماجستَت ُب القانوف ا٠تاص، كلية اٟتقوؽ بن عكنوف، جامعة  6

. 102، ص2012-2011، السنة اٞتامعية 1اٞتزائر
 .1839، ص2370، حديث رقم ملسو هيلع هللا ىلص ركاه مسلم، مرجع سابق،كتاب الفضائل، باب من فضائل إبراىيم ا٠تليل 7
8

 .460حسن بن خالد حسن السندم، ا١ترجع السابق، ص 
 .109 ص،1992، 21 الطبعة،دار السبلـ للطباعة كالنشر كالتوزيعا ناصح علواف، تربية األكالد ُب اإلسبلـ،  عبد 9
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أنو ٯتنع حدكثى كرـو  :منها، ك"دكف التفسخ كاإلنتاف، كما يتخلَّص ا١ترءي من خطر ا٨تباس اٟتىشىفة أثناء التمدُّد
ًدث احتكاكيها أكرامنا سرطانية ًكن أف ٭تي   1.سرطا٘ب بعضًو الذُّكور، كىذا راجعه إٔب تراكًم اإلفرازات كا١توادّْ اليت ٯتي

 حقوؽ المولود في القانوف الجزائرم: ثانيا
: تأخذ ىذه اٞترٯتة صورتُتالقانوف اٞتزائرم اىتم با١تولود حديثا، كعٌد عدـ التصريح بو جرٯتة، يعاقب فاعلها، ك

 .لضابط اٟتالة ا١تدنية بالوالدة جرٯتة عدـ التصريح: األكلى
 . عدـ تسليم طفل حديث العهد بالوالدة جرٯتة:الثانية

 .من قانوف اٟتالة ا١تدنية (61،62،63)ا١تواد : لضابط الحالة المدنيةبالوالدة جريمة عدـ التصريح .أ 
يصرح با١تواليد خبلؿ : " منو على أنو61 ا١تتعلق باٟتالة ا١تدنية ُب ا١تادة70/20 األمرنصلقد  :أركاف الجريمة .1

 العقوبات ا١تنصوص ُب حالة عدـ التصريح فإهنا تيفرض ك،"إٔب ضابط اٟتالة ا١تدنية  أياـ من الوالدة(05)ٜتسة 
 . من قانوف العقوبات03 الفقرة442عليها ُب ا١تادة 

كل من حضر كالدة طفل كٓب يقدـ عنها : " من قانوف العقوبات فإهنا تعاقب442/3كبالرجوع إٔب نص ا١تادة 
،  على األكثر(02) أياـ إٔب شهرين(10) عشرة  باٟتبس من،اإلقرار ا١تنصوص عليو ُب القانوف ُب ا١تواعيد اددة

 .كيشكل ىذا الفعل ٥تالفة.."ج أك بإحدل ىاتُت العقوبتُت فقط.د16.000 إٔب ج.د8.000كب رامة من 
 إذ 2، كال يهم إف كلد الطفل حيا أك ميتا، لقياـ اٞترٯتة حضور الوالدة فييشًتط.لقيامها ٬تب توفر شركط كأركافك

 أنو لكي يلـز الشخص بالتصريح بوالدة طفل إٔب ضابط اٟتالة ا١تدنية ، ا١تذكورة أعبله62نستنتج من نص ا١تادة
 إذ ال ، أك ساىم ُب تسهيلها بنفسو، كشاىد الوالدة مشاىدة عياف،٬تب أف يكوف قد حضر فعبل حادثة الوضع

 حىت ييلـز قانونا بالذىاب إٔب ضابط اٟتالة ا١تدنية ليقدـ ،يكفي مثبل أف يسمع شخص بوالدة امرأة كلو كانت قريبتو
 كالشخص ،لو تصر٭تا ٔتن كلدت، كال يستثٌت من ىذه القاعدة إال األب كالشخص الذم كقعت الوالدة ُب مسكنو

 ، فإف ىؤالء يبقوف خاضعُت ٟتكم اإللزاـ كيعاقبوف إذا ٓب يقوموا ّٔذا الواجب،الذم تكلفو العائلة بتقدٙب التصريح
  3.رغم عدـ حضورىم الوالدة بأنفسهم

 ، ٬تب حصوؿ فعل االمتناع أك اإلغفاؿ عن التصريح با١تيبلد؛لقياـ الركن ا١تادم ٢تذه اٞترٯتة :الركن المادم .1.1
 .من طرؼ األشخاص ا١تكلفُت بذلك خبلؿ أجل معُت

 .ىذا الركن غَت مطلوب ُب ىذه اٞترٯتة ألف األمر يتعلق ٔتخالفة بسيطة :الركن المعنوم. 2.1
يصرح " :قانوف اٟتالة ا١تدنية فقد جاء فيها أنو من 62 ا١تادةكنصت على ذلك : بالتصريحالمكلفوفاألشخاص  .2

كعندما تكوف األـ ، القاببلت أك أم شخص آخر حضر الوالدةأك  األب أك األـ كإال فاألطباء ؛بوالدة الطفل

                                                           
 .120-109ا ناصح علواف، تربية األكالد ُب اإلسبلـ، ا١ترجع السابق، ص عبد 1
 .2003/2004، 13  ٤تاضرات ُب القانوف اٞتنائي ا٠تاص ملقاة على الطلبة القضاة الدفعة، أحسن بوسقيعة2
 .91 ص،1995 ، اٞتزائر، طبعة ثانية منقحة كمزيدة، دار ىومة،نظاـ اٟتالة ا١تدنية ُب اٞتزائر،  عبد العزيز سعد3
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،  القانوف عدد ستة أشخاصحسب ىذا النص أفٌ  فنجد ؛"كلدت خارج مسكنها الشخص الذم كلدت األـ عنده
 : أف يصرحوا بالوالدة إٔب ضابط اٟتالة ا١تدنية خبلؿ ا١تهلة اددة كىم؛كحٌتم عليهم ٚتيعا كل حسب كضعيتو

 كمن ٍب فهو ا١تسؤكؿ األكؿ عن عدـ ، أكؿ من ذكر ُب النصفهواألب أما  الشرعية؛بصفتهما : األب كاألـ. 1.2
.  ْتيث إذا ٓب يصرح الوالد فعليها أف تصرحثانيااألـ تأٌب  ٍب . حىت كلو ٓب يكن قد حضر الوالدة،التصريح

كجب  فهنا ، كالوالدة مريضة، على افًتاض أف الوالد غائبا١تهنية،بصفتهما  كذلك :األ باء كالقابالت. 2.2
 .القابلةعلى الطبيب أك التصريح 

 فعلى من حضر الوالدة ،ُب ا١تستشفىاألـ إذا ٓب تلد : لذم حضر الوالدة، كالذم كلدت األـ في مسكنوا. 3.2
.  فإذا كلدت خارج بيتها يلـز الشخص الذم كلدت عنده بالتصريح بالوالدة،التصريح بذلك

. ىذا الواجب تصريح كاحد منهم يعفي اآلخرين من كىذا ال يعٍت قيامهم ٚتيعا بالتصريح، بل إفٌ 
 : كيتم التصريح بالوالدة خبلؿ مدة حددىا القانوف حسب كل حالة:مهلة التصريح بالوالدة .3

 أكجب القانوف أف تكوف ،إٌف كل كالدة تقع فوؽ الًتاب اٞتزائرم:  الوالدة التي تقع داخل التراب الو ني.1.3
 كذلك خبلؿ أجل كضمن مهلة ال ،٤تل تصريح إٔب ضابط اٟتالة ا١تدنية الذم كقعت الوالدة ُب إقليم بلديتو

 كإذا انقضى ىذا األجل من غَت أف يقع التصريح ، أياـ من اليـو الذم يلي يـو الوالدة(05) ٜتسةتتجاكز
 ك إ٪تا إٔب ككيل اٞتمهورية ليعلن لو اسم ، فإنو يتعُت أال يذىب إٔب ضابط اٟتالة ا١تدنية، أك بدكف سبببسبب

 كنسب ىذا ،مصحوبا بالوثائق كاألكراؽ اليت تثبت زكاجو،  كيقدـ لو طلبا كتابيا،كتاريخ ميبلد ا١تولود اٞتديد
 يسمح لو بتقييد طفلو ُب سجبلت ، كذلك الستصدار أمر معلن للميبلد من طرؼ رئيس اكمة،ا١تولود إليو

 . اٟتالة ا١تدنية
ىذه ا١تهلة يـو من  كإذا صادؼ آخر يـو ،كٕتدر اإلشارة إٔب أف يـو الوالدة ال يدخل ضمن مهلة ا٠تمسة أياـ

يلي يـو العطلة الرٝتية، ك ٯتنع  ضابط اٟتالة ا١تدنية من تلقي أم عمل  ستمتد إٔب أكؿ يـو قإهنا ،عطلة رٝتية
. تصريح كتسجيل أم طفل بعد انقضاء األجل ادد

 مٌدد حيث كاليات اٞتنوب، أجل ٜتسة أياـ ال تنطبق على  إف:الوالدة التي تقع في كاليات الجنوب .2.3
 . السالفة الذكر61/3حسب ا١تادة، يوما (20)إٔب عشرينا١تشرع ىذه ا١تهلة 

 من قانوف اٟتالة ا١تدنية ا١تذكورة؛ فإنو 61 من ا١تادة3حسب الفقرة :بالنسبة للموا نين المقيمين بالخارج .3.3
 .٬توز ٘تديد ىذا األجل ُب بعض الدكائر اإلدارية أك القنصلية ٔتوجب مرسـو ٭تدد إجراء كشركط ىذا التمديد

كُب حالة كالدة طفل على ظهر باخرة جزائرية لنقل ا١تسافرين  (68ا١تادة): الوالدة على ظهر باخرة جزائرية .4.3
 استنادا إٔب تصريح أب الطفل أك أمو أك ، فإنو على قائد ىذه الباخرة أف ٭ترر كثيقة بذلك،أثناء سفر ْترم

كُب حالة كقوع الوالدة  .ابتداء من اليـو الذم كقعت فيو الوالدة،  أياـ(05)ٜتسةأم شخص آخر خبلؿ مدة 
 أك ٓب يوجد ّٔذا ا١تيناء موظف ، كٓب يكن باإلمكاف االتصاؿ بالرب،أثناء فًتة توقف السفينة ُب ميناء أجنيب

 أك قنصل جزائرم مكلف ٔتهاـ ضابط اٟتالة ا١تدنية، فإف القانوف يوجب على قائد السفينة أف ٭ترر ،دبلوماسي
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 من يـو الوالدة بناء على تصريح األب أك األـ أك أم شخص آخر ، أياـ(05) ٜتسةكثيقة ا١تيبلد خبلؿ
. حضر الوالدة

 كإ٪تا يسجل ُب ، فبل ضركرة للتصريح بوالدتو إٔب ضابط اٟتالة ا١تدنية،كُب حالة ما إذا كلد ا١تولود ميتا
 1. بالرغم من أف القانوف أغفل النص على مثل ىذه اٟتاالت،سجبلت الوفيات بناء على طلب كالديو

 .( من قانوف العقوبات442/3 ا١تادة) :عدـ تسليم  فل حديث العهد بالوالدةجريمة .ب 
 أف يصرح ،يتعُت على كل شخص كجد مولودا حديثا: " على أنو70/20 من األمر67/1لقد نصت ا١تادة 

 عليو فيجب أما إذا ٓب يكن يرغب ُب التكفل بالطفل، ،"بو إٔب ضابط اٟتالة ا١تدنية التابع ١تكاف العثور عليو
 .تسليمو إٔب ضابط اٟتالة ا١تدنية مع األمتعة ا١توجودة معو

  كل من حضر كالدة طفل، كٓب على معاقبة  03 ك01 فقرة442كما نص قانوف العقوبات اٞتزائرم ُب ا١تادة
 ككل من كجد طفل حديث العهد بالوالدة،. يقدـ عنو اإلقرار ا١تنصوص عليو ُب القانوف ُب ا١تواعيد اددة

على  (02)أياـ على األقل، إٔب شهرين (10)باٟتبس من عشرة "  كٓب يسلمو إٔب ضابط اٟتالة ا١تدنية
 ..."ج أك بإحدل ىاتُت العقوبتُت فقط.د16.000ج إٔب .د8.000األكثر، كب رامة من 

 بامتناع كل من كجد طفبل ،يتحقق الركن ا١تادم ٞترٯتة عدـ تسليم طفل حديث العهد بالوالدة :الركن المادم .1
:  يلي حديث العهد بالوالدة القياـ ٔتا

 إٔب ضابط اٟتالة ا١تدنية الطفلتسليم  .
 2.أماـ جهة البلدية اليت عثر على الطفل ُب دائرهتابذلك اإلقرار أك التكفل بو ك 

 إٔب ضابط اٟتالة ا١تدنية الذم عثر على الطفل ،إذ يوجب القانوف على ىذا الشخص أف يدٕب بتصريح عن ذلك
 ٬تب عليو أف يسلمو إٔب ضابط اٟتالة ا١تدنية مع ما ، كإذا ٓب تكن لو الرغبة ُب التكفل بو،بدائرة اختصاص بلديتو

 .كجد معو من ألبسة كغَتىا
 مع ، أم انصراؼ إرادة اٞتا٘ب إٔب ٖتقيق كقائع اٞترٯتة، تتطلب قصدا جنائيا عاماىذه اٞترٯتةإف  :الركن المعنوم .2

 .علمو بأركاهنا كما يتطلبها القانوف
ٗتضع ا١تتابعة ُب ىذه اٞترٯتة للقواعد العامة لتحريك الدعول العمومية، إذ ٯتكن للنيابة القياـ  :إجراءات المتابعة .3

. با١تتابعة ٔتجرد قياـ أركاف اٞترٯتة، كال ٗتضع ألم قيد ي ل يدىا عن ٖتريك الدعول العمومية
 من قانوف 442/3 معاقب عليها طبقا لنص ا١تادة،إف جرٯتة عدـ التصريح با١تيبلد تشكل ٥تالفة :الجزاء .4

 ج.د8.000 كب رامة من، على األكثر(02) إٔب شهرين، أياـ على األقل(10) عشرةالعقوبات باٟتبس من
 على 442/3 ا١تقررة ُب نص ا١تادةنفسهاج أك بإحدل ىاتُت العقوبتُت فقط ، كتطبق العقوبات .د16.000إٔب

                                                           
 .103عبد العزيز سعد، ا١ترجع السابق، ص 1

 .23:47 الساعة 17/06/2022 بتاريخhttps://www.startimes.com/?t=21238769 اٞترائم الواقعة على نظاـ األسرة،  2

https://www.startimes.com/?t=21238769
https://www.startimes.com/?t=21238769
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، على التكفل بوا١توافقة  أك ،كل من كجد طفبل حديث العهد بالوالدة كامتنع عن تسليمو إٔب ضابط اٟتالة ا١تدنية
 .كاإلقرار بذلك أماـ جهة البلدية اليت عثر على الطفل ُب دائرهتا

 حق الطفل في الرضاعة: الفرع الثاني
، ثدييهاأكَّؿ ما تبدأ بو األـ بعد الوضًع ىو ٦تارسةي عمليًة الت ذية عن طريق الرضاعة؛ أم إرضاع الطفل من 

الرضاعة موقف نفسي اجتماعي فإف  علماء النفس كحسب ُب شعورًه بالدؼء كاٟتناف كاألماف، الطفلفتنعكس على 
 1. أكؿ فرصة للتفاعل االجتماعيكىي كاألـ، الطفلشامل، يشمل 

 أىمية الرضاعة كفوائدىا: أكال
كمن حقوؽ الطفل بعد كالدتو حقُّو ُب الرضاعة، كالرضاعة عملية ٢تا أثرىا البعيد ُب التكوين اٞتسدم كاالنفعإب 

ا ٍب طفبلن، ١تا يتميَّز بو لَبي   من تكامل عناصره، كخلوه من ا١تيكركبات، كمناعة  األـكاالجتماعي ُب حياة اإلنساف كليدن
ضد األمراض، ك١تا ٭تتويو على نسبة من الربكتينات ا١تساعدة ُب عملية ا٢تضم السريع، ككمية ا١تعادف كاألمبلح؛ 

، كنسبتها بعضها لبعض ا١تساعدة على إراحة الكيٍليىتُت، باإلضافة إٔب تواجد فيتامُت  ، كالصوديـو " ث"كالبوتاسيـو
  2".أ"كفيتامُت 

كقد دٌؿ على أ٫تية الرضاعة الطبيعية القرآف الكرٙب حينما أيمرت أـ موسى عليو السبلـ بإرضاعو ليقول جسمو 
نىا ًإٔبى أيْـّ ميوسىى أىٍف أىٍرًضًعيًو فىًإذىا ًخٍفًت عىلىٍيًو ﴿: كيشتد عوده كيزداد تعلقو بأمو قبل إلقائو ُب النيل، قاؿ سبحانو يػٍ كىأىٍكحى

، كقد أتت عملية [7:القصصسورة ] ﴾فىأىٍلًقيًو ُب اٍليىمّْ كىالى ٗتىىاُب كىالى ٖتىٍزى٘ب ًإنَّا رىادُّكهي إًلىٍيًك كىجىاًعليوهي ًمنى اٍلميٍرسىًلُتى 
كىحىرٍَّمنىا عىلىٍيًو اٍلمىرىاًضعى ًمٍن قػىٍبلي فػىقىالىٍت ىىٍل ﴿: الرضاعة ىذه أكلها، فرفض بعدىا االبن أم مرضعة أخرل غَت أمو

فػىرىدىٍدنىاهي ًإٔبى أيمًّْو كىٍي تػىقىرَّ ﴿، كالنتيجة [12:القصصسورة ] ﴾أىديلُّكيٍم عىلىى أىٍىًل بػىٍيتو يىٍكفيليونىوي لىكيٍم كىىيٍم لىوي نىاًصحيوفى 
نػيهىا كىالى ٖتىٍزىفى   3.[13:القصصسورة ] ﴾..عىيػٍ

 مدة ترضع ص َتىا حولُت كاملُت كىى أفتعأب على األـ ا  فأكجب الشريعة اإلسبلميَّة، أكدهتا كىذه األ٫تية
ٍولىٍُتً  أىٍكالدىىينَّ  يػيٍرًضٍعنى كىاٍلوىاًلدىاتي  ﴿:  ذلك حقِّا من حقوؽ الطفل، قاؿ تعأبكجعلت، الرضاعة التامة  ًلمىنٍ  كىاًملىٍُتً  حى

 كنبلحظ مدل اىتماـ الشريعة بالرضاعة كجعلها حقِّا من حقوؽ ،[233:البقرةسورة ] ﴾..الرَّضىاعىةى  ييًتمَّ  أىفٍ  أىرىادى 
 إال أف ذلك اٟتق ٓب يكن مقتصرنا على األْـّ فقط، إذ إف ىناؾ مسئولية تقع على كاىل األب، كتتمثل ىذه ،الطفل

ٍوليوًد لىوي رًٍزقػيهينَّ ...﴿كت ذيتو ا١تسئولية ُب كجوب إمداد األـ بال ذاء كالكساء حىت تتفرَّغ لرعاية طفلها  كىعىلىى اٍلمى
 كبذلك فكل منهما يؤدّْم كاجبو ضمن اإلطار الذم رٝتتو لو ،[233:سورة البقرة] ﴾..كىًكٍسوىتػيهينَّ بًاٍلمىٍعريكؼً 

. الشريعة، ٤تافظنا على مصلحة الرضيع ا١تسندة إليو رعايتو كٛتايتو، على أف يتمَّ ذلك ُب حدكد طاقتهما كإمكانيتهما
                                                           

 .90، ص1996مكتبة لبناف، : ٞتنة ا١توسوعة، موسوعة لؤلـ كالطفل، بَتكت 1
 .93، صا١ترجع السابق 2
دراسة مقارنة بُت الفقو اإلسبلمي كالقوانُت الوضعية، الشهاب، " الشركط كا١تتطلبات" األكؿ ا١تقاـ أبوبكر لشهب، اٟتضانة تربية ُب 3

 .75ص، 2017، مارس6عددمعهد العلـو اإلسبلمية، جامعة الوادم، اٞتزائر، 
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 تيسأؿ عنها أماـ ا تعأب، حفاظان على حياه على األـ ديانة الرضاعة كاجبة على أف اإلسبلـ فقهاء اتفققد ك
 1. عدهتاكانتهت بأيب الرضيع، أـ مطلقو منو متزكجة األـالرضيع سواء كاف ذكران أـ أينثى كسواء أكانت 

 2.أمورحم  ٭تتاجي إٔب الت ذية اٞتسمية كالنفسية؛ ليعوّْض ما اعتاده كىو ُب بعد الوالدة،فالطفلي ُب أياًمو األيكٔبى 
 الرضاعة عمليةه جسمية كنفسية، ٢تا أثرىا البعيد ُب التكوين اٞتسدم كاالنفعإب كاالجتماعي ُب حياة فعملية

ا ٍب طفبلن؛ حيث يكوف ٔتىٍأمىن من األمراض اٞتسمية، كاٞتدب النفسي اليت يتعرض ٢تا الطفل الذم  اإلنساف كليدن
 3.، أك ما ظهر اليـو ٦تا يسمى بنوؾ اٟتليبيت ذَّل ّترعات من اٟتليب الصناعي

 : كضعت الشريعة اإلسبلمية للرضاعة أحكاما ٕتب مراعاهتا:أحكاـ الرضاعة: ثانيا
 كىنا نتساءؿ ما اٟتكم الشرعي إلرضاع األـ لولدىا؟: حكم إرضاع األـ لولدىا.أ 

 :اتفق الفقهاء على كجوب إرضاع األـ لولدىا ديانة، كاختلفوا ُب كجؤّا قضاء، على التفصيل اآلٌب ذكره
يركف عدـ كجوب إرضاع األـ كلدىا قضاء، إال إذا ٓب توجد مرضعة غَتىا، أك ٓب يقبل الطفل غَتىا، أك : الحنفية .1

رب األـ على إرضاع الولد، كلو كانت خارج عصمة األب، ألف اإلرضاع حق للولد  أف يكوف األب معسرا، كحينئذ ٕتي
 . أما ُب غَت تلك اٟتاالت فإف الرضاعة مثل النفقة كاجبة على األب4.كال ٬توز التفريط فيو

                                                           
. 700، ص07، اٞتزء1985 كىبة الزحيلي، الفقو اإلسبلمي كأدلتو، دار الفكر، دمشق، الطبعة الثانية، السنة1
 ا١تثلى من ٚتيع ة ىي سبحانو يعلم أف ىذه الفًتألنو ،ا تعأب يفرض للمولود على أمو أف ترضعو حولُت كاملُت": سيد قطب قاؿ 2

 صحيا  لينمو الطفل ٪توان سليمان ضركرية اليـو أف فًته عامُت الصحية كالنفسية كتيثبت البحوث ، للطفلالصحية كالنفسيةالوجوه 
. (1/253 ، مرجع سبق ذكره،سيد قطب، ُب ظبلؿ القرآف: المرجع) ".كنفسيا

بشأف بنوؾ اٟتليب  (6/2)6 :٣تلس ٣تمع الفقو اإلسبلمي، قرار رقم كُب ىذا الشأف ننقل قرار 3
 ربيع اآلخر 16-10إف ٣تلس ٣تمع الفقو اإلسبلمي ا١تنبثق عن منظمة ا١تؤ٘تر اإلسبلمي ُب دكرة انعقاد مؤ٘تره الثا٘ب ّتدة من 

 كدراسة طبية حوؿ بنوؾ اٟتليب، ـ، بعد أف عرض على آّمع دراسة فقهية،1985 (ديسمرب) كانوف األكؿ 28– 22/ىػ 1406
  :كبعد التأمل فيما جاء ُب الدراستُت كمناقشة كل منهما مناقشة مستفيضة مشلت ٥تتلف جوانب ا١توضوع كتبُت منها

ٍب ظهرت مع التجربة بعض السلبيات الفنية كالعلمية فيها فانكمشت كقل  أف بنوؾ اٟتليب ٕتربة قامت ّٔا األمم ال ربية، :أكالن 
  .االىتماـ ّٔا

كمن مقاصد الشريعة الكلية  .الرضاع ٟتيمة كليحمة النسب ٭تـر بو ما ٭تـر من النسب بإٚتاع ا١تسلمُت يعد أف اإلسبلـ :ثانيان 
  .كبنوؾ اٟتليب مؤدية إٔب االختبلط أك الريبة اافظة على النسب،

أف العبلقات االجتماعية ُب العآب اإلسبلمي توفر للمولود ا٠تداج أك ناقص الوزف أك اتاج إٔب اللَب البشرم ُب اٟتاالت  :ثالثان 
 .األمر الذم ي ٍت عن بنوؾ اٟتليب ا٠تاصة ما ٭تتاج إليو من االسًتضاع الطبيعي،

 . كا أعلم .حرمة الرضاع منها :ثانيان    .منع إنشاء بنوؾ حليب األمهات ُب العآب اإلسبلمي :أكالن   :قرر ما يلي
 (.16قرارات كتوصيات ٣تمع الفقو اإلسبلمي ا١تنبثق عن منظمة ا١تؤ٘تر اإلسبلمي، مرجع سبق ذكره، ص: المرجع)

 .345 ص،3، ج1997القاىرة، مصر، ، القدير، مطبعة البوالؽ فتح ا٢تماـ، ابن 4
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ف إ كأجر، كقضاء ببل ديانةرضاع كلده إ كجب عليها الرضيع أب عصمة ُب األـ كانت إذانو أ يركف :المالكية .2
 من الرضاعةف الطفل ال يقبل أ حالةما ُب أ .قومها ةليس ذلك من عادكف تكوف شريفو أال إ رجعية، ةكانت ُب عد

 1.لعادة قومها٥تالف كاف  كلو ا١تثل ةجربأ الرضاعة فتجب عليها ،موأغَت 
 2.مرضعة تعينت إذا إال ،ما بعده فبلأ ، مطلقااللبأرضاع ص َتىا إ األـ يركف انو ٬تب على :الشافعية .3
، ألف كاجب شريفة  أك الناسعامةرضاع طفلها مطلقا كاف كانت من إ على أة ا١ترإجبار عدـ ذىبوا إٔب :الحنابلة .4

ٍنتيٍم ًمٍن ﴿ كفسركا آية، كالنفقة ٦تا يلـز بو الوالد لولده ألنوالرضاع يقع على األب كحده،  أىٍسًكنيوىينَّ ًمٍن حىٍيثي سىكى
ًت ٛتىٍلو فىأىٍنًفقيوا عىلىٍيًهنَّ حىىتَّ يىضىٍعنى ٛتىٍلىهينَّ فىًإٍف أىٍرضىٍعنى لىكيٍم  كيٍجدًكيٍم كىالى تيضىارُّكىينَّ لًتيضىيػّْقيوا عىلىٍيًهنَّ كىًإٍف كينَّ أيكالى

تػيٍرًضعي لىوي أيٍخرىل نىكيٍم ٔتىٍعريكؼو كىًإٍف تػىعىاسىٍرًبيٍ فىسى ريكا بػىيػٍ  حاؿ على بأهنا ٤تمولة، [6:الطبلؽسورة ] ﴾فىآىتيوىينَّ أيجيورىىينَّ كىٍأ٘تًى
 3.اإلنفاؽ كعدـ التعاسر

 كالرضيع يقبل مطلقةف تكوف أال إ ،رضاع كلدىا مطلقاإ على األـ بإجبارٔب القوؿ كذىب الظاىرية إ :الظاىرية  .5
 4.صبلأك ليس ٢تا لَب أ ،ف يكوف لَب األـ ال يرضى بو الرضيعأك أ ،موأثدم غَت 

أنو على القاضي أف يأخذ ٔتصلحة الطفل، فيلـز األـ بإرضاع كلدىا، إال -  ما ذىب إليو الظاىرية–ك٨تن نرل 
 .إذا ثبت أنو ليس ٢تا لَب أصبل، أك أف ذلك ضار باألـ أك كلدىا

أجرة الرضاع .ب 
: إذا قامت األـ بإرضاع الولد الص َت، فإنو يفرؽ بُت حالتُت ٫تا :بالنسبة إلى األـ .1

كذلك إذا كاف اإلرضاع حاؿ قياـ الزكجية بينهما، أك  :إذا كانت األـ تستحق نفقة زكجها كالد الرضيع .1.1
، فإهنا ال تستحق األجرة على اإلرضاع، كذلك اكتفاء ٔتا تأخذه البائنكانت األـ ُب عدة الطبلؽ الرجعى أك 

 .من النفقة، فبل ٕتمع بُت نفقتها على زكجها، كأجر إرضاع كلدىا منو
كذلك إذا كاف اإلرضاع بعد انقطاع الزكجية بينهما،  : زكجها كالد الرضيعلنفقةإذا كانت األـ غير مستحقة . 2.1

كال تكوف ُب ىذه .  كلدىاإلرضاعفإف األـ تستحق األجرة على اإلرضاع، كلو كانت متعينة . بانقضاء العدة
حيث ال نفقة ٢تا على أبيو ُب ىذه . اٟتالة قد ٚتعت بُت نفقتها على زكجها، كبُت أجرة إرضاع كلدىا منو

ًت ٛتىٍلو فىأىٍنًفقيوا عىلىٍيًهنَّ حىىتَّ يىضىٍعنى ﴿:  ا١تطلقاتُبكالدليل على ذلك، قولو ا تعأب . اٟتالة كىًإٍف كينَّ أيكالى
تػيٍرًضعي لىوي أيٍخرىل نىكيٍم ٔتىٍعريكؼو كىًإٍف تػىعىاسىٍرًبيٍ فىسى ريكا بػىيػٍ سورة ] ﴾ٛتىٍلىهينَّ فىًإٍف أىٍرضىٍعنى لىكيٍم فىآىتيوىينَّ أيجيورىىينَّ كىٍأ٘تًى

 أكجبت اآلية على األزكاج، أف يعطوا مطلقاهتم أجرة اإلرضاع، إف أرضعن بعد العدة، كمن فقد[. 06:الطبلؽ

                                                           
 .525ص/2 ، ج(مكتبة زىراف)الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبَت،  1
 إٔب شرح ا١تنهاج، دار الكتب العلمية، بَتكت، لبناف، هناية اتاج، (مشس الدين ٤تمد بن أيب العباس) األنصارمابن شهاب الدين  2

 .211، ص7، اٞتزء2003الطبعة الثالثة، 
 .9/313 ابن قدامة، ا١ت ٍت، ا١ترجع السابق، 3
. 79، صمرجع سبق ذكره أبوبكر لشهب، 4
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ا١تعلـو أف ا١تطلقة ال نفقة ٢تا على مطلقها بعد انقضاء عدهتا منو، كقد جعل ا تعأب استحقاقها لؤلجر مًتتبا 
 ألف إرضاعها، كإف ٓب يوجد اتفاؽ على األجرة ليس دليبلى على تربعها ،على اإلرضاع، ال على االتفاؽ

 .ألف حناهنا يدفعها إٔب اإلرضاع. باإلرضاع
١تضى سنة من تاريخ الفرقة، تعترب ُب حكم اليت . كا١تعتدة اليت أمرت بالكف عن ا١تطالبة با١تفركض لنفقة عدهتا

.  فتستحق أجرة الرضاع. حيث ال نفقة ٢تا على كالد الرضيع. انقضت عدهتا
، من حُت الوصيكَب ىذه اٟتالة تستحق األـ األجرة ُب مدة الرضاع فقط، بدكف عقد إجارة مع األب أك 

كتكوف األجرة ديناى صحيحاى، ُب ذمة كالد الرضيع، ال . القاضيقيامها باإلرضاع، كمن غَت توقف على قضاء 
 . كىو اإلرضاع؛ألهنا ُب نظَت عمل قامت بو. يسقط إال باألداء أك اإلبراء

فلورثتها أف يطالبوا األب بذلك، كإف مات األب قبل أف . فإف ماتت األـ قبل أف تأخذ األجرة ا١تستحقة ٢تا
 .الًتكة  دين عليو تأخذىا األـ أك كرثتها من تركتو، أسوة بسائر الديوف ا١تستحقة ُبفهي ،يدفع ٢تا األجرة

 األجرة ىذه عن دفع الوصي أجرة ا١تثل، كإذا امتنع األب أك ىي إذا ٓب يكن ٙتة اتفاؽ األـ تستحقهاكاألجرة اليت 
.  بدفعهاالقاضيمره أمدة اإلرضاع 

، فإف كاف الصلح أثناء قياـ الزكجية أك ُب شيءكإذا صاٟتت األـ كالد الرضيع على أجرة الرضاع ُب مقابل 
عدة الطبلؽ الرجعى، فبل ٬توز ىذا الصلح، ألهنا ال تستحق ىذه األجرة، الستحقاقها النفقة الزكجية، كلكن إذا 

 العدة فإنو يكوف انقضاء الصلح بعد كافكاف ىذا الصلح ُب عدة الطبلؽ البائن، فإنو يكوف جائزاى، كإذا 
.  األـ كل ما اتفقت عليو مع األباستحقاؽصحيحا باالتفاؽ، كيًتتب على ىذا الصلح 

سواء كانت . إذا أرضعت الص َت غَت أمو، كٓب تكن متربعة باإلرضاع، استحقت األجرة :بالنسبة إلى غير األـ .2
 . قريبة للرضيع، أك أجنبية عنو

اتفق فقهاء اٟتنفية على أف مدة اإلرضاع بالنظر إٔب استحقاؽ :  تستحق عنها األجرةالتيمدة اإلرضاع  .ج 
.   اٟتوالف األكالف من حياة الرضيعىي. األجرة

ٍولىٍُتً كىاًملىٍُتً ًلمىٍن ﴿:  لقولو تعأب؛ األجرة على إرضاعو بعد اٟتولُتاألـفبل تستحق  دىىينَّ حى كىاٍلوىاًلدىاتي يػيٍرًضٍعنى أىٍكالى
كإذا ٓب يست ن . ، فقد جعل ا تعأب ٘تاـ الرضاعة حولُت كاملُت[233:البقرةسورة ] ﴾أىرىادى أىٍف ييًتمَّ الرَّضىاعىةى 

.   حىت يست ٌت بالطعاـ عن اإلرضاع،الص َت عن اإلرضاع بعد اٟتولُت الكاملُت، فإنو ٭تل إرضاعو عند اٞتمهور
 ؟من تجب عليو أجرة الرضاع.د 

 من طعاـ ، كىذه النفقة كاجبة ُب مالو، إف كاف لو ماؿ، كسائر نفقتو،أجرة الرضاع تعترب من ضمن نفقة الص َت
كفايتو، كال يشارؾ األب بو كإف ٓب يكن لو ماؿ، فنفقتو كاجبة على أبية بقدر ما تندفع بو حاجتو، كتقـو . ككسوة

كإذا كاف فقَتاى عاجزاى عن .  إذا كاف قادراى بيساره أك بكسبو،أحد ُب نفقة أكالده، فتجب عليو أجرة إرضاعو
 .  فأجرة إرضاع الص َت، ٕتب على من ٕتب نفقتو عليو من أقاربو،الكسب، أك كاف األب ميتاى 
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التبرع بالرضاع .ق 
 فإذا امتنعت عن اإلرضاع إال بأجر، كٓب تكن متعينة ،إذا كاف األصل أف األـ أحق من غَتىا بإرضاع كلدىا

كلو كاف ما تطلبو أجر ا١تثل، . ، ككجدت امرأة متربعة باإلرضاع أك راضية بأقل من األجر الذم تطلبو األـإلرضاعو
 فتقـو بإرضاع الص َت، ألف ا١تقصود ، سواء كانت قريبة للرضيع، أك أجنبية عنو، باإلرضاعاألـفهذه ا١ترأة أحق من 

. ىاتُت اٟتالتُت إضرار باألب  أحق ُباألـكَب اعتبار . من الرضاع كىو ت ذية الطفل متحقق بدكف ضرر للرضيع
الى تيضىارَّ كىاًلدىةه ًبوىلىًدىىا كىالى مىٍوليوده لىوي ًبوىلىًدًه كىعىلىى ﴿: كقد قاؿ تعأب. إللزامو باألجر الذم تطلبو األـ بدكف مربر

كما دامت  . النتساب الولد إليو،األب، كٝتى مولوداى لو:  كا١تراد با١تولود لو،[233:البقرةسورة ] ﴾اٍلوىاًرًث ًمٍثلي ذىًلكى 
 تقدـ ا١تتربعة أك اليت رضيت باألقل من األجر الذم تطلبو األـ، ،األـ ال تقبل اإلرضاع إال باألجر الذم تطلبو

 اٟتاضنة، فبل يؤخذ الولد منها، كحىت ال يفوت ىيكتقـو بإرضاع الطفل عند أمو، حىت ال تضار األـ إذا كانت 
 .اٟتضانةعليها حقها ُب 

 :إذا ًب إرضاع طفل من طرؼ امرأة، فإف ذلك يينتج أحكاما كآثارا ٧تملها فيما يلي: آثار الرضاعة: ثالثا
 24/3ا١تادةلقد أخذ ا١تشرع اٞتزائرم ىذا التحرٙب القائم على الرضاعة ُب  1: من موانع الزكاجالرضاعة مانع.أ 

 : كلكن ال يقع التحرٙب على أساس الرضاعة إال بتوافر الشركط التاليةاألسرة، نوفقا من 27ا١تادةك
.  كذلك يقع التحرٙب لو كاف الرضاع من خنثى،  فلَب اٟتيواف ال يقع فيو التحرٙب: أف تكوف المرضعة امرأة .1
ال ٭تـر " :على أنومنو  29ا١تادةُب نوف األسرة نص قا :(في الحولين األكلين)  الرضاعةأف تتم الرضاعة في فترة .2

أماـ االختبلؼ الفقهي حوؿ ىذا الشرط من حيث مىت يقع  ،"الرضاع إال ما حصل قبل الفطاـ أك ُب اٟتولُت
 "الواك " كلكن كاف عليو أف يستبدؿ عبارة أك بأداة كصل،التحرٙب فأخذ ا١تشرع اٞتزائرم ٔتا ذىب إليو الفقو الراجح

أم « ال رضاع إال ما كاف ُب اٟتولُت» :ملسو هيلع هللا ىلص كذلك استنادا لقولو ،"قبل الفطاـ كُب اٟتولُت" كمن ٍب تصبح ا١تادة
 . إذا ًب الرضاع بعد اٟتولُت ال يقع التحرٙب

من قانوف األسرة  29ا١تادة نص ا١تشرع ُب ،أماـ االختبلؼ الفقهي بشأف مقدار الرضاعة ارمة :عدد الرضاعات .3
.   ا١تذىب ا١تالكيعلىُب ذلك مستندا ، "سواء كاف اللَب قليبل أك كثَتا:"..على أف التحرٙب يقع

حاالت قائمة على ا١تصاىرة ْتيث ك ،ىناؾ حاالت قائمة على النسب: حاالت التحريم الناشئة عن الرضاعة.ب 
 نوف األسرة،قامن  222ا١تادةكلكن عمبل بػ" ٭تـر من الرضاعة ما ٭تـر من النسب" : على أنو27ا١تادةتنص 

 :، كاٟتاالت ىيالتحرٙب يقع بسبب الرضاع حىت كلو كاف األمر متعلقا با١تصاىرة
.   كأمها كإف علت، كأـ أبيو رضاعا، كأمها كإف علت،كىن أمو رضاعا :أصوؿ الشخص من الرضاعة .1
.   كابنة ابنو رضاعا كابنتها كإف نزلت، كابنتها كإف نزلت، كىن بنتو رضاعا:الرضاعةفركع الشخص من  .2

                                                           
 .62 ص.مرجع سبق ذكرهتشوار اٞتيبلٕب، ٤تاضرات ُب قانوف األسرة اٞتزائرم،  1
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 سواء اٖتد زماف الرضاعة ، كبنات إخوتو كأخواتو رضاعا مهما نزلن،كىن األخوات رضاعا: اإلخوة من الرضاعة .3
 1.من قانوف األسرة 28، كفقا لنص ا١تادةأك ٓب يتحد

.  كىن عمتو كخالتو رضاعا: فركع الجد كالجدة من الرضاعة .4
 ، كأـ أبيها كإف علت، كأـ أمها كإف علت،كىي أـ الزكجة رضاعا :أصوؿ الزكجة من الرضاعة بمجرد العقد .5

.  فهذه يقع عليها التحرٙب ٔتجرد إ٘تاـ العقد على الفتاة اليت أرضعتها
 كيشًتط فيها أف يتم الدخوؿ كيقصد ّٔا الطفلة اليت تكوف الزكجة قد ،كىي الربيبة :بنت الزكجة من الرضاعة .6

 2. كإف بعدت درجاهتن، كبنات أبنائها،أرضعتها قبل أف تتزكج الرجل ككذلك بنات بناهتا
 ،فبل ٬توز للشخص أف يتزكج بزكجة أبيو أك جده كإف عبل: زكجات األب كالجد من الرضاع بمجرد العقد .7

 ا١ترأة اليت تزكج ّٔا األب أك اٞتد ليست ا١ترضعة كإال كقد تكوف ،كذلك ٔتجرد أف يكوف األب أك اٞتد عقد عليها
 3.أم زكجة األب أك اٞتد من الرضاع مهما عبل. كانت أمو رضاعا

ال ٬توز للشخص الذم كاف سببا ُب إدرار لَب ا١ترأة : زكجات أحد فركع الشخص من الرضاعة بمجرد العقد .8
.   كذلك ٔتجرد العقد عليها، أف يتزكج با١ترأة اليت تزكج ّٔا ابنو رضاعا،ا١ترضعة

 4.(الذين ٖب إرضاعهما) أك األخت رضاع  أـ األخ:االستثناءات الواردة على موانع الرضاعة .9

 
  

                                                           
ييعد الطفل الرضيع كحده دكف إخوتو كأخواتو كلدا للمرضعة كزكجها كأخا ٞتميع أكالدىا كيسرم : " من قانوف األسرة28 المادةنص 1

 ."التحرٙب عليو كعلى فركعو
ـر عليو التزكج ّٔا كببناهتا مهما نزلن، أما إذا ٓب يكن قد دخل ّٔا فبل ٖتـر عليو إف طلق أمها 2  .فإذا دخل بأمها ٭تي
3

فبل ٭تـر على ىذا الطفل الزكاج ٔتن أرضعتو فحسب، كىي أمو من الرضاع؛ بل . كاألب من الرضاع ىو من رضع الطفل من زكجتو 
 .٭تـر عليو كذلك الزكاج بضرهتا اليت تعترب زكجة أبيو من الرضاع

 .63تشوار اٞتيبلٕب، ا١ترجع السابق، ص 4



 حقوؽ الطفل من العدـ إلى المهد: الباب األكؿ

~ 116 ~ 
 

 حق الطفل في الحياة كالرعاية الصحية: المطلب الثاني
ييعدُّ حق اإلنساف ُب اٟتياة من أٝتى اٟتقوؽ اليت ثبتتها كأكدهتا الشرائع السماكية كالقوانُت الوضعية، كىو ال 

ٮتتص ٔترحلة عمرية معينة، بل لو عبلقة بكل أطوار اإلنساف، كنظرا أل٫تية كخطورتو فقد بدأنا بو، ككضعناه مع 
حقوؽ الطفل ُب ا١تهد، ليس ألنو مرتبط ّٔذه ا١ترحلة؛ بل ألف ٚتيع اٟتقوؽ األخرل مرتبطة بو كجودا كعدما، فإذا 

كتبدأ حياة اإلنساف من ٟتظة كالدتو حيا إٔب . فيًقدىت اٟتياة انتهى كجود اإلنساف كال ٣تاؿ للحديث عن باقي حقوقو
تبدأ شخصية اإلنساف بتماـ كالدتو حيا '':  من القانوف ا١تد٘ب اٞتزائرم25غاية كفاتو، كىو ما نصت عليو ا١تادة

 .، أما ُب الشريعة اإلسبلمية فتبدأ اٟتياة بنفخ الركح ُب اٞتنُت كىو ُب بطن أمو"كتنتهي بوفاتو
اٟتق ُب اٟتياة لصيق باإلنساف، ٭تميو القانوف، :  منو أفٌ 38ُب ا١تادة1(2020)كقد عٌد الدستور اٞتزائرم لسنة

تضمن الدكلة : " منو فنصت على أنٌو39أما ا١تادة. ُب اٟتاالت اليت ٭تددىا القانوف ال إكال ٯتكن أف ٭تـر أحد منو
 كنصت نفس ا١تادة ُب فقرهتا ."٭تظر أم عنف بد٘ب أك معنوم، أك أم مساس بالكرامة" عدـ انتهاؾ حرمة اإلنساف

 .بالبشر يعاقب القانوف على التعذيب، كعلى ا١تعامبلت القاسية، كالبلإنسانية أك ا١تهينة، كاالٕتارالثالثة على أنو 
 ٔتا فيها ٛتاية حياتو من االعتداء، كلعل جل ،كما نقصده باٟتياة ىو توافر الشركط اليت تضمن بقاء الطفل ك٪توه

ما ذكرناه من حقوؽ سالفا أك ما سنذكره الحقا، يؤدم ُب النهاية إٔب اٟتق ُب اٟتياة، فتحرٙب كمنع إجهاض اٞتنُت، 
كالنفقة عليو أك على أمو ألجلو، كإرضاع الص َت، كاإلنفاؽ عليو، كحضانتو ككفالتو، كصوف أموالو كحفظها، ىو ُب 

كلكننا ىنا سنخص بالذكر ٛتاية الطفل من االعتداء اٞتسدم كعدـ تعرضو . النتيجة حفظ كصوف للحق ُب اٟتياة
للقتل الذم يينهي حياتو كييفنيها، كسنتطرؽ كذلك إٔب حق الطفل ُب الرعاية الصحية فهي اليت ٖتفظ جسمو من 

 :كعليو فإننا سنناقش ىذا اٟتق ُب فرعُت. ا١ترض كٖتمي حياتو من ا٢تبلؾ
 .     حق الطفل في الحياة: الفرع األكؿ
 حق الطفل في الرعاية الصحية: الفرع الثاني

 الحياةفي الطفل حق : الفرع األكؿ
الطفل كما عرفنا سابقا كائن ضعيف ٭تتاج إٔب الرعاية كاٟتماية، كقد ييوجد خطر على سبلمتو اٞتسدية كالبدنية، 

لذا كجب توفَت كل ما ٯتكن ٟتماية حياتو كحفظها كصوهنا من أم اعتداء، فاٟتياة ىي أىم ما ٯتلكو الشخص، 
كقد حرصت الشريعة اإلسبلمية كالقانوف . كبفقدىا ينتهي كل شيء، فإذا زالت اٟتياة سقطت كل اٟتقوؽ األخرل

اٞتزائرم على ٛتاية حياة الطفل كىو جنُت فحٌرمت إجهاضو، كبعد كالدتو حٌرمت تعريض حياتو إٔب أم انتهاؾ ُب 
 :أم مرحلة من مراحل عمره، كىذا ما سنتعرؼ عليو فيما يلي

 .حق الطفل في الحياة في القانوف الجزائرم: ثانيا. - حق الطفل في الحياة في الشريعة اإلسالمية: أكال -

                                                           
 يتعلق بإصدار التعػػديػػل الػػدستػػورم، ا١تصادؽ عػػلػػيػػو ُب استػػفػػتػػاء أكؿ 2020ديسمرب30 مؤرخ ُب442-20مرسـو رئاسي رقم 1

 .2020ديسمرب30، ا١تؤرخة ُب82 ، الصادر باٞتريدة الرٝتية للجمهورية اٞتزائرية الدٯتقراطية الشعبية، العدد2020نػػوفػػمػػبػػر
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الشريعة اإلسالمية في الحياة في الطفل حق : أكال
الدين كالنفس كالعقل كالنسل كا١تاؿ، : قلنا سابقا أٌف من مقاصد الشريعة اإلسبلمية حفظ الكليات ا٠تمس كىي

 .فحفظ النفس من أىم ا١تقاصد اليت جاءت ّٔا الشريعة كجودا كعدما
 .فيكوف بتحرٙب كٕترٙب قتل النفس أك االعتداء عليها، كتشريع القصاص:  جانب العدـأما من -
﴿كىكيليوا كىاٍشرىبيوا فبما يتوقف عليو صوف اٟتياة كحفظ األجساـ، بإباحة األكل كالشرب :  جانب الوجودكأما من -

بُّ اٍلميٍسرًًفُتى﴾ ، كلبس الثوب كاٗتاذ ا١تساكن ٟتماية األبداف، كتشريع [31:األعراؼسورة ]كىالى تيٍسرًفيوا ًإنَّوي الى ٭تًي
 .[69:النحلسورة ]﴿ٮتىٍريجي ًمٍن بيطيوهًنىا شىرىابه ٥تيٍتىًلفه أىٍلوىانيوي ًفيًو ًشفىاءه لًلنَّاًس﴾العبلج كالتداكم 
نىا عىلىى بىًٍت ًإٍسرىائًيلى أىنَّوي مىٍن قػىتىلى نػىٍفسنا بً ىٍَتً نػىٍفسو أىٍك فىسىادو ُب اأٍلىٍرًض فىكىأى٪تَّىا : ٢تذا قاؿ سبحانو تىبػٍ ﴿ًمٍن أىٍجًل ذىًلكى كى

يعنا﴾ يعنا كىمىٍن أىٍحيىاىىا فىكىأى٪تَّىا أىٍحيىا النَّاسى ٚتًى ، فهذه اآلية ٚتعت ُب حفظ النفس [32:ا١تائدةسورة ]قػىتىلى النَّاسى ٚتًى
بُت الوجود كالعدـ، فتحرٙب القتل ىو حفظ من جانب العدـ، كاإلحياء حفظ من جانب الوجود، كاإلحياء يكوف 

 .ٔتا تقـو بو اٟتياة كالعبلج كالوقاية كال ذاء كاللباس، ككل ما ٭تفظ ك٭تمي النفس كاٞتسم كالبدف
 .كّٔذا تكوف الشريعة اإلسبلمية قد حفظت حق الطفل ُب اٟتياة ُب كل األحواؿ كالظركؼ

حيكم قتل النفس في الشريعة اإلسالمية .أ 
 ﴾ً ﴿كىالى تػىٍقتػيليوا النػٍَّفسى الَّيًت حىرَّـى اللَّوي ًإالَّ بًاٟتٍىقٌ  : عموما، فقاؿ سبحانو كتعأب قتل النفساإلسبلمية حٌرمت الشريعة

نىا : ، كجعل القرآف قتل نفس كاحدة كقتل الناس ٚتيعا[33:سورة اإلسراء- 151:األنعاـسورة ] تىبػٍ ﴿ًمٍن أىٍجًل ذىًلكى كى
يعنا كىمىٍن أىٍحيىاىىا فىكىأى٪تَّىا أىٍحيىا  عىلىى بىًٍت ًإٍسرىائًيلى أىنَّوي مىٍن قػىتىلى نػىٍفسنا بً ىٍَتً نػىٍفسو أىٍك فىسىادو ُب اأٍلىٍرًض فىكىأى٪تَّىا قػىتىلى النَّاسى ٚتًى

يعنا ﴿كىالى تػىٍقتػيليوا أىنٍػفيسىكيٍم ًإفَّ اللَّوى كىافى ًبكيٍم : ، بل حٌرمت حىت قتل اإلنساف لنفسو[32:ا١تائدةسورة ] ﴾النَّاسى ٚتًى
 كما أكدت األحاديث ُب السنة النبوية على حيرمت القتل كا١تساس بالنفس كحيرمت  .[29:النساءسورة ] رىًحيمنا﴾ً 

ال ٭تل دـ امرئ مسلم يشهد أف ال إلو إال ا كأٌ٘ب : "ملسو هيلع هللا ىلصقاؿ رسوؿ ا : الدماء، فعن مسركؽ عن عبد ا قاؿ
 كالنصوص من السنة 1".رسوؿ ا إال بإحدل ثبلث، النفس بالنفس، كالثيب الزا٘ب، كا١تفارؽ لدينو التارؾ للجماعة

 2.ُب ذلك كثَتة
 أفَّ ىذه النَّفسى ًمٍلكه ٠تالقها، كىو ا تعأب الذم خلقها ككىبها اٟتياة، فلو سبحانو كحده اٟتقُّ ففلسفة الشريعة

 .[42:الزمرسورة ]﴾..﴿اللَّوي يػىتػىوىَبَّ اأٍلىنٍػفيسى ًحُتى مىٍوهًتىا كىالَّيًت ٓبىٍ ٘تىيٍت ُب مىنىاًمهىا: قبضها إف شاءُب إبقائها أك 

                                                           
. 1443، ص6878  حديث رقم،"أف النفس بالنفس كالعُت بالعُت: قولو تعأب" باب البخارم،  كتاب الديات،ركاه  1
يـو : يا أيها الناس أٌم يـو ىذا؟ قالوا: " خطب الناس يـو النحر فقاؿملسو هيلع هللا ىلصكعن ابن عباس رضي ا عنهما أف رسوؿ ا:  منها2

فإف دماءكم كأموالكم كأعراضكم عليكم : شهر حراـ، قاؿ: فأٌم شهر ىذا؟ قالوا: بلد حراـ، قاؿ: حراـ، قاؿ فأٌم بلد ىذا؟ قالوا
ركاه البخارم، ". اللهم ىل بل ت، اللهم ىل بل ت: حراـ، كحيرمة يومكم ىذا، ُب بلدكم ىذا، ُب شهركم ىذا، ٍب رفع رأسو فقاؿ

 .344، ص1739، حديث رقم"ا٠تيطبة أياـ مٌٌت "ا١ترجع السابق، كتاب اٟتج، باب 
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كحىت القصاص الذم ُب ظاىره أنٌو ىدر للحياة، إال أنو ُب حقيقتو شيرّْع للحفاظ على ىذه اٟتياة حىت ال تتكرر 
جرائم القتل ُب آّتمع؛ فعندما يعلم من تسوؿ لو نفسو ارتكاب جرٯتة قتل، أف الثمن سيكوف حياتو ىو أيضا فلن 

يىاةه يىا أيكٕب اأٍلىٍلبىاًب : ٬ترؤ على فعل ذلك، ك٢تذا عٌد القرآف القصاص حياة، فقاؿ عز من قائل ﴿كىلىكيٍم ُب اٍلًقصىاًص حى
﴿كىمىٍن : ، أما ُب اآلخرة فإف قاتل النفس عمدا توعده ا بأشد العذاب، فقاؿ[179:البقرةسورة ]لىعىلَّكيٍم تػىتػَّقيوفى﴾

ابنا عىًظيمنا﴾ ا ًفيهىا كىغىًضبى اللَّوي عىلىٍيًو كىلىعىنىوي كىأىعىدَّ لىوي عىذى ا فىجىزىاؤيهي جىهىنَّمي خىاًلدن  .[93:النساءسورة ]يػىٍقتيٍل ميٍؤًمننا ميتػىعىمّْدن
كإذا كاف ٖترٙب قتل النفس ُب النصوص ا١تذكورة جاء عاما لكل البشر مهما كاف سنهم ص ارا أك كبارا، كمهما 

فإف الشريعة خصت فئة فاٞتميع يتمتع ْتق اٟتياة كال ٯتلك أحد أف يراجع الناس فيو، كاف جنسهم ذكورا أك إناثا، 
  1.األطفاؿ بالتحرٙب حرصا منها على ٛتاية ىذه الفئة الضعيفة كالقاصرة

 .كىذا التخصيص ىو دليل آخر على اىتماـ الشريعة بالطفل كحياتو
ين أف يكونا أحٌن كأرحم الناس بأبنائهما، ك٢تذا شٌبو أمَت الشعراء  :تحريم قتل األكالد مطلقا.ب  ييفًتض ُب الوالدى

 : قائبل2،"كيلد ا٢تدل"بأمتو برٛتة األـ كاألب بولد٫تا ُب قصيدتو الشهَتة  ملسو هيلع هللا ىلصأٛتد شوقي رٛتة الرسوؿ 
اءي  ا الريٛتى كإذا رىًٜتتى فىأنتى أيُـّ أك أبه          ىىذاًف ُب الدينيا ٫تي

3 
، كلكن بعض النفوس ا١تريضة، قد ال ترل (األب كاألـ)فبل يوجد أحرص كال أفضل ٦تن يعتٍت باألبناء من الوالدين 

ذلك، كتتصرؼ خبلؼ الفطرة ا١تستقيمة كعكس الطبيعة السوية، فتعتدم على فلذة أكبادىا كقرة أعينها، كتطالعنا 
 .كسائل اإلعبلـ يوميا بأخبار اعتداء أك قتل اآلباء لؤلبناء، أك ما ييعرؼ ّترائم األصوؿ على الفركع

                                                           
 جامعة الوادم، حقوؽ الطفل ُب اإلسبلـ من الوالدة إٔب البلوغ، ٣تلة الدراسات الفقهية كالقضائية،  رٛتا٘ب كالسعيد أٓتيت،إبراىيم 1

 .161، ص2017، جواف4 العدداٞتزائر،
  مع الربدة للبويصرم، ملسو هيلع هللا ىلص كىي من أفضل كأٚتل ما  قاؿ ككىتب شوقي كمن أفضل ما كيًتب ُب مدح الرسوؿ 2

 كيلًػدى الػهيػدل فىػالكائًناتي ًضياءي  :جاء ُب مطلعها
ي الػمىبلًئكي حىولىوي  الػركحي كىالػمىػؤلى
كىالػعىػرشي يىزىو كىاٟتىظَتىةي تىزدىىي 
ػديػقىػةي الفيرقاًف ضاًحكىةي الريبا  كىحى

 كىالػوىحيي يىقطيري سىلسىبلن ًمن سىلسىلو 

كىفىػمي الػزىمػاًف تىػبىػسُّػمه كىثىناءي 
نػيػا ًبًو بيشىراءي  لًػلػديػًن كىالػدي

ػنػتىػهى كىالًسدرىةي العىصماءي  كىالػمي
بًػالػتيػرجيػماًف شىػًذيَّةه غىٌناءي 

 كىالػلىػوحي كىالػقىػلىػمي البىديعي ريكاءي 
دل  : إٔب أف يقوؿ

ى
فىػًإذا سىػخىوتى بػىلى تى بًاٞتوًد ا١ت
كىًإذا عىػفىػوتى فىػقػاًدران كىميػقىدَّران 

كىًإذا رىًحػػمػتى فىػأىنػتى أيٌّ أىك أىبه 
ا ًىيى غىضبىةه   كىًإذا غىػًضػبػتى فىًإ٪تَّ
 كىًإذا رىضػيػتى فىػذاؾى ُب مىرضاتًوً 
ناًبًر ًىزَّةه  ػطىػبػتى فىػلًػلمى كىًإذا خى

كىفىػعىػلػتى مػا ال تىػفعىلي األىنواءي 
ال يىػسػتىػهػيػني ًبعىفًوؾى اٞتيهىبلءي 

نيا ىيما الريحىماءي  ىىػذاًف فػي الػدي
 فػي الػحىػقّْ ال ًض نه كىال بى ضاءي 

ػثػيػًر ٖتىىلُّمه كىرًياءي   كىًرضػى الػكى
 تىػعػرك الػنىػًدمَّ كىلًػلقيلوًب بيكاءي 

 

 .11:34:  الساعة15/07/2022: بتاريخ https://www.aldiwan.net/poem20977.html: صفحة الديواف 3
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﴿ييوًصيكيمي اللَّوي : كلكن ا سبحانو كتعأب أرحم الراٛتُت، كىو أرحم باألـ من كلدىا، لذا كصى الوالدين بأبنائهم
دًكيٍم﴾  ، كىو يعلم السر كأخفى، كألنو يعلم أف بعض البشر قد يتجاكزكف ُب أفعا٢تم، [11:سورة النساء]ُب أىٍكالى

 ٢تذا 1كٮترجوف عن طبيعتهم البشرية، كينسلخوف من أبوهتم أك أمومتهم، فيجوركف على من ييفًتض عليهم ٛتايتهم،
قيٍل تػىعىالىٍوا أىٍتلي مىا ﴿: فقد حٌذر تعأب اآلباء من إزىاؽ أركاح أكالدىم مهما كانت األسباب كا١تربرات، فقاؿ سبحانو

ٍيًن ًإٍحسىاننا  ٍيئنا كىبًاٍلوىاًلدى ؽو حىرَّـى رىبُّكيٍم عىلىٍيكيٍم أىالَّ تيٍشرًكيوا بًًو شى دىكيٍم ًمٍن ًإٍمالى  ٨تىٍني نػىٍرزيقيكيٍم كىًإيَّاىيٍم كىالى تػىٍقرىبيوا كىالى تػىٍقتػيليوا أىٍكالى
سورة ]﴾ اٍلفىوىاًحشى مىا ظىهىرى ًمنػٍهىا كىمىا بىطىنى كىالى تػىٍقتػيليوا النػٍَّفسى الَّيًت حىرَّـى اللَّوي ًإالَّ بًاٟتٍىقّْ ذىًلكيٍم كىصَّاكيٍم بًًو لىعىلَّكيٍم تػىٍعًقليوفى 

، فجعل من قتل األبناء كبَتة من الكبائر بعد أف حذرىم من الشرؾ با، كأمرىم باإلحساف إٔب [151:األنعاـ
الوالدين، هناىم عن قتل األبناء بسبب الفقر؛ ألف ا ىو الذم يرزؽ اآلباء كاألبناء معا، كىذا التحرٙب خاص بقتل 

دىكيمٍ األكالد ﴿ ﴾، كىو كىالى تػىٍقتػيليوا النػٍَّفسى الَّيًت حىرَّـى اللَّوي ﴾؛ ألنو جاء بعده ٖترٙب عاـ لقتل النفس عموما ﴿كىالى تػىٍقتػيليوا أىٍكالى
يشمل النفس البشرية كافة الص َت كالكبَت الذكر كاألنثى ا١تؤمن كغَته، كىذا التخصيص بالتحرٙب ٬تعل منو جرٯتة 

أشد، كقد تكوف عقوبتو األخركية أقسى، فكاف ٯتكن أف يكتفي بالتحرٙب العاـ، كلكنو زاد ُب التأكيد على حيرمة قتل 
 . األكالد، رٔتا ألنو صادر ٦تن كاف ييفًتض منهم أف يوفركا اٟتماية كمعها الرعاية كاٟتناف، كلكن خالفوا ذلك كلو

ؽو ﴿ :كُب آية أخرل قاؿ عز كجل دىكيٍم خىٍشيىةى ًإٍمالى لىهيٍم كىافى ًخٍطئنا كىالى تػىٍقتػيليوا أىٍكالى  ٨تىٍني نػىٍرزيقػيهيٍم كىًإيَّاكيٍم ًإفَّ قػىتػٍ
ًبَتنا﴾   حىت كلو كاف ٣ترد ،، فهذه اآلية دليل آخر على ٖترٙب قتل األبناء مهما كانت األسباب[31:سورة اإلسراء]كى

توقع الفقر كخشية حلولو، فذلك سيكوف خطأ كجرٯتة كبَتة، كألف الوالدين ٮتشوف كقوع أبنائهم ُب الفقر كالفاقة، 
 .فقد طمأهنم ا سبحانو كتعأب بأنو ىو الذم سَتزؽ أبناءىم كما رزقهم ىم أيضا

تتضمناف ٖترٯتا باتا كمؤبدا النتفاء  ( سورة اإلسراء31كاآلية-  من سورة األنعاـ151اآلية)فاآليتاف السابقتاف 
 .إمكاف كجود أم مربر للقتل، كقد جاء تركيب كل آية حسب السياؽ، فهو ٮتاطب األكلياء أك اآلباء ُب اآليتُت

﴾ على األبناء نػىٍرزيقيكيمٍ ﴾ مسبقا رزؽ اآلباء ﴿٨تىٍني نػىٍرزيقيكيٍم كىًإيَّاىيمٍ ﴿: قاؿ" األنعاـ" لكنو ُب اآلية األكٔب 
فقر اآلباء، كعجزىم عن توفَت العيش ألنفسهم فكيف بأبنائهم، ﴾، ألنو ذكر أف مربر القتل بالنسبة ٢تم ىو كىًإيَّاىيمٍ ﴿

 . ٢تذا طمأهنم على أنفسهم أكال بأنو سَتزقهم ىم بداية كسَتزؽ أبناءىم كذلك
قاؿ ﴿٨تىٍني نػىٍرزيقػيهيٍم كىًإيَّاكيٍم﴾ مبتدئن برزؽ األبناء ﴿نػىٍرزيقػيهيٍم﴾ ٍب اآلباء ﴿كىًإيَّاكيٍم﴾، " اإلسراء"أما ُب اآلية الثانية 

ألف سبب القتل ٥تتلف كىو ليس فقر اآلباء، بل خشيتهم من الوقوع ُب الفقر بعد إ٧تاب األكالد، ٢تذا طمأهنم على 
 .رزؽ أبنائهم أكال فبل داعي للخوؼ، كسَتزقهم ىم أيضا

 2.فعرٌبت كل آية عن سبب اقتصادم ٥تالف فذاؾ قتل ٠تشية الوقوع ُب الفقر، كىذا قتل بسبب الفقر

                                                           
  /https://www.youm7.com  اليـو السابع ا١تصريةٞتريدة ا١توقع الرٝتي .أب يذبح زكجتو كأبناءه األربعة : من آخر األخبار1

 (.11:10 )06/08/2022بتاريخ 
العسكرم كهينة، حقوؽ الطفل بُت الشريعة اإلسبلمية كالقانوف الدكٕب، مذكرة ماجستَت ُب القانوف الدكٕب كالعبلقات الدكلية، كلية  2

 2016-2015اٟتقوؽ جامعة ا٤تمد بوقرة، بومرداس، السنة اٞتامعية 



 حقوؽ الطفل من العدـ إلى المهد: الباب األكؿ

~ 120 ~ 
 

ًبَتنا﴾، أم جرما عظيما، لتقٌوم التحرٙب كتزيد االنتباه إٔب  لىهيٍم كىافى ًخٍطئنا كى كقد زيدت ُب آية اإلسراء عبارة ﴿ًإفَّ قػىتػٍ
ىوؿ كبشاعة اٞترٯتة، كتؤكد مرة أخرل على شدة التحرٙب، ككما كرد ُب الصحيحُت عن عبد ا بن مسعود رضي ا 

إف ذلك : أف ٕتعل  ندا كىو خلقك، قلت:  أٌم الذنب أعظم عند ا؟ قاؿملسو هيلع هللا ىلصسألت النيب : عنو، قاؿ
  1..".أف تقتل كلدؾ ٗتاؼ أف يطعم معك: ٍب أٌم؟ قاؿ: لعظيم، قلت

، أنو عندما [151:سورة األنعاـ]﴾ كىالى تػىٍقتػيليوا النػٍَّفسى الَّيًت حىرَّـى اللَّوي ًإالَّ بًاٟتٍىقّْ ﴿: كا١تبلحظ أيضا ُب قولو تعأب
﴾، كيكوف ذلك ُب حاالت كالقصاص الذم يكوف ْتكم ًإالَّ بًاٟتٍىقّْ ٖتدث عن قتل النفس عموما استثٌت منها ﴿

 إال ..ال ٭تل دـ امرئ مسلم "قضائي كتنفذه سلطة ٥تتصة، كمن القتل باٟتق ما جاء ُب اٟتديث الذم ذكرناه سالفا 
  2.اٟتديث.." بإحدل ثبلث

دىكيٍم ًمٍن ﴿: كلكنو سبحانو عند حديثو عن قتل األكالد ٓب يضع أم استثناء، فقاؿ ُب األكٔب كىالى تػىٍقتػيليوا أىٍكالى
ؽو  ﴾: ، كقاؿ ُب الثانية[151:سورة األنعاـ]﴾ ًإٍمبلى ؽو دىكيٍم خىٍشيىةى ًإٍمبلى ، ليدؿ [31:سورة اإلسراء]﴿كىالى تػىٍقتػيليوا أىٍكالى

على أنو ال يوجد أم مربر أك أم سبب ٬تعل قتل األكالد جائزا أك مسموحا بو، فقتلهم ُب كل األحواؿ كمهما كانت 
ًبَتنا﴾ : الظركؼ ىو جرٯتة ال تيربٌر كال تي تفر، لذلك زاد أف قاؿ لىهيٍم كىافى ًخٍطئنا كى  [.31:سورة اإلسراء]﴿ًإفَّ قػىتػٍ

﴿يىا أىيػُّهىا النَّيبُّ :  عند مبايعتو للنساء اشًتط عليهن عدـ قتلهن ألكالدىن، قاؿ ا تعأبملسو هيلع هللا ىلصككذلك فإف النيب 
ٍيئنا كىالى يىٍسرًٍقنى كىالى يػىٍزًنُتى  دىىينَّن ًإذىا جىاءىؾى اٍلميٍؤًمنىاتي يػيبىايًٍعنىكى عىلىى أىٍف الى ييٍشرًٍكنى بًاللًَّو شى  كىالى يىٍأًتُتى بًبػيٍهتىافو كىالى يػىٍقتػيٍلنى أىٍكالى

ًينىوي بػىٍُتى أىٍيًديًهنَّ كىأىٍرجيًلًهنَّ كىالى يػىٍعًصينىكى ُب مىٍعريكؼو فػىبىايًٍعهينَّ كىاٍستػىٍ ًفٍر ٢تىينَّ اللَّوى ًإفَّ اللَّوى غىفيوره رىًحيمه﴾ سورة ]يػىٍفًتى
 3[.12:ا١تمتحنة

كما أٌف ا سبحانو كتعأب حٌذر قاتلي أكالدىم كأنذرىم با٠تسراف كبٌُت أنو ال حيٌجة كال مربر ٞترٯتتهم تلك إال 
دىىيمٍ اٞتهل كالسفو، ﴿قىٍد خىًسرى الًَّذينى    على ضبلؿ كحادكا عن الصوابكأخرب بأهنم سىفىهنا بً ىٍَتً ًعٍلمو﴾ قػىتػىليوا أىٍكالى

 4[.140:سورة األنعاـ] ﴿قىٍد ضىلُّوا كىمىا كىانيوا ميٍهتىًدينى﴾كأهنم
كىكذا هنت الشريعة اإلسبلمية عن التخلص من األكالد لفقر حاصل فعبل، أك خوؼ من فقر متوقع بسب كثرة 
أفراد األسرة، كعلى الوالد العائل أف يينفق على قدر طاقتو كقدرتو كما ٯتلك من ماؿ، فإف كاف موسرا فبل ٭تق لو أف 

سورة ] ﴾الى ييكىلّْفي اللَّوي نػىٍفسنا ًإالَّ كيٍسعىهىا﴿يضٌيق على من يعوؿ، كإف كاف فقَتا فلينفق ُب حدكد طاقتو 

                                                           
 .923، ص4477 حديث رقم، "فبل ٕتعلوا  أندادا كأنتم تعلموف"كتاب التفسَت، باب  ركاه البخارم، ا١ترجع السابق، 1
ال ٭تل دـ امرئ مسلم يشهد أف ال إلو إال ا كأٌ٘ب رسوؿ ا إال بإحدل ثبلث، النفس بالنفس، : "ملسو هيلع هللا ىلصكىو قوؿ الرسوؿ  2

 .، سبق ٗتر٬توركاه البخارم، "كالثيب الزا٘ب، كا١تفارؽ لدينو التارؾ للجماعة
مدا٘ب ىجَتة نشيدة، حقوؽ الطفل بُت الشريعة كالقانوف، مذكرة ماجستَت ُب القانوف ا٠تاص، كلية اٟتقوؽ بن عكنوف، جامعة  3

 .79، ص2012-2011، السنة اٞتامعية 1اٞتزائر
 .283، ص2000، مارس02 الصراط، السنة األكٔب، العدد-أٛتد رٛتا٘ب، حقوؽ الطفل ُب القرآف، ٣تلة كلية أصوؿ الدين 4
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﴿لًيػيٍنًفٍق ذيك سىعىةو ًمٍن سىعىًتًو كىمىٍن قيًدرى عىلىٍيًو رًٍزقيوي فػىٍليػيٍنًفٍق ٦تَّا آىتىاهي اللَّوي الى ييكىلّْفي اللَّوي : ، قاؿ سبحانو كتعأب[286:البقرة
 1.[07:الطبلؽسورة ]نػىٍفسنا ًإالَّ مىا آىتىاىىا سىيىٍجعىلي اللَّوي بػىٍعدى عيٍسرو ييٍسرنا﴾

كىذا ما أقرت بو ٚتيع مواثيق كمعاىدات حقوؽ اإلنساف، كمن بينها اتفاقية حقوؽ الطفل اليت نصت ُب مادهتا 
 ."ةتعًتؼ الدكؿ األطراؼ بأف لكل طفل حقا أصيبل ُب اٟتيا": السادسة بأنو

 المساكاة في حق الحياة كتحريم كأد البنات.ج 
كإذا كانت الشريعة قد حٌرمت قتل النفس عموما، فقد خٌصت أكثر فئة األطفاؿ ّٔذا التحرٙب، ٍب زادت التحرٙب 

كّٔذا فقد  كالوعيد على كأد البنات ألهنن أكثر عيرضة من الذكور للقتل ُب مرحلة مبكرة من أعمارىن كعند ميبلدىن،
 .ساكت بُت اٞتميع ُب اٟتق ُب اٟتياة، فبل فرؽ بينهم من حيث جنسهم كال مكانتهم االجتماعية

لًلًَّو ميٍلكي السَّمىاكىاًت كىاأٍلىٍرًض ٮتىٍليقي مىا يىشىاءي يػىهىبي ﴿: فا سبحانو كتعأب ىو الذم يهب األكالد ذكورا أك إناثا
 ﴾أىٍك يػيزىكّْجيهيٍم ذيٍكرىاننا كىًإنىاثنا كى٬تىٍعىلي مىٍن يىشىاءي عىًقيمنا ًإنَّوي عىًليمه قىًديره  (49)ًلمىٍن يىشىاءي ًإنىاثنا كىيػىهىبي ًلمىٍن يىشىاءي الذُّكيورى 

 جربا ألجل: بدأ سبحانو بذكر اإلناث، فقيل: "، قاؿ ابن قيم اٞتوزية، ُب تفسَته ٢تذه اآلية[50-49:الشورلسورة ]
 فإف األبوين ال ، ألف سياؽ الكبلـ أنو فاعل ما يشاء ال ما يشاء األبواف،كقيل إ٪تا قٌدمهن. الوالدين ١تكاهنن استثقاؿ

". يريداف إال الذكور غالبا، كىو سبحانو قد أخرب أنو ٮتلق ما يشاء، فبدأ بذكر الصنف الذم يشاء، كال يريده األبواف
اٞتاىلية من أمر البنات تؤٌخره كانت  قدـ ما كىو أنو سبحانو : آخركعندم كجو : "كيواصل ابن القيم تفسَته بقولو

 2ق.أ".الذكراٟتقَت عندكم مقدـ عندم ُب  ىذا النوع ا١تؤخر :أم .يئدكهننحىت كانوا 
كىًإذىا بيشّْرى أىحىديىيٍم بًاأٍلينٍػثىى ظىلَّ كىٍجهيوي ميٍسوىدِّا كىىيوى ﴿:  العرب قدٯتا، ال يرغبوف ُب إ٧تاب البناتبعضكقد كاف 

 ﴾يػىتػىوىارىل ًمنى اٍلقىٍوـً ًمٍن سيوًء مىا بيشّْرى بًًو أىٯتيًٍسكيوي عىلىى ىيوفو أىـٍ يىديسُّوي ُب التػُّرىاًب أىالى سىاءى مىا ٭تىٍكيميوفى  (58)كىًظيمه 
خوفا من الفضيحة كالعار، كلكن القرآف حرـٌ ذلك ككانوا ٢تذا يقتلوف األنثى ا١تولودة حديثا،  ،[233:سورة البقرة]

 ﴾بًأىمّْ ذىٍنبو قيًتلىتٍ  (8)كىًإذىا اٍلمىٍوءيكدىةي سيًئلىتٍ ﴿: كهناىم عنو، كعٌده جرٯتة كذنب كبَت، فقاؿ سبحانو كتعأب
 .[09-08:التكوير]

كنريد أف نشَت إٔب أنو ُب عصرنا اٟتإب كُب بعض البلداف العربية، تتعرض البنات لنوع جديد من الوأد، كىو ما 
ييعرؼ ّترائم الشرؼ، فتيقتل الفتاة من ًقبل أىلها دكف دليل أك تثبُّت كألدٗب شبهة، كىو فعل كسلوؾ ٥تالف للشريعة، 

ألف إقامة اٟتدكد ُب اإلسبلـ ٢تا ضوابط كشركط، فبل ٭تق لؤلفراد أف يتصدكا لذلك بأنفسهم، فهو من األمور اليت 
يتوالىا القضاء، كتنفذه السلطات ا١تختصة اليت من كاجبها تطبيق القانوف على اٞتميع سواسية رجاال كنساء، أغنياء 

 .كفقراء، حكاما ك٤تكومُت

                                                           
دراسة مقارنة، مطبوعات جامعة الكويت، - عبد العزيز ٥تيمر عبد ا٢تادم، حقوؽ الطفل بُت الشريعة اإلسبلمية كالقانوف الدكٕب 1

 .77، ص1997الطبعة األكٔب، السنة
 .20، صمرجع سبق ذكره، ٖتفة ا١تودكد بأحكاـ ا١تولود، (مشس الدين أيب عبد ا ٤تمد) بن قيم اٞتوزية 2



 حقوؽ الطفل من العدـ إلى المهد: الباب األكؿ

~ 122 ~ 
 

كٙتة كأد آخر تتعرض لو النساء، كىو كأد معنوم كثقاُب من خبلؿ حرماف ا١ترأة من التعليم، أك غَت ذلك من 
 1.حقوقها األخرل اليت منحتها إياىا الشريعة اإلسبلمية

يىا أىيػُّهىا النَّاسي اتػَّقيوا رىبَّكيمي ﴿: فالرجل كا١ترأة خيلقا من نفس كاحدة كال فرؽ بينهما إال ما اقتضتو طبيعة كل منهما
ًثَتنا كىًنسىاءن كىاتػَّقيوا اللَّوى الًَّذم تىسىاءىليوفى بًًو  الًَّذم خىلىقىكيٍم ًمٍن نػىٍفسو كىاًحدىةو كىخىلىقى ًمنػٍهىا زىٍكجىهىا كىبىثَّ ًمنػٍهيمىا رًجىاالن كى

ـى ًإفَّ اللَّوى كىافى عىلىٍيكيٍم رىًقيبنا ا  .[01:سورة النساء]﴾ كىاأٍلىٍرحى
مىٍن عىًملى صىاٟتًنا ًمٍن ذىكىرو ﴿:  باٟتياة الطيبة كل من يعمل صاٟتا سواء كاف ذكرا أك أنثىكعدكا سبحانو كتعأب 

يىاةن طىيّْبىةن كىلىنىٍجزًيػىنػَّهيٍم أىٍجرىىيٍم بًأىٍحسىًن مىا كىانيوا يػىٍعمىليوفى  ، فلم يفرؽ [97:سورة النحل]﴾ أىٍك أينٍػثىى كىىيوى ميٍؤًمنه فػىلىنيٍحًييػىنَّوي حى
 .باٞتزاء بينهما، كىذه ىي ا١تساكاة ُب حق اٟتياة بُت اٞتنسُت ذكورا كإناثا

 حق الطفل في الحياة في القانوف الجزائرم: ثانيا
 ".لكل شخص اٟتق ُب ٛتاية حياتو كشرفو: " على أف2020 من الدستور اٞتزائرم47نصت ا١تادة

ككما ُب الشريعة اإلسبلمية اليت حٌرمت قتل النفس عامة، كخٌصت قتل األطفاؿ بالتحرٙب الشديد، فإف القانوف 
، فإنو "القتل ىو إزىاؽ ركح إنساف عمدا: " من قانوف العقوبات254اٞتزائرم كإف كاف قد جرـٌ القتل عامة ُب ا١تادة

، كىو ما "قتل األطفاؿ ىو إزىاؽ ركح طفل حديث عهد بالوالدة: " منو لتجرٙب قتل األطفاؿ259خصص ا١تادة
 . يقابل مفهـو الوأد الذم ٖتدث عن القرآف الكرٙب كحٌرمتو الشريعة اإلسبلمية

لوليدىا حديث  كالقتل الذم يتعرض لو األطفاؿ نوعاف قتل عادم لو نفس أركاف جرٯتة قتل الكبار، كقتل األـ
، كعليو "اٟتقوؽ األسرية"العهد بالوالدة، كالذم يعنينا ٨تن أكثر ُب دراستنا ىذه ىو النوع الثا٘ب ألف موضوعنا ىو 

 :فإننا سنقسم ىذا اٞتزء إٔب قسمُت
 .جريمة قتل  فل حديث العهد بالوالدة قسم نتكلم فيو عن

 .التمييز بين جريمة قتل  فل حديث العهد بالوالدة كالجرائم المشابهة لهاكُب القسم الثا٘ب نتكلم عن 
 ةجريمة قتل  فل حديث العهد بالوالد.أ 

من إحدل اٞتنايات اليت تطورت ُب التقاليد كما ُب النصوص القانونية، ىي إف قتل طفل حديث العهد بالوالدة 
إذ كاف يقتل األطفاؿ الرضع كما يقتل العجزة من أجل ٗتفيف عدد األشخاص الذين يشكلوف أعباء لئلعالة، 

 يأخذ اٞتـر طابعا دينيا كما ُب قرطاجة، أك ٍب أكثر من الصبية عب  على العائلة، كمن ألهننكيضحى بالفتيات 
ا١تشرع اٞتزائرم الذم سار على هنج أما  .أما األخرل فتعطي قتل الطفل طابعا خاصا 2.اجتماعيا كما ُب أثينا كركما

                                                           
 .126، ص2009حسُت ا٠تشن، حقوؽ الطفل ُب اإلسبلـ، دار ا١تبلؾ، الطبعة األكٔب،  1
، آّلد 2003 منشورات اٟتليب اٟتقوقية، طبعة ، ترٚتة لُت صبلح مطر، موسوعة قانوف العقوبات العاـ كا٠تاص، رينو غارك2

 . 241السادس، ص
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 بل إعدامو مشكل ، العمدالقتل الطفل حديث العهد بالوالدة غَت صاّب ألف يكوف ٤تل ٞترٯتة عدٌ  ك،ا١تشرع الفرنسي
  1.ٞترٯتة قائمة بذاهتا

التشريعات   قانونا ُباٟتياة، ا١تخوؿ ُب اٟتق قتل طفل حديث عهد بالوالدة من جرائم االعتداء على فجرٯتة
  ا١تشرع اٞتزائينص. بزكاجر جزائية القانوفىذا اٟتق ٭تميو كاالتفاقيات الدكلية، على اعتبار أف ا١تعاىدات الوضعية ك

، من الرئيسية كأعماؿ العنف العمدية  األخرلكاٞتنايات القتل ُب القسم األكؿ بعنواف القتل جرٯتة على اٞتزائرم
 ا١تواد، ُب باٞتنايات كاٞتنح ضد األفراد ا١توسـو من الباب الثا٘ب الفصل األكؿ اٞتنايات كاٞتينح ضد األشخاص

  2(.261ك254)
قتل األطفاؿ ىو إزىاؽ ركح طفل حديث »:  من قانوف العقوبات بقو٢تا259كنصت على ىذه اٞترٯتة ا١تادة

.  كسنبُت خصوصية ىذه اٞترٯتة من خبلؿ الوقوؼ على أركاهنا كالعقوبة ا١تقررة ٢تا «بالوالدةالعهد 
 . ركن معنومكتتكوف ىذه اٞترٯتة من ركن مادم : أركاف الجريمة .1

أف يكوف القتل كقع من - . السلوؾ اإلجرامي- :  لقياـ ىذا الركن ٬تب توفر ثبلث عناصر:الركن المادم .1.1
  3.طفل حديث العهد بالوالدةالفعل اإلجرامي كقع على أف يكوف . - األـ
 كقد يكوف ىذا النشاط ،ىو النشاط الذم يقـو بو الفاعل لتحقيق النتيجة ا١تعاقب عليها: السلوؾ اإلجرامي 

:   كيأخذ مظهرين،إ٬تايب أك سليب تًتتب عليو كفاة الطفل
.  إٔب الوفاة كا٠تنق، اإلغراؽ أك استعماؿ أداة حادةا١تؤدم  الفعل كىو: مظهر إيجابي   -
 أك ، أك عدـ ربط اٟتبل السرم، كاالمتناع عن إرضاعو؛ موقف سليب ٕتاه ا١تولودكيكوف باٗتاذ :مظهر سلبي   -

 من 318كىو الفعل ا١تنصوص كا١تعاقب عليو با١تادةة الطفل،  أف يؤدم إٔب كفا ذلك كلو من شأف،تعريضو للربد
 04إذ جاء ُب القرار الصادر بتاريخ،  القضاء أف ىذا القتل قد ٭تصل باالمتناععدٌ  ُب حُت ،قانوف العقوبات

من قانوف العقوبات أف يكوف  259ال يشًتط القانوف لتطبيق ا١تادة: " أنو30100 ُب ملف رقم1983جانفي
 كإ٪تا ٯتكن أف يكوف امتناعا كعدـ ربط اٟتبل السرم للوليد كعدـ االعتناء بو ،السلوؾ اإلجرامي لؤلـ فعبل إ٬تابيا

 . " عن إرضاعوكاالمتناع
  عنصر األمومة إذ ٬تب أف توافر ؛يستوجب القانوف لقياـ اٞترٯتة: ( القتل من األـيقع فعلأف )صفة الجاني 

 فا١ترأة اليت تقتل كليدىا الناتج ، من قانوف العقوبات1(261/2) كىذا ما قررتو ا١تادة،يكوف القتل كقع من األـ

                                                           
 . 154 سليماف بارش، ٤تاضرات لشرح قانوف العقوبات اٞتزائرم، القسم ا٠تاص، دار البعث، الطبعة األكٔب، ص1
ُب القانوف اٞتزائرم كاألرد٘ب كا١تصرم،   (دراسة مقارنة) مرٙب بوزرارة زقار، جرٯتة قتل الطفل حديث العهد بالوالدة 2

Route Educational & Social Science Journal766، ص2019 ، جواف6 ، العدد6 ، آّلد .
 Theْتق اٟتياة،  ا١تاسة اٞترائم ُب العقاب ٗتفيف ُب عليو آٍّت صفة سليماف كرٙب ٤تمود، أثر حسُت عبد علي عيسي ك3

scientific  journal of cihan university 191، ص2018، فيفرم 1، العدد 2، السليمانية، العراؽ، آّلد. 
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 تعاقب بنفس العقوبة اليت تعاقب ّٔا ا١ترأة أك الفتاة اليت تعتمد قتل كليدىا الناتج من زنا أك ،عن زكاج شرعي
  2.عبلقة جنسية غَت شرعية

  ٓب ٭تدد ا١تشرع ا١تقصود بالطفل حديث العهد (: أف يكوف الطفل حديث العهد بالوالدة)صفة المجني عليو
 كٖتديد ؛ فيو الطفل حديث العهد بالوالدةييعدٌ  كبذلك يدكر التساؤؿ حوؿ ٖتديد النطاؽ الزمٍت الذم ،بالوالدة

 عليو مشكل االعتداء كيصبح ،اللحظة الزمنية اليت ينتهي فيها عن ا١تولود كصف الطفل حديث العهد بالوالدة
 كاإلنساف الذم ييعدُّ ،ٞترٯتة قتل، باعتبار أف كاقعة ا١تيبلد ىي ا٠تط الفاصل بُت اٞتنُت الذم ييعدُّ قتلو إجهاضا

 . قتبلإعدامو 
 العهد بالوالدة مًتكؾ لقاضي ا١توضوع انتهاءُب اإلجابة على ىذا السؤاؿ يتفق الفقو على أف ٖتديد ٟتظة ك

 كتأسيسا على علة ا١تشرع من كضع ٕترٙب خاص ٢تذا الفعل كىي اٟتالة النفسية كالبيولوجية ،لتحديدىا
 إذا انتهى انزعاج األـ كاضطرأّا أما اليت تعيشها األـ عند كضعها للطفل كما أشرنا سابقا، كاالجتماعية

 3، سقط القتل الواقع على ا١تولود ٖتت قبضة النصوص العادية آّرمة للقتل،كاستعادت حالتها النفسية ا١تعتادة
 كىي ٜتسة أياـ ُب ، فرنسا أف ىذه ا١تهلة تنتهي بانقضاء أجل الثبلث أياـ ا١تقررة إلعبلف ا١تيبلدُبكقد قضي 

 إذ بتسجيل ا١تولود ُب سجبلت اٟتالة ا١تدنية تشيع كالدتو كيستفيد عندئذ من ،قانوف اٟتالة ا١تدنية ُب اٞتزائر
اٟتماية القانونية، كُب ىذا الصدد قضت ٤تكمة النقض الفرنسية أف الطفل حديث العهد بالوالدة ىو الذم ٓب 

 4.تصبح بعد كالدتو شائعة أك معركفة
 إذا أف القانوف ؛ كليس من الضركرم أف يكوف قاببل للحياة،كلتحقق اٞترٯتة يكفي أف يكوف الطفل كلد حيا

 كعلى النيابة إثبات أف ، كيكفي أف يكوف الطفل قد عاش،اٞتنائي ٭تمي ا١تولود خبلؿ ٟتظات اٟتياة اليت ٘تنح لو
 46163 ملف رقم1987أفريل21جاء ُب القرار الصادر بتاريخ ك . تنفس خارج رحم أموكأنوالطفل كلد حيا 

أف عدـ العثور على جثة الطفل ا١تقتوؿ ال ينفي حتما قياـ اٞترٯتة طا١تا ٤تكمة اٞتنايات اقتنعت أف الطفل كلد 
 5.ف أمو ىي اليت أزىقت ركحو عمداأحيا ك

                                                                                                                                                                                           
ذلك  كمع. باإلعداـ كل من ارتكب جرٯتة القتل أك قتل األصوؿ أك التسميميعاقب : " من قانوف العقوبات261المادة نص 1

  فاعلة أصلية أك شريكة ُب قتل ابنها حديث العهد بالػوالدة بالسجن ا١تؤقت من عشر سنوات إٔب عشرينكانتسواء  األـ،تعاقب 
 ." معها ُب ارتكاب اٞترٯتةاشًتكواسػنة عػلى أف ال يطبق ىذا النص على من سا٫توا أك 

ُب حُت تشًتط بعض التشريعات ا١تقارنة أف يكوف القتل قد كقع على كليد ٛتلت بو أمو . 92عبد العزيز سعد ا١ترجع السابق، ص 2
 .ف يكوف القتل اتقاء العار ال غَت كما ذىب إليو التشريع اللبنا٘بأسفاحا ك

 . ٤320تمد زكي أبو عامر، الدكتور سليماف عبد ا١تنعم، مرجع سابق، ص 3
 155 بارش، ا١ترجع السابق، صسليماف 4
 . 317 ص،1996ا١تؤسسة الوطنية لبلتصاؿ كالنشر كاإلشهار، اٞتزائر،   االجتهاد القضائي ُب ا١تواد اٞتزائية،جيبلٕب ب دادم، 5
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  1. عن آّلس األعلى1983جانفي18جاء ُب القرار اٞتنائي الصادر بتاريخ كىو أيضا ما 
 كىو نية األـ ُب إزىاؽ ؛تقتضي جرٯتة قتل طفل حديث العهد بالوالدة توفر القصد اٞتنائي: الركن المعنوم. 2.1

 2. كال يأخذ ا١تشرع اٞتزائرم بالدافع إٔب ارتكاب اٞترٯتة،ركح ابنها اٟتديث العهد بالوالدة
 المتابعة كالجزاء  .2

 كتقـو النيابة بتحريك الدعول ،ال ٗتضع ا١تتابعة من أجل قتل طفل حديث العهد بالوالدة ألم قيد: لمتابعةا .1.2
.  العمومية ٔتجرد أف يصل إٔب علمها قياـ اٞترٯتة بعناصرىا

تعاقب األـ سواء كانت فاعلة أصلية أك شريكة ُب " : فإنو من قانوف العقوبات261/2 ا١تادةحسب: الجزاء .2.2
كىذه العقوبة ٗتص .." بالسجن ا١تؤقت من عشر سنوات إٔب عشرين سنة ،قتل ابنها حديث العهد بالوالدة

كعليو فإف ا١تشرع ميز بُت . ىذا النصعليو  يطبق األـ فقط، أما غَتىا ٦تن ساىم أك اشًتؾ معها ُب اٞترٯتة فبل
:  حالتُت

 إذا كانت األـ فاعلة أصلية ُب اٞترٯتة أك شريكة ُب :العقوبة بالسجن ا١تؤقت من عشر سنوات إٔب عشرين سنة 
.  قتل ابنها حديث العهد بالوالدة

  أك قتل مع سبق اإلصرار كالًتصد  3(263/3)ا١تادةالعمد  القتل) العقوبة حسب نوع القتلاختبلؼ
 . إذا كاف ال َت فاعبل أصليا أك شريكا ُب ىذه اٞترٯتة: ( من قانوف العقوبات(261)ا١تادة

 يرجع لظركؼ شخصية خاصة باألـ كىي نفسها اليت جعلتو ،كعلة ا١تشرع ُب ٘تييز عقوبة األـ عن عقوبة ال َت
 كاليت ٘تت اإلشارة إليها سابقا، ٦تا ٬تعل التخفيف ا١تقرر ، حديث العهد بالوالدةطفل يتدخل بتجرٙب خاص لقتل

 .لؤلـ ال ينصرؼ إٔب غَتىا من فاعلُت أصليُت أك شركاء
لصفة   ا١تشرع اٞتزائرم قتل طفل حديث الوالدة قتبل مشددا لذاتو بالنظرييًعدٓب :عقوبة قتل  فل حديث الوالدة .3

كإما عقوبة القتل ا١تشدد إذا اقًتنت ، القتل البسيط عقوبة تكوفآٍّت عليو، كعليو فإف عقوبة ىذه اٞترٯتة إما أف 
 .، كسنفصل كل عقوبة على حدلاٞترٯتة بظرؼ مشدد

                                                           
أف - . أف يولد الطفل حيا- : تتحقق جناية قتل طفل حديث العهد بالوالدة من قبل أمو بتوافر العناصر التالية: "حيث فيو جاء أنو 1

أحسن بوسقيعة، قانوف : ا١ترجع. "القصد اٞتنائي- . أف تكوف اٞتانية أـ الطفل- . حتما إٔب كفاة ا١تولودالفعل اٞتنائي يؤدم 
 . 101ص، ، الديواف الوطٍت لؤلش اؿ الًتبوية2001 ،3 العقوبات ُب ضوء ا١تمارسة القضائية، الطبعة

 كىو نية اتقاء العار كال تتوفر ىذه النية إذا القصد ا٠تاص؛ُب حُت تشًتط بعض التشريعات ا١تقارنة كالتشريع اللبنا٘ب أف يكوف لؤلـ  2
 . ٤321تمد زكي أبو عامر، سليماف عبد ا١تنعم، ا١ترجع السابق ص: ا١ترجع. كانت األـ قد جاىرت ْتملها غَت الشرعي

 يعاقب على كما على القتل باإلعداـ إذا سبق أك صاحب أك تلى جػناية أخػرل يعاقب: " من قانوف العقوبات263نص المادة 3
  فيها أكالشركاءال رض منو إما إعداد أك تسهيل أك تنفيذ جنحػة أك تسهيل فرار مرتكيب ىذه اٞتنحة أك  إذا كاف القتل باإلعداـ

  .كيعاقب القاتل ُب غَت ذلك من اٟتاالت بالسجن ا١تؤبد .ضماف ٗتلصهم من عقوبتها
استعملت ُب ارتكاب  كُب ٚتيع اٟتاالت ا١تنصوص عليها ُب ىذه الفقرة ٬تب القضاء ٔتصادرة األسلػحة كاألشياء كاآلالت اليت

 ".اٞتناية مع حفظ حقوؽ ال َت حسن النية
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 كالقتل قد يكوف ،يعرؼ القتل العادم بأنو اعتداء على حياة ال َت تًتتب عليو كفاتو:  القتل البسيطعقوبة .1.3
كلكن  ، كقد يكوف غَت عمدم إذا ٓب يتوافر القصد لدل اٞتا٘باٞتا٘بتوافر القصد اٞتنائي لدل  عمديا إذا

  .الوفاة ٖتققت نتيجة خطئو
 يقـو على أركاف  كىوعمدا، من قانوف العقوبات ىو إزىاؽ ركح إنساف 254 البسيط حسب ا١تادةفالقتل 

 ،عن اٞتا٘ب يتسبب ُب إحداث كفاة آٍّت عليو  ىي الركن ا١تادم الذم يقتضي صدكر نشاط إجرامي؛أساسية
  .كالذم يتمثل ُب القصد اٞتنائي كالركن ا١تعنوم الذم يكمل الركن ا١تادم

 أنواليت تنص 3فقرة 263إف العقوبة ا١تطبقة ُب ىذا النوع من القتل ىو السجن ا١تؤبد استنادا إٔب ا١تادة  :
ىذه العقوبة على كػػل من يرتكب جرٯتة قتل   كتطبق،« القاتل ُب غَت ذلك من اٟتاالت بالسجن ا١تؤبديعاقب"

تقًتف بظرؼ مشدد، كتسرم ىذه العقوبة على الفاعل األصلي كعلى   باستثناء األـ إذا ٓب،طفل حديث الوالدة
اليت  من قانوف العقوبات اليت تقضي ٔتعاقبة الشريك بعقوبة اٞتناية أك اٞتنحة 1(44)للمادة الشريك تطبيقا

 كىذا ْتسب ما ،الشركع فيها  كما تسرم ىذه العقوبة أيضا سواء اكتملت اٞترٯتة أك توقفت عند، اشًتؾ فيها
من قانوف العقوبات إٔب جانب ىذه العقوبات األصلية، ٮتضع مرتكب ىذه اٞترٯتة  2(30)تقتضو ا١تادة

  .كما يليها من قانوف العقوبات 9تطبيقا للمادة للعقوبات التكميلية
  إ٪تا،ال ٮتتلف القتل ا١تشدد عن القتل البسيط من حيث األركاف ا١تتطلبة لتحققو: عقوبة القتل المشدد .2.3

  .االختبلؼ بينهما يكمن ُب اقًتاف القتل ا١تشدد بظرؼ من الظركؼ ا١تشددة
 لذاتو بالنظر لصفة آٍّت عليو  ال يعد ُب نظرنا قتبل مشددا،لئلشارة فإف قتل الطفل حديث الوالدة من غَت األـ، 

 قتل تيًعدالنص على عقوبة حاالت القتل ا١تشدد دكف أف  اليت تضمنت 1فقرة261كىذا استنادا لنص ا١تادة 
يعاقب باإلعداـ كل من ارتكب جرٯتة القتل أك قتل »: ذلك بنصها على ما يلي الطفل من بُت ىذه اٟتاالت، ك

 .«التسميم األصوؿ أك
 إذ قد ،التشديد كما ُب القتل عموما كمن ىذا ا١تنطلق تتميز جرٯتة قتل طفل حديث الوالدة ٓتضوعها لظركؼ 

اإلصرار كالًتصد أك باستخداـ كسائل التعذيب كالوحشية،   قتل طفل حديث الوالدة بالتسميم أك بسبقيكوف

                                                           
كال تؤثر  ."يعاقب الشريك ُب جناية أك جنحة بالعقوبة ا١تقررة للجناية أك اٞتنحة: "من قانوف العقوبات الجزائرم 44نص المادة 1

الشريك الذم تتصل بو ىذه  الظركؼ الشخصية اليت ينتج عنها تشديد أك ٗتفيف العقوبة أك اإلعفاء منها إال بالنسبة للفاعل أك
يًتتب عليها  كالظركؼ ا١توضوعية اللصيقة باٞترٯتة اليت تؤدم إٔب تشديد أك ٗتفيف العقوبة اليت توقع على من ساىم فيها .الظركؼ

 ".كال يعاقب على االشًتاؾ ُب ا١تخالفة على اإلطبلؽ . يعلم أك ال يعلم ّٔذه الظركؼإذا كافتشديدىا أك ٗتفيفها، ْتسب ما 
 ٤تاكالت الرتكاب جناية تبتدئ بالشركع ُب التنفيػذ أك بأفعاؿ ال لبس فيها كل:"من قانوف العقوبات الجزائرم 30المادةنص  2

 إذا ٓب توقػف أك ٓب ٮتب أثرىػا إال نتيجػة لظركؼ مستقلة عن إرادة مرتكبها حىت ، نفسهاكاٞتنايةارتكأّا تعترب  تؤدم مباشرة إٔب
 ".ٓب ٯتكن بلػوغ ا٢تدؼ ا١تقصود بسبب ظرؼ مادم ٬تهلو مرتكبها كلو
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ىي العقوبة ا١تطبقة على مرتكب جرٯتة قتل طفل حديث الوالدة من غَت األـ  كُب مثل ىذه اٟتاالت فإف
 .اإلعداـ

إف اٟتماية اٞتنائية ٟتياة الطفل ُب :  لهاتمييز جريمة قتل  فل حديث الوالدة عن الجرائم المشابهة.ب 
التشريعات اٞتنائية اٟتديثة ال تقتصر على الطفل حديث الوالدة، بل ٘تتد لتشمل اٞتنُت ُب بطن أمو كما سبق كأف 
رأينا، ك كذلك الطفل الذم ال ينتمي إٔب الفئتُت السابقتُت، كعلى ىذا األساس ٨تاكؿ ُب ىذا ا١تطلب التمييز بُت 

 .جرٯتة قتل طفل حديث الوالدة عن جرٯتة اإلجهاض، كبينها كبُت جرٯتة قتل الطفل
نص ا١تشرع اٞتزائرم على جرٯتة اإلجهاض ُب ا١تواد  1:التمييز بين قتل  فل حديث الوالدة كاإلجهاض .1

كاليت ٯتكن أف تيعرؼ بأهنا اعتداء على ٥تلوؽ ٓب كقد فصلنا ذلك ُب ٤تلو، العقوبات  من قانوف 313إٔب 304من
كٓب يدخل  ٌف األكؿ جاكز مرحلة اٞتنُتإكٮتتلف الطفل حديث الوالدة عن اٞتنُت من حيث  . الوجود إٔب بعدجٮتر

 إذ ؛الفرؽ بينهما يكمن ُب بداية الوالدة  كىذا يعٍت أف،ُب مرحلة الطفولة، فهو ُب مرحلة كسطى بُت اٞتنُت كالطفل
 كبعدىا ييعدُّ طفبل كٯتكن أف تقع ،عليو يشكل جرٯتة إجهاض  ككل اعتداء،قبل ىذه اللحظة ييعدُّ ا١تخلوؽ جنينا

 . عليو ىذه اٞترٯتة
 ،فاألكؿ ٭تظى باٟتماية اليت  إف اٟتماية اٞتنائية ا١تقررة للجنُت ٗتتلف عن تلك ا١تقررة للطفل حديث الوالدة

ٛتاية الطفل حديث الوالدة فتتم من خبلؿ   ُب النصوص اليت تعاقب على اإلجهاض، أماا١تشرعيقررىا 
  .النصوص اليت تعاقب على جرٯتة القتل

 تلك ا١تقررة لقتل طفل  كما يتجلى االختبلؼ بينهما من حيث أف العقوبات ا١تقررة لئلجهاض أقل شدة من
 لو حدث ألنوبينما اإلجهاض يشًتط أف يتم عمدا   على القتل حىت كلو كقع خطأفيعاقبحديث الوالدة، 

 .خطأ فبل عقاب على مرتكبو
 األـ اٟتامل كًب ُب ظل احًتاـ   إذا ارتكب من أجل إنقاذ حياة؛إضافة إٔب ما سبق فإف اإلجهاض قد يباح قانونا

حديث الوالدة أيا كاف العذر، فا١تشرع ُب جرٯتة   بينما ال يباح قتل طفل،الشركط كاإلجراءات القانونية
اٞتنُت ُب اٟتياة كحق األـ اٟتامل ُب االستمرار ُب اٟتياة، كرجح أك فٌضل حياة   اإلجهاض كازف بُت حقُت، حق

 ألف اٞتنُت ليس ملكا ،كعليو فاألصل أنو ال يباح اإلجهاض كلو برضا األـ .حياة اٞتنُت غَت ا١تؤكدة األـ على
إلنقاذ األـ إذا كاف  تتصرؼ فيو بأف تعرض حياتو للخطر، إ٪تا السبب الوحيد الذم يبيح اإلجهاض ىو ٢تا

 .استمراره يشكل خطرا على حياهتا
إذا كاف قتل طفل حديث الوالدة غالبا ما يتم  2:التمييز بين قتل الطفل حديث الوالدة كجريمة قتل األ فاؿ .2

  . ينتفي فيها ىذا الدافعللطفلشرعية، فإف القتل العادم  لدفع العػػار لكونو نتيجة لعبلقة غَت
                                                           

، 3، العدد 52آّلد  ّٔلوؿ مليكة، جرٯتة قتل طفل حديث عهد بالوالدة، آّلة اٞتزائرية للعلـو القانونية كاالقتصادية كالسياسية، 1
 .109، ص2015سبتمرب

2
 .111ص، ا١ترجع السابقّٔلوؿ مليكة،  
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  العقاب ٗتصاف تشدداف   اللتُت261ك 259ا١تادتُت ُب القانوف اٞتزائرم قتبل عاديا ألف األطفاؿكقد اعترب قتل
طفل ٓب تتوفر فيو شركط قتل طفل حديث الوالدة يعترب قتبل  الطفل حديث الوالدة، كعليو فإف االعتداء على

 أك لعقوبة القتل ا١تشدد (2فقرة 263ا١تادة )لعقوبة القتل البسيط كىي السجن ا١تؤبد   يعرض مرتكبو،عاديا
 1.ا١تشددة إذا اقًتف قتل الطفل بأحد الظركؼ (1فقرة 263ك 1فقرة 261ا١تادتاف) كىي اإلعداـ

  ،كيشًتط لتخفيف العقاب على األـ ُب ىذه اٟتالة أف ال تكوف قد استعادت كعيها من تأثَت الوالدة كالرضاعة
فاٟتالة النفسية كالصحية ىي علة التخفيف فإذا انتفى ىذا االعتبلؿ الصحي كالنفسي ال ٮتفف العقاب، كتقرير 

 .كضعية اٟتالة النفسية كالصحية لؤلـ ٭تددىا القاضي باالستعانة بأىل ا٠تربة
  من العمر ْتيث إذا ٕتاكز ىذا السن فبل يطبق العذر ا١تخفف ألف فوات 2 الطفل سنةيتجاكزكما يشًتط أف ال 

سنة على الوالدة يعٍت أف األـ قد استعادت حالتها الصحية كالنفسية، كّٔذا يكوف ا١تشرع قد قيد ٤تكمة 
 .ا١توضوع من سلطتها التقديرية ُب تقدير ا١تعيار الزمٍت الستعادة األـ لوعيها من الوالدة كالرضاعة

 فبل ٯتتد ل َتىا سواء كاف فاعبل أصليا أك ، أف ىذا التخفيف ُب العقاب تستفيد منو األـ كحدىاكا١تبلحظ 
 .شريكا مع األـ، علما أف ىذا التخفيف ال ي َت من كصف اٞترٯتة فهي تبقى جناية

  

                                                           
بينما تذىب تشريعات أخرل إٔب اعتبار قتل األطفاؿ قتبل مشددا بالنظر لصفة آٍّت عليو، فنجد مثبل قانوف العقوبات الفرنسي   1

  قد جعل صفة آٍّت عليو سببا للتشػػديد إذا كقػػػع القتل عػػلى طفػػل أك حػػدث ٓب يتجػػاكز1994اٞتديد الذم دخل حيز التنفيذ ُب
كسػار ُب نفس االٕتػػػاه القػػانػوف اإليطػإب الذم يعػػػاقب عػػلى  1810.سنة، كىػػػذا الظرؼ ا١تشػػػدد ٓب يرد بقػػانوف العقوبػػات لعػػاـ15

القتل العادم باألش اؿ ا١تؤقتة بينما يعاقب على قتل األطفاؿ عمدا باألش اؿ ا١تؤبدة، كما ذىب القانوف السورم إٔب معاقبة قتل 
كقت االعتداء باألش اؿ الشاقة ا١تؤبدة، كيشدد العقاب ثانية إذا كاف مرتكب ( 15)األطفاؿ الذين ٓب يبل وا سن ا٠تامسة عشر 

 .اٞترٯتة أبا أك جدا للطفل
 331عمره كقد ذكرىا ا١تشرع األرد٘ب ُب ا١تادة لئلشارة ىناؾ حالة أخرل لقتل األطفاؿ كىي قتل الطفل الذم ٓب يتجاكز سنة من 2

على صورة  تسببت امرأة بفعل أك ترؾ مقصود ُب قتل كليدىا الذم ٓب يتجاكز السنة من عمره إذا ":من قانوف العقوبات اليت تنص
الوفاة ٓب تكن قد استعادت كعيها ٘تاما من تأثَت كالدة  تستلـز اٟتكم عليها باإلعداـ، كلكن اكمة اقتنعت بأهنا حينما تسببت ُب

  ." عقوبة اإلعداـ باالعتقاؿ مدة ال تنقص عن ٜتس سنواتبدلتعن كالدتو،  الولد أك بسبب الرضاعة الناجم
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 الرعاية الصحيةفي الطفل حق : الفرع الثاني
ال ٯتكننا تٌصور اٟتق ُب اٟتياة للطفل دكف الرعاية الصحية لو، فهي عملية كقائية كاستباقية ٟتماية حياتو من أم 

كما أف الطفل ا١تريض أك الضعيف قد يشكل عبئا على أسرتو ك٣تتمعو كدكلتو، كىذا ما . خطر أك ضرر يلحق بو
 .جعل األنظمة كالقوانُت ا١تختلفة هتتم بصحة األطفاؿ

 ، إفٌ  ٖتدد صٌحة اٞتيل القادـ، كتساعد على التنبؤ بتحديات الصحة ا١تستقبلٌية ىي اليتصٌحة األطفاؿك
 الصحية فالرعاية ،األطفاؿ كالرضع بفعل األمراض ا١تختلفةلدل  الوفياتاالىتماـ بصٌحة الطفل تقلل من معدالت 

 على النمو اٟتالة الصحية لتأثَت ، ١تالؤلطفاؿ تكشف عن األعراض ا١تبكرة ألم من حاالت تأخر النمو أك اإلعاقات
الصحية ال يقتصر على عبلجو من األمراض فقط، كإ٪تا يشمل   الطفل ُب الرعايةفحق .ا١تعرُب كالفكرم لؤلطفاؿ

 .أيضا الوقاية منها، كالعناية بالصحة البدنية كالعقلية
الكثَت الطفل، على اٟتق ُب الرعاية الصحية، ك٢تذا فإف  حقوؽ اتفاقية من2(25)كا١تادة1(24)كما نصت ا١تادة

 :اىتماما فائقا بضركرة ٘تتع الطفل ْتق الصحة لعدة أسباب منهاهتتم من الدكؿ كا١تنظمات اٟتكومية 
تساىم ُب القدرة على التنبؤ كأف صحة األطفاؿ البدنية كالعقلية كالنفسية ىي اليت ٖتدد صحة اٞتيل القادـ  -

 .(رسم السياسات الصحية ُب الدكؿ) بالتحديات ا١تستقبلية للصحة
                                                           

 كْتقو ُب بحق الطفل في التمتع بأعلى مستول صحي يمكن بلوغوتعًتؼ الدكؿ األطراؼ :  من اتفاقية حقوؽ الطفل24المادة 1
مرافق عبلج األمراض كإعادة التأىيل الصحي، كتبذؿ الدكؿ األطراؼ قصارل جهدىا لتضمن أال ٭تـر أم طفل من حقو ُب 

 . ىذهالصحيةاٟتصوؿ على خدمات الرعاية 
  :تتابع الدكؿ األطراؼ إعماؿ ىذا اٟتق كامبلن كتتخذ، بوجو خاص، التدابَت ا١تناسبة من أجل -

 .خفض كفيات الرضع كاألطفاؿ .1
 .كفالة توفَت ا١تساعدة الطبية كالرعاية الصحية البلزمتُت ٞتميع األطفاؿ مع التشديد على تطوير الرعاية الصحية األكلية .2
مكافحة األمراض كسوء الت ذية حىت ُب إطار الرعاية الصحية األكلية، عن طريق أمور منها تطبيق التكنولوجيا ا١تتاحة  .3

 .بسهولة كعن طريق توفَت األغذية ا١ت ذية الكافية كمياه الشرب النقية، آخذة ُب اعتبارىا أخطار تلوث البيئة ك٥تاطره
 .كفالة الرعاية الصحية ا١تناسبة لؤلمهات قبل الوالدة كبعدىا .4
كفالة تزكيد ٚتيع قطاعات آّتمع، كال سيما الوالدين كالطفل با١تعلومات األساسية ا١تتعلقة بصحة الطفل كت ذيتو، كمزايا  .5

كالوقاية من اٟتوادث، كحصوؿ ىذه القطاعات على تعليم ُب , الرضاعة الطبيعية، كمبادئ حفظ الصحة كاإلصحاح البيئي
 .ىذه آّاالت كمساعدهتا ُب االستفادة من ىذه ا١تعلومات

 .تطوير الرعاية الصحية الوقائية كاإلرشاد ا١تقدـ للوالدين، كالتعليم كا٠تدمات ا١تتعلقة بتنظيم األسرة .6
 .تتخذ الدكؿ األطراؼ ٚتيع التدابَت الفٌعالة ا١تبلئمة ب ية إل اء ا١تمارسات التقليدية اليت تضر بصحة األطفاؿ -
تتعهد الدكؿ األطراؼ بتعزيز كتشجيع التعاكف الدكٕب من أجل التوصل بشكل تدر٬تي إٔب اإلعماؿ الكامل للحق ا١تعًتؼ بو ُب ىذه  -

 .فة خاصة احتياجات البلداف النامية ُب ىذا الصددصكتراعي ب. ا١تادة
تعًتؼ الدكؿ األطراؼ ْتق الطفل الذم تودعو السلطات ا١تختصة ألغراض الرعاية أك :  من اتفاقية حقوؽ الطفل25المادة  2

 .اٟتماية أك عبلج صحتو البدنية أك العقلية ُب مراجعة دكرية للعبلج ا١تقدـ للطفل كٞتميع الظركؼ األخرل ذات الصلة بإيداعو
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، إف االىتماـ بصحة ك٪تو الطفل كتقدٙب الرعاية الصحية لو يساعد ُب خفض نسبة الوفيات بُت األطفاؿ الرضع -
 .يقلل من فرصة إصابة األطفاؿ باألمراض ا١تعدية كالفَتكساتك

تساىم ، كتساعد الرعاية الصحية ُب اكتشاؼ العبلمات كاألعراض ا١تبكرة ألم مرحلة من مراحل تأخر النمو -
 .ُب سرعة اكتشاؼ اإلعاقات الذىنية كاٞتسدية اليت من ا١تمكن أف تصيب الطفل ُب مرحلة عمرية معينة

 . ا١تعرُب كالفكرمتطورهالتأثَت بدرجة كبَتة على الطفل ُب أ٫تية صحة  -
ُب ىذا اٟتق  من خبلؿ نصو على ، الرعاية الصحيةفقد كفل حق الطفل ُبأما بالنسبة للمشرع اٞتزائرم 

 11-18 كما أنو خصص قسما خاصا ْتماية األـ كالطفل ُب القانوف رقم2،الطفل من قانوف ٛتاية 1(03)ا١تادة
كالطفل بواسطة كل التدابَت الطبية   ٛتاية صحة األـتضمن: "يليمنو على ما  69كقد نص ُب ا١تادة ا١تتعلق بالصحة،

  :هتدؼ السيما إٔب ما يأٌب كالنفسية كاالجتماعية كالًتبوية كاإلدارية اليت
 . "ضماف الظركؼ الصحية للطفل ك٪توه .  - ٛتاية صحة األـ قبل كأثناء اٟتمل - 

 الوسائل كالتدابَت اليت تضمن  بكلمن خبلؿ ىذه ا١تادة ٧تد بأف حق الطفل ُب الرعاية الصحية مضموف، كيكوف
 كّٔذا فإف كل القوانُت ا١تتعلقة ْتقوؽ الطفل الدكلية كاإلقليمية كالوطنية اىتمت كاعتنت بصحة 3.نشأتو بصحة جيدة

 .الطفل، كرعتها كأعطتها األكلوية ُب السياسة الصحية
عدة مواطن تعرض ٢تا الشرع ُب ٛتاية  قد اىتمت الشريعة اإلسبلمية ْتق الطفل ُب الرعاية الصحية، من خبلؿك

 قبل الوالدة  ا١ترتبطة ّٔذا ا١توضوعمرض معُت، كقد تطرقت ٞتميع اٞتوانب الطفل من األمراض كعبلجو إف عاٗب من
 .النفسية ذكرا كاف أـ أنثى كبعدىا سواء اٞتسدية أك

 :كمن مظاىر عناية الشريعة اإلسبلمية كالقانوف اٞتزائرم بالرعاية الصحية للطفل
 .الوقاية قبل العالج: أكال
 . في الرعاية الصحيةاألسرةدكر الحق في العالج ك: ثانيا

  

                                                           
دكف تػػمػػيػػػيػػز يػػرجع إٔب الػلػػوف أك اٞتػنس أك الػلػ ػة أك الػرأم أك الػػعػجػز   يػػتػػمػػتع كػل طػػفل: من قانوف حماية الطفل03نص المادة 1

 بػجػمػيع اٟتػقػوؽ الػػيت تػنص عػلػيػهػا اتػفػاقػيػة حػقػوؽ الػػطػفل كغػيػرىػا من االتػػفػاقػيػات الػدكلػيػة ذات ؛غػيػرىػا من أشػكػاؿ الػتػمػيػػيػز أك
األسػػػػرة  كُب االسػم كُب اٞتػػػػنػػػسػػػيػػػػػة كُب  عػػلػيػػهػا ُب الػتػػشػػريع الػوطػػٍت السػػيػمػػا اٟتق ُب اٟتػػيػػاةا١تنصوصكتػلػك   عػلػػيػهػػاا١تصدؽالػػصػلػػة 

 . ك الػتػربػية كالػتػعلػيم ك الػثػقافػة كالػتػرفيو كُب احًتاـ حياتو ا٠تاصةكا١تساكاة كفػي الػػػرعػػػايػػػة الػػػػصػػػحػػػيػػػة
الصادر باٞتريدة الرٝتية .  يتعلق ْتماية الطفل2015يوليو سنة15 ا١توافق1436 رمضاف عاـ28 مؤرخ ُب15-12قانوف رقم 2

 .39 العدد2015جويلية19للجمهورية اٞتزائرية الدٯتقراطية الشعبية بتاريخ 
جديد حناف، حقوؽ الطفل بُت الشريعة اإلسبلمية كالقانوف اٞتزائرم، ٣تلة ركافد للبحوث ك الدراسات، جامعة غرداية، العدد  3

 .112، ص(2019 جواف)السادس 
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ٓب تنتظر الشريعة اإلسبلمية كالقانوف اٞتزائرم إصابة الطفل باألمراض حىت يتدخبل، بل : الوقاية قبل العالج: أكال
 :استبقا ذلك كلو بالتشجيع على الوقاية، فدرىم كقاية خَت من قنطار عبلج، كيتمثل ذلك فيما يلي

ا١تبحث األكؿ من الفصل )كىذا ما رأيناه سالفا : اختيار األبوين السليمين من العيوب كاألمراض الوراثية.أ 
، فقد قلنا أنو من شركط اختيار الزكجة أف تكوف أجنبية من غَت األقارب، لتأثَت ذلك على صحة األبناء (األكؿ

النإتُت عن ىذا الزكاج، الحتماؿ كيجود أمراض كراثية بُت األقارب كانتقا٢تا إٔب أكالد٫تا بعد ذلك، ككذلك تناكلنا 
موقف الشريعة من الفحص الطيب قبل الزكاج كأنو ال مانع منو بل يرل البعض أنو إلزامي، ١تا لو من مصلحة ُب 

 1.اٟتفاظ على صحة الطفل، كقد فصلناه ُب موضعو كٯتكن الرجوع إليو
 مكرر 7كحفاظا على صحة األكالد ككخطوة استباقية كعملية كقائية جاء ا١تشرع اٞتزائرم ُب قانوف األسرة با١تادة

أشهر،  (03)٬تب على طاليب الزكاج أف يقدما كثيقة طبية، ال يزيد تارٮتها عن ثبلثة : "منو، كاليت نصت على أنو
كقد فصلنا ىذه ا١تسألة ُب ا١تبحث .." تثبت خلو٫تا من أم مرض أك عامل قد يشكل خطرا يتعارض مع الزكاج

 2.األكؿ من الفصل األكؿ، فيمكن الرجوع إليو ١تزيد من التفصيل
عند  (ا١تبحث الثا٘ب من الفصل األكؿ)كىو ما فصٌلناه عند تناكلنا ٟتقوؽ اٞتنُت : االىتماـ بالمرأة الحامل.ب 

العناية بصحتها كالنفقة عليها من أجل اٞتنُت، ككضع : كمن ذلك" العناية با١ترأة اٟتامل من أجل اٞتنُت"تطرقنا إٔب 
بعض التكاليف الشرعية عنها، كتأجيل تطبيق اٟتدكد كل ذلك مراعاة لصحة اٞتنُت كحياتو، كقد بيٌناه ُب ٤تلو 

 3.كتستطيع مراجعتو ُب موضعو
 فحليب األـ ىو 4(حق الطفل ُب الرضاعة)كىو ما تطرقنا إليو ُب ىذا ا١تبحث : التشجيع على الرضاعة الطبيعية.ج 

اٞتزائرم على 5 من قانوف الصحة79ا١تادةكقد نصت . أفضل غذاء ككقاية من األمراض للرضيع كال بديل عنو
 كٔتوجب ا١تادة نفسها ٯتنع ."تتؤب الدكلة ترقية كتشجيع الرضاعة الطبيعية من خبلؿ عمليات كتدابَت مناسبة:"أنو

 .اإلشهار كالًتكيج ألم بدائل أخرل ٓتبلؼ الرضاعة الطبيعية
خَت دليل على أف الشريعة اإلسبلمية هتتم بنظافة األبداف كاألجساـ، ىو أٌف أكؿ : االىتماـ بالنظافة كالطهارة.د 

 :باب تستفتح بو كتب الفقو اإلسبلمي ىو باب الطهارة، كتوجد مظاىر عدة الىتماـ اإلسبلـ بالنظافة نذكر منها
من شركط صحة الصبلة نظافة الثوب كالبدف كا١تكاف، فبل تصح صبلة بدكف كضوء، كال تصح الصبلة من اٞتنابة  .1

ًة فىاٍغًسليوا كيجيوىىكيٍم كىأىٍيًديىكيٍم ًإٔبى اٍلمىرىاًفًق : (الوضوء األكرب)بدكف غيسل  ﴿يىا أىيػُّهىا الًَّذينى آىمىنيوا ًإذىا قيٍمتيٍم ًإٔبى الصَّبلى

                                                           
 . من ىذا البحثكما بعدىا 20 الصفحة راجع 1
 . كما بعدىا من ىذا البحث23 راجع الصفحة 2
.  كما بعدىا68  الصفحةراجع 3
 .كما بعدىا92  الصفحةراجع 4
 .29/07/2018، ا١تؤرخة ُب46  ا١تتعلق بالصحة، اٞتريدة الرٝتية، العدد02/07/2018 ا١تؤرخ ُب11-18القانوف رقم 5
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ٍعبػىٍُتً كىًإٍف كيٍنتيٍم جينيبنا فىاطَّهَّريكا﴾ : ملسو هيلع هللا ىلصكقاؿ رسوؿ ا . [06:ا١تائدةسورة ]كىاٍمسىحيوا ًبريءيكًسكيٍم كىأىٍرجيلىكيٍم ًإٔبى اٍلكى
  1".ال تقبل صبلة من أحدث حىت يتوضأ"

، كتظهر أ٫تية ذلك أكثر بعد انتشار  .2 شرٌع اإلسبلـ غسل اليدين قبل األكل كبعده كبعد االستيقاظ من النـو
 العلماء كالباحثوف أف اٟترص على النظافة اليومية لنظافة اليدين كاألكا٘ب كاألماكن جائحة كورنا ُب العآب، فيؤكد

 . العامة كتعقيمها ىو السبيل الوحيد اصرة األمراض الفَتكسية، كاٟتد من خطورهتا بنسبة كبَتة
لوال أف أشق على : "ملسو هيلع هللا ىلصكاعتٍت اإلسبلـ بنظافة الفم كاألسناف خاصة، فرغب ُب السواؾ أعظم الًتغيب، قاؿ  .3

 2".أميت ألمرهتم بالسواؾ عند كل صبلة
بُّ : كشٌجعا عليها، قاؿ تعأبكعلى العمـو فقد أشاد القرآف كالسنة النبوية بالنظافة  .4 بُّ التػَّوَّاًبُتى كى٭تًي ﴿ًإفَّ اللَّوى ٭تًي

بُّ اٍلميطَّهّْرًينى﴾: ، كقاؿ عن ا١تسجد[222:البقرةسورة ]اٍلميتىطىهّْرًينى﴾ بُّوفى أىٍف يػىتىطىهَّريكا كىاللَّوي ٭تًي سورة ]﴿ًفيًو رًجىاؿه ٭تًي
  [.108:التوية

 كمن مظاىر الرعاية الصحية ُب الشريعة ٖترٙب كل ما ٯتس :تحريم كل ما يضر بالصحة الجسمية كالعقلية للطفل.ق 
بالسبلمة البدنية كالعقلية للطفل، كتحرٙب كل ا١تسكرات من ٜتر ك٥تدرات كمؤثرات عقلية كغَتىا، فالقاعدة الشرعية 

  [.195:البقرةسورة ] ﴿كىالى تػيٍلقيوا بًأىٍيًديكيٍم ًإٔبى التػٍَّهليكىًة﴾: أنو ال ضرر كال ضرار
 كاإلشهارٯتنع الًتكيج كالرعاية   من قانوف الصحة، على أنو60أما ُب القانوف اٞتزائرم؛ فقد نصت ا١تادة

 من القانوف نفسو على 61، كنصت ا١تادةالكحولية كلكل مادة أخرل معينة كمصنفة مضرة بالصحة للمشركبات
 . للٌقصرالكحوليةمنع بيع ا١تشركبات 

 ٭تصل عليو ُب أكقات ٤تددة كالذم بالطفل ا٠تاص التطعيمأم دكلة أف تقـو بتوفَت  ٬تب على: تطعيم األ فاؿ.ك 
كبدنٌيا عقلينا ٪توه  من فرص كيزيد باألكبئة كاألمراض ا٠تطَتة، اإلصابة على ٛتايتو من فهو يعمل. بعد كالدتو

حُت  يستفيد ٣تانا ا١تواليد حديثو الوالدة،"أنو:  من قانوف الصحة80ا١تادة  جاء ُب.بالشكل السليم كالصحي
 ..".أعبله 40ا١تادة كالدهتم، ككذا األطفاؿ من التلقيح اإلجبارم ادد ُب

شجعت الشريعة اإلسبلمية على ٦تارسة : (حق الطفل في ممارسة الرياضة)التشجيع على ممارسة الرياضة .ز 
﴿كىأىًعدُّكا ٢تىيٍم مىا اٍستىطىٍعتيٍم ًمٍن قػيوَّةو كىًمٍن رًبىاًط ا٠تٍىٍيًل﴾ : الرياضة، فأمرنا ا سبحانو باإلعداد بكل ما نستطيع من قوة

كأعدكا ٢تم ما استطعتم من قوة، أال إٌف القيوة الٌرًمي، : "صلى ا عليو كسلم أيضاكقاؿ النيب ، [60:األنفاؿسورة ]
  3".أال إٌف القيوة الٌرًمي، أال إٌف القيوة الٌرًمي

                                                           
 .35، ص135ركاه البخارم، مرجع سبق ذكره، كتاب الوضوء، باب ال تقبل صبلة ب َت طهور، حديث رقم  1
. 18، ص47  ركاه أبو داككد، مرجع سابق، كتاب الطهارة، باب السواؾ، حديث رقم2
. 1522، ص1917  ركاه مسلم، صحيح مسلم، كتاب اإلمارة، باب فضل الرمي كاٟتث عليو كذـ من علمو ٍب نسيو، حديث رقم3
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 للركح حاجتها كأسباب تباإلنساف ركحا كبدنا، فوفرفهي اىتمت  مشولية، أهنا اإلسبلـ الشريعة خصائصمن ك
الىتماـ بو، كاألخذ بأسباب قوتو كأسس إٔب ا فدعت.  البدف كعوامل قوامو كقوتوهتملٓب ذاتو سعادهتا، كُب الوقت 

   1".ا١تؤمن القوم خَت كأحب إٔب ا من ا١تؤمن الضعيف، كُب كل  خَت":  أيضاملسو هيلع هللا ىلص، فقاؿ بنائو
نىا أىيُّوبى ًإٍذ نىادىل رىبَّوي أى٘بّْ مىسًٍَّتى الشٍَّيطىافي ﴿كىذا نيب ا أيوب عليو السبلـ يشكو إٔب ا أ١تو كمرضو  كىاذٍكيٍر عىٍبدى

ا ميٍ تىسىله بىارًده كىشىرىابه ﴿: فيأمره كيقوؿ لو ،[41:صسورة ]﴾بًنيٍصبو كىعىذىابو  ، [42:صسورة ]﴾ارٍكيٍض ًبرًٍجًلكى ىىذى
 .كىذا فيو دليل على التأثَت اإل٬تايب للركض أك اٞترم كللحركة كالرياضة عموما على صحة اإلنساف

ا ضركريا سلوكا تيعدُّ الرياضة :حق للطفلالرياضة  .1  منها بالكثَت يقـو الطفل أف من الرغم كعلى لؤلطفاؿ، جدن
اٞتسم  تنمية كُب كالقلب، البدف تنشيط ُب مهمنا دكرنا تلعب أهنا إال أقرانو، مع التسلية ّٓرد أك عفوم بشكل
 مع عبلقات إلقامة ككذلك كا١تعلومات، ا١تعرفة الكتساب كمدخل كمواىبو، الطفل مهارات لتنمية كعامبل. كالعقل
 .كاالنطواء العزلة كمقاكمة كامتصاص الطاقة، باب للحيوية أنو كما جنسو، من أفراد

  اٞتسم، كمطلبا نفسياضركرة لبناء كعٌدهتا٤تبة األطفاؿ للعب كاٟتركة كالرياضة الشريعة اإلسبلمية  راعتكلقد 
أصبح االىتماـ برياضة ، كُب العصر اٟتديث ىاما؛ كجزءنا ال يتجزأ من العملية البنائية كالًتبوية لدل األطفاؿ

. كعقو٢تم األطفاؿ سلوؾ خاصة أف األلعاب االلكًتكنية أصبحت ا١تسيطر على األسرة، على ٤تتـوأمر األبناء 
 يبدأ الطفل، يولد فعندما الزمٍت، لعمره كفقنا آلخر شخص من ٗتتلف كميولو الشخص حركات إف معرفة

 ك٭تاكؿ حركاتو، ُب التحكم دكف الكرة ضرب أيضنا كما ٯتكنو فا١تشي، يبدأ بالوقوؼ ٍب البقاء أجل من بالصراخ
. كحركاهتما مشيهما ُب كالديو كتقليد حركات من يراه ما معظم تقليد

كما أهنا هتدؼ إٔب زرع البهجة ُب ، تيعٌد الرياضة من الوسائل ا١تهمة لتحقيق األىداؼ اٟتقيقية للًتبية الرياضية
 لذا تعد ، فهي تعطي الشعور با١تتعة كالسركر كالسعادة، كإمتاع األطفاؿ كتكوين اإلنساف السليم ا١تعاَب،النفس

 كتنمي لديو القدرات ،على نفسوتعلمو االعتماد  كالرياضية، فتيكٌوف ركحو ،من الوسائل الثقافية ا٢تامة للطفل
   2.اْب…كاالنتباه كالتفكَت كاإلدراؾ كالذكاءقوة الذاكرة العقلية مثل الذىنية ك

  : فيما يليأىداؼ الرياضة كفوائدىا كآثارىا على األطفاؿكٯتكننا تلخيص 
 قرارات سليمةبنفسو كتشجعو على اٗتاذ ،تساعد الرياضة الطفل على تنمية مهارات القيادة عنده . 
 بعض أنواع الرياضة تعلم الطفل كيفية الدفاع عن النفس عند التعرض ٟتاالت ٖترش أك أذل. 
  اٞتسم التحكم ُب للطفل كٖتقيقالنمو اٟتركي ا١تسا٫تة ُب.  
  تنمية ركح التعاكف، با١تنافسة الشريفة ا٢تادئة بُت األفراد كاٞتماعاتك .اٞتماعيالتعرؼ على أ٫تية العمل. 
 السيطرة على النزكات العدكانية. 

                                                           
 .2052، ص2464بالقوة كترؾ العجز، كاالستعانة با كتفويض ا١تقادير ، حديث  باب ُب األمر ،صحيح مسلم، كتاب القدر 1
 11/8/2022الرياضة حق أساسي للطفل، مقاؿ ُب موقع اٞتمعية الدكلية للمًتٚتُت كالل ويُت العرب، بتاريخ  نعماف عبد ال ٍت، 2

 http://www.wata.cc/forums/showthread.php?49889:   ا١توقع00:23الساعة 
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  كالتنفسالدكرة الدموية "ضماف التوازف الوظيفي لكامل أجهزة اٞتسم". 
 اٟتفاظ على جسد الطفل ُب كزف مثإب، كٛتايتو من السمنة كأضرارىا، كتقلل نسبة البدانة بُت األطفاؿ. 
 تساعد ُب ٖتسن اٟتالة النفسية، ٔتا ُب ذلك رفع الركح ا١تعنوية كزيادة الثقة بالنفس كاالعتداد بالذات.  
 ا١تهارات اٟتركية عند األطفاؿ، كتطورتقوم العضبلت كالعظاـ . 
 كتقوية اٞتهاز ا١تناعي، كتدعيم النمو اٞتسدم كالفكرم كالعقلي للطفل،قويان نشيطان  حفظ اٞتسم . 
 ٔتا ىو خَت كنافع كمفيد ملء كقت الفراغ عند األطفاؿ. 
 ا١تساعدة ُب تعليم األطفاؿ القيم كاألخبلؽ اٟتميدة، باإلضافة إٔب الفوائد العقلية كالعاطفية .
 تطوير ا١تهارات االجتماعية عند األطفاؿ كتعزيز الركح اٞتماعية، كتكوين الصداقات. 

 شجعت الشريعة اإلسبلمية على ٦تارسة الرياضة، فأمرنا ا سبحانو باإلعداد بكل لقد:  كأىميتهافوائد الرياضة .2
 ملسو هيلع هللا ىلصكقاؿ النيب ، [60:سورة األنفاؿ]﴿كىأىًعدُّكا ٢تىيٍم مىا اٍستىطىٍعتيٍم ًمٍن قػيوَّةو كىًمٍن رًبىاًط ا٠تٍىٍيًل﴾ : ما نستطيع من قوة

 1.(كأعدكا ٢تم ما استطعتم من قوة، أال إٌف القيوة الٌرًمي، أال إٌف القيوة الٌرًمي، أال إٌف القيوة الٌرًمي): أيضا
من أسباب بناء اٞتسم كتقويتو، كىي تعينو على تأدية كظائفو، كتنظم دكرتو الدموية، كٖتسن عمل ا١تخ،  الرياضة

فظ على صحة القلب، كتقلل من خطر إصابتو بأمراض األكعية الدموية كارتفاع الكوليسًتكؿ كارتفاع ض ط الدـ، كٖتا
 .كالوقاية من داء السكرم، كغَتىا من األمراض

ك٘تنع األمراض كتقي البدف من السمـو كالشوائب، كٖتارب كتقوم العضبلت ك٘تنع ترىلها، كتزيد مركنة ا١تفاصل، 
 ،  الفراغ ُب النافع ا١تفيد، فبل يست ل ُب ٘تؤلالرياضة  .كاٟتيويةكتكسب ا١ترء النشاط السمنة، كتزيل الدىوف كالشحـو

 . عبلج لبلضطرابات النفسية كالقلق كالتوتر خصوصا عند الشبابكىياال٨تبلؿ كالفساد، 
كتكونو من عبلقاتو كمعامبلتو مع اآلخرين، أخبلقو، كتزيد  كمن الناحية األخبلقية، فإف الرياضة تريب اإلنساف كٖتسن

 . ا٢تادفة بُت األفراد كاٞتماعاتالشريفةالقوة كاحًتاـ ا١تنافس، كتنمي فيو ركح التعاكف كا١تنافسة ككالفتوة الرجولة على 
ٖتتاج إٔب بدف .. كمن الناحية الشرعية، فإف التكاليف ُب الشريعة اإلسبلمية كالصبلة كالصياـ كاٟتج كاٞتهاد كغَتىا

  .قوم كجسم سليم، كالرياضة تساىم ُب بناء كتكوين كل ىذا
 في الرعاية الصحية األسرةدكر الحق في العالج ك: ثانيا

 فقاؿ  كمشركعا بل مطلوبا،التداكم كالعبلج أمرا مباحااإلسبلـ  عدٌ  لقد: حق الطفل في العالج كالتداكم .أ 
يا عباد  ":ملسو هيلع هللا ىلص، قاؿ رسوؿ ا[69:النحل] ﴿ٮتىٍريجي ًمٍن بيطيوهًنىا شىرىابه ٥تيٍتىًلفه أىٍلوىانيوي ًفيًو ًشفىاءه لًلنَّاًس﴾: تعأب

: ا تداككا، فإف ا ٓب يضع داء إال كضع لو شفاء أك دكاء، إال داء كاحدا، قالوا كما ىو يا رسوؿ ا؟ قاؿ
  2".ا٢تـر

                                                           
 .1522، ص1917 كذـ من علمو ٍب نسيو، حديث رقم  ركاه مسلم، صحيح مسلم، كتاب اإلمارة، باب فضل الرمي كاٟتث عليو1
 .469، ص2038 رقم اٟتديثكقاؿ حديث حسن صحيح، أبواب الطب، باب ما جاء ُب الدكاء كاٟتث عليو، الًتمذم، ركاه  2
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 األطباء العدكؿ، ألف اٟتفاظ على النفس من بشهادة ىبلؾ النفس تركو إذا ترتب على كاجباالعبلج كيكوف 
حىت ال يكوف الضركريات ا٠تمس اليت ٬تب اٟتفاظ عليها، ككذلك ٬تب العبلج ُب حالة كوف ا١ترض معديِّا، 

ترتب مثل ىذا اٟتكم لوجود ٣تموعة من النصوص الدالة على دفع ا١تريض سببا ُب إيذاء اآلخرين كىبلكهم، ك
﴿كىالى تػىٍقتػيليوا أىنٍػفيسىكيٍم ًإفَّ : ، كقولو[195:البقرةسورة ]﴿كىالى تػيٍلقيوا بًأىٍيًديكيٍم ًإٔبى التػٍَّهليكىًة﴾  منها قولو تعأبالضرر،

 .[29:النساءسورة ] اللَّوى كىافى ًبكيٍم رىًحيمنا﴾
الطفولة الص َتة احًتاـ  يتعُت على ىياكل كمؤسسات استقباؿ منو أنو 81 ا١تادة1كجاء ُب قانوف الصحة

تضمن ىياكل كمؤسسات ككذلك . كاألمن طبقا للتشريع كالتنظيم ا١تعموؿ ّٔما مقاييس الصحة كحفظ الصحة
 . من قانوف الصحة (83ا١تادة) الدكلة الصحي باألطفاؿ بواسطة كسائل بشرية كمادية على عاتق التٌكفل الصحة

من قانوف 75 ا١تادة كأخَت فإف الدكلة ىي اليت تيعد برامج الكشف كالتشخيص للمواليد اٞتيدد، كما بينتو
تنفيذىا من  الكشف كالتشخيص ٗتص ا١تواليد حديثي الوالدة، كيتمبرامج تعد الوزارة ا١تكلفة بالصحة : "الصحة

 ".طرؼ مؤسسات الصحة
 ٪تو كتطور األطفاؿ منإ٧تاب األطفاؿ يعٍت ٖتمل مسؤكلية كبَتة إف :  في الرعاية الصحية للطفلاألسرةدكر .ب 

 فكل ما ذكرناه سابقا ٓتصوص الرعاية الصحية، ال ٯتكن أف 2، بال ُتا الرحم حىت يصبحومنذ كجودىم ُب
 :كالوالدين بالدكر ا١تنوط ّٔما ُب ىذا آّاؿ، كٯتكننا تلخيص ىذا الدكر فيما يليينجح ما ٓب تقم األسرة 

  كا١تياه النظيفة كرعاية الطفل كاٟتفاظ على سبلمتو، كإعداد ببيئة أسرية نظيفة للعيشال ذاء الصحي توفَت .
 .كٛتاية الطفل من التلوث كسوء الت ذية كاٞتفاؼ كغَتىا

  متابعة صحة األطفاؿ كاىتماـ األمهات بصحتهن قبل كبعد الوالدة، كىذا يسهم ُب خفض نسبة الوفٌيات بُت
. ا١تواليد كاألطفاؿ الرُّضع

  ،يساىم ُب ٦تااالتصاؿ با١تستشفيات كا١تراكز ا١تتخصصة كمراكز األمومة الستفادة من ا٠تدمات اليت تيقدمها 
. رعاية الطفل على أفضل كجو ٦تكن، كإعطائو التطعيم البلـز ُب كقتو، كاافظة على ا١تواعيد اددة لذلك

  خطر ا١تخدرات كما شأّهامن الًتبية الصحية لؤلبناء كتعليمهم قواعد النظافة، كاٟترص عليها، كٖتذيرىم. 
 على اآلباء التزكد با١تعلومات كاإلرشادات اليت تيساعدىم ُب اٟتفاظ على صحة أبنائهم ككقايتهم من األمراض. 
  ١تتابعة كالعبلجكاغَت الطبيعية للرعاية ا١ترضية كٖتويل اٟتاالت. 
 تشجيع األبناء على ٦تارسة الرياضة، كتوفَت ما يلـز لذلك  .

                                                           
 29، ا١تؤرخة ُب46 ا١تتعلق بالصحة، اٞتريدة الرٝتية للجمهورية اٞتزائرية، العدد02/07/2018 ا١تؤرخ ُب11-18 القانوف رقم1

. 2018جويلية 
2

 Sardiah Srikandi, The Importance of the Role of the Family in Protecting Children: A Conceptual Papers, 

Proceedings of the 6th International Conference on Education and Technology (ICET 2020), Advances 

in Social Science, Education and Humanities Research, volume 501, pg340. 
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المبحث الثاني 

 حق الطفل في الهوية 
 

 :للطفل ىوية ٘تٌيزه عن غَته كٖتفظ شخصيتو كىي
 .كتتجسد ُب اسم ٭تملو كييعرؼ بو: (االسم)الهوية الشخصية كالفردية 
 . كتتمثل ُب انتمائو إٔب بلد كدكلة:(الجنسية)الهوية القانونية كالسياسية 
 . كتكوف بانتسابو إٔب أسرة كعائلة:(النسب)الهوية االجتماعية كالمدنية 

كُب كل ىذا األسرة ىي صاحبة الدكر األكرب ُب ىذه اٟتقوؽ، فالطفل ٭تمل اٝتو كيكتسب نسبو كيرثو من 
 .أسرتو ككالديو، ككذلك اٞتنسية، فرابطة الدـ بُت الطفل ككالديو ىي أىم طرؽ اكتساب اٞتنسية

كقد اخًتنا أف ٧تمع االسم كاٞتنسية ُب مطلب كاحد نظرا لعبلقتهما، فبطاقة ىوية أم فرد ُب آّتمع ٖتمل اٝتو 
دد شخصيتو، كما أف االتفاقية الدكلية ٟتقوؽ الطفل ُب  تتعهد الدكؿ ": هتا الثامنة طلبت بأفمادكجنسيتو كّٔما ٖتي

 كاٝتو، كصبلتو العائلية، على النحو الذم ،األطراؼ باحًتاـ حق الطفل ُب اٟتفاظ على ىويتو ٔتا ُب ذلك جنسيتو
إذا حـر أم طفل بطريقة غَت شرعية من بعض أك كل عناصر ىويتو،  .يقره القانوف، كذلك دكف تدخل غَت شرعي

 ".تقدـ الدكؿ األطراؼ ا١تساعدة كاٟتماية ا١تناسبتُت من أجل اإلسراع بإعادة إثبات ىويتو
ُب كونو جزء من شخصية اإلنساف، لكنو يطرح إشكاليات  (االسم كاٞتنسية)أما النسب كإف كاف يلتقي معهما 

كثَتة كخاصة ُب العصر اٟتإب مع التطور اٟتاصل ُب الطب كا٢تندسة الوراثية كيتطلب تفاصيل أكثر كعمق أكرب لذا 
 .رأينا كفضلنا أف ٩تصص لو مطلبا مستقبل

 :كعليو فقد قسمنا ىذا ا١تبحث إٔب مطلبُت اثنُت ٫تا
 الحق في االسم كالجنسية: المطلب األكؿ
 الحق في النسب: المطلب الثاني
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 حق الطفل في االسم كالجنسية: المطلب األكؿ
االسم كاٞتنسية ٫تا ىوية الشخص، فاألكؿ ىويتو الشخصية كالثا٘ب ىويتو القانونية كالسياسية، ك٫تا من اٟتقوؽ 

األساسية لئلنساف عموما، ك٨تن سنتحدث عليهما ُب ىذا ا١تطلب باعتبار٫تا من حقوؽ الطفل، حيث سنتناكؿ كل 
 :حق على حدل كبالتإب فإننا سنقسم ىذا ا١تطلب إٔب فرعُت اثنُت ٫تا

 حق الطفل في االسم الحسن: الفرع األكؿ
 حق الطفل في الجنسية: الفرع الثاني

 حق الطفل في االسم الحسن: الفرع األكؿ
ـى اأٍلىٍٝتىاءى كيلَّهىا ﴿سملو اُب ىذا الوجود شيء   كل        اسم البد لو من كاإلنساف، [31:سورة البقرة] ﴾كىعىلَّمى آىدى

 اسمعلى أبويو أف ٮتتارا لو حقو  الطفل، لذلك فمن شخصيةجوانب  ييعرؼ بو، كمن ٍبٌ فإٌف االسم لو تأثَت كبَت ُب
، كينادل بو، فهو جزء من ذاتو كىويتو، كال ٯتكن االست ناء عنو أك العيش بدكنو، كبو يتعارؼ الناس حسن ييعرؼ بو

فاالسم من أىم ما ٯتٌيز الشخص، كىو لصيق بو مدل حياتو، لذا كاف ال . كيتنادكف كتزداد بينهم الصبلت كالقرابات
 .بد من االىتماـ كالعناية بو، كىو ما قامت بو الشريعة اإلسبلمية كالقانوف اٞتزائرم

 االسم في الشريعة اإلسالمية كالقانوف الجزائرم: أكال
اىتمت الشريعة اإلسبلمية كالقانوف اٞتزائرم باالسم ككضعا لو أحكاما كقوانُت تنظمو كٖتكمو، فهو مرتبط 

 .ارتباطا كثيقا بشخصية اإلنساف كعائلتو كنسبو
يىا زىكىرًيَّا ًإنَّا ﴿ : تعأبقولو، من خبلؿ التسمية ُب القرآف كيتضح لنا أحقيو الطفل ُب :االسم في الشريعة اإلسالمية.أ 

يِّا ـو اٍٝتيوي ٭تىٍِتى ٓبىٍ ٧تىٍعىٍل لىوي ًمٍن قػىٍبلي ٝتًى ٝتان ٓب اكٮتتار لو بطفل يبشر زكريا فا سبحانو  ،[07:مرٙبسورة ]﴾نػيبىشّْريؾى بً يبلى
فػىلىمَّا كىضىعىتػٍهىا قىالىٍت رىبّْ ًإ٘بّْ كىضىٍعتػيهىا أينٍػثىى كىاللَّوي أىٍعلىمي ٔتىا كىضىعىٍت كىلىٍيسى الذَّكىري ﴿ : تعأب كقولو.يسم بو أحد قبلو

 كرغم أف ،[36-35:آؿ عمرافسورة ]﴾كىاأٍلينٍػثىى كىًإ٘بّْ ٝتىٍَّيتػيهىا مىٍرٙبىى كىًإ٘بّْ أيًعيذيىىا ًبكى كىذيرّْيػَّتػىهىا ًمنى الشٍَّيطىاًف الرًَّجيمً 
 فمن ."مرٙب"ٝتان حسنان ا ٢تا فاختارت التسميةهنا ٓب ت فل حقها ُب فإكضعها جاء على خبلؼ ما كانت تتمٌت 

 اٝتنا حسننا يينادل بو بُت لوحقوؽ الطفل عند كالدتو حقُّو ُب التسمية اٟتسنة؛ فالواجب على الوالدين أف ٮتتارا 
 .أف ٭تمل االسم صفة حسنة أك معٌتن ٤تمودناالشريعة  كأكجبتالناس، كٯتيىيَّز بو عن أشقَّائو كأقرانو، 

 ملسو هيلع هللا ىلص يسمي أبناء أىلو كأقاربو كأصحابو، كيتخَتَّ ٢تم األٝتاء اٟتسنة كاٞتميلة، كما أحبملسو هيلع هللا ىلصكقد كاف الرسوؿ 
األٝتاء اليت ٖتمل معا٘ب ا٠تَت كاٞتماؿ كاٟتبّْ كالكماؿ؛ لذا فقد حبَّب اإلسبلـ تسمية األكالد باألٝتاء اليت ٖتمل 

أحٌب أٝتائكم إٔب ا، عبد ا كعبد : إف: "ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ رسوؿ ا ،معا٘ب العبودية  ، أك بأٝتاء األنبياء
1".الرٛتاف

  

                                                           
 أحرجو مسلم، صحيح مسلم، مرجع سابق، كتاب اآلداب، باب النهي عن التكٍت بأيب القاسم كبياف ما ييستحب من األٝتاء، 1

 .1682، ص2132حديث رقم 
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 االسم كاللقب من اٟتقوؽ اللصيقة بالشخصية باعتبار٫تا عنصرين ييعدُّ : االسم كاللقب في القانوف الجزائرم.ب 
 فهذين العنصرين يرتبطاف بوجود ، لذلك ال ٬توز ألم شخص أف ٭تـر منهما أك يتصرؼ فيهما،مكونُت للهوية

 كيقصد بو ا؛ ضيقمعينا معٌتلبلسم كاالسم ىو الوسيلة اليت يتميز ّٔا الشخص عن غَته، . اإلنساف ُب حد ذاتو
 .(Nom de famille ou patronimique ) كا١تعٌت الثا٘ب يقصد بو اللقب أك اسم األسرة،(Prénom)االسم الشخصي

من  1(07) ا١تادةفحسب ، ا١تواثيق الدكليةأكدتو كما ييعد االسم من ا١تكتسبات الفطرية لئلنساف :االسم .1
  منذ كالدتويكوف لوأف  ك، الطفل بعد كالدتو فوران  فقد دعت إٔب تسجيل1989االتفاقية الدكلية ٟتقوؽ الطفل عاـ

  .اٟتق ُب اسم كاٟتق ُب جنسية
 أما اللقب ، لذلك ٧تد األطفاؿ أكؿ شيء يتعلموه ىو اٝتهم،أما اللقب فيظهر ُب حياة الشخص بصفة متأخرة

 لذا ٯتكن ،فعادة ما يصبح ذا أ٫تية بالنسبة إٔب الطفل عندما يبدأ باال٩تراط ُب آّتمع، كالدخوؿ ا١تدرسي مثبل
. القوؿ بأف الطفل يبقى لفًتة معينة من عمره خارج اللقب

٬تب أف يكوف كل " منو 28فبالعودة إٔب القانوف ا١تد٘ب اٞتزائرم فإننا ٧تده قد نص على ىذا اٟتق ُب ا١تادة
كىذا عمبل بالتوصيات اليت خرجت ّٔا ا١تنظومة .."  كلقب الشخص يلحق أكالده،لقب كاسم فأكثرلو شخص 

 1959 كىذا ما ٧تده ُب ا١تبدأ الثالث من اإلعبلف العا١تي ٟتقوؽ الطفل لعاـ،الدكلية من اتفاقيات كمعاىدات
 1989 من اتفاقية حقوؽ الطفل لعاـ01 فقرة07 كا١تادة1984من ميثاؽ حقوؽ الطفل العريب لعاـ 10كا١تادة
. 1990 كرفاىيتو لعاـ2 من ا١تيثاؽ اإلفريقي ٟتقوؽ الطفل01 فقرة06كا١تادة

 مظهرا من مظاىر التعاكف الدكٕب ُب آّاؿ ؛كتعد مصادقة اٞتزائر على أغلب ا١تعاىدات كاإلعبلنات الدكلية
كصا فيما يتعلق باٟتقوؽ الشخصية للفرد، كىذا ما ص ك٤تاكلة إلرساء قانوف موحد بُت ٥تتلف الشعوب خ،القانو٘ب

 كمن بينها اٟتق ُب ،يفيد كجود تكامل بُت النصوص الدكلية كالنصوص الوطنية ُب معاٞتة اٟتقوؽ الشخصية
كإعمالو، فمنح ىذا اٞتانب العرُب اٟتق ُب   فالعادات احتلت تنظيمو،التسمية كالذم يعد حق عرُب بالدرجة األكٔب

.  عامة أحيانا كخاصة أحيانا أخرل،كجود نصوص قانونية متفرقة
يقصد باللقب اسم األسرة اليت ينتمي إليها الشخص، حيث يشًتؾ كل أفراد األسرة ُب ٛتل ىذا :  لقباكتساب .2

رب الفرد كمنذ كالدتو على ٛتل لقب عائلي قار. االسم  ، كٯتتاز اللقب ٓتاصية، يثبت انتمائو لعائلة معينة،كلذلك ٬تي
 القائمة بُت ايل للقب كعبلقة القرابة أك الدـال كىي إف منحو أك إحالتو يتم ٔتقتضى النسب أم العبلقة القانونية أ

.  فهو كاشف عن سلسلة ركابط أبوية ٘تتد عرب الزمن، ٦تا ٬تعلو كراثيا كإجباريا،كااؿ عليو اللقب

                                                           
يسجل الطفل بعد كالدتو فوران، كيكوف لو اٟتق منذ كالدتو ُب اسم " :1989من االتفاقية الدكلية لحقوؽ الطفل عاـ( 07)المادة 1

 تكفل الدكؿ األطراؼ إعماؿ ىذه .كاٟتق ُب اكتساب جنسية، كيكوف لو قدر اإلمكاف، اٟتق ُب معرفة كالديو كتلقي رعايتهما
اٟتقوؽ كفقان لقانوهنا الوطٍت كالتزاماهتا ٔتوجب الصكوؾ الدكلية ا١تتصلة ّٔذا ا١تيداف كال سيما حيثما يعترب الطفل عدٙب اٞتنسية ُب 

 ".حاؿ عدـ القياـ بذلك
 ."لكل طفل اٟتق ُب اسم عند مولده: " من الميثاؽ اإلفريقي لحقوؽ الطفل01 فقرة06المادةنص  2
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 كبالتإب فهو مشًتؾ بُت كافة أفراد ، على األسرة اليتن ينتمي إليها الشخصييطلقكاللقب العائلي ىو اللفظ الذم 
 لذا يكوف اللقب خاص بكل أفراد األسرة ا١تعاصرين كالبلحقُت 1.ىذه األسرة كىو رمز كل أسرة عن األيسر األخرل

 كىذا ما جعل الفقيو جاكسوف يقوؿ بأف اللقب العائلي ىو الوسيلة الفعالة لًتتيب ،كالسابقُت على حد سواء
 2.األفراد كىو عنصر أساسي للنظاـ كالتنظيم

 23 ظهر للوجود مع اٞتمهورية الفرنسية الثالثة من خبلؿ قانوف،كأكؿ نظاـ للقب العائلي ُب التشريع اٞتزائرم
 3. ا١تقرر ضركرة إ٬تاد نظاـ حالة مدنية إجبارم بالنسبة إٔب اٞتزائريُت األصليُت،1882مارس

 فإنو مرتبط بأحكاـ الشريعة اإلسبلمية، كاللقب مرتبط بالنسب ،أما فيما يتعلق بنظاـ اللقب حاليا ُب اٞتزائر
أساسا، لذلك فإف القانوف اٞتزائرم يعًتؼ للطفل الشرعي ْتق ٛتل لقب كالده ليحيلو بدكره إٔب أبنائو، فيكوف 

اللقب كسيلة الكتساب كضعية عائلية مستقرة كشرعية، لذا كبفضل البنوة يولد الطفل فيكوف لو لقب ثابت 
كىذا ما ٧تده ُب غالبية .  ٦تا ٮتوؿ لو اكتساب حقوؽ ٔتقتضى تلك الصلة كاٟتضانة كالنفقة كاإلرث،كمشًتؾ

 .الطفل الشرعي ٭تمل لقب كالده كُب صورة عدـ اعًتافو بذلك ٭تمل لقب أموؼتشريعات العآب، 
 سواء أكلياؤه أك ا١تكلفُت ،أكؿ إجراء يقـو بو ا١تسئولوف عن الطفل: إجراءات التسجيل في الحالة المدنية .3

كُب القانوف اٞتزائرم . دائرة اإلقليمية التابع ٢تااؿ كقعت الوالدة ُب اليت أف يقوموا بتسجيلو ُب اٟتالة ا١تدنية ،برعايتو
 كإال تعرض الشخص ا١تكلف بالتصريح إٔب ، الذم يلي يـو الوالدة، أياـ من اليـو التإب(05)حددت ٓتمسة

 .  كىذا من أجل منحو شهادة ميبلد،من قانوف العقوبات 442عقوبات جزائية حددهتا ا١تادة
 ، اٝتو كلقبو، زيادة عن ا١تكاف كالزماف ا١تولود بو الطفل كجنسو؛كمن أىم البيانات اليت تتضمنها شهادة ا١تيبلد

 من قانوف اٟتالة ا١تدنية على أف االسم ٮتتاره األب أك األـ أك الشخص الذم صرح 64ك٢تذا فقد نصت ا١تادة
إال أهنا ،  كاشًتطت ىذه ا١تادة أف يكوف االسم ا١تختار للمولود اٞتزائرم ذا خاصية جزائرية أك نطق جزائرم،بالوالدة

 ٍب جاءت الفقرة الثالثة ،أعفت ىذا الشرط أٝتاء األطفاؿ الذين يولدكف ألبوين يعتنقاف ديانة غَت الديانة اإلسبلمية
 كعليو ييستفاد من ىذه ا١تادة أف ،منها كمنعت األب كاألـ من منح أٝتاء غَت ا١تخصصة ُب االستعماؿ أك العادة

 كإف ضابط اٟتالة ا١تدنية يستطيع رفض كل ،ا١تواطنُت ليسوا أحرارا بصفة مطلقة فيما ٮتتاركنو ألكالدىم من أٝتاء
. أم رفض كل اسم يظهر أنو غريب كغَت معتاد على  استعمالو، اسم ٥تالف ٟتكم ىذه ا١تادة

  

                                                           
 مذكرة ٗترج لنيل شهادة ا١تاسًت ٗتصص قانوف األسرة، ،بن زردة عبد العزيز، أحكاـ األطفاؿ ٣تهوٕب النسب ُب التشريع اٞتزائرم 1

. 24ص.2015-2014 جامعة الطاىر موالم، سعيدة،
 .81 ص،12 الفوج ، رجاء البجاكم، اٟتق ُب االسم كاللقب مذكرات معهد القضاء التونسي2
 .39، صالسابقا١ترجع  3
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  حق الطفل مجهوؿ النسب في اسم كلقب: ثانيا
كأماـ ىذه األ٫تية لبلسم كاللقب فإف جل القوانُت العا١تية كالوطنية تسوم بُت ٚتيع : الحق في اكتساب اسم.أ 

 .األفراد للحصوؿ على ىذه اٟتقوؽ
نح لو اسم، كإف ٓب يكن لو أكلياء فيصبح ك سواء كاف الطفل شرعي أك غَت شرعي فإف من كاجب أىلو عليو أف ٯتي

. من كاجبات الدكلةذلك 
 كذلك بسنو ٣تموعة من النصوص القانونية ،ا١تشرع اٞتزائرم حاكؿ أف ال يسقط حقوؽ األطفاؿ الطبيعيُت

 كىذا ما ٧تده ُب قانوف اٟتالة ا١تدنية اٞتزائرم باإلضافة إٔب مراسيم تنفيذية ،لضماف ٢تؤالء اٟتق ُب االسم كلقب
 كأيضا ا١تنشور الوزارم ا١تشًتؾ اللقب،كا١تتعلق بت يَت  157–71 للمرسـو رقما١تتمم 24–92كا١ترسـو التنفيذم

 فاالسم ىو الذم ٯتيز .كا١تتضمن اٟتالة ا١تدنية لؤلطفاؿ ا١تولودين من أبوين ٣تهولُت 17/01/1987ا١تؤرخ ُب
 فحىت. الفرد عن بقية أفراد آّموعة البشرية كىو الوسيلة اليت تعزز اإلحساس با٢توية كالكرامة كاالعتزاز بالذات

. بينهما معرفة اسم الشخص ا١تتحدث معو كذلك لضماف التواصل ال بد منيتمكن شخصاف من تبادؿ ا٠تطاب 
 فإف منحو لؤلطفاؿ ، كغَت ٥تتلف فيو بالنسبة إٔب األبناء الشرعيُت،كعليو ٯتكن القوؿ إذا كاف حق االسم مشركع

 على اعتبار أنو غالبا ما ؛لذلك ٧تد أف ا١تشرع اٞتزائرم كجد حبل ٢تذه الفئة. ٣تهوٕب النسب اقتضى تدخل ا١تشرع
 إف ٓب يتخلوا عنهم بالطرؽ القانونية أم ُب مؤسسات استشفائية أك أماـ مكاتب ؛يقـو أكلياء ىؤالء األطفاؿ

 كلذلك فإهنم يتنصلوف ألبسط حقوقهم كمنحهم اٟتق ، فإهنم يتخلوا عنهم على قارعة الطريق،اإلسعاؼ العمومي
 لذلك كجد ا١تشرع اٞتزائرم حبل كىو أف يقـو ضابط اٟتالة ا١تدنية باختيار ٢تم ٣تموعة من ،ُب الرعاية أك االسم

 من قانوف اٟتالة 64كىذا ما ٧تده ُب الفقرة الرابعة من ا١تادة.  يكوف أحد ىذه األٝتاء اٝتا لو كاآلخر لقبا،األٝتاء
نفسو األٝتاء إٔب األطفاؿ اللقطاء كاألطفاؿ ا١تولودين من أبوين ب فنصت على أنو يعطى ضابط اٟتالة ا١تدنية ؛ا١تدنية

. خرىا كلقب عائليآ يعُت الطفل ٔتجموعة من األٝتاء ييتخذ ،٣تهولُت كالذين ٓب ينسب ٢تم ا١تصرح أية أٝتاء
منشور  17/01/1987كنظرا إٔب كوف ىذه ا١تادة جاءت مقتضبة ال توضح اإلجراءات ا١تتبعة، فقد صدر بتاريخ
 كالذم شرح فيو كيفية ،كزارم مشًتؾ بُت كزارة الداخلية كاٞتماعات الية ككزارة اٟتماية االجتماعية ككزارة العدؿ

 فأكضح أف ال رض من ىذه ا١تادة يكمن ُب ،منح ضابط اٟتالة ا١تدنية األٝتاء كاأللقاب ٢تذه الفئة من األطفاؿ
 اليت ٘تنح 64مكانية إدماج ىؤالء األطفاؿ ُب السلك االجتماعي، لذلك حدد ىذا ا١تنشور شركط تطبيق ا١تادةإ

مكانية منح األٝتاء لؤلطفاؿ الذين إ ،62ضابط اٟتالة ا١تدنية ُب حالة عدـ كجود ا١تصرح ا١تنصوص عليو ُب ا١تادة
: عثر عليهم كلؤلطفاؿ ا١تولودين من أبوين ٣تهولُت كما أف ىذا ا١تنشور ميز بُت حالتُت

ىنا يقـو ضابط اٟتالة ا١تدنية ٔتنح الطفل سلسلة من األٝتاء ا٠تاصة بالذكور كيتخذ آخر : حالة كوف المولود ذكر- 
. إليهمىذه األٝتاء كلقب عائلي بالنسبة 

 ٯتنح ضابط اٟتالة ا١تدنية سلسلة من األٝتاء ا٠تاصة باإلناث ْتيث يتخذ آخر اسم :حالة كوف المولود أنثى -
.  على أف يكوف ىذا األخَت من األٝتاء ا١تخصصة للذكورإليهمكلقب عائلي بالنسبة 
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 كذلك سواء بالنسبة إٔب ،كعليو فإف استعماؿ اسم األنثى كلقب عائلي يدؿ على ظركؼ كالدهتا كعلى كضعيتها
 1. كىكذا ال ٖتقق ال اية ا١تنشودة من منح ىؤالء األطفاؿ االسم كاللقب،األطفاؿ أنفسهم أك بالنسبة إٔب آّتمع

من قانوف اٟتالة  62 كقد نصت عليهم ا١تادة،تصريح بوالدة الطفلاؿكىذه األحكاـ تطبق على أم شخص يقـو ب
لقاببلت أك أم شخص آخر حضر الوالدة أك الشخص الذم كلدت األـ اا١تدنية كىم األب كاألـ أك األطباء أك 

:   ماإكعمليا كما جرل العمل بو فإف االسم يكوف ، عنده
 عنو،ىناؾ بعض اٟتاالت اليت تقـو فيها األمهات العازبات باختيار اسم ١تولودىن قبل أف تتخلُت : من قبل األـ– 

 كمن ٍب تقـو بإرسالو إٔب ضابط اٟتالة ا١تدنية ،كىنا تقـو ا١تساعدة االجتماعية بتدكينو ُب اضر الذم تتلقاه
. لتسجيلو بسجبلت اٟتالة ا١تدنية

، ُب بعض األحياف تتنصل األـ من ٚتيع مسؤكلياهتا حىت ُب اختيار اسم ١تولودىا: من قبل المساعدة االجتماعية– 
. كىنا تضطر ا١تساعدة االجتماعية الختيار بنفسها اسم للطفل

 كعند التقاطو كأخذه إٔب ، أك ُب أم مكاف،قد يًتؾ الطفل على قارعة الطريق: ف بديكر الطفولة المسعفةكالمعاكف– 
ا١تصاّب االستشفائية بعد التسخَتة بالوضع ُب أحد الدكر ا١تختصة بالطفولة ا١تسعفة، فإنو يقـو بعض من موظفي 

إال أف ا١تشكل يطرح عندما تطوؿ إجراءات التحقيق كىنا يبقى الطفل بدكف  ىذه الدكر باختيار اسم ٢تذا الطفل،
 . كعليو حىت كفالة ىذا األخَت تتأخر لعدـ ٘تكن ا١تولود من اٟتصوؿ على ا٢توية،اسم

  ،على عكس منح اللقب العائلي بالنسبة إٔب االبن الشرعي الذم ال يثَت إشكاال: الحق في اكتساب لقب.ب 
كٔتا أنو قد سبق مناقشة منح ضابط اٟتالة ا١تدنية للقب فيما ٮتص األطفاؿ . أثار لقب االبن الطبيعي جدالفقد 

. اللقطاء ك٣تهوٕب النسب، فإننا ٨تاكؿ التطرؽ إٔب منح اللقب من قبل األـ كمنح لقب الكافل للمكفوؿ
ىذه الصورة كرغم عدـ انتشارىا ُب آّتمع اٞتزائرم نتيجة ا١توركثات الثقافية : منح األـ لقبها للمولود .1

 فإف أغلب األمهات العازبات يقوموف بالتنصل من مسؤكلياهتم، كذلك ،كا٠توؼ من عقاب آّتمع، كاالجتماعية
. أبنائهمبتخلي عن 

أخطائهن  كيقوموف بتحمل مسؤكلية ،ىمئ فهناؾ فئة من األمهات اللواٌب يرفضن االبتعاد عن أبنا؛ العمـوكعلى
. فيقومن باالعًتاؼ بنسب ا١تولود كمنحو على ذلك األساس لقبهن

 على اعتبار أف ىذا ،كىذه الصورة عرفت منذ اٟتضارة الركمانية، حيث كاف الطفل الطبيعي ٯتنح لقب كالدتو
 :أما ُب القانوف الفرنسي فهذه الصورة مرت ٔترحلتُت، النوع من األطفاؿ ال ٯتكن أف يكوف لو كالد ٤تقق

 1972إذا كانت أـ الولد متزكجة كأ٧تبت ذلك االبن مع زكج آخر ال ٯتكنها منح لقبو، أما بعد 1972فقبل
أما القانوف اٞتزائرم .  ك٬توز سواء ألمو أك أبوه أف ٯتنحو لقبو،فأصبح ابن الزنا يعامل معاملة االبن الشرعي

 كىي األسرة الشرعية ا١تؤسسة ،كا١تستمدة أغلب أحكامو من الشريعة اإلسبلمية، ٓب يعتمد إال مفهـو كاحد لؤلسرة
.  ال يتم منح اللقب لبلبن إال إذا كاف نسبو صحيحٍب كمن ،على الزكاج

                                                           
. 17/01/1987ا١تنشور الوزارم ا١تشًتؾ بُت كزارة اٟتماية االجتماعية كالعدؿ كالداخلية الصادر بتاريخ  1
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 أف األـ اليت تدٕب بتصر٭تاهتا إٔب ضابط اٟتالة ا١تدنية عن ميبلد ابنها كليس ،كرغم أف ما جرل العمل بو ُب الواقع
إال أنو ُب القانوف اٞتزائرم ".  فإف الطفل يسجل باٝتها ٔتجرد اعًتافها بنسبو،لديها ما تقدمو كوثائق إلثبات زكاجها

 كحسب رأم عبد العزيز سعد إف ىذا اإلجراء غَت قانو٘ب كما يعترب ضابط اٟتالة ،ال ٧تده ينص على ىذا اإلجراء
 اليت ، حدكد اختصاصاتوك٘تادل ُبا١تدنية الذم يسجل ا١تولود ا١تصرح بو إليو على لقب أمو يكوف قد ٕتاكز مهمتو 

 1.ٖتتم عليو تلقى التصر٭تات بالوالدات كبا١تعلومات ا١تتعلقة ببيانات كثيقة ا١تيبلد دكف تدخل منو
ف الدين اإلسبلمي ينسب دائما  أعلى اعتبار. أما إذا عدنا إٔب الشريعة اإلسبلمية فإف ىذا اإلجراء ٬تد لو سندا

.  كٔتا أف النسب معًتؼ بو فإف اللقب ينتقل إليو بضركرة،شرعي ألمواؿالطفل غَت 
 إذا بأمو، كُب حالة عدـ معرفتو كلكونو طفل غَت شرعي فيلحق بأبيو،كيلحق اللقب ُب حالة الطفل الشرعي 

 من قانوف اٟتالة ا١تدنية اٞتزائرم 04فقرة 64كُب حالة عدـ معرفة األب أك األـ فقد نصت ا١تادة .كانت معلومة
 بنفسو لؤلطفاؿ اللقطاء، كاألطفاؿ ا١تولودين من أبوين ٣تهولُت، كالذين ٓب ينسب ٢تم ا١تدنيةيعطي ضابط اٟتالة "

٣تهوؿ  من ضمن تعزيز حق الطفل ييعدٌ كىذا  ".ا١تصرح أية أٝتاء، فيعُت للطفل ٣تموعة أٝتاء كيعترب آخرىا لقبا
أين ٭ترر ضابط اٟتالة ا١تدنية ٤تضرا ٭ترر فيو كافة . رض الواقع حالياأ ُب منح لقب كىو ا١تعموؿ بو ُب النسب

.   مع تبياف ظركؼ العثور عليو إف أمكن ذلك،البيانات ا١تتعلقة بالطفل الذم عثر عليو
كا١تعموؿ بو إداريا كقضائيا ىو أنو يقدـ طلب من طرؼ مدير الشؤكف االجتماعية ُب الوالية ا١تعنية لوكيل 

كٔتوجب ،  كالذم بدكره يعرض ا١تلف على قاضي اٟتالة ا١تدنية الذم يقـو بالتحقيق ُب األمر،اٞتمهورية ا١تختص
 كبناءا عليو يصبح للطفل لقب ٣تهوؿ النسب،إرسالية لضابط اٟتالة ا١تدنية يطلب منو اختيار اسم كلقب للطفل 

، ٣تهوؿ النسبكىناؾ من يعًتض على دكر ضابط اٟتالة ا١تدنية ُب اختياره لقب الطفل . تطبيقا للمادة السابقة
 ٣.2تهوؿ النسبنو كاف من ا١تفركض أف ٯتنح ىذا الدكر للمؤسسة الصحية اليت يعرض عليها الطفل أك
 بالقياـ بولد قاصر من نفقة كتربية كرعاية قياـ األب ، الكفالة التزاـ على كجو التربع:منح لقب الكافل للمكفوؿ .2

كإذا كاف ىذا النص يلـز الكفيل .  من قانوف األسرة116ا١تادةعليو نصت ، كتتم بعقد شرعي، ىذا ما بابنو
 كىنا قد تعقدت ا١تشكلة بدال من حلها، لذلك كنظرا ،ال يلزمو ٔتنحو لقبو  فهو،بالتزامات األب الشرعي عموما

١تثل ىذه الوضعية االجتماعية، ارتأت اٟتكومة إ٬تاد حبل ٢تذه الفئة كذلك ٔتنحو التأشَتة على جواز إعطاء الكافل 
ا١تعدؿ كا١تتمم  24-92لقبو لفائدة ا١تكفوؿ من أجل مصلحة ىذا األخَت، كلذلك جاء ا١ترسـو التنفيذم رقم

 . ا١تتعلق بت َت اللقب ليوضح  إجراءات ت يَت اللقب كشركطو 157–71للمرسـو رقم
 الكافل  بلقب كإلحاقو لقب المكفوؿ  قانونا لطلب  تغيير الشركط المطلوبة.ج 

 ا١توثق، كيثبت ىذه الكفالة ٔتوجب عقد توثيقي صادر عن ،ال بد أف يكوف الكافل قانونيا: كجود عقد الكفالة .1
 .أك كفالة صادرة من اٞتهات القضائية، كا١تشرع ٓب يطلب مدة معينة ُب اإلسناد الواقعي للمكفوؿ

                                                           
 .106ص، 1989 عبد العزيز سعد، نظاـ اٟتالة ا١تدنية ُب اٞتزائر، دار ىومة، اٞتزائر، طبعة 1
. 25 بن زردة عبد العزيز، مرجع سابق، ص2
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 بنتا أك كانت  سواء،إذ ا١تشرع أجاز ت يَت لقب ا١تكفوؿ: أف يكوف المكفوؿ قاصرا مجهوؿ النسب من األب .2
. اٟتق ُب ذلكالنسب  ١تعلـو كليس ، بل آّهوؿ النسب من األب فقط،لكن ليس كل مكفوؿ، ا قاصرابنا

 .أف تكوف المبادرة كالرغبة في تغيير اللقب من  رؼ الكافل .3
 ، عن اإلرادةصر٭تاالتعبَت  يكوفك 1:شرط موافقة أـ المكفوؿ صراحة إذا كانت معلومة كعلى قيد الحياة .4

 . ٭تمل ا١تكفوؿ لقب الكفيل ُب شكل عقد شرعي مكتوبعلى أفشًتط ا١تشرع أف تكوف ا١توافقة اك
 ت يَت اللقب لطلب حدد ا١تشرع اٞتزائرم الوثائق ا١تطلوبة كاإلجراءات الواجبة لقد:  تغيير لقب المكفوؿإجراءات.د 

، أف اللقب يعدؿ ٔتوجب أمر من رئيس اكمة، ذاتو من ا١ترسـو 2فقد نصت ا١تادة ا٠تامسة مكرر .للمكفوؿ
السيد  تلقي فبعدكيتم النطق بو بناءا على طلب من ككيل اٞتمهورية الذم ٮتطره كزير العدؿ بالطلب ا١تذكور، 

 النائب العاـ للدائرة القضائية مكاف كالدة الطالب إلجراء ٖتقيق السيدالوزير ا١تلف كا١تقركف بالطلب يقـو بتكليف 
 بدكره يكلف ككيل اٞتمهورية للدائرة القضائية مكاف كالدة الطالب ١تتابعة التحقيق، الذم ك1، ىذا الطلببشأف

 ما توصل إليو التحقيق إٔب يرسلكالذم بعد إ٧تازه يتم إرسالو بالطريق السيٌلمي إٔب السيد النائب العاـ، الذم 
 ذلك بتقدٙبك فإف كزير العدؿ يأمر النيابة العامة بالسهر على التنفيذ، ألختاـ، كمن ًب حافظ اؿالسيد كزير العد

 التماساهتا إٔب السيد رئيس اكمة، عن طريق السيٌلم التدرجي بواسطة ككيل اٞتمهورية قصد إصدار أمر بت يَت 
 بسجبلت اٟتالة  كتسجيلومع السهر على تنفيذ األمرخطار،  يوما من تاريخ اإل30لقب ا١تكفوؿ، كذلك خبلؿ

 . ا١تدنية
 إٔب السيد رئيس كتابية اؿالتماساتوكعليو فممثل النيابة فور تلقيو اإلرسالية، يقـو السيد ككيل اٞتمهورية بتقدٙب 

 إصدار أمر بت يَت لقب ا١تكفوؿ، مع اإلشارة  بأف يسجل ىذا األمر على ىامش سجل اٟتالة ا١تدنية، ل رضاكمة 
 مع ا١تبلحظة إٔب أف ىذا ا١ترسـو استثٌت ىذه اٟتالة من نشرىا ُب اٞترائد ،ا١تدنيةكعقود كمستخرجات عقد اٟتالة 

.  طلب ت يَت اللقببشأفلتقدٙب االعًتاضات 
 كىذا بدكف قيد أك شرط كىذا ما قد ،كما أف القانوف منح للكافل اٟتق ُب سحب لقبو من ا١تكفوؿ إف شاء ذلك

 .يسبب ىزات نفسية قد تعود بالسلب على اٟتياة ا١تستقبلية للطفل
 من سورة 5 ك4 جاءت موجة من االعًتاضات كأساس االعًتاض ىو اآليتُت،كبعد صدكر ىذا ا١ترسـو التنفيذم

( 4)كىمىا جىعىلى أىٍدًعيىاءىكيٍم أىبٍػنىاءىكيٍم ذىًلكيٍم قػىٍوليكيٍم بًأىفٍػوىاًىكيٍم كىاللَّوي يػىقيوؿي اٟتٍىقَّ كىىيوى يػىٍهًدم السًَّبيلى ﴿ :األحزاب لقولو تعأب
يًن كىمىوىالًيكيمٍ  . [5-4:األحزابسورة ] ﴾اٍدعيوىيٍم آًلىبىائًًهٍم ىيوى أىٍقسىطي ًعٍندى اللًَّو فىًإٍف ٓبىٍ تػىٍعلىميوا آىبىاءىىيٍم فىًإٍخوىانيكيٍم ُب الدّْ

 إٔب عدـ ٖتديد ا١تشرع للطبيعة القانونية ،كلعل اعًتاض البعض على ٛتل ا١تكفوؿ اسم الكفيل يرجع بالدرجة األكٔب
 إف كاف ىذا حق استعماؿ أـ حق شخصي ال يسقط 92/24 من ا١ترسـو1 مكرر5 فبل يتبُت من ا١تادة،٢تذا االسم

 فإف ،كنظرا لكوف غاية ا١تشرع من تقرير ىذا اٟتق ىي ٛتاية ا١تكفوؿ ُب مرحلة معينة. عن صاحبو كينتقل إٔب أكالده
                                                           

 اٟتالة  ضابط  ىذه اٟتالة إذا كاف معلـو األـ، فلقب ا١تكفوؿ ا١تسجل ُب سجبلت اٟتالة ا١تدنية كا١تدٔب بو إٔبمثل إذ أف األصل ُب  1
 . لكونو ٣تهوؿ األبألمو،ا١تدنية ىو اللقب العائلي 
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 من 64ال يل ي االسم الذم اكتسبو قانونا ٔتقتضى ا١تادة  فهو،األستاذة زكاكم فريدة ترل بأنو حق استعماؿ فقط
 كال يستطيع نقل اسم ، يبقى ىذا االسم األخَت مقيدا ُب سجل اٟتالة ا١تدنية، ا١تتعلق باٟتالة ا١تدنية20-70األمر

 ألف ا١تكفوؿ ينقل إٔب أكالده اٝتو القانو٘ب الذم منحو ، فقطالشخصيألنو اسم تقرر الستعمالو ، الكفيل إٔب أكالده
 1.ثار كالنسب أك اإلرثآكما أف ىذا اإلجراء ال يرتب أية ، إياه ضابط اٟتالة ا١تدنية

 حق الطفل في الجنسية: الفرع الثاني
مركرا 1963 ابتداء من قانوف سنةكىذا اٟتق ينظمو قانوف خاص، ىو قانوف اٞتنسية، كُب اٞتزائر مر ٔتراحل عدة،

 27/02/2005 ا١تؤرخ ُب05/01: األمر رقمكىو ،2005الصادر سنةللنص األخَت  كصوال ،1970بقانوف سنة
 15/12/1970 ا١تؤرخ ُب70/86:أكرد ٣تموعة من التعديبلت على قانوف اٞتنسية الصادر ٔتوجب األمر رقمالذم 

 .كقد مست ىذه التعديبلت كل فصوؿ قانوف اٞتنسية
 فإف عدـ كجود قواعد عامة ،كنظرا ألف الدكلة تعد عادة السلطة الوحيدة ُب تقرير القواعد ا١تنظمة ١تنح اٞتنسية

 كاالختبلفات بُت القوانُت الوطنية كثَت ما كاف يتسبب ُب حاالت انعداـ اٞتنسية، لذلك سعت ،بشأف ىذه ا١تسألة
 ا١تتعلقة بتنازع 1930 فجاء النص عليها ُب ديباجة معاىدات جنيف لعاـ،ٔب توثيق حق اٞتنسيةإا٢تيئات الدكلية 

 1984 ُب ا١تبدأ الثالث كميثاؽ الطفل العريب لعاـ،1959اإلعبلف العا١تي ٟتقوؽ الطفل لسنةأكده  كما ،اٞتنسيات
 األمم ا١تتحدة دعت إليوما  كىو 8.2 ك7د من خبلؿ ا١توا1989 كُب اتفاقية حقوؽ الطفل ُب سنة10ُب ا١تادة

 حوؿ كجوب أف ٭تصل كل طفل على 1949 إٔب ٗتفيض ٤تنة عدٯتي اٞتنسية كقد نشرت دراسة ُب1948منذ
 3. جنسية جديدةاكتساب إال بعد جنسيةكالثا٘ب أنو ال ٬توز أف يفقد أم شخص طوؿ حياتو ، جنسية عند مولده

 قرر عدة طرؽ كمسالك ، اٞتنسية اٞتزائرم كباقي التشريعاتفقانوف: الوالدة أساس الجنسية األصلية: أكال
على أساسها ٯتكن اكتساب اٞتنسية اٞتزائرية، غَت أف ىذه الطرؽ عرفت تعديبلت عديدة مسايرة بذلك ا١تراحل 

التارٮتية اليت مرت ّٔا اٞتزائر، كاليت كانت تتطلب ُب كل مرة انتهاج سياسة معينة، كىذا ما يتضح من خبلؿ القوانُت 
ما أصلية أك إ اٞتزائرية ك َتىا من جنسيات الدكؿ،  فاٞتنسيةالثبلثة اليت نظمت اٞتنسية اٞتزائرية كطرؽ اكتسأّا،

مكتسبة، فاٞتنسية األصلية يتمتع ّٔا الشخص منذ نشأتو، كتكوف على أساس الوالدة من أب أك أـ جزائريُت، 
، كحسب قانوف اٞتنسية، فإف اٞتنسية األصلية تكوف بإحدل ككاستثناء تثبت بالوالدة على إقليم الدكلة اٞتزائرية

 :اٟتالتُت التاليتُت

                                                           
آّلة   ،71 ص. ا١تتعلق بت يَت اللقب مع مبادئ الشريعة اإلسبلمية٤92/24تمدم زكام فريدة ػ مدل تعارض ا١ترسـو التنفيذم  1

  .2/2000القضائية عدد 
. 174، ص2008دار الفكر اٞتامعي اإلسكندرية، .  حسنُت امدم، حقوؽ الطفل بُت الشريعة اإلسبلمية كالقانوف الدكٕب2
. 2008منشورات اٟتليب اٟتقوقية، طبعة .  غالبة رياض النبشة، حقوؽ الطفل بُت القوانُت الداخلية كاالتفاقيات الدكلية3
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فكل مولود من أبوين أحد٫تا على األقل جزائرم ييعدُّ جزائريا حىت لو كيلد خارج اٞتزائر، كىذا طبقا : رابطة النسب.أ 
 1".يعترب جزائريا الولد ا١تولود من أب جزائرم أك أـ جزائرية"من قانوف اٞتنسية؛  (06)لنص ا١تادة

كل مولود على الًتاب اٞتزائرم من أبوين ٣تهولُت، أك من أب ٣تهوؿ كأـ تعذر إثبات جنستها، : رابطة اإلقليم.ب 
 ".يعترب من اٞتنسية اٞتزائرية بالوالدة ُب اٞتزائر: "07ييعد جزائريا، طبقا لنص ا١تادة

يستفيد ىذا األخَت من اٞتنسية اٞتزائرية، غَت أنو إذا ثبت خبلؿ : الولد المولود في الجزائر من أبوين مجهولين .1
قصوره انتسابو إٔب أجنيب أك أجنبية، ككاف ينتمي إٔب جنسية ىذا األجنيب أك األجنبية كفقا لقانوف جنسية أحد٫تا، 

 .فإنو ييعد كأنو ٓب يكن جزائريا قط
 .الولد المولود في الجزائر من أب مجهوؿ كأـ مسماة في شهادة ميالد دكف بيانات تمكن من إثبات جنسيتها .2

 أعبله، يعترب جزائريا منذ كالدتو، 7أف الولد ا١تكتسب اٞتنسية اٞتزائرية ٔتوجب ا١تادة: "08غَت أنو طبقا للمادة
 . كلو كاف توفر الشركط ا١تطلوبة قانونا ٓب يثبت إال بعد كالدتو

كبالرجوع إٔب ما سبق ذكره فإف اٞتنسية األصلية تيكتسب تلقائيا، بناء على رابطة النسب للمولود من أب جزائرم 
 .أك أـ جزائرية، إال أف اإلشكاؿ ا١تطركح ىو ُب الطفل ٣تهوؿ النسب

 مجهوؿ النسبالحق في منح الجنسية الجزائرية للطفل : ثانيا
 مواطنيها ٞتميع حاميةفالدكلة  . مثلو مثل الطفل الشرعي ٭تتاج ٞتنسية٣تهوؿ النسب الطفل أفك٦تا شك فيو 

 ،كبناء على اكتساب ىذه اٞتنسية تًتتب للطفل اٟتقوؽ. ألف اٞتنسية ىي الرابط بُت الفرد كدكلتو .فئاهتمٔتختلف 
٣تهوؿ كما أهنا تكتسب أ٫تية بالنسبة إٔب الطفل ، كتنشأ لو ضمانات تكفلها الدكلة لؤلطفاؿ ا١تتمتعُت ّتنسيتها

 كمن ٍب فإف ٘تتعو ، بسبب عدـ نضجو اٞتسما٘ب كالعقبل٘ب،ال شك  ٭تتاج إٔب ٛتاية كرعاية خاصة  فهوالنسب
.  يساىم إسهاما كبَتا ُب توفَت مظاىر اٟتماية القانونية كاالجتماعية اليت ٭تتاجها،ّتنسية ما

إف األساس ُب منح اٞتنسية اٞتزائرية يكوف عن : منح الجنسية الجزائرية لمجهوؿ األب عن  ريق رابطة األمومة.أ 
 ا١تتضمن قانوف اٞتنسية 2005 فيفرم27 ا١تؤرخ ُب05/01 من األمر(06)طريق رابطة الدـ كقد جاءت ا١تادة

 كب ض ، أين أصبح الولد ا١تولود من أـ جزائرية يعد جزائريا ب ض النظر عما إذا كاف كالده ٣تهوال أـ ال،بتعديلها
ككاف ينبثق من ىذه ا١تادة أف أساس منح اٞتنسية اٞتزائرية يكوف بعد  2،النظر عما إذا كاف كالده عدٙب اٞتنسية أـ ال

 كبناء عليو ٘تنح لو اٞتنسية أم تثبت اٞتنسية اٞتزائرية للطفل ا١تولود بناء على عبلقة ،ثبوت نسب الطفل ألبيو
.  شرعية، كىي اٟتالة العادية

                                                           
 ٓب يكن يعًتؼ القانوف باٞتنسية اٞتزائرية إال فقبل التعديل ،2005 فيفرم 27 ا١تؤرخ ُب01-05 ٔتوجب األمر كىذه ا١تادة معدلة1

. إال إذا كاف األب ٣تهوال أك عدٙب اٞتنسية؛ للمولود من أب جزائرم، أما ا١تولود من أـ جزائرية فبل يعًتؼ بو
: يعترب من جنسية جزائرية بالنسب: كانت تنص على أنو،  من قانوف الجنسية قبل التعديل06المادة 2

. الولد ا١تولود من أـ جزائرية كأب عدٙب اٞتنسية.-  الولد ا١تولود من أـ جزائرية كأب ٣تهوؿ-   . الولد ا١تولود من أب جزائرم-  
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 أين اعتمد ا١تشرع على ٣تهوٕب النسب، كاليت خصت فئة األطفاؿ نفسهاإال أف ىناؾ حالة ثانية جاءت ّٔا ا١تادة 
:   كىنا ٬تب أف تتوفر ٚتلة من الشركط،جهة األـ ١تنح اٞتنسية أك ما يسمى بثبوت اٞتنسية عن طريق رابطة األمومة

 . األـ جنسيتهاليظهر كإلثبات ذلك ُب حالة تنازع يكفي أف ،تمتع األـ بالجنسية الجزائرية حالة ميالد الطفل .1
 كعليو يبقى نسبو  أك تعذر نسبو ألبيو،أم يكوف الطفل نتيجة عبلقة غَت شرعية: أف يكوف الطفل مجهوؿ األب .2

 على أساس أنو ينتسب ألـ ، كلكي ال يقع ضحية نكراف فإف ا١تشرع ارتأل أف ٘تنح لو اٞتنسية اٞتزائرية،ألمو
.  ب ض النظر عن جنسية األب الطبيعي للطفل سواء كاف معلـو أك ٣تهوؿ،جزائرية

 ٣تهوؿ الشرعيُب حالة الطفل غَت :   ريق رابطة اإلقليمعنمنح الجنسية الجزائرية لمجهوؿ األبوين .ب 
فكل طفل  يعثر عليو  1، تيعطى لو اٞتنسية اٞتزائرية األصلية تفاديا النعداـ اٞتنسيةفإنواألبوين الذم كيجد باٞتزائر، 

ف إ ؼ،٣تهوؿ األبوين  كلو ٓب تتأكد فعبل كالدتو ُب اٞتزائر، كىو،حديث العهد بالوالدة ُب اإلقليم اٞتزائرم، كىو
كلكن إذا ثبت أنو غَت مولود ُب اٞتزائر ،  فتثبت لو بذلك اٞتنسية اٞتزائرية، قرينة على أنو مولود ُب اٞتزائرييعدٌ ذلك 

ىنا ٘تنح الدكلة جنسيتها األصلية  .ينكاف األبواف ٣تهوؿ كإ٪تا نقل إليها بعد ميبلده، فبل يأخذ اٞتنسية اٞتزائرية كلو
 2. تطبيق ىذه اٟتالة من دكلة ألخرلكٮتتلفلكل مولود يولد على إقليمها 

أين منحت اٞتنسية . 70/86 من األمر07كفيما يتعلق باٞتزائر فإننا ٧تد تطبيق أحكاـ ىذه اٟتالة ُب ا١تادة
 منو الولد اٟتديث الوالدة كالذم عثر ،األصلية على أساس اإلقليم كبصفة استثنائية للولد ا١تولد من أبوين ٣تهولُت

. عليو ُب اٞتزائر يفًتض فيو أنو جزائرم كينتمي إٔب أصوؿ جزائرية ما ٓب يثبت خبلؼ ذلك
 فإف ا١تشرع اٞتزائرم ٛتى الولد ا١تولد من ، من قانوف اٞتنسية2005 سابقا قبل تعديل سنة07كعليو ٔتوجب ا١تادة

 كىذا ، كذلك تفاديا لوقوعو ُب حالة انعداـ اٞتنسية، كالذم عثر عليو باٞتزائر ٔتنحو اٞتنسية اٞتزائرية،أبوين ٣تهولُت
.  الدكلية اليت أبرمتها اٞتزائر كا١تتعلقة ْتقوؽ الطفل كاتفاقية خفض حاالت انعداـ اٞتنسيةلبلتفاقيات ةن مساير

 إذا أثبت خبلؿ ، فإنو ٯتكن إسقاط اٞتنسية عن الطفل طيلة مدة قصوره؛ُب فقرهتا الثانيةنفسها  للمادةكبالرجوع 
لكن اإلشكاؿ الذم اختلف  . ككاف ينتمي إٔب جنسية ىذا األخَت كفقا لقانوف جنسيتو،ىذه الفًتة انتسابو إٔب أجنيب

 أك طبقا لقانوف البلد ؟فهل يثبت ىذا األخَت طبقا لقانوف جنسية من يثبت نسبو منو. فيو الفقو يعود إٔب إثبات النسب
 3.إف أغلبية الفقو يرل أف ثبوت النسب ٬تب أف يتم طبقا لقانوف جنسية من يريد إثبات نسبو منو .الذم كيجد فيو

                                                           
 الذم ينص أف ٘تنح الدكلة جنسيتها ١تن يولد ُب ،لقانوف الدكٕب، كا كذلك مسايرة ا١تعاىدات الدكلية ا١تتعلقة ْتقوؽ اإلنساف كالطفل 1

 .إقليمها من أبوين ٣تهولُت
. 150، ص2003 اٞتزائر، طبعة،بلقاسم أعراب، تنازع االختصاص القضائي، دار ىومة 2
 القضاء الفرنسي يرل أف ثبوت النسب ٬تب أف يتم طبقا للقانوف الذم كجد اللقيط بإقليم دكلتو، كيستندكف ُب ذلك على نص 3

، كعليو يفهم أف قانوف اٞتنسية يكوف "إذا كاف قانوف جنسية ىذا األجنيب يعطيو جنسيتو: " من القانوف ا١تد٘ب الفرنسي1945ا١تادة
. فقط ١تعرفة ما إذا كاف القانوف يعطيو جنسية، كليس لثبوت النسب
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  كاف يأخذ ْتق الدـ ٞتهة ،2005 سنةتعديلواٞتزائرم قبل اٞتنسية ف قانوف فإ الشرعي؛بالنسبة إٔب الطفل غَت ك
 أبوىماألب كأساس ١تنح اٞتنسية اٞتزائرية، أما األـ اٞتزائرية فإف أكالدىا ال يستطيعوف اكتساب جنسيتها إال إذا كاف 

 كذلك ُب ،فقط  كما منحت اٞتنسية أيضا بناءا على حق اإلقليم، ٓب يثبت نسب الطفل إٔب األب إذا أم،٣تهوال
 أضيفت حالة أخرل كىي فقد 07أما بعد تعديل ا١تادة .حالة كاف ا١تولود من أبوين ٣تهولُت كىذه حالة الطفل اللقيط

.  حالة الولد ا١تولود ُب اٞتزائر من أب ٣تهوؿ كأـ مسماة ُب شهادة ميبلده دكف بيانات أخرل ٘تكن من إثبات جنسيتها
:  كيشًتط ُب ىذه اٟتالة:شركط حصوؿ اللقيط على الجنسية الجزائرية األصلية.ج 

الثبوت الفعلي لميالد الطفل في الجزائر  .1
 . تًتؾ األـ أم بيانات عنهاإذا ٓب٘تت الوالدة ُب ا١تستشفى،  كلوحىت  :جهالة األبوين قانونا .2
،  إٔب أحد األبوين األجنبيُت الطفل القاصرألنو إذا تبُت انتساب :انتسابو إلى أحد األبوين األجنبيين عدـ .3

 .فتسقط عنو اٞتنسية اٞتزائرية على أساس ا١تيبلد ُب اٞتزائر بأثر رجعي
 ال ٮتضع ،إف إثبات جنسية اللقيط أك الطفل آّهوؿ األب: مجهوؿ النسبكيفية إثبات الجنسية للطفل .د 

 من أـ جزائرية كأب ٣تهوؿ يكفي أف ، فا١تولود كذلك تيسَتا ٟتالة ىذه الفئةلطفل معلـو النسب،لنفس شركط ا
أما ا١تولود  .شهادة جنسية األـ أك الوثائق الثبوتية ا٠تاصة ّٔا، كيقدـ شهادة ميبلد الطالب صادرة من مكاف ميبلده

 .يقدـ شهادة ميبلده باٞتزائر مع اإلشارة إٔب كوف كالديو ٣تهولُت ُب الشهادة فإنو ُب اٞتزائر من أبوين ٣تهولُت
 كاألكامر فقد حلت ا١تسألة ٔتوجب بعض ا١تراسيم ،أما فيما يتعلق ببعض الوثائق اليت تتطلب شهادة اٞتنسية

 كا١تتعلقة بوثائق السفر للمواطنُت اٞتزائريُت، كاليت 23/01/1977 ا١تؤرخ ُب01–77 من األمر05فجاءت ا١تادة
يعفى من اٞتنسية األشخاص : " كذلك بنصها،براز شهادة اٞتنسية كاستبدلتها ببطاقة تعريف ا١تعٍتإأعفت من 

 ،شهادة ميبلد ا١تعٍت باألمر ا١تولود باٞتزائرفإف منو ، ك" سنوات(05) ٜتساٟتائزكف على بطاقة تعريف ألكثر من
 ،سنوات من تاريخ إصدارىا، ككذا بطاقة الناخب اليت تقل عن سنة( 05)ٜتس ٕتاكزتكبطاقة التعريف الوطٍت اليت 

 ، تسمح ْتصوؿ الشخص آّهوؿ األبوين على الوثائق اإلدارية اليت ٭تتاجها ُب حياتو اليومية، كلها كثائق ثبوتيةتيعدي 
 يطلب منو عادة تقدٙب شهادة ميبلد األب ١تنحو جواز السفر أك بطاقة ؛كذلك على اعتبار أف الشخص ا١تعلـو األب

  ".التعريف الوطٍت
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 حق الطفل في النسب: المطلب الثاني
 

عبلقة أك رباط السبللة الذم يربط اإلنساف بأصولو كفركعو  أما اصطبلحا فهو. القرابة كااللتحاؽ النسب ل ة ىو
كالنسب ُب الشريعة اإلسبلمية  .السبب ُب تكوين األسرة ٍب العشائر كالقبائل كالشعوب  كرباط السبللة ىو،كحواشيو

إثباتو فإف  فاألساس ُب النسب ىو. ليس ٣ترد عبلقة دـ بُت الطفل كأبيو كإ٪تا يشًتط ُب ىذه العبلقة أف تكوف شرعية
 ينكيتأكد من إٚتاع الفقهاء ا١تسلم .انتماءكإذا كاف ا١تولود كجود فإف النسب ،  فإف النسب إثبات،كاف ا١تيبلد كاقعة

لنعمة أف تكوف ُب طريق حٌرمو ا عز ا لتلك كال ٯتكن تبعا ،من أف النسب نعمة عظمى أنعم ا ّٔا على اإلنساف
سورة ]﴾كىىيوى الًَّذم خىلىقى ًمنى اٍلمىاًء بىشىرنا فىجىعىلىوي نىسىبنا كىًصٍهرنا كىكىافى رىبُّكى قىًديرنا﴿ : كذلك لقولو تعأب؛كجل

 .[54:الفرقاف
﴿اٍدعيوىيٍم آًلبىائًًهٍم ىيوى أىٍقسىطي ًعٍندى اللًَّو فىًإٍف ٓبىٍ تػىٍعلىميوا آبىاءىىيٍم  :من حقوؽ األبناء، قاؿ سبحانوحق  فالنسب

يًن كىمىوىالًيكيمٍ   .أم الزكاج، 1«الولد للفراش» :ملسو هيلع هللا ىلص، كقاؿ [05:األحزابسورة ]  ﴾فىًإٍخوىانيكيٍم ُب الدّْ
 كأسرتو من الناحية الطفلكإ٪تا تظهر أ٫تية معرفة النسب كالداللة عليو ١تا لو من اٟتقوؽ كالواجبات ا١تًتتبة على 

ا١تَتاث، كا١تطالبة بالدـ ُب القصاص، كالوالية على الص َت ُب الزكاج ك٨توه، كحرمة نكاح زكجة : الشرعية، من ذلك
 .كحقوؽ للطفلاألب كالعكس، بر الوالدين، الرضاع كاٟتضانة 

: ملسو هيلع هللا ىلص  الرسوؿذلك يقوؿكُب  على منع اختبلط األنساب، كحرصت، بالنسب اإلسبلمية اىتمت الشريعةلقد 
ـي )  2.(مىٍن ادَّعىى ًإٔبى غىٍَتً أىبًيًو كىىيوى يػىٍعلىمي أىنَّوي غىيػٍري أبًيًو فىاٞتٍىنَّةي عىلىٍيًو حىرىا

انتشار ، كسبب ذلك «العازبةاألـ »ك «الطفل الطبيعي» ٨تو اٟتديثةكقد تفٌشت بعض الظواىر ُب آّتمعات 
، كفيشيٌو العبلقات اٟترة، كعدـ ٕترٙب ىذه األخَتة بعيدا عن  خارج إطار الزكاجالعبلقة اٞتنسية بُت الذكر كاألنثى

مؤسسة الزكجية ا١تدنية أك الشرعية، كمن الطبيعي أف يظهر عندنا طفل ال يعلم لو نسب بيولوجي، كمن ٍبٌ، صار ىذا 
 :كعليو فإف ىذا ا١تطلب يشمل فرعُت. يعا٘ب من التيو كالضياع كالتشردالطفل 

 أحكاـ النسب: الفرع األكؿ
  رؽ إثبات النسب: الفرع الثاني

 
  

                                                           
 .1418، ص6749حديث رقم أخرجو البخارم ُب صحيحو عن عائشة، كتاب الفرائض، باب الولد للفراش حرة كانت أك أمة،  1
  .1421، ص6766حديث رقم باب من ادعى إٔب غَت أبيو، الصحيح، كتاب الفرائض، ركاه البخارم ُب  2
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 أحكاـ النسب: الفرع األكؿ
 :ىناؾ أسباب لثبوت النسب كأخرل لنفيو، كحاالت كجود ٣تهوؿ النسب، ٢تذا قسمنا ىذا ا١تطلب إٔب ثبلثة أقساـ

 . أسباب ثبوت النسب: أكال
 .  نفي النسب أك اللعاف: ثانيا
 .أحكاـ مجهوؿ النسب: ثالثا

 أسباب ثبوت النسب : أكال
 قانوف األسرة اٞتزائرم يثبت النسب بالزكاج الصحيح أكباإلقرار أك البينة أك بنكاح 40/01طبقا لنص ا١تادة

 لذا يقتضي األمر التفرقة بُت 1 من ىذا القانوف،34 ك33،32الشبهة أك كل زكاج ًب فسخو بعد الدخوؿ طبقا للمواد
 .الزكاج الصحيح كالزكاج الفاسد كالوطء بشبهة ككذلك اإلقرار

 الزكاج الصحيح سببا شرعيا لثبوت نسب الولد من أبيو سواء أثناء قياـ ييعدٌ : ثبوت النسب بالزكاج الصحيح.أ 
ينسب الولد ألبيو مىت " قانوف األسرة 41 كىذا ما جاءت بو ا١تادة،الرابطة الزكجية أك بعد انقضائها بطبلؽ أك بوفاة

، كلكي ينسب الولد ألبيو ال بد من أف يكوف ا١تولود "كاف الزكاج شرعيا كأمكن االتصاؿ كٓب ينفو بالطرؽ ا١تشركعة 
 (06 ) ستةللحملمدة أقل  كقد اعترب ا١تشرع اٞتزائرم ، كأقصاىا للحملقد كضعتو الزكجة اٟتامل بُت أقل مدة

 بالشركطالزكاج الصحيح يثبت ُب  فالنسب نفسو، من القانوف 42 طبقا للمادة، أشهر(10 ) عشرةكأقصاىا ،أشهر
كمنو فإف كلد كل زكجة ُب الزكاج الصحيح ينسب إٔب ، )نوف األسرة اٞتزائرم قا41،42،43)حسب ا١تواد: التالية

 2:كىي التاليةط ك الشرٖتققتزكجها إذا 
 كما لو كاف سجينا أك غائب كمرت على غيابو مدة ؛فإف تأكد عدـ التبلقي :إمكانية االتصاؿ بين الزكجين .1

 3. أك طلقها قبل الدخوؿ،كاف حاضرا كلكن ٓب يدخل ّٔا حقيقة، أك طويلة ككانت الوالدة، فبل يثبت النسب
 حالة ما إذا نفى الزكج كىو ما سنفصلو أكثر عند حديثنا عن اللعاف، فففي :عدـ نفي الولد بالطرؽ المشركعة .2

كباإلضافة إٔب ذلك فقد ،  ففي ىذه اٟتالة فإف الولد ال يينسب إليو،اٟتمل ا١توجود ُب رحم زكجتو بالطرؽ ا١تشركعة
، "٬توز للقاضي اللجوء إٔب الطرؽ العلمية إلثبات النسب:" على أنومن قانوف األسرة  40/2ا١تادةنص ا١تشرع ُب 

 ىذه اعًتؼ باستعماؿ كلكن ا١تشرع عند نصو ُب ىذه الفقرة ،كىذه الطرؽ تتمثل أساسا ُب البصمة الوراثية

                                                           
 ا١تتضمن قانوف األسرة 9/6/1984 ا١تؤرخ ُب84/11 ا١تعدؿ كا١تتمم للقانوف رقم27/04/2005 ا١تؤرخ ُب05/02مر األ1

 .27/4/2005، ا١تؤرخ ُب43 اٞتزائرم، اٞتريدة الرٝتية العدد
. 232، ص2008 ،كٔبألسرة اٞتزائرم ا١تعدؿ، دار ا٠تلدكنية للنشر كالتوزيع، اٞتزائر، الطبعة األبن شويخ الرشيد، شرح قانوف ا 2
 علما أنو قد ، ىو أنو قد اشًتط لثبوت النسب اتصاؿ الزكجُت أم ا١تخالطة اٞتنسية بينهما اٞتزائرم ا١تشرععليوغَت أف ما ييعاب  3

الذم ال يشًتط فيو اتصاؿ اٞتنسُت ك" ٬توز للزكجُت اللجوء إٔب التلقيح االصطناعي": من قانوف األسرة أنو مكرر 45ا١تادةنص ُب 
 . ، لذا كاف عليو أف يوضح ىذه اٟتالةخاصة إذا تعلق األمر بأطفاؿ األنابيب
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القضاء اٞتزائرم بأنو ينب ي على الزكج أف يرفع دعول قضى  كقد .البصمة كوسيلة إلثبات النسب فقط دكف نفيو
 1.اللعاف ٔتجرد العلم باٟتمل أك الوضع أك رؤية الزنا

 فإذا اختلف ،فإف كضعتو ُب مدة أقل ال يثبت نسبو من الزكج 2:كالدة الولد بين أدنى مدة للحمل كأقصاىا .3
 ألف العقد ىو الذم يبيح التبلقي ، فالعربة بتاريخ الدخوؿ بعد العقد الشرعي،تاريخ الزكاج كتاريخ الدخوؿ

 على نوف األسرةقامن  42ا١تادةتنص ، كللزكجُت أما العقد اإلدارم فقد يتأخر كثَتا عن العقد الشرعي كالدخوؿ
، كأف اٟتد األدٗب للمدة يبدأ من تاريخ إبراـ " أشهر(10)عشرة  أشهر كأقصاىا (06)  ستةقل مدة للحملأ: "أنو

 أم من تاريخ اٟتكم بالطبلؽ أك البطبلف أك الفساد أك من تاريخ ، كاٟتد األقصى يبدأ من تاريخ االنفصاؿ،الزكاج
  .اٟتد األدٗب كاألقصى: فيجب التفريق بُت األمرين. كفاة الزكج

 بأف ،إذا تبُت للزكج بأف الزكجة غادرت بيت الزكجية كٓب تعد إليو مدة من الزمن:  الطالؽ أك الوفاةبعدالنسب  .4
 (10)عشرة فإف النص القانو٘ب يسمح بثبوت النسب بعد ،اعتربت ناشزا قانونا كبناء عليو حكم القاضي بالطبلؽ

 أشهر كتوُب ُب ا٠تارج ٍب كضعت (06)ستة  كقد يثبت بأف الزكج كاف مسافرا مثبل مدة ،أشهر من تاريخ الطبلؽ
 .يقضي بثبوت النسب  قانوف األسرة اٞتزائرم43 فنص ا١تادة،الزكجة ٛتلها ُب الشهر الثامن بعد الوفاة

كل زكاج بإحدل ارمات ييفسخ قبل الدخوؿ كبعده، كيًتتب عليو ثبوت  3:ثبوت النسب بالزكاج الفاسد.ب 
  ،يثبت النسب ُب حالة بطبلف الزكاج، كعليو ( من قانوف األسرة34ىذا ىو نص ا١تادة)النسب ككجوب االسترباء 

 ١.4تانع اكتشف بعد الزكاج رغم التفريق بينهما
 كليس بناء على عقد زكاج صحيح أك ،ىو االتصاؿ اٞتنسي غَت الزناالشبهة كطء  :بشيهة بالوطءثبوت النسب .ج 

 5، فيقع ا٠تطأ بسبب غلط يقع فيو الشخص، مثل كطء ا١تطلقة طبلقا ثبلثا، أثناء العدة اعتقادا أهنا ٖتل لو،فاسد
 6. معتقدا بأهنا زكجتو فإذا ّٔا غَت ذلك، سريرهعلى موجودة امرأة ء الشخص الذم دخل حجرة نومو كقاـ بوطأك
 

                                                           
1

 أشهر (10)عشرة إف ا١تستقر عليو قضاء أف فًتة اٟتمل ال تتجاكز " :23/11/1993كقضت اكمة ذاهتا ُب قرارىا الصادر ُب 
 ."فإذا انقضت ىذه ا١تدة فإف دعول إثبات النسب تسقط

 .48  راجع مدة اٟتمل الصفحة2
ا١تشرع اٞتزائرم كحفاظا منو على مصلحة الطفل ٓب يفرؽ بُت سوء النية كحسن النية بإبراـ عقد الزكاج، بل جاء بقاعدة عامة تطبق  3

ُب كل اٟتاالت كمن ٍب فإنو ٓب يأخذ ٔتا جاء بو الفقو اإلسبلمي من حيث أف زكاج ا١تسلمة ب َت ا١تسلم ال يثبت فيو النسب، إذا 
 .كاف ىذا األخَت عا١تا با١تنع

. 233ا١تعدؿ، مرجع سابق، صاٞتزائرم بن شويخ الرشيد، شرح قانوف األسرة  4
. 7/688كىبة الزحيلي، الفقو اإلسبلمي كأدلتو، مرجع سابق،  5
 دار ىومة، اٞتزائر، الطبعة عبد العزيز سعد، الزكاج كالطبلؽ،: ، ا١ترجعكالشبهة قد تكوف شبهة الفعل كشبهة ا١تلك كشبهة العقد 6

. 214، ص 1996الثالثة، 
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 1، أك بنكاح الشبهة، أك بالبينة، أك باإلقرار،يثبت النسب بالزكاج الصحيح  على أنوقانوف األسرة 40ا١تادةتنص 
 . من ىذا القانوف34 ك33 ك32 طبقا للمواد،أك بكل زكاج ًب فسخو بعد الدخوؿ

 ء كىو أنو أضحى ٓب يفرؽ بُت الوط،غَت أف ما يعاتب على ا١تشرع ُب استعمالو مصطلح النكاح ُب ىذه اٟتالة
 كمن ٍب ال ٯتكن القوؿ ، ألف استعماؿ مصطلح النكاح من قبل ا١تشرع ينصرؼ إٔب الزكاجالشبهة،بشبهة كالنكاح 

 كقد نص عليو ا١تشرع ُب ؛ أم عيدَّ كأف ٓب يكن، فاسداييعدٌ  ألف النكاح ُب ىذه اٟتالة ، النسب بنكاح بشبهةبثبوت
أك بكل زكاج ًب فسخو بعد الدخوؿ طبقا  ": عندما نص على أنوقانوف األسرة، 40ا١تادةالشطر الثالث من 

 . " من ىذا القانوف34 ك33 ك32للمواد
 من حيث اعًتافو بثبوت النسب عن ؛لقد حذا ا١تشرع اٞتزائرم حذك الفقو اإلسبلمي: ثبوت النسب باإلقرار.د 

 ألنو ال يتم إال إذا كاف ىناؾ عبلقة زكجية بُت ؛ كأف ىذا األخَت ٮتتلف اختبلفا جذريا عن التبٍت،طريق اإلقرار
 ٤تـر شرعا، غَت أف ا١ترسـو فهو كىو إٟتاؽ الطفل ا١تكفوؿ بلقب الكافل ،46ا١تادةالطرفُت، أما التبٍت الذم حرمتو 

 من حيث ، كذلك مع بعض الشركط،إمكانية منح لقب الكافل للمكفوؿ  نص على13/01/1992الصادر ُب
كعليو كحسب  2 كأف تكوف األـ قد كافقت على ذلك صراحة كبطريقة رٝتية،،أنو ينب ي أف يكوف ٣تهوؿ النسب

 :نوعُت أساسيُتينقسم إٔب اإلقرار اٞتزائرم فإف  ا١تشرع
 :ثاره الشرطُت التاليُتآ إف ىذا النوع من اإلقرار يشًتط فيو مىت يرتب :اإلقرار بالبنوة كاألبوة كاألمومة .1

  اإلقرار على شخص ٣تهوؿ النسبيكوف أف . 
  3.يصدقو العقل أك العادة٦تا أف يكوف ىذا اإلقرار 

 .  ٯتكن أف يكوف باألخوة أك بالعمومة:اإلقرار في غير البنوة كاألبوة كاألمومة .2
موافقة اموؿ عليو بالنسب على ىذا اإلقرار، ٔتعٌت إذا ادعى شخص كىو  ؛ الفقو اإلسبلميكىذا الشرط أضافو

ذا كاف ا١تقر لو  كإ4. يشًتط ُب ىذه اٟتالة حىت يرتب اإلقرار أثره أف يوافق األب على ذلك كيقره،بأف فبلف أخاه
 . عليو ابن زنا ا١تقر كُب كل ذلك ال ينب ي ادعاء ا١تقر بأف،راشدا فلو أف يوافق على ىذا اإلقرار

                                                           
1
 إال أنو ٓب يفرؽ بُت شبهة كأخرل ٦تا يتعُت معو الرجوع إٔب أحكاـ الشريعة ،نكاح الشبهة سببا من أسباب ثبوت النسبعٌد   

 . قانوف األسرة222اإلسبلمية تطبيقا لنص ا١تادة
 (التبٍت البسيط)غَت أف ىذا ا١ترسـو قد اشًتط على أف تتم كتابة اللقب األصلي للمكفوؿ ُب ذيل عقد ميبلده كمع العلم فإف ىذا  2

. ال يرتب اٟتقوؽ األخرل اليت يرتبها الزكاج من حيث موانع الزكاج كا١تَتاث
السن بُت الطرفُت، على أف يكوف من األمور اليت يصدقها العقل، فهناؾ من ُب الفقو اإلسبلمي حدد الفرؽ فإف تفسَتا ٢تذا الشرط  3

 .سنة كىناؾ من حدد بأكثر من ذلك (11)حدد الفرؽ بُت األب كاالبن بأحد عشر
ٯتنح لو ، حىت يكوف لو لقب (٣تهوؿ النسب) على أف الشخص اللقيط ،ا١تشرع اٞتزائرم قد نص صراحة ُب قانوف اٟتالة ا١تدنية 4

كىذا ما ال يتماشى مع أحكاـ .  على أف يكوف آخرىا لقبو كذلك حىت كلو كانت أمو معلومة،ضابط اٟتالة ا١تدنية عددا من األٝتاء
تشوار اٞتيبلٕب، ٤تاضرات ُب :  ا١ترجع. ينسب إٔب أمو فيأخذ لقبها كيرث منها كترثو،الشريعة اإلسبلمية ألف ابن الزنا معلـو األـ

 .2015-2014قانوف األسرة اٞتزائرم، السنة الثالثة قانوف خاص، كلية اٟتقوؽ كالعلـو السياسية، جامعة تلمساف، 
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ينسب الولد ألبيو مىت كاف الزكاج " :من قانوف األسرة اٞتزائرم أنو 41ا١تادة نصت: نفي النسب أك اللعاف: ثانيا
 يستفاد ضمنيا من ىذه ا١تادة أف نسب الولد ألمو ثابت مهما فإنو ،"شرعيا كأمكن االتصاؿ كٓب ينفو بالطرؽ ا١تشركعة

 :  ك٧تملهما فيما يلي(اللعاف) كاف اٟتاؿ، أما األب فيمكنو نفي ذلك بالطرؽ ا١تشركعة
 كىي أقل ، أشهر فأكثر من حيضتها(06) ستة كذلك بأف تلد ا١ترأة بعد:عدـ الوطء بعد االستبراء بالحيض.أ 

. مدة ٛتل دكف أف يطأىا الزكج مطلقا بعد اٟتيضة
ىا أ كٓب يط، أشهر فأكثر(06)ستةكذلك أف تأٌب ا١ترأة بولد بعد الوالدة : عدـ الوطء لعدـ االستبراء بالوالدة.ب 

 . الزكج مطلقا بعد ميبلد الطفل األكؿ
 ٔتدة ال ٯتكن أف ،كذلك بأف تأٌب ا١ترأة بولد بعد الوطء: الوالدة بعد الوطء بمدة ال يلحق فيها الولد بالزكج.ج 

 . (أشهر10أكثر من )  إما لقلتها كخمسة أشهر فأقل أك لكثرهتا،يكوف فيها الولد ناشئا عن ذلك الوطء
 أك أنو مصاب ٔترض جنسي ،مثل إثبات التحاليل الطبية بأف الزكج عقيم: نفي النسب بعدـ إمكاف اإلنجاب.د 

 . بالتقارير الطبية كقد يستعُت الزكج ُب ذلك ،ٯتنعو من اإل٧تاب
 فينفيو ،أشهر فأكثر من تاريخ عقد النكاح (06)كذلك بأف تأٌب ا١ترأة بولد ستة: اتفاؽ الزكجين على نفي الولد.ق 

 ألف النسب ال ، فإف ٓب يبلعن ٟتق الولد بو،الزكج عنو كتصدقو ا١ترأة ُب ذلك، فإف الولد ال ينتفي إال بلعاف الزكج
 .1يسقط ٔتجرد االتفاؽ على إسقاطو من الزكجُت

 ،فعندما ي لب للزكج احتماؿ خيانة زكجتو لو، كيريد أف ينفي ا١تولود الذم أتت بو بُت أدٗب كأقصى مدة للحمل
 فيأمر القاضي الزكج إذا أصر ،الزكجية، فليس لو إال أف يرفع دعول اللعاف أماـ اكمة ا١تختصةالرابطة أثناء قياـ 

 كيكرر ،أشهد با إ٘ب ١تن الصادقُت فيما رميتها بو" كيقوؿ ؛على اهتاـ زكجتو با١تبلعنة ُب جلسة سرية بأف ٭تلف
 كتقسم ا١ترأة أيضا أربع ، كُب ا٠تامسة أف عليو لعنة ا إف كاف كاذبا فيما رماىا بو من زنا،قولو ىذا أربع مرات

 كإذا 2." ٍب ٖتلف ُب ا٠تامسة كتقوؿ أف عليها غضب ا إف كاف من الصادقُت،مرات أنو كاذب فيما رماىا بو
. ًب اللعاف ييثبت القاضي ذلك ُب حكمو كيفرؽ بُت الزكجُت كينفي نسب الولد من الزكج

 ٣تهوؿ النسب ىو ضحية، لذا كجب حفظ حقوقو: أحكاـ مجهوؿ النسب: ثالثا
 ، ا١تشرٌع اٞتزائرم بثبوت نسب األطفاؿ كإٟتاقهم بذكيهماىتمكلقد  :حق الطفل غير الشرعي في النسب.أ 

 من قانوف األسرة، كحصر أسباب ثبوت 46 إٔب40مستنبطا أحكامو من الشريعة اإلسبلمية، كنٌظمو ُب ا١تواد من
ُب الزكاج : 2005مام04 ا١تؤرٌخ ُب 05/02ا١تعٌدؿ كا١تتمم باألمر 84/11 من قانوف40النسب ُب ا١تادة

 ا١تشرٌع كباستبداؿالصحيح كما يلحقو من نكاح الشبهة أك كل زكاج ًٌب فسخو بعد الدخوؿ أك اإلقرار أك البٌينة، 
 اليت كاف ييفهم منها قبل التعديل أف إثبات النسب يقتضي 40أزاؿ ال موض عن ا١تادة (أك)ْترؼ  (ك)حرؼ 

                                                           
 .٤441تفوظ بن ص َت، أحكاـ الزكاج، مرجع سابق، ص 1
 .442ا١ترجع السابق، ص 2
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 األدلٌة الشرعية السابقة، ك٤تاكلة من ا١تشرٌع االستجابة لتطٌورات عصرنا الراىن ال سيما ُب آّاؿ البيولوجي اجتماع
. 40 إثبات النسب ُب الفقرة الثانية من ا١تادةكسائلأدرج الطرؽ العلمية ضمن 

 من مَتاث كنفقة كموانع ؛كإذا استقر النسب التحق ا١تنسب بقرابتو كتعٌلقت بو سائر األحكاـ ا١ترتبطة ّٔذا النسب
 .الٌزكاج كترتٌبت عليو حقوؽ ككاجبات، فكاف استقرار النسب استقرارا للمعامبلت ُب آّتمع

ككاف من نتائج ىذا الطرح أف الزنا ُب الشريعة اإلسبلمية ال يصلح : كيفية ثبوت نسب الطفل غير الشرعي.ب 
 يوحى ٔتدل ، كقرر ٢تا عقوبات كاٞتلد كالرجم، اعتبارا كأنو من الفواحش اليت هنى عنها الشارع،سببا لثبوت النسب

كىالى تػىٍقرىبيوا الزّْنىا ًإنَّوي ﴿:  إذ يقوؿ ا عز كجل، ١تا ٢تا من آثار عائلية كاجتماعية كخيمة،استنكار الشريعة ٢تذه اٞترٯتة
  .[32:اإلسراءسورة ]﴾كىافى فىاًحشىةن كىسىاءى سىًبيبلن 

كاف ىذا األب   كلو، لذلك ييعد ابن الزنا ُب الشريعة اإلسبلمية ابنا غَت شرعي مقطوع النسب من أبيو
 ،كىذا ال يشكل احتقارا كهتميشا ٢تذه الشريعة من األطفاؿ كاستنقاصا ٟتقوقهم. معركؼ أك من ا١تمكن معرفتو

 كتكريسا ألفضلية االبن الشرعي، بينما القوؿ ،بقدر ما ٯتثل تشجيعا على الزكاج كعلى العبلقات األسرية ا١تنظمة
 من شأنو التشجيع على العبلقات اٟترة كهتميش مؤسسة ،بضركرة تكريس مساكاة تامة بُت ىذين النوعُت من البنوة

  .الزكاج كالعائلة الشرعية
نح النسب للطفل من جهة األبك  ًب  القانوف اٞتزائرم ٬تب أف يتوفر على ٚتلة من الشركطحسب ،حىت ٯتي

 من قانوف 40كىذا ا١تبدأ أقره ا١تشرع اٞتزائرم ُب ا١تادةمناقشتها ُب معرض حديثنا عن أسباب ثبوت النسب، 
 أك بكل زكاج ًب ، أك بنكاح الشبهة، أك البنية، أك باإلقرار،كنص على أنو يثبت النسب بالزكاج الصحيح، األسرة

 نصت على نفسو من القانوف 43كما أف ا١تادة . من ىذا القانوف32،33،34 طبقا للمواد،فسخو بعد الدخوؿ
.  أشهر من تاريخ االنفصاؿ أك الوفاة(10 ) إذا كضع اٟتمل خبلؿ عشرة؛أنو يينسب الولد ألبيو

 :كمن آثار ذلك: ثار ثبوت نسب الطفل غير الشرعي من أموآ.ج 
 .كىذا ما رأيناه بالتفصيل عندما تطرقنا إٔب حق الطفل ُب االسم 1:تمتع الطفل بلقب أمو .1
لقاعدة أف فا.  إذا ثبت نسب الولد من أمو صارت صلة القرابة بُت الطفل كأمو ثابتة2:حق الطفل في ميراث أمو .2

ترثو، كىذا سنفصل فيو  فإف الطفل الطبيعي يرث من أمو كما أهنا ،االبن ككالدتو يرث كل كاحد منهما اآلخر
 .أكثر ُب الباب الثا٘ب اٟتقوؽ ا١تالية للطفل، ُب حق الطفل ُب ا١تَتاث

 ، اٟتق ُب أف ينفق أىلهم عليهم إٔب حُت بلوغهم سن الرشدلؤلبناء :حق الطفل في النفقة عليو من قبل أمو .3
ىو اآلخر  عليو ٬تب كعند بلوغ الطفل سن الرشد ،كبذلك فإف األـ ملزمة بالنفقة على ابنها مىت ثبت نسبو منها

. من قانوف األسرة 75،76،77 كىذا عمبل با١تواد،أف ينفق على أمو إذا كانت ذات خصاصة أك حاجة

                                                           
 . كما بعدىا125 راجع الصفحة 1
 . كما بعدىا254 انظر الصفحة 2
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 من قانوف األسرة فإف الولد يينسب ألبيو 41طبقا للمادة :شركط نسب الطفل الناتج عن اإلخصاب الطبيعي.د 
: كنفٌصل ذلك كاآلٌب. مىت كاف الزكاج شرعيا كأمكن االتصاؿ كٓب ينفو بالطرؽ ا١تشركعة

يسمح   كعلى ىذا األساس فإف القػػانوف ال:الزكجية القائمة بين الرجل كالمرأة على أساس عقد الزكاج الصحيح .1
 كىذا ما استقرت عليو اكمة العليا ُب ، ناتج عن عبلقات ما قبل الزكاج، النسب الشرعي لولد غَت شرعئتنح

 من ا١تقرر شرعا أنو ال يعترب دخوال ما يقع بُت الزكجُت، قبل إبراـ عقد الزكاج من عبلقات جنسية، بل ىو: 1قرارىا
 2...٣تٌرد عمل غَت شرعي ال يثبت عنو نسب الولد

السبب ُب ثبوت نسب الولد ا١تولود  إف العقد ُب الزكاج الصحيح ىو :مكانية االتصاؿ الجنسي بين الزكجينإ .2
 إٔب من قانوف األسرة فإف من ضمن ما يشًتط إلثبات نسب ا١تولود 41بالرجوع إٔب ا١تادةك. خبلؿ اٟتياة الزكجية

كنبلحظ أف  .رأم ٚتهور الفقهاء من الشافعية كا١تالكية كاٟتنابلة أبيو أف يكوف التبلقي بُت الزكج كزكجتو ٦تكنا كىو
مكاف الدخوؿ إ من ثبوت فراش الزكجية بالعقد مع شرط ؛ا١تشرع اٞتزائرم بإتباعو ما ذىب إليو ٚتهور الفقهاء

 . بالزكجة يٌتفق مع قواعد التشريع اإلسبلمي كا١تنطق كا١تعقوؿ
 فإٌف ىذا العقد يكوف سببا لثبوت النسب ضمن الفًتة ،كعليو إذا ًب العقد بُت زكجُت غائبُت با١تراسلة أك بالوكالة

 إذا كاف االتصاؿ بُت الزكجُت ٦تكنا، أما إذا استحاؿ ذلك بأف كانا بعيدين عن بعضهما كل ُب ،ا١تقررة شرعا كقانونا
كىذا ما أٌكده اجتهاد اكمة العليا الصادر . بأبيوبلد حيث ال ٯتكن تبلقيهما، فإف نسب الولد ال يلحق 

حيث أف الولد للفراش ما دامت العبلقة الزكجية ٓب تنقطع بُت : "39473، ملف رقم24/02/1986بتاريخ
 حسب ما أشار ،كالدليل على ذلك أف الزكج كاف يزكر من حُت آلخر  زكجتو كىي ُب بيت خا٢تا بوىراف، الزكجُت

 3." إليو اٟتكم اٞتزائي كمة البيض بعد ٝتاع ثبلثة شهود
موقف   يوما كىو180 على أٌف أقل مدة اٟتمل ىي ستة أشهر أم؛كقد اتفق األئمة األربعة كغَتىم من الفقهاء

 17/11/1998 كالذم أٌكدتو اكمة العليا ُب قرارىا ا١تؤرخ ُب، من قانوف األسرة48ا١تشرٌع اٞتزائرم أيضا ُب ا١تادة
 كمىت تبٌُت من ، كأقصاىا عشرة أشهر،من ا١تقرر قانونا أف أقل مدة اٟتمل ىي ستة أشهر "210478ملف رقم

كالولد قد كلد  02/05/1994 ألٌف الزكاج ًب ُب،قضية اٟتاؿ أف مدة اٟتمل اٌددة قانونا كشرعا غَت متوفرة
 4."07/05/1994:ُب

                                                           
 .67، ص1، العدد1990، آّلة القضائية34046 ملف رقم19/11/1984اكمة العليا، غرفة األحواؿ الشخصية قرار بتاريخ 1
، ٣تلة اٟتقوؽ كالعلـو (دراسة مقارنة بُت القانوف اٞتزائرم كالقانوف ا١ت ريب)مزكزم أٛتد بن يوسف كعمرم رشيد، نسب كلد ا٠تطيبُت  2

 .2077-2062، ص2022، أفريل1، العدد15اإلنسانية، جامعة زياف عاشور، اٞتلفة، آّلد
. 48، ص1994 بلحاج العريب، قانوف األسرة، مبادئ االجتهاد القضائي كفقا لقرارات اكمة العليا، ديواف ا١تطبوعات اٞتامعية، 3
. 85، ص2001 االجتهاد القضائي ل رفة األحواؿ الشخصية، عدد خاص، سنة4



 حقوؽ الطفل من العدـ إلى المهد: الباب األكؿ

~ 155 ~ 
 

،  فبل يكوف الزكج ص َتا أك بو عيب ٯتنع اإل٧تاب،أف يكوف الزكج ٦تن يثبت ١تثلو ٬تب :مكانية اإلنجابإ دكجو .3
ٔب إ كللتحقق من األمر ٬تب الرجوع ُب ذلك . ال يلحقو نسب الولد،فقد جاء ُب الكشاؼ أف من كاف بو ىذا

 . كىذا ما ذىب إليو كل من الشافعية كا١تالكية كاٟتنابلة،مكانية اإل٧تاب من عدموإا٠تربة الطبية ١تعرفة 
ٖتت  15/06/1999 اكمة العليا الصادر ُب1 فنجد قرار،كُب ىذا السياؽ جاء القضاء ليؤكد ىذا ا١تنظور

بدعول أف ،  من قانوف األسرة43 القرار ا١تطعوف فيو ١تخالفتو أحكاـ ا١تادةأل ى( ؿ ـ)ك (ب ع) بُت 222674رقم
 تقضي بأف يينسب الولد ألبيو إذا كضع اٟتمل خبلؿ عشرة أشهر من تاريخ االنفصاؿ أك ،من قانوف األسرة 43ا١تادة
مع أف كالدة التوأمُت كانت  14/02/1994ا١تطعوف ضدىا تعًتؼ بأف الطاعن غادر مسكن الزكجية يـو، كالوفاة

 2.ا شهر(19)أم بعد تسعة عشر 17/10/1995يـو
  إ٪تا ىو، من قانوف األسرة43 تعٍت أف االنفصاؿ ا١تشار إليو ُب ا١تادة؛ من قانوف األسرة60حيث أف ا١تادةكلكن 

 كعليو أف ، مثل ما يزعم الطاعن من أنو انقطع عن االتصاؿ بزكجتو،الطبلؽ ال االنفصاؿ الذم ٭تدث إثر خبلؼ
حيث قضت ٤تكمة سعيدة بالطبلؽ . تبقى فراشا لو إٔب أف يقع الطبلؽالزكجة  كأف ،يعلم بأف العصمة بينهما قائمة

 ."٦تا يعٍت أف كالدة التوأمُت موضوع النزاع كانت ُب ظل قياـ الزكجية بُت الطرفُت 27/01/1996ُب
 كىي األساس ُب ، أف الولد حىت يثبت نسبو ٬تب أف يكوف مولود ُب إطار عبلقة شرعية؛كخبلصة ١تا سبق ذكره

.  ثبوت النسب من جهة األبوة
  كىذا ما أقرتو ُب قضية إحياء الولدكىي نظرية ؛  تبنت نظرية جديدة؛اكمة العليا كُب سابقة ٢تا ُب أحد قراراهتا

 فأسست حكمها على أف كل من ،للمدعى عليو (ـ.ص)أين قامت بإٟتاؽ نسب الطفل  (ع.ـ) ضد (س.ب)
 الرتكابو  الفعل ،كالقاضي بإدانة ا١تدعي عليو ،09/08/2000 كاٟتكم اٞتزائي الصادر ُب ADNا٠تربة العلمية لػ

 ؛ النسب بعدة طرؽ كمنها البينةيثبت من قانوف األسرة تفيد أنو 40 كٔتا أف ا١تادة، يعترباف بينة،العلٍت ا١تخل باٟتياء
 3. ُب تطبيق القانوفأخطأكا ١تا ٮتالف ذلك قد بقضائهمفإف قضاة ا١توضوع 

 ككاف ،كىكذا فاف القضاء اٞتزائرم بإصداره ٢تذا القرار، قد اٗتذ موقفا جريئا كم ايرا ١تا كاف ينتهجو ُب السابق
ف كاف نإتا عن عبلقة إ ك، كتشديدا على حقو ُب النسب، ُب اٞتزائرالشرعي ١تركز الطفل غَت تعزيزا بالتأكيدذلك 

، 164:األنعاـسورة ]﴾ كىالى تىزًري كىازًرىةه ًكٍزرى أيٍخرىل﴿ .باعتباره ال ذنب لو ُب خطأ غَته خارج إطار الزكاج،
األخَت، انقسم القضاء اٞتزائرم نفسو ُب ا١تمارسة  إال أنو بعد إصدار ىذا القرار. [07:الزمر، 18:فاطر، 15:اإلسراء

                                                           
 .126، ص1999 آّلة القضائية، العدد األكؿ، .222674 ٖتت رقم 15/06/1999 قرار اكمة العليا الصادر ُب 1
2

 فبل ، فمن ا١تقطوع بو أنو ليس من ىذا الزكج، مرده أهنا إذا أتت بالولد قبل مضي أقل مدة اٟتمل، الزمااككوف مدة اٟتمل شرط 
 ألهنا جاءت بالولد ١تدة ٯتكن أف يكوف اٟتمل فيها، ؛ فإف النسب يثبت؛أما إذا أتت بو ألقل مدة اٟتمل فصاعدا .يثبت نسبو منو

 كألنو من توافر الشركط آنفة الذكر ٯتكن أف يكوف الولد ،"الولد للفراش "ملسو هيلع هللا ىلص ٟتديث الرسوؿ ،كعلى ذلك يلحقو ُب الظاىر
.  كليس يوجد ما يعارضو كال ما يسقطو فوجب أف يلحق بو،منو

. 469 ص،2006 لسنة 01كا١تنشور ُب ٣تلة اكمة العليا العدد. 05/03/2006 بتاريخ قرار 355180 رقم ملف 3
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ىذا القرار على ا١تيدانية للمحاكم كآّالس، بُت معارض كمساند ٢تذا القرار، فنجد بعض القضاة ُب ااكم يستندكف 
كُب رأيهم ال فرؽ بُت إٟتاؽ كاثبات ،  كالبعض اآلخر ال يثبت النسب إال إذا كاف ىناؾ زكاج شرعي،ُب أحكامهم

 أف ىناؾ اختبلؼ ُب إٟتاؽ النسب كالذم يكوف ُب حاؿ كجود عٌدتكرغم أف اكمة العليا ُب ىذا القرار . النسب
ف ا١تبلحظ لآلثار النإتة عن األمرين ٬تدىا ال فإ.  كإثبات النسب كالذم أساسو الزكاج الشرعي،عبلقة غَت شرعية

. ٗتتلف، فهي كاحدة ُب ٚتيع األحواؿ
ثابت ُب كل األحواؿ،   مازاؿ ٤تل إشكاؿ، فنسب الولد ألمو ىولوالده الشرعيكإذا كاف إثبات نسب الطفل غَت 

كرغم أف الشريعة . سواء كانت الوالدة شرعية أك غَت شرعية، كعليو نسبو يثبت دائما من أمو مىت أقرت بذلك
لذلك ٯتكن القوؿ أف قانوف األسرة . نو ال يوجد لو سند ُب قانوف األسرة اٞتزائرمفإ. اإلسبلمية أقرت ّٔذا اٟتق لو

،  أغفل التطرؽ إٔب أحواؿ الطفل اللقيط لذلك عليو تدارؾ ىذه النقائص،اٞتزائرم كعند تشريعو ألحكاـ النسب
كحفاظا على نسب اٞتنُت أك الطفل فقد أقرت اكمة العليا ُب قرارىا  .كاإلسراع لسن نصوص خاصة ّٔذه الفئة

االغتصاب، الثابت ٭تكم قضائي يعد كطأن " : أف1(617374) ملف رقم12/05/2011:الصادر بتاريخ
 2."بو النسب باإلكراه، كيكيف بكونو نكاح شبهة، يثبت

  رؽ إثبات النسب: الفرع الثاني
كٚتع فيها بُت أسباب ثبوت النسب كطرؽ ،  من قانوف األسرة اٞتزائرم40نص عليها ا١تشرع اٞتزائرم ُب ا١تادة

 :ك٨تن ىنا سنقسم ىذا الفرع إٔب. (العادية كالعلمية) إثباتو
 .الطرؽ العادية كنقصد بها اإلقرار كالبينة: أكال
 .(البصمة الوراثية)الطرؽ العلمية : ثانيا
 إشكاالت النسب في حالة استئجار األرحاـ أك استعماؿ الرحم البديلة: ثالثا

 .يثبت النسب باإلقرار أك بالبينة :الطرؽ العادية إلثبات النسب: أكال
اإلقرار ىو  "341غَت أنو عرٌفو ُب القانوف ا١تد٘ب ُب ا١تادة،  ٓب ييعرّْؼ اإلقرار ُب قانوف األسرةا١تشرع اٞتزائرم :اإلقرار.أ 

 ك٬تد ." كذلك أثناء السَت ُب الدعول ا١تتعلقة ّٔذه الواقعة،اعًتاؼ ا٠تصم أماـ القضاء بواقعة قانونية مدعى ّٔا عليو
.  من قانوف األسرة 45، 44كبصفة خاصة ُب ا١تادتُت، 40ا١تادةاإلقرار موقعو بُت طرؽ إثبات النسب عامة ُب 

 : كيكوف اإلقرار إما بأصل النسب، أك بنسب فرعي:أنواع اإلقرار بالنسب .1
 قانوف 44 ما عددتو ا١تادةكىو ،إقرار بقرابة ال تكوف فيها كاسطة بُت ا١تقر كا١تقر لو: اإلقرار بأصل النسب .1.1

 . النسب على ال َتٖتميلقرار الذم ليس فيو اإل كٔتعٌت آخر ىو ،كالبنوة، األبوة، األمومة؛ األسرة اٞتزائرم

                                                           
 .294، ص٣2012تلة اكمة العليا، العدد األكؿ، السنة   1
عبلؿ برزكؽ آماؿ، أحكاـ النسب بُت القانوف اٞتزائرم كالقانوف الفرنسي دراسة مقارنة، أطركحة دكتوراه، جامعة تلمساف، السنة  2

 .10، ص2014/2015اٞتامعية 
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 قانوف 45 كىو ما نصت عليو ا١تادة، النسب على ال َتٖتميل ىو اإلقرار الذم فيو :اإلقرار بنسب فرعي. 2.1
 كىو ُب اٟتقيقة يقوؿ ابن أيب، فبل يصح إال إذا صدقو األب، كىذا ما ؛كأف يقوؿ ىذا أخي، األسرة اٞتزائرم

 1.ينطبق على الذم ييعٌرؼ اإلقرار على أنو اعًتاؼ ذكر مكلف أنو أب ّٓهوؿ النسب
 :  اإلقرار بالنسب إٔب شرطُتا١تشرع أخضع فقدقانوف األسرة  45-44باستقراء ا١تادتُت :شركط اإلقرار بالنسب  .2

.  ألنو ال ٬توز أف ينصبَّ اإلقرار على كلد معلـو النسب:أف يتعلق اإلقرار بولد مجهوؿ النسب .1.2
 حيث من غَت ا١تتصور من شخص يبلغ ا٠تمسُت من عمره، أف :العادة كالعقلأف يكوف اإلقرار مما يقبلو  .2.2

 سنة، كما أنو ال يقبل كال 45بنو أك فبلنة ابنتو، كىذا األخَت قد يبلغ من العمرايدعي أك يقر بأف فبلف 
 .يتصور االعًتاؼ ببنوة طفل مسجل ُب سجبلت اٟتالة ا١تدنية، استنادا إٔب تصريح كالده

 شرط ثالث ٬تب توفره إلثبات  كىذا:كجوب أف يكوف الطفل محل اإلقرار ناتجا عن زكاج شرعي صحيح .3.2
، إال أنو يستدؿ من نص 45-44ا١تادتُت كىو الذم ٓب ينص عليو ا١تشرع صراحة ُب ،النسب بطريق اإلقرار

 2. كإف كاف يينسب إٔب أمو،، ألنو شرعا ال ٬توز أف يينسب الطفل من زنا إٔب أبذاتو القانوف  من40ا١تادة
تعترب البينة دليل إثبات ُب مسائل النسب أقول من اإلقرار، كيقصد بالبينة كل حجة أك دليل يؤكد : البينة.ب 

 كالثا٘ب خاص كيعٍت ، كتابة أك شهادة أك بالقرآف،األكؿ عاـ كيعٍت الدليل أيا كاف: كللبينة معنياف 3.كجودا حقيقيا
 40 كىذا طبقا لنص ا١تادة،البينة كسيلة للنسب كٓب يعرٌفهاا١تشرع اٞتزائرم جعل كنشَت إٔب أف ، شهادة الشهود

 دليبل إلثبات كاقعة الوالدة ُب 4 إذا اعترب الكتابة، بالنوعُت العاـ كا٠تاصالقانوف اٞتزائرمكقد أخذ  .ةقانوف األسر
. ا١تد٘ب من القانوف 26ا١تادة

 ال ٯتكن تصوره إال ُب اٟتالة اليت يكوف فيها الزكج كالزكجة قد ٚتع بينهما عقد ،كبالتإب فإثبات النسب بالبينة
زكاج صحيح أك فاسد، أما إف كانت قد ٚتعت بينهما عبلقات غَت شرعية كال قانونية، كنتج عن ىذه العبلقات 

 ، كانتبينة فبل ٯتكن إثبات نسبو إٔب أم شخص بأية ،كلد ٍب كقع النزاع بشأف كاقعة كالدتو أك بشأنو أنو ىو ذاتو
 5.كالدتوكال ٯتكن تسجيلو على لقبو أك اٝتو ُب سجبلت اٟتالة ا١تدنية باستثناء إسناد نسبو إٔب 

  

                                                           
 .209ص ،1998 أٛتد فراج حسُت، أحكاـ األسرة ُب اإلسبلـ، الطبلؽ كحقوؽ األكالد كنفقة األقارب، دار اٞتامعة اٞتديدة للنشر، 1
 .104ص، 2007 ، اٞتزائر، قانوف األسرة اٞتزائرم ُب توبو اٞتديد، دار ىومة للطباعة،عبد العزيز سعد 2
 .2/217العزيز سعد، الزكاج كالطبلؽ ُب قانوف األسرة، مرجع سابق  عبد 3
 .1/155، 2005 ،1 ط، اٞتزائراٞتامعية، ا١تطبوعات ديوافال وٌب بن ملحة، قانوف األسرة على ضوء األسرة كالقضاء،  4
 .2/218 عبد العزيز سعد، الزكاج كالطبلؽ ُب قانوف األسرة، مرجع سابق، 5
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مع التطور العلمي ا٢تائل ُب كافة آّاالت، ٔتا فيها طرؽ اإلثبات، : الطرؽ العلمية إلثبات النسب: ثانيا
 .ظهرت طرؽ جديدة إلثبات النسب ٘تتاز بدقتها كقوهتا كمصداقيتها، كىو ما سنتعرؼ إليو ُب ىذا الفرع

البصمة الوراثية ىي سلسلة طويلة لل اية من الوحدات الفرعية الكيميائية اليت : إثبات النسب بالبصمة الوراثية.أ 
 كعرٌفتها ا١تنظمة اإلسبلمية 1.تقع ملفوفة ُب حـز الكركموسومات داخل نول كل خلية من خبليا اٞتسم تقريبنا

طيء ُب : "للعلـو الطبية بأهنا البنية اٞتنية التفصيلية اليت تدؿ على ىوية كل شخص بعينو، كىي كسيلة ال تكاد ٗتي
 2".التحقيق ُب الوالدية البيولوجية، كالتحقق من الشخصية ككذا إثباهتا

 :خصائصها .1
ىي قرينة إثبات كنفي قوية، ال تقبل الشك كىي معًتؼ ّٔا ُب ٚتيع ااكم األكربية، حيث : دقة نتائجها .1.1

 3. ُب دعول اإلثبات%99,99 ُب دعاكل النفي، ك%100تصل إٔب
ٯتكن إجراء ىذه التقنية على ٚتيع العينات البيولوجية؛ السائلة كالدـ : تيطبق على جميع العينات البيولوجية .2.1

 .كا١تٍت، أك األنسجة كالشعر كالعظاـ، كىذا راجع لتطابق الطاقم الوراثي ُب كل خبليا اٞتسم
 :حجيتها .2

 كىذا رأم بعض الفقهاء ا١تعاصرين، كحجتهم أف البصمة الوراثية تفوؽ :يجوز إثبات النسب بالبصمة الوراثية .1.2
  4.ٚتيع الطرؽ الظنية ُب إثبات النسب، فهي قطعية جازمة

كىذا ما يراه آخركف، ألف تطابق اٞتينات الوراثية : يجوز الحكم بها لنفي النسب دكف إثباتو من جهة األب .2.2
بُت االبن كأبيو، قد ينتج عن عبلقة غَت شرعية، كبالتإب ال تكوف دليبل إلثبات النسب الذم ال يثبت إال 

أنو ال ٬توز   برابطة العآب اإلسبلمي ُب دكرتو ا٠تامسة،كقد جاء ُب مشركع توصية آّمع الفقهي. بعبلقة شرعية
استعماؿ البصمة الوراثية ُب نفي النسب استقبلالن اكتفاء باللعاف، كال استعما٢تا ُب نفي نسب من ثبت نسبو 

 5.بأم دليل شرعي

                                                           
1

 Dan L. Burk, DNA identification testing: assessing the threat to privacy, Article  in  University 

of Toledo law review. University of Toledo. College of Law · February 1992, page89. 
 حسُت ٤تمود عبد الداٙب، البصمة الوراثية كمدل حجيتها ُب اإلثبات اٞتنائي، دراسة مقارنة بُت الفقو اإلسبلمي كالقانوف الوضعي، 2

. 86، ص2008 الطبعة األكٔب، دار الفكر اٞتامعي، مصر،
 إقركفة زبيدة، االكتشافات الطبية كالبيولوجية كأثرىا على النسب، دراسة فقهية مقارنة، الطبعة األكٔب، دار األمل، تيزم كزك، اٞتزائر، 3

. 243، ص2012
دراسة فقهية كنقدية مقارنة، دار اٞتامعة اٞتديدة، اإلسكندرية، – أٛتد شامي، قانوف األسرة اٞتزائرم طبقا ألحدث التعديبلت 4

. 187، ص2010
إنو لن يكوف مقبوالن شرعان )كقاؿ الشيخ ٤تمد األشقر  .21 ص،15  مناقشات جلسة آّمع الفقهي عن البصمة الوراثية ُب دكرتو5

=  كلكن ٣تاؿ،استخداـ ا٢تندسة الوراثية، كالبصمة الوراثية إلبطاؿ األبوة اليت ثبتت بطريق شرعي صحيح من الطرؽ اليت تقدـ بياهنا
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 ،مائوبنو قد ٗتلق من ا ىو  الزكج فراشعلى أف ا١تولود نتائجهافيما إذا ثبت من خبلؿ قوية قرينو كالبصمة الوراثية 
 كىذه مصلحة شرعية يدعو إليها الشرع ، العدكؿ عن اللعافعلىقد ٖتمل الزكج كىنا ٯتكن االستعانة ّٔا ألهنا 

، ك١تا فيها من درء مفسدة اللعاف كضرره، (أف الولد للفراش) ١تا فيها من تأكيد لؤلصل الشرعي كىو ،كيتشوؼ إليها
 ما على ال ٬توز منعو منو بناء ، فراشو فذلك حق لوعلى طلب اللعاف لبلنتفاء من نسب ا١تولود علىفإف أصٌر الزكج 

.  بنواظهر من نتائج البصمة الوراثية من كوف ا١تولود ا١تراد نفيو ىو 
 سواءن فإنو يلحقو، بو الزكج من الولد، ٍب كذَّب نفسو، كعاد كاستلحق الولد كانتفىكلو أف اللعاف ًب بُت الزكجُت، 

ستلحاقو بعد اللعاف، ألف ا أك ٓب يكن ،ستلحقو بسبب ما ظهر لو من نتائج البصمة الوراثية قبل اللعاف أك بعدها
ستلحق الولد بعد نفيو فإنو يقبل منو كيلحقو نسبو، لتشوؼ ا ك، أف ا١تبلعن إذا كذَّب نفسوعلىالفقهاء أٚتعوا 

 1. ذلك، لكن يقاـ عليو حد القذؼ إف كانت الزكجة ٤تصنة، كيعذر إف ٓب تكن ٤تصنةٔبالشارع إ
 كذلك ألف اٟتكم الشرعي ال ٬توز إبطالو كترؾ العمل ،ا٠تبلصة أنو ال ٬توز االكتفاء بالبصمة الوراثية عن اللعافك
 كإجراء ، ا١تتطورةاٟتديثة٬تدر بو أف يستفيد من ىذه التقنية القاضي  إال بدليل نصي كىو غَت ٦تكن، غَت أف ،بو

١تا ُب ذلك من مصلحة شرعية  ، اٟتيلولة دكف كقوع اللعاف قدر ا١تستطاع، ب رضالفحوصات ا١تخربية للبصمة الوراثية
 .كىي حفظ األنساب كدرأ مفسدة اختبلطها

يثبت ) : من قانوف األسرة اٞتزائرم على أنو40نصت ا١تادة: أثر التلقيح االصطناعي في إثبات النسب.ب 
 طبقا ، أك بكل زكاج ًب فسخو بعد الدخوؿ، أك بنكاح الشبهة،بالبٌينة، أك  أك باإلقرار،النسب بالزكاج الصحيح

 فإنو يثبت نسب (الولد للفراش كالعاىر للحجر) كطبقا للقاعدة الفقهية ،( من ىذا القانوف34.33.32للمواد 
 41جاءت بو ا١تادة  كىو ما، كٓب يتم نفيو بالطرؽ ا١تشركعةاالتصاؿ، مىت كاف الزكاج شرعيا كأمكن ألبويو،الولد 

 يسرم األمر على ،ككما ينطبق األمر على الولد الناش  عن عبلقة زكجية كٛتل طبيعي. فيما يتعلق بإثبات النسب
 مكرر، 45 إذا ما توفرت فيو الشركط ا١تنصوص عليها ُب ا١تادة،الولد الذم كيلد بعد عملية التلقيح االصطناعي

. كلد زناعيٌد كإال 
 فكل الشركط متطابقة 41 مكرر كا١تادة45 إذا ما قمنا بإسقاطو على ما جاءت بو ا١تادة؛لكننا ٧تد إشكاال

 ال ٯتكن توافره ُب حالة ،كٖتديد أدٗب كأقصى مدة اٟتمل ٯتكن إثباهتا، إال أف االتصاؿ بُت الزكجُت كتبلقيهما
 مكرر كا١تادة 45التلقيح االصطناعي، أم ال يثبت النسب ّٔذه الوسيلة للحمل، األمر الذم ال يتماشى كا١تادة

                                                                                                                                                                                           

إثبات النسب بالبصمة الوراثية : ، ا١ترجع(..العمل بالبصمة الوراثية سيكوف ُب إثبات أك نفي أبوة ٓب تثبت بطريق شرعي صحيح
. 1/454ضمن ثبت أعماؿ ندكة الوراثة كا٢تندسة الوراثية،

. 2/90بداية آّتهد /5/29الشرح الكبَت  /7/419 انظر ا١ت ٍت 1
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 ٓب يعد يقتصر على االتصاؿ ، من قانوف الصحة، غَت أف مفهـو التبلقي ُب كقتنا ا١تعاصر1(370-371)
 كىو ما أقره فقهاء الشريعة اإلسبلمية ا١تعاصركف الذين أجازكا ،اٞتنسي بُت الزكجُت كإ٪تا بوصوؿ ا١تٍت إٔب البويضة

 مثلو مثل الطفل الناتج عن اإل٧تاب ، الصحيحبالزكاجىذه العملية،  كعليو فإف نسب ا١تولود يثبت للزكج 
 2.الطبيعي

 ،كّٔذا فإنو تقـو جرٯتة الزنا أيضا ُب حالة إذا ما ًب تلقيح بويضة الزكجة ٔتٍت رجل آخر، فيصبح كلدا غَت شرعي
 كيتمتع ، على التلقيح االصطناعي ما يقع على الزكاج كاٟتمل الطبيعييقع، أم األنساب  اختبلطكيؤدم بذلك إٔب 

من قانوف  41الولد فيو ّتميع اٟتقوؽ اليت يتمتع ّٔا الولد الناتج عن ٛتل طبيعي، كىو ما يستدعي تعديل ا١تادة
. لتكوف أكثر مشوال ككضوحا ٟتالة التلقيح االصطناعياألسرة 

 :كقد أثَت إشكاؿ آخر إلثبات نسب ا١تولود الذم ًب بناءا على عملية التلقيح أثناء فًتة الطبلؽ أك الوفاة
 أٚتع الفقهاء على ٖترٙب اللجوء إٔب التلقيح ، فبالنسبة إٔب فًتة الوفاة:التلقيح االصطناعي بعد كفاة الزكج .1

 ُب ظل كجود من ٬تيزىا إذا ما أكصى الزكج ا١تتوَب ، النقضاء العبلقة الزكجية بالوفاة؛االصطناعي بعد كفاة الزكج
 شرطا لعملية كعٌدهمكرر ضركرة حياة الزكجُت  45ط ُب ا١تادةاشًتابرغبتو ُب ذلك، إال أف ا١تشرع اٞتزائرم 

 أف يكوف ؛ييشًتط الستحقاؽ اإلرث ": من قانوف األسرة128 كأيضا فيما يتعلق با١تَتاث فوفق ا١تادة3.التلقيح
 طفل إٔب شخص انتساب على االعًتاض، كعليو فإنو من حق الورثة " أك ٛتبل كقت افتتاح الًتكة،الوارث حيا

 . الذم يأٌب نتيجة ٢تذه الصورة من التلقيح،ا١تتوَب
 : فهنا ٬تب التمييز بُت مرحلتُت،أما ُب حالة الطبلؽ :في حالة الطالؽالتلقيح االصطناعي  .2

                                                           
ا١تساعدة الطبية على اإل٧تاب ىي  نشاط طيب يسمح باإل٧تاب خارج ا١تسار الطبيعي ُب حالة :  من قانوف الصحة370المادة  1

= العقم ا١تؤكد طبيا، كتتمثل ُب ٦تارسات عيادية كبيولوجية كعبلجية، تسمح بتنشيط عملية اإلباضة كالتلقيح بواسطة األنابيب كنقل
 . األجنة كالتخصيب االصطناعي

 ٗتصص ا١تساعدة الطبية على اإل٧تاب حصريا لبلستجابة لطلب يعرب عنو رجل كامرأة ُب سن اإل٧تاب على قيد :371 المادة
اٟتياة يشكبلف زكجا مرتبطا قانونا يعانياف من عقم مؤكد طبيا كيوافقاف على النقل أك التخصيب االصطناعي كال ٯتكن اللجوء فيها 

يقدـ الزكج كالزكجة كتابيا ك٫تا على قيد اٟتياة  .إال للحيوانات ا١تنوية للزكج كبويضة الزكجة دكف سوا٫تا مع استبعاد كل شخص آخر
من تاريخ استبلمو من ا٢تيكل أك  (01)طلبهما ا١تتعلق با١تساعدة الطبية على اإل٧تاب ك٬تب عليهما تأكيده بعد شهر كاحد

. ا١تؤسسة ا١تعنية
معارؼ، ا١تركز اٞتامعي العقيد آكلي ٤تند أكٟتاج،  ٣تلة فاطمة عيساكم، اإل٧تاب بالوسائل اٟتديثة ُب قانوف األسرة اٞتزائرم، 2

. 235-225 ص، ص2009، جواف06العدد ، 4آّلدالبويرة، 
، 1 ٣تلة الدراسات كالبحوث القانونية، جامعة ا١تسيلة، آّلد  يوسف مسعودم، التلقيح االصطناعي ُب قانوف األسرة اٞتزائرم،3

 .68ص، 2016 سبتمرب 09، 1العدد
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 يثبت : من قانوف األسرة اليت تنص على أنو43 كفيو نطبق أحكاـ ا١تادة:إذا ليقحت البويضة قبل الطالؽ. 1.2
 أشهر من تاريخ االنفصاؿ أك الوفاة، كإف خالف ىذه ا١تدة (10) إذا كضع اٟتمل خبلؿ عشرة؛نسب الولد ألبيو
.  فإنو ينسب ألمو

 : فنميز بُت حالتُت،أم ٓب ٭تدث اإلخصاب بعد :إذا ليقحت البويضة بعد الطالؽ .2.2
 ،للزكج نو ينسبفإ ، كقامت الزكجة بعملية التلقيح، فإف كاف الطبلؽ رجعيا:التلقيح أثناء فترة العدة .1.2.2

.  كذلك باعتبار الزكجية قائمة كييعدُّ اإلخصاب رجوعا ضمنيا
 ، حىت كإف كاف الزكج موافقا، الزكاج الشرعيالنعداـ ، كىنا ال يينسب الولد ألبيو:التلقيح بعد انتهاء العدة .2.2.2

 1. ا١تكرمة ٔتكة1985كىو قرار آّمع الفقهي اإلسبلمي ُب دكرتو الثامنة
  البديلة2إشكاالت النسب في حالة استئجار األرحاـ أك استعماؿ الرحم: ثالثا

 مكرر منو؛ اللجوء إٔب التلقيح االصطناعي باستعماؿ األـ 45لقد منع ا١تشرع اٞتزائرم ُب قانوف األسرة ُب ا١تادة
تتلخص ك. البديلة، كىو ما نراه كنؤيده، غَت أف ىذا ال ٯتنعنا من مناقشة إشكاالت نسب الطفل ا١تولود ّٔذه الطريقة

 ،الوضع كعند، تعود لزكجُت ُب رٛتها طيلة مدة اٟتمل (ملقحةبيضة ) تقبل امرأة بأف ٖتمل لقيحو ىذه الوسيلة؛ ُب
 كيسميو .يسمى بتأجَت الرحمكىو ما  ، مقابل عوضو متفق عليو أك بدكنو، صاحيب الليقيحةالزكجُتتسلم ا١تولود إٔب 

 3.البعض األـ البديلة أك الرحم البديلة، أك الرحم الًضٍئر
 يثَت إشكاالت 4،(األطفاؿ األشباح) كاٟتالة ا١تدنية لؤلطفاؿ النإتوف عنو عن طريق الرحم البديلإف اٟتمل 
 .  النسب ُب ىذه اٟتالة تيطرح من اٞتهتُت أم من جهة األب، كمن جهة األـفإشكالية قانونية كبَتة،

 : كىنا ٪تيز بُت حالتُت:من جهة األبالطفل نسب .أ 
  للقاعدة الشرعية اليت كضعها، نسب الوليد يعود إليو بدكف شكفإف :المتبرعة زكجة ثانية للزكج إذا كانت .1

 5.(اٍلوىلىدي لًٍلًفرىاًش كىلًٍلعىاًىًر اًٟتجر): ملسو هيلع هللا ىلصالرسوؿ 
 : ختلف العلماء على قولُتا فهنا :أجنبية عن صاحب الحيواف المنومك ،إذا كانت المتبرعة ذات زكج .2

 كالولد للفراش كما جاء ، صاحب الفراشألنو :يرجع نسب المولود لزكج الحاضنة المتبرعة: القوؿ األكؿ. 1.2
 ُب اٟتديث اآلنف الذكر، كبالرجوع إٔب سبب كركد اٟتديث يتضح جليان كيفية إٟتاؽ الولد ب َت صاحب ا١تٍت،

                                                           
 .143 فاطمة عيساكم،  ا١ترجع السابق، ص1
 ، ألف نسب الطفل ا١تولود ّٔذه الطريقة إٔب أمو ىو ٤تل خبلؼ، ىل"األـ البديلة"بدال عن " الرحم البديلة" استعملتي ىنا مصطلح 2

. ، أما عن إشكالية نسب الطفل إٔب أمو فسنناقشو الحقا"األـ"ىي صاحبة البويضة أـ صاحبة الرحم؟ لذا ٕتنبت استعماؿ عبارة 
. (معجم ل ة الفقهاء، ا١تعجم الوسيط، الرائد) أظؤر، ا١ترضعة ل َت كلدىا، ع الظاء بعدىا ٫تزة ساكنة، جمبكسر: الضئر 3
4

 Sylvie Epelboin, GESTATION POUR AUTRUI : UNE ASSISTANCE MÉDICALE À LA PROCRÉATION COMME LES 

AUTRES ?, L’Information psychiatrique 2011/7 Volume 87 | page 577. 
 (.6749حرة كانت أك أمة، ح أخرجو البخارم ُب صحيحو عن عائشة، كتاب الفرائض، باب الولد للفراش ).سبق ٗتر٬تو 5
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 ُب كلد جارية زمعة،  ملسو هيلع هللا ىلص كعبد بن زمعة عند النيب،سعد بن ايب كقاص تنازع نوأفقد أخرج البخارم بسنده 
إنو أخي : إنو ابن أخي عيتبة، عهد إٌٕب أف كليدة زمعة مٍت، فاقبضو فقبضتو، فقاؿ عبد بن زمعة: فقاؿ سعد

ىو لك يا عبد بن زمعة، الولد للفراش كللعاىر ): ملسو هيلع هللا ىلصكابن كليدة أيب، كلد على فراش أيب، فقاؿ الرسوؿ
 بالشبو الواضح ملسو هيلع هللا ىلصفاألحكاـ الشرعية مبناىا على الظاىر، مع علمو  1.(اٟتجر، كاحتجيب منو يا سؤدة

 2.الذم بينو كبُت عتبة مدعي البنوة، بدليل أمره لسيدتنا سؤدة باالحتجاب منو
 أف: كدليلهم 3:كال ينسب إلى زكج الحاضنة  المولود إلى صاحب الحيواف المنوم،يينسب: القوؿ الثاني .2.2

ف بويضة الزكجة قد لقحت ٔتائو، كعليو فاف اٞتنُت قد تكٌوف من أ ُب النسب ىو ماء الزكج، كقد ثبت ا١تعتد بو
 ال يؤثر ُب ،قرىا الشرع، ككوف ىذه العملية ٤ترمةأبويضة امرأة قد لقحت ٔتاء رجل تربطو معها عبلقة زكجية 

 بسبب استعماؿ رحم ا١ترأة ا١تتربعة استعماال غَت ،نسبة الولد إٔب أبويو؛ ألف التحرٙب قد عرض بعد االنعقاد
 ٪تاؤه منهامأذكف فيو شرعنا، كعليو فالتحرٙب ٓب يدخل ُب أصل تكوين اٞتنُت، بل من طريق ت ذيتو اليت نتج 

لكػن ىذا ال يقػطع  فهما آٙتاف بذلك، كتكاملو، فهو أشبو ما يكوف بطفل غٌذاه أبواه من حػراـ حىت كػرب،
 4.عنهما نسػب ابنهما

  : فهنا أختلف العلماء على قولُت :أجنبية عن صاحب الحيواف المنومك متزكجة،إذا كانت المتبرعة غير  .3
نو ال يوجد فراش ، أل يعود نسبو إٔب أمو: إنما ىو شبيو بولد الزنا،ال يينسب المولود إلى أب: القوؿ األكؿ .1.3

 5.صحيح يرجع إليو الوليد
 كتثبت لو كل اٟتقوؽ ا١تًتتبة على ثبوت المولود يرجع نسبو إلى زكج صاحبة البويضة،: القوؿ الثاني .2.3

على كلد الزنا، فقد أفىت بعض العلماء بصحة نسب كلد الزنا كقد قاسوا ذلك  .النسب، ككل صبلت القرابة
كذلك الحًتاـ ا١تائُت حاؿ  ُب ىذه الصورة من باب أكٔب، كىو إذا كانت الزانية غَت متزكجة، ،إٔب الزا٘ب

 6.اإلنزاؿ، كحاؿ التخصيب
 إٔب من يينسب من جهة  بطريقة استئجار األرحاـ، العلماء ُب نسب ا١تولوداختلف: نسب الوليد من جهة األـ.ب 

 :    على قولُت؟األـ، كأيهما أمو، أىي صاحبة اللقيحة، أـ صاحبة الرحم

                                                           
 .سبق ٗتر٬تو 1
 .104 ص،1999 ،1دار النفائس، عماف، األردف، ط ، األحكاـ الطبية ا١تتعلقة بالنساء ُب الفقو اإلسبلمي، منصور٤تمد خالد 2
دار ، ، من ضمن دراسات فقهية ُب قضايا طبية معاصرةرؤية إسبلمية (أك الرحم ا١تستأجر) عارؼ علي عارؼ، األـ البديلة 3

 .839، ص2 ج،2001، الطبعة األكٔب، النفائس، عماف
 http://www.dar-alifta.org قسم األْتاث الشرعية/ موقع دار اإلفتاء ا١تصرية  4
 .٤104تمد خالد، األحكاـ الطبية ا١تتعلقة بالنساء،  5
 http://www.dar-alifta.org ا١تصرية موقع دار اإلفتاء 6

http://www.dar-alifta.org/
http://www.dar-alifta.org/
http://www.dar-alifta.org/
http://www.dar-alifta.org/


 حقوؽ الطفل من العدـ إلى المهد: الباب األكؿ

~ 163 ~ 
 

 كإليو ذىب :يرجع نسب المولود إلى المرأة صاحبة الرحم الحاضنة، ال إلى صاحبة البويضة: القوؿ األكؿ .1
ًئي﴿: كدليلهم قولو تعأب 1.قسم من الباحثُت ا١تعاصرين اتػيهيٍم ًإالَّ البلَّ  دلت فاآلية، [02:آّادلةسورة ] ﴾ًإٍف أيمَّهى

ٍلقيوي ُب بىٍطًن أيمًّْو أىٍربىًعُتى يػىٍومنا: ) ملسو هيلع هللا ىلصكقولو 2.ف األـ ىي اليت تلد كتضعأعلى   ٍبيَّ يىكيوفي عىلىقىةن ،إفَّ أىحىدىكيٍم ٬تيٍمىعي خى
كتلك األدلة كغَتىا  .اليت ٬تمع ا٠تلق ُب بطنها أمِّا  ملسو هيلع هللا ىلصفسٌمى 3،(.. ٍبيَّ يىكيوفي ميٍض ىةن ًمٍثلى ذىًلكى ،ًمٍثلى ذىًلكى 

ف الولد ىو ابن ٢تذه اليت ٛتلتو ككلدتو، كيأخذ كل أحكاـ الولد بالنسبة إٔب أمو، من حيث ا١تَتاث ككجوب أتثبت 
.  النفقة كاٟتضانة، كالرب ّٔا، كحرمة األصوؿ كالفركع

 أـي بأهنا فيحكم : أما صاحبة الرحم فهي كاألـ من الرضاع،النسب يعود إلى صاحبة البويضة: القوؿ الثاني .2
باعتبار اٟتضانة كالت ذية، كال يثبت ٢تا النسب، كإ٪تا يثبت ٢تا حكم الرضاع، كإليو ذىب القائلوف ّتواز اٟتمل 

:  كما ُب قولو تعأب،ف األصل ُب تكوين اإلنساف كٖتديد نسبو إ٪تا ىو النطفةأكدليلهم  4.عن طريق الرحم البديل
٦تا يدؿ على أف الولد ينسب  ،[04:لنحلسورة ا] ﴾خىلىقى اإًلنسىافى ًمن نٍُّطفىةو فىًإذىا ىيوى خىًصيمه مًُّبُته ﴿: تعأب

 5. اليت خيصّْبت ٔتاء زكجها كفقنا للحقيقة البيولوجية اليت ذكرىا القرآف الكرٙب،لصاحبة البويضة
 كاليت ىي نتاج التقنيات ف مسألة من ىذا النوع تعٌد من النوازؿ،أ٦تا ال شك فيو  :خالصة القوؿ في المسألة.ج 

، كاختبلفاهتم كبعد عرضنا ألقواؿ العلماء اٟتديثة كمستجدات العصر ُب ٣تاؿ أمراض العقم كعدـ اإلخصاب،
أك ما كاف خاصا  سواء منها ما كاف متعلقان ْتكم استئجار األرحاـ،،  ُب دعم أقوا٢تمإليهاكاألدلة اليت استندكا 

 :كتلخيصا ١تا سبق ذكره كتفصيلو نقوؿ. بنسب الوليد
 يؤدم أف كل ذلك حيث ، رٛتان ك جنينان أك بويضة أك سواء كاف منيان أ6،  رؼ ثالثفيهاحيرمة العملية إذا كاف  .1

إٔب اختبلط األنساب، كال يقاؿ إٌف ذلك من باب الضركرات اليت تبيح اظورات، ألف ضابط الضركرة خوؼ 
 إف ٓب يوجد ما يدفع بو ا٢تبلؾ أك الضرر ،ا٢تبلؾ، أك الضرر الشديد الذم يلحق النفس أك ال َت يقينا أك ظنا

 علىالشديد، كمن ضوابطها أف تكوف متفقة مع مقاصد الشارع، كأف تكوف مستندة إٔب قواعد شرعية، كأال يًتتب 

                                                           
نظرة شرعية، ا١تنشور ُب موقع جريدة القبس .. تأجَت األرحاـ: ، مقاؿ بعنواف104، صاألحكاـ الطبية ا١تتعلقة بالنساء، ٤تمد خالد 1

 http://www.alqabas.comالكويتية 

 .4/386 القرآف العظيم،تفسَت ، ابن كثَت 2
 .657، ص3208، كتاب بدء ا٠تلق، باب ذكر ا١تبلئكة صلوات ا عليهم، حديث رقم صحيح البخارم كاللفظ لو 3
 .827، ص2ج ، مرجع سابق، من ضمن دراسات فقهية ُب قضايا طبية معاصرة،ألـ البديلةاعارؼ علي عارؼ،  4
 كليس لصاحبة الرحم البديل أم دخل ،خصائص اإلنساف كصفاتو الوراثية تتقرر ُب البويضة كاٟتيواف ا١تنوم فقطكحسبهم أيضا فإف  5

من ضمن ، عارؼ علي عارؼ، األـ البديلة: المرجع. ُب ذلك، ألف الرحم ما ىو إال حاضن ٢تذه البويضة ا١تلقحة ي ذيها ك٭تفظها
 .2/827 ،دراسات فقهية ُب قضايا طبية معاصرة

األـ البديلة ٖترٯتان قاطعان، ألهنا تتضمن إدخاؿ نطفة رجل ُب رحم امرأة ال تربطو ّٔا عبلقة زكجية، فا١تتطوعة عملية كىذا معناه ٖترٙب  6
 .يدخل ُب معٌت الزنا من دكف أدٗب شككذلك باٟتمل أجنبية عن الزكجُت مصدر البذرتُت، 

http://www.alqabas.com/
http://www.alqabas.com/
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إزالتها إٟتاؽ مثلها بال َت، كالضرر ال ييزاؿ بالضرر، كالضركرة  تقدر بقدرىا، كاألىم أال ٮتالف ا١تضطر مبادئ 
 1.، كمقصدىا ُب حفظ النسب ُب ٖترٯتو للزناالشريعة

 :أننا ٪تيز بُت ثبلث حاالت– كا أعلم  – الراجح عندنا : من جهة األبنسب المولود .2
ففي ىذه اٟتالة ال ييوجد إشكاؿ : كوف صاحبة الرحم زكجة ثانية للزكج صاحب المني: الحالة األكلى .1.2

 .كيينسب الولد إٔب الزكج صاحب ا١تٍت
ال يينسب إٔب أب كحكمو حيكم كلد الزنا، ألنو ال عبلقة : كوف صاحبة الرحم غير متزكجة: الحالة الثانية .2.2

 .، كال فراش ُب ىذه اٟتالة(..اٍلوىلىدي لًٍلًفرىاشً ): شرعية بُت صاحبة الرحم كصاحب ا١تٍت، كالقاعدة أف
 يينسب إٔب زكج صاحبة الرحم، للقاعدة الشرعية :كوف صاحبة الرحم متزكجة من زكج آخر: الحالة الثالثة .3.2

 .، إال إذا نفيو زكج صاحبة الرحم، فبل يينسب إٔب أب كحكمو حيكم كلد اللعاف(اٍلوىلىدي لًٍلًفرىاًش كىلًٍلعىاًىًر اًٟتجر)
 .ىو ميحـر شرعا كممنوع قانونا (الرحم البديلة)كنحب أف نذٌكر مرة أخرل، أف ىذا األسلوب 

يينسب إلى نرل كا أعلم كالذم نيرجحو بعد دراسة أدلة كل فريق، أف الطفل  : من جهة األـ المولودنسب .3
 ككلدتو،ليها الولد ىي ا١ترأة اليت ٛتلت بو إ ا١ترأة اليت يينسب بأف 2الٕتاه،ا ذىب أنصار ىذا ، حيثصاحبة الرحم

 كالقائلُت بعدـ جواز اٟتمل ٟتساب 4،ٔب ذلك ذىب ٚتع من الباحثُت ا١تعاصرينإ ك3،كليست ا١ترأة صاحبة البويضة
 . ال َت بالنسبة إٔب صاحبة الرحم البديل األجنيبٟتساب ككذلك القائلوف بعدـ جواز اٟتمل ،ٟتساب ال َت مطلقا

ف أ تؤيد انتساب الوليد إٔب صاحبة الرحم باعتبار ،أدلة من القرآفْتيجج قوية، ككقد استدؿ أصحاب ىذا الرأم 
 .كيت ذل منها كُب رٛتها اٞتنُت ييطلق على اليت تلد الوليد، ،ا١تعٌت الل وم لؤلـ أك الوالدة

                                                           
ـ، ككىلىدىت األـ اليت ٛتلت 1985 ٤تكمة نيوجرسي القريبة من نيويورؾ قضية من ىذا النوع عقدت صفقتها ُب مارسما حدث ُب 1

البويضة ا١تلقَّحة بنتنا بعد تسعة أشهر، نازعتها مع أصحاب ىذه البويضة، لشعورىا القوم بأهنا جزء منها، على الرغم من أهنا أـ 
ـ أف أمِّا ٛتلت 02/10/1987ـ أف القضية ٓب ييفصل فيها بعد، كجاء ُب األىراـ25/01/1987كجاء ُب األىراـ. لطفلُت غَتىا

 http://www.islamonline netنت.موقع إسبلـ أكف الين)جوىانسربج "توائم ُب أحد ا١تستشفيات  بويضة بنتها كأ٧تبت ثبلثة
الطبيب ا١تشهور ُب ٣تاؿ اإلخصاب أف تقـو االبنة "سيفَتينو"كُب إيطاليا نشب خبلؼ كبَت بُت األـ كابنتها عندما اقًتح 

كٖتمل نيابة عن كالدهتا كبعد فًتة بدأت تظهر على األـ عوارض اٟتمل الكاذب أك ما يسمى باٟتمل ا٢تستَتم كأخذت  (جيوفا٘ب)
كبعد الوالدة رفضت البنت تسليم الوليد ألمها كىو . تتصرؼ ككأهنا ٖتمل اٞتنُت ببطنها كاستمر الوضع كذلك حىت ٟتظة الوالدة

 .كليدىا كشقيقها إذا صح القوؿ ٦تا سبب مشاكل ٚتة
مفتاح : المرجع اليت ينتسب ٢تا الولد ىي اليت تلد، أما ا١تتربعة بالبويضة ليست أمان،  اٟتقيقيةبعض القوانُت األكربية تعترب أف األـ  2

 .85اٛتد أقزيط، مصدر سابق، ص
، 2015  الطبعة األكٔب،مصر، ا١تنصورة، دار الفكر كالقانوف للنشر كالتوزيع، ،اإل٧تاب بُت التجرٙب كا١تشركعية٤تمود أٛتد طو،  3

. 151-150ص
عبد اٟتميد السائح كأسامة عبد العزيز : ، كمن القائلُت بانتساب الولد إٔب اٟتامل بو131ساجدة طو ٤تمود، مصدر سابق، ص 4

 (.47عرفاف بن سليم الدمشقي، مصدر سابق، ص) كعلي الطنطاكم كبدر ا١تتوٕب كغَتىم،
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: نذكر منها كتلده، ىي التي ييخلق في بطنها الولد، كتحمل بو، كيخرج منو،األـ أف كالنصوص أشارت إلى 
اًتكيمٍ ٮتىٍليقيكيٍم ُب ﴿: قولو تعأب :الخلق في البطن .1.3 ثو بيطيوًف أيمَّنهى ٍلقنا ًمٍن بػىٍعًد خىٍلقو ُب ظيليمىاتو ثىبلى  سورة] ﴾ خى

لقف اإلنساف أكؿ ما أفاآلية الكرٯتة تدؿ على  ،[06:الزمر  ٍب ، ُب بطن أمو، حيث يكوف علقة ٍب مض ة٭تي
ظلمة ك ا١تشيمةم ظلمة أ ،خر ُب ظلمات ثبلثآ فيصبح خلقا ، الركحفيو تينفخ ٍب ،يكوف ٟتما كعظما كعصبا

لق 1.الرحم كظلمة البطن  .ىي األـطورا بعد طور اٞتنُت ُب بطنها  فاليت ٮتي
ٍيًو ﴿ :قولو تعأب ُب :الحمل. 2.3 ٍنسىافى ًبوىاًلدى نىا اإٍلً  كىٍىننا عىلىى كىٍىنو كىًفصىاليوي ُب عىامىٍُتً أىًف اٍشكيٍر ٕب حىمىلىٍتوي أيمُّوي كىكىصَّيػٍ

ٍيكى ًإٕبىَّ اٍلمىًصَتي  ما أف اليت ٖتمل اٞتنُت ىي اليت تسمى أفاآلية الكرٯتة تدؿ على  .[14:لقمافسورة ] ﴾كىًلوىاًلدى
ال اليت ٛتلت ُب حكم القرآف إ فبل أـ ،فهو أسلوب جاـز للمراد ٔتعٌت األمومة،  يينسبفإليها كمن ٍب ،حقيقية

 2." اللفظ ال ٓتصوص السبببعمـوالعربة " كما يقوؿ األصوليوف ،ألف اللفظ عاـ
كمدة اٟتمل يرتبط ّٔا نسب الولد إٔب أبيو كما سبق ذكره، كىذا ٦تكن حسابو مع صاحبة اٟتمل، كغَت ٦تكن 

 .فعلو مع صاحبة البويضة
ٍيًو ًإٍحسىاننا ﴿ :ككذلك قولو تعأب: الوضع .3.3 ٍنسىافى ًبوىاًلدى نىا اإٍلً  كىًفصىاليوي كيٍرىنا كىٛتىٍليوي  كىكىضىعىٍتوي كيٍرىناحىمىلىٍتوي أيمُّوي كىكىصَّيػٍ

ثيوفى شىٍهرنا  يأمرنا باإلحساف إٔب الوالدين كالعطف اآليةف ا تعأب ُب ىذه أكما  .[15:األحقاؼسورة ] ﴾ثىبلى
 ألف اٟتمل 3،عليهما، خص األـ بزيادة فضلها ١تا عانتو ككابدتو من تعب كمشقو ُب حاؿ اٟتمل كالوالدة

ف اليت ال فإ كٔتفهـو ا١تخالفة ،كالوضع ٫تا جوىر األمومة كأم إخبلؿ ّٔما ييعد إخبلال با١تعٌت اٟتقيقي لؤلمومة
 .كّٔذا ال تكوف صاحبة البويضة أماما نسبية، أ كال تعا٘ب مشاؽ اٟتمل كالوضع ليست ،ٖتمل كال تلد

اًتكيمٍ كىاللَّوي أىٍخرىجىكيٍم ًمٍن ﴿ :قولو تعأب: الخركج من البطن .4.3 ٍيئنابيطيوًف أيمَّنهى  .[78:النحلسورة ] ﴾ الى تػىٍعلىميوفى شى
 ألف البويضة عندما ٗترج من ا١ترأة 4.ماأ اٞتنُت ىي اليت تسمى  بطنهاف اليت كىلىدت كخرج منأ على اآليةتدؿ 

 .كاليت تربعت بالبويضة ال بطن ٢تا، ف البطوف لؤلمهاتأال تشكل كائنا يوصف، كقولو تعأب ىنا 
ًئي كىلىٍدنػىهيمٍ ﴿ :قولو تعأبُب : الوالدة. 5.3 اتػيهيٍم ًإالَّن الالَّن ف أفاآلية الكرٯتة تدؿ على  ،[02:آّادلةسورة ] ﴾ًإٍف أيمَّنهى

ٚتع ا١تفسركف على أكقد ، "إال"باستعما٢تا أداة اٟتصر  5، عن اليت ٓب تلدهكتنفيها ،األـ ىي اليت تلد الولد
  1.ال النساء البلئي كلدهنمإ ما أمهاهتم بأف اآليةظاىر معٌت 

                                                           
حكاـ دعول النسب كمدل مشركعية االعتماد على علم الوارثة البشرية  عباس حسُت فياض، أ.46، ص4تفسَت ابن كثَت، ج 1

 .114، صـ2008 ب داد، ،كلية الفقو كأصولو، ا١تعاصرة، أطركحة دكتوراه، اٞتامعة اإلسبلمية
 .321، ص4ابن كثَت، ج 2
 .23/05/1980ّٔذا ا٠تصوص ننظر فتول الشيخ ا١ترحـو جاد اٟتق علي جاد اٟتق ُب  3
الطبعة دراسة مقارنة بُت الفقو اإلسبلمي كالقانوف الوضعي، دار النهضة العربية، القاىرة، - عطا السنباطي، بنوؾ النطف كاألجنة 4

 .274، صاألكٔب
، 2001دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، - شوقي الصاٟتي، التلقيح الصناعي بُت الشريعة اإلسبلمية كالقوانُت الوضعية 5

 .313ص
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كما أف الوالدة ينتج عنها أحكاـ عدة، منها انقضاء عدة اٟتامل كما سبق كأف ذكرنا، كىذا ال يكوف إال 
 .للمرأة اليت كضعت اٟتمل، كليس ذلك لصاحبة البويضة

دىىينَّن  يػيٍرًضٍعنى كىاٍلوىاًلدىاتي ﴿: قولو تعأب: األمهات ىن الوالدات .6.3 ٍولىٍُتً كىاًملىٍُتً ًلمىٍن أىرىادى أىٍف ييًتمَّ الرَّضىاعىةى أىٍكالى  حى
ٍوليوًد لىوي رًٍزقػيهينَّ كىًكٍسوىتػيهينَّ بًاٍلمىٍعريكًؼ الى تيكىلَّفي نػىٍفسه ًإالَّ كيٍسعىهىا الى تيضىارَّ كىاًلدىةه ًبوىلىًدىىا كىالى مىٍوليوده لىوي  كىعىلىى اٍلمى

كأعطى للوالدات حق إرضاع من  (أكالدىن)كا نسب ا١تولود للوالدة بقولو . [233:البقرةسورة ] ﴾ًبوىلىًدهً 
 .ليست أمو النسبيةفهي  ، صاحبة البويضة فبل تلدكأما ، كالوالدة ىي اليت تلد،كلدف

 لصاحبةككذلك استدؿ أصحاب الرأم القائل بأف نسب ا١تولود يكوف : األـ ىي التي ييجمع الولد في بطنها. 7.3
مع خلقو ُب : "ملسو هيلع هللا ىلص بقولوالرحم   ٍب يكوف ، ٍب يكوف علقة مثل ذلك، أربعُت يومان بطن أموإٌف أحدكم ٬تي

مع ا٠تلق كالتكوين ُب بطنها أمان ملسو هيلع هللا ىلص فسٌمى 2،" ٍب يرسل ا١تلك فينفخ فيو الركح،مض ة مثل ذلك  3، اليت ٬تي
 "بطن أمو" كالذم كصفو اٟتديث الشريف بأنو ،ف اليت يتكوف ُب بطنها اٞتنُت كٯتر ّٔذه ا١تراحل ا١تختلفةأأم 

ٛتلت ك ُب بطنها فاليت تكٌوف ،ُب بطنها ّٔذه األطوارفلم ٯتر الولد ما اليت تربعت بالبيضة ، أىي أـ الطفل
 4.ككلدت ىي أمو

 حيث قاؿ اإلماـ الكاسا٘ب ، كما استدلوا بأف النسب يثبت من جانب النساء بالوالدة:بالوالدة  يثبتالنسب .8.3
 5. كمن جانب النساء يثبت بالوالدة، النسب ُب جانب الرجاؿ يثبت بالفراشأف

كاستدلوا أيضان بالقوؿ إٔب أف التسليم بأف ا١ترأة :  ىي التي تتحمل مشاؽ الحمل كالوالدةألـ الحقيقيةا. 9.3
ف أ ٔتعٌت ، فيو إفساد ١تعٌت األمومة كتعارض مع ا١تعٌت كا١تفهـو ا١تراد منو لؤلـ اٟتقيقية، ىي األـالبويضةصاحبة 

 صاحبة الرحم اليت ٖتملت مشاؽ اٟتمل كالوالدة فهي األـ اٟتقيقية أماصاحبة البويضة تفتقر ١تعا٘ب األمومة، 
 .  فتكوف صاحبة الرحم ىي األكٔب بوصف األـ للمولود، ألف جوىر األمومة ىو البذؿ كالعطاء،للمولود

صلة القرابة تينسب إٔب الرحم فيقاؿ صلة الرحم، كأكلوا األرحاـ، أك : أىمية الرحم في النصوص الشرعية .10.3
ذكم األرحاـ، كىذا فيو تنبيو أل٫تية الرحم ُب العبلقات األسرية كاالجتماعية، كدلت نصوص كثَتة من الكتاب 

 : نذكر منها. كالسنة على ذلك
 ـً ﴿كىنيًقرُّ ُب : قولو ا لي يوا أىشيدَّكيٍم﴾اأٍلىٍرحى  [. 05:سورة اٟتج]  مىا نىشىاءي ًإٔبى أىجىلو ميسىمِّى ٍبيَّ ٩تيٍرًجيكيٍم ًطٍفبلن ٍبيَّ لًتىبػٍ
 ـً ىيوى الًَّذم ييصىوّْريكيٍم ُب ﴿: قولو تعأب ا  [. 06:سورة آؿ عمراف] ﴾ كىٍيفى يىشىاءي اأٍلىٍرحى
 ـي ﴿اللَّوي يػىٍعلىمي مىا ٖتىًٍملي كيلُّ أينٍػثىى كىمىا تىً يضي : كقولو ا  [. 08:سورة الرعد] كىمىا تػىٍزدىادي﴾ اأٍلىٍرحى

                                                                                                                                                                                           
 .182، ص5 دار ا١تعرفة، بَتكت، بدكف دار نشر، ج،٤تمد بن علي الشوكا٘ب، فتح القدير 1
 .257، ص3208حديث رقم صحيح البخارم،  2
 .121ساجدة طو ٤تمود، مصدر سابق، ص 3
 .163-٤162تمود سعد شاىُت، مصدر سابق، ص.، د138زياد سبلمة، مصدر سابق، ص 4
 .398، ص2الكاسا٘ب، بدائع الصنائع، ج 5
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 ـً كىأيكليو ﴿: كقولو ا  [. 06:األحزاب –75:سورة األنفاؿ] ﴾ بػىٍعضيهيٍم أىٍكٔبى بًبػىٍعضو ُب ًكتىاًب اللَّوً اأٍلىٍرحى
 ًثَتنا ﴿: كقولو يىا أىيػُّهىا النَّاسي اتػَّقيوا رىبَّكيمي الًَّذم خىلىقىكيٍم ًمٍن نػىٍفسو كىاًحدىةو كىخىلىقى ًمنػٍهىا زىٍكجىهىا كىبىثَّ ًمنػٍهيمىا رًجىاالن كى

ـى كىًنسىاءن كىاتػَّقيوا اللَّوى الًَّذم تىسىاءىليوفى بًًو  ا  [. 01:سورة النساء] ﴾ ًإفَّ اللَّوى كىافى عىلىٍيكيٍم رىًقيبناكىاأٍلىٍرحى
 ٍيتيٍم ًإٍف تػىوىلٍَّيتيٍم أىٍف تػيٍفًسديكا ُب اأٍلىٍرًض كىتػيقىطّْعيوا : كقولو  [. 22:سورة ٤تمد]﴾ أىٍرحىامىكيمٍ ﴿فػىهىٍل عىسى
 ٍلًقًو، قالًت ): ملسو هيلع هللا ىلص رسوؿ ا كقاؿ ـي العائًًذ بكى ًمنى : الرَّنًحمي إفَّ اللَّوى خىلىقى ا٠تىٍلقى، حىتَّ إذا فػىرىغى ًمن خى ىذا مىقا

، قاؿى : نػىعىٍم، أما تػىٍرضىٍُتى أٍف أًصلى مىن كصىلىًك، كأىٍقطىعى مىن قىطىعىًك؟ قالىتٍ : القىًطيعىًة، قاؿى  فىهو لىًك : بػىلىى يا رىبّْ
ٍيتيٍم إٍف تػىوىلٍَّيتيٍم أٍف تػيٍفًسديكا ُب األٍرًض كتػيقىطّْعيوا : "فاقٍػرىؤيكا إٍف ًشٍئتيمٍ : ملسو هيلع هللا ىلص قاؿى رىسوؿي اللَّوً  فىهٍل عىسى

  1.(أٍرحامىكيمٍ 
 2.( ميعىلَّقىةه بالعىٍرًش تػىقيوؿي مىن كصىلىًٍت كصىلىوي اللَّوي، كمىن قىطىعىًٍت قىطىعىوي اللَّوي الرَّنًحمي : )ملسو هيلع هللا ىلص قاؿك 
  كّٔذا يتضح كيتبُت لنا أٌف الرحم ليست ٣ترد كعاء ٭توم الطفل، أك مكاف ييستأجر إل٧تاب األطفاؿ، بل ىو

عبلقة كرابطة بُت األـ كالطفل، كىي عبلقة ٦تتدة كمتصلة بكل من مٌر أك عاش ُب الرحم، تنتج عنو ركابط 
عائلية كًصبلت قرابة، فكيف نتجاىل كل ىذه اٟتقائق، ك٨تـر ا١ترأة صاحبة الرحم من حقها ُب األمومة 

أف مثلها مثل - كا أعلم–اٟتقيقية، ك٪تنحو امرأة أخرل ال تربطها بالطفل إال أهنا صاحبة البويضة، ك٨تن نرل 
 .ا١ترأة ا١ترضع، تطبق عليها أحكاـ الرضاعة؛ فهي أـ من الرضاعة، أك أـ من البويضة

استئجار )التسليم بأف األـ ىي صاحبة البويضة فيو تبسيط للمسألة، كتشجيع على اللجوء إٔب ىذه الطريقة   .11.3
، أما إذا أخذنا بالرأم القائل بأف األـ ىي صاحبة الرحم، ففيو زجر كردع لكل امرأة ٖتاكؿ تسليم (األرحاـ

إٔب امرأة أخرل، فما الداعي إٔب ذلك كىي تعلم مسبقا أنو ُب آخر األمر لن يكوف  (البويضة ا١تلقحة)لقيحتها 
 .ا١تولود ابنا ٢تا، كإ٪تا سيكوف ابنا المرأة أخرل

  كمرة أخرل نقوؿ بأف اللجوء إٔب استعماؿ الرحم البديلة ىو ٤تـر شرعا ك٦تنوع قانونا، كلكن ذلك ٓب ٯتنعنا من
دراسة آثاره على الطفل الناتج ّٔذه الطريقة، فكما أف الزنا حراـ فذلك ٓب ٯتنع فقهاء الشريعة من تناكؿ 

 .كدراسة آثاره، كاليت منها حقوؽ ابن الزنا كابن اللعاف
 كبهذا نكوف قد فٌصلنا نسب الطفل، حتى إذا كيلد كخرج للحياة كانت عائلتو كأسرتو في انتظاره، 
فتحيطو بالعناية كالرعاية كالحماية، كىذا ما سنتناكلو بالدراسة كالتحليل في الفصل األكؿ من الباب 

 .، كالذم سنتطرؽ فيو إلى حقوؽ الطفل من الوالدة إلى البلوغ(حق الطفل في الرعاية األسرية)الثاني

                                                           
 .1275، ص5987 رقمحديث   كتاب األدب، باب من كصل كصلو ا،، عن أيب ىريرة، البخارمركاه البخارم، صحيح 1
  رقم كتاب الرب كالصلة كاآلداب، باب صلة الرحم كٖترٙب قطيعتها، حديث، عن عائشة أـ ا١تؤمنُت، مسلمكاه مسلم، صحيحر 2

 .1981، ص2555
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الطفل باعتباره شخص ضعيف، قاصر عن إدراؾ مصلحتو، عاجز عن تلبية حاجاتو، ؿبتاج إٔب غَته ػبدمتو 
 . أفضل من يقـو بذلك كالديو كأسرتوككضبايتو كرعايتو كاالعتناء بو، 

 فقد خصصنا فصبل ُب ىذا الباب غبق الطفل ُب الرعاية األسرية، كيشمل ذلك حقو ُب ؛كألنبية األسرة
اغبضانة كالسكن، أما بالنسبة إٔب األطفاؿ الذم حرمتهم الظركؼ من ذلك كاليتيم أك ؾبهوؿ النسب كغَتنبا، فقد 

كضعت الشريعة اإلسبلمية كقٌنن قانوف األسرة اعبزائرم؛ نظاما يبنح دبوجبو ىذا الطفل حق العيش داخل أسرة، فسٌنا 
  1.نظاـ الكفالة، كىو بديل عن التبٍت الذم ىو فبنوع شرعا كقانونا

كّٔذا نؤكد على حق الطفل ُب اغبياة الكريبة، كاليت تتضمن أيضا حفظ حقوقو الًتبوية كىي ال تقل أنبيتها 
 .عن سابقاهتا، كاليت تشمل حقو ُب التعليم، كحقو ُب اللعب كالًتفيو

 .كالفصل الثاين من ىذا الباب ـبصص للحقوؽ اؼبالية كالنيابة الشرعية
أما اغبقوؽ اؼبالية، فأكؽبا حق النفقة على غذائو كدكائو ككسائو كمسكنو، كما أٌف للطفل ذمة مالية مستقلة، 

 .كبناء عليها فلو اغبق ُب التملك، كاغبق ُب اؼبَتاث
كأما النيابة الشرعية؛ فؤلف الطفل غَت قادر على التمييز بُت ما ينفعو كما يضره، سواء لصغر سنو أك ألم 

مستمدا ذلك من أحكاـ الشريعة –سبب آخر يبنعو من التصرؼ ُب شؤكنو بنفسو، فقد أكجد قانوف األسرة اعبزائرم 
نظاـ الوالية، الذم دبوجبو يتؤب األب أك األـ التصرؼ ُب أمواؿ ابنهما القاصر كؼبصلحتو، كُب حالة - اإلسبلمية

تعذر ذلك على الوالدين، فلؤلب أك اعبد أف يعُت كصيا يقـو مقاـ الوٕب، كعند عدـ إمكانية ذلك كلو؛ تعُت 
 . اكمة مقدما يرعى حقوؽ الطفل اؼبالية

كآخر ما نتطرؽ إليو ُب ىذا الباب ىو األىلية كحاالهتا؛ كالبلوغ كعبلماتو بُت الشريعة كالقانوف، كحقوؽ 
 . االبن البالغ، كلبتم حبثنا دبوت الطفل، فكما انطلقنا من العدـ نصل إٔب العدـ

 : كبناء على ما سبق ذكره فإننا قسمنا ىذا الباب الثاين إٔب فصلُت اثنُت
 .حق الطفل في الرعاية األسرية: الفصل األول
 .حقوؽ الطفل المالية والنيابة الشرعية: الفصل الثاني

 

                                                           
.  من قانوف األسرة اعبزائرم46اؼبادة 1
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األسرة ىي اؼبكاف الطبيعي لتواجد الطفل كبدكهنا تضيع سائر حقوقو، كىي اغًبصن الذم يلجأ إليو، كالقلعة 
اليت وبتمي ّٔا؛ فيها العُت اليت ربرس خطواتو، كاألذف اليت تسمع صراخو، كاليد اليت تدافع عنو، كالقلب الذم وبنو 

كىاللَّوي جىعىلى لىكيٍم ًمٍن أىنٍػفيًسكيٍم أىٍزكىاجنا ﴿ّٔا األـ اليت ربملو، كاألب الذم يرعاه، كاألخ الذم يىشيد أزره كيؤنسو؛ . عليو
ةن  كىلىقىٍد ﴿، كحىت األنبياء كالرسل أقببوا أكالدا ككونوا أسرا [72:النحلسورة ] ﴾كىجىعىلى لىكيٍم ًمٍن أىٍزكىاًجكيٍم بىًنُتى كىحىفىدى

 . [38:الرعدسورة ] ﴾أىٍرسىٍلنىا ريسيبلن ًمٍن قػىٍبًلكى كىجىعىٍلنىا ؽبىيٍم أىٍزكىاجنا كىذيرّْيَّةن 
 ُب العيش داخل أسرة، حيث سندرس حقو ُب اغبضانة؛ كشركطها الطفل حقعلى ُب ىذا الفصل سنتعرؼ 

 خبلفا كىي النظاـ الذم يعًتؼ بو الشرع كالقانوف،- ؼبن حيرًـ من األسرة-كمستحقوىا، كحق الطفل ُب الكفالة 
 . للتبٍت اؼبمنوع شرعا كقانونا

كألف الرعاية األسرية تيعٌت أيضا بتكوين شخصية الطفل، كمبوه الفكرم كالركحي كالنفسي، كنظرا ػبصوصيتها 
كترابطها مع تربية الطفل كتعليمو كتكوينو، فقد صبعنانبا معا كظبٌيناىا اغبقوؽ الًتبوية كخصصنا ؽبا اؼببحث الثاين من 

اغبق ُب التعليم؛ كمن خبللو : ىذا الفصل، كفيها نتعرؼ على مفهـو الًتبية كأساليبها كخصائصها، كىي تشمل أيضا
 . سنتعرؼ على أنبية العلم كالعوامل األسرية اؼبؤثرة ُب التحصيل العلمي لؤلبناء

كمن اغبقوؽ الًتبوية كذلك اغبق ُب اللعب؛ كتلك ىي طبيعة األطفاؿ، فعندما أراد إخوة يوسف إهباد حجة 
ا يػىٍرتىٍع كىيػىٍلعىٍب كىًإنَّا لىوي غبىىاًفظيوفى ﴿: إلقناع أبيهم بًتؾ يوسف ىبرج معهم، قالوا  . [12:يوسفسورة ] ﴾أىٍرًسٍلوي مىعىنىا غىدن

 : كّٔذا نكوف قسمنا ىذا الفصل إٔب مبحثُت كاآلٌب
 حق الطفل في العيش داخل أسرة: المبحث األول
 الحقوؽ التربوية للطفل : المبحث الثاني

 
 
 

 حق الطفل في الرعاية األسرية
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  المبحث األول
حق الطفل في العيش داخل أسرة  

 
اإلنساف كائن اجتماعي بطبعو، كما يرل ذلك علماء االجتماع، كيتجسد اجتماع اإلنساف ُب أّٔى صوره 

كالطفل باعتباره كائن إنساين كبشرم، ـبلوؽ من  1كونو ال يستغٍت عن األسرة، اليت ىي اػبلية األساسية ُب آّتمع،
﴾ ﴿ضعف  لىقىكيٍم ًمٍن ضىٍعفو ، فهو ُب أحوج مرحلة من حياتو إٔب األسرة؛ اليت ترعى [54:الرـكسورة ]اللَّوي الًَّذم خى

 .حاجاتو كتليب رغباتو، كتصوف عرضو، كتيعاِب أمراضو، كربمي حياتو، كتيوٌجو تصرفاتو، كتيقٌوـ اعوجاجو
ؽبذا فإف حق الطفل ُب الرعاية األسرية ىو حق أصيل، ال يبكن التخلي عنو، كإال ضاع الطفل كىلك، 

فاألسرة ىي حاضنة الطفل كحاميتو، فيها يشعر بالطمأنينة كالسكينة، فيها يفتح عينيو ألكؿ مرة فيتعلم اغبياة كفنوهنا، 
كىبطو خطواتو األكٔب فيتعثر كيسقط كتساعده أسرتو ليقف على رجليو مرة أخرل؛ فيعرؼ الصواب من اػبطأ كاغبق 

ٌنبيو سفاسف األمور، ىي اليت ربميو من اؼبخاطر كاؼبهالك، كتينَت لو  من الباطل، كتربٌيو على فضائل األخبلؽ، كذبي
نّْبيو اغبفر كاؼبطبات، كتقيو الرياح العاتية، كتقوده كسط األمواج اؼبتبلطمة، حىت يصل  الطريق ُب الظبلـ اغبالك،، كذبي

 . بر األماف، كشاطئ االطمئناف
كقد رأينا ُب الباب األكؿ أف دكر األسرة ىو إهباد الذرية الصاغبة كهتيئة اؼبناخ اؼبناسب ؽبم، لًتبيتهم 

كإصبلحهم، كال يتأتى ذلك إال بوجود الطفل داخل أسرة، توفر لو اغبماية كالرعاية اليت ال وبصل عليها من حيـر من 
 .جو األسرة كنعيمها، كاكتول بنار كؽبيب حرماهنا

 : ففي ىذا اؼببحث سنتناكؿ حق الطفل ُب العيش ربت سقف أسرة كيشمل ذلك
 حق الطفل في الحضانة والسكن : المطلب األول
  التبني والكفالة: المطلب الثاني

 

  

                                                           
 ."األسرة ىي اػبلية األساسية للمجتمع، كتتكوف من أشخاص ذبمع بينهم صلة الزكجية كصلة القرابة: " من قانون األسرة02المادة 1
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 حق الطفل في الحضانة والسكن: المطلب األول
 ألنو يكوف عاجزا ، كيقـو على تربيتو كحفظو كتدبَت كل ما يلزمو ُب حياتو، منذ أف ييولد ؿبتاج ؼبن يعتٍت بوالطفل

 ىذا األمر بوالدم أناطت كالشرائع كالقوانُت غَت مدرؾ ؼبا يضره كينفعو، ،ُب حياتو األكٔب عن القياـ دبصاّب نفسو
 كرعاية بًتبيتو فاألـ هتتم ؛ األعباء عليهما كل فيما يصلح لوككزعت ، ألهنما أقرب الناس إليو ُب ىذه اغبياة،الصغَت

.   كمالو كلده التصرؼ ُب نفسبوالية األب مكلفشؤكنو، ك
كاألصل أف الطفل يعيش ربت سقف أسرة مستقرة، كُب ظل أبوين ذبمعهما اؼبودة كالرضبة، يرعيانو، كيعتنياف بو، 

و كىاٍجعىٍلنىا لًٍلميتًَّقُتى ًإمىامنا﴾ فهو فلذة كبدنبا كقرة أعينهما  ﴿كىالًَّذينى يػىقيوليوفى رىبػَّنىا ىىٍب لىنىا ًمٍن أىٍزكىاًجنىا كىذيرّْيَّاتًنىا قػيرَّةى أىٍعُتي
 . [75:الفرقافسورة ]

كلكن قد تتفكك األسرة، كيفًتؽ األبواف، كالطفل ال ذنب لو ُب صراعهما، كال دخل لو ُب خبلفهما، كىو 
 ما مصَت ىذا الطفل؟ كمع من يعيش؟ كمن يهتم بو؟ كأين يسكن؟: ابنهما معا، ىذا أبوه، كتلك أمو، ففي ىذا اغبالة

كالشريعة كالقانوف ٓب يًتكا الطفل للضياع، كال مستقبلو للغموض، بل كضعا نظاما لرعايتو كالتكفل بو ُب حالة 
 فما ىو مفهـو اغبضانة؟ كما شركطها؟ كمن يستحقها؟. ذلك ىو نظاـ اغبضانة. طبلؽ الوالدين، كتشتت األسرة

 مفهوم الحضانة وشروطها ومستحقوىا: الفرع األول
  وشروطهاالحضانةمفهوم : أوال

 . كفيو نتعرؼ على اغبضانة ُب اللغة كُب الشريعة اإلسبلمية كُب القانوف اعبزائرم:مفهوم الحضانة .أ 
 .ىي ضم الشيء إٔب اغبضن،  اغبضانة بفتح اغباء:الحضانة لغة .1

 . أم عمقو"تعيش الذئاب ُب حضن اعببل: " فنطلقها على جانب اعببل أك بطنو فقولنا،كىو جانب الشيء
 .، إذا جلس كغطٌاىا جبناحيو"حىضىنى الطائر بيضو: "كنقوؿ

 فتيعطي ىذه ، كتلتصق بوتعانقوكىي ، كعند اإلنساف يطلق على عملية اغبناف حُت تضم األـ ابنها إٔب صدرىا
 1.الكلمة معاين ضم الشيء كحفظو كاغبناف عليو

 أك الصغَتة أك 2عٌرؼ الفقهاء اغبضانة بأهنا عبارة عن القياـ حبفظ الصغَت: في الشريعة اإلسالمية الحضانة .2
 ، كنفسيا، كتربيتو جسميا، كتعهده دبا يصلحو ككقايتو فبا يؤذيو أك يضره،اؼبعتوه الذم ال يبيز كال يستقل بأمره

  3. دبسؤكلياهتاكالقياـ ، اغبياةمصاعب كي يقول على ،كعقليا
 ٍب يذىب الغبلـ حيث شاء،تربية الولد كحفظو كصيانتو حىت وبتلم 4: بأهنااإلمام مالك كعرٌفها . 

                                                           
 . 369 ص،1986، اعبزائر، اؼبؤسسة الوطنية للكتاب، 1ج الزكاج كالطبلؽ،– فضيل سعد، شرح قانوف األسرة اعبزائرم1
.  ال بد من الصغر أك العتو ُب إهباب اغبضانة، أٌما البالغ الراشد فبل حضانة عليو، كلو اػبيار ُب اإلقامة عند من شاء 2
.  482صلبناف، سيد سابق، فقو السنة، اؼبكتبة العصرية، بَتكت،  3
.  358، اعبزء الثاين، ص1994اإلماـ مالك، اؼبدكنة الكربل، دار الكتب العلمية، بَتكت، لبناف، الطبعة األكٔب،  4
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  1.حفظ من ال يستقل بأمره كتربيتو، دبا يصلحو كيقيو ما يضره:  بأهنافيعرفوهنا الشافعيةأما 
:   أف الوالية على الطفل نوعافابن القيمكيرل 

 . مقدـ فيو األب عن األـ كمن ُب جهتهاكىذا النوعكالية اؼباؿ كالنكاح  -
 .كالية اغبضانة كالرضاع تقدـ فيو األـ -
 2.قدـ كل من أبويو لتماـ مصلحة الولدكما عدا ذلك  -

 فيما ىبتص ، ىي القياـ كاإلشراؼ على مصاّب اؼبؤب عليو؛ أٌف الوالية على النفس3 كيرل األستاذ صاّب صبعة
:  بنفسو منذ كالدتو حىت بلوغو كتزكهبو، كيدخل ُب نطاقها ثبلث كاليات

 .كالية اغبفظ كالرعاية، كتبدأ منذ كالدة اؼبؤب عليو حىٌت بلوغو سٌن الٌتمييز كىي :الحضانة: أولها- 
كالية الًتبية كالتأديب كالتهذيب، كتبدأ بعد بلوغو سٌن التمييز كاستغنائو كىي : الكفالة أو والية الضم: ثانيها- 

. عن الٌنساء حىت البلوغ الطبيعي مع العقل
.   بناءا على القدرة الشرعية ُب تزكيج من ُب كاليتو،، كىي تثبت للوٕبوالية التزويج: ثالثها- 

اغبضانة كاجبة ألف اضوف ييهلك بًتكها، فوجب حفظو من اؽببلؾ كما هبب اإلنفاؽ عليو كإقباؤه من اؼبهالك، ك
رًيَّا﴾ : كدليل كجوب اغبضانة للصغَت قولو تعأب عن مرًن عليها السبلـ كقولو  .[37:آؿ عمرافسورة ]﴿كىكىفَّلىهىا زىكى

 4.«كفى باؼبرء إشبا أف وببس عٌمن يبلك قوتو: »ملسو هيلع هللا ىلص
على كلده أثناء   كاالنتباه كاػبيلق اعبم، حىت إنٌو ييكره على اإلنساف أف يدعوكاليقظةكتتطلب اغبضانة اغبكمة 

 5.تربيتو، كما ييكره أف يدعو على نفسو كخادمو كمالو

                                                           
.  560 ص،2003دار عآب الكتب، الرياض، اؼبملكة العربية السعودية، طبعة خاصة،  حاشية ابن عابدين، 1
.  123بن قيم اعبوزية، زاد اؼبعاد ُب ىدم خَت العباد، آّلد الثاين، دار الكتاب العريب، ص ا2
.  33/34، ص1976، 1طبعةصاّب صبعة حسن اعببورم، الوالية على النفس ُب الشريعة اإلسبلمية كالقانوف، مؤسسة الرسالة،  3
مسلم، صحيح مسلم، كتاب الزكاة، باب فضل النفقة على العياؿ كاؼبملوؾ كإٍب من ضيعهم أك حبس نفقتهم عنهم، حديث  ركاه 4

 .692، ص996رقم 
 كال تدعوا على أموالكم، ال توافقوا من ، كال تدعوا على خدمكم، كال تدعوا على أكالدكم،ال تدعوا على أنفسكم»: ملسو هيلع هللا ىلصلقولو  5

 ُب صحيحو، كتاب الزىد كالرقائق، باب حديث جابر الطويل كقصة أيب ركاه مسلم. «ا ساعة ييسأؿ فيها عطاءه فيستجيب لو
 .2304، ص3009اليسر، حديث رقم

يا رسوؿ ا إٌف ٕب بنات كأنا ):  فقاؿملسو هيلع هللا ىلص دخل على النيب ،كركل أبو موسى عن ابن عباس أف أكس بن عبادة األنصارم
عند النعمة كاؼبعينات عند اؼبصيبة  يا ابن ساعدة ال تدعوا عليهٌن، فإٌف الربكة ُب البنات ىٌن آّمبلت»: عليهن باؼبوت، فقاؿ أدعو

 اعبزء ،مرجع سبق ذكرهالفقو اإلسبلمي كأدلتو، كىبة الزحيلي، . «كاؼبمٌرضات عند الٌشدة ثًٍقليهينَّ على األرض كرًزقهن على ا
. 718السابع، ص
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اغبضانة ىي رعاية الولد  »: اعبزائرم على أفمن قانوف األسرة62نصت اؼبادة :في القانون الجزائريالحضانة  .3
 كالقياـ بًتبيتو على دين أبيو كالٌسهر على ضبايتو كحفظو صحة كخلقا، كيشًتط ُب اغباضن أف يكوف أىبل ،كتعليمو

 . «للقياـ بذلك
 اعبزائرم ُب قانوف األسرة رٌكز ُب تعريف اغبضانة على أسبأّا كأىدافها كىي رعاية الولد، كتعليمو كالقياـ فاؼبشرع

.  بًتبيتو على دين أبيو كالسهر على ضبايتو كحفظو صحة كخلقا
 على احتوائو على الرغم من ، أحسن تعريفييعدٌ  62 أف التعريف الوارد ُب اؼبادة1كيرل األستاذ عبد العزيز سعد

 تعريف صبع ُب فهو كذلك لشموليتو على أفكار ٓب يشملها غَته من القوانُت العربية، ،أىداؼ اغبضانة كأسبأّا
.   الدينية كالصحية كاػبلقية كالًتبوية كاؼبادية؛عمومياتو كل ما يتعلق حباجيات الطفل

:   كفبا تقدـ فإٌف أىداؼ اغبضانة تظهر فيما يلي: الحضانةأىداؼ .4
 فكل طفل لو  ُب اعبزائر،كيقصد بو التعليم الرظبي أك التمدرس، كما داـ التعليم إجباريا كؾبانيا: تعليم الولد1.4 

.  مكانياتو الذىنية كقدراتو العقلية كاستعداده الفطرم كالنفسيإاغبق أف يناؿ قدرا من التعليم حسب استطاعتو ك
هبب أف يرىٌب الولد على مبادئ كقيم الدين اإلسبلمي، كؼبا كاف زكاج اؼبسلم بغَت  :تربية الولد على دين أبيو .2.4

 على ،اؼبسلمة جائزا، فإف القاضي يبنح اغبق ُب اغبضانة لؤلـ غَت اؼبسلمة، كال ينكره عليها أبدا، فهي كاؼبسلمة
.   من قانوف األسرة62 كذلك حسب نص اؼبادة،أف تراعي أحكاـ الشرع ُب تربية الطفل

 كهتذيبو كإعداده ألف يكوف فردا ،كيكوف ذلك بتنشئتو على حسن اػبنلق: حماية الطفل من الناحية الُخُلقية 3.4
.  كأف ال ييًتؾ عرضة للشارع كرفقاء السوء، صاغبا سويا

 هبب أف يلقى الطفل العناية الصحية الكاملة، خاصة ُب السنوات األكٔب من : المحضون صحياحماية 4.4
 2.حياتو، كذلك بأف يتلقى كل الٌتلقيحات البلزمة كالدكرية، كأف ييعرض على طبيب كٌلما استدعت اغباجة

 فبل بد أف تتخذ ىذه اغبماية كل أشكاؽبا، ، إذا كانت اغبضانة رعاية كضباية:السهر على حماية المحضون 5.4
 أك اعتداء معنوم كاإلرىاب كالتخويف كالشتم، ،فيجب أف ال يكوف الطفل عرضة ألم اعتداء مادم كالضرب

 كأف ال ،فبا يؤدم إٔب زعزعة انضباط الطفل نفسيا كعاطفيا، كليس معٌت ذلك أف يًتؾ للطفل اغببل على الغارب
 . من الغَت فقطكليس  ،ضباية الطفل من نفسوتكوف حىت ييؤٌدب كلما استدعت اغباجة، ٍب إٌف اغبماية 

 أنثى، إذ  بإذف الشرع أك بأمر القاضي ذكرا كاف أـ،إف اغباضن ىو من يتؤب شؤكف الصغَت: شروط الحضانة .5
كعليو فاغبضانة تثبت .  الرجاؿ كالنساء ُب أىليتهم للحضانة مع اختبلؼ ُب األكلوية كتباين ُب الًتتيبيتساكل

 كأخرل زبتص ّٔا ،إذ يرل الفقهاء أف ىناؾ شركطا عامة ُب الرجاؿ كالنساء . بتوافر شركطهاؽباؼبن كاف أىبل 
 .النساء، كالبعض اآلخر البد من توافرىا ُب الرجاؿ

                                                           
 .293عبد العزيز سعد، الزكاج كالطبلؽ ُب قانوف األسرة، دار البحث، قسنطينة، ص 1
 . 29-28، ص2001 حسيٍت عزيزة، اغبضانة ُب قانوف األسرة، رسالة ماجستَت، جامعة اعبزائر، 2
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 من قانوف األسرة، إذ نصت الفقرة 62اؼبشرع اعبزائرم حصر شركط اغبضانة ُب األىلية بعد تعريفو ؽبا ُب اؼبادة
إذ اؼبقصود باألىلية ىنا القدرة على القياـ . يشًتط ُب اغباضن أف يكوف أىبل للقياـ بذلك الثانية منها على أنٌو

.   كإعداده إعدادا سليما ليكوف قادرا على االعتماد على نفسو ُب اؼبستقبل،دبهمة شاقة تتعلق بًتبية الطفل
 االستشهادمع ، موقف اؼبشرع اعبزائرم منهااإلسبلمي ك على ضوء الفقو ،كسنتطرؽ إٔب شركط فبارسة اغبضانة

:  لك من خبلؿذ إلبراز مدل تكريس القضاء ؽبذه الشركط ك،ببعض قرارات اكمة العليا
 كإف تقدمت حضانة النساء على ،األىلية للحضانة تثبت للرجاؿ كما تثبت للنساء: العامة للحضانةالشروط . 1.5

 كاألكثر صربا على توفَت ،اؼبرأة حبكم الفطرة كالتكوين ىي األقدر على رعاية الصغَت  ألف،حضانة الرجاؿ
:   كمن بُت الشركط العامة ؼبمارسة اغبضانة للرجاؿ كالنساء قبد.احتياجاتو اؼبتنوعة

 كبالتإب ال يكوف لو توٕب شؤكف غَته، كيستوم ُب اعبنوف ،ال يستطيع آّنوف القياـ بشؤكف نفسو: العقل .1.1.5
أف يكوف ميٍطبقنا أك متقطعا فكبلنبا مانع من اغبضانة، كال فرؽ بُت جنوف متقطع قليل أك كثَت، كلو كاف من 

القلة حبيث ال يأٌب إال ليـو كاحد ُب السنة، ذلك ألف ترؾ اضوف لدل مثل ىذه اغباضنة فيو ضرر عليو، فقد 
 ألف اؼبقصود باغبضانة ىو مصلحة اضوف كتوفَت اغبماية 1.يرد جنوهنا ُب أم كقت كإف كاف نادرا أك قصَتا

كاؼبعتوه يأخذ حكم . البلزمة لو، كعليو ينبغي االبتعاد بو عن أدىن ضرر ؿبتمل يصيبو كذلك رعاية ؼبصلحتو
ال كالية ؽبما على ؿبضوف، كما أنٌو ال ك ألنو ؿبتاج لرعاية الغَت كبالتإب فبل يرعى ىو غَته، ،آّنوف كالصغَت

 كتكوف لو ُب الوقت نفسو كالية ،يتصور أف يكوف الشخص قاصرا ُب حق نفسو ال يبكنو القياـ بشؤكنو اػباصة
 فبل يصوغ لو أف يتؤب ىو ىذا ، ألنو ُب حاجة إٔب إشراؼ الغَت كاألخذ بيده ُب شؤكف نفسو،على غَته

اإلشراؼ على الغَت باعتبار اغبضانة كالية على النفس، كغَت العاقل ال كالية لو على نفسو، فمن باب أكٔب ال 
 . تثبت لو كالية على غَته

أما موقف اؼبشرع اعبزائرم ُب ىذه اؼبسألة فإنو يرل أف اغبضانة كالية على النفس، فبل تكوف لغَت العاقل 
 من قانوف األسرة 85 كىو ما كرد ُب نص اؼبادة، إذ ىو نفسو حباجة إٔب من يرعاه،الذم ال يقول على شؤكنو

. (تعترب تصرفات آّنوف كاؼبعتوه كالسفيو غَت نافذة إذا صدرت ُب حالة اعبنوف أك العتو أك السفو): اليت تنص، أنٌو
 2.كما أنو ال فرؽ ُب اعبنوف سواء كاف مستمرا أك متقطعا، ألف اغبضانة ىي رعاية اضوف كحفظ مصلحتو

ر: الُرشد 2.1.5 كي ال يتلف ماؿ اضوف  كإٔب جانب العقل اشًتط اؼبالكية الريشد، فبل حضانة عندىم لسفيو ميبىذّْ
.   ال يليقدباأك ينفق عليو منو 

ف كظائفها ال يقـو ّٔا إالٌ إاغبضانة مهمة شاقة ال يتحمل مسؤكلياهتا كتبعاهتا إالٌ الكبار، بل : البلوغ .3.1.5
 . ألف اغبضانة من باب الوالية كالصغَت ليس من أىل الوالية،ىؤالء، إذ يشًتط ُب اغباضن البلوغ

                                                           
 .235ص، 1984، 1 ، دار الفكر العريب، الطبعة"الزكاج" عبد العزيز عامر، األحواؿ الشخصية ُب الشريعة اإلسبلمية فقها كقضاء 1

 .383ص ،1 ، اعبزء2010، 6الطبعة  العريب بلحاج، الوجيز ُب شرح قانوف األسرة اعبديد، ديواف اؼبطبوعات اعبامعية، 2
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،  اٌدعت البلوغ بالعبلمات كانت بالغةإف كىي ،أما استحقاؽ اؼبراًىقة للحضانة فؤلهٌنا بالغة حكما، إذا اٌدعت البلوغ
ما داـ أف الظاىر يشهد بصدؽ اٌدعائها، ككوف البلوغ شرط ُب اغباضنة، شرطه سار عليو سائر الفقهاء، ألف 

كالبلوغ شرط أساسي  1.الطفل ؿبتاج إٔب من ىبدمو كيقـو على شؤكنو، فكيف يكوف لو أف يتؤب شؤكف غَته
 البلوغ من شركط استحقاؽ عدٌ كالقضاء اعبزائرم  2.الستحقاؽ اغباضن للحضانة، ألف بو اكتماؿ اإلرادة عادة

 .  متفق عليو لدل فقهاء الشريعة اإلسبلميةكىواغبضانة 
كاعبذاـ ؛ كاشًتط أيضا اغبنابلة مع اؼبالكية باإلضافة إٔب العقل عدـ اؼبرض اؼبنفر: عدم المرض المنفر 4.1.5

 .  فبل حضانة ؼبن بو شيء من ىذه اؼبنفرات،كالربص
األمانة صفة ُب اغباضن يكوف ّٔا أىبل ؼبمارسة اغبضانة كبيئة مصاحبة للمحضوف، : األمانة على األخالؽ .5.1.5

 تؤثر ، إذ تسقط اغبضانة إذا أيلقيى بالصغَت ُب بيئة سيئة مصاحبة لو،تضمن حٌدا أدىن من الًتبية السليمة للصغَت
 سلبا كتثَت الشكوؾ حوؿ سبلمة تربيتو، كاؼبناط ُب سقوط اغبضانة مصلحة الصغَت كضبايتو من الضياع فيو

إف اغباضنة لو كانت كثَتة الصبلة قد استولت عليها ؿببة ا »: كصيانتو من اإلنباؿ، حىت قاؿ بعض الفقهاء
  3."تعأب كخوفو حىت شغبلىا عن الولد كلـز ضياعو نيزعى منها كسقطت اغبضانة عنها

 من سّْكَت أك امرأة كالفاسق مثبل رجبل كاف أك ،حضانة لغَت أىًمُت على تربية الولد كتقوًن أخبلقو كعليو فبل
مشتهر بالزنا أك اللهو اغبراـ، ُب حُت أف ُب ىذه اؼبسألة قيَّد الشيخ ابن عابدين الفسق اؼبانع من حضانة األـ 

 كلو كانت معركفة عنده بالفجور ما ٓب يصبح الولد ُب ، ؽبا اغبضانةكانت ا الفسق الذم يضيع بو الولد إذبذلك
 أخبلقو  علىففي ىذه اغبالة كإف أصبح يعقل فجورىا ينتزع منها الولد صونا كحفاظا. سن يعقل فيو فجور أمو

  4.أما الرجل الفاسق فبل حضانة لو.  عليوأمينةمن الفساد ألهٌنا غَت 
 ذلك ُب العديد من أحكامو كذبٌسدكلقد تشٌدد القضاء اعبزائرم ُب اعتبار األمانة شرطا جوىريا ُب اغباضن 

 لعجزىا ،أٌف عدـ إبصار األـ مانع ؽبا من حضانة األكالد األربعة»:  حيث جاء ُب قرار اكمة العليا5كقراراتو،
كتلك اليت قاـ ّٔا أخ ، عن القياـ بشؤكهنم كمراقبتهم كالسهر على تربيتهم كضبايتهم من الوقوع ُب زالت مشينة

                                                           
 فإهنا تكوف غَت مأمونة عليو، فبل تكوف ؽبا حضانتو إذ ليست أىبل ، قيل أٌف اغباضنة إذا كانت زبرج كل كقت كتًتؾ الولد ضائعا1

 . 235عبد العزيز عامر، اؼبرجع السابق، ص. ؽبا
، بَتكت، لبناف، 2  . 438، ص2، ج1979 أضبد ؿبمد العساؼ، األحكاـ الفقهية ُب اؼبذاىب اإلسبلمية األربعة، دار إحياء العلـو
 . 394، ص1958 ؿبمد يوسف موسى، أحكاـ األحواؿ الشخصية ُب الفقو اإلسبلمي، مطابع دار الكتاب العريب، مصر، 3
 . 737ص اعبزء السابع،  مرجع سبق ذكره،الفقو اإلسبلمي كأدلتو، كىبة الزحيلي، 4
 ألهنا غَت أمينة على نفس الطفل ؛ ال تكوف أىبل للحضانة،كال تراعي حرمة للشرؼ،  إذ يرل أٌف اغباضنة اليت ال تقيم كزنا لؤلخبلؽ5

كأدبو كخيلقو، إذ ينشأ على طريقتها كمتخلقا بأخبلقها، فأسقط القضاء اغبضانة عن األـ ألٌف ايط الذم يعيش فيو الطفل غَت 
 . 242، صاؼبرجع السابقعبد العزيز عامر،  .مأموف على أخبلقو
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 بنتُت إف تركت حضانتهما ألمهما فبل اضونُت خاصة كأٌف من ،اؼبطلقة الذم ىتك عرض أختهم من أبيهم
 1".يؤمن عليهما

 أسقط حضانة اعبدة لؤلـ ألف األـ كانت أخبلقها فاسدة، فكما أيسًقطت اغبضانة كُب موقف آخر للقضاء
 كسوء تصرفها يسقط حق أمها ُب اغبضانة، إذ كذلك األـ اليت ال تقدر على تربية ابنتها 2عن األـ لفساد أخبلقها

  3." كال أمها لفقداف الثقة كاألمانة فيهما،ال تستطيع تربية اضوف ككبح صباحو، كعليو فبل األـ تستحق اغبضانة
ال حضانة لعاجز  ذإ،  على صيانة الصغَت ُب خلقو كصحتواالستطاعةيقصد بالقدرة : القدرة على التربية .6.1.5

 ؽبا ال تكوف بو كالعناية ،فاؼبرأة العاملة إذا كاف عملها يبنعها من تربية الصغَت، لكرب السن أك مرض أك شغل
يرل أغلب الفقهاء أنو ال ك 4. حينئذ ال يسقط حقها ُب اغبضانةيؤثر ُب ذلك،أما إذا كاف عملها ال ، اغبضانة

 كال ، أك ضعيفة البصرأك لكفيفةحضانة ؼبريضة مرضا ميٍعًديا أك مرضا يعجزىا كيبنعها عن القياـ بشؤكف الصغَت 
  5.غَتىا رعاية عاجزة عنُب السن لكبَتة 

كعليو فإٌف الفقهاء ٓب يشًتطوا أىلية اغبضانة سول قدرة اغباضنة على رعاية الصغَت كاإلشراؼ على تربيتو 
 .  كٓب يشًتطوا اإلبصار بل أك جبوا توافر صفات ترجع إٔب اافظة على الصغَت كتوفر راحتو،كاافظة عليو

القدرة شرط أساسي ُب اليت تيعٌد  فيظهر ُب العديد من قرارات اكمة العليا موقف القضاء الجزائريأما عن 
 فبل حضانة ، أٌف القدرة على الًتبية شرط ضركرم ألداء كاجبات اغبضانة قراراهتا جاء ُب أحدفقد ،فبارسة اغبضانة

 كعلى القاضي اللجوء إٔب اػبربة للوصوؿ ،لكفيفة أك مريضة مرضا معديا أك مرض ييعجز عن القياـ بشؤكف الًتبية
أف الشارع اشًتط ُب اغباضن عدة شركط »:  كجاء ُب قرار آخر6.«إٔب اغبكم الٌنزيو كتقدير مدل عجز اغباضنة

من بينها الكفاية كالصحة فبل حضانة لعاجز ذكر أك أنثى لكرب السن أك مرض ال يقدر معو على القياـ بشؤكف 
 7." كألنو ىو نفسو ُب حاجة إٔب من يأخذ بيده،اضوف

                                                           
 . 76ص، 1989السنة، 04العدد، 09/07/1984، بتاريخ 33921 قرار اكمة العليا، رقم 1
القوؿ بأٌف اغباضنة ارتكبت فعبل فاحشا، هبب إثباتو بالطرؽ اؼبعركفة شرعا؛ كىي أربعة شهود عدكؿ من الرجاؿ، أك اعًتافها بالفعل  2

 .اؼبنسوب إليها، ألف االعًتاؼ سيد األدلة
 . 09/01/1984، بتاريخ 31997 قرار اكمة العليا، رقم3
 . 305صاؼبرجع السابق،  كىبة الزحيلي، الفقو اإلسبلمي كأدلتو، 4
كال ؼبهملة لشؤكف بيتها كثَتة اؼبغادرة لو، حيث أنو ىبشى من ىذا اإلنباؿ ضياع الطفل كإغباؽ الضرر بو، أك لساكنة مع مريض  5

فاؼبالكية كالشافعية . مرضا معديا أك مع من ييبغض الطفل، كلو كاف قريبا لو، إذ ال تتوفر لو الرعاية الكافية كاعبو الصاّب اؼببلئم لًتبيتو
كاغبنابلة يدخلوف العمى ُب مانع العجز، كينيطوف حضانة العمياء كغَتىا من العاجزات بقدرهتا على القياـ بشؤكف اضوف، كلو 

عبد العزيز عامر، األحواؿ الشخصية ُب : المرجع .كاف ذلك دبساعدة غَتىا، أما إذا منعها شيء من ذلك؛ فبل تكوف ؽبا اغبضانة
 . 271، ص1984، 1، ط دار الفكر العريب ،"الزكاج"الشريعة اإلسبلمية فقها كقضاء

.  30/12/1991، اؼبؤرخ ُب 26403قرار اكمة العليا، رقم  6
.  76، ص1989 ،04، عدد09/07/1984، بتاريخ 33921قرار اكمة العليا، رقم  7
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 : اإلسالم 7.1.5
 أف اإلسبلـ شرط ؼبمارسة اغبضانة، فبل تثبت اغبضانة عندىم للحاضنة الكافرة الشافعية والحنابلةيرل 

﴿كىلىٍن هبىٍعىلى اللَّوي لًٍلكىاًفرًينى عىلىى اٍلميٍؤًمًنُتى :  كال كالية لكافر على مؤمن لقولو تعأب؛ ألهنا كالية،للصغَت اؼبسلم
 ﴾  كألنو ىبشى على دين اضوف من اغباضنة غبرصها ،فهي كوالية الزكاج كاؼباؿ. [141:النساءسورة ]سىًبيبلن

 1.على تنشئتو على دينها كىذا أكرب ضرر يصيب الطفل
 ٓب يشًتطوا إسبلـ اغباضنة، فيصح كوف اغباضنة كتابية أك غَت كتابية سواء كانت أمِّا الحنفية والمالكيةإالٌ أٌف 

 إرضاع الطفل كخدمتو، ككبلنبا هبوز من الكافرة، كدليلهم ُب ذلك ما ركاه أبو تتجاكزألف اغبضانة ال ، أك غَتىا
ابنيت كىي فطيم أك :  فقالتملسو هيلع هللا ىلصأف رافع بن سناف أسلم كأبت امرأتو أف تسلم فأتت النيب: كد كالنسائياد

كألف . فمالت إٔب أبيها فأخذىا «اىديهااللهم »: ملسو هيلع هللا ىلصابنيت، فمالت إٔب األـ، فقاؿ النيب: شبهو كقاؿ رافع
 .مناط اغبضانة عندىم ىي الشفقة كىي ال زبتلف باختبلؼ الدين

.   غير المسلمةالحاضنة مدة بقاء المحضون عند  ُباختلفوالكن ىؤالء 
 ،األدياففيها  يعقل ، كىي السن اليت إٔب بلوغو السن السابعة اغباضنة غَت اؼبسلمةيبقى عند: فالحنفية قالوا- 

 كأكل ، أك تعوده على شرب اػبمر، كالذىاب بو إٔب معابدىا،تضح أنو ُب بقائو معها خطر على دينوإذا اأك 
.  ، فحينئذ يؤخذ منها كال يبقى معهاغبم اػبنزير

 على اضوف من خشي فإف ، مدة اغبضانة شرعاانتهاء اضوف مع اغباضنة إٔب يبقى:  فقالواالمالكية أما- 
  2. من الفسادليحفظواغباضنة أعطي حق الرقابة إٔب أحد اؼبسلمُت 

 أف ال تكوف مرتدة، ألف اؼبرتدة تستحق اشًتطوا أف األحناؼ كإف رأكا جواز حضانة الكافرة إال أهنم كنشَت إٔب
 فبل تتاح ؽبا الفرصة غبضانة الطفل، فإف تابت ،سبوت ُب اغببسأك  اإلسبلـ إٔباغببس حىت تتوب كتعود 

.  كعادت عاد ؽبا حق اغبضانة
 أف اعبزائرم على األسرة من قانوف 62 اؼبادةأكدت ُب ىذه اؼبسألة فقد موقف المشرع الجزائريأما عن 

.  ، كال فرؽ بُت اؼبسلمة كغَت اؼبسلمة ُب مسألة اغبضانةأبيويرىب الطفل على دين 
كالواضح من خبلؿ تفحص أحكاـ كقرارات القضاء اعبزائرم أنو سبسك دبوقف اإلماـ مالك رضي ا عنو 

 اغبضانة عن أـ مسيحية أسقطت كما انو 3. بُت األـ اؼبسلمة كالغَت اؼبسلمة ُب استحقاؽ اغبضانةساكلحيث 
  4. تربية ابنها كفق مبادئ دينهاحاكلت ألهنا

                                                           
البخارم، كتاب ركاه  ،..ما من مولود إال ييولد على الًفطرة، فأبواه يهودانو أك ينصرانو أك يبجسانو: ملسو هيلع هللا ىلصرسوؿ ا غبديث  1

 .194، ص1359اعبنائز، باب إذا أسلم الصيب فمات ىل يصلى عليو؟ كىل يعرض على الصيب اإلسبلـ؟ حديث رقم 
.  738كىبة الزحيلي، اؼبرجع السابق، ص  2
.  29/05/1974 قرار بتاريخ 11029اكمة العليا ملف رقم  3
.  108 ص،2 رقم81 نشرة القضاء 16/04/1979 قرار بتاريخ 19287اكمة العليا ملف رقم  4
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:  ىناؾ صبلة من الشركط اػباصة بالنساء يبكن سردىا فيما يلي :الشروط الخاصة بالنساء. 2.5
اختلف الفقهاء ُب حكم تزكج اغباضنة  : أو بقريب غير محرم منوالصغير متزوجة بأجنبي عن تكونأالّ  .1.2.5

 : آراء منها على ،باألجنيب عن اضوف
 ؛، سواء كاف اضوف ذكرا أك أنثى، كىو ما ذىب إليو كل من األئمة األربعةالحضانة تسقط بالتزوج مطلقا 

أف امرأة ): مالك كالشافعي، كأبو حنيفة كأضبد ُب اؼبشهور عنو، كحجتهم ُب ذلك ما ركاه عبد ا بن عمرك
 ، كزعم أبوه أنٌو ينزعو مٌٍت ، كثديي لو سقاء، كحجرم لو حواء،يا رسوؿ ا إٌف ابٍت ىذا كاف بطٍت لو كعاء: قالت
 فهذا اغبديث جعل ؽبا حق اغبضانة حىت تتزكج، كعندىا ال يكوف 1."أنت أحق بو ما ٓب تينكحي": ملسو هيلع هللا ىلصفقاؿ 

 كيدؿ على ذلك خرب عمر ، ككذلك إصباع الصحابة على أف اغبضانة لؤلـ حىت تتزكج، فتسقط عنها،ؽبا ىذا اغبق
إهٌنا أحق بو ما ٓب تتزكج، كقد كافقو عمر : بن اػبطاب ُب النزاع حوؿ ابنو عاصم فقد قاؿ لو الصديق أبو بكر

 كٓب ينكر عليو أحد ذلك، كعلى حكم أيب بكر سار ،رضي ا عنو على ىذا اغبكم ككاف حبضور الصحابة
 2.القضاة ابتداء من شيريح ال ىبتلفوف فيو زمانا كمكانا

 سواء ، كىو قوؿ ابن حـز الظاىرم، كىذا الرأم أٌكد عليو اغبسن البصرم؛الحضانة ال تسقط بالتزوج مطلقا 
قدـ رسوؿ ا : كاف اضوف ذكرا أك أنثى، كحججهم ُب ذلك اغبديث الذم ركاه أنس رضي ا عنو قاؿ

، فقاؿ يا رسوؿ ا إٌف ملسو هيلع هللا ىلص ا اؼبدينة كليس لو خادـ، فأخذ أبو طلحة بيدم، كانطلق يب إٔب رسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص
يّْسه فليخدمك، قاؿ  .فخدمتو ُب السفر كاغبضر: أنس غبلـ كى

 كىو ٓب ينكر ذلك، كحجتهم ملسو هيلع هللا ىلصكإٌف أنسنا كاف ُب حضانة أٌمو، كؽبا زكج كىو أبو طلحة، بعلم رسوؿ ا 
 فإف تزكجت اغباضنة 3. تيٍسًقٍط بزكاجها كفالتها لبنيهآبكذلك أف أـ سلمة ؼبا تزكجت برسوؿ ا صلى ا 

 فإف حضانتها ال تسقط ألف العم صاحب حق ُب اغبضانة كلو من صلتو ،بقريب ؿبـر من الصغَت مثل عمو
 على كفالتو، كىذا على عكس األجنيب التعاكفبالطفل كقرابتو منو ما ربملو على الشفقة كرعاية حقو، فيتٌم بينهما 

الرحيم كال الظركؼ اؼبساعدة  فإهنا إذا تزكجتو ال يعطف عليو كال يبكنها من العناية بو، كعليو فالصغَت ال هبد اعبو
 4.عليو كال يؤدبو اليت تنمي ملكاتو كمواىبو، ألف اغباضنة قد أمسكتو عند األجنيب قد يبغضو كيقسو

 يسقط حق اغباضنة بالتزكج بغَت »:  من قانوف األسرة اعبزائرم على أنو66 تنص اؼبادة:موقف المشرع الجزائري
أف حق اغباضنة يسقط  كعليو يستشف من ىذه اؼبادة. « ما ٓب يضر دبصلحة اضوف، كبالتنازؿ،قريب ؿبـر

، كلقد كرست اكمة العليا ىذا اؼببدأ ُب العديد من قراراهتا، بزكاجها باألجنيب  منها ما جاء ُب ،كبقريب غَت ؿبـر

                                                           
 .330، ص2276، اؼبرجع السابق، كتاب الطبلؽ، باب من أحق بالولد، حديث رقم أخرجو أبو داكد 1
.  258عبد العزيز عامر، األحواؿ الشخصية ُب الشريعة اإلسبلمية، فقها كقضاء، ص 2
.  285، صالسابقاؼبرجع  3
.  كما بعدىا323، ص1961 بدراف أبو العينُت بدراف، أحكاـ الزكاج كالطبلؽ ُب اإلسبلـ، مطبعة دار التأليف، الطبعة الثانية، 4
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من اؼبقرر ُب أحكاـ الشريعة اإلسبلمية أنو يشًتط ُب اؼبرأة اغباضنة كلو كانت أما أف تكوف خالية من »: أحدىا
 1. أما إذا كانت متزكجة فبل حضانة ؽبا النشغاؽبا عن اضوف، فبا يستوجب معو نقض القرار،الزكاج

حيث أسقط اغبضانة عن اغباضنة لزكاجها بغَت  2،كاؼببلحظ أف موقف اؼبشرع اعبزائرم أخذ دبوقف اعبمهور
كعليو كخدمة ؼبصلحة . ذم رحم للمحضوف، كللقاضي السلطة التقديرية الواسعة ُب مراعاة مصلحة اضوف

:   منهاسقوط الحضانة بزواج الحاضنة بغير قريب محرم تقع عليو عدة استثناءاتاضوف دائما فإف 
 فإف حاضنتو تكوف أكٔب بو ،فبدؿ من كضع اضوف ُب دار اغبضانة: عدم وجود من يحضن الطفل غير األم 

 . على الطفل أك عاجزا على حضانتوأمُت غَت بعدىا اغبضانة وبق لو  إذا كاف من كنفس الشيءرغم زكاجها، 
 كيبدأ حساب اؼبدة من يـو الزكاج :أالّ ينازع األم في المحضون بعد زواجها أحد ممن لهم الحق في الحضانة 

 .  من قانوف األسرة اعبزائرم68 كذلك كفقا للمادة،إٔب انقضاء السنة كاملة
 ألموأو من يقوم مقامو عن حضانة الصغير  األب يتنازل أن. 

بد من  إذ ال،  كذبدر اإلشارة ىنا إٔب أف أغلبية الفقهاء يركف أف العقد كحده ليس سببا ُب إسقاط اغبضانة
كنشَت أيضا أف اغباضنة إذا تزكجت كدخل ّٔا زكجها ٍب طيلقت أك مات عنها . الدخوؿ ّٔا حىت يتحقق الشرط

 3.قبل أف ييعلم من تنتقل إليو اغبضانة فإنو ُب ىذه اغبالة تستمر ُب حضانة اضوف
 كأـ اضوف كأختو ، أم تكوف اغباضنة رضبا ؿبرما على اضوف: رحم محرم من الصغيرذاتأن تكون  2.2.5

كجدتو، فبل حق لبنات العم كالعمة كبنات اػباؿ كاػبالة حبضانة الذكور لعدـ ارمية، كؽبن اغبق ُب حضانة 
 4. كلكن ؽبم اغبق ُب حضانة الذكور، كال حق لبٍت اػباؿ كاػبالة كالعم كالعمة ُب حضانة اإلناث.اإلناث

 يرل أغلب الفقهاء أف سكن اغباضنة مع من يبغضو : بالصغير في بيت يُبغضوالحاضنةعدم إقامة  .3.2.5
الصغَت يعرضو لؤلذل كالضياع، فبل حضانة للجدة إذا سكنت مع بنتها إذا تزكجت، إالٌ إذا انفردت بسكن آخر 

تسقط حضانة اعبدة أك اػبالة »:  من قانوف األسرة اعبزائرم70كىذا ما أك رده اؼبشرع اعبزائرم ُب اؼبادة. عنها
تكريسا ؼبصلحة اضوف  كجاءت ىذه اؼبادة. «إذا سكنت دبحضوهنا مع أـ اضوف اؼبتزكجة بغَت قريب ؿبـر

.  ليًتىب تربية سوية بعيدة عن كل اؼبشاكل اليت ربيط بالطفل كتؤثر عليو سلبا ُب اؼبستقبل
 إعسار إف امتناع األـ عن تربية الولد ؾبانا عند :أالّ تكون قد امتنعت عن حضانتو مجانا واألب معسرا .4.2.5

 5. شرطا من شركط اغبضانةييعدٌ  االمتناعاألب مسقط غبقها ُب اغبضانة، فعدـ 

                                                           
. 05/05/1986ش . أ.  غ75 ص 2 عدد 89ؽ .  ـ40418 قرار اكمة العليا، ملف رقم 1
. 58، ص1992 ،04، عدد05/02/1990 بتاريخ 58812 اكمة العليا قرار رقم 2
 السيد عثماف بن حسُت برم اعبعلي اؼبالكي، سراج السالك شرح أسهل اؼبسالك، دار صادر، بَتكت، لبناف، الطبعة األكٔب، 3

. 376، ص2، ج1994
  .408 اإلماـ ؿبمد أبو زىرة، األحواؿ الشخصية، دار الفكر العريب، القاىرة، الطبعة الثالثة، ص4
. 274ص  عبد العزيز عامر، اؼبرجع السابق،5
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.   كقبلت قريبة أخرل تربيتو ؾبانا سقط حق األكٔب ُب اغبضانة، فإذا كاف األب معسرا ال يستطيع دفع أجرة اغبضانة
 شركط كاالستقامة كاألمانة العقليشًتط ُب الرجل اغباضن باإلضافة إٔب شرط : الشروط الخاصة بالرجال 3.5

 : خاصة بالرجاؿ فقط كىي
 تفاديا أك ،حدد اغبنابلة كاغبنفية سٌنها بسبع سنُت : الحاضن محرما للمحضون إذا كانت أنثىيكونأن  .1.3.5

، ألنو ُب حالة باالتفاؽحذرا من اػبلوة ّٔا النتهاء ارمية، كإف ٓب تبلغ الطفلة حد الفتنة كالشهوة أعطيت لو 
بلوغها ىذه اؼبرحلة من الشهوة فبل يكوف البن العم حضانة ابنة عمو اؼبشتهاة، كأجازىا اغبنفية إذا ٓب يكن لبنت 

 1.العم غَت ابن العم، كإبقائها عنده بأمر من القاضي إذا كاف مأمونا عليها كال ىبشى عليها الفتنة منو
 كال توارث ، مبٍت على اؼبَتاثاغبضانة للرجاؿحق ُب  األساس :والمحضون الحاضن بيناتحاد الِدْين  2.3.5

الرحم اـر مسلما، فليس لو حق اغبضانة بل  بُت اؼبسلم كغَت اؼبسلم، كذلك إذا كاف الولد غَت مسلم ككاف ذك
رضبو غَت مسلم، فليست حضانتو إليو  حضانتو إٔب ذكم رضبو ااـر من أىل دينو، كإذا كاف الولد مسلما كذك

  2.فقد بيٍت حق اغبضانة ُب الرجاؿ على اؼبَتاث. ألنو ال توارث بينهما
   للحضانةالمستحقون: ثانيا

من اؼبعلـو أف الفقهاء قدموا اغبواضن بعضهن على بعض حبسب اضوف، فجعلوا اإلناث أليق باغبضانة على 
 كأصرب على القياـ ّٔا، كأشد مبلزمة لؤلطفاؿ، ٍب قدموا ُب ، ألهنن أشفق كأىدل إٔب الًتبية كالرعاية،حساب الرجاؿ

، كاختلفوا أحيانا ُب ترتيب الدرجات حبسب مصلحة   اعبنس الواحد من كاف أشفق كأقرب، ٍب الرجاؿ العصبات ااـر
، علما بأف مستحقي اغبضانة إما إناثا كإما ذكورا كإما الفريقاف، كذلك ُب سن معينة، فإذا انتهت تلك السن اضوف

 كرتبهم درجة بدرجة ٍب ، ذكر بعضهمقانوف األسرة اعبزائرمغَت أف  3.كاف الرجل أقدر على تربية الطفل من النساء
 كاليت ،64لك من خبلؿ نص اؼبادةذ ك، كدكف ربديد درجة قرابتهم من اضوف،ترؾ البعض اآلخر دكف ذكر صفاتو

األـ أكٔب حبضانة كلدىا ٍب األب، ٍب  ":الًتتيب، فنصت على أف  األب ثانيا ُبكجعلترتبت اؼبستحقُت للحضانة 
 4..."ألـ، ٍب اعبدة ألب، ٍب اػبالة ٍب العمةؿاعبدة 

فالوالية على اؼباؿ ىي اإلشراؼ على شؤكف القاصر  الوالية على الطفل نوعاف، كالية على النفس ككالية على اؼباؿ،
 .اؼبالية من استثمار، كتصرفات كالبيع كاإلهبار كالرىن كغَتىا، فهذا النوع يقدَّـ فيو األب على األـ كمن ُب جهتها

 

                                                           
. 739ص اؼبرجع السابق،  كىبة الزحيلي، الفقو اإلسبلمي كأدلتو،1
. 409 اإلماـ أبو زىرة، اؼبرجع السابق، ص2
. 720 كىبة الزحيلي، اؼبرجع السابق، ص3
 .."األقربوف درجة، مع مراعاة مصلحة اضوف ُب كل ذلك"كيأٌب بعد ىؤالء  4
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 كالوالية على النفس ىي اإلشراؼ على شؤكف القاصر الشخصية من رعاية الصحة كالتأديب كالتهذيب كالنمو
 1.ذلك اعبسمي، كالتعليم كالتثقيف ُب اؼبدارس ككبو
:  التالي يكون على النحوطبقا لقانون األسرة الجزائري وعليو فإن ترتيب المستحقين للحضانة 

 2 أك كفاة باإلصباع لشفقتها،بالطبلؽ أحق حبضانة الولد بعد الفرقة ، فاألـعلى غَتىا ُب اغبضانةكىي تقدـ  :األم .أ 
يا رسوؿ ا إف ابٍت ىذا ):  فقالت لوملسو هيلع هللا ىلص ما ركم أف امرأة جاءت إٔب رسوؿ ا: كدليل تقدًن األـ من السٌنة

أنت أحق »: كاف بطٍت لو كعاءا، كثديي لو سقاءا، كحجرم لو حواءا، كإف أباه طلقٍت كأراد أف ينتزعو مٍت، فقاؿ
 3.«بو ما ٓب تينكحي

كركم أف عمر ابن اػبطاب طلق زكجتو أـ عاصم، ٍب أتى عليها كُب حجرىا عاصم، فأراد أف يأخذه منها، 
مسحها كحجرىا كروبها »: فتجاذباه بينهما حىت بكى الغبلـ، فانطلقا إٔب أيب بكر رضي ا عنهما، فقاؿ أبو بكر

 4.«خَت لو منك، حىت يشبَّ الصيب فيختار لنفسو
كيكوف الولد عندىن حىت يستغٍت عن اػبدمة، فيأكل كحده كيشرب كحده كيلبس ): كقاؿ ابن مودكد اغبنفي

كحده كيستنجى كحده، كقٌدره أبو بكر الرازم بتسع سنُت، كاػبصاؼ بسبع سنُت اعتبارا للغالب، كإليو اإلشارة 
ىي أحق بو حىت يشٌب، كألنو استغٌت احتاج إٔب التأديب بآداب الرجاؿ، كالتخلق : بقوؿ الصديق رضي ا عنو

 5.(بأخبلقهم كتعليم القرآف كاغبرؼ، كاألب على ذلك أقدر فكاف أكٔب كأجدر
كؽبذا فإف األـ ىي اؼبدرسة األكٔب للطفل، كبالتإب ؽبا التأثَت البالغ ُب اغبياة النفسية كاستقرارىا لدل الطفل من 
حيث تربيتو كهتذيب أخبلقو، كاستقامة سلوكو، باإلضافة إٔب ذلك فاألـ ىي مصدر الغذاء بالنسبة إٔب الطفل ُب 

بداية تكوينو اعبسدم كالعقلي، كىي كذلك منبع العطف كاغبناف، كؾبرل اغبب كالشفقة، كؽبذا فاألـ أكٔب حبضانة 
 6.الطفل، كإذا توفرت فيها الشركط لن ينازعها أحد ُب ذلك

                                                           
. 123-122 ابن القيم، اؼبرجع السابق، ص1
2

األـ أصلح من األب ألهنا أرفق بالصغَت كأعرؼ بًتبيتو، كضبلو، كتنويبو، كأصرب عليو، كأرحم، فهي ): قاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية 
كفبا ينبغي أف الشارع ليس لو نص عاـ ُب تقدًن : ٍب قاؿ. أقدر كأصرب ُب ىذا اؼبوضوع، فتعٌينت ُب حق الطفل سبييز اؼبخَت ُب الشرع

أحد األبوين مطلقا بل ال يقدـ اؼبعتدم، أك اؼبفرط على العادؿ البار مطلقا، فكل ما قدمناه إمبا نقدمو إذا حصل بو مصلحة 
التقدًن كالتأخَت ): كقاؿ ابن القيم، (حدنبا فاآلخر أكٔب بو ببل ريبأاغبضانة، كإف دفعت بو مضرهتا، فأما مع كجود فساد من 

كالقرعة ال تكوف إال إذا حصلت بو مصلحة الولد، ككوف كل كاحد من الوالدين نظَت اآلخر، فلو كانت األـ أصوف من األب، كأغَت 
منو قدمت عليو، كال التفات إٔب قرعة، كال زبيَت للصيب ُب ىذه اغباؿ، فإف الصيب ضعيف يؤثر عليو اللعب، فيكوف عند من ىو 

 http://islamport.com/w/amm/Web/3905/675.htm:  اؼبوسوعة الشاملة.(أنفع لو، كال تتحمل الشريعة غَت ىذا

 .330، ص2276كتاب الطبلؽ، باب من أحق بالولد، حديث رقم  أخرجو أبو داكد، سسن أيب داكد، 3
. 720 كىبة الزحيلي، اؼبرجع السابق، ص4
 .موضوع اغبضانة، Kannoun. Net نايف بن ؿبمد، اؼبرجع قانوف نت 5
 . عبد العزيز عامر، األحواؿ الشخصية ُب الشريعة اإلسبلمية فقها كقضاء، دار الفكر العريب6
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  حيث جاء ؛باألخذ دبصلحة اضوفقامت كاكمة العليا ىنا كُب أحد قراراهتا اليت تتعلق دبسألة إسناد اغبضانة 
 1.ُب إحدل قراراهتا أف األـ أكٔب حبضانة كلدىا كلو كانت كافرة

 حالة الطبلؽ إٔب الطرؼ يبنح دبوجبها القاضي الوالية ُب ، كاليت  قانوف األسرة من2(87) اؼبادةكبناء على نص
، ُب ىذه اغبالة نستطيع أف نقوؿ بأٌف اؼبشرع اعبزائرم قد كضع حٌدا (األـ أك األب)الذم أسندت لو اغبضانة 

. ؼبشكل مسؤكلية األـ اغباضنة عن أفعاؿ ابنها اضوف الضارة، ُب قانوف األسرة بشكل كاضح كجلي كال ريب فيو
كبالتإب فإٌف الوالية جبميع أقسامها تنتقل إٔب األـ ُب حالة الطبلؽ كإسناد اغبضانة إليها، كذلك بقوة القانوف 

 األـ اغباضنة مسؤكلة عن أفعاؿ ابنها فتصبح ،كتعطى لؤلـ اغباضنة سلطة مباشرة ككاملة على الولد اضوف
 على أساس مسؤكلية متوٕب 2005يونيو20اؼبؤرخ ُب 10-05من القانوف134 دبوجب اؼبادة،اضوف الضارة

 .الرقابة بدكف أم إشكاؿ
  جبميع أقسامها تنتقل إٔب األـ ُب حالة الطبلؽ كإسناد اغبضانة إليها، كذلك بقوة القانوف كتعطى فالواليةكبالتإب 

 كتصبح األـ اغباضنة مسؤكلة عن أفعاؿ ابنها اضوف ،لؤلـ اغباضنة سلطة مباشرة ككاملة على الولد اضوف
 . على أساس مسؤكلية متوٕب الرقابة2005يونيو20اؼبؤرخ ُب 10-05من القانوف134 دبوجب اؼبادة،الضارة

                                                           
من اؼبقرر شرعا »: جاء فيو ك.48، ص01 عدد1993، آّلة القضائية،1989مارس13، تاريخ52221قرار اكمة العليا، رقم 1

كقانونا أف األـ أكٔب حبضانة كلدىا كلو كانت كافرة إال إذا خيف على دينو، كأف حضانة الذكر للبلوغ كحضانة األنثى حىت سن 
كؼبا "كجاء ُب بقيت القرار ..."ف القضاء خببلؼ ىذا اؼببدأ يعد خرقا لؤلحكاـ الشرعية كالقانونيةأ" كّٔذا فقد رأت اكمة". الزكاج

جديد إسنادىا  خبصوص حضانة األكالد الثبلثة كمن  لديهمكاف قضاة االستئناؼ ُب قضية اغباؿ قضوا بتعديل اغبكم اؼبستأنف
 خبصوص البنت خارقُت أخطأكا خبصوص الولدين باعتبار أهنما أصبحا يافعُت، إال أهنم أصابوالؤلب فإهنم بقضائهم كما فعلوا 

 من قانوف األسرة كمىت كاف كذلك استوجب نقض القرار جزئيا فيما ىبص حضانة 64بذلك أحكاـ الشريعة اإلسبلمية كاؼبادة
كما يبلحظ على ىذا القرار ىو أخذه دبا ذىب إليو كل من اؼبالكية كاغبنفية ُب عدـ اشًتاط اإلسبلـ ُب اغباضن، بشرط أف ، "البنت

من  ":10/12/1999، بتاريخ 25566ملف رقم جاء ُب قرار اكمة العلياكما . تقـو ىذه األخَتة بًتبية الولد على دين أبيو
 مع ،اؼبقرر قانونا أنو يبكن للقاضي سبديد فًتة اغبضانة بالنسبة إٔب الذكر إٔب ستة عشر سنة إذا كانت اغباضنة أمو كٓب تتزكج ثانية

 فإف ،مراعاة مصلحة اضوف، كمىت تبُت من القرار اؼبطعوف فيو أف اغباضنة للطفل ليست أمو اليت تزكجت بشخص غَت ؿبـر
 اغبضانة لؤلـ كًب الطعن فيو بالنقض كإسنادكُب قرار آخر للمحكمة العليا ُب حكم قضى بالطبلؽ . "الشركط اؼبطلوبة غَت متوفرة
أف لقضاة اؼبوضوع اغبق ُب سبديد »:  سن العاشرة كىم ربت رعاية األب حيث جاء ُب ملخصوذباكزألف سن األبناء اضونُت 

اغبضانة للذكر إٔب سن السادسة عشر إذا كانت اغباضنة أما ٓب تتزكج ثانية، مع مراعاة مصلحة اضونُت دكف أف يكونوا قد خرقوا 
 .111، ص52 ، نشرة القضاة عدد24/10/1995، بتاريخ123889ملف رقم، « من قانوف األسرة65 اؼبادة

، " األكالدُب حالة الطبلؽ سبنح الوالية من قبل القاضي إٔب الطرؼ الذم أسندت لو حضانة ": من قانون األسرة87/3المادة 2
. كىذا من شأنو أف يضع حٌدا للمشاكل العديدة اليت تعًتض اغباضنة كالسيما اشًتاط إذف األب ُب العديد من اغباالت
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  أنو هبوز للقاضي الفصل على كجو االستعجاؿ :  مكرر من قانوف األسرة اؼبعدؿ كاؼبتمم57اؼبادةككذلك نصت
دبوجب أمر على عريضة ُب صبيع اإلجراءات اؼبؤقتة كال سيما تلك اؼبتعلقة بالنفقة كحضانة األطفاؿ كالزيارة 

 يعود لرئيس اكمة للفصل على كجو السرعة كدبوجب أمر على االختصاصكاؼبسكن، حاليا اؼبعموؿ بو ُب ااكم 
 .  اؼبسائل كىي األمور اليت تقتضي السرعة للفصل فيهاىذهذيل عريضة ُب 

 فيما تعلق 02-05كىو من أىم التعديبلت اليت جاء ّٔا األمر: عمل المرأة ال يعد سببا لسقوط الحضانة 
 تسقط اغبضانة كىي أهنا من قانوف األسرة على فقرة ثانية جديدة، 67باغبضانة، حيث نص اؼبشرع ُب اؼبادة

ال يبكن لعمل اؼبرأة أف يشكل سببا ، كُب الفقرة الثانية؛ .. أعبله62باختبلؿ أحد الشركط اؼبنصوص عليها ُب اؼبادة
كىذا التوجو من اؼبشرع بررتو ضركرات العصر اليت أصبحت تلجئ  ،من أسباب سقوط اغبق عنها ُب فبارسة اغبضانة

 .اؼبرأة للعمل من أجل التكفل بأبنائها الذين قد يكونوف سبب خركجها للعمل
، نفى اؼبشرع 2005 أعبله كاليت ًب استحداثها إثر التعديل اعبديد سنة67كعليو كدبوجب الفقرة الثانية من اؼبادة

أف يكوف عمل اؼبرأة سببا من أسباب سقوط اغبضانة عنها، كال شك أف ُب ذلك تعزيز ؼبكانة اؼبرأة ُب قانوف األسرة 
مع  .كتكريس ألحقيتها ُب اغبضانة، خاصة كأف عدد النساء العامبلت شهد تضاعفا ملحوظا ُب السنوات األخَتة

األخذ بعُت االعتبار أف على القاضي أف يراعي ُب صبيع اغباالت مصلحة اضوف كفقا لسلطتو التقديرية فإذا تبُت 
 1.لو أف عمل امرأة معينة من شأنو التأثَت على الطفل اضوف فلو أف يقضي بسقوط اغبضانة

أهنا رتبت أب اضوف بعد األـ مباشرة، كإف ،  من قانوف األسرة اعبزائرم64يتضح لنا من قراءة اؼبادة: ألبا .ب 
 كطبقا ؼبا جاء ُب 2كانت أـ األب أسبق من األب ُب استحقاؽ حضانة الطفل عند اإلمامُت مالك كأبو حنيفة،

، فإف حضانة اضوف من حق األب بعد األـ فعلى األب أف يوفر للطفل من ترعاه من النساء 64نص اؼبادة
 من أجل ٓب مشل العائلة كىذا 3.كاػبادمة أك أم امرأة تكوف أمينة عليو كتتؤب رعايتو، خاصة إذا كاف الولد فطيما

يعيش أفضل من  ، كاف بعضهم عند األب فمن األجدر أف يعيش اإلخوة كلهم ربت سقف كاحدإذاُب حالة ما 
  . ينعكس سلبيا على حياهتمكىذا ، كالبالغُت مع أبيهم،اضوف مع خالتو معزكال

 4.بًتبية أكالده كاألجدر برعاية مصاغبهم أكٔب فاألب ، ما فعلو اؼبشرع ؼبعاعبة اؼبشاكل الواقعة حالياكحسن

                                                           
، ؾبلة (قانوف األسرة كقانوف اعبنسية مبوذجا) ؿبمد توفيق قديرم كميلود بن حوحو، تعزيز اؼبركز القانوين للمرأة ُب التشريع اعبزائرم 1

. 276، ص2017االجتهاد القضائي، العدد اػبامس عشر، سبتمرب
. 594ص ، 1999عبد الرضباف اعبزيرم، الفقو على اؼبذاىب األربعة، آّلد الرابع، دار اؼبكتبة العلمية، لبناف،  2
 .09/01/1988 قرار بتاريخ 31997ملف رقم –  اكمة العليا 3
 قرار 153640ملف رقم   مثلما جاء ُب قرار للمحكمة العليا،كبالنظر إٔب مصلحة اضوف يبكن إسناد حضانة الولد لغَت األـ 4

من اؼبستقر عليو قضاء أف اغبضانة سبنح حسب مصلحة اضوف كؼبا كاف ثابت ُب قضية اغباؿ أف »: 18/02/1997مؤرخ ُب
اغبضانة أسندت إٔب األب مراعاة ؼبصلحة اضوف كاعتمادا على تقرير اؼبرشدة االجتماعية اليت تؤكد ذلك فإف قضاة اؼبوضوع 

. 39 ص،1997 ،1  العددآّلة القضائية،: المرجع "إعماال لسلطتهم التقديرية فقد طبقوا القانوف فبا يستوجب رفض الطعن



 حقوؽ الطفل من الوالدة إلى البلوغ: الباب الثاني

~ 185 ~ 

 

 :ٍب يأٌب بعد الوالدين، أقارب الطفل كىم بالًتتيب: األولوية في إسناد الحضانة بعد الوالدين .ج 
 ،اعبدة ألـ أكثر رأفة كشفقة تأٌب مباشرة بعد األب ؼبشاركتها األـ ُب اإلرث كالوالدة، ككذلك ألفك: ألم الجدة .1

كنفس الشركط  1. فضلت اعبدة أـ األـ على اعبدة أـ األبكؽبذا السبب ،كؽبذا فضلت جهة األـ على جهة األب
، باإلضافة إٔب عدـ إقامتها مع أـ اضوف اؼبتزكجة (أـ األـ)اعبدة  البد أف تتوفر ُب ، األـاليت هبب أف تتوفر ُب

 .القاضي يكوف دائما مؤيد بقرار من (ـاألأـ )للجدة  ككذا انتقاؿ حضانة الولد 2.بأجنيب
 من قانوف األسرة 64اعبدة ألب تأٌب مرتبتها مباشرة بعد اعبدة ألـ، حسب الًتتيب ادد ُب اؼبادة : ألبالجدة .2

 يقدماف األب على أمو، اللذينأف اؼبشرع تأثر باؼبذىبُت الشافعي كاغبنبلي  ، كيبدك02-05اؼبعدؿ كاؼبتمم باألمر 
.  كىذا خبلفا للمذىبُت اؼبالكي كاغبنفي اللذاف يقدماف أـ األب على األب

 ُب خالة اضوف سواء كانت أخت شقيقة ألـ، أك أخت ألب، أك أخت ألـ، تأٌب مرتبتها: وبعدىا العمة الخالة .3
ـ، خبلفا ؼبا اتفق عليو صبهور الفقهاء كعلى رأسهم اؼبذىب اؼبالكي كاغبنفي األاستحقاؽ اغبضانة بعد مرتبة 

 إف 3،إسناد اغبضانة لؤلخت من األب بدؿ اػبالة رغم مطالبتها ّٔا يػيعىدي ـبالفة للقانوف ككذلك. كالشافعي كاغبنبلي
  .شفقة اػبالة على الصيب من شفقة أمو، كُب ىذا اتفاؽ مع ما جاء ُب األثر

كقد كاف ذلك  4،«اػبالة أـ»:  قضى ُب ابنة ضبزة ػبالتها، كقاؿملسو هيلع هللا ىلصحيث ركل الرباء بن عازب أف النيب  
 ضبزة رضي ا عنو، فسلمها ابنةعندما اختصم علي كجعفر كزيد ابن حارثة رضي ا عنهم ُب أيٌهم وبضن 

  5.رسوؿ ا ػبالتها كىي زكجة جعفر
. اغباضنةهبب توفرىا ُب كهبب أف تتوفر ُب اػبالة كالعمة الشركط نفسها اليت  .وبعدىا مباشرة تأتي العمة

 حددت مستحقي اغبضانة بالًتتيب، لكن فقد من قانوف األسرة اعبزائرم، 64طبقا لنص اؼبادة :درجة األقربون .4
ف سكوت قانوف األسرة عن ربديد ىؤالء ، إ"ٍب األقربوف درجة "يؤخذ عليها أهنا جاءت غامضة كمبهمة ُب نصها

 الفقهية اآلراء قبد أف ، منو222األقربوف درجة يؤدم بنا إٔب الرجوع إٔب أحكاـ الشريعة اإلسبلمية عمبل باؼبادة
  : على التصنيف اآلٌب بيانواتفقوازبتلف ُب ربديد ىؤالء األشخاص لكنهم 

 :التإب  القريبات على النحوىؤالء اؼبذاىب األربعة ُب ترتيب اختلفت:  من المحارمالقريبات .1.4
 يرتب ىذا اؼبذىب القريبات اغباضنات بداية بأخوات اضوف، ٍب بنات األخوات ٍب :المذىب الحنفي. 1.1.4

اػباالت، على خبلؼ اؼبذىب اؼبالكي، الذم يرتب اػبالة بعد األـ مباشرة ٍب بنات اإلخوة، ٍب عمات 
                                                           

 قرار مؤرخ 153640 ملف رقم خصية،شرفة األحواؿ اؿ اكمة العليا، غ.721 كىبة الزحيلي، اؼبرجع السابق، ص1
. 39 ص،1997 سنة ،1  العددضائية،ؽ، اعبللة اؿ18/02/1997ُب

 .20/06/1988 قرار بتاريخ 50011 ملف رقم، اكمة العليا 2
. 172 ص17/03/1998 بتاريخ 179471 ملف رقم ، العليااكمة 3
. 306 ابن قدامة، اؼبرجع السابق، ص4
.  السيد عثماف حسنُت برم اعبعلي اؼبالكي، اؼبرجع السابق5



 حقوؽ الطفل من الوالدة إلى البلوغ: الباب الثاني

~ 186 ~ 

 

اضوف، فخاالت األـ، ٍب خاالت األب، ٍب عمات األـ، فعمات األب، كتقدـ دكما الشقيقات على اليت 
 1.ألـ على األخت ألب

يرتب القريبات من ااـر ابتداء من األخت الشقيقة على اليت ألـ كىذه األخَتة على : المذىب المالكي .2.1.4
اليت ألب، ٍب عمتو أخت أبيو، ٍب عمة أبيو أخت جده، ٍب خالة أبيو، ٍب بنت األخ الشقيق، ٍب الذم ألـ، 

كبعدىا الذم ألب، ٍب بنت األخت الشقيقة، ٍب اليت ألـ، كتليها ألب، كإذا اجتمع ىؤالء يقدـ األصلح 
 2.منهن للحضانة، كبعضهم رٌجح بنات األخ على بنات األخت

األخت، ٍب اػبالة، ٍب بنت األخت، ٍب بنت األخ، ٍب العمة، : القريبات من ااـر ىن: المذىب الشافعي .3.1.4
ألب تقدـ على ا  من جهةٍب بنت العمة، ٍب بنت العم، ٍب بنت اػباؿ، كتقدـ الشقيقات على غَتىن، كاليت

 3.ألـ على خبلؼ اؼبذىبُت اؼبالكي كاغبنفيمن جهة االيت 
، ٍب ألـخت األ ٍب بالشقيقة بدءا يرل أف اغبضانة ُب القريبات تكوف أكال لؤلخوات: المذىب الحنبلي .4.1.4

 4. اػبالة، فالعمة، ٍب خاالت أمو، ٍب خاالت أبيو كبعدىن تأٌبخت ألب،األ
 من كل كجو تيقدَّـ دكما الشقيقة تساكين اغباضنات ُب صبيع ذلك تقدمت أكربىن سنا، فإف تساكتكإف 

 5.على اليت ألـ، كتقدـ ىذه األخَتة على اليت ألب
 يستحق بأنو من من قانوف األسرة مفهـو العاصب 150 حددت اؼبادة:العصبات من المحارم من الرجال .2.4

 كإف استغرقت الفركض الًتكة فبل ، الفركض حقوقهمأصحابالًتكة كلها عند انفراده أك ما بقي منها بعد أخذ 
 .شيء لو

 من قانوف األسرة اعبزائرم 152كالعاصب إذا كاف رجبل فبل يكوف إال عاصبا بنفسو حسب ما حددتو اؼبادة
، كقياسا على اؼبَتاث فإف حضانة الولد تعود ؽبؤالء ُب حالة "كل ذكر ينتمي إٔب اؽبالك بواسطة ذكر "على أنو

من قانوف األسرة اعبزائرم ىذا الصنف حسب 153استغراؽ كل األشخاص السالف ذكرىم، كقد حددت اؼبادة
  6.أربع جهات، أكؽبا جهة البنوة ٍب جهة األبوة فتليها جهة األخوة، كأخَتا جهة العمومة

                                                           
. 474 أبو زىرة، اؼبرجع السابق، ص1
. 595، الطبعة الثانية، ص 2003 عبد الرضبن اعبزيرم، الفقو على اؼبذاىب األربعة، دار الكتب العلمية، بَتكت، لبناف، 2
 .219–218عبد الرضبن الصابوين، اؼبرجع السابق، ص 3
كىبة . ٍب عمات أبيو، ٍب بنات أخواتو، ٍب بنات إخوتو، ٍب بنات أعمامو، ٍب بنات عماتو، ٍب بنات أعماـ أمو، ٍب بنات أعماـ أبيو 4

. 722الزحيلي، اؼبرجع السابق، ص
. 723 كىبة الزحيلي، اؼبرجع السابق، ص 5
كعليو فاألخ ىو . فإف ترتيب ىذه الفئة يكوف بناءا على ما جاءت بو الشريعة اإلسبلمية فيما يتعلق باؼبَتاث ككالية النكاحكبالتإب  6

أخ اضوف الشقيق ٍب الذم يليو ألب عند فقهاء اؼبذىب اغبنفي خبلفا للمذىب اؼبالكي الذم هبعل اعبد أسبق من األخ، كىو 
 =اعبد ألب كإف عبل، ٍب ابن أخ اضوف، ٍب عم اضوف الشقيق أكال، ٍب يليو الذم ألب، كعم األب يكوف دبرتبة عم اضوف
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، أك العصبات من ااـر من  :المحارم من الرجال غير العصبة .3.4 ال تتوقف القرابة عند القريبات من ااـر
 حق انتقل أك كجد كليس أىبل للحضانة، ،الرجاؿ، حيث أنو إذا ٓب يوجد من ىذه الفئات من وبضن الولد

 ٍب ، األخ ألـابن ٍب ، ٍب األخ ألـ،اعبد ألـ: اغبضانة إٔب ؿباـر اضوف من غَت العصبة كىم على الًتتيب التإب
 . العم ألـ، ٍب اػباؿ الشقيق، فاػباؿ ألب، فاػباؿ ألـ

 أك ،ُب حالة ما إذا ٓب يكن أىبل غبضانة الطفل أحد فبن سبق ذكرىم سالفا: من يراه القاضي أصلح للمحضون .5
 أف ىبتار من يراه أصلح لرعاية فللقاضي ،ٓب يوجد من وبضنهم لفقداهنم أك لعدـ قدرهتم على حضانة اضوف

بنة عمو إذا كانت صغَتة ا مثل ابن العم فلو حضانة ،األقارب الذين ليس ؽبم حق اغبضانة من اضوف، كلو كاف
كحىت يستطيع القاضي تكوين قناعتو التامة كتقدير مصلحة اضوف . غَت مشتهاة، حبيث ال ىبشى عليها الفتنة

  : لو ُب ذلك اللجوء إٔب عٌدة كسائل من خبلؽبا يقٌدر كيصدر حكمو كمن ذلك،بصفة دقيقة
.  صلحة اضوفٓب إٔب أطراؼ النزاع األب أك األـ، كربديد أيٌهما أصلح االستماع للقاضي :لتحقيق والمعاينةا. 1.5
لوسط الذم يعيش فيو با كمعرفة الظركؼ ايطة ، إٔب اؼبكاف الذم سبارس فيو اغبضانة: للمعاينةاالنتقال. 2.5

.  اضوف
 ، أك زكج أحد اػبصـو، أك أصهاره، للقاضي أف يطلب حضور أقارب اػبصـو: إلى أفراد العائلةاالستماع. 3.5

 كعليو يبكن القوؿ أٌف قواـ اغبضانة ىو ربقيق اؼبصلحة الفضلى ،كأبناء عمومة اػبصـو باإلضافة إٔب إخوة كأخوات
 . للطفل

نو فإ ،كعلى الرغم من السلطة الكاملة اليت يتمتع ّٔا قاضي األحواؿ الشخصية ُب إصدار األحكاـ اؼبتعلقة باغبضانة
 فما يكوف أصلح للطفل الرضيع ال يكوف أصلح للطفل البالغ ،كنظرا ألف مصلحة األطفاؿ زبتلف باختبلؼ األعمار

ُب حُت أٌف الطفل ، ألف مصلحة الرضيع ىي مع أمو إٔب غاية بلوغ سن الفطاـ على األقل، من العمر سبع سنوات
.  الصغَت قد تكوف مصلحتو مع أبيو

ال ،  من قانوف األسرة جاء ؼبعاعبة الواقع الذم تعيشو األسرة اعبزائرية64كمع ذلك يبكن القوؿ أف تعديل اؼبادة
 أف دكره اعتباركأف حق األب كاف مهضوما على ، سيما فيما يتعلق بأحقية فبارسة اغبضانة بسبب الطبلؽ أك الوفاة

 كإف خرج عن اؼبذىب اؼبالكي ،2005 فيفرم27فتعديل.  جهة األـ بأكملهاانقضاء يأٌب بعد فبارسة اغبضانةُب 
كإف أبقى األكلوية عبهة األـ ،  بُت جهة األـ كاألبيساكم أف حاكؿ فإنو ،كبقية اؼبذاىب ُب مسألة ترتيب اغباضنُت

 1.كؿاعلى جهة األب إال أنو أقر دببدأ التد
                                                                                                                                                                                           

، كبالتإب فبل  كبالتإب وبق لو حضانة الطفل، ٍب أبناء العم، كال تثبت ؽبم إال حضانة الذكور، إذ أهنم من العصبات غَت ااـر
.  كالعصبات كما ُب مَتاث األقرب فاألقرب. حضانة ؽبم ألنثى

 اإلشكاؿ اؼبراكز القانونية اليت تعرض بعد صدكر القانوف اعبديد، إال أنو يظل بشأف بعد التعديل كاضحة اؼبعآب 64كإذا كانت اؼبادة 1
قائما حوؿ اؼبراكز القانونية اليت نشأت ُب ظل القانوف القدًن كٓب تكتمل إال بصدكر القانوف اعبديد، فإذا ما نازع األب اعبدة ألـ 

 كبعدىا بأياـ صدر القانوف ،من أجل إسناد حضانة كلده أثناء سرياف القانوف القدًن كحكم لصاّب اعبدة ألـ ُب فبارسة اغبضانة
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اآلثار المترتبة عن الحضانة : الفرع الثاني
إف اكببلؿ الرابطة الزكجية، من شأنو أف يرتب إسناد حضانة األكالد ألحد الزكجُت أك غَتنبا فبٌن ىو أحق ّٔا قانونا 

 تتطلبها فبارسة اغبضانة، كمراعاة آثاركشرعا، كلعٌلها تكوف األـ مبدئيا لكوهنا األنسب كاألجدر ّٔا، كينتج عن ذلك 
 .مصلحة اضوف لينشأ سليما، كيتجلى ذلك فيما تتطلبو اغبضانة من نفقة على اضوف

كزيادة . كما أف فبارسة اغبضانة تقتضي أف يكوف ربت سقف بيت، ينمو ُب دفئو اضوف، ربت رعاية اغباضنة لو
على ذلك فإف حضانة الطفل بعد طبلؽ كالديو، يفًتض ابتعاده عن أحدنبا، كّٓأّة ذلك اقتضى القانوف كالشرع، 

:   كما يليسنتناكؽباتلك ىي اآلثار اؼبًتتبة عن اغبضانة كاليت .  اغبضانةإسنادمن أف وبكم القاضي حبق الزيارة عند 
، للطفل كالكسوة نفقة على اضوف تشمل التغذية تتطلب اغبضانة: نفقة المحضون وأجرة الحاضنة: أوال

كستفصل ُب ىذه اؼبسألة ُب الفصل الرابع ضوف، ا معيشة من احتياجات ىو، ككل ما كالًتبية كالسكن، كالعبلج
 1".حق الطفل ُب النفقة"عند تناكلنا لػ" اغبقوؽ اؼبالية للطفل"
 أو بدل اإليجار للحضانةمسكن : نياثا

هبد فيو ، وبرد الشتاءووبتمي ربت سقفو من حٌر الصيف و ييؤكيوإف مناط معيشة اإلنساف أف يكوف لو سكن 
غذاء وملبس ومشرب ومن مأكل ، معنويةوفالطفل يتلٌقى ما يلزمو من احتياجات مادية ، اغبناف كاأللفةوالدؼء 
من قانوف األسرة اعبزائرم  72 ألزمت اؼبادةكؽبذا فقد. وبضن ربت سقف بيت سبيىارس فيو اغبضانة، وركحووعبسده 

كنستخلص .  كإال فإنٌو ييكلَّف بدفع بدؿ اإلهبار،سكنا ؼبمارسة اغبضانة فيو بوضوح كبصريح العبارة األب بأف يوٌفر
من ىذه اؼبادة أٌف توفَت سكن ؼبمارسة اغبضانة الـز كلصيق ّٔا، إذ ىو آّاؿ كاإلطار الذم ينشأ فيو الطفل كييرعى 

.   من قانوف األسرة62كىو اؼبكاف الذم يػيتىطىلٍَّب لتحقيق مضموف اغبضانة فبٌا نصت عليو اؼبادة ،كييرىٌب 
 بإلزاـ األب بتوفَت سكن للحضانة أك دفع أجرتو، ، من قانوف األسرة72كأكدت اكمة العليا اؼببدأ الوارد ُب اؼبادة

عدـ االستجابة لطلب الطاعنة ُب زبصيص »: كذلك بالقرار الصادر عن غرفة األحواؿ الشخصية الذم مفاده أفٌ 
، سكن ؽبا ؼبمارسة اغبضانة أك منحها مقابل إلهبار سكن، رغم القضاء ؽبا بعد الطبلؽ بنفقة العٌدة كنفقة إنباؿ

 من قانوف األسرة فإنٌو يقع على 72نٌو كحسب اؼبادةفإكتعويضها عن الطبلؽ كاغبكم ؽبا بنفقة األكالد اضونُت، 
 2.«عاتق األب أف يوفر للمحضوف سكنا أك أجرتو، فبٌا كاف يستوجب على القضاة أف وبكموا ؽبا بالسكن أك بأجرتو

                                                                                                                                                                                           

 لو على االبن كىذا الذم دفع األب لرفع دعول للمطالبة بإسناد حضانة ، الذم يبنح لؤلب مرتبة أسبق من اعبدة ألـ،اعبديد
 = كاالكتماؿ الذم نقصده ىو،أساس أف مركز اعبدة ألـ الذم تشكل ُب ظل القانوف القدًن ٓب يكتمل إال ُب ظل القانوف اعبديد

باديس ديايب، آثار فك الرابطة الزكجية، دار اؽبدل عُت مليلة : المرجع ). اغبضانة ببلوغ اضوف السن اددة قانوناانقضاء
 .(80-79، ص2008

.  كما بعدىا225 الصفحة" حق الطفل ُب النفقة" أنظر 1
. 30 ص،56 عدد،نشرة القضاة. 1997نوفمرب25، قرار مؤرخ ُب175646ش، ملف رقم .أ.غآّلة القضائية،  اكمة العليا، 2
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 اؼبتوَب عنها زكجها فبل ييلزًمها أحد أكعند انقضاء عٌدة اؼبطلقة  :مكان ممارسة الحضانة واالنتقال بالمحضون .أ 
.  الذم بدأت فيو اغبضانةنفسوفلها أف تنتقل بو إٔب مكاف آخر من البلد ، على البقاء باضوف ُب بيت الزكجية

لكننا و ،كاؼببلحظ بأٌف اؼبشرع اعبزائرم ٓب ينص صراحة على اؼبكاف الذم هبب أف سبارس فيو حضانة الصغَت
ُب أف  اليت منحت السلطة التقديرية للقاضي  من قانوف األسرة1(69)نستنتج ذلك من خبلؿ ما جاء ُب نص اؼبادة

كتؤكد اكمة العليا ُب قرارىا الصادر عن غرفة .  مع مراعاة مصلحة اضوف عنوييسقطهاييثبت اغبضانة لو أك 
من اؼبقرر شرعا كقانونا أٌف إسناد اغبضانة هبب أف تراعى فيو مصلحة »: األحواؿ الشخصية، كالذم مفاده أنٌو

اضوف كالقياـ بًتبيتو على دين أبيو، كمن شبٌة فإٌف القضاء بإسناد حضانة الصغار إٔب األـ اليت تسكن ُب بلد 
أجنيب بعيدا عن رقابة األب كما ىو حاصل ُب قضية اغباؿ، يعدُّ قضاءا ـبالفا للشرع كالقانوف كيستوجب نقض 

 قد تسقط اغبضانة عن األـ ُب حالة انعداـ أىليتها لذلك، أك ُب حالة توفر فيها أىلية اغبضانة 2.القرار اؼبطعوف فيو
 ؽبا، فهنا تنتقل اغبضانة من األـ إٔب األب كفقا للًتتيب الذم جاء ُب تيعطىلكن مصلحة اضوف ال تقتضي أف 

كما أنٌو ال وبق لؤلب أف ينزع الولد من أٌمو كيسافر بو إٔب مكاف بعيد عن .  منو64قانوف األسرة اعبزائرم ُب اؼبادة
  .مكاف إقامة اغباضنة

 ىل هبوز لؤلب أك من يقـو مقامو أف يسافر باضوف؟: السؤاؿ اؼبطركح ىنا ىوك
 3.إٌف اؼبشرع اعبزائرم ٓب يفصّْل كٓب يوضّْح ىذه اؼبسألة، بينما قد اختلفت آراء الفقهاء بشأف ىذه اؼبسألة

، ألٌف فًتة برضاىا بو إالٌ االنتقاؿ فبل هبوز لؤلب ، أنٌو إذا كاف اضوف ُب حضانة أٌمو أك غَتىاكفير: الحنفية .1
فإذا أراد الٌسفر بو ، اغبضانة ىذه من حٌقها، إالٌ إذا سقطت حضانتها كال يوجد من يليها بالًتتيب كانتقلت لؤلب

 .كإالٌ هبوز ذلك،  على أف يكوف سفر األب باضوف إٔب بلد قريب من بلد األـ لتمكينها من رؤيتو،جاز لو ذلك
 كالوٕب ُب إسقاط حضانتها إذا سافر أحدنبا إٔب بلد آخر دبسافة تقٌدر اغباضنةسٌول فقهاء اؼبالكية بُت : المالكية .2

 كلم بقصد اإلقامة، فإذا سافر الوٕب سواء كاف األب أك من 133دبا يزيد عن ستّْ بػيرىد، كىو ما يعادؿ تقريبا 
لو أخذ الولد من اغباضنة بشرط أمن ، يقـو مقامو بقصد اإلقامة، مسافة تبعد عن بلد اغباضنة بستّْ بػيرىد فأكثر

.  كبالتإب فبل يسقط حٌقو ُب اغبضانة بانتقالو، كيسقط حق اغباضنة إذا سافرت معو، أمن اؼبكاف اؼبقصودوالطريق 
فإذا أراد الوٕب الٌسفر غباجة كاف اضوف ، كبُت السفر لنقلو، إال أٌف الشافعية قد فرٌقوا بُت السفر غباجة: الشافعية .3

أما إذا كاف السفر لنقلو كاف األب . كذلك ؼبا ُب السفر من خطورة على اضوف، مع اؼبقيم حىت يعود اؼبسافر
 .  بقي الصغَت ُب حضانة أٌموكإال ، بشرط كجود األمن ُب طريقو كأمن البلد اؼبقصود لو،أكٔب حبضانة الصغَت

                                                           
إذا أراد الشخص اؼبوكل لو حق اغبضانة أف يستوطن ُب بلد أجنيب رجع األمر للقاضي ُب إلثبات ":  من قانون األسرة69المادة 1

 ."اغبضانة لو أك إسقاطها عنو مع مراعاة مصلحة اضوف
. 117ص، 1991سنة، 04، عدد59013ش، ملف رقم .أ.غآّلة القضائية،  اكمة العليا، 2
.  عبد الرضبن اعبزيرم، اؼبرجع السابق3
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بينما يرل اغبنابلة أنٌو إذا أراد أحد الوالدين نقل اضوف إٔب بلد مسافتو أكثر من سٌت بػيرىد ككاف البلد : لحنابلةا .4
 ألٌف األب ىو ،فهنا األب أحق حبضانتو سواء كاف األب اؼبقيم أـ ىو اؼبنتقل، من أجل السكن، كالطريق آمنا

 . الذم يقـو عادة بتأديب األبناء كحفظ نسبهم
بينما يسقطها ُب رأم ، كىذا عند اغبنفية، كما نستخلصو من اختبلؼ اآلراء أٌف السفر ال يسقط حٌق اغبضانة

فإذا كاف فيو ، إذ أنٌو هبب أف تتوفر ُب السفر راحة الصغَت كمصلحتو كصٌحتو. (اؼبالكية كالشافعية كاغبنابلة)اعبمهور 
 .ـباطر على اضوف فبل هبوز ألٌم من األبوين أك غَتنبا الٌسفر بو

باعتبارىا األكٔب بو رعاية ؼبصلحة ، كالذم يكوف ُب الغالب لؤلـ، ميستحقيهاإف إسناد اغبضانة إٔب  :حق الزيارة .ب 
 يستدعي معو إهباد كسيلة للمحافظة على توازف الطفل كىذا  عن كالدهاالبتعاداضوف، فبٌا يؤدم بو حتما إٔب 

كإف كانت األـ مع الولد ، كعدـ اإلضرار بالوالد من جهة أخرل، بتمكينو من زيارة كرؤية ابنو اضوف، من جهة
فإف ٓب يأذف بو   الزكج،ألٌف ىذا حقٌ ، ابنو األب من زيارة زكجها لتمكُت  ؽبافإنو هبب أف يأذف، دبنزؿ زكج ؽبا

 1.فعلى األـ إخراج الولد إليو لكي يراه كيتفقد أحوالو كيباشر شأنو
رب على إرسالو، كما أنٌو ليس لو »: كيرل اإلماـ أبو زىرة أنٌو ليس للحاضنة أف سبنع األب من رؤية كلده، كال ذبي

رب على إرسالو ،إف سقط حقُّ األـ ُب اغبضانة  من قانوف 64 كتنص اؼبادةإليها، أف يبنعها من رؤية كلدىا كال هبي
ما يستشف من ". على القاضي عندما وبكم بإسناد اغبضانة أف وبكم حبق الزيارة..»: األسرة اعبزائرم على أنٌو

ىذه اؼبادة أنٌو على القاضي أف وبكم حبق الزيارة ؼبرٌات معينة كُب أكقات كأماكن ؿبٌددة عند اغبكم بإسناد 
.  اغبضانة

 كرعاية دائمة ؼبصلحة اضوف، بل رٌتب ،كحق الزيارة من اغبقوؽ اليت ضباىا القانوف نظرا ألنبيتو البالغة
ٌل ّٔذا اغبق كيعبث بو حسب نص اؼبادة يعاقب باغببس »:  من قانوف العقوبات بأنٌو328عقوبات جزائية ؼبن ىبي

ج األب أك األـ أك أٌم شخص آخر ال يقـو بتسليم .د5000إٔب ج .د500من شهر إٔب سنة، كبغرامة من 
قاصر قيًضي ُب شأف حضانتو حبكم مشموؿ بالنفاذ اؼبعجل، أك حبكم هنائي إٔب من لو اغبق ُب اؼبطالبة، ككذلك 
لت إليو حضانتو، أك من األماكن اليت كضعو فيها أك أبعده عنو، أك عن تلك األماكن أك  كل من خطفو فبٌن كيكّْ

 (3) ثبلثضبل الغَت على خطفو أك إبعاده حىت كلو كقع ذلك بغَت ربايل أك عنف، كتزداد عقوبة اغببس إٔب
 .« عن اعباينبويةسنوات إذا كانت قد أيسًقطت السلطة األ

:  ُب قرار صادر عن غرفة األحواؿ الشخصية أنٌوفقد جاء حق الزيارة ُب عٌدة قرارات للمحكمة العليا كذبٌسد
 من قانوف األسرة على أٌف القاضي حينما يقضي بإسناد اغبضانة أف وبكم حبق 64مىت أكجبت أحكاـ اؼبادة»

 أفالزٌيارة، فإنٌو من الواجب أف يكوف ترتيب ىذا اغبق ترتيبا مرنا كفقا ؼبا تقتضيو حالة الصغار، فمن حق األب 
 لتعٌهدىم دبا وبتاجوف إليو كالتعاطف معهم، كمن ٍبٌ فإٌف القرار اؼبطعوف ،ألقل مرٌة ُب األسبوعا على أبناءهيرل 
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 القاضي بًتتيب حق زيارة األب مرتُت كل شهر، يكوف قد خرؽ القانوف، كمىت كاف كذلك استوجب نقض ،فيو
 1.القرار اؼبطعوف فيو

 أكجب على القاضي عند اغبكم بالطبلؽ ؼبا ،كما ذبدر اإلشارة إليو فيما يتعلق حبٌق الزيارة، أٌف اؼبشرع اعبزائرم
 اغبضانة إٔب أحد الوالدين أك إٔب غَتنبا، عليو أف وبكم حبٌق الزيارة من تلقاء نفسو كلو ٓب ييطلب منو إسناد

ذلك، فاؼبشرع اعبزائرم ُب ىذا اغبكم قد أخرج القاضي من دائرة القاعدة القانونية اليت مفادىا أنٌو ال هبوز 
د معٌت  ، ككاف على القانوف عندما ألـز القاضي أف وبكم حبق الزيارة أف وبدّْ للقاضي أف وبكم دبا ٓب يطليبو اػبصـو

 2.الزيارة، كاغباالت اليت يبكن للقاضي أف يقضي فيها بسقوط حق الزيارة بناء على طلب اغباضن
 3. اضوف عند غَته حق لو كغَت مرتبطة بسن معينةالبنواؼببدأ أف زيارة الوالد :  اكمة العلياقراركقد جاء ُب 

فإف الشريعة اإلسبلمية كالقانوف اعبزائرم، ضمنا للطفل بعد افًتاؽ كالديو  (حق الطفل ُب اغبضانة)كّٔذا اغبق 
ألم سبب كاف، أف يعيش ربت سقف أسرة، كال يبقى مشردا ُب الشوارع بدكف مأكل كال إقامة، فاألسرة للطفل 

 .كلكن ماذا عن الطفل الذم فػىقىدى كالديو أك أحدنبا؟ كاليتم، أك اللقيط الذم ليس لو أسرة. كاؼباء للسمك
التبني )ألجل ذلك ُوجد ما يُعرؼ بالتبني في بعض التشريعات، أو الكفالة في التشريع اإلسالمي، وىما 

 .نظامان بديالن للطفل المحروم من األسرة، وىذا ما سنتناولو في المطلب التالي (والكفالة
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 التبني والكفالة : المطلب الثاني
 

ديه النفسية كاؼبادية، حاجاتو لتحقيق ُب حياة الطفل  بالغة أنبيةإف لؤلسرة ، كتزكده  باغبب كاغبناففهي اليت سبي
 ..ب كملبسمأكل كمشرمن  البيولوجية حاجاتوتيليب بالعلم كاؼبعرفة الضركرية للحياة، ك

 ربميو كال نستطيع تصوُّر طفل يعيش بدكف أسرة، ألف ذلك يعٍت ىبلكو حتما، فالطفل اؼبشرد الذم ليس لو أسرة
كترعاه، حياتو ُب كل غبظة ُب خطر، فردبا تعرض للقتل أك اؼبتاجرة بو كسرقة أعضائو، أك استغبللو جنسيا، أك ُب ذبارة 

 . اؼبخدرات كاؼبمنوعات، أك توريطو ُب أعماؿ العنف كالسرقة كالتهريب
كاألخوة، من األمومة كاألبوة ك  من الرعايةاغبرمافكل ذلك سببو حرماف الطفل من العائلة أك األسرة، كالذم يعٍت 

 تكوين العبلقات كصعوبةتؤدم إٔب مشكبلت ـبتلفة كقد يكوف لو آثارا نفسية كاجتماعية خطَتة على الطفل، ك
كاافظة عليها، كالشعور بعدـ األماف، كالشعور بعدـ االنتماء، كالصراعات النفسية، كالقلق، كاالكتئاب، كالضغوط 

 .النفسية، كالغضب، كاغبزف، كالعزلة
ؽبذا فقد اعتربنا أف الرعاية األسرية ىي حق أصيل للطفل، كأفضل رعاية لو ىي رعاية كالديو كأبويو، فهما أىبػىرُّ 

ـر الطفل من أبويو لسبب ما، كأف يكوف يتيما، أك  الناس بو، كأحنهم عليو كأحرصهم على مصلحتو، كلكن قد وبي
 ؾبهوؿ النسب أك غَت ذلك، فما اغبل بالنسبة إٔب ىذا الطفل؟

أكجدت بعض الشرائع كالقوانُت أنظمة بديلة عن األسرة، لتعوض الطفل فبا حيرًـ منو، ككاف أقدـ ىذه األنظمة ىو 
التبٍت الذم ما زاؿ معموال بو ُب يومنا ىذا ُب أغلب دكؿ العآب، باستثناء الدكؿ اليت جعلت من الشريعة اإلسبلمية 

 . مرجعا ؽبا، فإهنا تأخذ بنظاـ بديل عنو، كىو الكفالة
 :   كعليو فقد قسمنا دراستنا ؽبذا اؼبوضوع إٔب فرعُت. كُب ىذا اؼبطلب سوؼ نتعرؼ على ىذين النظامُت

 . التبني: الفرع األول
 . الكفالة: الفرع الثاني
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 التبني: الفرع األول
 كىناؾ ، لتنظيموآلياتضعت لو ك كىناؾ دكؿ اعتمدت ىذا النظاـ ك،عيرؼ نظاـ التبٍت منذ القدـ لدل الشعوب

كما يتميز التبٍت بإغباؽ نسب  .اإلسبلميةدكؿ حرمتو ربريبا على رأسها الدكؿ اإلسبلمية، بسبب حرمتو ُب الشريعة 
.  الوالية على النفس كاؼباؿ للقاصر اؼبتبٌت باإلضافة إٔب سبكينو من اإلرث، ك اللقبكمنحواؼبتبٌتى 

 2.ابننا ازبذه: ادعيت بنوتو، كتبناه: تبنيتو، أم:  كيقاؿ1،يبنو بنا ُب الشرؼ: أصلو من بٌت: لغةتعريف التبني  .1
 الصيليب، لو ما لو طفل أجنيب إٔب أسرة معينة، كجعلو دبنزلة االبن اغبقيقي أك ىو ضم: صطالحا االتبنيتعريف  .2

 3.لو النسب كما يثبت لبلبن اغبقيقي ، كعليو ما عليو من كاجبات، يثبتمن حقوؽ
التبٍت ىو  ألف 4،على التبٍت (ادعاء) كلكن غلب ُب استعماؿ العرب لفظ ،كٓب يرد لفظ التبٍت ُب القرآف الكرًن

ا ؽبما ادعاء الرجل كىمىا جىعىلى أىٍدًعيىاءىكيٍم ﴿:  قاؿ سبحانو5، إٔب النسب األصليفًتجعالبنوة أما  ،أك اؼبرأة من ليس كلدن
اٍدعيوىيٍم آًلىبىائًًهٍم ﴿:  كقاؿ أيضامن تبنيتموه من أكالد غَتكم أبناءكم،جعل ، أم ما [04:األحزابسورة ]﴾ أىبٍػنىاءىكيمٍ 

[. 05:سورة األحزاب]﴾ ىيوى أىٍقسىطي ًعٍندى اللَّوً 
التبني  والقانون الجزائري من الشريعة اإلسالميةموقف : أوال

 .كبعد أف تعرٌفنا على التبٍت، سندرس موقف الشريعة اإلسبلمية كالقانوف اعبزائرم منو
التبني  من  الشريعة اإلسالميةموقف .أ 

إٔب  االنتساب ُب الرفعة كحبا فكاف الرجل إذا ما أعجبو فىت لوسامتو أك ،لقد عرؼ العرب قبل اإلسبلـ نظاـ التبٍت
 ُب نصيبالو جعل  ك، أك ذم عزة كجاه، تبناه كأغبقو بنسبو كأعطاه كل اغبقوؽ مثل األكالد الصلبُت، شريف األصلكلد

 .يقاؿ فبلف بن فبلفؼ إليو، كنسبو ،اؼبَتاث
الرسوؿ تبٌت التبٍت اليت كانت منتشرة ُب آّتمع العريب، سباشيا مع ظاىرة : تحريم التبني في الشريعة اإلسالمية .1

 ،اشًتاه حكيم بن حزاـ بن خويلد، ٍب كىبو إٔب عمتو خدهبة زكجة النيببعثتو؛ زيد بن حارثة الذم  قبل ملسو هيلع هللا ىلص
 على العودة إٔب أىلو كقومو كحينما تبناه ملسو هيلع هللا ىلصثر البقاء مع النيب  فآ فأعتقو كتبناه،ملسو هيلع هللا ىلص كىبتو إٔب النيب اليت

 .(زيد بن ؿبمد) زيد يدعى ، فكاف(يا معشر قريش اشهدكا إنو ابٍت أرثو كيرثٍت):  قاؿملسو هيلع هللا ىلصالنيب 
قولو  ٍب حرـٌ اإلسبلـ التبٍت ربريبا صروبا ُب السنة اػبامسة للهجرة، كقد كردت آيات عديدة ّٔذا اغبيكم منها

سورة ] ﴾مىا كىافى ؿبيىمَّده أىبىا أىحىدو ًمٍن رًجىاًلكيٍم كىلىًكٍن رىسيوؿى اللًَّو كىخىاًبىى النًَّبيُّْتى كىكىافى اللَّوي ًبكيلّْ شىٍيءو عىًليمنا﴿: سبحانو
                                                           

 .89، ص14اعبزء لساف العرب، ، ابن منظور1
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 ىبلٕب عبد اإللو أضبد، حقوؽ الطفل ُب الشريعة اإلسبلمية كاؼبواثيق الدكلية كالتشريعات الوطنية، دار الطبلئع للنشر كالتوزيع 3
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كىمىا جىعىلى أىٍدًعيىاءىكيٍم ﴿: قولو تعأبك ٓب يكن أبا حقيقيا لزيد كال لغَته، ملسو هيلع هللا ىلص، أم أف رسوؿ ا [40:األحزاب
ا كمعٌت ذلك أف  [04:سورة األحزاب]﴾ أىبٍػنىاءىكيٍم ذىًلكيٍم قػىٍوليكيٍم بًأىفٍػوىاًىكيٍم كىاللَّوي يػىقيوؿي اغبٍىقَّ كىىيوى يػىٍهًدم السًَّبيلى 

ًعيَّ )تعأب ٓب هبعل  لن يغَت يعٍت ىذا ؾبرد كبلـ باللساف، : ﴾ذىًلكيٍم قػىٍوليكيٍم بًأىفٍػوىاًىكيمٍ ﴿ابننا، ال شرعنا كال قىدرنا  (الدَّ
يًن ﴿: كلذلك رفضها القرآف كقاؿالواقع،  اٍدعيوىيٍم آًلىبىائًًهٍم ىيوى أىٍقسىطي ًعٍندى اللًَّو فىًإٍف ٓبىٍ تػىٍعلىميوا آىبىاءىىيٍم فىًإٍخوىانيكيٍم ُب الدّْ

ٍت قػيليوبيكيٍم كىكىافى اللَّوي غىفيورنا رىًحيمنا سورة ]﴾ كىمىوىالًيكيٍم كىلىٍيسى عىلىٍيكيٍم جينىاحه ًفيمىا أىٍخطىٍأًبيٍ بًًو كىلىًكٍن مىا تػىعىمَّدى
 .، فالقسط كالعدؿ يقتضي أف ييدعى االبن إٔب أبيو اغبقيقي[05:األحزاب

كاف سائدا قبل  بعد أف  على ربرًن التبٍتأكداف القرآف الكرًن كالسنة النبوية الشريفة أ كفبا سبق ذكره يتنب لنا
 سار عليو الصحابة ما كىو .ف من أقدـ عليو كاف آشباأ ك، انو ال يًتتب على التبٍت أم حكم شرعيينمؤكد اإلسبلـ،

 رٌد عبلقة النسب  فقدكبإبطاؿ اإلسبلـ لعادة التبٍت،، إصباعهم على ربريبو بصفة أبديةكرضواف ا عليهم كالتابعُت 
 .إٔب أسبأّا اغبقيقية

: فيما يلي ربرًن التبٍت حكمة تتجلى :الحكمة من تحريم التبني في الشريعة اإلسالمية .2
 كىو جزء ىاـ كمكمل غبفظ النسل الذم ىو أحد مقاصد الشريعة، كيكوف حفظ النسب ُب :حفظ النسب .1.2

 ، كمنع اختبلط األنساب بانتسابو إٔب نسب ال عبلقة لو بو، األصلينسبو ذبريد الطفل من ربرًن التبٍت دبنع
يًن ﴿:  قولو تعأبكذلك ىو معٌت  اٍدعيوىيٍم آًلىبىائًًهٍم ىيوى أىٍقسىطي ًعٍندى اللًَّو فىًإٍف ٓبىٍ تػىٍعلىميوا آىبىاءىىيٍم فىًإٍخوىانيكيٍم ُب الدّْ

 1.[05:سورة األحزاب]﴾ كىمىوىالًيكيمٍ 
كحفظ العرض ىو عنصر آخر مكمل ؼبقصد من  مقاصد الشريعة كىو حفظ النسل، ففي : حفظ العرض. 2.2

، كىو ُب كيعيش معهنإدخاؿ عنصر غريب ُب نسب اؼبتبٌٍت يدخل على زكجتو كبناتو باسم البنٌوة كاألخٌوة، التبٍت 
 كلذلك فإف ُب التبٍت اعتداء على العرض .لو منهن ما يباح لبلبن كاألخ اغبقيقي ؽبنيباح الواقع أجنيب عنهن، ال 

 .كالشرؼ، كىذا ـبالف ؼبقصد الشرع
 التبٍت  ىو غاية ُب حد ذاتو إذ يبنع آخر من مقاصد الشريعة اإلسبلمية، فتحرًن  كىو مقصد:حفظ المال. 3.2

 االعتداء على منع  التبٍتكُب ربرًن  ألف اؼبَتاث لو شركط كأحكاـ منها القرابة،،توريث من ليس لو حق اإلرث
  كىذا من شأنو، منو تعدم على تركة الغَت بغَت كجو حقفيجعل التوريث يثبت بو ألف إقرار التبٍت ،حقوؽ الغَت

 كبالتإب قطع ، ىذا الدخيل الذم اغتصب حقوقهم بسبباغبقيقيُت، بُت األقارب  يثَت الضغينة كاألحقادف أ
ٍيتيٍم ًإٍف تػىوىلٍَّيتيٍم أىٍف تػيٍفًسديكا ُب اأٍلىٍرًض كىتػيقىطّْعيوا أىٍرحىامىكيمٍ ﴿ :األكاصر كاألرحاـ ٍل عىسى   .[22:ؿبمدسورة ]﴾ فػىهى

 .ٓب ىبتلف موقف اؼبشرع اعبزائرم عن موقف الشريعة اإلسبلمية من التبٍت: التبني من  القانون الجزائريموقف .ب 

                                                           
 كلكنها حناف كشفقة كارتباط عقد يعقد،إف األبوة كاألمومة ليست ألفاظا تًتدد كال : "يقوؿ اإلماـ أبو زىرة رضبو ا ُب ىذا الصدد 1

،   درجة اإلنسانيةبلغتالبنوة مهما إدعاء  ال تتجسد ُب القرابة عن طريق ، كالرضبة النابعة من صلة الرحم األصلية، فاؼبودة"غبم كدـ
 .139 ص،1965  طبعة سنة،ؿبمد أبو زىرة، تنظيم اإلسبلـ للمجتمع، دار الفكر العريب: المرجع
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سباشيا مع أحكاـ  اعبزائر مع أغلب القوانُت العربية على ربرًن التبٍتاتفقت : ئريا التبني في القانون الجزمنع .1
يبنع التبٍت »:  من قانوف األسرة اليت تنص46 اعبزائرم يبنع التبٍت من خبلؿ نص اؼبادةقالقانوف 1.الشريعة اإلسبلمية

 اؼبؤرخ 103232 رقمىاقرارففي  ،أٌكدتو اكمة العلياسار عليو القضاء اعبزائرم، ككىذا ما . «شرعا كقانونا
 كيينسب الولد ألبيو مىت كاف ،من اؼبقرر قانونا أف التبٍت فبنوع شرعا كقانونا" حيث أصدرت أنو02/05/1995ُب

بطاؿ التبٍت إُب - اغبالٌيُت–كبصر طلب الطاعنُت ا كٓب ينفو بالطرؽ اؼبشركعة، كحيث ، كأمكن االتصاؿ،الزكاج
 فإف قضاة اؼبوضوع عندما ناقشوا الدعول ككأهنا تتعلق بنفي النسب كطٌبقوا قاعدة ،(ف.ط)الذم أقامو اؼبرحـو 

 2."فإهنم قد أساءكا التكٌييف (الولد للفراش)
 ،234949، قضية رقم18/01/2000 العليا صادر عن غرفة األحواؿ الشخصية بتاريخللمحكمةكُب قرار آخر 

بطاؿ عقد اؼبيبلد باعتباره عقد مزكر طبقا إ نفسو كُب الوقت ،بطاؿ التبٍتإأين أقر  (د ج ق)ضد  (ح ع ؽ)قضية 
  3. اؼبتعلق باغبالة اؼبدنية20-70 من األمر47للمادة

قانوف األسرة كاليت حرمت صراحة من  46كعليو يبكن القوؿ أف القاعدة القانونية اليت تسرل ُب اعبزائر ىي اؼبادة
 كحىت ، كال هبوز للقاضي أك اؼبوثق إبرامو كاإلذف بو، فييفهم من ىذه اؼبادة انو ال يبكن لؤلفراد إبراـ عقد التبٍت،التبٍت

 غَت جائز ؽبم اؼبطالبة بذلك أماـ ، يسمح ؽبم قانوهنم الداخلي بالتبٍتكالذيناألجانب اؼبقيمُت على اإلقليم اعبزائرم 
.  القضاء اعبزائرم

 ،كيتبٌُت من خبلؿ ذلك أنو ال يبكن بأم حاؿ من األحواؿ أف يٌدعي مواطن جزائرم نسب مولود إليو بطريق التبٍت
 كال دبوجب حكم قضائي ككل ،كيقـو بتسجيلو على لقبو ُب مصاّب اغبالة اؼبدنية مباشرة أماـ ضابط اغبالة اؼبدنية

.   بالتزكير كمعاقبتو دبقتضى قانوف العقوباتباهتاموتصٌرؼ ـبالف لذلك يبكن أف يعاقب فاعلو 
-05بعد تعديل القانوف اؼبدين دبقتضى القانوف:  الواجب التطبيق على التبني في حالة تنازع القوانينالقانون .2

يسرم على صحة الكفالة قانوف جنسية كل من : "منو على أنو 01 مكرر 13 اؼبادة، نصت اؼبعدؿ كاؼبتمم10
                                                           

 كيستثٌت اؼبشرع التونسي الذم خرج عن ىذا اإلصباع كذىب إٔب ما ذىبت إليو القوانُت الغربية مثل فرنسا ُب إجازة التبٍت كذلك 1
.   ُب الفصلُت الثامن كالثالث عشر19 اؼبنشور ُب اعبريدة الرظبية للجمهورية التونسية عدد1998 لسنة27دبقتضى القانوف رقم 

http: //droit7. blogspot. com/2013/11/blog-post_272. html 
. 99، للعدد الثاين، ص1995 آّلة القضائية، 2
 يقدـ الطلب ،بطاؿ العقود اػباطئة عندما تكوف البيانات األساسية الواردة فيها مزكرة أك ُب غَت ؿبلهاإحيث أنو من اؼبقرر قانونا أف  3

 تناكؿما بصفة فرعية أماـ اكمة اليت رفع إليها النزاع الذم إ ك، العقدفيوما بصفة أصلية أماـ ؿبكمة اؼبكاف الذم حرر أك سجل إ
 اؼبطعوف ضدىا قد تبنتها بأف ذاكرا ، اؼبوضوع شاىدينةكمىت تبُت ُب قضية اغباؿ أف الطاعن قدـ أماـ قضا، العقد اؼبشوب بالبطبلف

 كبذلك فاف قضاة اؼبوضوع ؼبا قضوا بتأييد اغبكم اؼبستأنف أك برفض الدعول على أساس عدـ جواز ،1997أختو اؼبتوفاة سنة
قر أكعليو يبكن القوؿ أف ىذا القرار .  ُب تطبيق القانوفاخطؤكا ،بطاؿ عقد اؼبيبلد باعتباره عقد رظبيإاالعتماد على الشهود ُب 

 عقود اؼبيبلد اؼبزكرة إبطاؿ ُب الوالية نفسو كأعطت للجهات القضائية ُب الوقت ،بطاؿ التبٍت مىت توفرت كسائل اإلثباتإ مسألة
.  155، عدد خاص، ص2001آّلة القضائية، : المرجع .لكوهنا ـبالفة للحقيقة

http://droit7.blogspot.com/2013/11/blog-post_272.html


 حقوؽ الطفل من الوالدة إلى البلوغ: الباب الثاني

~ 196 ~ 

 

، "الكفيل كاؼبكفوؿ كقت إجرائها، كيسرم على آثارىا قانوف جنسية الكفيل، كتطبق األحكاـ نفسها على التبٍت
حد أطراؼ النزاع أك طرُب أسناد تبُت القانوف الواجب التطبيق من قبل القاضي الداخلي عندما يكوف اإلقواعد 

نص على أف صحة انعقاد التبٍت ىبضع إٔب قانوف جنسية كل من طالب التبٍت اؼبادة إذ أف مضموف ،النزاع أجنيب
 فإف كاف قانوف ، فالقاضي الداخلي يأذف بالتبٍت حسب ما يسمح بو قانوف جنسية األطراؼ،كاؼبتبٍت كقت إجرائو

 كعليو فإف ىذه اؼبادة تطرح عدة احتماالت طلبو،جنسية األطراؼ ال يسمح بالتبٍت فاف القاضي الداخلي يرفض 
.  أماـ القاضي الداخلي اعبزائرم

 أما إذا ظبح بذلك كل ، فاف القاضي الوطٍت ال يبنح التبٍت؛حد األطراؼ ال يسمح بالتبٍتأفإذا كاف قانوف جنسية 
.   كاإلذف بالتبٍتبإبراـمن قانوف اؼبتبٍت كاؼبتبٌت فاف القاضي اعبزائرم ملـز 

 ؿبـر ألنو. قر بنظاـ التبٍتأكلذلك فانو ال ييفهم أبدا أف اؼبشرع اعبزائرم من خبلؿ ضابط اإلسناد ىذا قد أجاز ك
 إٔب القانوف ؛ كإمبا القصد منو إرشاد القاضي ضمن تنازع القوانُت من قانوف األسرة،46 كفق اؼبادةشرعا كقانونا

 فيجد بذلك ضابط إسناد وبيلو إٔب ، عليو دبناسبة نزاع يتضمن عنصر أجنيبكالذم ييطرحاألجنيب الواجب التطبيق 
. ف الدكؿ الغربية منها فرنسا ال ربـر التبٍتأتطبيق أحكامو اؼبوضوعية، خاصة ك

 كإف كاف ينطبق على الكفالة فقط دبا أنو هبرم العمل بنظامها ُب ،كلكن ىذا االستثناء ال ينطبق ُب صبيع األحواؿ
ال يعٍت إجازة التبٍت ُب اعبزائر إف كاف أحد  ، أك دبعٌت آخر فهو-مع مراعاة شرط اإلسبلـ ُب الطرؼ األجنيب-اعبزائر

 كالسنة، القرآفاألطراؼ أجنبيان، فبل ىبتلف عاقبلف أف حظر التبٍت أمر يتعلق دبسألة ثابتة ُب نصوص قطعية كاردة ُب 
كغٍت عن البياف أف الشريعة من أىم مقومات الدكلة اعبزائرية اليت تعترب مثل ىكذا مسائل اؼبتعارضة مع ركح الشريعة 

من جهة أخرل فإنو بتفسَت اؼبادة كالعودة لركح النصوص كغاية اؼبشرع قبد كمن صميم النظاـ العاـ، ىذا من جهة، 
، أم أف صحتها "يسرم على صحة الكفالة قانوف جنسية كل من الكفيل كاؼبكفوؿ: "أف اؼبادة قد نصت على أنو

تطبق األحكاـ .. "تكوف بتوفر شركط صحتها ُب القانونُت معان، كما نصت الفقرة األخَتة من ذات اؼبادة على أنو
، ما ييفهم منو أف القاضي ليس لو أف يستجيب لطلب التبٍت إذا كاف قانوف أحد األطراؼ يبنعو، أك "على التبٍتذاهتا 

انعدمت فيو شركط صحة التبٍت أك اختلت، كاغباؿ ىذه فللقاضي االرتكاز إٔب نص اؼبادة إذا ما كاف األطراؼ كلهم 
أجانب أكالن، ٍب كذلك لو أف يرجع للقانوف الداخلي لؤلطراؼ كيرل ما إذا كاف يعًتؼ بنظاـ التبٍت أك توافر شركطو، 

كعليو فاف الشريعة . جزائريان -الكافل أك اؼبكفوؿ-كال يبكن بأم حاؿ تطبيق ىذا النص إذا كاف أحد األطراؼ
لذلك ٓب يكن بأم حاؿ من . دين الدكلة اإلسبلمية كانت ضد اختبلط األنساب، كاعبزائر دكلة تدين باإلسبلـ كىو

 1.األحواؿ باإلمكاف إقرار التبٍت كسباشت نصوصها التشريعية مع ىذا اؼببدأ
 1 مكرر13كلذلك نبلحظ أف اؼبشرع اعبزائرم ٓب يفرؽ ُب ؾباؿ اإلسناد بُت التبٍت كالكفالة فقرر ُب اؼبادة

إخضاعهما لقانوف كاحد، ىذا القانوف سيختلف بالنظر ؼبوضوع النزاع، ىل يتعلق بصحة الكفالة أك التبٍت أك أف 
األمر يتعلق بآثار ىذه الكفالة أك التبٍت، ُب اغبالة األكٔب سيتم تطبيق القانونُت معان قانوف جنسية الكفيل أك اؼبتبٍت، 

                                                           
.   كما يليها25 اؼبرجع السابق، صفحة  التبٍت ُب القانوف الدكٕب اػباص،بوخلخاؿ خولة، 1
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كقانوف جنسية اؼبكفوؿ أك من ًب تبنيو، كتكوف اعبنسية اليت يعتد ّٔا ىي تلك اليت وبملها ىؤالء عند إجراء الكفالة أك 
مقرر خبصوص انعقاد الزكاج ٓب ينص على تطبيق  التبٍت، على أف اؼببلحظ ىنا ىو أف اؼبشرع اعبزائرم كخببلؼ ما ىو

 أما بالنسبة إٔب اآلثار ،القانوف اعبزائرم لوحده مىت كاف أحد األطراؼ جزائريان، ىذا خبصوص صحة الكفالة أك التبٍت
 . قانوف جنسية الكفيل أك اؼبتبٍت فيتم ُب ىذه اغبالة تطبيق قانوف كاحد ىو

 ألنو ينتج عنو اختبلط األنساب كذبريد كمنعوإف اإلسبلـ حـر التبٍت : التكييف الشرعي والقانوني لفعل التبني: ثانيا
الطفل من نسبو األصلي، فتحديد رأم اإلسبلـ متوقف على ربديد اؼبدلوؿ اؼبعٍت من التبٍت، فإف أردنا منو الرعاية 

، فهذا نوع من عليهم كاإلنفاؽ بًتبيتهمكاالعتناء   ُب آّتمع،غَتىمكاالىتماـ بالطفل سواء اللقيط أك اليتيم أك 
 ليس ىو "التبٍت"، فهذا "أنا ككافل اليتيم ُب اعبنة كهاتُت" ملسو هيلع هللا ىلص يشجع عليو اإلسبلـ، كقد قاؿ النيب ؿبمد "التبٍت"

باحة اختبلط بنات اؼبتبٍت كؿبارمو كال إالذم حرمو اإلسبلـ، ألنو ال يثبت بو تزكير ُب النسب كال حرمة الزكاج كال 
 كأف يوصى لو ُب حدكد ،استحقاؽ اإلرث، كإمبا ىو رعاية كتربية كإنفاؽ، كلو أف يهب لو ما يشاء من مالو ُب حياتو

 كيكوف لو ،الثلث من تركتو بعد كفاتو، أما إذا أردنا من التبٍت ما ىو شائع اليـو من جعل الطفل وبمل اسم العائلة
 كوبجب األصبلء من األقارب اغبقيقيُت كىبتلط عندما يكرب مع زكجة ،حقوقها كيدخل ُب نسبها كيستحق من اإلرث
 . ، فكل ذلك ؿبـر أشد التحرًن ألنو تزكير ككذب كظلمةاؼبتبٍت اختبلط األبناء كمع بناتو اختبلط األخو

 لكن ليصبح تبٍت يقـو اؼبتبٍت ببعض من ،القانوف اعبزائرم ٓب هبيٌـر فعل التبٍت حبد ذاتو رغم أنو يبس بالنظاـ العاـ
 غَت مطابق بأف الطفل ابنو كىو بتصروبات لدل ضابط اغبالة اؼبدنية ئو كإدالبإقرارهذلك ك ،التحايل على القانوف

بعد الرجوع إٔب  ىذا الفعل  كعلى ىذا األساس فانو يبكن تكييف،الطفل ليس ابنو الشرعياغبقيقة أف ف أل ،للحقيقة
 اليت تنص على أف كل شخص كرد ذكره ُب الوثيقة كٓب تكن تصروباتو حقيقية ، من قانوف اغبالة اؼبدنية34نص اؼبادة

يعاقب باغببس من سنة إٔب : "نصهاكاليت  العقوبات، من قانوف 217يتعرض للعقوبة اؼبنصوص عليها ُب نص اؼبادة
  دينار كل شخص ليس طرفا ُب ارر أدٔب أماـ اؼبوظف العمومي بتقرير1.000 إٔب500طبس سنوات كبغرامة من

  1."يعلم أنو غَت مطابق للحقيقة
 ـبالفا ييعدٌ  كىذا ،ككل ذلك ألف الشخص أضفى نسبو على طفل معلـو النسب أك ؾبهوؿ النسب أك ابن زنا

 2.للحقيقة كتعديا على النسب
كقد أخذت حاالت التبٍت ُب اعبزائر منعرجا خطَتا، فبالرغم من ربرًن التبٍت شرعا كقانونا كخلق آليات للتكفل 

 ، ٓب يلداهبأبوينف كثَتا من اعبزائريُت اختاركا التبٍت عن طريق إغباؽ نسب مولود فإباألطفاؿ اليتامى بطرؽ قانونية، 

                                                           
كمع ذلك فإنو يستفيد من العذر اؼبعفي بالشركط اؼبنصوص عليها ُب : من قانون العقوبات الجزائري217  المادة الفقرة الثانية من1

 كل من أدٔب بوصفو شاىدا أماـ اؼبوظف العمومي بإقرار غَت مطابق للحقيقة ٍب عدؿ عنو قػبل أف يػًتتب على استعماؿ 52اؼبادة
. ارر أم ضرر للغَت كقبل أف يكوف ىو نفسو موضوعا للتحقيق

 . 108، اعبزائر، ص1989 عبد العزيز سعد، نظاـ اغبالة اؼبدنية ُب اعبزائر، دار ىومة طبعة 2
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ليكوف ابنا ؽبما على األكراؽ وبمل اسم العائلة ُب حياهتما كيرثهما بعد موهتما، ككل ىذا بعد ارتكاب جرائم تزكير ُب 
 1.كثائق رظبية دكف الوعي خبطورة ىذا الوضع

 إال إذا ثبت كجود ،منعا التبٍت بصفة قطعية، فبل يوجد حق ؽبذه العائبلت بطلب التبٍت إف القانوف كاؼبشرع اعبزائرم
عبلقة أك صلة دـ مع اؼبولود، فاالسم العائلي ليس فقط عبارة أك كلمة توثق على أكراؽ اؽبوية، كإمبا تدؿ على تاريخ 

الفرد، كباعتبار الشريعة اإلسبلمية اؼبصدر الثاين الذم وبكم اؼبسائل اؼبعركضة على القضاء عمبل بأحكاـ اؼبادة األكٔب 
 من قانوف األسرة الواردة ُب الفصل اػبامس ربت 46من القانوف اؼبدين، كوبـر التبٍت شرعا كقانونا كذلك بنص اؼبادة

 مىت توفرت أركاف كشركط الزكاج الشرعي، إذف بغَتهبيو ال بأعنواف النسب، فهي بذلك تؤكد أف نسب الولد يلحق 
 فكرة ربريف كتزييف األنساب، إذ أنو ال يبكن إغباؽ أم طفل سواء كاف معلـو األب أك حارب فاؼبشرع اعبزائرم

 تعديا على ألقاب الغَت، كقد ييعدٌ  بذلك، ألف ذلك رضاه إٔب نسب الغَت كلو أبدل ،ؾبهوؿ النسب أك كاف ابن زنا
ُب عدة قضايا متعلقة حباالت التبٍت، كأصرت اكمة العليا ُب العديد من قراراهتا على إلغاء  أكد القضاء اعبزائرم

بطاؿ أية كثيقة تتضمن ىذه اغبالة سواء كانت صادرة عن جهات رظبية كطنية أك عن جهات رظبية أجنبية، إالتبٍت ك
 .كذلك بسبب ـبالفتها للنظاـ العاـ اعبزائرم

بطاؿ التبٍت، لكن يستخلص عمليا أف ااكم إمن الناحية النظرية ال كجود لدعول : بطال التبنيإإجراءات : ثالثا
. بطاؿ التبٍت من باب اغبفاظ على النظاـ العاـإالشيء الذم يؤكد كجود دعول   كىو، التبٍتبإبطاؿتصدر أحكاـ 

 . كوف التبٍت يتعلق بالنظاـ العاـ ُب اعبزائر
 قرار 122761بطاؿ التبٍت ملف رقمإكمن ضمن التطبيقات القضائية ُب ذلك، قرار اكمة العليا حوؿ دعول 

 اغبكم ،بطاؿ التبٍت إلخراج اؼبطعوف ضده من اؼبَتاثإدعول  (ـ ك )ضد  (ؼ ؼ) قضية 28/06/1994بتاريخ
 19/02/1970 من األمر اؼبؤرخ ُب47 من قانوف األسرة كاؼبادة46اؼبادة ،برفض الدعول خطأ ُب تطبيق القانوف

 ،كمىت تبُت ُب قضية اغباؿ أف اؼبطعوف ضده ٓب يكن ابن شرعي للمتبٍت»:  جاء ُب حيثياتوإذقانوف اغبالة اؼبدنية 
 ." ألف التبٍت فبنوع شرعا كقانونا، اغبق ُب إخراجو من اؼبَتاثفإف للمدعية

بطاؿ إبعد تفحص النصوص القانونية يتضح انو ال توجد من الناحية النظرية دعول تسمى : بطال التبنيإدعوى  .أ 
 الذم يؤكد كجود دعول أبطاؿ  الشيء كىو، التبٍتبإبطاؿالتبٍت، لكن يستخلص عمليا إف ااكم تصدر أحكاـ 

من قانوف  13 حسب اؼبادة،بطاؿ التبٍت كأم دعول أخرل تشًتط فيها اؼبصلحة كالصفةإالتبٍت كمصطلح، فدعول 
إذ كرثو اؼبتبٍت . إذ أف رفع ىذه الدعول عادة ما تكوف مقًتنة بالنزاعات اؼبتعلقة باؼبَتاث. اإلجراءات اؼبدنية كاإلدارية

 كما أف ىذا النوع من الدعول زبتص ّٔا اعبهات شرعي،ليس بابن   لكونو،يعملوف جاىدين على إخراج الدخيل
                                                           

حيث انتشرت مؤخرا عرب ـبتلف ااكم اعبزائرية القضايا الناصبة عن التبٍت، خاصة تلك اؼبتعلقة بالتزكير ُب شهادات اؼبيبلد، كهتم 1 
اؽباـ بوثلجي، : المرجع .باء ارتكبوا ُب غبظة يأس جرائم ٓب يعرفوا خطورهتا إال بعد انكشاؼ اؼبستورآالسرقة كالتزكير كاليت تبلحق 

مقاؿ منشور ُب جريدة ".  كيتبنوف أطفاال خارج الشرع كالقانوف،سرطاف جديد يهدد الركابط األسرية جزائريوف يبارسوف اظور»
 https: //www. echoroukonline. comالشركؽ االلكًتكنية موقع 

https://www.echoroukonline.com/
https://www.echoroukonline.com/
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ف أم دعول أ انو من اؼبقرر قانونا، ،ىبضع إٔب القواعد العامة ُب االختصاص اؼبدنية قسم شؤكف أسرة أما ؿبليا فهو
لذم ينطبق على ىذه الدعول  الشيء اترفع أماـ القضاء تستوجب شركط كإجراءات مقررة ُب القانوف كىو

باعتبارىا كذلك دعول قضائية، ؽبذا يبكن إف نتطرؽ إٔب إجراءات رفع دعول التبٍت كربديد اكمة اؼبختصة للنظر 
.  ُب النزاع كربديد إطراؼ النزاع كسلطة القاضي ُب النظر ُب الدعول

يليها من قانوف اإلجراءات اؼبدنية كاإلدارية، فاف الدعول   كما13عمبل بأحكاـ اؼبواد:  رفع الدعوىإجراءات .ب 
أف  كعلى ىذا األساس فإهنا تقتضي ،ال تقبل أماـ اعبهات القضائية إال إذا رفعت من ذم صفة على ذم صفة

، إضافة الدعاكم العامة رفع مثل ىذه للنيابة فيحق ، العاـ تتسع اؼبصلحةبالنظاـُب اؼبسائل اؼباسة ك ،تتوافر اؼبصلحة
 مكرر من قانوف 03طراؼ الدعول ىم النيابة العامة طبقا للمادةأف أراؼ اػباصة، كعليو نستخلص ألطإٔب ا

 أك من جهة أخرل كل صاحب مصلحة سيما الورثة ،نو اؼبتبٍتأ كمن جهة ثانية الشخص الذم يزعم ،األسرة
.  الشرعيُت

 فيمكن أف ،بطاؿ التبٍت فاف القاضي اؼبختص يستعمل صبيع الوسائل اؼبتعلقة بالتحقيق ُب القضايا اؼبدنيةإكُب 
 أما ، أك إقرار اؼبتبٍت،ADN أك االستعانة بالطرؽ العلمية ،يستعُت بالتقارير الطبية إذا كانت تثبت عقم الزكجُت

.  بطاؿ حىت عقد ميبلد اؼبتبٍتى إ بل ،بطاؿ التبٍت فحسبإ فهي ال تقتصر على ؛سلطة القاضي ُب النزاع اؼبعركض
 التبٍت، بابطاؿنو ُب الواقع العملي، تعرؼ ااكم اعبزائرية انتشارا غَت مسبوؽ للقضايا اؼبرتبطة أكذبدر اإلشارة إٔب 

خاصة ُب القضايا اليت ؽبا عبلقة باؼبَتاث، فكثَتا ما يلجأ الورثة الشرعيوف . بعد تطور العلم كظهور البصمة الوراثية
 قضائية ضد االبن اؼبتبٌت إلسقاطو من دعاكلالذين حرمهم قريبهم من اإلرث كمنحو البن متبٍت ليس من صلبو، إٔب 

ًدث نزاعات إ بعدما يكتشفوف أنو ليس االبن اغبقيقي للمتوَب ك،دفًت العائلة بطاؿ التبٍت، ففعل التبٍت غالبا ما وبي
 دخيبل على األسرة ييعدٌ  ؼبا فيو من خلط لؤلنساب كمساس باأللقاب، فالطفل اؼبتبٌت ،عائلية كمشاحنات بُت األسر

.   كتشًتؾ فيو عديد العائبلت عن طريق نسب الدـ كاؼبصاىرة،اغباملة للقب العائلي الذم اعتدل عليو
 فإهنا فتحت أبواب أخرل تضمن ضباية أكثر لؤلطفاؿ ؾبهوٕب ،إذا كانت الشريعة اإلسبلمية أغلقت باب التبٍتك

.   كذلك دبا يعرؼ بالكفالة كاالحتضاف كالرعاية اليت تضمن ضباية األنساب كعدـ اختبلطها،للقطاءكالنسب 
 الكفالة  اؼبشرع اعبزائرم نظاـكلتحقيق رغبة العديد من العائبلت اركمة من األطفاؿ ُب التكفل باألطفاؿ، كضع

 باإلضافة للتقليل من االخًتاقات القانونية للعائبلت اؼبنتهجة لنظاـ التبٍت، كقد اعتمد أسلوب الكفالة ،كبديل للتبٍت
للتكفل ّٔذه الشروبة من األطفاؿ من الناحية القانونية، ككوسيلة مبلئمة غبماية األطفاؿ اؼبتخلى عنهم، كاؼبولودين 

 .عن عبلقة خارج الزكاج
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 الكفالة: الفرع الثاني
، كالذم أقرت بو نظاـ الكفالة كىوإذا كانت الشريعة اإلسبلمية قد حٌرمت التبٍت فإهنا أكجدت نظاما بديبل عنو، 

 ُب الفقرة الثالثة كاليت 1989من اتفاقية حقوؽ الطفل لسنة20 كىذا ما جاء ُب اؼبادة ،حىت االتفاقيات الدكلية
.  اعتربتو نظاـ بديل عن التبٍت بالنسبة إٔب آّتمعات اإلسبلمية

 مفهوم الكفالة وشروطها: أوال
 مفهوم الكفالة .أ 

 : كفيو سنتعرؼ على الكفالة لغة كاصطبلحا:تعريف الكفالة .1
رًيَّا﴿: الضم كمنو قوؿ ا تعأب: كالكفالة يقصد ّٔا ُب اؼبعٌت اللغوم: تعريف الكفالة لغة .1.1 سورة ] ﴾كىكىفَّلىهىا زىكى

ٍل أىديلُّكيٍم عىلىى مىٍن يىٍكفيليوي ﴿: ، كقولو[37:آؿ عمراف  .[40:طوسورة ] ﴾ًإٍذ سبىًٍشي أيٍختيكى فػىتػىقيوؿي ىى
  : مفهـو الكفالة ُب القانوف اؼبدين، ىبتلف عن مفهومها ُب قانوف األسرة:تعريف الكفالة اصطالحا .2.1

ينشأ نتيجة كجود عبلقة مديونية أك التزاـ بُت الدائن ىي عقد :  القانون المدنيتعريف الكفالة في .1.2.1
 1.كاؼبدين، كالكفيل يأٌب للوفاء بذلك الدين ُب حالة عدـ كفاء اؼبدبن بو

 بأفشخص تنفيذ التزاـ دبقتضاه يكفل عقد :" من القانوف اؼبدين اعبزائرم644فالكفالة حسب نص اؼبادة
.   عند حلوؿ األجل" يفي ّٔذا االلتزاـ إذا ٓب يف بو اؼبدين نفسوبأف للدائنيتعهد 

الكفالة التزاـ على كجو التربع : " من قانوف األسرة116عرٌفتها اؼبادة:  قانون األسرةتعريف الكفالة في .2.2.1
يتضح لنا من ىذا التعريف . " من نفقة كتربية كرعاية كقياـ األب بابنو كتتم بعقد شرعي2بالقياـ بولد قاصر

 .أف الشكلية شرط ُب صحة الكفالة، فبل بد من عقد أماـ اؼبوثق أك القاضي
 الكفالة في الشريعة اإلسالمية وقانون األسرة الجزائري. 2

الكفالة من التعاكف على الرب كالتقول كحفظ اغبقوؽ، فهي جائزة، كمن : الكفالة في الشريعة اإلسالمية .1.2
كقد كرد لفظ كفل ُب القرآف الكرًن دبعٌت يتعهد الصغَت كيرعى  3.الكفيل مستحبة، ألهنا إحساف إٔب اؼبكفوؿ

رًيَّا﴿: شؤكنو، كما ُب قولو تعأب ٍيًهٍم ًإٍذ ﴿: ، كقولو سبحانو[37:آؿ عمرافسورة ] ﴾كىكىفَّلىهىا زىكى كىمىا كيٍنتى لىدى
مىهيٍم أىيػُّهيٍم يىٍكفيلي مىٍرًنىى   .، أم يرعى مرًن كيتعهدىا[44:آؿ عمرافسورة ] ﴾يػيٍلقيوفى أىٍقبلى

                                                           
. 61، ص2008 نبيل صقر، تصرفات اؼبريض مرض اؼبوت، دار اؽبدل كالنشر كالطباعة كالتوزيع، اعبزائر، 1
.  ما يبلحظ ىو أف اؼبشرع حصر الكفالة ُب الطفل القاصر، دكف أف يشمل ذلك آّنوف كاؼبعتوه كاؼبسن كالعاجز بدنيا2
. 737، ص2010، 11  ؿبمد بن إبراىيم بن عبد ا التوهبرم، ـبتصر الفقو اإلسبلمي ُب ضوء القرآف كالسنة، دار أصداء آّتمع، ط3
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ٍل أىديلُّكيٍم عىلىى مىٍن يىٍكفيليوي ﴿كجاءت أيضا ُب قصة موسى عليو السبلـ   ﴾ًإٍذ سبىًٍشي أيٍختيكى فػىتػىقيوؿي ىى
ٍل أىديلُّكيٍم عىلىى أىٍىًل بػىٍيتو يىٍكفيليونىوي لىكيٍم كىىيٍم لىوي ﴿، [40:سورة طو] رىاًضعى ًمٍن قػىٍبلي فػىقىالىٍت ىى رٍَّمنىا عىلىٍيًو اٍلمى كىحى

 .، يكفلونو أم يتعهدكنو كيرعونو[12:القصصسورة ] ﴾نىاًصحيوفى 
ةه فػىقىاؿى أىٍكًفٍلًنيهىا ﴿:ككردت أيضا ُب سورة ص ةه كىاًحدى ةن كىٕبى نػىٍعجى ا أىًخي لىوي ًتٍسعه كىًتٍسعيوفى نػىٍعجى ًإفَّ ىىذى

 . أم اجعلٍت كافبل ؽبا راعيا لشؤكهنا[23:صسورة ] ﴾كىعىزَّين ُب اػبًٍطىابً 
اتػىٍُتً - لىوي أىٍك لًغىَتًهً -كىاًفل اٍليتيًم  :"ملسو هيلع هللا ىلصقىاؿى رىسيوؿي اللَّو : قىاؿى رضي ا عنو  كعن أىيب ىريرة أىنىا كىيوى كهى

 .1"بًالسَّبَّابًة كاٍلويٍسطى- كىيو مىاًلكي ٍبني أىنىسو -كىأىشىارى الرَّاكم  ُب اعبىنَّةً 
 ،125 إٔب116 اعبزائرم نظم أحكاـ الكفالة ُب اؼبواد منقانوف األسرة: الكفالة في قانون األسرة الجزائري. 2.2

 .497 إٔب492اإلجراءات اؼبدنية كاإلدارية إجراءاهتا ُب اؼبواد مناؼبتضمن قانوف  09-08القانوف كما نظم 
 :للكفالة خصائص سبيزىا عن غَتىا من األنظمة اؼبشأّة كاغبضانة كالتبٍت، كىي: خصائص الكفالة .3

 فهي ال تقـو إال ، أطراؼ ىم الكفيل اؼبكفوؿ كاؽبيئة اليت ترـب العقد مع الكفيل(03)ثبلثة  فيو :الكفالة عقد .1.3
.   من قانوف األسرة117 كفقا للمادة،إذا أبرمت أماـ اعبهات القضائية أك اؼبوثق

 . ىي التزاـ تربعي بدكف مقابل:  الكفالة تبرع 2.3
 . الكفالة عقد ملـز للكفيل، كال يلتـز اؼبكفوؿ بأم شيء ذباه الكفيل:ُملزِمة لطرؼ واحدالكفالة  .3.3
 كالشيء ، األطراؼ فيو ؿبدكدة كزبضع ألحكاـ القانوففإرادة :الكفالة عقد ال يخضع لكامل حرية الطرفين .4.3

 . ما الرغبة ُب طلب الكفالة أك التخلي عنهاإالوحيد الذم ىبضع فيو إلرادة األطراؼ ىو 
 .  كفقا ؼبا ىو منصوص عليو ُب قانوف األسرة: أمام الجهات القضائية أو الموثقيجب إبرامهالكفالة ا. 5.3
 . كيبكن أف تنقضي بأحد األسباب اليت سنتطرؽ ؽبا فيما بعد :مؤقتةالكفالة . 6.3
بل يبقى أجنيب كعليو الكافلة، ال تعٍت انتساب اؼبكفوؿ إٔب العائلة فهي  :الكفالة تحافظ وتحمي األنساب .7.3

. ال يبكن أف يرث اؼبكفوؿ كافلو حىت لو منح ىذا األخَت لقبو للطفل اؼبكفوؿ
 ق بل يبكن، إذ ال وبق للمكفوؿ اؼبَتاث فيها:الكفالة تحمي حق الميراث وتمنع التعدي على حقوؽ التركة .8.3

 . اغبصوؿ على اؽببة أك الوصية فقط
 يلـز على كل شخص احًتاـ إذ ،الكفالة عبارة عن نظاـ قانوين ؿبدد ُب قانوف األسرة: الطبيعة القانونية للكفالة .4

تكوف حرية اإلرادة إال عند ال  ك، اإلرادة ُب عقد الكفالة ؿبدكد جدافسلطاف ،أحكامو لكونو يتعلق بالنظاـ العاـ
 كإف كاف للكافل اغبق ُب الرجوع ، ذلك فهو خاضع ألحكاـ قانوف األسرةعدا كما ،النية كالرغبة ُب طلب الكفالة

.   إذا تبُت أف الكافل ليس أىل لرعاية الطفل اؼبكفوؿ، فإنو للنيابة طلب إسقاطها مراعاة ؼبصلحة الطفل،ُب الكفالة

                                                           
. 2287، ص2983حديث رقم، باب اإلحساف إٔب األرملة كاؼبسكُت كاليتيمصحيح مسلم،  كتاب الزىد كالرقائق،  ركاه مسلم، 1
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الكفالة ىي عبارة عن التزاـ على كجو التربع للتكفل التاـ بقاصر من نفقة كتربية كرعاية  "116 اؼبادةكتنص
، كقد شجع اؼبشرع على التكفل باألطفاؿ فاقدم الرعاية الوالدية بالسماح بتغيَت اسم "دبوجب عقد شرعي

 أف يتقدـ بطلب تغيَت ، قاصرا ؾبهوؿ النسب من األبااؼبكفوؿ، كنص على حق الشخص الذم كفل قانونا كلد
 كذلك قصد مطابقة اسم اؼبكفوؿ مع اسم الكفيل مراعاة للحفاظ على حقوقو ،اللقب باسم ىذا الولد كلفائدتو

االجتماعية، كُب حالة ما إذا كانت أـ الولد معركفة فينبغي أف ترفق موافقتها اؼبقدمة ُب شكل عقد شرعي طبقا 
كاؼبتضمن تغيَت اللقب، أما بالنسبة إٔب الطفل معلـو النسب من جهة  1992جانفي 13للمرسـو اؼبؤرخ ُب

 أك تسجيلو باسم الكافلُت بالدفًت ،الوالدين، فبل هبوز لضابط اغبالة اؼبدنية أف ينسب الطفل للكافل ُب األكراؽ
، كيشًتط لصحة 120 طبقا للمادة،العائلي، كهبب أف وبتفظ الولد اؼبكفوؿ بنسبو األصلي إف كاف معلـو النسب

كفالة الطفل اؼبعلـو النسب رضا الوالدين البيولوجيُت، كيعترب كجود الطفل داخل العائلة تبعا لنظاـ الكفالة من 
 كذلك أفضل من تواجده داخل أحد ، غبماية األطفاؿ بدكف ىوية،أفضل اغبلوؿ اليت توصل إليها القانوف إٔب اآلف

 . سنة18اؼبراكز اػباصة باإليواء إٔب أف يصل عمره
، باإلضافة إٔب 125إٔب116القاعدة العامة اؼبنظمة للكفالة قبدىا ُب قانوف األسرة من اؼبواد: شروط الكفالة .ب 

 كعليو كجب على اعبهة اؼباكبة للكفالة أف تتحقق من ، اؼبتعلق بتغيَت لقب اؼبكفوؿ92/24اؼبرسـو التنفيذم رقم 
 . تلك الشركط قبل إبراـ عقد الكفالة

:  من قانوف األسرة اعبزائرم كاليت جاء فيها118أما عن شركط الكافل فقد نصت عليها اؼبادة: شروط الكافل .1
 ".يشًتط أف يكوف الكافل مسلما، عاقبل أىبل للقياـ بشؤكف اؼبكفوؿ، كقادرا على رعايتو"

كالغاية من ذلك أف ىدؼ الكفالة ىو تربية الطفل تربية إسبلمية، كال يبكن أف : أن يكون الكافل مسلما .1.1
سورة ] ﴾كىلىٍن هبىٍعىلى اللَّوي لًٍلكىاًفرًينى عىلىى اٍلميٍؤًمًنُتى سىًبيبلن ﴿: يكوف ذلك لغَت اؼبسلم، لقولو عز كجل

 كعليو اؼبسيحي أك اليهودم أك ، اإلسبلـ ُب الكافل ضركرم حىت تيسنىد إليو الكفالةلذا فشرط. [141:النساء
اىتم بدين اعبزائرم كلذا فإف اؼبشرع  .لو أم ديانة أخرل غَت اإلسبلـ ييرفض طلبو ُب منح الكفالة صاحب

باستخداـ صبيع من ديانة طالبها،  للتحقق السلطة التقديرية كؼبانح الكفالة كل الكافل كٓب يلتفت إٔب جنستو،
.  الغايةالوسائل سواء بسماع الشهود أك القرائن أك غَتىا من الوسائل اليت يبكن االستعانة ّٔا للتحقيق ُب ىذه 

ال بد أف يكوف الكافل عاقبل، فبل يبكن تصور إسناد أمر طفل إٔب شخص ؾبنوف أك معتوه، ألنو ُب : العقل .2.1
 كأف ال يكوف الكفيل سفيها ؿبجورا عليو فبل 1األصل من ال يبلك الوالية على نفسو ال يبلكها على غَته،

 2.يصح للسفيو أيضا أف يكفل غَته
                                                           

 عبلؿ آماؿ، التبٍت كالكفالة، دراسة مقارنة بُت الشريعة اإلسبلمية كالقانوف الوضعي، مذكرة ماجستَت، زبصص قانوف األسرة، كلية 1
. 74، ص2008/2009اغبقوؽ، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمساف، 

، الطبعة الثانية، اعبزء الثالث، 2003 عبد الرضبن اعبزيرم، الفقو على اؼبذاىب األربعة، دار الكتب العلمية، بَتكت، لبناف، 2
. 201-200ص
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أىبل للقياـ ف يكوف الكافل ّٔا أكيقصد ،  ىذا الشرطعلى من قانوف األسرة 116نصت اؼبادة: األىلية .3.1
 كىي تسعة  لسن الرشدا أف يكوف بالغفيجبأف يتمتع باألىلية القانونية الكاملة أم ، بشؤكف اؼبكفوؿ

 .كغَت ؿبجوز عليو بسبب جنوف أك عتو أك نتيجة لعقوبة جزائيةكاملة، كمتمتعا بقواه العقلية،  (19)عشر
 فمن غَت اؼبعقوؿ أف يطلب شخص معوز ،اإلمكانيات اؼبادية للكافل البدنية كقصد اؼبشرع بالقدرة: القدرة .4.1

كفالة شخص كىو غَت قادر على إطعامو كمنحو ملبس أك مسكن الئق، لذلك فاف القضاة غالبا ما يطلبوف 
من طالب الكفالة تقدًن كشف الراتب للتحقيق من توفر ىذا الشرط أك حىت شهادة عمل أك سجل ذبارم أك 

.  كإال ريفض طلب ىذا األخَت،أم كثيقة تثبت قدرة الشخص على إعالة اؼبكفوؿ
 لكن عمليا ،بالرجوع إٔب أحكاـ الكفالة ال قبد ىناؾ نص قانوين يلـز الكافل أف يكوف متزكجا: الزواج .5.1

 خصوصا إذا كاف طالب الكفالة ذكر، كىذا مراعاة ، زكاجبشهادةالقضاة ُب ااكم يطالبوف بإرفاؽ اؼبلف 
.  ؼبصلحة الطفل حىت يًتىب ُب جو عائلي

 كمنو يبكن ألم طفل سواء معلـو أك ،القانوف اعبزائرم ٓب ينص على شركط خاصة باؼبكفوؿ: شروط المكفول .2
 من قانوف األسرة أف 116ؾبهوؿ النسب أف يكوف مكفوال، لكن الشرط الوحيد الذم يبكن أف يستشف من اؼبادة

 1. سنة(19)ػتسعة عشر  كالذم ىو ؿبدد ُب القانوف اؼبدين ب،يكوف غَت بالغ لسن الرشد
كعليو يبلحظ أف اؼبشرع ٓب ينص على السن اليت تشًتط ُب اؼبكفوؿ صراحة ُب أحكاـ الكفالة اؼبوجودة ُب قانوف 

.   لكن أحالنا إٔب القانوف اؼبدين باعتباره وبتوم على اؼببادئ العامة للقانوف،األسرة
 فيهالجهات القضائية المختصة بالنظر  واإجراءات الكفالة: ثانيا

 من قانوف 117حسب اؼبادةؼ ، جهات متخصصة بتحرير عقد الكفالة(03)ثبلثىناؾ : إجراءات الكفالة .أ 
 .  أما ُب اػبارج فاف ىناؾ القنصليات اعبزائرية،اؼبوثق، القاضي ىذا فيما يتعلق بداخل الًتاب الوطٍت: األسرة ىي

 :  كتتمثل ىذه الوثائق ُب2،كعليو كجب على طالب الكفالة أف يتقدـ دبجموعة من الوثائق أماـ اعبهة اؼبعينة
.  طلب خطي -
.  شهادة ميبلد القاصر اؼبكفوؿ -
.  شهادة ميبلد الكافل -

 
 

 

.  عقد زكاج الكافل -
.  كشف راتب الكافل كشهادة العمل -
 .كشاىدين صورة لبطاقة التعريف الوطنية للكافل -

.  تصريح شرُب بعدـ معرفة األـ الطبيعية للطفلفيقدـ ؾبهولة األـ إذا كانت  -
 492 ُب اؼبواد من25/02/2008 اؼبؤرخ ُب09-08قد نظم قانوف اإلجراءات اؼبدنية كاإلدارية رقمكىذا 

.  كفالة كإجراءات إلغائهااؿ إجراءات طلب 497إٔب

                                                           
".  سنة19إف القاصر ىو الذم ٓب يبلغ سن الرشد كىو ": من القانون المدني40المادة  1
 .171 ص،2008،  الطبعة الثانية،ديواف اؼبطبوعات اعبامعية، قانوف األسرة على ضوء الفقو كالقضاء الغوثي بن ملحة، 2
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 منو انو يقدـ طلب الكفالة بعريضة من طالب الكفالة أماـ قاضي شؤكف األسرة كمة مقر 492فنصت اؼبادة
 لقانوف كمن ٍب يتأكد قاضي شؤكف األسرة من توفر الشركط الشرعية اؼبطلوبة ُب الكافل كفقا ،موطن طالب الكفالة

 كألجل ذلك هبوز للقاضي أف يأمر بإجراء ربقيق أك أم تدبَت يراه مفيدا للتأكد من قدرة الكافل على رعاية ،األسرة
.  اؼبكفوؿ كاإلنفاؽ عليو كتربيتو

خذ رأم أ فاف النظر ُب الطلب يتم بعد ،كألجل تبسيط اإلجراءات اؼبتعلقة بطلب الكفالة اليت تتسم بطابع إنساين
 أما ُب حالة طلب التخلي ، كيفصل ُب الطلب دبوجب أمر كالئي، ُب صبيع قضايا شؤكف األسرةطرفا كاليت تعد ،النيابة

 كتصدر دبوجب حكم كىذا من باب الدعول، فاف اؼبشرع أخضعها لقواعد اإلجراءات العادية ُب رفع ،عن الكفالة
.  ترجيح مصلحة اؼبكفوؿ

توجد ثبلثة فإنو  ناكما سبق أف أشر، ككشرحا لذلك نفرؽ بُت اعبهات اؼبختصة بتلقي الطلب كإبراـ عقد الكفالة
.  مكاتب البعثات الدبلوماسية باػبارج– مكاتب التوثيق – اعبهات القضائية : جهات ـبتصة

الطفل غَت الشرعي تتكفل بو مديرية النشاط : الجهات القضائية المختصة بالنظر في طلب الكفالة .ب 
 العائبلت عن ملف ملفاهتا ُب الطفل غَت الشرعي كتبحث ملف بأخذ االجتماعية االجتماعي، أين تقـو اؼبساعدة

الكفيلة،  ىذه األسرة عن كالتحرم بالكشف تقـو ما، لعائلة الكفالة إعطاء قبل يتيم، لكنها بطفل تريد التكفل اليت
 عبنة ىناؾ أف كما. أك سلبا إهبابا تعطي قرارىا التحريات، كبعدىا إلجراء نفساين أخصائي مع زبرج األخَتة فهذه

 األبوين ؾبهوؿ الطفل كاف إذا األـ، أما معلـو كاف إذا ىذا الكفالة، ىذه يصادقوف على كلهم من أعضاء مكونة
 : التالية الوثائق على اؼبلف وبتوم أف كال بد ،بدراستو تقـو االجتماعي مديرية النشاط فإف

 . الزكجُت طرؼ من فبضي الطفل جنس فيو خطي، وبدد طلب -
 .اؼبدنية للحالة العائلية الشهادة   - . الزكجُت من ميبلد كل شهادة -
 .اعبنسية للزكجُت  كشهادة   -للزكجُت العدلية السوابق كشف -
 .أك اإلهبار السكن عقد ملكية.             - للزكجُت مشسية صور -
 .للزكجُت الصحية للحالة طبية شهادة .                   - اإلقامة شهادة  -
 .الزكاج عقد. - العمل أك شهادة التجارم شهادة السجل -
 . األخَتةاألشهر لثبلثة الركاتب ككشف عمل شهادة -
 .التعريف الوطنية لبطاقة األصل طبق صورة -

 حسن معيشي كسط للكافل كضماف كاالجتماعية االقتصادية للحالة االطمئناف يتم حىت الوثائق ىذه طلب كيتم
 من ؾبموعة من متكونة عبنة بتشكل اؼبصلحة تقـو ،توفر الوثائق ضركرة من التأكد إال بعد اؼبوافقة سبنح للمكفوؿ، كال
ؿبرر  ُب حينئذ الوثائق، تسجل بإحضار األخَت ىذا كيقـو الكافل بإببلغ تقـو اللجنة الكفالة قبلت ما األعضاء، فإذا



 حقوؽ الطفل من الوالدة إلى البلوغ: الباب الثاني

~ 205 ~ 

 

 اؼبساعدة موجودين باعتبارنبا غَت مكاهنما فيحضر الوالدين حضور ىبص فيما اكمة، أما رئيس عند رظبي
 1.الوإب بتفويض الدكلة سبثل اليت االجتماعية

 ألهنا صاحبة الوالية 2،قانوف األسرة فإف ااكم ىي اؼبختصة بإبراـ عقد الكفالةمن  117عمبل بأحكاـ اؼبادة
 ،ؾبهولُتأك فبل فرؽ ُب ىذا األمر بُت أف يكوف أبوم اؼبكفوؿ معلومُت، . صبيع القضايا اؼبدنية  ُبللنظرالعامة 

 .  السالفة الذكرتكبذلك يصدر األمر بنفس الكيفيا
فاف القاضي اعبزائرم دبوجب قواعد اإلسناد يبكن  01 مكرر13لتعديل اعبديد ُب القانوف اؼبدين ُب اؼبادةا كحسب

 ة مراعامع ، طرفيو أجنبيُت أك أحد أطرافو أجانب مقيمُت على اإلقليم اعبزائرم،أف يصدر حكم أك أمر بالكفالة
 كعليو توسعت ، إذا كاف يسمحاف بالكفالة أـ ال،لقانوف الداخلي لكبل الطرفُت الكافل كاؼبكفوؿ عند إبراـ العقدا

.  اختصاصات القاضي الداخلي بعدما كانت مقتصرة على األطراؼ اعبزائرية فقط
 إذ أنو عمليا يتطلب حضور صبيع أطراؼ العقد، منها إحضار الشاىدين الذين يثبتاف سَتة طالب 3:القاضي .1

ما اؼبوافقة على طلب الكفالة إمن اؼبفركض بعد إجراء ىذا التحقيق يقرر القاضي  ك4الكفالة كحسن سَتتو كاألمانة،
.  إهبابياأك الرفض حسب ما إذا كاف التحقيق سلبيا أـ 

 كعملية التسليم تتم تلقائيا بُت طالب الكفالة ،كبعد إصدار األمر أك اغبكم فإنو ال ينفذ إال بعد أف يصبح هنائيا
.  كالشخص الذم كاف عنده اؼبكفوؿ دكف حضور النيابة أك ربرير ؿبضر بالتسليم

كما ييطرح التساؤؿ عمليا ُب القضاء اعبزائرم، ىو سبب عدـ إسناد ىذه اؼبهمة إٔب القاضي اؼبختص باألحداث 
 كالذم يقـو دبراقبة مدل تنفيذ الكافل التزامات الكفالة؟ اعبواب ىو لكوف اؼبشرع اعتربىا ،الذم يتتبع تنفيذ الكفالة

مسألة مدنية، كلكوف قاضي األحداث عادة ـبتص باعبانب اعبزائي فقط، كما انو من اؼبفركض القياـ بإجراء البحث 
.  ُب ذلك بواسطة النيابة العامة أك السلطة اؼبختصة أك اؼبساعدة االجتماعية اؼبؤىلة لذلك

                                                           
 ، رسالة مقدمة ضمن متطلبات شهادة اؼباسًت ُب اغبقوؽ،" حورية مالكي، نسيبة بوشيشة، ؾبهوٕب النسب ُب التشريع اعبزائرم1

.  92 ص،2015-2014جامعة اعبيبلٕب بونعامة، طبيس مليانة، سنة  زبصص أحواؿ شخصية،
2

كما أف عقد  . أك إٔب رئيس اكمة كفقا لسلطاتو الوالئية،ما إٔب قاضي األحواؿ الشخصيةإعلى طالب الكفالة أف يقدـ طلبو  
الكفالة كذلك يصدر دبوجب حكم قضائي ُب شكل تبادؿ عرائض كفقا لؤلكضاع العادية الذم ىبتص ّٔا قاضى األحواؿ 

 مراعيا توافر ،كعليو فإف رئيس اكمة أك قاضي األحواؿ الشخصية عندما يتلقى الطلب يقـو بدراسة اؼبلف جيدا .الشخصية
 .شركط انعقاد الكفالة طبقا ألحكاـ قانوف األسرة

 يسهر على تسجيل الكفالة ُب سجبلت  أنو الذم من اؼبفركض،ُب اعبزائر ال يوجد القاضي اؼبكلف كاؼبتخصص بشؤكف القصر 3
ما دبوطن طالب الكفالة أك مكاف تواجد إاغبالة اؼبدنية لدل بلدية اؼبكفوؿ، كما أف االختصاص الي لعقد الكفالة ُب اعبزائر ؿبدد 

. اؼبكفوؿ إذا كاف طالب الكفالة جزائرم مقيم ُب اػبارج
كإف كاف من اؼبستحسن أف ينتقل القاضي كهبرم معاينة ميدانية غبالة طاليب الكفالة قصد اإلطبلع على النوايا اليت أدت إٔب طلب   4

 .الكفالة، كمدل استعدادنبا لتحمل ىذه اؼبسؤكلية كظركفهم اؼبادية كاالجتماعية
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 ، فإنو هبوز للموثق بناءا على طلب ذكم الشأف ربرير عقد الكفالة،سرةمن قانوف األ 117دبوجب اؼبادة: الموثق .2
كعليو دبجرد ربرير ىذا العقد تصبح لو القوة .  مراعيا مدل توافر شركط الكفالة،كذلك بعد إجراء ربقيق أمامو

.  التنفيذية مثل اغبكم القضائي كال وبتاج إٔب اؼبصادقة من طرؼ القاضي
فيما يتعلق باؼبقيمُت باػبارج من اعبالية اعبزائرية إذ أف تقدًن الطلب يكوف من ذكم الشأف : البعثات الدبلوماسية .3

.  ما تقبل أك ترفض الطلب حسب توافر الشركط اؼبطلوبةإكىذه األخَتة ، إٔب رؤساء البعثات الدبلوماسية
 ثار الكفالة وأسباب انقضائهاآ: ثالثا

 . إذا انعقدت الكفالة أنتجت آثارىا بالنسبة إٔب الكافل كإٔب اؼبكفوؿ:آثار الكفالة .أ 
يتكفل الكافل جبميع متطلبات اؼبكفوؿ كيبثل بنسبة لو األب الراعي، كما يتمتع : أثارىا بالنسبة إلى الكافل .1

 ملتـز على كجو التربع دكف التقصَت طبقا لنص فالكافلبالوالية القانونية عليو كيضمن لو الًتبية كالرعاية كالنفقة، 
.   من قانوف األسرة116اؼبادة

إال أنو كخبصوص ىذه اؼبسألة قد طرح إشكاؿ على بعض العائبلت اليت تكفلت بطفل ٍب طرأت على العائلة بعض 
. فأصبح كل من الطرفُت يطالب حبقوقو على الطفل اؼبكفوؿ من قبل اآلخر. الظركؼ اليت أدت إٔب انفصاؿ الزكجُت

 اليت طالبت حبق اغبضانة كنفقة غذائية كسكن ؼبمارسة السيدةكمن بُت ىذه القضايا اليت رأينا مباذج منها قضية 
اغبضانة لطفل غَت شرعي مكفوؿ، فصدر حكم يقضي برفض الطلب اؼبتمثل ُب إسناد اغبضانة مع توفَت مسكن 

كبعد استئناؼ ىذا اغبكم صدر .  معلبل بكوف ىذه اغبقوؽ ىي ـبصصة لؤلطفاؿ الشرعيُت،ؼبمارستها لعدـ التأسيس
. قرار بتأييد اغبكم اؼبستأنف، معلبل ذلك بأف القواعد اؼبنظمة للكفالة ليست نفسها القواعد اؼبنظمة ُب قانوف األسرة

يقضي بوجوب  (ح ػف ضد ـ ػ ح) قد أصدرت قرار ُب قضية 13/12/2006كذلك رغم أف اكمة العليا بتاريخ
قياـ الكافل باإلنفاؽ على الطفل اؼبكفوؿ كتربيتو كرعايتو قياـ األب بابنو، باعتباره كليا قانونيا، ما ٓب يثبت قانونا زبليو 

 كالصادر عن ؾبلس قضاء سيدم بلعباس حبجة 01/10/2003كعليو ألغت القرار اؼبطعوف ضده ُب. عن الكفالة
 من قانوف األسرة كاليت تنص على إلزاـ الكافل باإلنفاؽ على الطفل اؼبكفوؿ إال إذا قدـ ما 116ـبالفة القرار للمادة

 1.يثبث قانونا زبليو عن الكفالة
كما أف الكافل وبمي اؼبكفوؿ من كل اعتداء كبكافة الطرؽ القانونية، لذلك فهو يرفع الدعاكل باظبو، كيطلب 

. بالتعويض لفائدتو، كما يعد مسؤكؿ قانوين عليو أماـ اعبهات اؼبختصة على أفعاؿ اؼبكفوؿ، كاليت تلحق ضرر بالغَت
.  رغم أف اؼبشرع ٓب وبدد مركز الكافل ُب ىذه النقطة

 كىذا بعد تقدًن الكافل عند تكوينو ؼبلف ،يبكن الكافل أف يأخذ صبيع اغبقوؽ العائلية كاؼبدرسية اؼبتعلقة باؼبكفوؿ
العمل كالذم يوضع لدل اإلدارة اؼبستخدمة شهادة عائلية مسجل فيها، إٔب جانب األبناء الصلبيُت إف كجدكا، الولد 

.   لكونو مكفوؿنفسهااؼبكفوؿ مع اإلشارة ُب الشهادة 

                                                           
 .443، ص02 العدد2007سنة آّلة القضائية، ،اكمة العليا 1
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 وبدد نسبة العطب لدل األبناء الذين يعتربكف ُب 14/12/1993 اؼبؤرخ ُب93/ 309 جاء اؼبرسـو التنفيذم رقم
.  %10ػػػ كفالة، ليمكن الكافل من التعويض ُب حالة كقوع حادث للمكفوؿ كما حدد النسبة ب

 كلذلك كضع القانوف ، كعليو هبب أف يتصرؼ تصرؼ الرجل اغبريص، كما يعد الكافل مسئوؿ على أمواؿ القاصر
 كأخذ إذف ُب بعض التصرفات من القاضي اؼبختص كؽبذا األخَت السلطة التقديرية ،بعض القيود غبماية أمواؿ القاصر

 سنوات أك سبديد ألكثر من 03 كمن ىذه التصرفات بيع أك رىن عقار أك إهباره ؼبدة تزيد عن،ُب منح اإلذف أك عدمو
 كنفس الشيء يطبق ُب بيع ،بيع عقار القاصر يكوف باؼبزاد العلٍتأف  باإلضافة إٔب ،سنة بعد بلوغو سن الرشد

.  منقوالت اؼبكفوؿ ذات أنبية خاصة أك الستثمار أموالو
 :أما آثار الكفالة بالنسبة إٔب اؼبكفوؿ فهي: ثارىا بالنسبة إلى المكفولآ .2

.  انتقاؿ اؼبكفوؿ إٔب مكاف إقامة الكافل .1.2
 أم ، لذلك فانو هبوز فقط اؽببة أك الوصية ُب حدكد الثلث،عقد الكفالة ال هبيز التوريث بُت الكافل كاؼبكفوؿ .2.2

منو اؼبشرع ارتأل أف وبمي اؼبكفوؿ دكف أف يسبب ذلك ضرر ك. (خرآشانو كشأف أم شخص ) 1اؼبكفوؿأف 
  كاليت ال ذبيز أف تزيد عن،كىذا ما قبده ُب أحكاـ الوصية اؼبأخوذة من الشريعة اإلسبلمية، بالورثة
 .  باقي الورثة الزيادةقرأ إال إذا ،(1/3)الثلث

 كىذا تطبيقا ؼببدأ حرية الشخص ُب التصرؼ ُب أموالو، ففي حالة اؽببة ،أما فيما يتعلق باؽببة فبل توجد قيود .3.2
 أما إذا كانت أثناء مرض اؼبوت ، كأكؿ متضرر سيكوف ىو قبل كرثتو،فاف الواىب سينفع ّٔا غَته ُب حياتو

 إال أف اؼبشرع اعبزائرم قبده ُب ،(1/3) الثلث كعليو ال هبوز أف تزيد عن،فانو يطبق عليها أحكاـ الوصية
 . أحكاـ الكفالة سول بُت أحكاـ اؽببة كالوصية

 :تنقضي الكفالة بأحد األسباب التالية: أسباب انقضاء الكفالة .ب 
 أما إذا ٓب ، إال انو يبكن للورثة إبراـ عقد كفالة جديد باظبهم، سواء الكافل أك اؼبكفوؿ:حد أطراؼ العقدأموت  .1

 ىنا يبكن أف يأمر القاضي بتسليمو إٔب اؼبؤسسات اؼبختصة ُب أمور ،يرغب الورثة ُب كفالتو ككاف ؾبهوؿ النسب
.   من قانوف األسرة159 حسب اؼبادة،اؼبساعدات االجتماعية كاؼبتخصصة حبماية الطفولة

 ، كىنا يبكن ألمو الطبيعية أف تطلب من القاضي اؼبختص إهناء الوالية:عودة المكفول إلى والديو األصليين .2
:  كتطلب اسًتجاع حضانة الطفل كىنا هبب التمييز بُت حالتُت

 ىنا تقدـ األـ إٔب القاضي اؼبختص بطلب ، سنة(13)ثبلث عشرةٓب يبلغ أم : إذا كان الطفل غير مميز .1.2
 ، مراعيا مصلحة الولد اؼبكفوؿ، كبعدىا يقـو القاضي بإجراء ربقيق حوؿ األسباب،استعادة االبن اؼبكفوؿ

.   كُب ىذه اغبالة األخَتة تنتهي الكفالةبالرفض أك القبوؿ، أمرهكمن ٍب يصدر 

                                                           
 .171ص، 2008،  الطبعة الثانية،ديواف اؼبطبوعات اعبامعية، قانوف األسرة على ضوء الفقو كالقضاء الغوثي بن ملحة،  1
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 من 124 أك يبقى عند العائلة الكافلة اؼبادة، ىنا ىبَت الطفل بُت العودة إٔب أمو:بلغ الطفل سن التمييزإذا  .2.2
.  قانوف األسرة

 أك لوجود ، ككذلك ُب حالة اغبجر عل الكافل، كال تكوف إال دبوجب حكم قضائي:إسقاط الوالية على الكافل .3
 1.عارض من عوارض األىلية

كذلك أقرهتا، أماـ اعبهة اليت كتنتهي الكفالة بالتخلي عنها من طرؼ الكافل  : من قبل الكافلالصريحالتخلي  .4
 . ( من قانوف األسرة125اؼبادة)دبوجب طلب كتايب 

وبهذا نكون قد تعرفنا على حضانة الطفل وكفالتو لدى األسرة، فالعيش تحت سقف أسرة ىو حق من 
حقوؽ الطفل التي يجب االىتمام بها بكل الوسائل الممكنة، وحرمان الطفل من األسرة لو آثار وخيمة على 
نفسية الطفل وعلى أخالقو وسلوكاتو وبالتالي على مستقبلو وعلى مستقبل األجيال القادمة عموما، فمن أىم 

 .أىداؼ األسرة ىو تربية الطفل وىذا حق آخر سنتناولو بالدراسة والتحليل في المبحث التالي
  

                                                           
 . كما بعدىا290  أنظر عوارض األىلية الصفحة1
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 المبحث الثاني

 الحقوؽ التربوية للطفل
 

كيٍم ًمٍن بيطيوًف أيمَّهىاًتكيٍم الى تػىٍعلىميوفى ﴿: عندما ىبرج الطفل إٔب النور، فهو ال يعلم شيئا عن ىذا العآب كىاللَّوي أىٍخرىجى
ةى لىعىلَّكيٍم تىٍشكيريكفى  ٍيئنا كىجىعىلى لىكيمي السٍَّمعى كىاأٍلىٍبصىارى كىاأٍلىٍفًئدى كؽبذا فهو حباجة للتعرؼ على ما ، [78:سورة النحل]﴾ شى

يدكر حولو، كيكوف ذلك بتعليمو كتربيتو كتكوينو، حىت يتأقلم كيستطيع العيش ُب ىذا الوسط، كيواجو مصاعب 
اغبياة عندما يكرب، ليكٌوف ىو بدكره أسرة صاغبة تينجب أبناء صاغبُت، كىكذا ىي دكرة اغبياة، جيل يسلم الراية 

 .للجيل الذم يليو
فحق الًتبية حق أصيل، فهي غذاء العقل كالقلب كالركح، كما أف الطعاـ غذاء البدف، كإذا قٌصرنا ُب ىذا اغبق 

فإننا ُب آخر اؼبشوار كالطريق سنحصل على جسد ببل ركح، كالنتيجة ستكوف أجسادا خاكية، كنفوسا مريضة، كعقوال 
بليدة، ال نفع ؽبا كال فائدة، كقد تسئ إٔب أيسىرىا كؾبتمعها كبلدىا، كتكوف عبئا على أكطاهنا كدكؽبا، كضررىا أكرب من 

نفعها، كجيودىا كعدمها سواء، فالسيارة اليت ال تسَت، كالطائرة اليت ال تطَت، كاعبهاز الذم ال يشتغل، ما فائدة كل 
ىذه اؼبعدات، إف ٓب ينتفع ّٔا صاحبها، ككذلك الطفل الذم ٓب يًتب كٓب يتعلم، كالذم يفتقد األخبلؽ كالقيم 

 .كاؼببادئ، دباذا ينفع أسرتو كؾبتمعو
ككبن سنتكلم عن اغبقوؽ الًتبوية باؼبفهـو كاؼبعٌت الواسع للكلمة، فهي ال تقتصر على الًتبية كالتعليم باؼبعٌت 
الضيق فقط، بل إف اغبق ُب الًتفيو باللعب، كفبارسة الرياضة ىي أيضا حقوؽ تربوية، تسهم ُب تكوين شخصية 

نبو العيقد كاألمراض النفسية، كتقضي على الفراغ  الطفل، كتوسع معارفو كمداركو، كتزيد ُب عبلقاتو االجتماعية، كذبي
الركحي، كتيشبع حاجاتو الفطرية، كتيقٌوم بدنو، كتليب رغيتو ُب االكتشاؼ، فباللعب كالرياضة ينمو عقل الطفل 

 .كجسده معا، فالعقل السليم ُب اعبسم السليم
 :كّٔذا فإننا قسمنا اغبقوؽ الًتبوية إٔب مطلبُت اثنُت نبا

 بنية الفكر التربوي: المطلب األول
 مكونات التربية: المطلب الثاني
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 بُنية الفكر التربوي: المطلب األول
 

أكدت الشريعة اإلسبلمية على ضركرة تربية األبناء تربية صحيحة حىت يكونوا صاغبُت مصلحُت، كقد حثت 
النصوص الشرعية على ضركرة بناء شخصية الطفل الصغَت ُب كل جوانبها العقدية كالعملية، اعبسدية كالعقلية 

هىا﴿كالركحية، ألف الًتبية الصحيحة للطفل ىي بقاؤه على الفطرة  كأم ، [30:الرـك]﴾ًفٍطرىةى اللًَّو الَّيًت فىطىرى النَّاسى عىلىيػٍ
يني اٍلقىيّْمي كىلىًكنَّ أىٍكثػىرى النَّاًس ﴿اكبراؼ عن ذلك ىو تغَت للطريق اؼبستقيم كالصراط السوم  الى تػىٍبًديلى ػًبىٍلًق اللًَّو ذىًلكى الدّْ

مىا ًمٍن ): ملسو هيلع هللا ىلصرسوؿ اقاؿ فاألسرة ىي أكؿ مدرسة للطفل، كالوالدين نبا أكؿ معلميو، ، [30:الرـك]﴾الى يػىٍعلىميوفى 
سىانًوً  وّْدىانًًو أك يػينىصّْرىانًًو أك يبيىجّْ .  تربية الولد كربقيق صبلحو كدكرنبا ىو1.(..مىويليودو إاٌل يػيٍولىدي على الًفٍطرنًة، فىأىبىواهي يػيهى

كىًإٍذ قىاؿى ليٍقمىافي ﴿ :كقد أرشدنا القرآف الكرًن إٔب تربية اآلباء لؤلبناء، من خبلؿ كصايا لقماف البنو؛ قاؿ تعأب
فهذه الوصايا تيعد منهجا متكامبل لًتبية ، [13:لقماف]﴾اًلبًٍنًو كىىيوى يىًعظيوي يىا بػيٍتىَّ الى تيٍشرًٍؾ بًاللًَّو ًإفَّ الشٍّْرؾى لىظيٍلمه عىًظيمه 

األبناء تربية صاغبة، كيكوف ذلك بوسائل عديدة منها التعليم باعتباره حقا أساسيا للطفل بعد الًتبية كىو جزء منها، 
  2".يكوف تعليما بالتلقُت، كللوٕب ُب ذلك عمل كبَت"ألنو ُب ىذه اؼبرحلة 

 من القانوف 36حيث نصت اؼبادة. كعليو يتعُت على األكلياء شرعا كقانونا ضركرة الًتبية الصاغبة للطفل الصغَت
".  التعاكف على مصلحة األسرة كرعاية األكالد كحسن تربيتهم: "األسرة اعبزائرم على أنو هبب على الزكجُت

ككبن نقصد ببنيية الفكر الًتبوم أىم العناصر اليت هبب التطرؽ إليها، لتحديد مفهـو دقيق للًتبية، حيث 
سنتناكؿ مفهـو الًتبية، كخصائصها ُب الشريعة اإلسبلمية، كألف األسرة ىي صاحبة الدكر األكرب كاألىم ُب تربية 
األبناء، كألف موضوع حبثنا ىو اغبقوؽ األسرية للطفل، فإننا سنتعرؼ على األساليب اليت يتبعها األبواف ُب تربية 

 .ابنهما حىت تنجح عملية الًتبية كتؤٌب شبارىا
: كّٔذا فإننا نتناكؿ ىذا اؼبطلب ُب فرعُت

 مفهوم التربية وأساليبها داخل األسرة: الفرع األول
 خصائص التربية في الشريعة اإلسالمية: الفرع الثاني

 
  

                                                           
، 1359البخارم، كتاب اعبنائز، باب إذا أسلم الصيب فمات ىل يصلى عليو؟ كىل يعرض على الصيب اإلسبلـ؟ حديث رقم  1

 .194ص
 .18أبو زىرة، الوالية على النفس، اؼبرجع السابق، صؿبمد  2
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 مفهوم التربية وأساليبها داخل األسرة: الفرع األول
 

نظرا ػبطورة الًتبية كأنبيتها ُب حاضر الطفل كمستقبلو، فقد اعتربناىا حقا من حقوؽ الطفل، بل لعلها تكوف أىم 
تلك اغبقوؽ كأجٌلها قدرا، فهي اليت ربدد توجو كمستقبل كل أمة، فكلما كاف االعتناء كاالىتماـ بًتبية األطفاؿ 

كتكوينهم كإعدادىم ُب ؾبتمع ما، كاف ذلك آّتمع كتلك األمة أكثر حصانة كضباية كأمانا من عوامل اػبراب 
 .كالدمار، ككاف أكثر سباسكا كترابطا، كأكثر كعيا دبا يدكر حولو كدبا وباؾ ضده من مؤامرات

ىم اإلعداد السليم، ال يستطيع بناء حضارة  إٌف آّتمع الذم ال يريب أبناءه كال يكٌوهنم التكوين الصحيح، كال ييًعدُّ
أك إنشاء دكلة، فهو ال يينًتج فكرا أك علما، كسيغرؽ ُب حبر اعبهل، كيسقط ُب قاع الفقر، ال يرد كيد األعداء، كال 
ييدرؾ مكر اؼباكرين، كال خداع اػبادعُت، ألنو ال يفرؽ بُت الصديق كالعدك، كال يعرؼ النافع من الضار، كسيكوف 

 .فريسة سهلة للتخلف كالفقر، كالتعرض لبلحتبلؿ كالغزك الفكرم كالسياسي كاالقتصادم كحىت العسكرم
كؽبذا فإف مستقبل أم أمة كاستمرار أم دكلة، مرىوف بأبنائها، كال يكوف ذلك إال بالًتبية اؽبادفة كالتكوين الدقيق 

كالتعليم الواعي، إلعداد أجياؿ ربمل راية اغبق كالعدؿ، كتواصل مسَتة النمو كالتطور، كربافظ على مَتاث اآلباء 
 .كاألجداد، كتصوف أمانة األكطاف ككديعة البلداف

ىي أكؿ مدرسة يتعلم فيها الطفل، كالوالدين نبا أكؿ اؼبعلمُت الذين يتعلم منهما - كما ذكرنا سالفا-كاألسرة 
، كبالتإب فهو صبلح للمجتمع كلؤلمة ككل، كىذا فيهاالولد، لذا فإف صبلح األسرة  ىو صبلح للفرد الذم يتخرج 

 .يدلل على أنبية األسرة ُب بناء كتكوين كتربية األطفاؿ، ليكونوا جيبل نافعا ألمتهم، كمواطنُت صاغبُت لبلدىم
كُب دراستنا ىذه أكدنا على ىذه اؼبعاين، كركزنا عليها، فتحدثنا ُب الباب األكؿ عن دكر األسرة كأنبيتها، كما بٌينا 

أف ىبتار الطرؼ اآلخر، كاعتربنا ذلك  (الزكج كالزكجة أك األب كاألـ)أنبية اختيار الوالدين، كقلنا بأنو على كل طرؼ 
تار كالداه، ألف صبلحو من صبلحهما، كفساده من فسادنبا، كما ىو إال نتيجة ؽبما  .من حقوؽ الطفل ُب أف ىبي

 :كُب ىذا الفرع سوؼ نتعرؼ على
 مفهوم التربية: أوال
 أساليب تربية الطفل في األسرة: ثانيا
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مفهوم التربية : أوال
 تعريف التربية .أ 

 :للًتبية ُب اللغة معاين عديدة نذكر منها: التربية لغة .1
هىا اٍلمىاءى اٍىتػىزٍَّت ﴿: ربا دبعٌت النماء، كمنها قولو تعأب: النماء .1.1 ةن فىًإذىا أىنٍػزىٍلنىا عىلىيػٍ  كىأىنٍػبىتىٍت َورََبتْ كىتػىرىل اأٍلىٍرضى ىىاًمدى

ًيجو   [.5:سورة اغبج]﴾ًمٍن كيلّْ زىٍكجو ّٔى
 كمنها قولو تعأب 1 ربا الشيء يربو، إذا زاد، كأرىب على اػبمسُت زاد عليها، كالريبوة اؼبكاف اؼبرتفع، : الزيادة.2.1

[. 50:سورة اؼبؤمنوف]﴾  ذىاًت قػىرىارو كىمىًعُتو رَبْػَوةٍ كىجىعىٍلنىا اٍبنى مىٍرًنىى كىأيمَّوي آىيىةن كىآىكىيٍػنىانبيىا ًإٔبى ﴿
 ال يقتضي الزيادة كإمبا التعديل كالتصحيحردبا  كاإلصبلح 2ربَّ الشيء إذا أصلحو،:  اإلصالح.3.1
رىيب يرىب أم نشأ كترعرع،:  نشأ وترعرع.4.1

:  كمنها قوؿ ابن األعرايب3
 4رُبِّيتفمن يكن سائبل عٍت فإين  دبكة منزٕب كّٔا 

  ُب القرآف الكرًن كلكن كردت ألفاظ مشتقة منو كتدؿ على معناه، كذلك ُب موضعُت" الًتبية"ٓب يرد لفظ  :
. كىو أمر لبلبن بالدعاء لوالديو. [24:سورة اإلسراء]﴾ صىًغَتنارَبػََّياِنيكىقيٍل رىبّْ اٍرضبىٍهيمىا كىمىا ﴿: األول –
ا كىلىًبٍثتى ًفينىا ًمٍن عيميرًؾى ًسًنُتى نُػَربِّبكَ قىاؿى أىٓبىٍ قوؿ فرعوف ؼبوسى عليو السبلـ﴿: الثاني –  .[18:الشعراء ]﴾ ًفينىا كىلًيدن

: التربية اصطالحا .2
 5.الًتبية ىي إنشاء حاال فحاال إٔب حد التماـ: "يقوؿ الراغب األصفهاين

كىي كذلك رعاية اإلنساف ُب جوانبو اعبسمية كالعقلية كاللغوية كاالنفعالية كاالجتماعية كالدينية، كتوجيهها 
 6.كبو اإلصبلح، كالوصوؿ ّٔا إٔب الكماؿ

جػسمو كيػصح  فالًتبية تنشئة الطفل كتعهده بالتنمية كاإلصبلح لينمو تفكَته، كيكتمل عقلو، كيقول
صاغبا ُب نفسو، مفيدا ألسرتو، نافعا ّٓتمعػو، فالًتبية إعداد كتعهد كرعاية كتوجيو فردا ن .   جػسده، كليكوف ن

 :كقد ترد بعض األلفاظ اؼبشأّة كالقريبة من معاين الًتبية، نذكر منها:  من التربيةالقريبة األلفاظ .ب 
  7.كىو يتضمن اإلصبلح كالنماء، كظبيٌي أدبا ألنو يأدب الناس إٔب اامد كينهاىم عن اؼبقابح: التأديب .1

                                                           
 .83ص، 1997، الطبعة الثانيةأضبد بن ؿبمد بن علي الفيومي، اؼبصباح اؼبنَت، اؼبكتبة العصرية، صيدا، لبناف،  1
 (.401ص/1)منظور، لساف العرب،  ابن 2
 .17ص، 2000دار عآب الكتب للنشر كالتوزيع، اؼبدينة اؼبنورة، الطبعة األكٔب، ،  خالد بن حامد اغبازمي، أصوؿ الًتبية اإلسبلمية3
 .25، ص2016، دار الوفاء لدنيا الطباعة كالنشر، دليل اآلباء ُب تربية األبناء،  ؿبمد بن ؿبمود آؿ عبد ا4
 .19اؼبرجع السابق، ص خالد بن حاـز اغبازمي، 5
 حسن بن خالد حسن السندم، عناية الشريعة اإلسبلمية حبقوؽ األطفاؿ، ؾبلة جامعة أـ القرل للعلـو كالدراسات اإلسبلمية، 6

 .465ق، ص1429، ذك القعدة 44العدد
. 1/206، لساف العرب، مرجع سبق ذكره، ر ابن منظو7
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كقد كاف العرب ُب القدًن يستخدموف بدال عن كلمة . كاألدب يعٍت أيضا ؿباسن األخبلؽ كفضائل األعماؿ
 ".اؼبؤدب"الًتبية لفظ التأديب، كيطلقوف على اؼبعلم لفظ 

 1.كىو النقاء كالصفاء، كىٌذب الشيء أم نقاه، كرجل مهذب أم مطهر األخبلؽ: التهذيب .2
صلحوف، قاؿ سبحانو على لساف شعيب عليو : اإلصالح .3

ي
كىو اؽبدؼ الذم بيعث من أجلو األنبياء، كبو ظبيٌي اؼب

حى مىا اٍستىطىٍعتي كىمىا تػىٍوًفيًقي ًإالَّ بًاللًَّو عىلىٍيًو تػىوىكٍَّلتي كىإًلىٍيًو أينًيبي ﴿: السبلـ ٍصبلى ، [88:سورة ىود]﴾ ًإٍف أيرًيدي ًإالَّ اإٍلً
ًحهىا﴿: كىو ضد الفساد قاؿ تعأب ، كمن دالئلو أيضا [56:سورة األعراؼ]﴾كىالى تػيٍفًسديكا ُب اأٍلىٍرًض بػىٍعدى ًإٍصبلى

رى سىيّْئناأنو خبلؼ السيئة ﴿ بلن صىاغبًنا كىآىخى لىطيوا عىمى  [.102:سورة التوبة]﴾خى
: نشأ ُب بٍت فبلف، أم ترىب كترعرع بينهم، قاؿ الشاعر: كتعٍت الًتبية، يقاؿ: التنشئة .4

كينشأ ناشئ الفتياف فينا   على ما كاف عٌوده أبوه 
قىةن ﴿كتأٌب دبعٌت الطهارة : التزكية .5 ُرُىْم َوتُػزَكِّبيِهمْ خيٍذ ًمٍن أىٍموىاؽبًًٍم صىدى ، كىي مهمة [103:سورة التوبة]﴾ ًّٔىاُتَطهِّب

ةى األنبياء كالريسل ﴿ ليو عىلىٍيًهٍم آىيىاًتكى كىيػيعىلّْميهيمي اٍلًكتىابى كىاغبًٍٍكمى هيٍم يػىتػٍ  ًإنَّكى َويُػزَكِّبيِهمْ رىبػَّنىا كىابٍػعىٍث ًفيًهٍم رىسيوالن ًمنػٍ
ليو عىلىٍيًهٍم آىيىاتًًو ، ﴿[129:سورة البقرة]﴾أىٍنتى اٍلعىزًيزي اغبٍىًكيمي  هيٍم يػىتػٍ  َويُػزَكِّبيِهمْ ىيوى الًَّذم بػىعىثى ُب اأٍليمّْيُّْتى رىسيوالن ًمنػٍ

ؿو ميًبُتو  ةى كىًإٍف كىانيوا ًمٍن قػىٍبلي لىًفي ضىبلى كحسب القرآف فإف . [2:سورة اعبمعة] كالرسل﴾كىيػيعىلّْميهيمي اٍلًكتىابى كىاغبًٍٍكمى
هىا فيجيورىىىا كىتػىٍقوىاىىا  (7)كىنػىٍفسو كىمىا سىوَّاىىا الفائز ىو الذم زكى نفسو كطهرىا من اػببائث كالرذائل ﴿ ( 8)فىأىؽٍبىمى

 [.10-7:سورة الشمس]﴾كىقىٍد خىابى مىٍن دىسَّاىىا (9 )زَكَّاَىاقىٍد أىفٍػلىحى مىٍن 
؛ إذ إهنا خاصة ُب الًتبية على مقتضى أحكاـ الدين الًتبيةكالتزكية مصطلح قرآين أصيل كىو أخص من مفهـو 

مع « الًتبية»ىذا اؼبفهـو أدؿ على اؼبقصود بالًتبية من مصطلح »كأخبلقو، كىذا ما قرره طو عبد الرضبن من أف 
 2.كامل قواه« تنمية»الفرد ُب صباه منها إٔب إفادة معٌت « رعاية»أنو ُب السياؽ القرآين أقرب إٔب إفادة معٌت 

: المقصود بالتربية في الشريعة اإلسالمية .ج 
 النافع، بالًتكيز كاإلعداد تشمل التنشئة الصاغبة 3الًتبية اؼبقصودة ُب الشريعة اإلسبلمية ذات معاين شاملة،

على ترسيخ اإليباف كتنمية اؼبهارات العقلية كغرس اؼبعاين األخبلقية، فيجتمع اإليباف الصادؽ، باألخبلؽ الفاضلة، 
. كالعلم النافع، باؼبعرفة الواسعة، فنحصل على اإلنساف السوٌم كاؼبواطن الصاّب

كتقع عػلى الوالػدين مسؤكلية تربية كتوجيو أبنائهما، حيث تنطبع ُب الصغَت العػادات اغبسنة أك العادات 
السيئة، فهو ال يفرؽ بُت اػبَت كالشر، إال من تصرفات أسرتو معو، فما يسمح لو فعلو فهػو خػَت ُب نظػره، كما 

. يزجر عنو كينكر عليو عملو، فهو شر عنده

                                                           
 .24صخالد بن حامد اغبازمي، اؼبرجع السابق،  1
 . 39، ص2016، 2 طو عبد الرضبن، من اإلنساف األبًت إٔب اإلنساف الكوثر، اؼبؤسسة العربية للفكر كاإلبداع، بَتكت، لبناف، ط 2
 .  كما بعدىا89صبيلة تًلوت، األسرة ُب التصور القرآين، ص 3
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، [24:اإلسراء]كبالنظر إٔب االستعماؿ القرآين للًتبية، فقد جاء ُب اآلية ﴿كىقيٍل رىبّْ اٍرضبىٍهيمىا كىمىا رىبػَّيىاين صىًغَتنا﴾
فأنيط دعاء األبناء آلبائهم على الكرب، بًتبية اآلباء ؽبم ُب الصغر، فالًتبية ىنا ال يقصد ّٔا ؾبرد األكل كالشرب 

كغَته ألف ىذه أمور تشًتؾ فيها صبيع اؼبخلوقات، كإمبا تكمن خصوصية الًتبية لدل البشر ُب الًتكيز على األبعاد 
 . األخبلقية، كالتزكوية، لذلك كانت التزكية جوىر الًتبية اإلسبلمية

ليو عىلىٍيًهٍم : فالًتبية أك التزكية من مقاصد بعثة األنبياء؛ كقد جاء ُب دعوة إبراىيم هيٍم يػىتػٍ ﴿رىبػَّنىا كىابٍػعىٍث ًفيًهٍم رىسيوالن ًمنػٍ
ةى  ، لذلك كاف من أىم [129: سورة البقرة] ًإنَّكى أىٍنتى اٍلعىزًيزي اغبٍىًكيمي﴾َويُػزَكِّبيِهمْ آيىاًتكى كىيػيعىلّْميهيمي اٍلًكتىابى كىاغبًٍٍكمى

  1.أىداؼ الشريعة اإلسبلمية، ربقيق كإهباد اإلنساف الصاّب النافع اؼبٌوحد، القادر على إقامة اغبضارة كإنشاء العمراف
 :كقد جاء ُب اػبطاب القرآين كصف االبن بالزكي، حيث جاء على لساف جربيل ـباطبا مرًن عليهما السبلـ

منا  ، فوصفي االبن بالزكي لو داللتو كخصوصيتو؛ زبرج [19:سورة مرًن]﴾زَِكيِّا﴿قىاؿى ًإمبَّىا أىنىا رىسيوؿي رىبًّْك أًلىىىبى لىًك غيبلى
بو التزكية من اعبانب النفسي الوجداين إٔب اعبانب الفعلي العملي، متعدية الفرد إٔب آّتمع، فتكوف بذلك فعبل إمبائيا 

كعمبل بنائيا؛ يبٍت اإلنساف كينمي اغبضارات، كال بناء لئلنساف خارج مؤسسة األسرة، باعتبارىا اضن األساس 
 . للًتبية الصاغبة، اليت تكوف قباحا ُب الدنيا، كفبلحا ُب اآلخرة

 كحسب، بل قبدىم "الذرية"كاؼببلحظ ُب أدعية األنبياء الواردة ُب القرآف خبصوص األبناء، أهنا ال تكتفي بطلب 
: يدعوف ا سبحانو بأف يهبهم الذرية الصاغبة كالطيبة دكف النظر إٔب عددىا أك جنسها

[. 100:الصافات]﴾الصَّاِلِحينَ ﴿رىبّْ ىىٍب ٕب ًمنى  : كما دعا إبراىيم عليو السبلـ ربو فقاؿ«ذرية صالحة» -
يعي ُذرِّبيًَّة طَيِّبَبةً ﴿رىبّْ ىىٍب ٕب ًمٍن لىديٍنكى : كىذا ما سبناه زكريا عليو الصبلة كالسبلـ من ربو فقاؿ«ذرية طيبة» -  ًإنَّكى ظبًى

عىاًء﴾ ،  [38:آؿ عمراف سورة ]الدُّ
 كمعاين اإلنبات تدؿ على معٌت 2كالطيب ُب اللغة نقيض اػببيث، كيقاؿ األرض الطيبة اليت تصلح للنبات،

سىننا﴾ سىنو كىأىنٍػبىتػىهىا نػىبىاتنا حى ، فهذه [37:سورة آؿ عمراف]اإلشبار، كقد جاء قريبا من ىذا اؼبعٌت ﴿فػىتػىقىبػَّلىهىا رىبػُّهىا بًقىبيوؿو حى
إشارةه إٔب أٌف اإلنساف كالنبات، كلكي ينبت كيثمر هبب االعتناء بو من كقت أف كاف بذرة بتعٌهده، كاالعتناء بو ُب 

كل مراحل مبوه، إٔب أف يصبح شجرةن مثمرةن، فكذلك الطفل ُب عىملٌية الًتبية، فينبغي الٌتعامل معو من منطلق الٌرعاية 
 . كالعناية، كذلك بتعهده منذ طفولتو كمتابعتو ُب كل مراحل رشده  إٔب أف يصَت إنسانا طيبا صاغبا مصلحا

فحُت نتحدث عن ذرية طيبة فإننا نتحدث عن إنساف فاعل مثمر، إنساف مغَت مصلح، يًتؾ أثر إصبلحو كشبرة 
. كجوده على األرض لتدؿ عليو، فيكوف كالغيث، أينما حل نفع

                                                           
طو جابر العلواين، التوحيد كالتزكية كالعمراف، ؿباكالت ُب الكشف عن القيم كاؼبقاصد القرآنية اغباكمة، دار اؽبادم للطباعة كالنشر  1

 . 120-119، ص2003كالتوزيع، 
 . [طيب]ابن منظور، لساف العرب، مادة  2
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كمن النماذج القرآنية للذرية الطيبة إظباعيل عليو السبلـ باعتباره من خَتة الصاغبُت، رفع قواعد اإليباف مع أبيو  
[ 127:سورة البقرة]إبراىيم ﴿كىًإٍذ يػىٍرفىعي ًإبٍػرىاًىيمي اٍلقىوىاًعدى ًمنى اٍلبػىٍيًت كىًإظٍبىاًعيلي رىبػَّنىا تػىقىبٍَّل ًمنَّا ًإنَّكى أىٍنتى السًَّميعي اٍلعىًليمي﴾

. فكاف صبلح إظباعيل، عمبل عمرانيا يبتغي الرفعة، كىي رفعة منطلقة من القاعدة تنظر إٔب السماء
إال من صدقة جارية، أك علم : إذا مات اإلنساف انقطع عنو عملو إال من ثبلث" :كقد جاء ُب اغبديث النبوم

كمنو، فإف التزكية .  فاقًتاف الولد بالصبلح ىنا متمم كمؤكد ؼبا كرد ُب القرآف الكرًن1،"يػيٍنتفىع بو، أك كلد صاّب يدعو لو
كالًتبية ىي اليت ترقى باإلنساف، فتعود على قيم البنوة كاألخوة كغَتىا بالصبلح كالفبلح، فتصَت كالشجرة اؼبثمرة 

.  أصلها ثابت كفرعها ُب السماء تؤٌب أكلها كل حُت بإذف رّٔا
:  لؤلسرة الدكر األىم ُب تربية الطفل كتنشئتو، كيكوف ذلك دبا يلي:األسرةأساليب تربية الطفل في : ثانيا

معلـو أف التأديب كالتهذيب للطفل، يكوف ُب أكؿ األمر باللطف كاللُت، كال ينزع الوٕب إٔب : التهذيب والتأديب .1
، كيبدأ تأديب الوالدين ألكالدىم منذ الصغر، عند بلوغهم سن التمييز،  قاؿ رسوؿ 2الشدة إال عند اللزـك

 3".ألف يؤدب الرجل كلده أك أحدكم كلده خَت لو من أف يتصدؽ كل يـو نصف صاع ":ملسو هيلع هللا ىلصا
 كأف يغلب على الظن جدكاه، كأف يكوف من ذم ،غَت أف التأديب يشًتط فيو ثبلثة شركط، أف يكوف ؼبصلحة

 كلقد تكلم الفقهاء ُب حالة التأديب الذم يفضي إٔب .كالية على الصغَت، كأف ال يكوف تأديبا خارجا عن اؼبعتاد
اؽببلؾ أك التلف، أك شج أك كبو ذلك، فبا يعد جريبة ُب ذاتو، مع مبلحظة أف اؼبؤدب سواء أكاف األب، أك الوٕب 

 . ملسو هيلع هللا ىلص قد هباكز اغبد اؼبرسـو الذم رظبو النيب،على النفس، أـ كاف غَتنبا مع اإلذف لو بالتأديب
 الًتبية ُب الشريعة اإلسبلمية ليست ؾبرد توجيهات كنصائح، بل ىي مصحوبة بالًتغيب : والترىيبالترغيب .2

 ييثاب اؼبلتـز كيعاقب اؼبخالف، كيكوف  كعلى األسرة كالوالدين أف يعلما أبناءنبا أنوكالًتىيب، كاعبزاء كالعقاب،
دي كيلُّ نػىٍفسو مىا ذلك دنيويا كأخركيا، فإف استطاع اإلفبلت من عقاب الدنيا، فإف عقاب اآلخرة ينتظره، ﴿ يػىٍوـى ذبًى

ريكيمي اللَّوي نػىٍفسىوي كىاللَّوي رىءيكؼه  ا كىوبيىذّْ ا بىًعيدن نىوي أىمىدن نػىهىا كىبػىيػٍ عىًملىٍت ًمٍن خىٍَتو ؿبيٍضىرنا كىمىا عىًملىٍت ًمٍن سيوءو تػىوىدُّ لىٍو أىفَّ بػىيػٍ
 [219:سورة البقرة]﴾بًاٍلًعبىادً 

أثبتت الدراسات الًتبوية أف البيئة ؽبا تأثَت ُب شخصية الطفل حيث أنو يكتسب سلوكياتو : التوجيو واإلرشاد .3
 . كقيمو كمعتقداتو من بيئتو اليت تؤثر فيو كيتأثر ّٔا، من خبلؿ التفاعل االهبايب اؼبستمر بينو كبُت مكونات بيئتو

 4.بعد العقيدة ىي اآلداب كاألخبلؽ كؽبذا اىتم القرآف الكرًن بالتوجيو كاإلرشاد اىتماما بالغا، فأكثر األمور ذكران 

                                                           
 . 1255، ص1631حديث ركاه مسلم ُب صحيحو عن أيب ىريرة، كتاب الوصية، باب ما يلحق اإلنساف من الثواب بعد كفاتو،  1
 .10/125عبد الكرًن زيداف، اؼبفصل ُب أحكاـ اؼبرأة كالبيت اؼبسلم، اؼبرجع السابق،  2
 ركاه أضبد بن حنبل، أبو عبد ا أضبد بن ؿبمد، مسند اإلماـ أضبد بن حنبل، مسند البصريُت، حديث جابر بن ظبرة السوائي، 3

. 34/459، 2001 كف ذكر البلد،، مؤسسة الرسالة، د2، ربقيق شعيب األرناؤكط، ط(20900)
 .91، ص2013 عبد القول عبد الغٌت، رعايو الطفولة من منظور إسبلمي، دار الفكر العريب، 4
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كلنا ُب األنبياء كالرسل أسوة حسنة كَب قصصهم عربة كُب كبلمهم عظة، فقد ساؽ ا تعأب لنا ما يدلنا على أنبية 
قىاؿى يىا بػيٍتىَّ الى ﴿: اإلرشاد كالتوجيو من خبلؿ مواقف األنبياء، منها قولو تعأب على لساف يعقوب عليو السبلـ

ٍنسىاًف عىديكّّ ميًبُته  ا ًإفَّ الشٍَّيطىافى ًلئٍلً ٍيدن .  [05:سورة يوسف ]﴾تػىٍقصيٍص ريٍؤيىاؾى عىلىى ًإٍخوىًتكى فػىيىًكيديكا لىكى كى
كىًإٍذ قىاؿى ليٍقمىافي اًلبًٍنًو كىىيوى يىًعظيوي يىا بػيٍتىَّ ال تيٍشرًٍؾ بًاللًَّو ًإفَّ الشٍّْرؾى لىظيٍلمه ﴿: كقوؿ لقماف اغبكيم ُب قولو تعأب

. ، فهذا األب اغبكيم يوجو ابنو كيرشد إٔب ما فيو سعادتو كصبلحو[13:سورة لقماف]﴾عىًظيمه 
القسوة كالشدة على الصغار تأتى بنتائج عكسية على سلوكهم، كتؤدل إٔب :  وعدم الغلظة والشدةاإلحسان .4

فالقسوة كالغلظة تؤدياف إٔب نفور الطفل من اؼبرىب ككرىو . اضطرابات نفسية، كما تؤدل أيضان إٔب الشعور بالنقص
ٍوًلكى ﴿كعدـ الثقة فيما يقولو،  نٍػفىضُّوا ًمٍن حى سورة آؿ ]﴾فىًبمىا رىضٍبىةو ًمنى اللًَّو لًٍنتى ؽبىيٍم كىلىٍو كيٍنتى فىظِّا غىًليظى اٍلقىٍلًب الى

من كاف رباه التعسف كالقهر، ضبلو ذلك على الكذب كاػببث، كىو التظاىر : كيقوؿ بن خلدكف 1[.159:عمراف
بغَت ما ُب ضمَته، خوفان من انبساط األيدم بالقهر ذلك علمان  عليو، كعلمو اؼبكر كاػبديعة كصارت لو ىذه العادة 

خلقان كفسدت معاين اإلنسانية اليت لو من حيث االجتماع كالتمدف كىى اغبمية كاؼبدافعة عن نفسو، كصار عياالن 
على غَته ُب ذلك، بل ككسلت النفس عن إكساب الفضائل كاػبلق اعبميل، فينبغي  للمعلم ُب متعلمو كالوالد ُب 

 2".كالده أال يستبد عليهما ُب التأديب
يا عائشة إف ا رفيق وبب الرفق، كيعطى على الرفق،  "ملسو هيلع هللا ىلص على الرفق كنبذ العنف فقاؿملسو هيلع هللا ىلصكلقد حث نبينا

 3".، كما ال ييعطي على ما سواهما ال يعطى على العنف
اءى بًاٍلًقٍسًط كىالى ﴿: قاؿ تعأب:  والمساواة بين الطفل وإخوتوالعدل .5 يىا أىيػُّهىا الًَّذينى آىمىنيوا كيونيوا قػىوَّاًمُتى لًلًَّو شيهىدى

ليوفى  ًبَته دبىا تػىٍعمى  سورة ] ﴾هبىٍرًمىنَّكيٍم شىنىآىفي قػىٍوـو عىلىى أىالَّ تػىٍعًدليوا اٍعًدليوا ىيوى أىقٍػرىبي لًلتػٍَّقوىل كىاتػَّقيوا اللَّوى ًإفَّ اللَّوى خى
ٍيلى كىاٍلًميزىافى ﴿: قاؿ أيضاك. [08:اؼبائده ليغى أىشيدَّهي كىأىٍكفيوا اٍلكى كىالى تػىٍقرىبيوا مىاؿى اٍليىًتيًم ًإالَّ بًالَّيًت ًىيى أىٍحسىني حىىتَّ يػىبػٍ

لّْفي نػىٍفسنا ًإالَّ كيٍسعىهىا كىًإذىا قػيٍلتيٍم فىاٍعًدليوا كىلىٍو كىافى ذىا قػيٍرىبى كىبًعىٍهًد اللًَّو أىٍكفيوا ذىًلكيٍم كىصَّاكيٍم بًًو لىعىلَّكيٍم  بًاٍلًقٍسًط الى نيكى
[. 157-152:سورة األنعاـ] ﴾تىذىكَّريكفى 

                                                           
كال تكثر القوؿ عليو بالعتاب ُب كل حُت، فإنو يهوف عليو ظباع اؼببلمة كركوب القبائح، كيسقط كقع الكبلـ من : " يقوؿ الغزإب1

عباس ؿبجوب، كتاب ". قلبو، كليكن األب حافظان ىيبة الكبلـ معو فبل يوخبو إال أحيانان، كاألـ زبوفو باألدب كتزجره عن القبائح
 .https://al-maktaba.org/book/10026/3، موقع اؼبكتبة الشاملة اغبديثة، 106أكال األسرة، ص- بيئات الًتبية اإلسبلمية

كمىت ظهر من الصيب خلق صبيل كفعل ؿبمود، فينبغي أف يكـر عليو، كهبازل دبا يفرح بو، كيبدح دبا بُت : "أيضاابن خلدكف  كيقوؿ 2
أظهر الناس، فإف خالف ذلك ُب بعض األحواؿ تغوفل عنو كال يكاشف، فإف عاد عوتب سران كخوؼ من إطبلع الناس عليو، كال 

.  "يكثر عليو العتاب  ألف ذلك يهوف عليو ظباع اؼببلمة كليكن حافظان ىيبة الكبلـ معو
، 2004، 1عبد الرضباف بن خلدكف، مقدمو بن خلدكف، ربقيق عبد ا ؿبمد الدركيش، دار يعرب، دمشق، سوريا، ط: المرجع

 .540ص
 .2003، ص2593كتاب الرب كالصلة كاآلداب، باب فضل الرفق، حديث رقم  ركاه مسلم،  3

https://al-maktaba.org/book/10026/3
https://al-maktaba.org/book/10026/3
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كالسنة النبوية الشريفة مليئة باألحاديث اليت توضح ذلك كمن ىذه األحاديث حديثي النعماف بن بىشَت رضي ا عنو 
 1".اتَّقوا ا كاٍعًدلوا بُت أكالدكم: "ملسو هيلع هللا ىلصكفيو يقوؿ النيب

  التربية في الشريعة اإلسالميةخصائص: الفرع الثاني
من الشريعة ذاهتا، كىذا ما هبعلها تتميز عن غَتىا من 2تستمد الًتبية ُب الشريعة اإلسبلمية ظباهتا كخصائصها

 :األنظمة كالقوانُت كمن ىذه اػبصائص نذكر ما يلي
 الربانية والشمول واالعتدال: أوال

 : ُب الشريعة اإلسبلمية الربانية ىي أكؿ خصائص التشريع اإلسبلمي، كؽبذا فإف الًتبية:ربانية المصدر والمنهج .أ 
أم أهنا تستمد مفهومها كطرقها كأىدافها ككل ما يتعلق ّٔا من الكتاب كالسنة، يقوؿ ا : ربانية المصدر .1

ـي ﴿: سبحانو كتعأب ٍسبلى ينى ًعٍندى اللًَّو اإٍلً ، كأم مصدر آخر ىبالف ذلك فهو مردكد [19:سورة آؿ عمراف]﴾ًإفَّ الدّْ
ـً ًديننا فػىلىٍن يػيٍقبىلى ًمٍنوي كىىيوى ُب اآٍلىًخرىًة ًمنى اػبٍىاًسرًينى ﴿: كمرفوض ٍسبلى رى اإٍلً [. 85:سورة آؿ عمراف]﴾كىمىٍن يػىٍبتىًغ غىيػٍ

ٍبيَّ جىعىٍلنىاؾى عىلىى شىرًيعىةو ًمنى اأٍلىٍمًر ﴿: الًتبية ُب الشريعة مصدره رباين، يقوؿ سبحانو منهجكحىت : ربانية المنهج .2
 ليكوف اؼبثل ملسو هيلع هللا ىلص ، كقد بعث ا تعأب الرسوؿ[18:سورة اعباثية]﴾فىاتًَّبٍعهىا كىالى تػىتًَّبٍع أىٍىوىاءى الًَّذينى الى يػىٍعلىميوفى 

سىنىةه ﴿: األعلى كالقدكة العليا للبشر ُب كل شيء، كىذا معٌت قولو عز كجل لىقىٍد كىافى لىكيٍم ُب رىسيوًؿ اللًَّو أيٍسوىةه حى
ٍن كىافى يػىٍرجيو اللَّوى كىاٍليػىٍوـى اآٍلىًخرى  بُّوفى اللَّوى فىاتًَّبعيوين ﴿:، كقولو ـباطبا نبيو[21:سورة األحزاب]﴾..ًلمى قيٍل ًإٍف كيٍنتيٍم ربًي

 3،"صلوا كما رأيتموين أصلي " ملسو هيلع هللا ىلص، كيقوؿ النيب[31:سورة آؿ عمراف]﴾وبيًٍبٍبكيمي اللَّوي كىيػىٍغًفٍر لىكيٍم ذينيوبىكيمٍ 
 ىو النموذج اغبي كالعملي للبشر صبيعا، فهو رب األسرة األكؿ الذم هبب االقتداء ملسو هيلع هللا ىلصكىذا يعٍت أف الرسوؿ

بو، كىو األب كاؼبريب الذم هبب إتباع ىديو كمنهجو ُب الًتبية، كىو القائد كالسياسي كالعسكرم الذم هبب 
. االىتداء ّٔداه كالسَت على خطاه

كمصدرىا كذلك ىو تصور اعتقادم موحى بو من ا سبحانو كتعأب، كؿبصور ُب ىذا اؼبصدر ال يستمد 
من غَته، كذلك سبيزان عن التصورات الفلسفية اليت ينشئها الفكر البشرل، الذم ينفى اؼبصدر اإلؽبي الذم  جاءنا 

 ملسو هيلع هللا ىلصّٔذه الًتبية، كىو القرآف الكرًن على أنو كلو من عند ا، ىبة لئلنساف، كرضبة لو من عنده، كالرسوؿ
.  تلقاه ليهتدم بو كيهدل

 إلغاء العقل البشرل، بل ىي تدعيو إلعماؿ العقل كالعلم، كال تقف دكهنما أك ربجبهما عن الربانيةكال تعٌت 
قيٍل ًسَتيكا ﴿البحث ُب الكوف، بل إف الًتبية اإلسبلمية ربثُّ على البحث كالعلم كاالكتشاؼ كتدفع إليهم دفعان، 

أى اػبٍىٍلقى  ٍيفى بىدى قيًل اٍنظيريكا مىاذىا ُب السَّمىاكىاًت كىاأٍلىٍرًض كىمىا تػيٍغًٍت ، ﴿[20:سورة العنكبوت]﴾ُب اأٍلىٍرًض فىاٍنظيريكا كى

                                                           
 .514، ص2587، كتاب اؽببة كفضلها كالتحريض عليها، باب اإلشهاد ُب اؽببة، حديث رقم البخارم 1
 .88ص، مرجع سبق ذكره أبوبكر لشهب، 2
 .1278، ص6008رضبة الناس كالبهائم، حديث رقم  ركاه البخارم، كتاب األدب، باب 3
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، [21:سورة الذاريات]﴾كىُب أىنٍػفيًسكيٍم أىفىبلى تػيٍبًصريكفى ﴿، [101:سورة يونس]﴾اآٍلىيىاتي كىالنُّذيري عىٍن قػىٍوـو الى يػيٍؤًمنيوفى 
ًؼ اللٍَّيًل كىالنػَّهىاًر كىاٍلفيٍلًك الَّيًت ذبىٍرًم ُب اٍلبىٍحًر دبىا يػىنػٍفىعي النَّاسى كىمىا أىنٍػزىؿى ﴿ ٍلًق السَّمىاكىاًت كىاأٍلىٍرًض كىاٍخًتبلى ًإفَّ ُب خى

اللَّوي ًمنى السَّمىاًء ًمٍن مىاءو فىأىٍحيىا بًًو اأٍلىٍرضى بػىٍعدى مىٍوهًتىا كىبىثَّ ًفيهىا ًمٍن كيلّْ دىابَّةو كىتىٍصرًيًف الرّْيىاًح كىالسَّحىاًب اٍلميسىخًَّر 
ىيىاتو لًقىٍوـو يػىٍعًقليوفى  ، كما إٔب ذلك من اآليات اليت ربث على إعماؿ [164:سورة البقرة]﴾بػىٍُتى السَّمىاًء كىاأٍلىٍرًض آلى

 .الفكر كالعقل، كتيرشد إٔب البحث ُب ملكوت ا
تتصف الًتبية اإلسبلمية بالشموؿ كالكماؿ لكل ما وبتاجو اإلنساف ُب حياتو كبعد فباتو،  1:والعموم الشمول .ب 

 :؛ الزماف طوال، كاؼبكاف عرضا، كاإلنساف عمقا، كاألحكاـ اتساعاتشمل فهيُب دنياه كآخرتو، 
 إٔب أف يرث ا األرض كمن عليها، كصاغبة لكل نزكؽبافهي صاغبة لكل زماف، منذ : (الخلود) الطول الزماني .1

 .ىااألحواؿ؛ ُب الفقر كالغٍت، ُب السلم كاغبرب، ُب الصغر كالكرب، ُب الصحة كاؼبرض، ُب اغبياة كبعد
 مكاف، ُب شرؽ األرض كغرّٔا، مشاؽبا كجنؤّا، ُب كلمنهاج الًتبية اإلسبلمية يصلح : (العالمية)  المكانيالُبعد .2

، فحيثما كانت حياة للبشر فإف ىذا كاؼبدينةصحرائها كسهوؽبا، ىضأّا كجباؽبا، ُب البدك كاغبضر، ُب الريف 
نىا ُب الزَّبيوًر ًمٍن بػىٍعًد الذٍّْكًر أىفَّ اأٍلىٍرضى يىرًثػيهىا ًعبىاًدمى ﴿. اؼبنهج صاّب إلصبلحهم كتربيتهم تىبػٍ كىلىقىٍد كى

نىا يػيٍرجىعيوفى ، ﴿[105:سورة األنبياء]﴾الصَّاغًبيوفى  هىا كىإًلىيػٍ  .[40:سورة مرًن] ﴾ًإنَّا كبىٍني نىًرثي اأٍلىٍرضى كىمىٍن عىلىيػٍ
لىٍقنىاكيٍم ًمٍن ﴿إال بالتقول   بُت البشرتيفرؽالشريعة اإلسبلمية ال : (اإلنسانية) العمق اإلنساني .3 يىا أىيػُّهىا النَّاسي ًإنَّا خى

رو كىأينٍػثىى كىجىعىٍلنىاكيٍم شيعيوبنا كىقػىبىاًئلى لًتػىعىارىفيوا ًإفَّ أىٍكرىمىكيٍم ًعٍندى اللًَّو أىتٍػقىاكيمٍ  ، فمحور [13:سورة اغبجرات]﴾ذىكى
كىمىا  ﴿للناس كافة ملسو هيلع هللا ىلص ُب الشريعة اإلسبلمية ىو اإلنساف مهما كاف، كقد بيعث الرسوؿ الًتبيةع ككموض

كما أف الشريعة اإلسبلمية هتتم كترعى شؤكف اإلنساف ُب ، [28:سورة سبأ]﴾أىٍرسىٍلنىاؾى ًإالَّ كىافَّةن لًلنَّاًس بىًشَتنا كىنىًذيرنا
 . بل كقبل ذلك، إٔب حُت كفاتو كانتقالو إٔب الدار اآلخرة،كل مراحل حياتو، منذ أف يكوف جنينا كما رأينا

مىا فػىرٍَّطنىا ُب اٍلًكتىاًب ًمٍن ﴿الشريعة تسع كل مناحي اغبياة، أحكاـ : (الشمولية) االتساع في األحكام .4
، فهي تعاِب قضايا الفرد، كاألسرة، كآّتمع كالدكلة كالعآب أصبع، ربل مشاكل اإلنساف [38:سورة األنعاـ]﴾شىٍيءو 

ٍلتي لىكيٍم ًدينىكيٍم كأمراضو النفسية كاالجتماعية كاالقتصادية كالبيئية، فهي منهج كامل كمتكامل ﴿ اٍليػىٍوـى أىٍكمى
ـى ًديننا ٍسبلى ، فالشريعة تشمل اإليباف كاألخبلؽ كالقيم، [3:سورة اؼبائدة]﴾كىأىسٍبىٍمتي عىلىٍيكيٍم نًٍعمىيًت كىرىًضيتي لىكيمي اإٍلً

تيعٌت بالسياسة كاالقتصاد كاالجتماع، توازف بُت رغبات الركح كشهوات النفس كحاجات اعبسد، تشبع العواطف 
. كتقنع العقوؿ، تينَت الفكر كتيثرم األدب، تطور العلـو كذبدد اغبضارة

 ُب رد ىذا الوجود كلو بنشأتو كحركتو، كتصريفو  الًتبية اإلسبلميةكتتمثل:  والتيسير والوسطيةاالعتدال .ج 
 النظرة إٔب الكوف كاإلنساف كاغبياة باعتداؿ كتوسط، دكف إفراط كال تفريط، كدكف غلو كمشوؿكتنسيقو، إٔب ا، 

مع ـباطبة النفس اإلنسانية بكل جوانبها، من ركح كجسد، . كتسيب، كربط تلك اغبقائق باػبالق عز كجل
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كعقل ككجداف، بكل أشواقها كحاجاهتا كاذباىاهتا، شعورا كسلوكا، اعتقادا كتصوران، حركة كسكونا، عقيدة 
. كمنهجا، ُب اغبياة كعند اؼبمات، ُب الدنيا كاآلخرة

فالًتبية ُب الشريعة اإلسبلمية ربقق التوازف بُت حاجات اإلنساف الركحية كاؼبادية كاالجتماعية، لتحافظ على توازنو 
النفسي كالعاطفي، العقلي كاعبسدم، فهي ربارب االنقطاع عن آّتمع كالزىد ُب اغبياة، كترفض االنغماس ُب 

". اعمل لدنياؾ كأنك تعيش أبدا، كاعمل آلخرتك كأنك سبوت غدا"اؼبلذات كالغرؽ ُب الشهوات، 
 المرونة والتدرج والواقعية: ثانيا

قلنا أف الشريعة اإلسبلمية ربانية اؼبصدر، كيًتتب عن ذلك أف الًتبية فيها ثابتة : المبادئ ثبات ومرونة الوسائل .أ 
اؼببادئ، كحقائقها غَت قابلة للتغيَت، خببلؼ أم تربية يضعها البشر، كحىت ال يفهم من ىذا الثبات اعبمود كعدـ 

التطور، فإف اؼبقصود بو تلك األحكاـ القرآنية كاؼببادئ السماكية الراسخة اليت نص القرآف الكرًن على ثباهتا، 
.. فالعقيدة كاألخبلؽ فيها ثابتة باقية كما ىي، الصدؽ كاإلخبلص كالوفاء كالتضحية كاإليثار كاغبيب كالعفو كاغبًلم

 .كل ذلك باؽ ال يتغَت، دائم مستمر، كالغاية فيها ال تربر الوسيلة
يقوؿ . كال يبكن أف تتصف الًتبية اإلسبلمية باعبمود، كىى تستمد خصائصها من شريعة اؼبركنة كالتطور

إنو الثبات على األىداؼ كالغايات، كاؼبركنة ُب : "الدكتور يوسف القرضاكم عن الثبات كاؼبركنة ُب اإلسبلـ
الوسائل كاألساليب، الثبات على األصوؿ كالكليات، كاؼبركنة ُب الفركع كاعبزيئات، الثبات على القيم الدينية 

 1".كاألخبلقية ُب الشئوف الدنيوية كالعلمية
، فإهنا كذلك سبلك (الكتاب كالسنة)كإذا كانت الشريعة اإلسبلمية تستمد أحكامها من مصادرىا األصلية 

، كىو ما يسمح ؽبا باؼبركنة (..اإلصباع كالقياس كاالستحساف كاؼبصاّب اؼبرسلة كاالجتهاد)مصادر أخرل تبعية 
. كالتطور، كىذا ما هبعلها صاغبة لكل األزمنة كاألمكنة كلكل األحواؿ

ٓب تنزؿ أحكاـ الشريعة اإلسبلمية صبلة كاحدة، كإمبا تدرجت ؼبا يقارب ثبلث كعشرين :  واالستمرارالتدرج .ب 
ًلكى لًنيثىبّْتى بًًو فػيؤىادىؾى كىرىتػٍَّلنىاهي تػىٍرتًيبلن ﴿سنة،  ةن كىذى سورة ]﴾كىقىاؿى الًَّذينى كىفىريكا لىٍوالى نػيزّْؿى عىلىٍيًو اٍلقيٍرآىفي صبيٍلىةن كىاًحدى

يىٍسأىليونىكى عىًن اػبٍىٍمًر ﴿..كاؼبيسرفقد كاف التدرج َب فرض الصبلة كالصياـ، كُب ربرًن الربا كاػبمر ، [32:الفرقاف
ًبَته كىمىنىاًفعي لًلنَّاًس كىًإشٍبيهيمىا أىٍكبػىري ًمٍن نػىٍفًعًهمىا ٍيًسًر قيٍل ًفيًهمىا ًإٍٍبه كى يىا أىيػُّهىا الًَّذينى ، ٍب ﴿[219:سورة البقرة]﴾كىاٍلمى

                                                           
-فالسماكية ، ىذه اغبقيقة البارزة لرسالة اإلسبلـ ال توجد ُب شريعة ظباكية كال كضعية": كيقوؿ الشيخ يوسف القرضاكم أيضا 1

سبثل الثبات بل اعبمود أحيانان، حىت سجل التاريخ على كثَت من رجاالهتم كقوفهم ُب كجو اغبركات العلمية، كالتحريرية - عادة
كأما الشرائع الوضعية فهي سبثل عادة اؼبركنة اؼبطلقة، كؽبذا ،  لكل جديد ُب ميداف الفكر أك التشريع أك التنظيمكرفضهمالكربل، 

كلكن اإلسبلـ الذم ختم ، نراىا ُب تغَت دائم كال تكاد تستقر على حاؿ، حىت الدساتَت اليت ىي أـ القوانُت كثَتان ما تلغى جبرة قلم
ا بو الشرائع كالرساالت السماكية أكدع ا فيو عناصر الثبات كاػبلود، كعنصر التطور كاؼبركنة معان، كىػذا من ركائع اإلعجاز ُب 

 . " كخلوده كصبلحيتو لكل زماف كمكافنبوموىذا الدين كآية من آيات 
 https://www.al-qaradawi.net/node/2494: موقع الشيخ يوسف القرضاكم: المرجع
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ةى كىأىنٍػتيٍم سيكىارىل حىىتَّ تػىٍعلىميوا مىا تػىقيوليوفى  يىا أىيػُّهىا الًَّذينى آىمىنيوا ًإمبَّىا ، ٍب ﴿[43:سورة النساء]﴾آىمىنيوا الى تػىٍقرىبيوا الصَّبلى
ًل الشٍَّيطىاًف فىاٍجتىًنبيوهي لىعىلَّكيٍم تػيٍفًلحيوفى  ـي رًٍجسه ًمٍن عىمى ٍيًسري كىاأٍلىٍنصىابي كىاأٍلىٍزالى  ، [90:سورة اؼبائدة]﴾اػبٍىٍمري كىاٍلمى

فالتشريع اإلسبلمي قد تدرج مع قابلية اؼبكلفُت دكف أف يرىقهم حىت تكتمل الواجبات كتتم ارمات، كقد تدرج 
 . حىت بلغ الغاية، كحقق اؽبدؼ

الشريعة اإلسبلمية تسعى إٔب رفع اإلنساف إٔب أعلى درجات الكماؿ، ُب االعتقاد اػبالص،  1:المثالية والواقعية .ج 
رى أيمَّةو ﴿كالتصور الصاُب، كالفكر النَت، كاػبيلق اعبم، كاألدب الرفيع، كىي ّٔذا مثالية إٔب أقصى اغبدكد،  يػٍ كيٍنتيٍم خى

ًلكى جىعىٍلنىاكيٍم ، كلكن كل ىذا ُب اعتداؿ ال إفراط فيو كال تفريط ﴿[110:سورة آؿ عمراف]﴾أيٍخرًجىٍت لًلنَّاسً  كىكىذى
كمع ىذا فإف الشريعة ليست معزكلة عن الواقع، كال تغفل عن طبيعتو، فهي  [.143:سورة البقرة]﴾أيمَّةن كىسىطنا

لّْفي اللَّوي ﴿تتعايش معو دكف انصهار فيو، فالًتبية اإلسبلمية تراعى ظركؼ الواقع، كتقٌدر معيشة اإلنساف،  الى ييكى
لّْفي اللَّوي نػىٍفسنا ًإالَّ مىا آىتىاىىا، ﴿[286:سورة البقرة]﴾نػىٍفسنا ًإالَّ كيٍسعىهىا كىمىا جىعىلى ، ﴿[7:سورة الطبلؽ]﴾الى ييكى

رىجو  يًن ًمٍن حى [. 78:سورة اغبج]﴾عىلىٍيكيٍم ُب الدّْ
فالًتبية ُب الشريعة تسعى إٔب التطور كالنماء، كتكاليفها تساير فطرة اإلنساف كال تتصادـ معها، ككاقعيتها فيما 

شرع من أحكاـ كقوانُت ُب التحليل كالتحرًن، كاألمر كالنهي، كاالستطاعة كالضركرة، كاإللزاـ ُب حدكد اإلمكاف، 
كّٔذا فقد جعلت حدا أدىن للكماؿ ال هبوز اؽببوط دكنو، كىو الفرائض اليت ال هبوز التفريط فيها، كارمات اليت 

 .كجعلت حدا أعلى كىدفا أظبى وباكؿ اإلنساف الوصوؿ إليو؛ كىو اؼبندكبات كاؼبستحبات. ال ييسمح بانتهاكها
 اإليجابية وحرية اإلبداع: ثالثا

ليست الًتبية اإلسبلمية تربية نظرية، كإمبا تتعدل ذلك إٔب التطبيق العملي كتتحوؿ إٔب : اإليجابية وتحقيق الذات .أ 
سلوؾ يبارسو اإلنساف، فحيثما ذكر اإليباف ُب القرآف أك ذكر اؼبؤمنوف، إال كذكر العمل الصاّب، الذم ىو الًتصبة 

نَّاتو ذبىٍرًم ًمٍن ربىًٍتهىا اأٍلىنٍػهىاري َآَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاتِ كىبىشًّْر الًَّذينى ﴿الواقعية لئليباف،  سورة ]﴾ أىفَّ ؽبىيٍم جى
كىالًَّذينى ، ﴿[9:سورة اؼبائدة]﴾ ؽبىيٍم مىٍغًفرىةه كىأىٍجره عىًظيمه َآَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاتِ كىعىدى اللَّوي الًَّذينى ، ﴿[25:البقرة

لّْفي نػىٍفسنا ًإالَّ كيٍسعىهىاَآَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاتِ  ٍنسىافى لىًفي  (1)كىاٍلعىٍصًر ، ﴿[42:سورة األعراؼ]﴾ الى نيكى ًإفَّ اإٍلً
 [3-1:سورة العصر]﴾ كىتػىوىاصىٍوا بًاغبٍىقّْ كىتػىوىاصىٍوا بًالصَّرٍبً َآَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاتِ ًإالَّ الًَّذينى  (2)خيٍسرو 

يىا أىيػُّهىا الًَّذينى آىمىنيوا ًٓبى تػىقيوليوفى مىا الى تػىٍفعىليوفى ﴿فالشريعة اإلسبلمية تدعو كربث على العمل كليس القوؿ فقط 
بػيرى مىٍقتنا ًعٍندى اللًَّو أىٍف تػىقيوليوا مىا الى تػىٍفعىليوفى  (2) ، كّٔذا فإف الشريعة ربوؿ األفكار كاألقواؿ [3-2:سورة الصف]﴾كى

. إٔب أفعاؿ كأعماؿ كإقبازات، كذبعل صاحبها إهبابيا كفاعبل ُب ؾبتمعو كبيئتو
 يراعى ُب ميداف الًتبية، كىكذا وبقق أفكيكوف ذلك دبعرفو ما لنفسو كما عليها، كىذه من أىم ما هبب 

اإلنساف ذاتو فهو يعرؼ كاجباتو مثلما ييدرؾ حقوقو، كيسعى بكل جد كحـز لتحقيق أىدافو كغاياتو كال يتكاسل 

                                                           
 .71، ص2002أصوؿ الدعوة، مؤسسة الرسالة، بَتكت، لبناف، الطبعة التاسعة،  عبد الكرًن زيداف، 1
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أك يتقاعس، ال يبنعو مانع كال يصده حاجز، ثقتو ُب نفسو عالية، كطموحاتو مرتفعة، يضع رجلو على األرض، 
 .كيرفع رأسو إٔب السماء

لى عليواؼبتلقي أك  هبب مراعاة قدرة :مراعاة العقولحرية الفكر و .ب  ، قاؿ اإلماـ علي رضي ا الطفل على ما يبي
ما :  كقاؿ عبد ا بن مسعود رضي ا عنو1."حٌدثوا الناس دبا يعرفوف، أرببوف أف ييكذب ا كرسولو؟: "عنو

 كىذا معناه أف الشريعة تراعي قدرة العقوؿ 2.أنت دبحدث قوما حديثا ال تبلغو عقوؽبم، إال كاف لبعضهم فتنة
كزباطب كل شخص على حسب قدراتو الذىنية كالعقلية كتتدرج مع اإلنساف حسب عمره كفهمو كقدرتو، 

مىت : " قولوعمر بن اػبطاب رضي ا عنوككذلك فإف الشريعة تيعطي اغبرية ُب التفكَت كُب الرأم؛ كفبا يؤثر عن 
 ".استعبدًب الناس كقد كلدهتم أمهاهتم أحرارا

  التربيةمكونات : الثانيالمطلب 
للًتبية كسائل عديدة لبلوغ الطفل األىداؼ اؼبنشودة، فاغبوار مع الطفل كاستعماؿ التقنيات اغبديثة، سواء أجهزة 

تكنولوجية كاؽباتف كاللوح االلكًتكين، كالتلفاز كاغباسوب كغَتىا، أك برامج ىادفة لتعليم الطفل كتثقيفو، ككذلك 
اغبوار مع الطفل كتبادؿ األفكار كاالستماع إليو، كإعطائو حرية اؼببادرة، كل ذلك يسهم ُب تفجَت طاقاتو، كإبراز 

 .قدراتو، كربرير مكبوتاتو
كالًتبية كلمة عامة تشمل كل ما لو عبلقة ببناء كتكوين شخصية اإلنساف، من معارؼ كعلـو كفنوف، ككل ما 

يسهم كيزيد ُب توسيع ىذه اؼبعارؼ كاكتشاؼ ؿبيط الشخص بيئتو كاللعب، أك يربط عبلقتو بغَته كيقوم بدنو 
كالرياضة، كقد تكلمنا عن حق الطفل ُب فبارسة الرياضة، ُب الباب األكؿ عند حديثنا حق الطفل ُب الرعاية 

 . الصحية، كعليو فبل ضركرة إلعادة ذلك مرة أخرل، فكل ما ذكرناه كغَته ىو من مكونات الًتبية
 :ككبن ىنا ركزنا على مكونُت أساسُت ُب تربية الطفل، كنبا

 حق الطفل في التعليم: الفرع األول
 حق الطفل في اللعب: الفرع الثاني

  

                                                           
 .33، ص127كتاب العلم، باب من خٌص بالعلم قوما دكف قـو كراىية أف ال يفهموا، حديث رقم  ركاه البخارم، 1
 .11، صحيح مسلم، اؼبقدمة، باب النهي عن اغبديث بكل ما ظبع، ص ركاه مسلم2
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 1حق الطفل في التعليم:الفرع األول
حيث  ُب أعلى مراتب اغبقوؽ فنص عليها ُب القانوف األساسي للدكلة، 2التعليمُب جعل اؼبشرع اعبزائرم اغبق 

كما نص قانوف األسرة على حق ". اغبق ُب الًتبية كالتعليم مضموناف: " على أف2020 من دستور65نصت اؼبادة
ُب حالة ما إذا كاف  (النفقة)كتستمر : ".. منو ُب معرض اغبديث عن النفقة75الطفل ُب التعليم، فقد جاء ُب اؼبادة

                                                           
:   أنو من االتفاقية الدولية لحقوؽ الطفل28المادةنصت  1

، كربقيقان لئلعماؿ الكامل ؽبذا اغبق تدرهبيان كعلى أساس تكافؤ الفرص، تقـو بحق الطفل في التعليمتعًتؼ الدكؿ األطراؼ  .أ 
  :بوجو خاص دبا يلي

 .جعل التعليم االبتدائي إلزاميان كمتاحان ؾبانان للجميع .1
تشجيع تطوير شىت أشكاؿ التعليم الثانوم، سواء العاـ أك اؼبهٍت، كتوفَتىا كإتاحتها عبميع األطفاؿ، كازباذ التدابَت  .2

 .اؼبناسبة مثل إدخاؿ ؾباذبة التعليم كتقدًن اؼبساعدة اؼبالية عند اغباجة إليها
 .جعل التعليم العإب بشىت الوسائل اؼبناسبة، متاحان للجميع على أساس القدرات .3
 .جعل اؼبعلومات كاؼببادئ اإلرشادية، الًتبوية كاؼبهنية متوفرة عبميع األطفاؿ كُب متناكؽبم .4
 .ازباذ تدابَت لتشجيع اغبضور اؼبنتظم ُب اؼبدارس كالتقليل من معدالت ترؾ الدراسة .5

تتخذ الدكؿ األطراؼ كافة التدابَت اؼبناسبة لضماف إدارة النظاـ ُب اؼبدارس على كبو يتمشى مع كرامة الطفل اإلنسانية كبتوافق  .ب 
 .مع ىذه االتفاقية

تقـو الدكؿ األطراؼ ُب ىذه االتفاقية بتعزيز كتشجيع التعاكف الدكٕب ُب األمور اؼبتعلقة بالتعليم، كخباصة ّٔدؼ اإلسهاـ ُب  .ج 
القضاء على اعبهل كاألمية ُب صبيع أكباء العآب كتيسَت الوصوؿ إٔب اؼبعرفة العلمية كالتقنية كإٔب كسائل التعليم اغبديثة، كتراعى 

 .بصفة خاصة احتياجات البلداف النامية ُب ىذا الصدد
الصادر باعبريدة الرظبية للجمهورية ، المتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية، 2008 يناير23 اؼبؤرخ ُب 04-08القانوف رقم  2

 : اغبق ُب التعليم14 ك13، 12، 11، 10 مواده ُبأقر كقد . 04، العدد27/01/2005اعبزائرية الديبقراطية الشعبية، بتاريخ
 .تضمن الدكلة اغبق ُب التعليم لكل جزائرية كجزائرم دكف سبييز قائم على اعبنس أك الوضع االجتماعي أك اعبغراُب: 10المادة
يتجسد اغبق ُب التعليم بتعميم التعليم األساسي كضماف تكافؤ الفرص ُب ما ىبص ظركؼ التمدرس كمواصلة الدراسة : 11المادة

. بعد التعليم األساسي
غَت أنو . سنة كاملة (16)سنوات إٔب ست عشرة  (6)التعليم إجبارم عبميع الفتيات كالفتياف البالغُت من العمر ست : 12المادة

تسهر الٌدكلة بالتعاكف  .للتبلميذ اؼبعوقُت كلما كانت حالتهم تربر ذلك (2)يبكن سبديد مدة التمدرس اإللزامي بسنتُت 
يتعرض اآلباء أك األكلياء الشرعيوف اؼبخالفوف ؽبذه األحكاـ إٔب دفع غرامة مالية  .مع اآلباء على تطبيق ىذه األحكاـ

. ربدد كيفيات تطبيق ىذه اؼبادة عن طريق التنظيم .دج50.000دج إٔب طبسُت ألف5.000تًتاكح من طبسة آالؼ
. التعليم ؾباين ُب اؼبؤسسات التابعة للقطاع العمومي للًتبية الوطنية، ُب صبيع اؼبستويات: 13 المادة

سبنح الدكلة، عبلكة على ذلك، دعمها لتمدرس التبلميذ اؼبعوزين بتمكينهم من االستفادة من إعانات متعددة، 
. السيما فيما ىبص اؼبنح الدراسية كالكتب كاألدكات اؼبدرسية كالتغذية كاإليواء كالنقل كالصحة اؼبدرسية

/ https://www.education.gov.dz: اؼبوقع الرظبي لوزارة الًتبية الوطنية اعبزائرية: المرجع
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من : " من قانوف ضباية الطفل على أف2، ككذلك نص ُب اؼبادة"الولد عاجزا آلفة عقلية أك بدنية أك مزاكال للدراسة
 . "بُت اغباالت اليت تعرض الطفل للخطر؛  اؼبساس حبقو ُب التعليم

كمن اؼبعلـو أف طلب العلم وبفظ عقل الطفل من جانب الوجود، كعليو فإف مسؤكلية الوالدين ىي ضركرة اافظة 
 1.على حق الطفل ُب التعليم، كاغبرص على ذلك ىو تنفيذ ألحكاـ الشريعة، كتطبيق لنصوص القانوف

ُب الواقع إف مرحلة الطفولة كما يرافقها من تربية كتعليم تشكل عامبلن حاظبان ُب مبو قدرات من يبسكوف بزماـ 
ف ينمو الطفل حبالة أ العقلية، كتقرر إٔب حد كبَت معآب شخصيتهم، إذ البد قدراهتم كخباصة ،األمور ُب اؼبستقبل

 كالتعليم هبب أف يعتمد ،طبيعية كيتصرؼ بتوازف، ليكوف لو مستقبل ناجح، ليس للطفل فحسب إمبا للمجتمع ككل
 2.على إهباد كسائل كأساليب تربوية حديثة متطورة ُب آّاالت كافة

 أقصى إٔب كالبدنية العقلية كقدراهتم شخصياهتم كتنمية كركحيان، كثقافيان  علميان  تشكيلهم األبناء تربية من كالغرض
 كاإلنسانية، كاغبقيقة اػبَت أعلى درجات إٔب لبلرتقاء ّٔم كبلدىم، كىبدموف كطنهم بدينهم، يؤمنوف من كإعداد حد،

 ألنفسهم كانتمائهم ككرامتهم إنسانيتهم ربقيق من سبكنهم اليت كاؼبواد كالتطبيقية النظرية كالدراسات بالقيم كتزكيدىم
. الفرص تكافؤ أساس على تعليمهم، إلكماؿ كاػبدمة، اإلنتاج ؾباالت ُب بفعالية كاؼبسانبة ككطنهم،

 أىمية العلم والتعلم: أوال

تيعٌد حقوؽ الطفل ُب التعليم غاية ُب األنبية ؼبا ؽبا من اتصاؿ كثيق حبياة اإلنساف، الذم كرمو ا كرفع من شأنو 
ًليفىةن ﴿: كجعلو خليفتو ُب أرضو، قاؿ سبحانو ًة ًإينّْ جىاًعله ُب اأٍلىٍرًض خى ًئكى بلى كىعىلَّمى ﴿، [30:البقرة]﴾كىًإٍذ قىاؿى رىبُّكى لًٍلمى

ـى اأٍلىظٍبىاءى كيلَّهىا  هيٍم بًأىظٍبىائًًهٍم فػىلىمَّا أىنٍػبىأىىيٍم بًأىظٍبىائًًهٍم قىاؿى أىٓبىٍ أىقيٍل لىكيٍم ًإينّْ أىٍعلىمي غىٍيبى السَّمىاكىاًت ﴿﴾، آىدى ـي أىنًٍبئػٍ قىاؿى يىا آىدى
[. 33-30:البقرة]﴾كىاأٍلىٍرًض كىأىٍعلىمي مىا تػيٍبديكفى كىمىا كيٍنتيٍم تىٍكتيميوفى 

 بشكل فعلي بعد اؼبهاـ على أًب كجو هبب أف وبصل على حقوقو، قبل أف يتسلم يقـو اإلنساف دبا كيلف يوفحىت 
لق، كقبل أف يكوف طفبلن فكيف بعد أبلوغو، ىذه اغبقوؽ تبدأ قبل أف يكوف كقبل  ف ىبرج للحياة، كيدخل أف ىبي

. اؼبدرسة، كيشب كيكرب كيصبح مكلفان 

                                                           
، -إسناد اغبضانة أمبوذجا– راضية قصباية كعبد الرضباف رداد، مشكبلت الوالية على الصغَت ُب ضوء اؼبقاصد اؼبتعلقة حبفظ النسل 1

. 115-75، ص ص2019، جواف15 ، اإلصدار األكؿ، العدد8 ؾبلة الشريعة كاالقتصاد، آّلد
. 210  رقيب ؿبمد جاسم كسيفاف باكراد ميسركب، ضباية حق الطفل ُب التعليم، ؾبلة كلية القانوف للعلـو القانونية كالسياسية، ص2
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أما بالنسبة ؼبوقف الشريعة اإلسبلمية من حق الطفل ُب التعليم فقد حرصت على نشر العلم بُت أفراد آّتمع، 
 منها إلزاـ الوالدين بتعليم األكالد كحثهم على االىتماـ ،كنشره بُت سائر طبقاتو، كازبذت ُب ذلك خطوات جادة

 1.بذلك، كجعل ىذا التعليم حقان لؤلكالد على اآلباء
 ؾبرد حق من اغبقوؽ يباح لصاحبو التنازؿ عنو ذبعلو كٓب ،كحثت الشريعة اإلسبلمية على حق التعليم كالتعلم

باالختيار دكف إٍب أك حرج، كإمبا ذباكز بو نطاؽ اغبق إٔب حيث جعلو فريضة إؽبية كضركرة إنسانية فقد أمر  سبحانو 
،  [114:طوسورة ] ﴾ كىقيٍل رىبّْ زًٍدين ًعٍلمنا ﴿:كتعأب بطلب العلم كاالستزادة منو إذ قاؿ تعأب

اقٍػرىأٍ بًاٍسًم رىبّْكى الًَّذم ﴿: كقد اىتمت الشريعة اإلسبلمية بالعلم أعظم اىتماـ، يقوؿ ا عز كجل ُب أكؿ ما نزؿ
لىقى  ٍنسىافى ًمٍن عىلىقو  (1)خى لىقى اإٍلً ـي  (2)خى ٍنسىافى مىا ٓبىٍ يػىٍعلىمٍ  (4)الًَّذم عىلَّمى بًاٍلقىلىًم  (3)اقٍػرىأٍ كىرىبُّكى اأٍلىٍكرى  ﴾عىلَّمى اإٍلً

 .، ففي ىذه اآليات اكمات أمر بالقراءة كتعلم أم علم يكوف لو كلغَته نفع ُب الدين كالدنيا[5-1:سورة العلق]
 يػىٍرفىًع اللَّوي الًَّذينى آىمىنيوا ًمٍنكيٍم كىالًَّذينى أيكتيوا ﴿: كقد بٌُت القرآف مكانة العلماء ُب مواضع عدة  كما ُب قولو تعأب

ةي كىأيكليو اٍلًعٍلًم قىائًمنا بًاٍلًقٍسًط الى : كقولو.  [11:سورة آّادلة]  ﴾اٍلًعٍلمى دىرىجىاتو  ًئكى بلى ﴿شىًهدى اللَّوي أىنَّوي الى إًلىوى ًإالَّ ىيوى كىاٍلمى
ٍل يىٍستىًوم الًَّذينى يػىٍعلىميوفى كىالًَّذينى الى يػىٍعلىميوفى ﴿: ، كقولو أيضا[18:سورة آؿ عمراف]إًلىوى ًإالَّ ىيوى اٍلعىزًيزي اغبٍىًكيمي﴾  قيٍل ىى

 ا بو طريقان سٌهلمن سلك طريقان يطلب فيو علمان، : "ملسو هيلع هللا ىلصكيقوؿ .[09:سورة الزمر] ﴾ًإمبَّىا يػىتىذىكَّري أيكليو اأٍلىٍلبىابً 
ا سبتدُّ إٔب كل علم فيو نفع ُب معيشة 2".من طيرؽ اعبٌنة  كىذه الفضيلة ال زبتص بطلب العلم الشرعي فحسب، بل إهنَّ

 .كحياة اإلنساف اليومية ما ٓب يتعارض مع مقاصد الشريعة اإلسبلمية
 ﴾ىو أنشأكم من األرض كاستعمركم فيها﴿: يقوؿ ا عز كجل. العلـو الدنيوية ضركرة لتنمية معاش اؼبسلمُت

 ."أنتم أعلم بشؤكف دنياكم: " ُب تأبَت النخلملسو هيلع هللا ىلصكقد قاؿ. [61:سورة ىود]
إٌف حاجة الشعوب إٔب العلم الشرعي سبتد بالضركرة إٔب حاجتها لعلـو كمعارؼ أخرل كعلم اغباسب، كالطب، 

: كعلم الصناعات اؼبختلفة، بل هبب أف تكوف ىذه العلـو ؿبل عناية كاىتماـ ُب عصرنا اغباضر لقوؿ ا عز كجل
كا ؽبىيٍم مىا اٍستىطىٍعتيٍم ًمٍن قػيوَّةو كىًمٍن رًبىاًط اػبٍىٍيلً ﴿  .[69:سورة األنفاؿ] ﴾كىأىًعدُّ

حق الطفل ُب التعليم كجعلتو حقا ن ككاجبا ينبغي توفَته اؼبسؤكلة  كاعتبار الدكلة ،للجميع كفلت الشريعة اإلسبلمية ن
 ككبارا، فحق ، صغارا رجاال كنساءاعبميع ف يشمل ىذا اغبق ألطالبيو، ك عن ضماف حق التعليم، كتوفَت كسائل العلم

                                                           
 ما يتعلق بًتبية كتعليم منا ييناقش الكثَتف أ كنرل ،سبيزت الشريعة اإلسبلمية بتقرير حقوؽ للطفل ٓب تصل إليها آّتمعات اؼبعاصرة 1

نو ال مانع من أف نأخذ من أ قمة التطور اغبضارم فيما ىبص حقوؽ اإلنساف، كاغبق يبثل الغرب كوف ،األطفاؿ دبنظار غريب
. ُب االعتبار أف اإلسبلـ كالشريعة اإلسبلمية ىي األساس ُب ذلكنضع ف أاغبضارة الغربية ما يفيدنا، لكن هبب 

كإف اؼببلئكة ..)كتكملة اغبديث . 523، ص3641 ركاه أبو داكد، سنن أيب داكد، كتاب العلم، باب ُب فضل العلم، حديث رقم 2
لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، كإٌف العآب ليستغفر لو من ُب السماكات كاألرض، كاغبيتاف ُب جوؼ اؼباء، كإٌف فضل العآب على 

العابد كفضل القمر، ليلة البدر، على سائر الكواكب، كإٌف العلماء كرثة األنبياء، كإٌف األنبياء ٓب ييورّْثوا دينارا كال درنبا، كرَّثوا الًعلم، 
 .(فمن أخذه أخذ حبظو كافر
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 على ،كالكتابكاؼبعلم  اؼبدرسة ؛ كل سبل العلمللطفل توفر أف ككاجب على الدكلة ،مطلق  ُب التعلم ىو حقالطفل
 .ءصبيع مستويات العلم كمراحلو الدراسية دكف سبييز أك تفرقة أك استثنا

عقبة ُب طريق الطفل كحقو   إزالة كل العقبات اليت تقف،كالثقافية الًتبوية كالتعليميةمؤسساهتا  بكافة الدكلةعلى ك
فالتعليم ىو حق دستورم سبييز زبل دببدأ اؼبساكاة بُت اعبميع ُب اغبصوؿ على التعليم اؼبناسب دكف   أك،ُب التعليم

 1.الدكلة تذليلو كتيسَت سبل العلم أماـ اعبميع كعلى
إف للبيئة األسرية أثرىا ُب رعاية اؼبتفوؽ كخباصة ُب مرحلة ما قبل : العوامل األسرية المؤثرة في تعليم األبناء: ثانيا

اؼبدرسة، إذ تتكوف ُب ىذه اؼبرحلة مبلمح الشخصية كمعاؼبها كتسهم األسرة بشكل فعاؿ ُب اكتشاؼ أطفاؽبا 
كتقويبهم حيث يتاح لؤلسرة فرصة مبلحظة أطفاؽبا كمتابعتهم ؼبدة طويلة، فالتفوؽ استعداد فطرم تقويو األسرة أك 

 2:تقتلو، كمن أىم خصائص اعبو اؼبنزٕب الذم يساعد على إظهار التفوؽ
 يقصد حبجم األسرة عدد أفرادىا، فاغبجم يؤثر على التقارب بُت اآلباء كاألبناء كما يؤثر على :حجم األسرة .أ 

 فاالىتماـ بو يكوف أكثر ،فحُت يعيش الطفل اؼبوىوب ُب أسرة حجمها صغَت نسبيا" متابعة الوالدين ألبنائهم
فبا يسهم ُب إظهار موىبتو، كما أف األسرة تستطيع أف توفر لو دعما . كالوقت الذم يقضيو الوالداف معو أطوؿ

 كمن خبلؿ احتكاكو بالوالدين كتفاعلو الدائم معهما يكوف بذلك أقدر على ،ماديا كمعنويا بشكل أفضل
 . اكتساب اللغة بشكل مبكر فبا يسهم ُب تنمية ذكائو كإظهار قدراتو الكامنة

لو تأثَت بالغ على مستول تفوؽ الطفل كوف العوامل الثقافية ؽبا دكر كبَت  :المستوى الثقافي والتعليمي لألسرة .ب 
، ألف اؼبمارسات الًتبوية األسرية تتأثر باؼبستول الفكرم الثقاُب  ُب إمباء القدرات العقلية كرفعها إٔب مستول عاؿو

  .ألكساطها االجتماعية، كاعبهل وبد من فعالية ىذه اؼبمارسات كيقلص من تدخبلت األسرة
 فكلما كاف ىذا اؼبستول مرتفعنا ،فاؼبستول الثقاُب كالتعليمي يعترب العامل األقول تأثَتنا ُب اؼبمارسات الًتبوية

 .كلما اذبهت اؼبمارسات إٔب اغبرية كالتسامح مع األبناء اليت تدفع ّٔم كبو التفوؽ الدراسي
كمن جهة أخرل قبد أف مستول تعليم اآلباء لو عبلقة باذباىاهتم كبو دكر اؼبدرسة كقيمة النجاح اؼبدرسي، 

 يكونوف أكثر دافعية ُب عملهم ،فاألطفاؿ الذين ينتموف إٔب الفئة األكٔب من العائبلت اليت تقدر دكر اؼبدرسة
 .اؼبدرسي من األطفاؿ الذين ينتموف إٔب الفئة الثانية من األسر اؼبستخفة بدكر اؼبدرسة

 كدرجة إشباع ، نعٍت بالوضع االقتصادم لؤلسرة مستول معيشتها:المستوى االقتصادي واالجتماعي لألسرة .ج 
حاجياهتا اؼبادية كغَت اؼبادية، أما مصدر إشباع ىذه اغباجيات فهو الدخل الناجم عن العمل أك غَته من 

 األخرل اليت تلعب دكرا ُب ارتفاع مستول اؼبعيشة أك البفاضو، الذم يؤثر على نوعية السكن كحجمو اؼبصادر
 فتوفَت األسرة لئلمكانيات اؼبادية لو األثر الواضح على ،كملكيتو كالتغذية كاغبالة التعليمية كالصحية كالًتفيهية

                                                           
. 241، صمرجع سبق ذكره رقيب ؿبمد جاسم كسيفاف باكراد ميسركب، 1
، 2017، جواف23دكر األسرة الًتبوم ُب تفوؽ األبناء دراسيا، ؾبلة علـو اإلنساف كآّتمع، العدد ،  كنور الدين زماـ ظبَتة كقبن2
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البفاض مستول دخل األسرة دكف إشباع احتياجات أعضائها األساسية ينعكس على كاىتماـ األبناء بدراستهم، 
 1.األبناءتعليم العبلقات داخل ؿبيط األسرة كيؤثر على 

 اعبو الذم يسود البيت من العوامل اؼبساعدة على التفوؽ الدراسي، ييعدٌ  :التوافق واالنسجام داخل األسرة .د 
فالعطف كاغبناف كاإلحساس باألماف يساعد األكلياء على متابعة دركس األبناء، كيبدأ االستقرار األسرم 

فالطفل يأخذ مبوه كمساره من خبلؿ . باالختيار الصحيح للزكجُت ككضع مصلحة األبناء ضمن األكلويات
التفاعل القائم بينو كبُت أفراد أسرتو ُب إطار ثقافة معينة متميزة عن غَتىا دبا تتضمنو من لغة كقيم كمعايَت 

سلوكية، كالطفل الذم ينشأ ُب جو ثقاُب يولد عنده شعور بالرغبة ُب اؼبطالعة كالثقافة، أما األسرة اليت ال تتمتع 
ّٔذا اعبو فالطفل كال شك سينعكس عليو األمر بعدـ الرغبة ُب اؼبطالعة كالثقافة كغَتىا، بالتإب الًتابط األسرم 

 .الداخلي بُت أفراد األسرة يعترب من أقول اؼبدعمات
 ما يجب تعليمو للطفل: ثالثا

 ىناؾ معارؼ أكلية، هبب تعليمها للطفل أكال، كىي دبثابة :المعارؼ األساسية التي يجب تعليمها للطفل .أ 
 .الوسائل أك اآلليات اليت تساعده الحقا ُب مواصلة تعليمو

:  خَت دليل على أنبية القراءة، ىو أٌف أكؿ آية نزؿ ّٔا القرآف الكرًن، فيها أمر كحٌث على القراءة:معرفة القراءة .1
لىقى اقْػَرأْ ﴿  كما كردت القراءة ُب آيات كثَتة، منها األمر بإتباع القرآف ،[1:العلقسورة ] ﴾ بًاٍسًم رىبّْكى الًَّذم خى

 ليقرأه على ملسو هيلع هللا ىلص، كمنها أنو أنزؿ على رسوؿ ا[18:القيامةسورة ] ﴾ فىاتًَّبٍع قػيٍرآىنىوي قَػَرْأنَاهُ فىًإذىا ﴿عند قراءتو 
: ، كمنها قولو تعأب[106:اإلسراءسورة ] ﴾ عىلىى النَّاًس عىلىى ميٍكثو كىنػىزٍَّلنىاهي تػىٍنزًيبلن لِتَػْقَرَأهُ كىقػيٍرآىننا فػىرىقٍػنىاهي ﴿الناس 

. [199-198:الشعراءسورة ] ﴾ عىلىٍيًهٍم مىا كىانيوا بًًو ميٍؤًمًنُتى فَػَقَرَأهُ ( 198)كىلىٍو نػىزٍَّلنىاهي عىلىى بػىٍعًض اأٍلىٍعجىًمُتى ﴿
ًسيبنااقْػَرأْ ﴿كحىت يـو القيامة ييؤمر اإلنساف بقراءة كتابو بنفسو  سورة ] ﴾ ًكتىابىكى كىفىى بًنػىٍفًسكى اٍليػىٍوـى عىلىٍيكى حى

ـي ﴿، [14:اإلسراء [ 19:اغباقةسورة ] ﴾ ًكتىابًيىوٍ اقْػَرُءوافىأىمَّا مىٍن أيكٌبى ًكتىابىوي بًيىًميًنًو فػىيػىقيوؿي ىىاؤي
 :فهي فوائد القراءة بالنسبة للطفلأما عن 

، كسبكنو من التكيف كالتأقلم للحياة إدراكو ُبتزيد كسبكنو من التعلم أكثر، كلؤلشياء،  الطفل  فهمُب تسهم .1.1
 .كااللبراط ُب آّتمع

دبفردات   ثيثرم الرصيد اللغوم للطفلفالقراءة ، ربسُت مهارات التعبَت، ك الطفلفكرإدخاؿ مفاىيم جديدة إٔب  .2.1
  .أيضنا اآلخرين مع عبلقتو تزيد ك. بسهولةمشاعره عن لتعبَتتساعده ُب ا كتراكيب كصبل جديدة،

 بو ايطة الطفل  البيئة، فمن من خبلؿ القراءة يكتشف  ايط بوالعآب عنتعريف الطفل دبعلومات ـبتلفة . 3.1
  .كيتعرؼ عليها

                                                           
. 58 اؼبرجع السابق، ص1
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 أىم من القراءة تيعد، حيث ككالديو الطفل بُت العاطفية الرابطة زيادةك ،تيعلم الطفل كيفية التواصلالقراءة . 4.1
.  إدراكوُب سرعة  تسهمألٌف القراءة  وبيطوف بو؛ الذين كاألشخاص الطفل بُت الرابطة لزيادة الوسائل

ٌسن ؛ للطفلاألكاديبيالعلمي كالتفوؽ القراءة تسهم ُب  .5.1  كاإلدراؾ، كىي تعود الطفل التعلم على قدرتو من كربي
.   ستيعاب، كتزيد من قدرتو على االأقل كقت فبكنُب اؼبعلومة على تلقي 

نبو القراءة  .6.1  اإللكًتكنية لعاب كعن األالتلفزيوفتيبعد الطفل عن القراءة ، فكثرة اؼبللسبؤل فراغ الطفل باؼبفيد كذبي
. فائدة األقل الضارة أك األخرل األنشطةك

ين، كفيها أمر بالكتابة  أطوؿ: إتقان الكتابة .2 ايػىٍنتيٍم ﴿آية ُب القرآف الكرًن ىي آية الدَّ يىا أىيػُّهىا الًَّذينى آىمىنيوا ًإذىا تىدى
لو ميسىمِّى  ٍينو ًإٔبى أىجى نىكيٍم َوْلَيْكُتبْ  فَاْكتُُبوهُ ًبدى وي اللَّوي َيْكُتبَ  بًاٍلعىٍدًؿ كىالى يىٍأبى كىاًتبه أىٍف َكاِتبٌ  بػىيػٍ  كىمىا عىلَّمى

 . ، كىذا يدؿ على دكر كأنبية  الكتابة ُب اؼبعامبلت بُت الناس[282:البقرةسورة ] ﴾فَػْلَيْكُتبْ 

ككذلك كما قلنا فإف أكؿ آية نزلت فيها أمر بالقراءة، كفيها أيضا ذكر للقلم، الذم بواسطتو يتعلم اإلنساف 
لىقى ﴿أشياء ٓب يكن يعلمها من قبل  ٍنسىافى ًمٍن عىلىقو  (1)اقٍػرىأٍ بًاٍسًم رىبّْكى الًَّذم خى لىقى اإٍلً ـي  (2)خى اقٍػرىأٍ كىرىبُّكى اأٍلىٍكرى

ٍنسىافى مىا ٓبىٍ يػىٍعلىمٍ  (4 )بِاْلَقَلمِ الًَّذم عىلَّمى  (3) ف كىاٍلقىلىًم ﴿، كقد أقسم ا بالقلم [5-1:سورة العلق] ﴾عىلَّمى اإٍلً
، كىذا القسم إمبا ىو لعظم شأف القلم، كعظم الكتابة بو، كعليو فإنو ال بد [1:قلمسورة اؿ] ﴾كىمىا يىٍسطيريكفى 

من تعليم الطفل اػبط أك رسم اغبركؼ كالكلمات، كإمساؾ القلم بطريقة سليمة كصحيحة، ؼبا للخط من 
أنبية ُب إيصاؿ كتبليغ األفكار اؼبكتوبة إٔب اآلخرين، ككثَت من أسباب رسوب التبلميذ ُب االمتحانات ىي 

 .سوء اػبط، ألف اؼبصحح ال يستطيع قراءة كفهم ما ىو مكتوب

 : فهيأىمية الكتابةأما عن 
 ، كيبكن أف يؤثر عدـ تعٌلم الكتابة بطريقة صحيحةىناؾ ترابط بُت القراءة كالكتابة كال يبكن الفصل بينهما، .1.2

 .، كسياؽ الكلمات كالعبارات النصوصعلى قدرة الطفل على القراءة، كىو ما ىبلق صعوبات تواجهو ُب فهم
 1.ال ترتبط الكتابة كاغبديث كالقراءة دائمنا ببعضها البعض بشكل كاضحكقد 

 كالًتكيز كالذاكرة كالتنظيم  كتساعد ُب تنمية قدراتو اؼبعرفية،كالتنبيو،الطفل تينمي عدد من مواىب الكتابة. 2.2
مواضيع ما يتلقاه من قدرة الطفل على استيعاب تضعف  دكهنا للتعٌلم؛ كمن أكؿ خطوةفالكتابة . كاؼبنهجية

 .كعلـودركس ك
كتسهم ُب زيادة االنتباه، فبا هبعل ،  على تذكر اغبركؼ كالرموز كزبٌيلها بطريقة أفضلالطفلتساعد الكتابة  .3.2

 .تثبيت األفكار كاؼبفاىيم ُب العقل أكثر فعالية، كىو ما يعٍت التمكن من تذكرىا بشكل أسهل
  .فلاغبركية للطكُب تنمية اؼبهارات النفسية ضركرة  ، كاػبط اعبميل،الكتابة اعبيدة .4.2
 .حاضره، كزبطط ؼبستقبلوك ُب صبيع جوانبها، فًتبط اإلنساف دباضيو، اإلنسانيةالكتابة تتناكؿ اغبياة  .5.2

                                                           
1
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رى نيورنا ﴿:  الكرًن ُب قولو تعأبجاء ذكر اغبساب ُب القرآف: تعلم الحساب .3 ىيوى الًَّذم جىعىلى الشٍَّمسى ًضيىاءن كىاٍلقىمى
دى السًّْنُتى  رىهي مىنىازًؿى لًتػىٍعلىميوا عىدى كىجىعىٍلنىا اللٍَّيلى كىالنػَّهىارى ﴿: ، كُب قولو سبحانو[5:يونسسورة ] ﴾َواْلِحَسابَ كىقىدَّ

دى السًّْنُتى  ٍونىا آىيىةى اللٍَّيًل كىجىعىٍلنىا آىيىةى النػَّهىاًر ميٍبًصرىةن لًتىٍبتػىغيوا فىٍضبلن ًمٍن رىبّْكيٍم كىلًتػىٍعلىميوا عىدى  كىكيلَّ َواْلِحَسابَ آىيػىتػىٍُتً فىمىحى
 .[12:اإلسراءسورة ] ﴾شىٍيءو فىصٍَّلنىاهي تػىٍفًصيبلن 

 فمثبل قراءة األرقاـ  ُب النشاطات اليومٌية،ييعد تعلم اغبساب أمرا ضركريا ُب مراحل الطفل األكٔب، فهو ييستخدـ
تسهل على الطفل معرفة األكقات عند النظر إٔب الساعة، كما أنو وبتاج إٔب اغبساب مستقببل ُب أمور التجارة 

، ليستطيع حساب الربح كاػبسارة، فعلى الطفل تعلم التعامل مع األرقاـ كالعمليات اؼبختلفة (البيع كالشراء)
كُب العصر اغبديث ال يبكن االستغناء عن اغبساب . عليها من صبع كطرح كضرب كقسمة، كغَت ذلك

 .كالرياضيات، فقد أصبحت سبس صبيع نواحي اغبياة الفردية كاعبماعية
 ىناؾ علـو نرل أنو من اعبيد أف يتعلمها الطفل، فهي تسهم ُب بناء :العلوم التي يحسن تعليمها للطفل .ب 

 :كتكوين شخصيتو، ليكوف شخصا سويا متكامبل كمتوازف ُب الفكر كالسلوؾ، كسوؼ تيقسم ىذه العلـو إٔب
 :  كأنبها:العلوم اإلنسانية .1

 العربية كآدأّا، فهي لغة القرآف، فيجب تعلم قواعدىا كعلومها اؼبختلفة اللغةبداية بتعلم : اآلداب واللغات .1.1
إضافة إٔب تعلم لغة عاؼبية أخرل على األقل، كُب ىذا العصر صارت . من كبو كصرؼ كإمبلء، كغَت ذلك

 فهي لغة البحث كالعلم كالتكنولوجيا، فعلى األكلياء تعليم أبنائهم ىذه 1،عآب التكنولوجيااإلقبليزية ىي لغة 
 .اللغة ليسايركا التطور، ككلما تعلم الطفل لغات أكثر كاف أفضل لو كؼبستقبلو

 كل ما لو عبلقة بالدين اإلسبلمي، من قرآف كحديث كسَتة نبوية كعقيدة، كفقو ّٔا كنقصد :العلوم الشرعية. 2.1
، كتربية الطفل على األخبلؽ كالقيم اإلسبلمية، كحسن ..يساعده ُب أداء العبادات كالطهارة كالصبلة كالصياـ

 .كالواجباتمعاملة اآلخرين، كطاعة الوالدين، كاالبتعاد عن اآلفات كارمات، كأداء الفرائض 
 على الطفل دراسة تاريخ بلده خاصة، كالتاريخ العاؼبي عامة، فيتعرؼ على تاريخ اعبزائر :لتاريخ والجغرافياا .3.1

القدًن كاغبديث، كنضاؽبا ككفاحها ضد االستعمار الفرنسي كثورهتا كاستقبلؽبا، كذلك ال بد أف يدرس 
كّٔذا نغرس ُب الطفل حب بلده، . اعبغرافيا، ليعرؼ موقع بلده كحدكده، كجغرافية البلداف كالدكؿ األخرل

 .كاغبرص عليو كاغبفاظ عليو كضبايتو
ال نكتفي بتعليم الطفل العلـو النظرية فقط، بل ال بد لو من علـو التجربة، كأنبها علـو الطبيعة : العلوم التجريبية .2

اليت تساعده ُب معرفة العآب من حولو فيتعرؼ من خبلؽبا على جيولوجيا األرض ككيفية تكوهنا، كعلم اؼبادة 
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Education in the Context of National Education Policy 2020, Research and Reflections on 

Education, Vol.20 No. 1, March 2022, page16. 



 حقوؽ الطفل من الوالدة إلى البلوغ: الباب الثاني

~ 229 ~ 

 

كالطاقة كالرباكُت كالزالزؿ، ككذلك علم النبات كمبوه النبات، كاغبيواف كتركيبتو كتكاثره، كجسم اإلنساف ككيفية 
 .عملو كطرؽ اافظة عليو كضبايتو

، كىي اؼبتعددة استخداماهتا  كتأٌب على رأسها الرياضيات كفركعها اؼبختلفة، كتتجلى أنبيتها ُب:العلوم الدقيقة .3
 القديبة اليت أسهمت ُب تطور البشريٌة، كتطور االكتشافات كاالخًتاعات اليت نشهدىا ُب عصرنا العلـوإحدل 

ـٌ العلـو)اسم  عليها أيطلق كلذاُب العديد من آّاالت،  اغبإب كاف ؽبا الدكر األكرب ُب تقدُّـ العديد من فقد ، (أ
مة اغباسوب كالربؾبةاألفرع العلمٌية كتطوُّرىا، كعلم  ستخدى

ي
، كالعلـو الطبٌية، حيث سانبت ُب تطوُّر األجهزة اؼب

 الفضل الكبَت ُب ؾباالت اإلحصاء، كالفيزياء، كاألحياء، ككسائل النقل، كالفىلىك، ككاف ؽباطبٌيان بشكل كبَت، 
 تسيَت أموره التجاريٌة، كربسُت أسلوب معيشتو، ُب  اإلنسافساعدتإضافة إٔب أهنا ككسائل االٌتصاالت، كالبيئة، 

، كاألحجاـالزمن، كاألبعاد، حساب اؼبقادير، كاألكزاف ك، ككضعت ؽبم  للناسمعرفة مساحات األراضيكسهلت 
 .، كهبب تعليمها للطفلكغَتىا؛ كلذلك فإٌف ؽبا أنبّْية كبَتة ُب اغبياة اليومٌية
 حق الطفل في اللعب : الفرع الثاني

إذا كاف القلب كالعقل وبتاجاف إٔب الًتبية كالتعليم كما سبق كأف ذكرنا، فإف النفس كاعبسد وبتاجاف إٔب الًتفيو، 
. كيكوف ذلك باللعب كالرياضة الكتساب اؼبهارات كالقدرات كاؼبعارؼ، كتقوية اعبسد كالركح

أما الرياضة فقد ربدثنا عنها مع الرعاية الصحية، كأما اللعب فإنو ييعدُّ الوسيلة اليت يعرب ّٔا الطفل عن كجوده ُب 
 من خبلؿ صبلة من ،مرحلة الطفولة، كىذا ما أدركتو النظم القانونية فاعًتفت حبق الطفل ُب اللعب كجسدت ذلك

 الذم يعترب جزء ال يتجزأ ،النصوص القانونية الدكلية كالداخلية كأتبعتها باآلليات البلزمة لتمكُت الطفل من ىذا اغبق
 .من صبلة حقوؽ الطفل اليت تعد من حقوؽ اإلنساف

كقد كرد ذكر اللعب ُب القرآف الكرًن ُب قصة يوسف عليو السبلـ مع إخوتو، فقد كاف يعقوب عليو السبلـ يؤب 
يوسف عناية كرعاية ؼبا علم من أمره، كؼبا تنبئ بو من حاؽبم كموقفهم منو ُب حاؿ علمهم بأمر الرؤيا، فخاؼ عليو 

منهم، كٓب يًتكو ؽبم، كٓب يأمنهم عليو مثل باقي إخوتو، كعندما قرركا التخلص من أخيهم غَتة كحسدان، ٓب يبق أمامهم 
إال إقناع أبيهم بأخذه معهم مع علمهم اؼبسبق برفضو، فاحتالوا على أبيهم كعرضوا عليو أنو سيلعب معهم إذا ىو 

ا يػىٍرتىٍع  (11)يىا أىبىانىا مىا لىكى الى تىٍأمىنَّا عىلىى ييوسيفى كىًإنَّا لىوي لىنىاًصحيوفى ﴿: تركو ؽبم، فقالوا  كىًإنَّا لىوي َويَػْلَعبْ أىٍرًسٍلوي مىعىنىا غىدن
 كاف يبلطف األطفاؿ كيبلعبهم ملسو هيلع هللا ىلصكما كردت أحاديث كثَتة تقيد أنو. [12-11:سورة يوسف] ﴾غبىىاًفظيوفى 

 مر على ملسو هيلع هللا ىلصكيكفل ؽبم حقهم ُب اللعب، ككذلك فعل اػبلفاء الراشدكف كسائر الصحابة من بعده، كمن ذلك أنو
  1".ارموا بٍت إظباعيل فإف أباكم كاف راميان "صباعة يعبوف بالسهاـ فقاؿ 

                                                           
ركاه ". ارموا كأنا معكم كلكم: ملسو هيلع هللا ىلصفأمسك أحد الفريقُت عن الرمي فقاؿ "  أرموا كأنا مع بٍت فبلف : "..كتكملة اغبديث 1

 .588، ص2899 رقم لبخارم، كتاب اعبهاد كالسَت، باب التحريض على الرمي، حديثا
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 من اتفاقية 31بد أف يتيح الوالدين للطفل حرية اللعب، فاللعب حق معًتؼ بو دكليا كقد نصت عليو اؼبادة فبل
 1"...تعًتؼ الدكؿ األطراؼ حبق الطفل ُب الراحة ككقت الفراغ، كمزاكلة األلعاب ":حقوؽ الطفل

اؼبرسـو كُب اعبزائر توجد عدة مراسيم تنص على تعريف كتنظيم األنشطة الًتفيهية كالتعليمية اؼبوجهة للطفل، منها 
 23/12/1986 اؼبؤرخ ُب341-86، يعدؿ كيتمم اؼبرسـو رقم 11/03/2012مؤرخ ُب117-12التنفيذم رقم

 2.الذم وبدد شركط إحداث مراكز الشباب لقضاء العطل كالًتفيو كتنظيمها كسَتىا
مفهوم اللعب: أوال  

 كفيو تعريف اللعب لغة كاصطبلحا: تعريف اللعب .أ 
 :تعريف اللعب لغة .1

. ىو مصدر للفعل لعب كمعناه ضد اعٌبد .1.1
 3.يتضمن مفهـو اللعب اؼبزاح كالقياـ بالفعل بقصد اللذة كاؼبتعة. 2.1

  :كردت لو عدة تعريفات منها: تعريف اللعب اصطالحا .2
نشاط سلوكي مهم يقـو بدكر رئيسي ُب تكوين شخصية الطفل، كىو ظاىرة : عرفتو كاترين تايلور بأنو .1.2

 4.كعرٌفتو اؼبوسوعة الربيطانية بأنو نشاط طوعي من أجل السركر .سلوكية ُب الكائنات اغبية
ىو أم سلوؾ أك نشاط أك عملية يبدؤىا كينظمها األطفاؿ أنفسهم، كىو وبدث ُب أم زماف كُب أم مكاف  .2.2

إذا أتيحت الفرصة، كيبكن ؼبقدمي الرعاية أف يسهموا ُب هتيئة بيئات، يبكن أف وبدث فيها اللعب، على أف 
 5.يكوف غَت إلزامي كربدكه دكافع ذاتية، كيباشر بو كغاية ُب حد ذاتيو كليس كوسيلة لبلوغ ىدؼ

 .اللعب نشاط الغرض منو اغبصوؿ على اؼبتعة، كيتميز بالتلقائية بعيدا عن الضغط كالقوة كاإلكراه .3.2
ىو اللعب نفسو، فالطفل يلعب ألنو يريد أف يلعب، كىو عكس العمل  (ُب نظر الطفل)اللعب الغرض منو  .4.2

. اعبسدم الذم يرمي لتحقيق غرض أك ىدؼ

                                                           
تعًتؼ الدكؿ األطراؼ حبق الطفل ُب الراحة ككقت الفراغ، كمزاكلة األلعاب " : من االتفاقية الدولية لحقوؽ الطفل31المادةنص  1

 . كاؼبشاركة حبرية ُب اغبياة الثقافية كُب الفنوف،كأنشطة االستجماـ اؼبناسبة لسنو
ربًـت الدكؿ األطراؼ كتعزز حق الطفل ُب اؼبشاركة الكاملة ُب اغبياة الثقافية كالفنية كتشجيع على توفَت فرص مبلئمة كمتساكية 

 ".للنشاط الثقاُب كالفٍت كاإلستجمامي كأنشطة أكقات الفراغ
. 16، العدد21/03/2012: الصادر باعبريدة الرظبية للجمهورية اعبزائرية الديبقراطية الشعبية بتاريخ2
 .15-14، ص2014 حناف عبد اغبميد العناين، اللعب عند األطفاؿ، دار الفكر، األردف، الطبعة التاسعة، 3
، 164 ، العدد3عبد الرضبن بن ضبود الغامدم، دكر اللعب من منظور الًتبية اإلسبلمية، ؾبلة الًتبية جبامعة األزىر، مصر، اعبزء  4

 569.، ص2015يوليو 
: المرجع. من اتفاقية حقوؽ الطفل 31 اؼبتعلق بنص اؼبادة2013/17تعريف اللعب من طرؼ عبنة حقوؽ الطفل ُب تعليقها رقم  5

 .http://hrlibrary.umn.edu/arabic/crc.html جامعة منيسوتا، مكتبة حقوؽ اإلنساف، اؼبوقع
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ينطوم اللعب على فبارسة االستقبللية كالنشاط البدين أك العقلي أك العاطفي، كيبكن أف يتخذ أشكاال غَت . 5.2
ؿبدكدة، كيبارس إما صباعيا أك على انفراد، كتتغَت ىذه اإلشكاؿ أك تتكيف مع مراحل الطفولة، كتتنوع 

أنشطة اللعب عند األطفاؿ شكبل كمضمونا، تبعا لتنوع البيئة كالثقافة كاغبياة االجتماعية كاالقتصادية لكل 
 . كما تتنوع تبعا للمرحلة العمرية اليت يبر ّٔا،طفل

 : كاؼبتمثلة فيما يلي:خصائص اللعب .ب 
. اللعب نشاط حر ال إجبار فيو، كييعٌد غاية ُب حد ذاتو، يرتبط بالدكافع الداخلية 1
 .اللعب انعكاس لواقع الطفل، فالطفل برباءتو هبسد كاقعو اؼبعيشي 2
  .اللعب نشاط متنوع كمتدرج من التلقائية إٔب النظاـ 3
. نشاط يصعب التنبؤ بنتائجواللعب  4
 . اللعب ظاىرة اجتماعية، ؽبا تأثَت مباشر على مبو الطفل االجتماعي كاػبلقي كتأىيلو لعآب الكبار 5
 . ، فبل ينبغي أف ييستهاف بو كيضيق على الطفل فيو الطفلاللعب جزء ال يتجزأ من حياة 6
 .اللعب عند الطفل طريقة للتواصل كالتعبَت 7
 .يينمي القدرات العقلية كاعبسمانية كاالجتماعية لدل الطفلاللعب  8
 1.إسًتاتيجية أساسية للتعلماللعب  9

يبكن التأكيد على البعد األساسي كاغبيوم للعب ُب حياة الطفل، فزيادة : لطفلاأىمية اللعب وفوائده عند : ثانيا
. على أنو مصدر اؼبتعة كالسعادة، فهو أيضا عنصر أساسي للنمو البدين كاالجتماعي كاؼبعرُب كالعاطفي كالركحي

 :اللعب نشاط عفوم غَت مقصود، غَت أف لو أنبية بالغة ُب حياة الطفل: أىمية اللعب في حياة الطفل .أ 
 :فبارسة الطفل للنشاط اغبركي، يسهم ُب مبوه اعبسمي كاغبركي كاغبسي من خبلؿ :بدنيا وجسميا .1

  غبواساتقوية اعبسم كسبرين العضبلت كتدريب .
 تعلم مهارات حركية عديدة كالقفز كالركض كالتسلق. 
 التخلص من اضطرابات اغبركة كزيادة القدرة على حفظ التوازف. 
 2.اؼبسانبة ُب تكوين الطفل للقياـ بالعمليات العقلية كالتحليل كالًتكيب 

 :يؤدم اللعب دكرا أساسيا ُب البناء اؼبعرُب للطفل كذلك عن طريق :عقليا وذىنيا .2
 توفَت فرص االبتكار، كاالستكشاؼ كاختبار التجارب اؼبختلفة .
 تنمية مهاراتو على التعليمك على تعلم اؼبواد الدراسية، تومساعد ك.تشويق الطفل كتنمية قدراتو للتعلم. 

                                                           
1

 UNICEF, Learning through play, Strengthening learning through play in early childhood 

education programmes, 2018, page3. 
https://www.unicef.org/sites/default/files/2018-12/UNICEF-Lego-Foundation-Learning-through-Play.pdf 

 .24-22حناف عبد اغبميد العناين، اؼبرجع السابق، ص 2
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 تنمية القدرة على التذكر كالربط كقوة اؼببلحظة، كتنمية اإلدراؾ اغبسي .
 زيادة الرصيد اؼبعلوماٌب لدل الطفل خبصوص الناس كاألشياء. 
 1.التدريب على الًتكيز كاالنتباه 

 :يسهم اللعب ُب التنشئة االجتماعية لؤلطفاؿ حيث: اجتماعيا .3
 يسهم اللعب ُب النضج االجتماعي، كاندماج الطفل مع اآلخرين . 
 من معرفة عادات كقوانُت آّتمعقيبكن، كيسهم اللعب ُب زرع القيم االجتماعية عند الطفل . 
 ُب االحتكاؾ بآّتمعحاجاتويشبع ، كاللعب يسهم ُب تعليم الطفل اؼبهارات االجتماعية . 
 اللعب يؤدم دكرا ُب قبوؿ الطفل اجتماعينا. 

 :كللعب أنبية نفسية نذكر منها: نفسيا .4
 إحساس الطفل باؼبتعة كالبهجة كالسركر، كييسهم ُب إعداد  الطفل كهتيئتو للحياة اؼبستقبلية .
  اللعب يعزز اػبياؿ، كاإلبداع، كاالبتكار، كاالستقبللية، يتم تطوير أشكاؿ جديدة من تكنولوجيا اؼبعلومات

األجهزة، من اؼبرجح  أجهزة االستشعار كشرائح الكمبيوتر اؼبدؾبة ُب ؾبموعة كاسعة من كاالتصاالت، مع
 2.أف رباكي ىذه التطورات أكثر اعبوانب التخيلية كاالستكشافية من لعب األطفاؿ

 ييكسب اللعب الطفل الثقة ُب النفس، كيساعده ُب فهم الذات كتنميتها كإدارؾ دكره ُب اغبياة. 
 :توجد الكثَت من الفوائد للعب للطفل، فتتمثل ُب النواحي اآلتية:  بالنسبة للطفلاللعبفوائد  .ب 

يساعد اللعب ُب تربية األطفاؿ كبناء شخصياهتم من خبلؿ ما يتعرضوف لو من مواقف كردكد أفعاؿ أثناء : تربويا .1
اللعب اعبماعي، أك الفردم، لذلك هبب على الوالدين اعتماد األنشطة الًتبوية اؽبادفة من أجل غرس األخبلؽ 

، كالشجاعة، كاإلخبلص، كالصدؽ، كاألمانة، كالصرب  .اغبميدة ُب شخصيات األطفاؿ، كمنها الكـر
، فيساعد على ربفيز اعبسم على النمو السريع الطفلييعٌد اللعب من النشاطات اغبركية اؽبامة ُب حياة  :بدنيا .2

كحرؽ الدىوف كالسكريات الزائدة ُب الدـ، فهذا يساعد ُب  اغبفاظ على صحة األطفاؿ كضبايتهم من اإلصابة 
بالكثَت من األمراض، كما يسهم اللعب ُب تفريغ الطاقة اغبركية الزائدة لديهم كفبارستها ُب شيء مفيد، يبكن أف 

 .يؤدم منع األطفاؿ من اللعب إٔب البفاض مستويات اللياقة لديهم كيسبب اؽبزاؿ ألجسامهم كتشوىها
يسهم اللعب ُب تنمية قدرات األطفاؿ العقلية كالفكرية، كما يساعدىم على إدراؾ كمعرفة العآب ايط : عقليا .3

ّٔم كما وبدث حوؽبم من أمور ـبتلفة، كيساعد ُب إجراء العمليات العقلية البسيطة اليت يقوموف ّٔا خبلؿ اللعب 

                                                           
 .25اؼبرجع السابق، ص 1
2

 Kleopatra Nikolopoulou, Computer Play and Children‘s Development of Skills in Science, 

International Journal of New Technology and Research (IJNTR), Volume-1, Issue-5, 

September 2015 Page 21. 
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من تركيب كذبميع كربليل، كما ينتج عنها من تعلم كإكساب مهارات كأفكار جديدة، كاليت تتطور كتنمو تدرهبيان 
 .مع تقدـ عمر األطفاؿ ككصوؽبم إٔب مرحلة الطفولة اؼبتأٌخرة

تسهم األلعاب اعبماعية ُب تنمية الناحية االجتماعية من حياة األطفاؿ، كتساعدىم ُب احًتاـ الغَت  :اجتماعيا .4
كتعلم النظاـ كإتباع القوانُت، كما يتعرفوف على مفاىيم اعبماعة، كاالنتماء، كاؼبساعدة، كالصداقة، كيساعد اللعب 

األطفاؿ على تعلم كيفية إنشاء العبلقات االجتماعية كطرؽ اغبفاظ عليها، كيسهم اللعب ُب حل اؼبشاكل 
 .كالنزاعات اليت تواجو الطفل، كالتخلص من االنعزالية كااللتفات لآلخرين كاالىتماـ ّٔم

حرماف الطفل من اللعب ُب الصغر ىبلق لو عقدة كبَتة ُب مرحلة : حرمان الطفل من اللعب ودور األسرة .5
فهم من ىبتاركف  . كما أنو ىبلق منو شخصيو ضعيفة يتحكم فيها اآلخركف.الشباب، فيصبح جادا أكثر من البلـز

لو ماذا يفعل، كماذا يقوؿ، فهو قد تعود على سلب حريتو منذ الصغر فأصبح ببل ىدؼ، كببل رأم، كيتحوؿ إٔب 
 .شخص ىامشي غَت مؤثر ُب ؿبيطو

لؤلسرة دكر ُب إشباع حاجات الطفل البدنية كالفسػيولوجية كالنفسػية كاالجتماعية، كتنمية الشعور باالنتماء 
 . ألسرتو، فهي تؤثر على سلوكو كتفاعلو مع اؼبواقف اغبياتية اليت يواجهها داخل األسرة كخارجها

فاألسرة تؤدم دكرا فػي تكوين ميوالت كاذباىات أبنائها كبو فبارسة األنشطة كاأللعاب الًتفيهية، كاستثمارىم 
ألكقات فراغهم إهبابيا، من خبلؿ اللعب اؼبفيد، الذم هبلب ؽبم الراحة اعبسمية كالتوازف النفسي، فهذا ىو 

. كاجب اآلباء كبػو األبناء
مع االنتشار الواسع لؤللعاب االلكًتكنية، كاف ال بد لنا من تناكؿ ىذه :  الطفلفي االلكترونية وأثرىا األلعاب: ثالثا

 . على الطفل من الناحية النفسية كاالجتماعية كالًتبوية كالعقائديةتأثَتاهتا كدراسة ،األخَتة
 : كتتمثل ىذه الفوائد ُب:فوائد األلعاب االلكترونية .أ 

 . تسهم األلعاب اإللكًتكنية ُب زيادة أداء الطفل اؼبعرُب، ككفاءتو الدراسية 1
سن األلعاب اإللكًتكنية عملية ازباذ القرار لدل الطفل، بشكل أفضل كأسرع 2 .  ربي
.  بعض األلعاب اإللكًتكنية تيشجع على القراءة 3
.  األلعاب اإللكًتكنية تينمي اؼبهارات العقلية كالتفكَت االسًتاتيجي 4
.  األلعاب اإللكًتكنية تىزيد من اىتماـ الطفل بالتكنولوجيا 5
كن أصحاب العهقد كاؼبرضى نفسيا من التواصل مع الناس من خبلؿ العآب  6 سبي بعض األلعاب اإللكًتكنية ى

.  االفًتاضي، إذ يتمكن من التواصل كتكوين صداقات جديدة
.  فبا هبعل العملية التعليمية أكثر سهولة كميتعة،بعض األلعاب اإللكًتكنية ىي أدكات للتدريس 7

 1: كلؤللعاب اإللكًتكنية أضرار خطَتة على الطفل منها:أضرار األلعاب االلكترونية .ب 
                                                           

شرؽ اعبزائر، كقد أكدت  بوالية سطيف  سنة11، انتحر طفل يبلغ من العمر 2017 نوفمرب17 مثل لعبة اغبوت األزرؽ، ففي1
 https://ar.wikipedia.org.نتائج التحقيق أف سبب االنتحار كاف بسبب لعبة اغبوت األزرؽ اليت كاف يقضي معظم كقتو فيها 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%81
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ينتج عن األلعاب االلكًتكنية ـباطر على صحة الطفل اعبسدية كآالـ الظهر كالرقبة كالرأس كالعينُت بسبب  1
تشكل ـباطر على الصحة النفسية للطفل، فهي من أسباب  ك،اعبلوس اؼبطوؿ أماـ األجهزة االلكًتكنية

ارتفاع السلوؾ العنيف، كارتفاع معدؿ جرائم القتل كاالغتصاب، كاالعتداءات اػبطَتة، ألف العنف الذم 
 . يعرض من خبلؿ اللعبة يقدـ على أنو نوع من التسلية كاؼبتعة

 طفبل غَت تينشئ للطفل حيث أف ىذه األلعاب ،تشكل ىذه األلعاب خطر على التنشئة االجتماعية 2
اجتماعي منطويا على نفسو، غَت متواصل مع اآلخرين كىو ما يعيق تعلم الطفل للمهارات االجتماعية، كما 

تنشأ طفبل أنانيا ال يفكر إال ُب إشباع حاجاتو اػباصة فقط نتيجة حبو للعبة، كتؤدم ىذه األلعاب إٔب 
.  مشاكل أسرية كنقص التواصل األسرم، حيث انتشر ما ييعرؼ باإلدماف على االنًتنت

 إذ ذبعلو يضيع الوقت على حساب التحصيل الدراسي، كتيضعف قدراتو الفكرية ؛تعد خطرا على الطفل 3
 1.دماف عليها، كعدـ اكتفاء اعبسم كالعقل غباجتو للنـواإلبسبب اإلرىاؽ الناتج عن 

قد تشكل ىذه األلعاب خطر على عقيدة الطفل، كذلك بتضمنها ؿبتول ـبالف ؼببادئ الشريعة اإلسبلمية،  4
 .كؿباكلة ربريف كتشويو عقيدة الطفل كاإلساءة لدينو. كاإلساءة ؽبا كنشر اإلباحية كغَتىا من ارمات

أكٔب اؼبشرع اعبزائرم اىتماما بالغا بالطفل كضبايتو من ـبتلف اؼبخاطر، حىت عندما  :الحماية من أخطار اللعب .ج 
 كذلك من خبلؿ تأمُت سبلمة الطفل عند استعماؿ أدكات اللعب، حيث ًب كضع ،يكوف يبارس حقو ُب اللعب

 اؼبتعلق 1997ديسمرب24 اؼبؤرخ ُب 2(494/97) دبوجب اؼبرسـو التنفيذم رقم ،ضوابط لتصنيع اللعب كبيعها
 كما جعل من اغبماية االجتماعية كاؽبيئات اؼبكلفة ّٔا دبوجب ،بالوقاية من األخطار الناصبة عن استعماؿ الليعب

ٓب يتناكؿ الضوابط  لكن ىذا اؼبرسـو ،اؼبتضمن قانوف ضباية الطفل كسيلة غبماية الطفل ُب خطر12/15القانوف 
 .اليت ربكم األلعاب االلكًتكنية كاليت أضحت ُب الوقت الراىن ىي أغلب ما يقبل عليو األطفاؿ

ؾبموعة من الضوابط اليت  494/97تضمن اؼبرسـو التنفيذم رقم :ضوابط تصنيع األلعاب الخاصة باألطفال .1
 :هبب مراعاهتا، فقد أكد على ضركرة توفر صبلة من اػبصائص اؼبيكانيكية كالكيمائية كحىت الكهربائية كىي

  هبب أف تكوف اللعب ككل األجزاء اؼبكونة ؽبا متينة كمستقرة لتقاـك كل أنواع الضغوط كالكسور أك التشوىات
 .اليت قد تسبب اعبركح لؤلطفاؿ

 هبب أف تكوف حركة األجزاء اػباصة باللعبة مصممة بطريقة ال تسبب اعبركح عند ؼبسها .
 شهرا ذات حجم كاؼ، لكي ال تبلع أك 36أف تكوف اللعب اؼبوجهة لؤلطفاؿ الذين تقل أعمارىم عن 

. تستنشق، ككذا أجزاؤىا كمادة تغليفها
                                                           

 ُب ظل البيئة الرقمية، آّلة العلمية للتكنولوجيا كعلـو اإلعاقة، اعبزائر الطفلدليلة خبيش، قباة وبياكم، سامية عزيز، اللعب عند  1
 .195-175، ص2020، أكتوبر 04 ، العدد02 آّلد

، اؼبتعلق بالوقاية من األخطار الناصبة عن استعماؿ اللعب، اعبريدة 1997ديسمرب24 اؼبؤرخ ُب 494-97اؼبرسـو التنفيذم رقم 2
 .85الرظبية، العدد
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 أف ال تيصنع اللعبة دبادة سريعة االلتهاب ُب ؿبيط الطفل .
  هبب أف تصنع الليعب بطريقة ال سبثل ُب حالة استعماؽبا العادم أك اتمل أخطارا على صحة الطفل، أك

.  جركحا عند إدخاؽبا ُب اؼبعدة أك استنشاقها أك عند مبلمسة اعبلد أك األغشية اؼبخاطية أك العُت
  كما ذبدر اإلشارة إٔب أف اؼبشرع حدد قيمة اتول الكيمائي لبعض اؼبواد اليت تدخل ُب تصنيع اللعب كاليت

 . هبب مراعاهتا ضباية لصحة الطفل
 هبب أف تصنع اللعب الكهربائية بطريقة ال تسبب ّٔا درجة اغبرارة القصول ُب حركؽ عند مبلمستها. 
 أف تصنع اللعب بطريقة تضمن شركط النظافة من أجل ذبنب نقل األمراض كالعدكل. 
 أف ال ربتوم اللعب على عناصر إشعاعية تضر صحة الطفل. 
  مراعاة خصوصية بعض األلعاب كعدـ 494/97 كمن بُت الضوابط اليت أكد عليها اؼبرسـو التنفيذم

 حبيث سبنع بعض األلعاب على األطفاؿ ،مناسبتها لؤلطفاؿ ُب مرحلة الطفولة األكٔب كاددة بثبلثة سنوات
 .لك عند ربديد اؼبعلومات عنهاذالذين ٓب يتجاكز عمرىم ثبلث سنوات إذ من الواجب ذكر 

 أف ترفق ىذه األلعاب  ؛كلقد خص اؼبشرع اعبزائرم األراجيح كبعض األلعاب اؼبماثلة بأحكاـ خاصة منها
بوصفة استعماؿ تلفت االنتباه إٔب ضركرة القياـ باؼبراقبة كالصيانة الدكرية لؤلجزاء األكثر أنبية، كتوضح بأف 

ىذه الليعب ُب حالة إنباؿ الرقابة تتسبب ُب أخطار أك االنقبلب، كهبب كذلك تقدًن تعليمات خاصة 
 .بالطريقة اؼبثلى لتجميعها كاإلشارة إٔب األخطار اليت قد تنجم إذا كاف التجميع غَت صحيح

حرصا من اؼبشرع اعبزائرم على سبلمة األطفاؿ كضع ؾبموعة من  :قواعد بيع ألعاب األطفال واستيرادىا .2
 :منها 494/97الضوابط اليت ربكم عملية بيع األلعاب دبوجب اؼبرسـو التنفيذم 

 تأكد من مطابقة اللعب ؿهبب على الصانع أك اؼبستورد أف يقـو أك يكلف من يقـو بالتحقيقات البلزمة ؿ
. كنوعيتها حسب ما جاء ُب أحكاـ اؼبرسـو اؼبذكور

 كالعبلمة كعنواف ، تسمية اؼببيع، االسم كالعنواف التجارم؛هبب ذكر البيانات التالية عند عرض اللعب لليب 
كربرر ىذه ، الصانع كذلك اسم اؼبستورد كعنوانو، طريقة االستعماؿ، التحذيرات كبيانات احتياط االستعماؿ

 .البيانات باللغة العربية كتكملة ذلك بلغة أخرل
 إال اللعب اليت احًتمت فيها ؛ال هبوز أف تصنع أك تستورد أك توضع رىن البيع أك توزع دبقابل أك ؾبانا 

. 494/97اؼبتطلبات األساسية للسبلمة اددة دبوجب اؼبرسـو التنفيذم رقم
بالرغم من التطور اغباصل ُب آّاؿ التكنولوجي كاالنًتنت،  :الفراغ التشريعي في مجال األلعاب االلكترونية .3

 كرغم اؼبخاطر العديدة كاآلثار السلبية ،كغزك األلعاب االلكًتكنية عآب األطفاؿ على حساب األلعاب التقليدية
ؽبا، إال أف اؼبشرع اعبزائرم ٓب يتناكؿ معايَت كأنواع األلعاب االلكًتكنية اليت يسمح بتسويقها ُب السوؽ الوطنية أك 
ربميلها من خبلؿ اغباسوب االلكًتكين، لذا على اؼبشرع اعبزائرم التدخل عاجبل غبماية األطفاؿ من خطر ىذه 
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األلعاب، اليت أضحت اؼببلذ الوحيد للطفل ألجل الًتفيو كقضاء أكقات اؼبتعة كالراحة، فخطر ىذه األلعاب 
  1.يستدعي التدخل التشريعي لسد ىذا الفراغ فاألمر يتعلق األجياؿ القادمة كمستقبلها

 البد من كضع ،لتأمُت الولوج اآلمن للطفل للعآب الرقمي خبلؿ فبارسة اللعب: إستراتيجية البيئة الرقمية اآلمنة .4
 كزارة الداخلية، ؛ كيشارؾ ُب ىذه اإلسًتاتيجية ؾبموعة الوزارات اغبكومية ىي،إسًتاتيجية كطنية غبماية األطفاؿ

كزارة الًتبية، الصحة، القضاء، كالتكنولوجيا الرقمية، إذ أف ىذه الوزارات يقع على عاتقها مسؤكلية ضباية األطفاؿ 
من األطفاؿ كسبلمتهم أ كما يعد العمل مع أصحاب اؼبصلحة الطريق األفضل لضماف ،.من ـباطر العآب الرقمي

األطفاؿ، اآلباء كاألكصياء كاؼبربوف ركاد الصناعة التكنولوجية كالسلطات اؼبطبقة للقانوف : ُب ىذا العآب كىم
 .كمصاّب الرعاية الصحية كاػبدمات االجتماعية كاؼبنظمات الغَت حكومية كالباحثوف

يبلك األطفاؿ قدرة كبَتة : مشاركة األسرة والمدرسة في تأمين األطفال من مخاطر األلعاب اإللكترونية .1.4
على التكيف مع التكنولوجيا اغبديثة بسهولة كاستعماؽبا، كرغم ذلك يشعر الكثَتكف من األطفاؿ بعدـ األماف 

  .كلديهم العديد من اؼبخاكؼ عند كلوج ىذا العآب
 ،كافتقار األطفاؿ إٔب اػبربة ُب ىذا العآب هبعلهم ُب مركز ضعف ذباه اؼبخاطر كمن حقهم اؼبساعدة كاغبماية

كمن األنبية دبكاف أف تراعى سياسة اغبماية ُب ىذا آّاؿ، مع كجود آليات مبلئمة لتمكُت األطفاؿ من 
على األكلياء السعي لتلقي ك 2.التعبَت عن أنفسهم، كإعطاء قيمة لتجارّٔم اؼبلموسة ُب استعماؿ التكنولوجيا

  .التعليم الذم يبكنهم من ؿبو األمية الرقمية، لفهم البيئة االلكًتكنية كضباية أبائهم كتعليمهم ضباية أنفسهم
كما يقع على عاتق اؼبدارس مسؤكلية تعليم األطفاؿ طريقة البقاء ُب كضع أكثر أمنا على االنًتنت، حيث 

تدرج ىذه اؼبواد ُب اؼبناىج الدراسية، كعلى األكلياء التحلي بركح اؼبسؤكلية كتقدًن اؼبثل اعبيد ُب كيفية 
استخداـ األجهزة االلكًتكنية كالتصرؼ بطريقة مناسبة ُب ىذا العآب، كعلى كاضعي السياسات أخذ رأم 

 .األكلياء حوؿ كيفية ضباية أطفاؽبم كاؼبسانبة اإلهبابية ُب ضببلت التوعية حوؿ ـباطر العآب الرقمي
يبتلك صناع التكنولوجيا اغبديثة اؼبعرفة اليت يتعُت على كاضعي سياسات ضباية األطفاؿ من ـباطر البيئة  كما

 كبالتإب عليهم إشراؾ ركاد الصناعة ُب صياغة ككضع ،معاعبتها كفهمها ككضع اإلطار القانوين ؽباك ،الرقمية
 كما هبب تعزيز دكر الصناعة ُب تصميم منتجات تكنولوجية بطريقة ،قوانُت ضباية األطفاؿ ُب ىذه البيئة

 3.ةتساعد األطفاؿ من استخدامها بطرؽ آمن
من بُت نتائج التطور التكنولوجي توسع استخداـ االنًتنت ُب صبيع ؾباالت اغبياة، كمن  :الهيئات القضائية .2.4

طرؼ صبيع فئات آّتمع، كمن بُت من توسع نشاطو باستعماؿ ىذه الوسيلة آّرموف، حيث أدل إٔب زيادة 
                                                           

، 02 حورية السويقي، اغبماية القانونية للطفل من األلعاب السلبية االلكًتكنية، آّلة اؼبتوسطية للقانوف كاالقتصاد، اعبزائر، آّلد 1
 .139، ص08العدد

 .22، ص2020االرباد الدكٕب لبلتصاالت، مبادئ توجيهية لواضعي السياسات بشأف األطفاؿ على االنًتنت،  2
 .24-23اؼبرجع السابق، ص 3
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معتربة ُب تداكؿ مواد االعتداء اعبنسي على األطفاؿ عرب االنًتنت، كىذا ما يستدعي أف يشارؾ أعضاء 
اؽبيئات القضائية ُب إسًتاتيجية شاملة، لضماف أمن األطفاؿ ُب البيئة الرقمية، كعليو وبتاج موظفو ىذه 

اؽبيئات تكوينا كتدريبا مبلئما إلجراء التحقيق ُب اعبرائم اؼبتصلة باإلنًتنت ضد األطفاؿ، كبالتإب اغبصوؿ 
كيستوجب األمر إقامة قنوات اتصاؿ بُت ىذه  على قدر كاؼ من اؼبعارؼ التقنية ؼبواجهة ىذه اعبرائم،

 كىو ما ًب فعليا ُب الكثَت من الدكؿ اليت كضعت ،اعبهات كاألطفاؿ أك أم شخص للتبليغ عن ىذه اغبوادث
خطوط ساخنة للتبليغ عن ىذه اؼبواد، كما تستدعي اؼبسألة ضماف التعاكف الدكٕب بُت ـبتلف اعبهات 

 1.القضائية ُب صبيع أكباء العآب ألف خطر االنًتنت على األطفاؿ ذك طابع عاؼبي
قد يكوف الطفل اؼبعرض ػبطر االنًتنت كالتضرر منها ُب أمس اغباجة  :الخدمات االجتماعية والصحية .3.4

 للدعم النفسي كاالجتماعي، كىو ما يقتضي تكوين العاملُت ُب إطار اػبدمات االجتماعية، كالعمل على 
كما أف الرعاية  تدريبهم لتقدًن ىذا الدعم من خبلؿ قنوات العآب الرقمي كمؤسسات الرعاية االجتماعية،

الصحية تشكل جانب مهم من إسًتاتيجية مواجهة ىذا اػبطر، يلـز ىذه اعبهات اإلببلغ عن حاالت 
 2.االعتداء كتقدًن الدعم لؤلطفاؿ حيث سبتد الرعاية الصحية جانب الدعم للصحة العقلية

يقدـ الباحثوف ُب ميداف العلـو االجتماعية كمن ذكم االىتماـ باإلنًتنت اؼبساعدة للدكؿ : الباحثون .4.4
 كذلك باالستناد إٔب ،كاغبكومات ُب صياغة االسًتاتيجيات اؼببلئمة لضماف أمن األطفاؿ ُب العآب الرقمي

 .األحباث اليت هبريها العلماء كاألكاديبيوف كالباحثوف من ذكم االىتماـ دبجاؿ االنًتنت كتأثَتىا على األطفاؿ
كاعترب اؼبشرع اعبزائرم نوادم االنًتنت مؤسسات للتسلية باإلضافة إٔب قاعة اللعب : مستغلو نوادي االنترنت .5.4

هنا كل أ مؤسسات التسلية على 207/05كقاعة الفيديو كاؼبكتبة الرقمية، كعرؼ ُب اؼبادة الثانية من اؼبرسـو
مكاف يستقبل اعبمهور كيقدـ خدمات ُب كسط مغلق أك ُب اؽبواء الطلق بواسطة منشآت أك ذبهيزات 

كقد خص اؼبشرع األطفاؿ حبماية خاصة من خبلؿ الدخوؿ إٔب . ـبصصة لغرض الًتكيح كالتسلية كالًتفيو
 كلكن الواقع ىبالف ذلك سباما حيث يتوجو ،ىاتو األماكن من قبل القاصر دبرافقة اؼبسؤكؿ القانوين عنو

 كييسمح ؽبم الدخوؿ إٔب العآب الرقمي كالولوج إٔب مواقع ذات ؿبتول ،األطفاؿ إٔب ىذه النوادم بصفة منفردة
.  كىو ما يؤكد أنبية مشاركة مستغلي نوادم االنًتنت ُب اإلسًتاذبية الوطنية للبيئة الرقمية اآلمنة3.غَت قانوين

من خبلؿ ماسبق ذكره يستخلص أف حق الطفل ُب اللعب حق أساسي، يرتبط بالنمو الفكرم كاعبسدم 
كاالجتماعي للطفل، كلكن فبارستو قد تؤدم إٔب التعرض إٔب ـباطر متعددة من الناحية اؼبادية كالنفسية 

 .كالعقائدية كاالجتماعية
                                                           

 .23، ص السابقاؼبرجع  1
 .25، صالسابقاؼبرجع  2
، ادد لشركط ككيفيات فتح كاستغبلؿ مؤسسات التسلية كالًتفيو،  04/06/2005، اؼبؤرخ ُب207-05اؼبرسـو التنفيذم رقم  3

. 5، ص39العددالصادر باعبريدة الرظبية للجمهورية اعبزائرية الديبقراطية الشعبية، 
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 ىذا الفصل نبحث عن اغبقوؽ اؼبالية للطفل، كىي اليت تضمن مستقبلو كحياتو القادمة، كأكؿ كأىم تلك اغبقوؽ ُب

ىو حق الطفل ُب النفقة اليت ذبب على كليو، ُب كل مراحل حياة الطفل، فعندما يكوف جنينا ذبب النفقة على أمو 
كعندما ييولد ذبب نفقة االبن على كالده، أك كليو كما - كما رأينا ُب معرض حديثنا عن حقوؽ اعبنُت–ألجلو 

سنرل، فالنفقة ضركرة ال بد منها الستمرار حياة الطفل كقواـ صحتو، حيث سنتطرؽ إٔب مفهومها كمشتمبلهتا، 
 . كجريبة االمتناع عن تقديبها

كباعتبار أف الطفل يبلك ذمة مالية مستقلة؛ فإننا سنتطرؽ إٔب حق الطفل ُب اؼبَتاث، ككذلك سنتعرض للتنزيل، 
 . (ُب حقوؽ اعبنُت)كقد تناكلنا سابقا حقو ُب تلقي التربعات 

كألف الطفل قاصر، كغَت مؤىل للتصرؼ بأموالو بنفسو، فإننا سنتطرؽ إٔب النيابة الشرعية كاليت تشمل الوالية 
كما أف التصرفات اؼبالية . كالوصاية كالتقدًن، فللطفل حق ُب من يبثلو كينوب عنو كيتؤب التصرؼ كالوالية على أموالو

خصوصا كالقانونية على كجو العمـو ربتاج إٔب األىلية كالبلوغ، لذا فقد صبعناىا مع بعض ُب اؼببحث الثاين من ىذا 
 .الفصل كخصصناه للحديث عن النيابة الشرعية دبا فيها األىلية كالبلوغ

 كالنيابة الشرعية كاألىلية كالبلوغ من جهة أخرل؛ ،كقد قصدنا كتعمدنا ىذا اعبمع بُت اغبقوؽ اؼبالية من جهة
نظرا لتداخل كترابط ىذه العناصر كاؼبفاىيم مع بعضها، كحىت تكوف اؼبواضيع متناسقة كمنسجمة كسلسة، كيسهل 

 . على اؼبطلع أك القارئ فهمهما كاستيعأّا
كختمنا حبثنا ىذا باغبديث عن هناية مرحلة الطفولة؛ كاليت تكوف إما بالبلوغ فنتكلم عن حقوؽ االبن البالغ على 

 . كالديو، كقد تكوف النهاية باؼبوت، كعندىا فإننا نتعرؼ على فضل الصرب على كفاة الولد كسنرثي ىذا الطفل اؼبيت
 :كّٔذا نكوف قد قسمنا ىذا الفصل إٔب مبحثُت نبا

 .الحقوؽ المالية للطفل: المبحث األول
 .النيابة الشرعية: المبحث الثاني

 الحقوؽ المالية للطفل والنيابة الشرعية
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الحقوؽ المالية للطفل: المبحث األول  
بُّوفى اٍلمىاؿى حيبِّا اؼباؿ عصب اغبياة، كال يبكن العيش بكرامة ككفاية دكنو، كاإلنساف ؾببوؿ على حب اؼباؿ؛ ﴿ كىربًي

زييّْنى  أما األكالد فهم زىرة اغبياة كشبرهتا كحبلكهتا، كالناس مفطوركف على حب األبناء ﴿[.20:سورة الفجر] ﴾صبىِّا
وىاًت ًمنى النّْسىاًء كىاٍلبىًنُتى  ، كؽبذا صبع القرآف الكرًن بُت اؼباؿ كالبنُت ُب أكثر [14:سورة آؿ عمراف] ﴾لًلنَّاًس حيبُّ الشَّهى

نٍػيىا﴿:، كقولو تعأب1من موضع إمبا كاف : "قاؿ القرطيب رضبو ا، [46:سورة الكهف] ﴾اٍلمىاؿي كىاٍلبػىنيوفى زًينىةي اغبٍىيىاًة الدُّ
 2".اؼباؿ كالبنوف زينة اغبياة الدنيا؛ ألف ُب اؼباؿ صباالن كنفعان، كُب البنُت قوة كدفعان، فصارا زينة اغبياة الدنيا

هي كىبىارًٍؾ »:  ألنس بن مالك رضي ا عنو بالربكة ُب مالو ككلده فقاؿملسو هيلع هللا ىلصكدعا الرسوؿ  اللَّهيمَّ أىٍكًثٍر مىالىوي كىكىلىدى
: كقد قسمنا مبحث اغبقوؽ اؼبالية للطفل إٔب مطلبُت اثنُت نبا.  فجمع لو بُت اؼباؿ كالبنُت3.«لىوي ُب مىا أىٍعطىٍيتىوي 

 .   حق الطفل في النفقة: المطلب األول
 .حق الطفل في الميراث: المطلب الثاني

                                                           
ـى األكالد على األمواؿ؛ (24)قرف القرآف األمواؿ كاألكالد ُب لقد  1 مىت فيها األمواؿ على األكالد، كُب موضعُت قيدّْ  موضعان قيدّْ

هيٍم أىٍموىاؽبييٍم كىال : اآليات التي قرن اهلل فيها األموال واألوالد وُقدِّبَمت فيها األموال على األوالد - فىريكا لىٍن تػيٍغًٍتى عىنػٍ ﴿ًإفَّ الًَّذينى كى
ٍيئنا﴾ ٍيئنا﴾. [10:آًؿ عمراف] أىٍكالديىيٍم ًمنى اللًَّو شى هيٍم أىٍموىاؽبييٍم كىال أىٍكالديىيٍم ًمنى اللًَّو شى فىريكا لىٍن تػيٍغًٍتى عىنػٍ آًؿ ] ﴿ًإفَّ الًَّذينى كى

هي أىٍجره عىًظيمه﴾. [116:عمراف نىةه كىأىفَّ اللَّوى ًعٍندى ﴿فىبل تػيٍعًجٍبكى أىٍموىاؽبييٍم كىال . [28:األنفاؿ] ﴿كىاٍعلىميوا أىمبَّىا أىٍموىاليكيٍم كىأىٍكالديكيٍم ًفتػٍ
انيوا أىشىدَّ ًمٍنكيٍم قػيوَّةن كىأىٍكثػىرى أىٍموىاال كىأىٍكالدنا﴾. [55:التوبة] أىٍكالديىيٍم﴾  ﴿كىال تػيٍعًجٍبكى أىٍموىاؽبييٍم كىأىٍكالديىيٍم﴾ [.69:التوبة] ﴿كى

عىٍلنىاكيٍم أىٍكثػىرى نىًفَتنا﴾. [85:التوبة] ٍدنىاكيٍم بًأىٍموىاؿو كىبىًنُتى كىجى  ﴿كىشىارًٍكهيٍم ُب األىٍموىاًؿ كىاألىٍكالًد كىًعٍدىيٍم﴾. [6:ءااإلسر] ﴿كىأىٍمدى
ا﴾. [34:الكهف] ﴿فػىقىاؿى ًلصىاًحًبًو كىىيوى وبيىاًكريهي أىنىا أىٍكثػىري ًمٍنكى مىاال كىأىعىزُّ نػىفىرنا﴾. [64:اإلسراء]  ﴿ًإٍف تػىرىين أىنىا أىقىلَّ ًمٍنكى مىاال كىكىلىدن
نٍػيىا﴾. [39:الكهف] اؿي كىاٍلبػىنيوفى زًينىةي اغبٍىيىاًة الدُّ ا﴾. [46:الكهف] ﴿اٍلمى َّ مىاال كىكىلىدن فىرى ًبآيىاتًنىا كىقىاؿى أليكتػىُتى  ﴿أىفػىرىأىٍيتى الًَّذم كى
﴾. [77:مرًن] دُّىيٍم ًبًو ًمٍن مىاؿو كىبىًنُتى ﴾. [55:اؼبؤمنوف] ﴿أىمبَّىا مبًي فىعي مىاؿه كىال بػىنيوفى ﴿كىقىاليوا كبىٍني أىٍكثػىري . [88:الشعراء] ﴿يػىٍوـى ال يػىنػٍ

 ﴾ ًبُتى نىا زيٍلفىى﴾  [.35:سبأ]أىٍموىاال كىأىٍكالدنا كىمىا كبىٍني دبيعىذَّ نىا أىٍموىالينىا . [37:سبأ]﴿كىمىا أىٍموىاليكيٍم كىال أىٍكالديكيٍم بًالَّيًت تػيقىرّْبيكيٍم ًعٍندى ﴿شىغىلىتػٍ
اثػيره ُب األىٍموىاًؿ كىاألىٍكالًد﴾ [.11:الفتح] كىأىٍىليونىا فىاٍستػىٍغًفٍر لىنىا﴾ نىكيٍم كىتىكى ٍوه كىزًينىةه كىتػىفىاخيره بػىيػٍ نٍػيىا لىًعبه كىؽبى  ﴿اٍعلىميوا أىمبَّىا اغبٍىيىاةي الدُّ

ا الًَّذينى آمىنيوا ال تػيٍلًهكيٍم أىٍموىاليكيٍم كىال أىٍكالديكيٍم عىٍن ًذٍكًر اللًَّو﴾ [.20:اغبديد] نىةه . [9:اؼبنافقوف] ﴿يىا أىيػُّهى ﴿ًإمبَّىا أىٍموىاليكيٍم كىأىٍكالديكيٍم ًفتػٍ
هي أىٍجره عىًظيمه﴾ ﴾. [15:التغابن]كىاللَّوي ًعٍندى افى ذىا مىاؿو كىبىًنُتى ﴾. [14:القلم] ﴿أىٍف كى نَّاتو ًٍددٍكيٍم بًأىٍموىاؿو كىبىًنُتى كىهبىٍعىٍل لىكيٍم جى  ﴿كىيبي

ٍيئنا﴾. [12:نوح] هيٍم أىٍموىاؽبييٍم كىال أىٍكالديىيٍم ًمنى اللًَّو شى ﴿رىبّْ ًإنػَّهيٍم عىصىٍوين كىاتػَّبػىعيوا مىٍن ٓبٍى يىزًٍدهي مىاليوي . [17:آّادلة] ﴿لىٍن تػيٍغًٍتى عىنػٍ
[.  21:نوح] كىكىلىديهي ًإال خىسىارنا﴾

ًب : اآليات التي قدم اهلل فيها األبناء على المال - وىاًت ًمنى النّْسىاًء كىاٍلبىًنُتى كىاٍلقىنىاًطًَت اٍلميقىنطىرىًة ًمنى الذَّىى ﴿زييّْنى لًلنَّاًس حيبُّ الشَّهى
آًب﴾  هي حيٍسني اٍلمى نٍػيىا كىاللَّوي ًعندى : ، كقاؿ ُب التوبة[14:آؿ عمراف]كىاٍلًفضًَّة كىاػٍبىٍيًل اٍلميسىوَّمىًة كىاألىنٍػعىاـً كىاغبٍىٍرًث ذىًلكى مىتىاعي اغبٍىيىاًة الدُّ

بَّ  ا أىحى ا كىمىسىاًكني تػىٍرضىٍونػىهى ا كىذًبىارىةه زبىٍشىٍوفى كىسىادىىى افى آبىاؤيكيٍم كىأىبٍػنىاؤيكيٍم كىإٍخوىانيكيٍم كىأىٍزكىاجيكيٍم كىعىًشَتىتيكيٍم كىأىٍموىاؿه اقٍػتػىرىفٍػتيميوىى ﴿قيٍل إف كى
 ﴾ ىتَّ يىٍأٌبى اللَّوي بًأىٍمرًًه كىاللَّوي ال يػىٍهًدم اٍلقىٍوـى اٍلفىاًسًقُتى ًبيًلًو فػىتػىرىبَّصيوا حى ادو ُب سى [. 24:التوبة]إلىٍيكيم مّْنى اللًَّو كىرىسيوًلًو كىًجهى

 .291،ص13 ج2006، 1، اعبامع ألحكاـ القرآف، ربقيق عبد ا بن عبد اسن الًتكي، مؤسسة الرسالة،بَتكت،لبناف،ط  القرطيب2
 .1349، ص6379 ك6378، حديثالدعاء بكثرة اؼباؿ كالولد مع الربكةباب ، كتاب الدعوات ، البخارم3
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 حق الطفل في النفقة: المطلب األول
النفقة من أىم حقوؽ الطفل على كالديو كأسرتو، ألهنا ربفظ الطفل من الضياع كتصونو من اؽببلؾ، فبدكهنا ال 

نٍػيىا﴿يبكن للطفل العيش كاالستمرار ُب اغبياة، فػ ، كال يبكن [46:الكهفسورة ] ﴾اٍلمىاؿي كىاٍلبػىنيوفى زًينىةي اغبٍىيىاًة الدُّ
 . قواـ حياهتم كمعيشتهمبولؤلبناء االستغناء عن اؼباؿ، الذم 

 أسباب النفقة وشروطها والملزمون بها: الفرع األول
 .كفيو تعريف النفقة لغة كاصطبلحا، كمشركعيتها: مفهوم النفقة وأسبابها: أوال

 1. الشيء كذىابو، كاآلخر إخفاء الشيء كإغماضوانقطاعؽبا أصبلف صحيحاف أحدنبا : النفقة لغة .أ 
 .نافقة أم ميتةكنفق ينفق نفوقا، نفق الفرس كالدابة كسائر البهائم ينفق نفوقا، مات، : يقاؿ: النػيفيوؽ

فتقر، كمنو قولو عز اإذا ، أىنٍػفىقى الرجل :أنفق ينفق إنفاقا، أم النقص كاإلخبلؿ أك الفناء كالذىاب، يقاؿ: اإًلنٍػفىاؽ
نٍػفىاؽً ..كجل ﴿ ٍشيىةى اإٍلً ىٍمسىٍكتيٍم خى   .أم خشية الفناء كالنفاذ ،[100:اإلسراءسورة ] ﴾..ًإذنا ألى
نفق ينفق نفقا، نفق البيع نفاؽ أم راج، كنفقت السلعة تنفق نفاقا كبالفتح أم غلت كرغب فيها، كىو : النفاؽ

ما : فالنفقة (أم نفقة الزكجة كاألقارب كاؼبمتلكات)ضد الكساء، كالنفقة ُب أبواب اللغة مأخوذة من ىذا األصل 
 . أم ما أخرجو،أنفقو اإلنساف من دراىم على نفسو كعيالو كغَتىم

 . كفيو تعريف النفقة ُب الشريعة اإلسبلمية كتعريفها ُب قانوف األسرة اعبزائرم:النفقة اصطالحا .ب 
  2: اؼبذاىب اإلسبلمية النفقة كاآلٌبتعٌرؼ: تعريف النفقة في الشريعة اإلسالمية .1

". اإلدرار على الشيء دبا بو بقاؤه" عرفوىا بأهنا :الحنفية .1.1
". ما بو قواـ معتاد حاؿ اآلدمي بدكف صرؼ"قالوا بأهنا : المالكية .2.1
". طعاـ مقدار لزكجة كخادمها على زكجها، كلغَتىا من أصل كفرع كرقيق كحيواف ما يكفيو"النفقة  :الشافعية .3.1
". كفاية من عيونو خبزا أك أدما أك كسوة كمسكنا كتوابعها"  فقد عرٌفوىا بأهنا :الحنابلة .4.1

 الطعاـ كالكسوة أهنا" ىشاـ سؤاؿ على دارملسو هيلع هللا ىلص رسوؿ حديث على ؛للنفقة تعريفو عند اؽبماـ بنا اعتمد
 5.عابدين  كابن4،قبيم ابن خاصة منهم ،الفقهاء من العديد بو سبسك الذم التعريف ىو كىذا 3،"كالسكن

                                                           
 .1196 ص  مرجع سابق، القاموس ايط،فَتكز أبادم،. 358-357، ص 10رجع السابق، ج آب،لساف العرب ابن منظور، 1
 .  كما بعدىا485، آّلد الرابع، ص1999 عبد الرضباف اعبزيرم، الفقو على اؼبذاىب األربعة، دار اؼبكتبة العلمية، لبناف، 2
 .345-344 ص،3، ج1997القاىرة، مصر،  ،القدير، مطبعة البوالؽ فتح اؽبماـ، ابن 3
 .194، ص3، ج دكف تاريخ نشربن قبيم، البحر الرائق، اؼبطبعة العلمية، القاىرة، مصر،ا 4
، 1987 ،01 ط،لبناف ،العريب الًتاث إحياء دار ،عابدين ابن حاشية اؼبختار الدر على اتار رد ،عابدين عمر بن أمُت ؿبمد 5

 .562ص، 03ج
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 اإلنساف يصرفو ؼبا اسم أهنا على النفقة بدراف العينُت أبو بدراف عرؼ إذ قبلهم؛ من جاء ما إٔب ادثوف ذىب
 من مؤنة الشخص إخراج"بأهنا أيضا كعيرٌفت 1.كمسكن كخدمة ككسوة طعاـ من كفباليكو كأقاربو كعيالو زكجتو على
 2.ذلك ككبو كمصباح كدىن كراء شبن من ذلك تابع كما ككسوة كمسكن كأدـ  خبز من نفقتو عليو ذبب

 يشملك ؛الطعاـ ىي كعرفا ،كالسكٌت كالكسوة الطعاـ من يبونو من كفاية ":بأهنا الزحيلي كىبة األستاذ كيعرفها
 اؼبصباح كدىن اؼباء شبن من كمرافقو البيت كمتاعوتشمل  :كالسكٌت ،كالغطاء السًتة :كالكسوة ،كاألدـ كالشرب اػببز
 3".العرؼ حبسب ككبوىا كاػبدمة التنظيف كآلة

 ما يصرفو الزكج على زكجتو كأكالده، كأقاربو من طعاـ، ككسوة، كعبلج، ككل ما يلـز للمعيشة حبسب :ىي أك
 4.اؼبتعارؼ بُت الناس كحسب كسع الزكج

 اإلدرار على الطفل دبا وبفظ حياتو، أم توفَت كل ما وبتاجو كيلزمو من ضركريات اغبياة، كاغباجيات :ىي أك
 5.األخرل اليت يتطلبها العصر

كتفى باإلشارة إٔب آب يعرؼ قانوف األسرة اعبزائرم النفقة، كإمبا : تعريف النفقة في قانون األسرة الجزائري .2
 تشمل النفقة :أهنا من قانوف األسرة على 78مشتمبلهتا كتعدادىا، حيث قبد أف اؼبشرع اعبزائرم ينص ُب اؼبادة

. الغذاء كالكسوة كالعبلج كالسكن أك أجرتو، كما يعترب من الضركريات ُب العرؼ كالعادة
الغذاء كالكسوة أكؽبا أف على اعتبار ٓب يعرؼ النفقة، كإمبا حدد مشتمبلهتا،  النص أنو استقراء ىذاكما يبلحظ من 

إغباحا، فاغباجة إٔب القوت ال ربتاج إٔب عناء إثبات، إذ ال يبكن للمرء أف يعيش دبعزؿ عن الطعاـ أك الشراب كىو 
 6.ضركرم لبقائو حيا، كأما اللباس فهو معافاة للبدف، يقي اعبسد من برد الشتاء كحر الصيف، كىو أيضا سًت للعورة

ما يعترب من "حُت أكرد مشتمبلت النفقة على سبيل اؼبثاؿ ال اغبصر كمفاد ذلك عبارة اؼبشرع اعبزائرم كقد أحسن 
 7. ذلك أف حاجيات الطفل متغَتة حسب األمكنة كاألزمنة،ستعملهاااليت " الضركريات ُب العرؼ كالعادة

                                                           
 كالطبلؽ، الزكاج كالقانوف، اعبعفرم كاؼبذىب السنية األربعة اؼبذاىب بُت الشخصية لؤلحواؿ اؼبقارف الفقو بدراف، العينُت أبو بدراف 1

 .232ص  ،1 ج،1967 بَتكت، لبناف، العريب، النهضة دار
 .553 عبد الرضباف اعبزيرم، اؼبرجع السابق، ص2
 .765، ص7، جمرجع سبق ذكره كىبة الزحيلي، الفقو اإلسبلمي كأدلتو، 3
:  عبد القادر بن حرز ا، اػببلصة ُب أحكاـ الزكاج كالطبلؽ ُب الفقو اإلسبلمي كقانوف األسرة اعبزائرم حسب آخر تعديل لو4

  .405، ص2007، 2، دار اػبلدكنية، اعبزائر، ط،2005 مايو سنة4 اؼبؤرخ ُب09-05قانوف رقم 
اعبزائر،  ، كنوز اغبكمة،-دراسة مقارنة بقانوف األسرة اعبزائرم-  العريب خبيت، أحكاـ الطبلؽ كحقوؽ األكالد ُب الفقو اإلسبلمي5

 .111، ص2013، 1ط
أطركحة دكتوراه، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمساف، كلية  ،-دراسة مقارنة- زكية ضبيدك، مصلحة اضوف ُب القوانُت اؼبغاربية لؤلسرة 6

 .120، ص2005–2004اغبقوؽ، السنة اعبامعية 
-2014، 1أطركحة دكتوراه، كلية اغبقوؽ، جامعة اعبزائر ،-دراسة مقارنة- عبد اللطيف كإب، اغبماية القانونية غبقوؽ الطفل 7

 .  149، ص2015
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 :دليل مشركعيتها كرد ُب الكتاب كالسنة كاإلصباع :مشروعية النفقة في الشريعة اإلسالمية .ج 
القرآن الكريم في  .1

ٍعريكؼً : قولو تعأب 1.1
ى
ىٍوليوًد لىوي رًٍزقػيهينَّ كىًكٍسوىهتينَّ بًاؼب

﴿لًيػيٍنًفٍق ذيك : ، كقولو تعأب[233:البقرةسورة ] ﴾..﴿كىعىلىى اؼب
رى عىلىٍيًو رًٍزقىوي فػىٍليػيٍنًفٍق فبىا آتىاهي ا ﴾  ، ففي ىذه اآليات دليل على[07:الطبلؽسورة ] ًسعىةو ًمٍن ًسعىًتًو كىمىٍن قيدّْ

 . كعجزه الطفل  نفقة الولد على أبيو كذلك بسبب ضعفأف
ًت ضبىٍلو فىأىٍنًفقيوا عىلىٍيًهنَّ حىىتَّ يىضىٍعنى ضبىٍلىهينَّ ﴿: كذلك قولو عز كجل .2.1 ألف  ،[06:الطبلؽسورة ] ﴾كىًإٍف كينَّ أيكالى

كثر من ذلك أبل ،  منهاللجنُت يةاإلنفاؽ على األـ ُب فًتة اغبمل ىو إنفاؽ على اعبنُت، فتغذية األـ تغذ
 فقاؿ ،-كما سبق ذكره– أكجب سبحانو كتعأب على اآلباء تقدًن مقابل الرضاع كىو ما يسمى أجرة الرضاع

.  [06:الطبلؽسورة ] ﴾فىًإٍف أىٍرضىٍعنى لىكيٍم فىآىتيوىينَّ أيجيورىىينَّ ﴿ عز من قائل
:  قاؿ تعأب،حىت يقول كيشتد عودهكىو جنُت ٍب رضيع  على كلده،ب أف ينفق األ الكرًن أكجب على فالقرآف .3.1

ًت ضبىٍلو فىأىٍنًفقيوا عىلىٍيًهنَّ ﴿ ٍنتيٍم ًمٍن كيٍجدًكيٍم كىالى تيضىارُّكىينَّ لًتيضىيػّْقيوا عىلىٍيًهنَّ كىًإٍف كينَّ أيكالى ٍيثي سىكى أىٍسًكنيوىينَّ ًمٍن حى
تػيٍرًضعي لىوي  نىكيٍم دبىٍعريكؼو كىًإٍف تػىعىاسىٍرًبيٍ فىسى ريكا بػىيػٍ حىىتَّ يىضىٍعنى ضبىٍلىهينَّ فىًإٍف أىٍرضىٍعنى لىكيٍم فىآىتيوىينَّ أيجيورىىينَّ كىٍأسبًى

لّْفي اللَّوي نػىٍفسنا ًإالَّ مىا آىتىاىىا  (6)أيٍخرىل لًيػيٍنًفٍق ذيك سىعىةو ًمٍن سىعىًتًو كىمىٍن قيًدرى عىلىٍيًو رًٍزقيوي فػىٍليػيٍنًفٍق فبَّا آىتىاهي اللَّوي الى ييكى
 .[07-06:الطبلؽسورة ] ﴾سىيىٍجعىلي اللَّوي بػىٍعدى عيٍسرو ييٍسرنا

: السنة النبوية الشريفةفي  .2
 أبا سفياف رجل شحيح، كليس إفيا رسوؿ ا : ما جاء عن عائشة رضي ا عنها أف ىند بنت عتبة قالت. 1.2

، كّٔذا (خذم ما يكفيك ككلدؾ باؼبعركؼ):  فقاؿ،يعطيٍت ما يكفيٍت ككلدم إال ما أخذت منو كىو ال يعلم
أباح عليو الصبلة كالسبلـ ؽبند أف تأخذ للولد من ماؿ أبيو باؼبعركؼ من غَت إذنو، كلو ٓب تكن نفقتو كاجبة 

 1.عليو ؼبا أباح ذلك
 2.للنفقاتكامبلن كتابا  م البخاراإلماـكقد أكرد  .2.2

 أسباب النفقة والملزمون بها .د 
 :ىناؾ أسباب موجبة للنفقة نذكرىا كما يلي: أسباب النفقة .1

 . من أسباب كجوب النفقة (عدـ بلوغ الذكر كعدـ زكاج األنثى)صغر الطفل  :الصغر 1.1

                                                           
" بدأ دبن تعوؿاك،  كاليد العليا خَت من اليد السفلى،أفضل الصدقة ما ترؾ ًغٌتن : "ملسو هيلع هللا ىلصقاؿ النيب :  قاؿةىرير منها حديث أبو 1

يا أبا : أطعمٍت إٔب من تدعٍت؟ فقالوا: ستعملٍت كيقوؿ االبناأطعمٍت ك:  كيقوؿ العبد، إما أف تطعمٍت كإما أف تطلقٍتةتقوؿ اؼبرأ
 كتاب النفقات، باب البخارم، صحيح البخارم،ركاه . ةال ىذا من كيس أىب ىرير: ؟ قاؿملسو هيلع هللا ىلص ظبعت ىذا من رسوؿ ا ةىرير

 .1160، ص5355  حديث رقمكجوب النفقة على األىل كالعياؿ،
 .1165 ص5372، إٔب اغبديث رقم 1160 ص5351البخارم، صحيح البخارم، كتاب النفقات، من اغبديث رقم  2
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لقريب على قريبو، كلكنهم االفقهاء على كجوب نفقة  أصبع:  الفقهاء في وجوب النفقة على الصغيرأراء .1.1.1
 1.، كاليت تكوف نوعاف قرابة الوالدة، كقرابة غَت الوالدة على أقواؿ أربعةلئلنفاؽُب ربديد القرابة اؼبوجبة اختلفوا 

 اليت تثبت ّٔا اعبزئية بُت األصل كالفرع، ككما  الوالدة ىيالفروع واألصول سبب وجوب نفقة :الحنفية 
فإف نفقة .  سواء كانا متحدين ُب الدين أك ـبتلفُت فيو،كانت جزئية الفرع لؤلصل ثابتة ُب صبيع األحواؿ

 الدين، أما سبب كجوب نفقة باقي األقارب فهي القرابة ارمة اختبلؼاألصوؿ كالفركع تكوف كاجبة حىت مع 
رـٌ على الرجاؿ الزكاج باألنثى،للزكاج، فتجب النفقة على كل قريب لقريبو  أم ال ، إذا كانت القرابة بينهما ربي

 .ذبب على القريب غَت اـر كأبناء األعماـ كاألخواؿ
 زبتصر النفقة عند اإلماـ مالك على ؼ، القرابة الموجبة للنفقة ىي قرابة الوالدة المباشرة فقط :المالكية

 على الوالدين اؼبباشرين كاألكالد الصلبُت دكف بقية األقارب، فتجب نفقة األب كاألـ على ، أمعمود النسب
الولد ذكرا كاف أك أنثى، كذبب النفقة على األب لولده ذكر كاف أك أنثى، كال ذبب على األـ نفقة كلدىا، كما 

.  لعدـ ربقق شرط الوالدة اؼبباشرة،ال ذبب لغَت ىؤالء األقارب نفقة على أحد من أقارّٔم
 دبعٌت كجوب نفقة ،-المباشرة وغير المباشرة-القرابة الموجبة للنفقة ىي قرابة الوالدة مطلقا  :الشافعية 

إف نزؿ، كاألصوؿ على الفركع كالفركع على األصوؿ، دكف ربديد لدرجة قرابة معينة، فاألصل كإف عبل كالفرع 
 .نثى، ككارث كغَت كارثأال فرؽ بُت ذكر أك 

 قولين اؼبذىب ُب سبب كجوب نفقة الفركع كاألصوؿ على :الحنابلة:  
 . الديناختبلؼ فتجب بينهم مع يرى بأن سببها ىو الوالدة :األولالقول 
 . سبب كجوب نفقة األقارب دبا فيهم األبناء، في اإلرثاالستحقاؽيراىا الوالدة مع أىلية  :الثانيالقول 
 2. مذىب اغبنابلة كىو أصلحها لئلتباع ؼبا فيو من توسيع دائرة النفقة لؤلقارب اؼبذاىب ُب النفقة ىوكإف أكسع

 شرعيا على أبيهم بسبب كاقعة الوالدة ا على األكالد كاجباإلنفاؽ ييعدٌ :  الصغير للنفقةاستحقاؽ شروط .2.1.1
ماداـ األب موجودا كموسرا   فيها أحد،يشاركوأك البنوة، كقد قرر الفقهاء أف نفقة الصغَت كاجبة على أبيو ال 

كالولد اؼبستحق للنفقة عند اؼبالكية ىو الولد الصلب دكف أف يلحق بو غَته من كلد . أك قادرا على الكسب
 3.ناثاإالولد، بينما اعتربه صبهور الفقهاء الولد الصلب اؼبباشر كفركعو كإف نزلوا ذكورا أك 

 4: نوجزىا ُب اآلٌب، الصغير نفقتوالستحقاؽجملة من الشروط تفق الفقهاء على مراعاة اكُب صبيع األحواؿ 
 فرعواالبن، ألف األب أصل كالمطالب بالنفقة  األبإلى نسب الصغير ثبوت . 

                                                           
، 1981، مصر، اإلسكندريةمؤسسة سباب اعبامعة،  حقوؽ األكالد ُب الشريعة اإلسبلمية كالقانوف،،  بدراف أبو العينُت بدراف1

 . كما بعدىا105ص
 .826، ص1973ؿبمد مصطفى شليب، أحكاـ األسرة ُب اإلسبلـ، دار النهضة العربية، بَتكت، لبناف،  2
 .160-159، ، ص 10 ج مرجع سبق ذكره، عبد الكرًن زيداف، اؼبفصل ُب أحكاـ اؼبرأة كالبيت اؼبسلم ُب الشريعة اإلسبلمية،3
 . كما بعدىا108، اؼبرجع السابق، ص..بدراف أبو العينُت بدراف، حقوؽ األكالد:  أنظر كذلك،160، صالسابقاؼبرجع  4



 حقوؽ الطفل من الوالدة إلى البلوغ: الباب الثاني

~ 244 ~ 

 

  ال، كإال كجب اإلنفاؽ عليو ك ألف القاعدة تقتضي نفقة الشخص ُب مالو أ: الصغير فقيرا ال مال لويكونأن
كليس ؿبل النزاع أك ماال غائبا، كإال ،  كيشًتط ُب ماؿ الصغَت أف يكوف حاضرا ُب يد كليو،من ماؿ غَته

 .كانت النفقة على األب
  كالعجز عن الكسب إما . أك يكوف عاجزا عن الكسب أصبل:الكسب الصغير غير قادر على يكونأن 

حقيقي كإما حكمي، فأما العجز اغبقيقي فيكوف بالصغر الذم ال يبلغ اؼبتصف بو حد الكسب، أك بسبب 
 .، بينما يكوف العجز اغبكمي بسبب األنوثة، أك طلب العلم(عاىة عقلية أك بدنية)اؼبرض 
  ألنو لو كاف معسرا لكاف عاجزا ، األصليةحاجتو  عن أم ذا ماؿ يزيد: المنفق على الصغير موسرايكونأن 

 . قادرا على الكسب اؼبنفق أك يكوف،عن النفقة
  كما داـ القريب الوارث أحق : قريبا وارثا-في حال نفقة األقارب عليو- على الصغير المنفقأن يكون 

: دباؿ اؼبورث من غَته، كاف من العدؿ أف ينفق على الصغَت دكف قريبو غَت الوارث، مصداقا لقولو عز كجل
 .[26:اإلسراءسورة ] ﴿كآت ذا القرىب﴾

ستحقاؽ الصغَت للنفقة بأنو إذا ٓب يكن للصغَت الفقَت أحد من أقاربو ينفق عليو، فإف نفقتو اكلبتم حديثنا عن 
 1.اإلنفاؽ عليهم، كتكوف كاجبة ُب بيت اؼباؿ، الذم من أىم كظائفو ُب الشريعة اإلسبلمية تلبية حاجات اتاجُت

كسكن، ككل ما  إف حضانة الطفل دبا تنطوم عليو من تغذية ككسوة، كعبلج، كتربية:  وأجرتهاالحضانةنفقة  2.1
ت مادية قوامها اؼباؿ، ايتطلبو اضوف من احتياجات ؼبعيشتو، كتنشئتو التنشئة القويبة، كل ذلك يتطلب ؾبهود

كتتجلى ُب نفقة اضوف، لكن ىل نفقة اضوف من شأهنا أف تنطوم على مقابل ؼبا تبذلو اغباضنة من 
ؾبهودات مضنية، ُب سبيل رعاية اضوف كحسن تنشئتو؟ أـ أف ىذه اعبهود تتطلب ؽبا مقاببل مستقبل عن 

 : اإلجابة عليو كاآلٌبسنحاكؿنفقة اضوف، دبا يسمى بأجرة اغباضنة؟ ذلك ما 
 كقد تكلمنا عن اغبضانة ُب الفصل السابق، أما ىنا فإننا نتكلم عن نفقة اضوف، فقد :نفقة المحضون .1.2.1

الغذاء كالكسوة : تشمل النفقة):  من قانوف األسرة اعبزائرم ُب تعريفها للنفقة ُب مفهومها العاـ78نصت اؼبادة
.  (كالعبلج، كالسكن كأجرتو، كما يعترب من الضركريات ُب العرؼ كالعادة

كىذا معناه أف النفقة ىي كل ما وبتاج إليو اإلنساف إلقامة حياتو من طعاـ ككسوة كعبلج، كسكن كخدمة 
يصرفو الزكج على زكجتو كأكالده كأقاربو حبسب اؼبتعارؼ عليو بُت  ككل ما يلـز حبسب العرؼ كالعادة، كىي ما

كالنفقة ذبب للفركع على األصوؿ، كما ذبب لؤلصوؿ على الفركع حسب القدرة . الناس، كحسب كسع الزكج
 2.الزكاج كالقرابة: ، كاألصل أف النفقة تعود إٔب سببُت اثنُت نباكاالحتياج

                                                           
القاىرة، ، مؤسسة دار التعاكف للطباعة كالنشر عبلقة األبناء باآلباء ُب الشريعة اإلسبلمية دراسة فقهية مقارنة،  سعاد إبراىيم صاّب،1

 .150ص، 1995، 3الطبعة 
. 89ص، 2001حسيٍت عزيزة، اغبضانة ُب قانوف األسرة، رسالة ماجستَت، جامعة اعبزائر،  2
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ذبب نفقة الولد على األب ما ٓب ):  أنوعلى قانوف األسرة اعبزائرم  من75كخبصوص نفقة اضوف نصت اؼبادة
يكن لو ماؿ، فبالنسبة إٔب الذكور إٔب سن الرشد، كاإلناث إٔب الدخوؿ، كتستمر ُب حالة ما إذا كاف الولد عاجزا آلفة 

 بواجبكهتدؼ ىذه اؼبادة إٔب قياـ األب ، ( عنها بالكسبباالستغناء كتسقط ،كال للدراسةاعقلية أك بدنية، أك مز
النفقة على ابنو الذم ال ماؿ لو، كتستمر ىذه النفقة إٔب بلوغ الولد الذكر سن الرشد، أما اإلناث فإٔب زكاجهن 

.  بالدخوؿ ّٔن
كلتهم الدراسة، اكما تستمر نفقة األب على أكالده العاجزين عن الكسب لعاىة عقلية أك بدنية، أك لسبب مز

رت ؼبصلحتو عنها بالكسب، فبل ذبب النفقة على األب لفائدة  كيسقط كاجب األب ُب النفقة عند استغناء من قيدّْ
أما البنات  .كؿ للدراسة بعد أف ينهي دراستو كيستغٍت عن نفقة أبيو بأف يصبح لو دخل من عمل أك حرفةاابنو اؼبز

.  فيبقى كاجب اإلنفاؽ عليهن إٔب زكاجهن كالدخوؿ ّٔن، فبذلك ينتقل كاجب النفقة عليهن من األب إٔب الزكج
 إف كاف معسرا أك عاجزا عن النفقة، كىذا ما نصت عليو ؛كينتقل كاجب األب باإلنفاؽ على األبناء إٔب األـ

كيقصد ّٔا ىنا عدـ القدرة التامة   ،"عجز " األب بكلمةإعسار كهبدر القوؿ ىنا بأف اؼبادة عرٌبت عن ،1(76)اؼبادة
  2.الكسب رغم قدرتو على ذلكالعمل كعلى الكسب ال ؾبرد فقره كإعساره، كإالٌ لتقاعس اآلباء عن 

. بنفقة األبناء إف عجز عنها األب، كقد ذىب فقهاء اغبنفية إٔب حد تكليف اعبد كالعم كغَتىم من األقربُت درجة
كاليت ألزمت األب أف يوفر ؼبمارسة اغبضانة سكنا مبلئما للحضانة كإف ، 72أما السكن أك أجرتو فنصت عليو اؼبادة

.  لك فعليو دفع بدؿ اإلهبارذ تعذر
 فاألصل أف ينفق األب على ابنو اضوف دكف ما حاجة إٔب حكم قضائي، لكن عند :النفقة قيمةتقدير  .2.2.1

 اؼبطالبة بنفقة اضوف الرتباط ىذه النفقة حبق ، من كانت لو حضانة الولديقـوامتناع األب عن اإلنفاؽ 
 من 79 كقد نصت اؼبادة،باغبضانة، فبل يبكن للحاضنة أف سبارس حضانتها للطفل إال بتحقق اإلنفاؽ عليو

يراعي القاضي ُب تقدير النفقة حاؿ الطرفُت ): قانوف األسرة اعبزائرم ُب مسألة تقدير النفقة على ما يلي
كيظهر من ىذه اؼبادة أهنا ربدد معايَت تقدير . (كظركؼ اؼبعاش كال يراجع تقديره قبل مضي سنة من اغبكم

  3.النفقة بُت الزكجُت، لكن ال مانع من اعتماد ىذه اؼبادة لتحديد نفقة اضوف
ُب إطار احتياجات ىذا األخَت من أجل رعاية الولد كتعليمو كالقياـ بًتبيتو كتنشئتو التنشئة السليمة كربقيق 

 حاجياتو اؼبعيشية من مأكل كمشرب ككسوة كعبلج كمسكن بتلبية كيكوف ذلك ،اغبماية لو صحة كخلقا

                                                           
، فػىنػىقىلى اؼبشرع ىنا "ُب حالة عجز األب ذبب نفقة األكالد على األـ إذا كانت قادرة على ذلك: " من قانون األسرة76 المادةنص 1

 .كاجب النفقة من األب العاجز عنها إٔب األـ بشرط قدرهتا على النفقة، بأف يكوف ؽبا ماؿ
. 344 ص ،3 ، عن ىامشو عن فتح القدير، ج527 عبد العزيز عامر، اؼبرجع السابق، ص2
ؾبلس قضاء . حوؿ أف النفقة اكـو ّٔا للمحضوف هبب أف يراعى فيها مستول اؼبعيشة. 387 ص، اؼبرجع السابق، بلحاج العريب3

. 87 ص،2  عدد،1986 نشرة القضاة 1983/ 25/05. سيدم بلعباس
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كما هبب أف يراعي  1. كسع الزكجاالعتباريأخذ بعُت أف النفقة لقيمة  عند تقديره القاضي كعلى.. كدراسة
 من قانوف األسرة اعبزائرم فإنو ال هبوز 79، كحسب اؼبادةاالجتماعيالقاضي ظركؼ اؼبعيشة كاؼبستول 

  .للحاضنة اؼبطالبة دبراجعة نفقة ؿبضوهنا إال بعد مركر سنة من يـو اغبكم ّٔا
 كال يبكن لو اضونُت، أبنائوعلى كجوب إنفاؽ األب على ُب معظم قراراهتا كقد أكدت اكمة العليا 

 16اؼبؤرخ ُب 216886ففي قرار اكمة العليا رقم عنو، النفقة إلسقاط البطالةالتذرع بشهادة 
كخبصوص شهادة . ، نص على أف القاضي ُب تقديره للنفقة يراعي حاؿ الطرفُت كظركؼ اؼبعاش1999مارس

 2.البطالة الصادرة من البلدية فبل يبكن األخذ ّٔا كدليل على كضعية الزكج
 دبا تتمثل ُب رعاية الولد كتعليمو كالقياـ بًتبيتو على دين أبيو كالسهر على اغبضانةإف : أجرة الحضانة 3.2.1

ضبايتو كحفظو صحة كخلقا، هبعل منها عمبل متعبا كمضنيا كشاقا دبا تتطلبو اغبضانة من إمكانيات كجهود 
كطاقة جسدية يبتٌد بذؽبا خبلؿ سنوات اغبضانة ُب سبيل رعاية الطفل، كالتساؤؿ اؼبثار ىنا ىو ، مادية كمعنوية

 :  اإلجابة عليو فيما يليسنحاكؿىل ؽبذه اعبهود مقابل مادم يشكل أجرة للحضانة؟ ذلك ما 
 من قانوف 79 ،78، 77رغم أف اؼبشرع اعبزائرم قد نص على نفقة اضوف ُب اؼبواد: الحضانة ال تتطلب أجرا 

لرجوع إٔب أحكاـ الشريعة ا منو 222 فبا يتطلب مٌنا حسب اؼبادة،نٌو ٓب يتطٌرؽ إٔب أجرة اغباضنةفإاألسرة 
 فمنهم من قاؿ ، قبده ٓب يثبت على موقف كاحد خبصوص أجرة اغبضانة، كباإلٌطبلع على الفقو،اإلسبلمية

 .كمنهم من قاؿ حبقّْها ُب أجرة اغبضانة، الطبلؽبعدـ كجود مقابل أك أجر للحاضنة على حضانتها لؤلكالد بعد 
كبغضّْ النظر عن ،  أنو ليس للحاضنة أجرة على حضانتها سواء كانت أمِّا للطفل أـ الاإلمام مالكفَتل 

 كللمحضوف على ،فإف كانت فقَتة كلولدىا اضوف ماؿ أنفق عليها منو لفقرىا كليس غبضانتها، حالتها اؼبادية
كىو من فقهاء  الٌلخمي كقوؿ 3.كاغباضنة تقبضو منو كتنفقو على الولد، أبيو النفقة كالكسوة كالغطاء كالفراش

ألهٌنا تستحق ، كاألكالد موسرين، أٌف األكالد إذا كانوا يتامى كاف لؤلـ أجرة اغبضانة إف كانت فقَتة "اؼبالكية
 ، كىذا يعٍت أٌف األـ ُب ىذه اغبالة ال تقبض مقاببل عن حضانتها لؤلكالد4،"النفقة ُب أمواؽبم كلو ٓب ربضنهم

 . كإمٌبا تتلقى اؼباؿ منهم لقياـ كاجب نفقة الفرع على األصل الحتياج األخَت لو كيسر األكؿ
 أنو ذبب للحاضنة أجرة إف ٓب تكن الزكجٌية قائمة بينها فقهاء الحنفيةيرل : حق الحاضنة في أجرة الحضانة 

كٓب تكن معتٌدة من طبلؽ رجعي، ككذلك ال تستحق أجرة اغبضانة إذا كانت معتدة من طبلؽ ، كبُت أًب الولد
                                                           

 اكمة 55ص  – 2 ـ العدد 1992ـ لسنة .  من ؽ16/01/1989 الصادر بتاريخ 51715قرار رقم –  اكمة العليا 1
. 23/06/1993 قرار بتاريخ 91671ملف رقم –العليا 

 الديواف الوطٍت ،، االجتهاد القضائي لغرفة األحواؿ الشخصية، عدد خاص1999مارس  16 بتاريخ 216886قرار رقم  2
 .203، ص2001 ،لؤلشغاؿ الًتبوية

. 603 عبد الرضبن اعبزيرم، اؼبرجع السابق، ص3
 .493حاشية الدسوقي على الشرح الكبَت، اعبزء الثاين، ص 4
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 ،كعليو العمل كىذا على أحد قولُت مصٌححُت ُب مذىب أيب حنيفة، كتستحٌق النفقة من أب الطفل، بائن
 كدبا أف النفقة ثابتة ؽبا ،بل ىي كأجرة الرضاع لؤلـ مؤكنة كنفقة، كذلك ألف ىذه األجرة ليست ًعوىضنا خالصنا

 1.األسباب تكإٌف تعٌدد، أك كجود العٌدة فإهٌنا ال تأخذ نفقتُت من شخص كاحد، دبقتضى الزكجٌية لقيامها
ألف نفقتو تكوف ُب مالو كأجرة اغبضانة من ، إذا كاف لو ماؿ، كأجرة اغبضانة تكوف كاجبة ُب ماؿ الولد نفسو

كتكوف على األب إذا كاف موجودا ، كإف ٓب يكن لو ماؿ فإف أجرة اغبضانة تكوف على من ذبب عليو نفقتو، النفقة
كإذا أبت األـ أف ربضنو إال ،  فإهنا ذبب على غَته من سائر األقارب،فإف ٓب يكن لو أب أك كاف عاجزا، ككاف قادرا

ككاف موسران أك كانت اؼبتربٌعة ليست من  ككيجدت متربٌعة فإٌف األـ أكٔب إذا كانت أجرة اغبضانة على األب، بأجرة
أك كانت ، أما إذا كانت اؼبتربٌعة من اغباضنات ككانت أجرة اغبضانة على األب ككاف األب غَت موسر، اغباضنات

كاؼبتربٌعة ، كمن مصلحتو اافظة على مالو فإٌف اؼبتربعة أكٔب ألٌف اغبضانة ؼبصلحة الولد،، أجرة اغبضانة من ماؿ الولد
 فؤلٌف إلزامو ،كأٌما عدـ الوجوب على األب كىو غَت موسر، ألهٌنا ذات رحم ؿبـر منو، تنظر إٔب مصلحتو ُب اعبملة

ال تضار كالدة بولدىا كال مولود ):كا سبحانو كتعأب يقوؿ، بأجرة اغبضانة مع كجود اؼبتربٌعة ُب ىذه اغباؿ مضارٌة بو
كالفرؽ بُت التربع باغبضانة كالتربع بالرضاعة أف اؼبتربعة ُب الرضاعة تيقدَّـ ُب كل األحواؿ قريبة كانت أك ، (لو بولده

بٌد  كأما ُب اغبضانة فبل، كسواء كاف األب موسرا أـ معسرا، سواء كانت النفقة على األـ أـ كانت على األب، أجنبية
  .أك تكوف األجرة من ماؿ الولد، كالبٌد من أف يكوف األب غَت موسر، من أف تكوف اؼبتربعة من اغباضنات
 كتكوف تلك ،كٓب توجد متربعة فإف األـ ربضنو كتقٌدر ؽبا أجرة، كالولد ال ماؿ لو، كيبلحظ أنٌو إذا كاف األب معسرا

أٌما إذا ،  كلكٌنو يؤديها على أهٌنا دين على األب يأخذه منو إذا أيسر،األجرة كاألداء على من يلي األب من نفقة الولد
ىذا ما قرره فقهاء اغبنفية ، كتكوف األجرة كاجبة على من يليو ُب اإلنفاؽ، كاف األب عاجزا فإنو ال هبب عليو شيء

كالظاىر أف حكم غَت األـ من اغباضنات ، ككجدت متربعة ككاف األب معسرا، بالنسبة إٔب األـ إذا طالبت باألجرة
إذ ال فرؽ بُت األـ كغَتىا بالنسبة إٔب التربع ، كذلك إذا تربٌعت حاضنة كسبٌسكت من ىي أقرب منها باألجرة

 2.كاإلعسار
:  أٌف أجرة اغبضانة ىي جزء من النفقة على اضوف فما جاء عنو أفٌ ،اإلماـ أيب حنيفةمن مذىب كنستخلص 

كذلك ما ذىب إليو اتفاؽ عرؼ ، «أجرة اغباضنة ليست ًعوىضنا خالصا كإمبا ىي كأجرة الٌرضاع لؤلـ مؤكنة كنفقة»
ٌف ما يدفع للحاضنة مقابل ما إفنقوؿ ، إمٌبا فيها شبو بالنفقةو ُب كوف أجرة اغبضانة ليست عوضا خالصا ،الفقهاء

، كإذا نظرنا إٔب أٌف نفقة الطفل كاجبة عليو ُب مالو ٍب على أبيو كمن صبلة ما ينفق عليو، تقـو بو من عمل ىو أجرة
فنقوؿ أٌف ما يدفع إليها ىو نفقة، فهي ليست نفقة خالصة كال ، اإلنفاؽ على اغباضنة اليت حبست نفسها ألجلو

.  أجرة خالصة

                                                           
 .408اإلماـ ؿبمد أبو زىرة، اؼبرجع السابق، ص 1
.  كما يليها383 عبد العزيز سعد، اؼبرجع السابق، ص2
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األصل أف نفقة اإلنساف ذبب ُب مالو، إذا كاف لو ماؿ أك قادرا على الكسب : الملزمون بالنفقة على الطفل .2
كتماؿ قدراتو العقلية كالبدنية يكوف أصلو مسؤكال عن السد حاجاتو، كلكن الصغَت لصغر سنو كضعفو، كعدـ 

اؼبشرع قد ألـز أشخاصا بعينهم بأداء لذا قبد أف  1، ُب حاالت معينةاألقارباإلنفاؽ عليو، كقد يبتد ذلك إٔب باقي 
 .النفقة اذباه الطفل

 استقرارك ثبات ُب ضركرية اؼبالية النفقة كانت كؼبا ،القانوف يفرضو عائلي كاجب على يقـو التزاـ ىي فالنفقة
جعل  لذا خاصة طبيعة ذات مسؤكلية كاليت ىي، اإلنفاؽ عليو مسؤكلية ربمل من البد للوالدين الطفل، كاف

 .القانوف عليها يعاقب جريبة االلتزاـ ّٔذا اإلخبلؿ اعبزائرم التشريع
،  األب أثناء قياـ العبلقة الزكجية عاتق يقع علىالتزاـحق الطفل ُب النفقة ىو ُب األصل : بالنفقةملزم األب  .1.2

كيستمر إٔب ما بعد الطبلؽ، ذلك أف األب ينفق على أكالده كما لو كاف ينفق على نفسو ألهنم جزء منو، 
حتياجات الطفل من ا كيقصد بالنفقة توفَت 2؛كيظل اغبق قائما طاؼبا أف األكالد ٓب يستغنوا عنو بالكسب

قد وبتاج إليها الطفل ُب شؤكف حياتو، كمصاريف العبلج كل ما مأكل كملبس كمشرب، باإلضافة إٔب 
 3.اْب من األمور اليت جرل العرؼ االجتماعي على إرسائها..كالدكاء، مصاريف الدراسة

 من طعاـ ككسوة كرضاع ،بنو الصغَت جبميع أنواعهاا      كقد ألزمت الشريعة اإلسبلمية األب بتحمل نفقة 
 حىت يبلغ سنا ،كحضانة كنفقات التعليم كالدراسة، كغَت ذلك من النفقات اليت وبتاج إليها الطفل ُب حياتو

 كىعىلىى  ﴿:كاألصل ُب كجوب النفقة كما أدرجنا سالفا قولو تعأب تسمح لو بالكسب كالعيش من عملو،
ٍوليوًد لىوي رًٍزقػيهينَّ كىًكٍسوىتػيهينَّ بًاٍلمىٍعريكؼً  خذم ما " ؽبند زكجة أيب سفياف ملسو هيلع هللا ىلص، كقولو[233:البقرةسورة ] ﴾اٍلمى

 : كقد تكلم الفقهاء ُب ذلك فقالوا4."يكفيك ككلدؾ باؼبعركؼ
 كىعىلىى ﴿ : فبل يشاركو أحد فيها لقولو تعأب،تجب نفقة الولد على وجو اإلنفراد على األب :الحنفية .1.1.2

ٍوليوًد لىوي رًٍزقػيهينَّ  كذبب نفقة الولد الذكر على أبيو إذا كاف . ﴾ كقد ظبى ا تعأب األـ كالدة كاألب مولودا لواٍلمى
الولد فقَتا ال ماؿ لو، كٓب يبلغ اغبلم، فإف بلغو كٓب يكن بو عاىة سبنعو من الكسب أنفق على نفسو، كإال 

. أما إذا كاف طالب علم، فنفقتو على أبيو كلو كبَتا. ستمرت نفقتو على أبيوا
 ألف األنوثة ُب ،كلو كانت صحيحة البدف كالعقل- صغَتة أك كبَتة –       كذبب نفقة األنثى على أبيها أيضا 

كنفقة األنثى الفقَتة كغَت اؼبتزكجة على أبيها حىت تتزكج، فإف طلقت أك مات زكجها . اؼبذىب عجز بذاهتا

                                                           
 . كما بعدىا173عبد الكرًن زيداف، اؼبرجع السابق، ص:  أنظر كذلك. كما بعدىا511 عبد الرضباف اعبزيرم، اؼبرجع السابق، ص1
 .148 عبد اللطيف كإب، اؼبرجع السابق، ص2
، ؾبلة اغبقوؽ الكويتية، 2000-1999معاملتو كضبايتو اعبنائية ُب ظل القانوف الكوييت فايز عايد الظفَتم، الطفل كالقانوف 3

. 110، ص2001، مارس01، العدد25آّلد
. 1163، ص5364اغبديث رقم كناب النفقات، باب خدمة الرجل ُب أىلو،  صحيح البخارم، 4



 حقوؽ الطفل من الوالدة إلى البلوغ: الباب الثاني

~ 249 ~ 

 

 كإذا كاف األب ،-أيب األب–لولد على جده ا كإذا ٓب يوجد األب، كجبت نفقة 1.عادت إليها نفقة أبيها
أما إذا ٓب يكن لو قريب، فالراجح قياـ بيت اؼباؿ  .فقَتا كعاجزا عن الكسب، فنفقة أكالده على اعبد أيضا

. باإلنفاؽ على األكالد
ٍوليوًد لىوي رًٍزقػيهينَّ﴾:، لقولو تعأب على أبيو فقط(أنثىذكرا أو )تجب نفقة الولد  :المالكية .2.1.2  ،﴿كىعىلىى اٍلمى

كذبب نفقة الولد إذا كاف فقَتا ال ماؿ لو، كٓب يبلغ  .كاؼبولود لو ىو األب فقط، فبل ذبب على اعبد كال األـ
بعد عاقبل كقادرا على الكسب، أما إذا بلغ ؾبنونا أك ذا عاىة سبنعو من الكسب، فإف نفقتو تستمر على أبيو، 

ستمرت ا ،كذبب نفقة األنثى على أبيها حىت يدخل ّٔا زكجها، كإذا طلقها زكجها أك مات عنها قبل الدخوؿ
. نفقتها على أبيها

، كإذا كاف بالغا فبل ذبب لو على تجب نفقة الولد على األب إذا كان الولد صغيرا وفقيرا: الشافعية .3.1.2
أبيو إال إذا كاف ؾبنونا أك عاجزا عن الكسب؛ كإذا كاف الصغَت أنثى فنفقتها على أبيها إٔب أف تتزكج بالعقد، 

ألف اعبد يقـو مقامو كيسمى - أب األب-كإف ٓب يوجد األب، فالنفقة على اعبد . فتصبح نفقتها على زكجها
﴿الى تيضىارَّ : أبا، كألف األحفاد دبنزلة الصلبُت، كإف ٓب يوجد األب كال اعبد، فنفقة الولد على أمو لقولو تعأب

ةه ًبوىلىًدىىا﴾ كألنو إذا كجبت النفقة على األب لوالدة الولد منو من جهة الظاىر، فإف نفقتو ذبب على ، كىاًلدى
. األـ لوالدهتا لو يقينا

﴿ًملَّةى أىبًيكيٍم : ، لعمـو قولو تعأبوإن عال- أب األب-تجب النفقة للولد على أبيو وجده : الحنابلة. 4.1.2
كتنفق األـ على كلدىا إذا ٓب يكن لو . فمن ىذه اآلية الكريبة يلحق اعبد باألب. [78: اغبجسورة ]ًإبٍػرىاًىيمى﴾ 

 أك من لؤلبأب، ألهنا أحد كالدم الصغَت، كذبب النفقة على األب بشرط أف يكوف الولد فقَتا كأف يكوف 
 كذبب نفقتها ،ذبب عليو النفقة ماؿ ينفق منو زائدا على نفقتو، كتستمر نفقة األنثى على أبيها إٔب أف تتزكج

 2.مطلقا إذا كانت فقَتة كاؼبنفق القريب موسرا
 كذلك 3، مؤقت أحيانا كمستمر أحياناالتزاـ األب بالنفقة ىو فإف التزاـ: وفي قانون األسرة الجزائري .5.1.2

ذبب نفقة الولد على األب مآب يكن لو : " من قانوف األسرة اعبزائرم اليت تنص على أنو75حسب نص اؼبادة
 كتستمر ُب حالة ما إذا كاف الولد عاجزا آلفة ، كاإلناث إٔب الدخوؿ،ماؿ، فبالنسبة إٔب الذكور إٔب سن الرشد

، كّٔذا فإف نفقة الذكر تنتهي ببلوغو سن "عقلية أك بدنية أك مزاكال للدراسة كتسقط باالستغناء عنها بالكسب
 النفقة لؤلكالد اؼبصابُت بإعاقة كتستمرنفقتها على زكجها، كالدخوؿ فتكوف الزكاج بألنثى كبالنسبة إٔب االرشد، 

. أك آفة عقلية أك بدنية بقطع النظر عن سنهم

                                                           
 .113 بدراف أبو العينُت بدراف، اؼبرجع السابق، ص 1
 .115، ص اؼبرجع السابق2
 .  149عبد اللطيف كإب، اؼبرجع السابق، ص 3
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من اؼبقرر قانونا أنو يلـز األب باإلنفاؽ " عن اكمة العليا بأنو 17/02/1998 ُب القرار الصادر بتاريخكجاء
 ،أف الولد اؼبنفق عليو معوؽ كيتقاضى منحة شهرية- ُب قضية اغباؿ–على الولد الذم ليس لو كسب، كمىت ثبت 

 ،فإف القضاة بقضائهم حبقو ُب النفقة ألف اؼبنحة اليت يتقاضاىا ؾبرد إعانة ال تكفي حاجياتو طبقوا صحيح القانوف
كمن خبلؿ ما تقدـ يتضح أف األب ملـز باإلنفاؽ على أكالده ذكورا  1".كمىت كاف ذلك استوجب رفض الطعن

  2:يجب توافر الشروط التالية وحتى يلتزم األب باإلنفاؽ .كإناثا
 كيًتتب على ذلك أف االبن لو ،أم ؿبتاجا ال هبد ما ينفقو على نفسو: أن يكون الولد فقيرا ال مال لو 

 .كاف موسرا كلو ماؿ فنفقتو من مالو
  كإذا كاف ،أم ال يبكنو اكتساب معيشتو بالوسائل اؼبشركعة اؼبعتادة : الكسبعلىأن يكون الولد عاجزا 

 كسبو، ففي ىذه اغبالة يسقط حقو ُب النفقة حىت كإف ٓب منقادرا على الكسب بالطرؽ اؼبشركعة فنفقتو 
 3.تتزكج الفتاة أك ٓب يبلغ الذكر سن الرشد

 كإمبا قدرتو على الكسب دبمارسة عمل ما، كال يشًتط يسره:أن يكون األب قادرا على اإلنفاؽ .  
ُب حالة عجز األب ذبب نفقة األكالد على " : على أنو من قانوف األسرة76 اؼبادةنصت :إلزام األم بالنفقة 2.2

يتبُت لنا أنو إذا أصبح األب فقَتا أك عاجزا عن ىذه اؼبادة كمن خبلؿ  ".األـ إذا كانت قادرة على ذلك
الكسب لئلنفاؽ على نفسو كعلى زكجتو كأكالده، فواجب اإلنفاؽ على األكالد ينتقل لؤلـ إذا كاف 

مدخوؿ من عمل ما، كنفس اغباؿ ينطبق ُب حاؿ ما إذا كاف األب  كأ بأف يكوف ؽبا ماؿ ، ذلكباستطاعتها
صنعا عندما أشرؾ األـ ُب مسؤكلية اإلنفاؽ على اؼبشرع اعبزائرم كلقد أحسن  4.غائبا أك مفقودا أك ميتا

 .األكالد لتعاكهنا مع األب على ضماف رعاية كضباية أبنائهم

                                                           
 القضائي لغرفة  االجتهاد،17/02/1998، بتاريخ 179126 قرار اكمة العليا، غرفة األحواؿ الشخصية كاؼبواريث، ملف رقم 1

. 198، ص2001األحواؿ الشخصية، عدد خاص، 
أنظر   كما يليها،50، ص2008 فاطمة شحاتة أضبد زيداف، تشريعات الطفولة، دار اعبامعة اعبديدة للنشر، اإلسكندرية، مصر، 2

ياسر أضبد عمر الدمهوجي، حقوؽ الطفل كأحكامو ُب الفقو اإلسبلمي، مكتبة الوفاء القانونية، اإلسكندرية، مصر، : كذلك
.   كما يليها534،ػ ص 1،2012ط

 Revue Algérienne des Sciences Juridiquesكماؿ لدرع، مدل اغبماية القانونية للطفل ُب قانوف األسرة اعبزائرم، 3
Economiques et Politiques،بن عكنوف،،01 العدد،38 آّلد آّلة اعبزائرية للعلـو القانونية كاالقتصادية كالسياسية  

. 54، ص2001، اعبزائر
 كماؿ لدرع، مسؤكلية اآلباء ُب كفالة اغبقوؽ اؼبادية كاؼبعنوية للطفل ُب قانوف األسرة اعبزائرم مقارنة بالفقو اإلسبلمي، ؾبلة اؼبعيار، 4

. 191، ص 2002، 02  جامعة األمَت عبد القادر، قسنطينة، عدد،2 ، العدد1 آّلد

https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/32
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/32
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/32
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/32
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 التقديرية، فقد قضت اكمة العليا ُب قرارىا الصادر  القاضي كىذا ىبضع للسلطة هبب إثبات عيسر األب،لكنك
كأف قضاة اؼبوضوع بقضائهم بإلغاء النفقة اؼبقضي ّٔا ُب اغبكم اؼبستأنف ..: " على أنو22/02/2000بتاريخ 

 1". ُب تطبيق القانوفأخطئوا رغم عدـ إثبات عسر اؼبطعوف ضده ،حبجة يسار الزكجة الطاعنة
 من قانوف األسرة 125 إٔب116لقد نظم اؼبشرع اعبزائرم مسألة الكفالة ُب اؼبواد: المكفولنفقة الطفل  .3.2

 اؼبكفوؿ بنسبو مع احتفاظاعبزائرم، كتًتتب على الكفالة آثارا تتمثل ُب حقوؽ ككاجبات الكفيل كاؼبكفوؿ،، 
 2.اؼبَتاثك كاللقب  الناذبة عنوثاراآلكصبيع 

 اؼبتعلق 24-92 فقد تضمن اؼبرسـو التنفيذم رقماؼبكفوؿكألجل  توفَت نوع من االستقرار النفسي للطفل 
إمكانية ضبل اؼبكفوؿ اسم الكفيل دكف أف يبس ذلك باألحكاـ الشرعية، كال يًتتب على ذلك  3؛بتغيَت اللقب

 .شهادة اؼبيبلد أف ىذا الشخص مكفوؿُب  حيث يظهر، إالثيةاختبلط األنساب، كال أم حقوؽ 
 بعقد شرعي باسم تتممن قانوف األسرة 116 حسب اؼبادة-كما رأينا ُب الفصل السابق– كدبا أف الكفالة

، غَت أنو من  الكافل من االلتزامات اليت يتقيد ّٔا األباؼبكفوؿ فإنو عند الطبلؽ تصبح نفقة الطفل 4األب،
 بدفع نفقة الطفل اؼبكفوؿ ُب حالة هتربو منها، إذ  أنو ُب الكافلاؼببلحظ أنو ال يوجد نص قانوين يلـز األب 

 ٓب)بد أف حضانة الطفل اؼبكفوؿ سبنح لؤلب الكفيل طاؼبا أف الكفالة قد سبت باظبو  ال ،الزكجُتحالة طبلؽ 
الوفاة  حالة أف  علما،اغبالتُت ُب اؼبادة نطبق كبالتإب الطبلؽ، كحالة الزكاج حالة بُت 116تفرؽ اؼبادة

، كؽبذا كاف من اؼبفركض أنو هبب على قاضي األحواؿ الشخصية ( من ذات القانوف125اؼبادة عنها تكلمت
 الزكجُت، كيبنح لؤلب بانفصاؿ الطفل اؼبكفوؿ إسناد اغبضانة لؤلـ عند اغبكم كؼبصلحةبسلطتو التقديرية، 

  حق الزيارة ككاجب دفع نفقة الطفل، كىذا قد وبمي حق الطفل اؼبكفوؿ ُب ربصيل نفقتو من أبيوالكافل
.  ُب حالة هترب ىذا األخَت من دفع نفقة الطفلالكفيل

  2011،5مارس 10 بتاريخ العليا اكمة قرار ُب جاء حيثاعبزائرم كاف لو رأم آخر،  القضاء أف   غَت
 كبرر الكافل، الزكج مطلقة مع يعيش الذم اؼبكفوؿ الطفل على كنفقة من حضانة الطبلؽ آثار تسرم ال بأنو

 ذلك فإف ،لقبو منحها اليت اؼبكفولة البنت بنفقة ملزما كاف إذا الكافل ضده أف اؼبطعوف " :ٕبكالتا موقفو
                                                           

. 284، ص2001، 01، العدد 22/02/2000، بتاريخ 237148 آّلة القضائية، اكمة العليا، القرار رقم 1
. 245- 244 فاطمة الزىراء بن ؿبمود، اؼبرجع السابق، ص2
 اؼبتعلق بتغيَت اللقب، اعبريدة الرظبية 157/71 اؼبعدؿ للمرسـو 1992جانفي13 اؼبؤرخ ُب 24-92 اؼبرسـو التنفيذم رقم3

 .22/01/1992الصادرة بتاريخ، 05، العدد اعبزائرية
 ىناؾ بعض الشركط ٓب يتطرؽ إليها اؼبشرع اعبزائرم كترؾ األمر غامضا، كمن أنبها شرط الزكاج، كىل يشًتط أف يكوف الكافل رجل 4

"  أك امرأة، كشرط موافقة الزكجُت طاليب الكفالة إف كانا معا على قيد اغبياة
 169، ص2005، 1 بن ملحة، قانوف األسرة على ضوء الفقو كالقضاء، ديواف اؼبطبوعات اعبامعية، اعبزائر، طالغوثي: المرجع

. كما يليها
 . 290ص، 10/03/2011، تاريخ 613481، ملف رقم 2012، لسنة01  العليا، عدداكمةؾبلة  5
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أخذت ك تطوعت اليت الكافل مطلقة مع تعيش البنت كطاؼبا ،كرعايتو حضانتو ربت تكوف اؼبكفولة بأف مقيد
  باعتبار،اؼبكفوؿ على تسرم ال كنفقة حضانة من عنو يًتتب ماك الطبلؽ آثار ألف ،معها اؼبكفولة البنت

 ."الكافل حضانة كرعاية ربت اؼبكفوؿ كاف إذا إال أثره ينتج ال االلتزاـ كىذا التربع، كجو على ىنا االلتزاـ
 العليا بتاريخ للمحكمة 1قرار ُب الكفالة عن التنازؿ للكافل اعبزائرم القضاء أجاز قد ذلك من أكثر بل
 كرعايتو كتربيتو الطفل اؼبكفوؿ على باإلنفاؽ القياـ الكافل على هبب: "فيو جاء كالذم2006 ديسمرب13
 الكفالة عن الكافل األب زبلي كعليو ؾبرد ،"الكفالة عن زبليو يثبت ٓب ما قانونيا، كليا باعتباره بابنو األب قياـ

 .النفقة خاصةك الطفل اذباه العائلية التزاماتو من نفسو ييعفي سوؼ
 السلطة التقديرية للقاضي في النفقة: ثانيا

 الفقهاء أف يكوف حسب الكفاية، كُب حدكد طاقة األب يسرا كعسرا، طبقا اتفقفيما ىبص تقدير النفقة فقد 
لّْفي اللَّوي نػىٍفسنا ًإالَّ مىا آىتىاىىا﴿: لقولو تعأب  ﴾لًيػيٍنًفٍق ذيك سىعىةو ًمٍن سىعىًتًو كىمىٍن قيًدرى عىلىٍيًو رًٍزقيوي فػىٍليػيٍنًفٍق فبَّا آىتىاهي اللَّوي الى ييكى

 .[07:الطبلؽسورة ]
يراعي القاضي عند تقدير  ": أنو على79، فنص قانوف األسرة ُب مادتوالشريعة اإلسبلمية اعبزائرمكقد ساير اؼبشرع 

 يتبُت أف اؼبشرع ذلك، كمن خبلؿ "النفقة حاؿ الطرفُت كظركؼ اؼبعاش، كال يراجع تقديره قبل مضي سنة من اغبكم
 أم ،منح للقاضي سلطة كاسعة ُب ؾباؿ تقدير مبلغ النفقة، كٓب يقيده أك يلزمو إال دبراعاة حاؿ كل كاحد من الطرفُت

 ميسورين كجبت كانا كدبراعاة ظركؼ اؼبعيشة كغبلء األسعار، فإذا ،حاؿ طالب النفقة كحاؿ اؼبطلوب بالنفقة
أحدنبا موسرا كاآلخر معسرا كجبت نفقة   كإف كاف،ؼبستحقيها نفقة اليسار، كإذا كانوا معسرين كجبت نفقة اإلعسار

 2.الوسط بُت اليسار كاإلعسار
ذلك أف األسس اليت اعتمدىا ،  على أف النفقة ربتاج إٔب اؼبراجعةنصوكلقد أحسن اؼبشرع اعبزائرم صنعا ُب 

 بل ىي متغَتة بتغَت مستول اؼبعيشة كظركؼ آّتمع كمتطلبات اغبياة، شريطة ،القاضي عند تقديره للنفقة غَت ثابتة
، كىذا ما ذىبت إليو اكمة العليا ُب قرارىا الصادر بالنفقةنقضى عاـ كامل من تاريخ اغبكم اأف يكوف قد 

من اؼبقرر قانونا أنو ال هبوز للقاضي مراجعة النفقة إال بعد مضي سنة من  ": كالذم مفاده أنو23/04/1996بتاريخ
 كال هبوز الطعن حبجية الشيء اؼبقضي فيو ُب النفقة تبعا للمستجدات اليت تطرأ على اؼبعيشة كالنفقات بصفة ،اغبكم

عامة، كمن ٍب فإف النعي على القرار اؼبطعوف فيو خبرؽ القانوف ليس ُب ؿبلو، كؼبا كاف ثابتا ُب قضية اغباؿ أف الطاعنة 
 كمراجعة مبالغ النفقة اليت أصبحت ال تكفي 27/09/1988 تطلب فيها تعديل حكم1993رفعت دعول ُب سنة

حاجيات أكالدىا دبا فيها مصاريف اؼبعيشة كأجرة السكن، فإف القضاة بقضائهم بتعديل النفقة طبقوا صحيح 
". القانوف

                                                           
 .443ص ،13/12/2006، تاريخ 369032، ملف رقم 2007، لسنة02  العليا، عدداكمةؾبلة  1
. 139، ص1985مصر،  ، منشأة اؼبعارؼ،-األسرة اإلسبلمية ُب الشريعة كالقانوف- زكريا الربم، األحكاـ األساسية 2
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كتيستحق النفقة من تاريخ رفع الدعول كللقاضي أف وبكم باستحقاقها، بناء على بينة ؼبدة ال تتجاكز سنة قبل رفع 
اؼبشرع اعبزائرم منح النفقة ؼبدة سنة قبل رفع الدعول إذا كانت الزكجة كاألكالد ُب حالة إنباؿ أجاز  كقد 1الدعول،

عند إثبات  "08/02/2006ثابت، كىذا ما استقر عليو االجتهاد القضائي للمحكمة العليا ُب قرارىا الصادر بتاريخ
 2."إنباؿ الزكج لزكجتو كأكالده، هبوز اغبكم بنفقة اإلنباؿ بسنة قبل رفع الدعول

النفقة من األمور اؼبستعجلة اليت يتدخل فيها قاضي  منو 3( مكرر57) ُب اؼبادة اعبزائرمعٌد قانوف األسرةكقد 
 على 323 ُب مادتو4كُب ىذا الصدد نص قانوف اإلجراءات اؼبدنية كاإلدارية. االستعجاؿ لرفع النفقة للزكجة كأكالدىا

 5.خضوع النفقة إٔب النفاذ اؼبعجل
أما بالنسبة إٔب اؼبقاصة ُب النفقة، ٓب يوضح القانوف اعبزائرم موضع اؼبقاصة ُب دين النفقة كدين الزكج على الزكجة، 

 ألف دىٍين النفقة كدين الزكج 6،كإزاء سكوت اؼبشرع عن ىذا األمر يرل  بعض الشراح الرجوع إٔب رأم اعبمهور
 7. كبلنبا مدين للثاين، كلو اختلف سبب الدين، فبل مانع من األخذ باؼبقاصة،للزكجة

، ألف اؼبقاصة قد يكوف فيها يإرادهتاذلك على  الزكجة إال إذا كافقتذبوز اؼبقاصة ال كنرل ُب ىذا اؼبوضوع بأنو 
إضرار بالزكجة كاألكالد، ألهنا قد تكوف حباجة إٔب النفقة، كما كلو كانت معسرة، كالنفقة حبسب القانوف عبارة عن 

الذم يعتربه القانوف ) الغذاء كالكسوة كالعبلج كأجرة السكن، فكيف تنفق على نفسها إذا أجرينا اؼبقاصة بُت دينها

                                                           
.  من قانوف األسرة اعبزائرم80اؼبادةراجع  1
. 08/02/2006 اؼبؤرخ ُب 349343 اكمة العليا، غرفة األحواؿ الشخصية، قرار رقم 2
هبوز للقاضي الفصل على كجو االستعجاؿ دبوجب أمر على عريضة ُب صبيع  ": مكرر من قانون األسرة الجزائري57نص المادة 3

أكد االجتهاد القضائي للمحكمة العليا ُب أحد كما . "التدابَت اؼبؤقتة كال سيما ما تعلق منها بالنفقة كاغبضانة كالزيارة كاؼبسكن
 ملف ،" قبل الفصل ُب الدعول من حيث اؼبوضوعبالنفقةيكوف قاضي االستعجاؿ ـبتص باغبكم للزكجة كاألبناء : "قراراتو على أنو

 (.321، ص2005آّلة القضائية، العدد األكؿ لسنة   )2005/01/19 قرار بتاريخ333042رقم
 الصادر 21 يتضمن قانوف اإلجراءات اؼبدنية كاإلدارية، اعبريدة الرظبية، العدد25/02/2008 اؼبؤرخ ُب 09-08القانوف رقم  4

 .25ص ،23/04/2008بتاريخ 
غياب الزكج بدكف عذر كال نفقة  ىبضع للسلطة التقديرية للقاضي، الذم هبوز لو أف وبكم بالنفقة للزكجة من األمواؿ اؼبملوكة  5

عبد الفتاح : المرجع ). اليت ىي ربت حيازهتا أك ربت حيازة الغَت، كيكوف األخذ من ىذه األمواؿ بقدر الكفاية،للزكج الغائب
.   (112، ص2007تقية، الطبلؽ بُت أحكاـ تشريع األسرة كاالجتهاد القضائي، أطركحة دكتوراه، جامعة اعبزائر، كلية اغبقوؽ، 

 يرل صبهور الفقهاء أنو إذا كانت الزكجة دائنة لزكجها، ككاف الزكج دائنا ؽبا بدين ما، ككاف الديناف بقوة كاحدة جازت اؼبقاصة 6
 (.193 ص،1986، اعبزائر، اؼبؤسسة الوطنية للكتاب، 1فضيل سعد، شرح قانوف األسرة اعبزائرم،ج: المرجع )بينهما،

إف مسألة اؼبقاصة كاردة بُت الزكجُت، كخاصة حبسب التعديل اعبديد الذم يأخذ باستقبللية الذمة اؼبالية لكل كاحد منهما  7
 أحكاـ إٔب، كإف كاف األفضل كجود نص خاص يعاِب اؼبوضوع، بدال من الرجوع (2005 من قانوف األسرة اؼبعدلة عاـ 37اؼبادة)

رشيد بن شويخ، شرح قانوف األسرة اعبزائرم اؼبعدؿ، دار اػبلدكنية، اعبزائر، : المرجع) .(االلتزامات)القانوف اؼبدين 
 .(155،ص2007
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 كىذه كلها دالالت هبب على 1.كدين زكجها بناء على طلبو مستغبل إعسارىا كفقرىا (من الديوف الثابتة كاؼبمتازة
 2.القاضي مراعاهتا قبل اغبكم باؼبقاصة ُب دين النفقة

 كعلى ىذا األساس، كتفاديا ألم ضرر قد يلحق باألكالد كالزكجة ُب اؼبقاصة، فإنو إذا  كانت ىذه األخَتة معسرة
، فبل هباب الزكج إٔب طلب اؼبقاصة، ألف ما تأخذه تنفقو (قتصاص الدين من نفقة الطفل اضوفاقد تلجأ إٔب )

. كإحياء النفس مقدـ على  قضاء الدين 3،على نفسها كأكالدىا
 صندوؽ النفقة كضمانة لنفقة الطفل: ثالثا

اعبدير بالذكر أف كل من فرنسا كمصر كتونس دكؿ تعتمد على الصندكؽ لضماف دفع النفقة اؼبستحقة قانونا، إذ 
 الصندكؽ ُب إطار قانوف اؼبالية، على أف وبّْل الصندكؽ ؿبل الدائن بالنفقة كزبٌوؿ لو صبيع الطرؽ ىذايتم إنشاء 

اؼبتضرر من كألف . كالوسائل القانونية آّدية كالفعالة لتحصيل اؼببالغ اليت يكوف قد دفعها للدائن األصلي بالنفقة
 ىم األبناء اضونُت، بدأت النداءات تتعأب من أجل خلق آلية جديدة مادامت اؼبسكنعدـ تسديد النفقة كأجرة 

  .اإلجراءات القانونية اؼبعتادة قد أثبتت عدـ قباعتها ُب ىذه اؼبسألة
نظرا لتنامي قضايا عدـ تسديد النفقة ُب أركقة القضاء، بات من الضركرم تدخل اؼبشرع حبلوؿ أكثر كاقعية لرفع ك

 01-15 رقمالقانوفكاؼبتمثلة ُب إصدار ؛  كضع آلية جديدة غبماية اؼبرأة كالطفلخبلؿمعاناة الدائنُت بالنفقة من 
 مادة 16 ىذا القانوفكقد تضمن خطوة إهبابية خطاىا التشريع اعبزائرم، ييعدٌ الذم ك 4،صندكؽ النفقةاؼبتضمن إنشاء 

 أخرل، كىو يعد لبنة اؼبستحقات اؼباليةهتدؼ ُب ؾبملها إلنشػاء صندكؽ النفػقػػة كربديػد إجراءات االستفادة من 
 من خبلؿ زبصيص مبلغ مإب ؽبا ُب ، اليت هتدؼ إٔب ضباية األطفاؿ القصر كاؼبرأة اؼبطلقػة اغباضنةالقانونيةللًتسانة 

 ؛ كمعػػارضلو ما بُت مؤيد ؛ كردكد فعل متباينةكاسعا زبلي اؼبدين عن دفع النفقػة، كقد أثار ىذا اإلجراء جدال حالة
 حاالت الطبلؽ كاػبلع كتشتت األسر، ُب حُت ىنػػاؾ من يرل بأنػػو إجراء ارتفاعسيتسبب ُب بأنو  من رأل فهناؾ
 5.اإلىانة عنهن كيبعػػد اؼبطلقات اغباضناتف شأنو أف وبفظ حق ـ طابعا إنسانياوبمل 

النفقة ": منو على أهنا 02 اؼبتعلق بإنشاء صندكؽ النفقة، معٌت النفقة ُب نص اؼبادة01-15لقد خص القانوف
  ..". اضونُت بعد طبلؽ الوالديناألطفاؿحكاـ قانوف األسرة لصاّب الطفل أك ألاكـو ّٔا كفقا 

 اؼبتضمن إنشاء صندكؽ 01-15 من قانوف،، كالثانية، كالثالثةاألكٔب ةنستخلص من خبلؿ استقرائنا لنصوص اؼباد
النفقة، على أف الصندكؽ عبارة عن إعانة كدعم من الدكلة لفائدة فئة معينة من آّتمع كىي اؼبرأة اؼبطلقة، كالطفل أك 

                                                           
 .610، ص2013  العريب بلحاج، أحكاـ الزكجية كآثارىا ُب قانوف األسرة اعبزائرم، دار ىومة، اعبزائر،1
 .4 عبد اللطيف كإب كفواز عبلط، اؼبرجع السابق، ص2
 ". الغَتكسبهاال تقع اؼبقاصة إضرارا حبقوؽ : " من القانوف اؼبدين على أنو01 ؼ302 تنص اؼبادة3
 .07/01/2015بتاريخ ،01  عددظبيةراعبريدة اؿ اؼبتضمن إنشاء صندكؽ النفقة، 2015جانفي 04 اؼبؤرخ01-15قانوف رقم  4
 حداد فاطمة، حق اؼبطلقة اغباضنة ُب اؼبسكن من خبلؿ قانوف األسرة اعبزائرم، مذكرة التخرج لنيل شهادة اؼباجستَت، جامعة 5

. 95، ص2015-2014الوادم، السنة
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 اضونُت، كذلك لتغطية اغباجة كالضركرة اؼبلحة للعيش، ككذلك لتغطية الفارؽ القائم عند استفاء حق األطفاؿ
 تطبق ال» 01-15 من القانوف15كبالعودة إٔب نص اؼبادة. اؼبطلقة اؼبقرر دبوجب حكم هنائي كاستحالة تنفيذه

 يسرم ال 01-15 ىذه اؼبادة فإف القانوففحسب". رهأحكاـ ىذا القانوف على مبالغ النفقة اكـو ّٔا قبل صدك
كيًتتب على ذلك أف صبيع  ،2015جانفي 07بأثر رجعي، بل ىو سارم اؼبفعوؿ ابتداء من تاريخ صدكره ُب

. األحكاـ القضائية اليت حكمت بالنفقة قبل ىذا التاريخ غَت قابلة للتنفيذ من قبل الصندكؽ
 األحكاـ القضائية بالنفقة اليت صدرت قبل صدكر القانوف، كسبت مصَتت عديدة فيما ىبص ال تطرح تساؤكىنا

 ٓب يوضح ىذه  فاؼبشرع،01-15مراجعتها بعد ذلك، كأيضا األحكاـ اؼبستأنفة اليت ًب استئنافها بعد صدكر القانوف
ف  أل. أك أربع سنوات قبل صدكرهثبلث كيؤدم غايتو لو كاف بأثر رجعي ، أكثرالاؼبسألة كالقانوف كاف سيكوف فعا

 . منهامن أسباب إنشاء الصندكؽ ىو تراكم األحكاـ القضائية بالنفقة اليت ٓب تنفذ من قبل اؼبدين كالتقليل 
 أف يستفدف منو، كذلك بالتوجو إٔب 01-15القانوف  يبنع اؼبطلقات اكـو ؽبن بالنفقة قبل صدكر الغَت أف ىذا 

يراعي القاضي ُب تقدير النفقة حاؿ الطرفُت  ":قانوف األسرة اعبزائرم من 79تقدًن طلب مراجعة النفقة طبقا للمادة
 بعد مضي سنة من اغبكم أنوييفهم من ىذه اؼبادة ".  يراجع تقديره قبل مضي سنة من اغبكمكال ،كظركؼ اؼبعاش
، كىذا حسب اؼبتغَتات اؼبوجودة أطفاؽباعالة إل يكفيها ال أف اؼببلغ حبجة تقدًن طلب مراجعة، للمرأةبالنفقة، يبكن 

، فإذا امتنع الزكج عن تسديد الببلدساسية، كالتغَتات اليت تطرأ على أل كالزيادة ُب بعض اؼبواد الغذائية ا؛ُب البلد
قاضي شؤكف إٔب طلب  ستفادة من خدمات الصندكؽ، كذلك بتقدًنالالنفقة، فيمكن للزكجة كبطريقة غَت مباشرة ا

 1.األسرة الذم أصدر ؽبا حكم النفقة ُب البداية
ء أمهم  كذلك بإعطا، بصفة خاصةاألطفاؿسرة بصفة عامة كمصلحة ألفهكذا نقوؿ أف اؼبشرع قد راعى مصلحة ا

 .ختصار ُب اؼبواعيد كبالبساطة ُب رفعهاال اغبق ُب رفع دعول مستعجلة تتميز بااؼبطلقة
  

                                                           
1
ستعجاؿ دبوجب أمر على عريضة ُب الهبوز للقاضي الفصل على كجو ا: " على أنوقانون األسرة مكرر من 57 المادةنصت كما  

نفاؽ إلطبقا ؽبذا النص إذا طالبت الزكجة قضائيا با ،"صبيع التدابَت اؼبؤقتة كال سيما ما تعلق منها بالنفقة كاغبضانة كالزيارة كالسكن
 فيجب أف يكوف حكمو معجل التنفيذ دبعٌت أنو ، كاقتنع القاضي بطلبات الزكجة قرر اغبكم بالنفقة دببالغ معينة كؼبدة معينة،عليها

جراءات إل من قانوف ا40/1كذلك تطبيقا لنص اؼبادةج، ستئناؼ من الزكال حىت كلو كقع الطعن فيو باؼبعارضة أك با،ينفذ ُب اغبُت
 دبوجب ،حواؿ اليت وبكم فيهاألستئناؼ ُب صبيع االاؼبعجل رغم اؼبعارضة أك ا يؤمر بالتنفيذ : "اؼبدنية اعبزائرم اليت نصت على أنو

 . كعد معًتؼ بو أك حكم سابق هنائي أك قضايا النفقة سند رظبي أك
حفصية دكنة، أحكاـ النفقة كمتاع البيت كأثر من آثار الطبلؽ ُب قانوف األسرة اعبزائرم، رسالة ماجستَت، جامعة الوادم، : المرجع
 .132ص، 2014-2015
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  االمتناع عن دفع النفقة: الفرع الثاني
رتب اؼبشرع اعبزائرم ُب إطار العبلقات األسرية ؾبموعة من اغبقوؽ كالواجبات اليت هبب مراعاهتا ضمانا الستمرار 
ىذه العبلقات، كمن بُت ىذه الواجبات كاجب الزكج ُب اإلنفاؽ على أسرتو، كىذا الواجب يفرضو الوازع األخبلقي 

 أنو هبب على 37 من قانوف األسرة، فقد جاء ُب اؼبادة77 إٔب74 كاؼبواد من37كاالجتماعي قبل أف تفرضو اؼبادة
 أنو ذبب نفقة األصوؿ على 77الزكج كبو زكجتو النفقة الشرعية حسب كسعو إال إذا ثبت نشوزىا، كجاء ُب اؼبادة

  . الفركع كالفركع على األصوؿ حسب القدرة كاالحتياج كدرجة القرابة ُب اإلرث
 كاف قانوف األسرة كما سبق كذكرنا كقواعد الشريعة اإلسبلمية قد قررا إلزاـ الزكج باإلنفاؽ على زكجتو كأكالده، كإذا

 مبدأ التعاكف كالتكافل بُت كامل الحًتاـ ضمانا ،كإلزاـ الفرع باإلنفاؽ على أصولو، كإلزاـ األصل باإلنفاؽ على فركعو
 نوعا من ييعدٌ  كالقوانُت الوضعية، فإف التخلي عن القياـ باإلنفاؽ اؼبطلوب اإلسبلميةأفراد األسرة الذم أقرتو الشريعة 

 1.كاآلخرةالتخلي عن االلتزامات الزكجية كالعائلية الذم يستوجب اإلٍب كالعقاب ُب الدنيا 
 .كعٌد اؼبشرع اعبزائرم االمتناع عن تقدًن النفقة اؼبقررة قضاء جريبة يعاقب عليها

 قضاء  النفقة المقررةاالمتناع عن تقديم العناصر المكونة لجنحة: أوال
 جنحة االمتناع عن ،أك القرابة أك السلطة األبوية،  من اعبرائم اليت تتعلق بالتخلي عن االلتزامات الزكجية،كىي تيعدٌ 

أك لفائدة األصوؿ، كىي االلتزامات اليت كرد النص عليها ُب  دفع النفقة اؼبقررة قضاء لصاّب الزكجة، أك لفائدة األكالد،
 2. إٔب مضموهنااإلشارة كما يليها من قانوف األسرة كاليت سبق 74اؼبواد

باستقراء ىذه اؼبادة نبلحظ أف ك 4. من قانوف العقوبات3(331)كلقد ًب دعم ىذا اؼببدأ باعبزاء الذم تضمنتو اؼبادة
اؼبشرع اعبزائرم قد جـر فعل االمتناع عن تسديد النفقة، ىذه اعبريبة تدخل ضمن جرائم اإلنباؿ العائلي أك جرائم 

ىذا النص ىو اؼبصدر القانوين األساسي الذم سنستخرج منو العناصر أك الشركط  ك5التخلي عن االلتزامات الزكجية،
: كىذه العناصر أك الشركط ىي. اؼبطلوب توفرىا لقياـ جريبة االمتناع عن تسديد نفقة مقررة قضاء

                                                           
. 25، ص2002، 2 عبد العزيز سعد، اعبرائم الواقعة على نظاـ األسرة، الديواف الوطٍت لؤلشغاؿ الًتبوية، اعبزائر، ط 1
 .24اؼبرجع السابق، ص 2
3

ج كل من . د300.000 إٔب50.000سنوات كبغرامة من (3)أشهر إٔب ثبلثة (6)يعاقب باغببس من ستة ": 331المادة نص 
عن تقدًن اؼببالغ اؼبقررة قضاء إلعالة أسرتو، كعن أداء كامل قيمة النفقة اؼبقررة عليو إٔب زكجو  (2)امتنع عمدا كؼبدة تتجاكز شهرين

كيفًتض أف عدـ الدفع عمدم ما ٓب يثبت العكس،  .أك أصولو أك فركعو، كذلك رغم صدكر حكم ضده بإلزامو بدفع نفقة إليهم
 ". على سوء السلوؾ أك الكسل أك السكر عذرا مقبوال من اؼبدين ُب أية حالة من األحواؿاالعتياد اإلعسار الناتج عن يعدكال 

 اؼبتضمن قانوف 08/06/1966 اؼبؤرخ ُب 156-66 يعدؿ كيتمم األمر رقم 04/02/2014 اؼبؤرخ ُب 01-14القانوف رقم  4
 .45ص ،16/02/2014 بتاريخ 07العقوبات، اعبريدة الرظبية اعبزائرية، العدد 

 .28-25، صالسابقاؼبرجع عبد العزيز سعد،  5
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 331إٌف أكؿ شرط من الشركط أك العناصر اػباصة اليت يتطلبها القانوف لتطبيق اؼبادة: وجود حكم قضائي نهائي .أ 
 ىو شرط كجود حكم صادر عن ىيئة قضائية كطنية على مستول الدرجة األكٔب أك الدرجة ،من قانوف العقوبات

 اؼبقضي فيو أك قوة الشيء اكـو فيو، كٓب يعد الشيء يكوف قد بػيلّْغ إٔب اكـو عليو، كيكوف حائز قوة ،الثانية
 الغَت اعًتاضالطعن بالنقض أك )أك غَت العادية  (االستئناؼاؼبعارضة أك )يقبل أية طريقة من طرؽ الطعن العادية 

؛ أك كجود حكم صادر عن ىيئة  قضائية أجنبية يكوف قد كقع إضفاء الصيغة غَت العادية (اػبارج عن اػبصومة
عليو، أك كجود أم قرار قضائي آخر صادر عن جهة القضاء اؼبستعجل أك تتضمن صيغة النفاذ اؼبعجل، كذلك 

أك حكم أك غَتنبا ما داـ ىو قابل قانونا للتنفيذ قرار بقطع النظر عن كوف ىذا القرار القضائي قد صدر ربت اسم 
 1.االستئناؼاؼبؤقت أك اؼبعجل رغم اؼبعارضة أك 

 ،دبفهومها الواسع" حكم: "، كُب ىذا الصدد هبب أخذ عبارةالنفقة صدكر حكم قضائي يقضي بأداء فيجب
 كاألكامر الصادرة عن آّالس، كالقرارات الصادرة عن ،الذم يتسع ليشمل األحكاـ الصادرة عن ااكم االبتدائيةك

 كفقا لؤلشكاؿ ،رئيس اكمة، كما قد يكوف اغبكم صادرا عن جهة قضائية أجنبية كفبهورا بالصيغة التنفيذية
 2. من قانوف اإلجراءات اؼبدنية325، 320كالشركط اؼبنصوص عليها باؼبواد 

 ملف 16/04/1995كُب ىذا الصدد صدر عن غرفة اعبنح كاؼبخالفات للمحكمة العليا قرار بتاريخ
 تفوؽ ة كؼبد،من اؼبقرر قانونا أف يتحمل اؼبسئولية اعبزائية كل من امتنع عمدا":  جاء فيو ما يلي124384رقم

 قضاء إلعالة أسرتو، كيبقى االفًتاض عن عدـ الدفع عمدم ما ٓب يثبت ةالشهرين عن تقدًن اؼببالغ اؼبالية اؼبقرر
  3".العكس
:   بو ما يليحىت ييعتدٌ   في الحكم الذي يقضي بالنفقةويشترط

 حيث ٓب يعد قاببل ألم طريق من طرؽ : قابال للتنفيذ أي حائز لقوة الشيء المقضي فيو الحكمأن يكون 1
 من قانوف اإلجراءات 40الطعن أم أصبح هنائيا، لكن قد يكوف ىذا اغبكم غَت هنائي إذا صدر تطبيقا للمادة

 نصت اؼبادة اؼبذكورة أعبله على فقد ، حبيث يكوف ُب ىذه اغبالة معجل النفاذ رغم اؼبعارضة كاالستئناؼ،اؼبدنية
أف يكوف األمر بالتنفيذ اؼبعجل رغم اؼبعارضة كاالستئناؼ كجوبا عندما يتعلق األمر بالنفقة الغذائية، كعليو 

األحكاـ اليت يبكن االعتماد عليها للقوؿ لقياـ جنحة عدـ تسديد نفقة ىي األحكاـ النهائية كاألحكاـ اؼبشمولة 
.  بالنفاذ اؼبعجل ككذا األكامر االستعجالية

                                                           
 .26-25عبد العزيز سعد، اؼبرجع السابق، ص  1
 . 156 اؼبرجع السابق، ص،أحسن بوسقيعة 2
كمىت ثبت صدكر أمر قضائي استعجإب يلـز : "..كتكملة القرار كما يلي. 192، ص1995 العدد الثاين لسنة ،آّلة القضائية 3

كما ، "اؼبتهم بدفع النفقة، فإف قضاة آّلس قد خرقوا القانوف عندما قضوا برباءتو بدعول أنو ال يوجد حكم أك قرار هنائي ُب النزاع
 .االستعجإبدبفهومها الواسع الذم يشمل اغبكم كالقرار القضائي كاألمر " حكم " أنو هبب تفسَت كلمةنفسوجاء ُب القرار 
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 حسب ، هبب أف يصل اغبكم إٔب علم اؼبدين عن طريق التبليغ:أن يتم تبليغ الحكم القضائي للمعني باألمر 2
 كاغبكمة من اشًتاط تبليغ اؼبدين باغبكم 1.األشكاؿ ككفق الشركط اؼبنصوص عليها ُب قانوف اإلجراءات اؼبدنية

عطاء اؼبدين إ إذ ال هبوز ربميل شخص أمرا ال علم لو بو، كما يهدؼ اؼبشرع من كراء ذلك إٔب ،كاضحة كمنطقية
 لو تنفيذ اغبكم طواعية إذا كاف بإمكانو ذلك، كقد يتسٌت ككذا حىت ،حقو ُب الطعن باؼبعارضة كاالستئناؼ

 إذ جاء ُب قرار صادر عن غرفة اعبنح ،أكدت اكمة العليا على شرط تبليغ اغبكم ُب العديد من قراراهتا
أف يكوف اكـو عليو قد بػيلّْغ كفقا للقانوف "..:  ما يلي63194 ملف رقم23/11/1982كاؼبخالفات بتاريخ

 2."باغبكم القاضي بالنفقة
أما  ثاين شرط من شركط تكوين جريبة االمتناع عن أداء : االمتناع المتعمد عن أداء النفقة: القصد الجنائي .ب 

 اكـو عليو بالقرار الصادر عن القضاء الوطٍت ربت اسم حكم أك أمر، استهانةالنفقة اؼبقررة قضاء، فهو شرط 
كذباىلو عمدا كتنطعا ؼبا قد يؤدم إٔب ربدم السلطة القضائية، كالتطاكؿ على سلطة الدكلة بشكل مباشر أك غَت 

 3.مباشر، كيؤدم أيضا إٔب عرقلة تنفيذ األحكاـ القضائية النهائية باسم الشعب اعبزائرم
 االكًتاث كليس عدـ ، باغبكم القضائياالستهانةمع مبلحظة أنو لو كاف الدافع لبلمتناع عن دفع النفقة ليس 

 أك ػبطأ ُب اغبكم مثبل، فإف عنصر االمتناع ،باألحكاـ القضائية، بل لعذر شرعي مقبوؿ كوجود إشكاؿ ُب التنفيذ
، كيبتنع عن اكمة تبعا لذلك أف تقضي بإدانة األركافكإف اعبريبة ٓب تعد متوفرة العناصر أك  اؼبتعمد ٓب يعد قائما،

 4.اؼبتهم كمعاقبتو، كذلك بسبب عدـ توفر نية العمد أك القصد اؼبطلوب لقياـ جريبة االمتناع عن النفقة
أف القانوف يػىٍفًتض ُب االمتناع عن دفع النفقة اكـو ّٔا للزكجة، أك لؤلصوؿ : كلكننا مع ذلك ينبغي أف نشَت إٔب

 كليس على النيابة العامة إثبات توفر عنصر ىذا العمد، 5أك الفركع أنو امتناع متعمد، كعلى اؼبتهم أف يثبت العكس،
 اليت توجب على فبثل النيابة العامة عادة إثبات ،كذلك خبلفا للقواعد العامة لئلثبات ُب قانوف اإلجراءات اعبزائية

 6.كافة العناصر اؼبكونة للجريبة دبا فيها عنصر العمد أك نية الفعل
 كالذم عربت عنو ، عدـ تسديد النفقة تتطلب كغَتىا من بقية اعبرائم ركنا معنويا يتمثل ُب القصد اعبنائيفجريبة

 كأف ، فاعباين ال بد أف يكوف عاؼبا بواجب أداءه اؼببلغ اكـو بو عليو، باالمتناع عمدا عن أداء النفقة331اؼبادة

                                                           
 . 158 اؼبرجع السابق، ص،أحسن بوسقيعة 1
 . 6210 ص2000منشورات اغبليب اغبقوقية - آّلد التاسع- اؼبوسوعة العربية لبلجتهادات القضائية اعبزائية،ؿبمود زكي مشس 2
 26، صالسابق اؼبرجع 3
 .26 صعبد العزيز سعد، اؼبرجع السابق، 4
كيفًتض أف عدـ الدفع عمدم ما ٓب يثبت العكس، : " من قانون العقوبات331المادة كإٔب ىذا اؼبعٌت أشارت الفقرة الثانية من 5

". كال يعترب اإلعسار الناتج عن االعتياد على سوء السلوؾ أك الكسل أك السكر عذرا مقبوال من اؼبدين ُب أية حالة من األحواؿ
 .26، صالسابق اؼبرجع 6
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 ٍب يبتنع عن الدفع رغم ذلك، أم أف تتجو إرادتو ،ذلك اؼببلغ نفقة مستحقة عليو دبوجب حكم قضائي هنائي ملـز
 .إٔب عدـ السداد باختياره

، كما ال يعترب اإلعسار الناتج عن التسديدكيعترب اإلعسار ىو السبب الوحيد الذم يبكن قبولو فعبل مربرا لعدـ 
.  االعتياد على سوء السلوؾ أك الكسل عذرا مقبوال من اؼبدين ُب أية حالة من األحواؿ

 ما ٓب ييثبت اؼبتهم عكس ذلك، فسوء النية ، من قانوف العقوبات أف عدـ الدفع عمدم331قد اعتربت اؼبادةك
 كعليو فإف ؾبرد ،، فبل يقع على عاتق النيابة إثبات توافر سوء النية إمبا يتعُت على اؼبتهم إثبات أنو حسن النيةمفًتضة

.   قرينة قانونية على توافر ركن العمد، كلكنها قرينة بسيطة قابلة إلثبات العكس من طرؼ اؼبتهمييعدٌ عدـ الدفع 
ما ثالث شرط أك عنصر من عناصر قياـ جنحة االمتناع عن دفع أ: االمتناع أكثر من شهرينأن تكون مدة  .ج 

نقطاع، امتتاليُت دكف  (2) فهو شرط أف يكوف االمتناع اؼبتعمد قد استغرؽ مدة أكثر من شهرين،النفقة اؼبقررة قضاء
أك نفقة أحد أصولو ، حبيث أنو لو صدر حكم ضد شخص معُت يلزمو أك يقضي عليو بدفع مبالغ مالية مقابل نفقة

 ؼبدة تتجاكز ، ّٔذا اغبكم كٓب يبنحو أم اعتبار، ٍب امتنع عمدا عن دفع اؼببالغ اكـو ّٔافاستهافأك فركعو 
، كرغم تبليغو ىذا التنفيذ رغم ازباذ كل اإلجراءات القانونية لضماف ،متتاليُت دكف أم مربر شرعي (2)شهرين

اغبكم كإنذاره خبلؿ الوقت القانوين اؼبناسب، فإف ىذا االمتناع طواؿ ىذه اؼبدة يشكل حتما أحد عناصر جريبة 
 1. كيستوجب العقاب ضد اؼبمتنع،االمتناع عن دفع النفقة اؼبقررة قضاء

 من قانوف العقوبات أف سلوؾ اعباين ُب ىذه اعبريبة ىو سلوؾ سليب يتحقق 331يظهر جليا من خبلؿ نص اؼبادةك
 كقد أكجب اؼبشرع اعبزائرم أف يتم الوفاء 2، عليو ؼبدة تتجاكز شهرينّٔاُب امتناعو عن دفع مبلغ النفقة اكـو 

 كقد اعتربت اكمة العليا ُب قرارىا ،، فالوفاء اعبزئي ال ييعتدُّ بو كال ينفي كقوع اعبريبةّٔابكامل قيمة النفقة اكـو 
 أف جيـر عدـ تسديد النفقة جنحة 23000، ملف رقم01/06/1982الصادر عن غرفة اعبنح كاؼبخالفات بتاريخ

يبقى مرتكبا ؽبذه اعبنحة إٔب حُت كأطفالو،  فاؼبتهم الذم سباطل ُب دفع النفقة اكـو ّٔا عليو لصاّب زكجتو ،مستمرة
   4. كما أف الوفاء البلحق لفوات مهلة الشهرين ال ينفي اعبريبة 3،التخلص التاـ عن دفع اؼببالغ اليت عليو

                                                           
 .27 صعبد العزيز سعد، اؼبرجع السابق، 1
 ،1998 ، الطبعة الثانية، ديواف اؼبطبوعات اعبامعية، اعبزائر،'جنائي خاص ' شرح قانوف العقوبات اعبزائرم،إسحاؽ إبراىيم منصور 2

 . 153ص
 https://www.bibliotdroit.com/2020/04/blog-post_225.html اؼبكتبة القانونية العربية، اعبرائم الواقعة على األسرة، 3

 .00:46، الساعة 18/06/2022:بتاريخ
إف قضاة ":  ما يلي59472 ملف رقم23/01/1990فقد جاء ُب قرار اكمة العليا غرفة اعبنح كاؼبخالفات الصادر بتاريخ 4

 تطبيقا سليما ؼبا أثبتوا ُب قرارىم أف اؼبتهم دفع النفقة بعد انقضاء اؼبدة القانونية اددة ُب اؼبادة اؼبذكورة 331اؼبوضوع طبقوا اؼبادة
 . " نتيجة ظركفو االجتماعية الصعبة،كأنو اعًتؼ بتماطلو ُب التسديد الفتقاده القدرة على الوفاء بالتزامو

 . 230ص. 1992 لسنة ، العدد الثالث،آّلة القضائية: المرجع

https://www.bibliotdroit.com/2020/04/blog-post_225.html
https://www.bibliotdroit.com/2020/04/blog-post_225.html
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 أف حصوؿ الصلح بعد ارتكاب جنحة عدـ 21/01/1996كما أكدت اكمة العليا ُب قرارىا الصادر بتاريخ
 كتبقى اعبريبة قائمة أيضا ُب حق اؼبتهم حىت 1، ال يبحو اعبريبة كيظل مبلغ النفقة اكـو بو مستحقا،تسديد النفقة

 ذلك أف النفقة الغذائية كاجبة الدفع للوالدة اليت سبارس اغبضانة على األطفاؿ ،كإف كاف األبناء يعيشوف ربت كفالتو
.  دبوجب حكم مدين

كتثَت مسألة الشهرين العديد من اإلشكاالت، فمىت يتم بداية حساب اؼبواعيد، ىل تبدأ ىذه اؼبهلة من تاريخ تبليغ 
 أـ من تاريخ التبليغ كانقضاء مهلة العشرين يوما اؼبقررة للسداد؟ ،اغبكم للمحكـو عليو

 أك ، أف ميعاد الشهرين يبدأ من تبليغ اغبكم كانقضاء مهلة العشرين يوما اددة ُب التكليف،الرأم الراجح قضاء
اكـو عليو بسداد مبلغ النفقة طبقا إلجراءات التنفيذ اؼبنصوص عليها فيو يكلف كاإللزاـ بالدفع الذم وبرره اضر 

 من قانوف اإلجراءات اؼبدنية، كُب ىذا الصدد جاء ُب قرار اكمة العليا غرفة اعبنح كاؼبخالفات الصادر 330باؼبادة
 يتم حساب مدة الشهرين اعتبارا من تاريخ انقضاء مهلة»:  ما يلي132869 ملف رقم14/07/1996بتاريخ

 ملف 04/11/1996خر صادر ُب تاريخآكما قضت ُب قرار . « يوما اددة ُب التكليف بالدفع(20)العشرين
ال تقـو اعبنحة مادامت إجراءات التنفيذ غَت مستوفاة النعداـ التكليف بالدفع كؿبضر االمتناع »:  أنو137233رقم

 2."عن الدفع
كؿبضر ، كُب كل األحواؿ فإف القضاء قد اشًتط إلدانة اؼبتهم جبنحة عدـ تسديد نفقة كجود ؿبضر اإلنذار بالدفع

 ملف 18/01/2000 كُب ىذا الصدد صدر عن غرفة اعبنح كاؼبخالفات للمحكمة العليا قرار بتاريخ،عدـ االمتثاؿ
إف القضاء بإدانة اؼبتهم بدفع النفقة الغذائية للمطعوف ضدىا دكف توافر ؿبضرم »:  جاء فيو ما يلي229680رقم

 3." يعد خطأ ُب تطبيق القانوف،اإللزاـ بالدفع كعدـ االمتثاؿ باؼبلف
 لقياـ جريبة االمتناع عن اؼبطلوبةمن الشركط : تخصيص المبالغ المحكوم بها إلعالة أسرة المتهم أو أقاربو .د 

 ىو شرط كوف اؼببالغ اكـو ّٔا على اؼبدعى عليو مبالغ ـبصصة ألحد أك بعض أك كل ،أداء النفقة اؼبقررة قضاء
 4.أفراد أسرة ىذا الشخص، أك ـبصصة لئلنفاؽ على أصولو أك فركعو كتضمنها منطوؽ اغبكم بكل دقة ككضوح
أما إذا كانت اؼببالغ اكـو ّٔا ال تتعلق دبوضوع إعالة أسرة اؼبدعى عليو أك اؼبتهم، كال تتعلق حبق األقارب ُب 

 كالذين ييلزمو القانوف باإلنفاؽ عليهم، ،النفقة، الذين ىم أصولو أك فركعو اؼبباشركف اؼبتصلوف بو على عمود النسب
 ثابت قبل صدكر اغبكم ،كأف تكوف اؼببالغ اكـو ّٔا مثبل تتعلق بدين عليو أك لزكجتو أك ألحد أصولو أك فركعو

                                                           
 . 116 ص، اؼبرجع السابق،أحسن بوسقيعة 1
 . 117 ص،اؼبرجع السابق 2
 . 364، ص 2001 سنة ، العدد األكؿ، اكمة العليا، القضائيةآّلة 3
 .27، صالسابقاؼبرجع عبد العزيز سعد،  4
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ألسباب أخرل غَت أسباب اإلعالة كالنفقة الواجبة حبكم القانوف ألفراد األسرة كلؤلقارب، فإف العنصر الرابع من 
 1.م فعل جرمي يستوجب العقابأ عنصر غَت متوفر، كال يًتتب عن االمتناع بشأنو ىوعناصر قياـ اعبريبة 

،  ُب النفقة2كذبدر اإلشارة إٔب أنو إذا كانت اؼببالغ اؼبطالب ّٔا ال تتعلق دبوضوع إعالة أسرة كال تتعلق حبق األقارب
فإنو ال يبكن متابعة الشخص ، الذين ىم أصوؿ أك فركع أك زكج اؼبطالب بالنفقة كالذم يلزمو القانوف باإلنفاؽ عليهم

 3.جبنحة عدـ تسديد نفقة
قد يكوف ىناؾ حكم صادر عن جهات القضاء الوطٍت، أك عن جهات القضاء األجنيب : دليل إثبات االمتناع .ه 

 بالصيغة التنفيذية، كحاز قوة الشيء اؼبقضي فيو، كمع ذلك يبكن أف يزعم اكـو عليو بأنو ٓب يصدر ضده فبهور
أم حكم، أك يزعم أف اغبكم الصادر ضده ٓب يبلغ إليو، كيبكن أف يزعم أنو ٓب يبتنع عن تسديد اؼببالغ اكـو ّٔا 

 كقياـ اعبريبة ضده، بقصد امتناعوكلكن يبكن دحض مزاعمو كإثبات  .عليو، كبذلك وباكؿ اإلفبلت من العقاب
 4: يتطلب القانوف كجود عدة أمور ىي، لذلكإمكانية متابعتو كتسليط العقاب عليو

 .(منوكجود نسخة )الشيء اؼبقضي فيو  قوة اغبائزجنيب األ أك اغبكم القضائي الوطٍت –
 .( التبليغكجود ؿبضر )تبليغ ىذا اغبكم إليو تبليغا رظبيا صحيحا –
 .عن دفع النفقة االمتناعكجود ؿبضر  –

نسخة اغبكم كؿبضر التبليغ كؿبضر االمتناع، فإهنا تشكل دليل إثبات :     كعليو فإذا توفرت ىذه األمور الثبلث
. االمتناع عن دفع النفقة اؼبقررة قضاء، كتستوجب اؼبتابعة اعبزائية كاغبكم عليو كفقا ؼبا ىو منصوص عليو ُب القانوف

ستثناء من القاعدة العامة ا: المحكمة المختصة بالفصل في دعوى جريمة االمتناع عن النفقة: نياثا
فإف  من قانوف اإلجراءات اعبزائية، 329 ك40 ك37لبلختصاص الي أك اإلقليمي اؼبنصوص عليها ُب اؼبواد

                                                           
 .27 صعبد العزيز سعد، اؼبرجع السابق، 1
كعن أداء قيمة كامل .. ": من قانوف العقوبات بنصها331كمهما يكن فإف األشخاص اؼبستفيدين من قيمة النفقة حددهتم اؼبادة 2

زالت قائمة أك ناذبة عن فك الرابطة  فقد تكوف النفقة ناذبة عن رابطة عائلية ما" ..النفقة اؼبقررة عليو إٔب الزكجة أك أصولو أك فركعو
 37الزكجية، فإذا كانت النفقة ناذبة عن رابطة عائلية قائمة، فإف اؼبستفيد منها ىم الزكجة كاألصوؿ كالفركع، عمبل بأحكاـ اؼبادة

 من قانوف األسرة، أما إذا كانت النفقة ناذبة عن فك الرابطة الزكجية فاف اؼبستفيد منها ىم الزكجة كاألكالد 77 إٔب74كاؼبواد من
 ذلك أف نفقة الزكجة ذبب على زكجها بالدخوؿ ّٔا كتستمر إٔب ، من قانوف األسرة77 ،75، 74القيصَّر عمبل بأحكاـ اؼبواد

اؼبرجع - أحسن بوسقيعة: المرجع. التصريح بفك الرابطة الزكجية، كما أف للزكجة اؼبطلقة اغبق ُب النفقة الغذائية ُب عدة الطبلؽ
 . 156السابق، ص

عبد العزيز ، ال يتعلق باإلعالة الواجبة قانوناك ، لزكجتو أك أحد أصولو أك فركعو،كأف تكوف اؼببالغ اكـو ّٔا مثبل تتعلق بدين عليو 3
 . 28اؼبرجع السابق، ص- سعد

 .28-27، صالسابق اؼبرجع 4
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جاءت ؿبكمة الشخص اؼبقرر لو قبض النفقة أك اؼبنتفع ّٔا، ىي اؼبختصة ُب جريبة االمتناع عن دفع النفقة كىو ما 
 . من قانوف العقوبات اعبزائرم1(331)اؼبادةبو 

إذا أراد شخص مطالبة شخص آخر من أقاربو أك من أسرتو، بأف يقدـ لو نفقة أك : كمعٌت ىذا الكبلـ باختصار أنو
مساعدة مالية كفقا ؼبا أقره كأمر بو القانوف، فإف من حق الشخص الطالب أك اؼبدعي أف يستدعي الشخص اؼبدعى 

عليو اؼبتهم كأف يقاضيو جزائيا عن طريق النيابة العامة؛ ليس أماـ اكمة اليت يقيم ّٔا اؼبدعى عليو، كإمبا أماـ اكمة 
 2. اإلقليمي مسكن اؼبدعي اؼبعتاد، أك ؿبل إقامتو إف كاف لو ؿبل إقامة مؤقت معركؼاختصاصهااليت يوجد بدائرة 

كبعبارة أخرل أكثر دقة كأكثر كضوحا، يبكن القوؿ بأنو ليس أماـ الشخص اكـو لو بالنفقة أك باؼبساعدة اؼبالية 
 بنسخة من اغبكم إٔب أحد ضباط مرفقضد أحد أقاربو أك أفراد أسرتو إال أف يقدـ ضده شكول كتابية أك شفهية، 

اؼبعتاد  اؼبسكن ّٔا اؼبوجودين ضمن دائرة اختصاص اكمة اليت يوجد ،الشرطة القضائية أك إٔب ككيل اعبمهورية
 االعًتاؼ أك ؿبل إقامة مؤقت ّٔا، كيطلب ازباذ اإلجراءات البلزمة كالضركرية لردع الشخص اؼبمتنع عن للشاكي

باغبكم القضائي كعن تنفيذ مضمونو، كيبقى من حقو أف يطلب أيضا اغبكم لو بالتعويض عما يكوف قد غبقو من 
 3.ضرر بسبب االمتناع عن أداء النفقة اكـو ّٔا طيلة مدة أكثر من شهرين

كيبكننا أف نستخلص فبا سبق أنو يعاقب باغببس كبالغرامة اؼبالية كل شخص يستهُت بقرار قضائي صادر ضده، أك 
يتجاىل أمرا أك حكما كاف قد قضى عليو أف يدفع نفقة غذائية إٔب زكجتو أك إٔب أصولو أك فركعو، كيبقى عمدا مدة 

 من شهرين دكف أف يقدـ كل اؼببالغ اؼبالية اؼبقضي ّٔا، كىذه ىي الشركط الواجب توافرىا إلمكانية متابعة أكثر
.  بشأهنا أك بسببها،الشخص اؼبمتنع عن دفع النفقة حىت يبكن إقامة الدعول كاإلدانة كتقرير العقاب البلـز ضده

 4إجراءات المتابعة: ثالثا
 تتحقق كلما امتنع اكـو عليو عن أداء النفقة ، جريبة مستمرةالنفقةذبدر اإلشارة إٔب أف جريبة عدـ تسديد 

 اكمة العليا ُب قرارىا الصادر عن غرفة اعبنح كاؼبخالفات اؼببدأ الذم أكدتو كىواكـو ّٔا دبوجب حكم قضائي، 
 1(.23000) ملف رقم01/06/1982بتاريخ

                                                           
 من قانوف اإلجراءات اعبزائية، زبتص أيضا 329 ك40ك 37دكف اإلخبلؿ بتطبيق اؼبواد: "كاليت تنص ُب فقرهتا األخَتة على أنو 1

؛ فإف اكمة "باغبكم ُب اعبنح اؼبذكورة ُب ىذه اؼبادة، ؿبكمة موطن أك ؿبل إقامة الشخص اؼبقرر لو قبض النفقة أك اؼبنتفع باؼبعونة
قامة الشخص اؼبقرر لو قبض النفقة أك اؼبنتفع إاؼبختصة بالفصل ُب اعبنحة اؼبشار إليها ُب ىذه اؼبادة، ىي ؿبكمة موطن أك ؿبل 

 . 28عبد العزيز سعد، اؼبرجع السابق، ص:"المرجعا ."باؼبعونة
 .29 ص عبد العزيز سعد، اؼبرجع السابق، 2
 .29، صالسابق اؼبرجع 3

 ٓب يعلق اؼبشرع اعبزائرم إجراءات اؼبتابعة ُب ىذه اعبريبة على قيد أك شرط، فبل يشًتط شكول الشخص اؼبضركر، فالنيابة سبلك حق 4
كيًتتب على ذلك أف سحب الشكول أك التنازؿ عليها ال يؤدم ، ربريك الدعول العمومية مىت توافرت ؽبا األسباب الكافية لذلك

 . 164ص، اؼبرجع السابق،أحسن بوسقيعة:المرجع.  باعتبار أف الشكول ليست شرطا الزما للمتابعة،إٔب انقضاء الدعول العمومية
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من ":  الذم جاء فيو164848 ملف رقم21/07/1998 أكدت اكمة العليا ُب قرارىا الصادر بتاريخكما
اؼبقرر قانونا أنو تنقضي الدعول العمومية ُب حالة سحب الشكول إذا كانت شرطا الزما للمتابعة، كؼبا ثبت ُب قضية 

 كأف سحب الشكول أك التنازؿ عنها ُب قضية اغباؿ ال يؤدم إٔب ،اغباؿ أف اعبريبة تتعلق جبنحة عدـ تسديد النفقة
 عند مراجعة أكراؽ اؼبلف تبُت أنو علما ، باعتبار أف الشكول ليست شرطا الزما للمتابعة،انقضاء الدعول العمومية

كذلك الصلح بعد ارتكاب جنحة عدـ تسديد النفقة ، " بتأييد اغبكم اؼبستأنف فيوطلباأف الطرؼ اؼبدين ٓب يسحب 
 2.ال يبحو ىذه اعبريبة كيظل مبلغ النفقة اكـو بو مستحقا

 من قانوف العقوبات كمة موطن أك ؿبل إقامة 331/3كيعود اختصاص النظر ُب ىذه اعبنحة حسب اؼبادة
 اليت ،الشخص اؼبقرر لو قبض النفقة أك اؼبنتفع باؼبعونة، كيعترب ذلك خركجا صروبا عن القواعد العامة لبلختصاص

الختصاص الي بنظر اعبنحة كمة ؿبل كقوع اعبريبة أك ؿبل إقامة اؼبتهم أك ؿبل القبض عليو، كىو امتياز اتقرر 
 فبل هبوز ، فإذا قدـ شكواه أماـ ؿبكمة موطن إقامة اؼبتهم، الذم وبق لو التنازؿ عنو،أعطاه اؼبشرع للدائن بالنفقة

كقد أكدت اكمة العليا ُب قرارىا الصادر  ألحد من أطراؼ القضية الدفع بعدـ االختصاص،
 من قانوف العقوبات ُب 331 أف اؼبشرع أتى بالفقرة األخَتة من اؼبادة23000 ملف رقم01/06/1982بتاريخ

صاّب اؼبستحقُت بالنفقة ألف ىؤالء اؼبستحقُت يكونوف ُب الغالب عجزة كالزكجة كاألكالد ككذا الوالدين عند كربنبا، 
 اؼبستفيدين من فلهؤالءكذلك لكي ال يتحتم عليهم التنقل اؼبتعب إٔب جهات قضائية بعيدة عن سكاهنم، كعلى ىذا 

 331 كذبدر اإلشارة إٔب أف ما نصت عليو اؼبادة3،ىذه الفقرة كحدىم، اغبق ُب التمسك ّٔذا الدفع دكف غَتىم
.  بشأف االختصاص ال يصلح إذا كاف اؼبستفيد من النفقة يقيم باػبارج كعندئذ تطبيق قواعد االختصاص العاـ

  

                                                                                                                                                                                           
إف جـر عدـ تسديد النفقة جنحة مستمرة، فاؼبتهم الذم سباطل ُب دفع النفقة اكـو ّٔا عليو لصاّب زكجتو، : "جاء فيوكالذم  1

 ".يبقى مرتكبا ؽبذه اعبنحة إٔب حُت التخلص التاـ عن دفع اؼببالغ اليت عليو
 . 116 ص،2001 الديواف الوطٍت ألشغاؿ الًتبوية، الطبعة الثانية، ، قانوف العقوبات ُب ضوء اؼبمارسة القضائية،أحسن بوسقيعة 2
 . 116 ص، اؼبرجع السابق3
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 حق الطفل في الميراث: المطلب الثاني
للطفل كامل اغبقوؽ اؼبالية كحق التملك باؼبَتاث أك اؽببة أك الوصية أك الوقف، مثلو مثل البالغُت، كمن رضبة ا 

باألطفاؿ خاصة اليتامى منهم أف حفظ أمواؽبم صغار، لينتفعوا كبارا، كىذا ما نفهمو من قصة موسى مع اػبضر 
زه ؽبىيمىا كىكىافى أىبيونبيىا صىاغبًنا فىأىرىادى رىبُّكى أىٍف ﴿: عليهما السبلـ نػٍ ٍُتً ُب اٍلمىًدينىًة كىكىافى ربىٍتىوي كى مىٍُتً يىًتيمى اري فىكىافى لًغيبلى كىأىمَّا اعبًٍدى

زىنبيىا رىضٍبىةن ًمٍن رىبّْكى  نػٍ نبيىا كىيىٍستىٍخرًجىا كى ليغىا أىشيدَّ  فحفظ سبحانو كنز ىذين اليتيمُت حىت يبلغا ،[82:سورة الكهف] ﴾يػىبػٍ
 .كيكربا كينتفعا باؼباؿ الذم تركو ؽبما أبونبا الصاّب، كذاؾ من رضبة ا عز كجل ّٔما كبكل صغَت ضعيف

ؽبذا أمرنا ا سبحانو باافظة على أمواؿ األطفاؿ اليتامى كعدـ أكل أمواؽبم، فإذا بلغوا سن الزكاج راشدين 
ا فىاٍدفػىعيوا إًلىٍيًهٍم أىٍموىاؽبىيٍم ﴿: كاملي األىلية سلمنا ؽبم أمواؽبم هيٍم ريٍشدن كىابٍػتػىليوا اٍليىتىامىى حىىتَّ ًإذىا بػىلىغيوا النّْكىاحى فىًإٍف آىنىٍستيٍم ًمنػٍ

ارنا أىٍف يىٍكبػىريكا  كقد حرمت الشريعة أكل أمواؿ اليتامى كتوعدهتم بأشد ،[6:النساءسورة ] ﴾كىالى تىٍأكيليوىىا ًإٍسرىافنا كىًبدى
 : كُب ىذا اؼبطلب سنتناكؿ فرعُت نبا1العذاب ُب اآلخرة،

 .ميراث األوالد: الفرع األول
 .التنزيل أو الوصية الواجبة: الفرع الثاني

 ميراث األوالد: الفرع األول
 2:للطفل حق ُب مَتاث كالديو إف توفيا، ذلك أف أسباب اؼبَتاث ثبلثة

 3. بُت الوارث كاؼبورث، كأساسها النسب الصحيحالوالدة كىي الصلة الناشئة عن :القرابة 1
 4. الصحيح القائم بينهماالزكاجكىي العبلقة الناشئة بُت الرجل كاؼبرأة نتيجة عقد : الزوجية 2
كىو العبلقة اغبكمية اليت أنشأىا الشارع بُت اؼبعتق كعاتقو، بسبب عقد اؼبواالة، كذبدر اإلشارة أف : الوالء 3

 5.سبب الوالء من أثر اؼباضي ليس لو اليـو قيمة عملية
 فالفركع ىم أكالد اؼبتوَب كؽبم حق 8 كاغبواشي،7 كالفركع6فالقرابة أىم أسباب اؼبَتاث كأقواىا، كىي تشمل األصوؿ

 .كنصيب ُب مَتاث كالدىم أك كالدهتم على النحو الذم سنفصلو ُب ىذا الفرع
                                                           

ا ًإمبَّىا يىٍأكيليوفى ُب بيطيوهًنًٍم نىارنا كىسىيىٍصلىٍوفى سىًعَتنا﴿:  قاؿ سبحانو كتعأب1  [.10:سورة النساء] ﴾ًإفَّ الًَّذينى يىٍأكيليوفى أىٍموىاؿى اٍليىتىامىى ظيٍلمن
.  09، ص1992، سنة 1الوجيز ُب اؼبَتاث، دار النفائس، عماف، ط عارؼ خليل أبو عيد، 2
 .147، ص2001، 6 أمُت حسُت يونس، أثر الزنا ُب مسائل األحواؿ الشخصية، دار الثقافة للنشر كالتوزيع، عماف، الطبعة 3
.  147 صالسابق،اؼبرجع  4
.  44، ص2002رمضاف علي السيد الشرنباص، أحكاـ اؼبَتاث بُت الشريعة كالقانوف، منشأة اؼبعارؼ، اإلسكندرية، سنة  5
 .، اعبدة ألـ، اعبدة ألب(الصحيح الذم ال يكوف بينو كبُت اؼبيت أنثىاعبد كىو )، اعبد ألب كإف عبل  األب كاألـ:ىماألصول  6
 (.دبحض الذكور- كًإف نزؿ أبوىا) االبن كالبنت، ابن االبن كإف نزؿ، بنت االبن كإف نزلت :الفروع ىم 7
 :  تشمل فركع أبوم اؼبيت، كفركع جد اؼبيت كىم كاآلٌب:الحواشي 8

 .ابن األخ ألب، ابن األخ الشقيق، األخت ألـكاألخ ، األخت ألبكاألخ األشقاء، األخت كاألخ : فروع األبوين -
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يُوِصيُكم اهلل ِفي َأْواَلدُكم : أوال
كضعنا كاخًتنا ىذا العنواف اقتباسا من آية اؼبَتاث، ألهنا تعرب تعبَتا دقيقا عن مدل حرص الشريعة على حقوؽ 

دًكيمٍ ﴿: األكالد، كىي أكؿ ما بيدئت بو آية اؼبَتاث، قاؿ ا تعأب ظّْ اأٍلينٍػثػىيػىٍُتً  ييوًصيكيمي اللَّوي ُب أىٍكالى ًر ًمٍثلي حى  1﴾..لًلذَّكى
كىذه اآلية ركن من أركاف الدين، كعمدة من عيمىد األحكاـ، كأـ من : "قاؿ القرطيب رضبو ا، [11:سورة النساء]

 كُب ىذه اآلية دليل على أف ا أرحم من الوالدين بأكالدنبا، فهو الذم يوصيهم بأكالدنبا ألنو 2".أمهات اآليات
 .أرحم ّٔم منهما

كىذه اآلية فصلت مَتاث الفركع كاألصوؿ، كموضوع حبثنا ىو حقوؽ الطفل األسرية، لذا فإننا سنهتم دبَتاث 
 :األكالد من كالديهم، كسنفصل ذلك على النحو التإب

كىم الناذبوف عن الزكاج الصحيح كالثابت نسبهم إٔب اؼبيت الوالد أك الوالدة، فبا يعٍت أف ابن  :المقصود باألوالد .أ 
. الزنا كابن اللعاف ال يرثاف من جهة األب، ألف نسبهما مقطوع كغَت ثابت، كىذا ما سنفصلو الحقا ُب ىذا الفرع

ككذلك ال يرث اؼبتبٌت فبن تبناه، كال اؼبكفوؿ من كافلو، ألنو ال كنجود لنسب حقيقي بينهما كبُت اؼبتبٍت أك الكافل، 
. رأيناكلكن بإمكاف ىذا األخَت أف ييوصي بشركط كحدكد كضوابط الوصية كما 

 :كاؼبقصود باألكالد الذكور كاإلناث، كىذه بعض اؼببادئ اؼبتعلقة دبَتاث االبن كالبنت

                                                                                                                                                                                           

. العم ألب، ابن العم الشقيق، ابن العم ألب العم الشقيق،:  كىمفروع جد الميت -
ظّْ اأٍلينٍػثػىيػىٍُتً فىًإٍف كينَّ ًنسىاءن فػىٍوؽى اثٍػنىتػىٍُتً فػىلىهينَّ ثػيليثىا مىا تػىرىؾى كىًإٍف ﴿:  اآلية كاملة ىي قولو تعأب 1 ًر ًمٍثلي حى دًكيٍم لًلذَّكى ييوًصيكيمي اللَّوي ُب أىٍكالى

افى لىوي كىلىده فىًإٍف ٓبٍى يىكيٍن لىوي كىلىده كىكىرًثىوي أىبػىوىاهي فىؤًليمًّْو الثػُّليثي  سي فبَّا تػىرىؾى ًإٍف كى ا السُّدي هيمى ا النٍّْصفي كىأًلىبػىوىٍيًو ًلكيلّْ كىاًحدو ًمنػٍ ةن فػىلىهى انىٍت كىاًحدى كى
سي ًمٍن بػىٍعًد كىًصيَّةو ييوًصي ًّٔىا أىٍك دىٍينو آىبىاؤيكيٍم كىأىبٍػنىاؤيكيٍم الى تىٍدريكفى أىيػُّهيٍم أىقٍػرىبي لىكيٍم نػىٍفعنا فىرًيضىةن ًمنى اللًَّو ًإفَّ  افى لىوي ًإٍخوىةه فىؤًليمًّْو السُّدي فىًإٍف كى

ا ا حىًكيمن افى عىًليمن  .[11:سورة النساء] ﴾اللَّوى كى
انىوي ﴿فقاؿ – اًضييُوِصيُكمُ  سيٍبحى كاـ كاالستمرارية،﴾ بًالفعل اؼبضارع الى بًلىٍفظ اٍلمى  . ألف لىٍفظ اٍلًفٍعل اؼبضارع يدؿ على الدَّ

دًكيمٍ ِفي﴿كقىاؿى  –  .  أًلىنَّوي أىرىادى اٍلعٍدؿ فيهم كالتحذير من اعٍبور عىلىٍيًهم، كىٓب يقل بأكالدكم بالباء(ُب) حبرؼ اعبر ﴾ أىٍكالى

 ؛ فىًإف اأٍلىبٍػنىاء من الرضىاعىة الى يىرًثيوفى ، أًلىف لفظ اٍلوالدىة ىيوى الًَّذم يىًليق دبىٍسأىلىة اٍلًمَتىاث، كىٓب يقل ُب أىبٍػنىاًئكيم﴾َأْواَلدُِكمْ ُب ﴿كقىاؿى  –
ًلكى االٍبن بالتبٍت،ألىهنم لىٍيسيوا بأكالد ٍعٌت . كىكىذى د تػىٍنًبيها على اٍلمى اء بًلىٍفظ اأٍلىٍكالى ًقيقىة فجى نىاث حى د يىقع على الذُّكيور كىاإٍلً  كلفظ اأٍلىٍكالى

 .الًَّذم يتػىعىلَّق ًبًو حكم اٍلًمَتىاث كىىيوى التولد

ا قىاؿى ُب أكؿ اآٍليىة﴾ الى تىٍدريكفى أىيػُّهيٍم أىقٍػرىبي لىكيٍم نػىٍفعناَوأَبْػَناؤُُكمْ آىبىاؤيكيٍم ﴿كىقىاؿى  – دكيٍم كىمى ٍعٌت الًَّذم ، كىٓب يقل كىأىٍكالى  أًلىنَّوي ٓب يرد اٍلمى
ٍعٌت اٍلميتػىقىٌدـ،ىٍبتىص بًاٍلًمَتىاًث كيوجبو كىًىي اٍلوالدىة اءى بًلىٍفظ اأٍلىبٍػنىاء الًَّذم ىيوى أىعم من ، كىًإمبَّىا أىرىادى معٌت ىيوى أىعم من اٍلمى ًلك جى  فىلذى

د ٍقصيود ّٔىا الدٍعوىة كىالٌنسب فىًإذا نسبت فقد تٍنسب ًإٔبى كىاًلد كىغَت كىاًلد ، اٍلبػينػيوَّة أكسع من لفظ اٍلوالدىةفلفظ. لفظ اأٍلىٍكالى  أًلىف اٍلمى
 . فنسب ًإٔبى السًَّبيل كىلىٍيسى بوالده﴾ السًَّبيلَواْبن﴿ قػىٍولو تػىعىأبى كما ُب

فإف الفرائض عظيمة القدر حىت إهنا ثلث العلم، كركم ".. :ٍب يواصل كبلمو متحدثا عن علم اؼبَتاث أك ما ييعرؼ بالفرائض فيقوؿ 2
. 94، ص6ف، مرجع سابق، جآ، اعبامع ألحكاـ القرالقرطيب: المرجع". كىو أكؿ علم ينزع من الناس كينسى نصف العلم
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 اؼبستحقوف 1ال يبكن ألم كارث آخر أف وبجب االبن أك البنت من اؼبَتاث، فإذا اجتمع ُب مسألة كل الورثة -
، كأحد الزكجاف؛ (األب كاألـ)، كالوالداف (االبن كالبنت)الولداف : لئلرث ذكورا كإناثا، كرث منهم طبسة كىم

 .ألنو ال يبكن أف هبتمع ُب مسألة كاحدة الزكج مع الزكجة
، كأحد (اعبد كاعبدة)، كاعبدين (األب كاألـ)األبوين : كجود االبن وبجب صبيع الورثة اآلخرين باستثناء -

 .(الزكج أك الزكجة؛ ألنو ال إمكانية لوجدنبا معا)الزكجُت 
 .القتل، كاختبلؼ الدين، كالردة: عند كجود مانع من موانع اإلرث ال يرث االبن كالبنت، كىذه اؼبوانع ىي -

العاصب ىو من يستحق : " من قانوف األسرة اعبزائرم150 بنفسو، كقد عرٌفتو اؼبادة2االبن عاصب: ميراث االبن .1
الًتكة عند إنفراده، أك ما بقي منها بعد أخذ أصحاب الفركض حقوقهم، كإف استغرقت الفركض الًتكة فبل شيء 

 :كعليو فإٌف االبن". لو
يأخذ كل اؼباؿ، فإف تعدد األبناء ككانوا ذكورا فقط اقتسموا اؼباؿ سوية بينهم  على عدد رؤكسهم، : عند إنفراده 1.1

ظّْ اأٍلينٍػثػىيػىٍُتً ﴿كإف كانوا ذكورا كإناثا عملنا بقاعدة  ًر ًمٍثلي حى  .﴾لًلذَّكى
 يأخذ االبن الباقي بعد أخذ أصحاب الفركض أنصبتهم، فإف تعدد األبناء 3:عند ُوجود أصحاب الفروض .2.1

ظّْ اأٍلينٍػثػىيػىٍُتً ﴿ككانوا ذكورا فقط اقتسموا الباقي على عدد رؤكسهم، كإف كانوا ذكورا كإناثا فػ ًر ًمٍثلي حى  .﴾لًلذَّكى

                                                           
 : ( من اإلناث10 من الذكور، ك15)ذكورا كإناثا  (25)كىم طبسة كعشركف : الوارثون المستحقون لإلرث 1

اعبد ، األب، ابن االبن، كإف نزؿ بشرط أال يكوف بينو كبُت اؼبيت أنثى ،االبن: وىم (15)الوارثون من الرجال خمسة عشر  -
ألخ ا ،ابن األخ ألب، األخ ألب، ابن األخ الشقيق ،األخ الشقيق، أبو األب كإف عبل بشرط أال يكوف بينو كبُت اؼبيت أنثى

 .(ٓب يعد موجودا ُب عصرنا اغبإب) اؼبؤب اؼبعتق ،الزكج ،ابن العم ألب ،العم ألب ،ابن العم الشقيق ،العم الشقيق ،ألـ
اعبدة من ، اعبدة من قبل األـ ، األـ ،بنت االبن كًإف نزؿ أبوىا دبحض الذكور، البنت :وىن (10)الوارثات من النساء عشر  -

 ..(ٓب تعد موجودة ُب عصرنا اغبإب) اؼبعتقة، الزكجة ،األخت ألـ، األخت ألب، األخت الشقيقة، قبل األب
 أصحاب  أخذكُب االصطبلح كل كارث يأخذ كل اؼباؿ عند انفراده، أك يأخذ الباقي بعد. ُب اللغة قرابة الرجل ألبيو: العصبة 2

. الفركض فركضهم اؼبقدرة
 :عصبة بالنفس، كعصبة بالغَت، كعصبة مع الغَت: العصبة النسبية ثالثة أنواع

 .االبن كابن االبن، كاألب، كاعبد الصحيح: ُب نسبو إٔب اؼبيت أنثى، كىمكل كارث ذكر ال يدخل : العصبة بالنفس -
البنت مع االبن، بنت االبن مع ابن االبن، : كل أنثى كيجد معها معصب ذكر من درجتها، كىن: العصبة مع الغير -

 ".للذكر مثل حظ األنثيُت"كىنا تطبق قاعدة . األخت الشقيقة مع األخ الشقيق، األخت ألب مع األخ ألب
كىن األخوات الشقيقات أك األخوات ألب إذا كجيد معهن البنات أك بنات االبن، كٓب يكن معهن أخ : العصبة مع الغير -

 .فإذا أخذت البنت النصف أخذت األخوات الباقي بينهن. عاصب من درجتهن
ذكك الفركض ىم الذين : " قانوف األسرة اعبزائرم140ىم كل من لو نصيب ؿبدد كمقدر شرعا، كحسب اؼبادة : أصحاب الفروض 3

كالثلثُت، . (الثمن)، كنصف نصفو (الربع)النصف، كنصفو : ، كاألسهم اددة ُب الشرع ستة كىي"حددت أسهمهم ُب الًتكة شرعا
 .(السدس)، كنصف نصفهما (الثلث)كنصفهما 
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 2: كؽبا ثبلث حاالت1ىي الناذبة عن الوالدة اؼبباشرة، بدكف كاسطة: البنت الُصلبيةميراث  .2
كىًإٍف كىانىٍت ﴿: فرضا، لقولو تعأب ()تأخذ النصف : وليس معها ابن للمتوفى يعصبها  إذا كانت بنت واحدة 1.2

ةن فػىلىهىا النٍّْصفي  :"  من قانوف األسرة3 ك2 الفقرة144كقد نصت عليها اؼبادة. [11:سورة النساء] ﴾كىاًحدى
بنت االبن بشرط إنفرادىا ..البنت بشرط إنفرادىا عن كلد الصلب ذكرا كاف أك أنثى:.. أصحاب النصف طبسة

 ".عن كلد الصلب ذكرا كاف أك أنثى ككلد االبن
بينهن فرضا، لقولو  ()يأخذف الثلثُت :  معهن ابن للمتوفى يعصبهنوليس  اثنتين فأكثرابنتين كانتا إذا  2.2

ركل جابر بن عبد ا أف ، فقد [11:سورة النساء] ﴾فىًإٍف كينَّ ًنسىاءن فػىٍوؽى اثٍػنىتػىٍُتً فػىلىهينَّ ثػيليثىا مىا تػىرىؾى ﴿: تعأب
 . أعطى ابنيت سعد بن الربيع الثلثُتملسو هيلع هللا ىلصالنيب 

بنتاف فأكثر بشرط : أصحاب الثلثُت أربعة: " من قانوف األسرة2 ك1 الفقرة147كنصت على ىذه اغبالة اؼبادة
 "بنتا االبن فأكثر بشرط عدـ كجود كلد الصلب، كابن االبن ُب درجتها. عدـ كجود االبن

ييوًصيكيمي ﴿:  لقولو سبحانو3،(عصبة بالغَت)يعصبهن : ابن للمتوفى (الواحدة أو أكثر) إذا كان مع البنت  3.2
ظّْ اأٍلينٍػثػىيػىٍُتً  ًر ًمٍثلي حى دًكيٍم لًلذَّكى   .[11:سورة النساء] ﴾اللَّوي ُب أىٍكالى

ىي كل بنت تينسب إٔب اؼبيت بواسطة ابنو الصليب كإف نزؿ أبوىا، كبنت االبن، كبنت ابن : االبنميراث بنت  .3
 :االبن، كقد أصبع العلماء على أف بتت االبن دبنزلة البنت عند عدمها، كىنا مبيز بُت حالتُت

 فيدخلوف ُب ،كذلك ألف أكالد األبناء أكالد: البنت كميراث فميراثها منهاإذا لم يوجد فرع وارث أعلى  1.3
دًكيمٍ ﴿ :عمـو قولو تعأب  .فنرجع عندئذ إٔب حاالت مَتاث البنت أعبله. ﴾ييوًصيكيمي اللَّوي ُب أىٍكالى

 : فإما أف يكوف الذم أعلى منها ابنا ذكرا، أك بنتا كاحدة، أك بنتُت فأكثر:منهاُوجد فرع وارث أعلى  إذا  2.3
 . من ربتو من أكالد االبنوبجب؛ ألف كل ذكر من الفركع، حيجبت :ذكراً الذي أعلى منها ابنا فإن كان . 1.2.3

وبجب كل من االبن كابن االبن كإف نزؿ، بنت االبن : " من قانوف األسرة اعبزائرم163كنصت عليها اؼبادة
 .."اليت تكوف أنزؿ منو درجة

حيجبت بنت االبن، ألف للبنتُت فأكثر  : فأكثر ال ذكر معهنوإن كانتا من أعلى منها بنتين اثنتين. 2.2.3
يعصبهن ذكر بدرجتهن،  ، كيسقط من دكهنن من بنات االبن؛ الستغراؽ من فوقهن الثلثُت، إال أف()الثلثُت

 ".كوبجبها أيضا بنتاف:".. من قانوف األسرة اعبزائرم163/2كنصت عليها اؼبادة .أك أنزؿي منهن
                                                           

 .، بل ىي البنت اؼبباشرةليست بنت االبن أك بنت البنت 1
. 143 نصَتة دىينة، علم الفرائض كاؼبواريث فقها كعمبل كفق قانوف األسرة اعبزائرم اؼبعدؿ، اؼبرجع السابق، ص2
 ال يبكن أف ترث أنثى من الفركع بالفرض مع كجود ذكر مساكو ؽبا، بل ترث معو بالتعصيب، للذكر مثل حظ األنثيُت، فإف كاف 3

 من قانوف 2 ك1 الفقرتُت155 كنصت اؼبادة.أعلى منها حجبها، كإف كاف أنزؿ منها، ٓب يعصبها إال إذا استغرؽ من فوقها الثلثُت
البنت مع أخيها، كبنت االبن مع أخيها، أك ابن عمها اؼبساكم ؽبا : العاصب بغَته ىو كل أنثى عصبها ذكر كىي: "األسرة على أف

 .."ُب الدرجة، أك ابن عمها األسفل درجة بشرط أف ال ترث بالفرض
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، كؼبن دكهنا من بنات االبن () النصففللبنت الواحدة : واحدة ال ذكر معهابنتوإن كانت أعلى منها  3.2.3
 أكثر، فبل يزيد الفرض بزيادهتن؛ ألف إناث الفركع ال ك كاحدة أكن، سواء ()تكملة الثلثُت( )السدس

كنصت  . االبن أك بناتيتجاكز فرضهن الثلثُت، كقد أخذت البنت النصف، فلم يبق إال السدس يكوف لبنت
 ".أك بنت ابن أعلى منها درجة ما ٓب يكن معها من يعصبها:".. من قانوف األسرة163عليها اؼبادة

فعن ابن مسعود، أنو قضى ُب بنت، كبنت ابن، كأخت، بأف للبنت النصف، كلبنت االبن السدس تكملة 
 1".ملسو هيلع هللا ىلص أقضي فيها دبا قضى بو النيب: "الثلثُت، كما بقي فلؤلخت، كقاؿ

فىًإٍف كينَّ ًنسىاءن فػىٍوؽى اثٍػنىتػىٍُتً فػىلىهينَّ ثػيليثىا مىا تػىرىؾى كىًإٍف ﴿ :كُب قولو تعأب: ()الدليل على أن للبنتين االثنتين الثلثين .4
ةن فػىلىهىا النٍّْصفي  ، بٌُت أف فرض الواحدة ىو النصف، كما فوؽ االثنتُت أم الزائدات على االثنتُت ﴾كىانىٍت كىاًحدى

 .مهما بلغ عددىن فلهن ثلثا ما ترؾ كالدىن اؼبتوَب أك كالدهتن، فلم يذكر فرض البنتُت االثنتُت
فما دليلهم على أف للبنتُت الثلثُت؟ لقد أصبع اعبمهور على أف للبنتُت الثلثُت، كىو ما عليو العمل منذ عهد النيب 

 :، كقد استدلوا على ذلك بوجوه عدة منهاملسو هيلع هللا ىلص
ظّْ اأٍلينٍػثػىيػىٍُتً ﴿:  كييستفاد من قولو تعأب:أنو مأخوذ من منطوؽ اآلية 1.4 ًر ًمٍثلي حى ، ذلك أف الذكر مع أنثى ﴾لًلذَّكى

ككذلك إذا  . مثل حظ األنثيُت، فدؿ ذلك على أف للبنتُت الثلثُت لوكقد أخرب ا أفكاحدة يكوف نصيبو الثلثُت، 
 .فمن باب أكٔب أف تأخذه مع أختها، فيكوف ؾبموعهما الثلثُت ، الثلث مع أخيهاتأخذالبنت كانت 

ةن فػىلىهىا النٍّْصفي ﴿: أنو يستفاد من قولوكما  فمفهـو ذلك أنو إف زادت على الواحدة، ، ﴾كىًإٍف كىانىٍت كىاًحدى
 . انتقل الفرض عن النصف، كليس بعده إال الثلثاف

ةن فػىلىهىا النٍّْصفي ﴿إف ا تعأب جعل للبنت الواحدة النصف : القياس على األخوات 2.4 ، كجعل ﴾كىًإٍف كىانىٍت كىاًحدى
لىكى لىٍيسى لىوي كىلىده كىلىوي أيٍخته فػىلىهىا ًنٍصفي مىا تػىرىؾى ﴿لؤلخت الواحدة النصف  ، ٍب [176:سورة النساء] ﴾ًإًف اٍمريؤه ىى

انػىتىا اثٍػنىتػىٍُتً فػىلىهيمىا الثػُّليثىاًف فبَّا تػىرىؾى ﴿ :جعل لؤلختُت الثلثُت بقولو ، فدؿ باألكٔب على [176:سورة النساء]﴾فىًإٍف كى
 .أف للبنتُت ما لؤلختُت ألهنما أقرب رضبا منهما، فيكوف نصيب البنتُت االثنتُت الثلثُت

أٌف ا قد نص ُب األختُت على االثنتُت كٓب ينص على حكم ما فوقهما :  على األخوات أيضاالقياسومن  3.4
انػىتىا اثٍػنىتػىٍُتً فػىلىهيمىا الثػُّليثىاًف فبَّا تػىرىؾى ﴿ ، كنص ُب البنتُت على حكم ما فوؽ االثنتُت كٓب [176:سورة النساء]﴾فىًإٍف كى

                                                           
لؤلبنة النصف، كلؤلخت النصف، كائًت ابن مسعود : سيئل أبو موسى عن ابنة كابنة ابن كأخت، فقاؿ: "ركاه البخارم كنصو 1

لقد ضللت إذا كما أنا من اؼبهتدين، أقضي فيها دبا قضى النيب : فسيئل ابن مسعود كأيخرب بقوؿ أيب موسى، فقاؿ. فسيتابعٍت
: ، لبلبنة النصف، كالبنة االبن السدس تكملة الثلثُت، كما بقي فلؤلخت، فأتينا أبا موسى فأخربناه بقوؿ ابن مسعود، فقاؿملسو هيلع هللا ىلص

كتاب الفرائض، باب مَتاث ابنة ابن مع  البخارم، صحيح البخارم، مرجع سابق،: المرجع". ال تسألوين ما داـ ىذا اغبرب فيكم
. 1416، ص6736 رقم ابنة، حديث
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، لييستدؿ [11:سورة النساء]﴾فىًإٍف كينَّ ًنسىاءن فػىٍوؽى اثٍػنىتػىٍُتً فػىلىهينَّ ثػيليثىا مىا تػىرىؾى ﴿ينص على حكم البنتُت االثنتُت 
 1.حبكم األختُت على البنتُت، كلييستدؿ حبكم ما فوؽ االثنتُت ُب البنتُت على حكم ما فوؽ االثنتُت ُب األختُت

يبكن أف ييؤخذ ذلك من ؾبموع الكبلـ على إرث البنات كاألخوات، فقد ترؾ ىناؾ حيكم اعبمع من األخوات ك
كما ترؾ ىنا حيكم االثنتُت من البنات، فيؤخذ من كل من اآليتُت حيكم اؼبًتكؾ من األخرل، فهو من قبيل 

ًبيًل اللًَّو كىأيٍخرىل كىاًفرىةه  ﴿: كما جاء ُب قولو تعأب2االحتباؾ،  ﴾قىٍد كىافى لىكيٍم آىيىةه ُب ًفئىتػىٍُتً اٍلتػىقىتىا ًفئىةه تػيقىاًتلي ُب سى
 فئة ؛ كتقدير الكبلـ ُب اآلية،ف الثانية كافرةأهنا تقاتل ُب سبيل ا كأ األكٔبفذكر الفئة ، [13:آؿ عمرافسورة ]

 . كقد فيهم من الضد، كافرة تقاتل ُب سبيل الشيطافكأخرلمؤمنة تقاتل ُب سبيل ا 
﴿كىدىاكيكدى كىسيلىٍيمىافى ًإٍذ وبىٍكيمىاًف ُب :  كما ُب قولو تعأب عن داكد كسليماف: الجمع ويراد بو االثنانيطلققد  4.4

 ﴾ غبكمهم كٓب يقل -وبكماف)، [78:األنبياءسورة ]اغبٍىٍرًث ًإٍذ نػىفىشىٍت ًفيًو غىنىمي اٍلقىٍوـً كىكينَّا غًبيٍكًمًهٍم شىاًىًدينى
نػىهيمىا﴾ كقولو  ،(غبكمهما  فذكر أهنما [09:اغبجراتسورة ]﴿كىًإٍف طىائًفىتىاًف ًمنى اٍلميٍؤًمًنُتى اقٍػتىتػىليوا فىأىٍصًلحيوا بػىيػٍ

اًف خىٍصمىاًف : ، كمنها أيضا قولو سبحانو"اقتتلتا"كٓب يقل  (اقتتلوا)طائفتاف اثنتاف، ٍب أخرب عنهما باعبمع  ﴿ىىذى
ٍم﴾   . (اختصموا كٓب يقل اختصما- خصماف) [19:اغبجسورة ]اٍختىصىميوا ُب رىًّّْٔ

هيمىا السُّديسي فىًإٍف كىانيوا  لىةن أىًك اٍمرىأىةه كىلىوي أىخه أىٍك أيٍخته فىًلكيلّْ كىاًحدو ًمنػٍ بلى كقاؿ ُب اإلخوة ألـي ﴿كىًإٍف كىافى رىجيله ييورىثي كى
 3.ثناف فأكثر باإلصباعاالبو ييراد  اعبمع فهنا ،[12:سورة النساء]أىٍكثػىرى ًمٍن ذىًلكى فػىهيٍم شيرىكىاءي ُب الثػُّليًث﴾ 

ابنيت سعد   ملسو هيلع هللا ىلص النيب، فقد أعطى ملسو هيلع هللا ىلصكالدليل اآلخر ىو ما عمل بو رسوؿ ا :  النبويةالسنةمن  .5.4
يا رسوؿ :  بابنتيها فقالتملسو هيلع هللا ىلص، فقد ريكم أف امرأة سعد بن الربيع جاءت رسوؿ ا الثلثُت كما ُب الصحيح

ا ىاتاف ابنتا سعد بن الربيع قيتل أبونبا سعد معك بأحد شهيدا، كإٌف عمهما أخذ ماؽبما فلم يدع ؽبما ماال، كال 
دًكيمٍ ﴿، يقضي ا ُب ذلك، فنزلت آية اؼبواريث ملسو هيلع هللا ىلصتينكحاف إال دباؿ، فقاؿ   اآلية، ﴾ييوًصيكيمي اللَّوي ُب أىٍكالى

 4. إٔب عمهما أف أعط ابنيت سعد الثلثُت، كما بقي فهو لكملسو هيلع هللا ىلصفأرسل رسوؿ ا 
ظّْ اأٍلينٍػثػىيػىٍُتً  ﴿كقد ييقاؿ فىًلما جعل: للذكر مثل حظ األنثيين .ب  ًر ًمٍثلي حى  ؟ كما اغبكمة من ذلك؟﴾لًلذَّكى

بُت الورثة فيما بينهم،   دكف النظر للعبلقة،اؼبيتمن معيار استحقاؽ اؼبَتاث ىو قرابة الوارث نقوؿ بداية أٌف 
 جنسهم، أك نوعهم بغض النظر عن ،من اؼبيت كييرٌتب الورثة من حيث استحقاقهم للمَتاث حبسب قوة القرب

كاعبد كاعبدة، ٍب اإلخوة إف ٓب يوجد األبناء كاألب، فاألعماـ كأبناؤىم ، األب كاألـ فيقدـ األبناء إناثا كذكورا، ٍب
                                                           

. 145ص، اؼبرجع السابقنصَتة دىينة، علم الفرائض كاؼبواريث فقها كعمبل كفق قانوف األسرة اعبزائرم اؼبعدؿ،  1
، علفتها تبنا كماء باردا: ىو أف هبتمع ُب الكبلـ متقاببلف، كوبذؼ من كل كاحد منهما مقابلو، لداللة اآلخر عليو كقولو: الحتباؾ ا2

 .م علفتها تبنان، كسقيتها ماءن باردان أ
 عبد الرضبن بن ناصر السعدم، تيسَت الكرًن الرضبن ُب تفسَت كبلـ اؼبناف، دار السبلـ للنشر كالتوزيع، الرياض، اؼبملكة العربية 3

 .179، ص2002السعودية، الطبعة الثانية، 
. 262ص، آّلد األكؿ، 1981 ؿبمد علي الصابوين، صفوة التفاسَت، دار القرآف الكرًن، بَتكت، لبناف، الطبعة الرابعة، 4
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التمايز ُب اؼبَتاث ُب الشريعة اإلسبلمية ال ربكمو :  أف1كقد ذكر الدكتور ؿبمد عمارة. كجود اإلخوة بشرط عدـ
 :الذكورة كاألنوثة، كإمبا معايَت ثبلثة

 .كبُت اؼبوٍّرث اؼبتوَب، فكلما اقًتبت الصلة زاد النصيب ُب اؼبَتاث- ذكرا أك أنثى– بُت الوارث درجة القرابة .1
 فاألجياؿ اليت تستقبل اغبياة عادة يكوف نصيبها ُب اؼبَتاث أكرب من األجياؿ اليت تستدبر :موقع الجيل الوارث .2

 .اغبياة، فالبنت ترث أكثر من األـ ككبلنبا أنثى، كاالبن يرث أكثر من األب ككبلنبا ذكر
ظّْ اأٍلينٍػثػىيػىٍُتً ﴿ كىذا ىو اؼبعيار الذم يثمر تفاكتا بُت الذكر كاألنثى :العبء المالي .3 ًر ًمٍثلي حى  .﴾لًلذَّكى

كجو اغبكمة ُب تضعيف نصيب الذكر ىو احتياجو إٔب مؤكنة النفقة كمعاناة :  رضبو االصابوينكقاؿ الشيخ 
 2.التجارة كالتكسب كربمل اؼبشاؽ، فنفقاتو أكثر كالتزاماتو أضخم فهو إٔب اؼباؿ أحوج

ظّْ اأٍلينٍػثػىيػىٍُتً ﴿فإذا كجيد مع البنت ابن ككزعت الًتكة : "كيقوؿ الدكتور صبلح الدين سلطاف ًر ًمٍثلي حى ، فهنا ﴾لًلذَّكى
األخت عصبة مع أخيها، كعليو كاجب كفالتها إذا احتاجت، كالوالية عند الزكاج، كضبايتها عند تعرضها ألم نوع من 

. فإذا تزكجت البنت تأخذ مهرا من زكجها، كييعد ؽبا السكن، كيفرش ؽبا البيت، كنفقتها كاجبة على زكجها. اؼبخاطر
أما أخوىا الذم أخذ ضعفيها، فإنو يقدـ المرأة أخرل مهرا كسكنا كأثاثا كغَته، كىو مكلف بالنفقة على زكجتو 

 3".كأكالده، خببلؼ أختو اليت نفقتها على زكجها، فبا هبعل البنت غالبا أكفر حظا من أخيها الذم أخذ ضعفيها
  وابن اللعانميراث ولد الزنا: ثانيا

 كل صلة سببها الوالدة كينتج عنها البنوة كاألبوة كاألخوة كالعمومة، كىو  ىو أىم أسباب اؼبَتاث؛النسب اغبقيقي
إف أساس اؼبَتاث ثبوت  .كؽبذا فإنو بانتفاء النسب ينتفي اؼبَتاث كبوجوده ييوجد، كىذه ىي العبلقة السببية بينهما

النسب، فبل يرث ابن الزنا من أبيو الزاين كال من أقارب ىذا األب، كما ال يرث ابن اللعاف من أبيو اؼببلعن الذم نفى 
نسبو إليو، كال من قرابة ىذا اؼببلعن، النتفاء العصوبة النسبية من جهة األبوة كاألخوة كالعمومة، فما داـ ٓب يثبت 

 ،أما من جهة األـ كحيث أف ابن الزنا كابن اللعاف ثابت نسبو من جهتها يقينا. نسبهما من جهة األب فبل توارث
فإهنما يتوارثاف، فكل منهما يرث أمو كترثو، كما يتم التوارث بينهما كبُت أقارّٔما فبن ربققت فيهما أسباب التوارث 

 4.كانتفت موانعو
كلكل منهما حجج كأسباب حوؽبا،  اآلراء كتعددت ،لقد أثارت مسألة مَتاث كلد الزنا الكثَت من اعبدؿ الفقهي

 أبيو، كغَت منسوب إليو إٔبإف كلد الزنا مقطوع النسب ؛  كلد الزنا أك طريقة التوريثبأصل توريثسواء تعلق األمر 
، فبل توارث بينهما النعداـ سبب اإلرث، فبل يرث الولد كمن تفرع منو من ىذا الباب مائوحىت كلو كاف من . شرعا

كال فبن أدٔب بو، كاعبد كالعم كاألخ كاألب، كما ال يرث األب من ىذا الولد كال فبن أدٔب بو، كال فبن تفرع عنو كىو 
                                                           

 .4، ص1999، 1 صبلح الدين سلطاف، مَتاث اؼبرأة كقضية اؼبساكاة، هنضة مصر للطباعة كالنشر كالتوزيع، القاىرة، مصر، طبعة 1
. 265ص، آّلد األكؿ، 1981ؿبمد علي الصابوين، صفوة التفاسَت، دار القرآف الكرًن، بَتكت، لبناف، الطبعة الرابعة،  2
 .55، ص1999، 1 صبلح الدين سلطاف، نفقة اؼبرأة كقضية اؼبساكاة، هنضة مصر للطباعة كالنشر كالتوزيع، القاىرة، مصر، طبعة 3
 . 162، ص2000، 1 ، الطبعة(ليبيا)عبد السبلـ ؿبمود أبو ناجي، الوسيط ُب أحكاـ اؼبَتاث كالوصية، اعبامعة اؼبفتوحة، طرابلس 4
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أيبا رجل عاىر حبرة أك أمة  »ملسو هيلع هللا ىلص قولو ذلك كقد كضح 1.(اغبنفية، اؼبالكية، الشافعية، كاغبنابلة)قوؿ اعبمهور 
 كذلك للعلة ، ألنو ال يرث الذم جاء بسببو، كلد اللعافكحكم كلد الزنا فحكم . 2«فالولد كلد زنا ال يرث كال يورث

 كبالتإب فالتوارث ال يكوف إال عن طريق ثبوت النسب ، كىي انقطاع نسب كل منهما من جهة أبيوبينهما؛اليت ذبمع 
  كحيث انتفى النسب الصحيح كالزكجية الثابتة بالعقد الصحيح،،الصحيح بُت الوارث كاؼبورث، أك عن طريق الزكجية

 3.فبل توارث، كمن ذلك مَتاث كلد الزنا
 ككذلك يرثو إخوتو ألمو كىو يرثهم، ألف النسب ثابت من ،يرث كلد الزنا أمو كترثو ىي : أمو من ابن الزناميراث .أ 

 اؼبسلمُت كإف كلدت اؼبزين ّٔا توأمُت ءجهة األـ قطعا، بشهادة قابلة على كالدهتا لو، كىذا متفق عليو بُت فقها
 فولد الزنا يرث بطريقُت، بطريق الوالدة كعن طريق األـ، 4،يكوناف أخوين ألـ كيرثاف من بعضهما مَتاث أخ ألـ

، «اؼبرأة ربوز ثبلث مواريث عتيقها كلقيطها ككلدىا الذم العنت عليو»:ملسو هيلع هللا ىلص لقولو يرثهمفَتثو أكالده كزكجتو كىو 
 عكس كلد الزنا فبل ، الزنا ككلد اؼببلعنة ؽبما نفس األحكاـ إال ما تعلق بإقرار األب بنسبة كلد اؼببلعنة لوفولد

 .يثبت نسبو بإقرار األب
كذبدر اإلشارة أنو ٓب تتحدث آيات الكتاب الكرًن على مَتاث كلد الزنا ككلد اؼببلعنة كإمبا تكفلت السنة الشريفة 

أف النيب "  كمن ىذه األحاديث ما ركاه أبو داكد عن عمرك بن شعيب عن أبيو عن جده5.ذلك كبينت إرثهما
 من جهة أمو ثرغم اتفاؽ أىل العلم على أف كلد الزنا يرك. " جعل مَتاث اؼببلعنة ألمو كلورثتها من بعدىاملسو هيلع هللا ىلص

.    فقد اختلفوا ُب طريقة توريث كلد الزنا ككيفية توزيع مالو بُت كرثتو الذين ىم من جهة أمو،كىو كولد اؼببلعنة
 6: العلماء ُب ىذه اؼبسألة على ثبلثة أقواؿاختلف: طريقة توريث ولد الزنا من أمو .ب 

 حسب القواعد اؼبتبعة ُب علم اؼبَتاث، كال كذلك(: المذىب األول )ولد الزنا ترثو أمو وقرابتها: القول األول .1
عند من ال يقوؿ بالرد على   ألمو يأخذكف فرضهم، كالباقي ييرد على بيت اؼباؿ،كإخوتوعصبة لو فتأخذ أمو فرضها، 

 ما ركم عن زيد بن ثابت، كبو كىو يقوؿ بالرد  منأصحاب الفركض، أك يرد الباقي على أصحاب الفركض، عند
 . قاؿ اغبنفية كالشافعية كاإلماـ مالك

 :أمثلة .1.1
 .  كالباقي يرد عليها أك على بيت اؼباؿ، فرضا( )إذا توُب كلد الزنا كترؾ أما، أخذت الثلث -
 . كبللة() كاألخ ألـ السدس ( ) أخذت األـ الثلث؛ عن أمو كأخيو ألموتإذا ما -

                                                           
.  86أحكاـ كلد الزنا ُب الفقو اإلسبلمي، مرجع سابق، ص أضبد عبد آّيد ؿبمد ؿبمود حسُت، 1
 .485، ص2113، جامع الًتمذم، أبواب الفرائص، باب ما جاء ُب إبطاؿ مَتاث كلد الزنا، حديث رقم  أخرجو الًتمذم2
.  148، ص2001، 6 أمُت حسُت يونس، أثر الزنا ُب مسائل األحواؿ الشخصية، دار الثقافة للنشر كالتوزيع، عماف، الطبعة 3
.  148اؼبرجع نفسو، ص 4
.  719، ص1981، 1دار الفكر للنشر كالتوزيع، عماف، األردف، الطبعة صبعة ؿبمد ؿبمد براج، أحكاـ اؼبَتاث ُب الشريعة،  5
.  49أمُت حسُت يونس، أثر الزنا ُب مسائل األحواؿ الشخصية، مرجع سابق، ص 6
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  كالباقي يرد عليهم أك على بيت اؼباؿ،() كاإلخوة ألـ الثلث() أخذت األـ السدس؛إذا كانوا أكثر من كاحد -
 ( )، كاألـ السدس( ) كالبنت النصف( ) أخذت الزكجة الثمن؛إذا مات عن زكجة كبنت كأـ كأخ ألـ -

جب بالفرع الوارث مطلقا  . كاألخ ألـ وبي
 : ما يليكأدلة ىذا الفريق  :أدلة أصحاب ىذا القول .2.1
 كال نص ُب توريث األـ أكثر من الثلث،اؼبَتاث ثبت بالنص ( )ألخ ألـ أكثر من السدس ا، كال( )  .
 لقولو تعأب: هيمىا السُّديسي فبَّا تػىرىؾى ًإف كىافى لىوي كىلىده فىًإف ٓبٍَّ يىكين لَّوي كىلىده كىكىرًثىوي أىبػىوىاهي فىؤًليمًّْو كىأًلىبػىوىٍيًو ًلكيلّْ كىاًحدو مّْنػٍ

 .[11:النساءسورة ] الثػُّليثي 
 تعأبكقولو :  هيمىا السُّديسي فىًإف كىانيوا أىٍكثػىرى لىةن أىًك اٍمرىأىةه كىلىوي أىخه أىٍك أيٍخته فىًلكيلّْ كىاًحدو مّْنػٍ بلى كىًإف كىافى رىجيله ييورىثي كى

ًلكى فػىهيٍم شيرىكىاءي ُب الثػُّليثً   .[12:النساءسورة ] ًمن ذى 
  أقول أسباب اإلرث، كأقرباء األـ يدلوف ّٔا، كاإلدالء باإلناث أضعف أسباب اإلرث فبل هبوز أف العصوبةأف 

 اشًتط ألف القرآف ،يًتتب على القوؿ بالتعصيب ىنا ـبالفة النص 1.يثبت بو أقول أسباب اإلرث كىو العصوبة
فيما .  النصإبطاؿُب إرث األخ ألـ أف يكوف اؼبيت كبللة أم ال كلد لو كال كالد، فلو كرثناه ىنا بالتعصيب للـز 

 كال ،لو توُب كلد الزنا عن بنت كأخ ألـ فإنو على قوؿ من يورثو بالتعصيب يأخذ األخ ألـ الباقي بالتعصيب
 2.كبللة ىنا بل للميت فرع كارث ىي البنت

 أم الذين يورثنها إذا 3(:الثاني المذىب ) ىم عصبة أمووعصبتويورث ولد الزنا بالتعصيب : القول الثاني .2
 كضباد كاغبسن ،علي كابن عباس كابن عمر رضي اؽبا عنهم:  كىذا القوؿ مركم عن عدد من الصحابة منهم،ماتت

 إٔب أف كلد الزنا يورث بالتعصيب كعصبتو ىم عصبة أمو، ،بن صاّب كىي الركاية اؼبشهورة عن اإلماـ أضبد بن حنبل
 .أم الذين يورثوهنا عند موهتا، حىت أننا إذا أردنا أف نعرؼ فإننا نفرض أمو ميتة

 :أمثلة .1.2
 ألنو أخ ألـ كعصبتها فيكوف ( ) كػبالو الثلثُت، فرضا( )ف لؤلـ الثلثفإ ؛توُب كلد الزنا عن أمو كخالوإذا  -

.  عصبة االبن
 ، فرضا()الثلثُت  كالبنتيو ، فرضا( )ف لزكجتو الثمنفإ ؛ كأخيو ألموكابنتيوتوُب كلد الزنا عن زكجتو إذا  -

 .  بالتعصيبالباقيكألخيو ألمو 
:  أدلة أصحاب ىذا اؼبذىب فهي أما :أدلة ىذا الفريق .2.2

                                                           
.  151أمُت حسُت يونس، أثر الزنا ُب مسائل األحواؿ الشخصية، مرجع سابق، ص 1
.  151، صالسابقاؼبرجع  2
.  262، ص1978ؿبمد مصطفى شليب، أحكاـ اؼبواريث بُت الفقو كالقانوف، دار النهضة العربية، بَتكت، سنة  3
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  كاغبديث صريح ُب 1.«فما بقي فهو ألكٔب رجل ذكربأىلها أغبقوا الفرائض » :قولوملسو هيلع هللا ىلص  عن النيب ركمما 
 كأكؿ رجل بعد أصحاب الفركض ىو من ،كجوب إعطاء ما بقي من الًتكة إٔب أقرب رجل بعد أصحاب الفركض

 . أقارب كلد الزنا، فهم عصبتها فَتثوف الباقي تعصيبا
  كالد أبيو يطلبوف مَتاثو فجعل أ فجاء ، قوما جاءكا إٔب عمر رضي ا عنو فاختصموا ُب كلد اؼبتبلعنُتأنما ركم

 2.مره ألمو كجعلها عصبةأ
 فلما انتفى ،أف الشرع قد بٌت العصبة على النسب، كىو ُب األصل إٔب اآلباء، لذا كانت العصبة لقرابة األب أكال 

 3. تنتقل العصبة إٔب قرابتها ألهنا أثر من آثار النسب؛النسب عن األب كثبت لؤلـ
 المذىب )فإن لم تكن لو أم تكون عصبتو ىي عصبة أمو ،عصبة ولد الزنا ىي أمو وحدىا: القول الثالث .3

، كبو قاؿ مكحوؿ كالشعيب، كىي الركاية الثانية عن اإلماـ  كىذا القوؿ مركم عن عبد ا بن مسعود(:الثالث
 .أضبد بن حنبل

كالفرؽ بُت ىذا الرأم كالذم قبلو، أف ىذا الرأم هبعل مَتاث كلد الزنا لؤلـ ُب حاؿ كجودىا تعصيبا، فإذا فقدت 
  5. أما الرأم اآلخر فإنو هبعل اؼبَتاث لؤلـ فرضا كالباقي لعصبتها، حىت ُب حاؿ كجودىا4.األـ يكوف اؼبَتاث لعصبتها

 : أمثلة .1.3
 أخذت األـ بناءا على ىذا الرأم كل الًتكة كال شيء للخاؿ، كبناءا على الرأم ،مات كلد الزنا عن أـ كخاؿإذا  -

 فرضا، كيأخذ اػباؿ الباقي عصبة، كال يرث اػباؿ بالتعصيب بناءا على الرأم الثالث () الثلث اآلخر تأخذ األـ
.   عصبةفيصبحإال إذا توفيت األـ، 

 :كأدلة أصحاب ىذا الرأم ما يلي :أدلتهم. 2.3
  6« ككلدىا الذم العنت عليو،اؼبرأة ربوز ثبلث مواريث، عتيقها، كلقيطها» :أنو قاؿملسو هيلع هللا ىلص ما ركم عن النيب  .
 7.، مَتاث ابن اؼببلعنة ألمو كلورثتها من بعدىاملسو هيلع هللا ىلصجعل رسوؿ ا : ما ركاه مكحوؿ قاؿ 
يتبُت لنا رجحاف القوؿ األكؿ، كىو أف األـ كقرابتها يرثوف ابن كبعد دراسة أدلة كل فريق كفبا سبق  :الرأي الراجح .4

الزنا حسب القواعد العامة للتوريث، كال عصبة كارثة البن الزنا، كذلك لقوة األدلة اليت استدلوا ّٔا كؼبوافقتها 
 .لنصوص الكتاب، كلضعف األدلة اليت استدؿ ّٔا اؼبخالفوف، كا أعلم

                                                           
 .1418، ص6746كتاب الفرائض، باب ابٍت عم أحدنبا أخ لؤلـ كاآلخر زكج، حديث رقم  ركاه البخارم، 1
.  152أمُت حسُت يونس، أثر الزنا ُب مسائل األحواؿ الشخصية، مرجع سابق، ص 2
.  777صبعة ؿبمد براج، أحكاـ اؼبَتاث، مرجع سابق، ص 3
.  289ؿبمد مصطفى شليب، أحكاـ اؼبواريث، مرجع سابق، ص 4
.  153أمُت حسُت يونس، أثر الزنا ُب مسائل األحواؿ الشخصية، مرجع سابق، ص 5
. 423، ص2906ركاه أبو داككد، سنن أيب داككد، مرجع سابق، كتاب الفرائض، باب مَتاث ابن اؼببلعنة، حديث رقم  6
 .423، ص2907حديث  رقم سنن أيب داكد، كتاب الفرائض، باب مَتاث إبن اؼببلعنة،  7
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ميراث ولد الزنا في القانون الجزائري  .ج 
 مادة، كحدد األحكاـ 57 أم183إٔب 126 ُب الكتاب الثالث من اؼبادة1 أحكاـ اؼبواريثاألسرة قانوفتناكؿ 

 :126إذ حصر اؼبشرع اعبزائرم سببُت لئلرث نص عليهما ُب اؼبادة، 138-126العامة للمَتاث ُب اؼبواد 
 إال أنو كمن خبلؿ ،ٓب يتعرض ؼبَتاث كلد الزنا ُب قانوف األسرة ك2."القرابة كالزكجية: أسباب اإلرث كىي"

:  يشًتط الستحقاؽ اإلرثاعبزائرم األسرة قانوف من 128اؼبادة
.   مع ثبوت سبب اإلرث3أف يكوف الوارث حيا أك ضببل كقت افتتاح الًتكة -
 . عدـ كجود مانع من اإلرث -

ف  فإاؼبادةىذه  كمن خبلؿ ،"يبنع من اإلرث اللعاف كالردة ":األسرة اعبزائرم قانوفمن  138كطبقا لنص اؼبادة
، ما إذا كاف األمر يتعلق بالزكجُت بُت باؼبانعاؼبشرع اعترب اللعاف مانع من موانع اإلرث كلكنو ٓب يتعرض إٔب اؼبقصود 

بعضهما ُب حالة التبلعن كبالتإب ال يثبت اؼبَتاث بينهما، كمن جهة أخرل ٓب يتحدث النص عن مصَت اعبنُت بعد 
 األـ أما نسب اؼبولود من 5، كمن ىنا يبنع كلد اللعاف من مَتاث أبيو لعدـ ربقق سبب اؼبَتاث كىو القرابة4،التبلعن

 .فهو ثابت رغم اؼببلعنة بينهما ألهنا ىي اليت ضبلت كىي اليت كضعت، كبالتإب ترث منو كيرث منها، ىذا فقها
أما كلد . أف التطبيقات القضائية تأخذ باللعاف ُب نفي النسبمع  يتطرؽ ؽبذا اؼبوضوع اؽباـ، فلمأما قانوف األسرة 

 كعليو فإف كلد الزنا ال يرث من 6،الزنا فقد اشًتط اؼبشرع اعبزائرم ثبوت النسب الشرعي كسبب للتوارث الصحيح
  7.أبيو كأقاربو، كيرث من أمو كقرابتها فقط

إف اؼبشرع اعبزائرم قد استمد أحكاـ اؼبَتاث من ـبتلف اؼبذاىب دكف التقيد دبذىب اإلماـ مالك، كأحالنا إٔب 
 ُب حالة عدـ كجود النص، ُب حُت أف فقهاء الشريعة اتفقوا على أف كلد الزنا ال يرث األسرة قانوف من 222اؼبادة

 . من الزاين كال من قريب الزاين، كباؼبقابل ال يرث الزاين كال من أدٔب بو من كلد الزنا ألف نسبو مقطوع من الزاين
 

  
                                                           

.  29، ص2005، 2 ، ديواف اؼبطبوعات ج، اعبزائر، طجبلحاج العريب، أحكاـ اؼبواريث ُب التشريع اإلسبلمي كقانوف األسرة  1
.  289، صاريخ تكفأضبد العمرم، الًتكات كالوصايا، دار اعبيل للنشر كالتوزيع، بَتكت، د 2
. عبارة افتتاح الًتكة مستعارة من القانوف اؼبدين الفرنسي، كيراد ّٔا دعوة كل من تعلق حق لو بًتكة اؽبالك أف يعلن ذلك كيثبتو 3

ؿبمد العمراين، اؼبَتاث ُب الفقو اإلسبلمي كقانوف األسرة اعبزائرم، اؼبؤسسة الوطنية لبلتصاؿ كالنشر كاإلشهار، اعبزائر، : المرجع)
 .(55، ص2000

.  33، ص2006عطاء ا فشار، أحكاـ اؼبَتاث ُب قانوف األسرة اعبزائرم، دار اػبلدكنية، القبة، اعبزائر،  4
.  2/214، 1999، اعبزائر، اعبامعية اؼبطبوعات يوافبلحاج العريب، الوجيز ُب شرح قانوف األسرة اعبزائرم، اؼبَتاث كالوصية، د 5
.  217عطاء ا فشار، أحكاـ اؼبَتاث ُب قانوف األسرة اعبزائرم، مرجع سابق، ص 6
.  2/213بلحاج العريب، الوجيز ُب شرح قانوف األسرة اعبزائرم، اؼبَتاث كالوصية، مرجع سابق،  7
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 التنزيل أو الوصية الواجبة: الفرع الثاني
، كقد تكلمنا ُب الفرع السابق عن مَتاث  اؼبَتاث كالوصية من الطرؽ القانونية كالشرعية الكتساب اؼبلكيةييعدٌ 

، ُب الفصل األكؿ من الباب األكؿ، اؼببحث الثاين منو، عند (الوصية كاؽببة كالوقف)األكالد، كما تطرقنا إٔب التربعات 
كقلنا بأف للجنُت اغبق ُب التربع لو بشرط أف ييولد حيا، كّٔذا فإف ربقق شرط كالدة . تناكلنا للحقوؽ اؼبالية للجنُت

اعبنُت حيا ذبعلنا أماـ مرحلة جديدة كىي مرحلة الطفولة، فيصدؽ ما قلناه على اعبنُت ُب قسم التربعات على 
 . كيبكن الرجوع إليو كال داعي لتكراره مرة أخرل1الطفل، كقد فٌصلنا ذلك ُب موضعو

، كىو مصطلح انفرد بو "التنزيل"أما ما نريد التطرؽ لو ُب ىذا الفرع فهو ما ظبٌاه اؼبشرع اعبزائرم ُب قانوف األسرة 
 ". الوصية الواجبة"اؼبشرع اعبزائرم، عن غَته من القوانُت العربية اليت تيطلق عليو مصطلح 

كأما عن سبب كضعنا التنزيل ُب مطلب حق الطفل ُب اؼبَتاث، فذلك سَتا منا على هنج اؼبشرع اعبزائرم ُب قانوف 
، "التربعات"، كٓب يضعو ُب الكتاب الرابع "اؼبَتاث"األسرة، الذم جعل التنزيل ُب الفصل السابع من الكتاب الثالث 

 .اعتباره مَتاثا كليس تربعا- حسب اؼبشرع اعبزائرم–فبا يعٍت 
 2مفهوم التنزيل أو الوصية الواجبة: أوال

 تعريف التنزيل أو الوصية الواجبة .أ 
الوصية الواجبة؛ ىي جزء من الًتكة يستحقو أكالد االبن اؼبتوَب قبل أصلو إف ٓب يكونوا كارثُت، دبقدار كشركط 

خاصة، يأخذكنو كصية ال مَتاثا، كقد ظبيّْيت كاجبة ألف األصل ُب الوصايا أف تكوف اختيارية، كلكن ىذه تينفذ حبكم 
 .القانوف كال اختيار للموصي كال للموصى لو

  3.أما التنزيل؛ فهو جعل األحفاد منزلة أصلهم ُب تركة جدىم أك جدهتم
 مات أبوىم أك  ؼبعاعبة مشكلة األحفاد الذين، ُب الفقو اإلسبلمي اغبديثاستحداثالوصية الواجبة  التنزيل أكإٌف 

جبوف ّٔمكجود األعماـُب حالة  ال يرثوف شيئا من تركة جدىم أك جدهتم أمهم، فهم  فأحكاـ.  كالعمات ألهنم قد وبي
 ؼبعاعبة مشكلة األحفاد الفقراء ٓب ترد ُب 172 إٔب169التنزيل اليت أكردىا اؼبشرع اعبزائرم ُب قانوف األسرة ُب اؼبواد

قاعدة شرعية   من كاضعي القانوف يستند إٔباجتهاد إذ ىي ،أم مذىب من اؼبذاىب الفقهية اؼبعركفة أك غَت اؼبعركفة
 .ىي أف لوٕب األمر أف يأمر باؼبباح ؼبا يراه من اؼبصلحة العامة كمىت أمر بو كجبت طاعتو

                                                           
 . (حق اعبنُت ُب التربع لو) كما بعدىا 84 راجع الصفحة 1
، ٍب أخذ ّٔا قانوف 24/06/1946، ُب71 بالوصية الواجبة علماء الشريعة دبصر، كصدر ّٔا قانوف الوصية رقم أكؿ من قاؿ2

ؾبلة :  منو، ٍب أخذت ّٔا257 ُب اؼبادة17/09/1953 بتاريخ59األحواؿ الشخصية السورم الصادر باؼبرسـو التشريعي رقم
، ٍب قانوف األحواؿ الشخصية اللييب 1958، كمدكنة األحواؿ الشخصية اؼبغربية عاـ1956األحواؿ الشخصية التونسية سنة

". التنزيل"كظبٌاىا  (172 إٔب169من اؼبادة) ُب أربع مواد 1984، كقد نص عليها قانوف األسرة اعبزائرم الصادر سنة1972سنة
 .373علم الفرائض كاؼبواريث فقها كعمبل، مرجع سبق ذكره، ص، نصَتة دىينة: المرجع

 .373علم الفرائض كاؼبواريث فقها كعمبل، اؼبرجع السابق، ص، نصَتة دىينة 3



 حقوؽ الطفل من الوالدة إلى البلوغ: الباب الثاني

~ 276 ~ 

 

باؤىم ُب حياة أبيهم أك آ حالة األحفاد الذين يبوت ُب ، لتبلُب كثرت الشكاكلكالنصوصاؼبواد كقد كيضعت تلك 
 قلما يرثوف بعد موت جدىم أك جدهتم لوجود فهوالء أك يبوتوف معهم كلو حكما كالغرقى كاؽبدمى كاغبرقى، ،أمهم

 ألحفاده اليتامى أف يوصى  اعبدٔب نفسإحب شيء أ ك،موهتمقبل  قد يكونوف ُب عيالو آباءىم مع أف ،من وبجبهم
 .كظركؼ كلكن اؼبنية عجلتو فلم يفعل شيئا أك حالت بينو كبُت ذلك مؤثرات ،بشيء من مالو

رنا ﴿: كدليل القائلُت بوجوب الوصية، ىو قوؿ ا عز كجل يػٍ ٍوتي ًإٍف تػىرىؾى خى كيًتبى عىلىٍيكيٍم ًإذىا حىضىرى أىحىدىكيمي اٍلمى
ٍيًن كىاأٍلىقٍػرىًبُتى بًاٍلمىٍعريكًؼ حىقِّا عىلىى اٍلميتًَّقُتى  ، كىؤالء القائلوف بوجوب الوصية ٓب [180:البقرةسورة ] ﴾اٍلوىًصيَّةي لًٍلوىاًلدى

يقصركىا على األحفاد الذين مات أبوىم قبل جدىم فقط دكف غَتىم من األقارب، كعٌدكا ذلك زبصيصا دكف 
 أف الوصية للوالدين كاألقربُت ميلزمة إلزاما قضائيا إٔب جانب كونو إلزاما دينيا، فالوصية 2 فابن حـز يرل1.ـبصص

 بدليل آية الوصية ُب سورة البقرة اليت ذكرناىاػ كبعد نزكؿ آيات اؼبَتاث خرج منها الوالداف 3حسبو مفركضة ككاجبة
 4.كمن يرث من األقربُت، كبقي من ال يرث منهم على ىذا الفرض

                                                           
 .374 نصَتة دىينة، اؼبرجع السابق، ص1
كفرض على كل مسلم أف ييوصي لقرابتو الذين ال يرثوف، إما لرؽ، كإما لكفر، كإما ألف ىناؾ من وبجبهم : "يقوؿ ابن حـز الظاىرم 2

 ". عن اؼبَتاث، أك ألهنم ال يرثوف فييوصي ؽبم دبا طابت بو نفسو، فإف ٓب يفعل أعطوا كال بد ما رآه الورثة أك الوصي
بن حـز األندلسي، الى باآلثار، ربقيق عبد الغفار سليماف البندارم، دار الكتب العلمية، بَتكت، لبناف، الطبعة األكٔب، : المرجع
. 353ص، 8، ج2002

 :كدليل كجوب الوصية حسبهم 3
ـي﴾ ، أم فيرض عليكم، كما ُب قولو[180:البقرةسورة ]﴾ ُكِتَب َعَلْيُكمْ ﴿: قولو تعأب – سورة ] ﴿كيًتبى عىلىٍيكيمي الصّْيىا

 ، كال أحد يينازع ُب فرضية الصياـ، فهو كاجب، [183:البقرة
ٍوليوًد لىوي رًٍزقػيهينَّ كىًكٍسوىتػيهينَّ ﴿: ، مثل قولو﴾بِاْلَمْعُروؼِ ﴿: كقولو – ، كالرزؽ كالكسوة [233:البقرةسورة ]﴾ بِاْلَمْعُروؼِ كىعىلىى اٍلمى

 .كاجب
 فهم يركف أف الوصية غَت كاجبة بل ىي مستحبة، (الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة)المذاىب األربعة أصحاب أما 

 : كاستدلوا على ذلك بنفس اآلية من سورة البقرة، فقالوا أٌف فحول اآلية يدؿ على عدـ الوجوب من كجوه منها
 . ال يقتضي الوجوب، ألنو يبكن الوقوؼ عليو كبالتإب ال يعلق بو الوجوب﴾بِاْلَمْعُروؼِ ﴿: قولو تعأب –
.  يدؿ على الندب، ألٌف اؼبتقي ىو من يقـو بالواجبات كاؼبندكبات كلها، كليس كل اؼبسلمُت كذلك﴾َعَلى اْلُمتَِّقينَ ﴿: كقولو –

 . كلو كانت كاجبة ؼبا خٌص ا ّٔا اؼبتقُت، فالواجبات تكوف على كل اؼبسلمُت متقُت كغَتىم
، فالوصية مستحبة كىي من أعماؿ اػبَت كالرب كليست كاجبة، قاؿ القرطيب أف آية الوصية ؿبكمة والراجح ىو قول الجمهور

، كمعناىا اػبصوص ُب الوالدين الذين ال يرثاف كالكافرين كالعبدين  . ظاىرىا العمـو
شفيقة حابت، الوصية الواجبة ُب الشريعة اإلسبلمية كقانوف األسرة اعبزائرم، مذكرة ماجستَت، كلية العلـو اإلسبلمية، : المرجع

 .131ص، 2010-2009جامعة اعبزائر، 
. 121صشفيقة حابت، الوصية الواجبة ُب الشريعة اإلسبلمية كقانوف األسرة اعبزائرم، اؼبرجع السابق،  4
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من توُب كلو أحفاد كقد مات مورثهم قبلو أك معو : "فإف التنزيل ىومن قانوف األسرة اعبزائرم  169كحسب اؼبادة
 التنزيل من تبويب  فيبلحظ1.، كقد جعل اؼبشرع اعبزائرم التنزيل ُب منزلة اؼبَتاث"كجب تنزيلهم منزلة أصلهم ُب الًتكة

 انو رغم أف قضية التنزيل كانت ضمن االنشغاالت اليت ناقشها ،ُب تقنينو لقانوف األسرةاعبزائرم من قبل اؼبشرع 
إال انو أىب إال أف ييفرد ؽبا فصبل مستقبل  الفقهاء كابدكا آراءىم فيها ُب باب األمواؿ اؼبتربع ّٔا كالوصية كاؽببة كالوقف،

 اقتناعا منو على أف اغبفيد سواء كاف ذكرا أك أنثى لو ،عن تلكم التصرفات ُب أمواؿ اؼبورث أك اؼبوصي أك الواىب
درءا للخبلفات اؼبشتتة ُب بطوف اؼبؤلفات،  ك دبقدار نصيب مورثهم لو بقي حيا،،اغبق ُب الذمة اؼبالية عبده أك جدتو

 أف التنزيل صورة من صور اغبقوؽ الواردة على ماؿ اؼبورث باعتبار القرابة كالزكجية ال فقطعانسجاما كاختبلفا، 
 . كصية أك عمل خَت كحسبباعتباره

يبكن ربديد من هبب فإنو ، اؼبذكورة آنفا من قانوف األسرة 169 اؼبادةطبقا لنص: الذين يجب لهم التنزيل .ب 
 :كاآلٌبكىو تنزيلو ُب منزلة مورثو ُب تركة جده أك جدتو 

 .أمو أكفرع الولد الذم مات موتا حقيقيا ُب حياة أبيو  .1
، فرع الولد الذم مات ُب حياة اؼبٌورث موتا حكميا كاؼبفقػػود الذم حكم القاضي دبوتو ُب حياة أبيو أك أمو .2

 أهنم أكالد شخص مات حبكم القضاء ُب باعتباركلو ٓب يكن مات حقيقة، فإف أكالد اؼبفقود هبب تنزيلهم 
 .، كذبب ؽبم الوصيةحياة أصلو كال ارث لو من ذلك األصػػل

 اإلرث فيها النتفاء التنزيل ُب ىذه اغبالة  فوجب2؛ُب كقت كاحد (أبيو أك أمو) مػات مع أصلو فرع الولد الذم .3
 3. كالتنزيل هبب حيث ال يرث الشخص أصلو،،بُت اؼبتوفُت

 أك كاف قد أكصى ؽبم أك أعطاىم ُب ةكما اشًتط اؼبشرع أف ال يكوف األحفاد كارثُت لؤلصل جدا كاف أك جد .4
 4.حياتو ببل عوض مقدار ما يستحق ّٔذه الوصية

                                                           
 الطريق على االجتهادات الفردية اليت أضاعت حقوقا كثَتة لعدـ االنتباه تارة لؤلزمنة كاألمكنة اليت شرعت ؽبا، كأخرل قطعكبذلك  1

اؼبا حاربو آّددكف ُب بداية القرف العشرين مثل العبلمة الشيخ ؿبمد عبده كصباؿ الدين األفغاين كغَتنبا كالشيخ طللتحجر الذم 
 دكف أف ، ُب عصرىمأقضيةاْب فبن أعطوا أراء متجددة متناسبة مع ما ذبدد من  ..عبد اغبميد بن باديس كالشيخ البشَت اإلبراىيمي

. أك ىبالفوا الشريعة الغراء يتنكركا ّٓهودات سابقيهم،
لو أف قانوف األسرة اعبزائرم جعل : "كُب ىذا الصدد نذكر ما قالو الشيخ ضباين رضبو ا ُب كتابو فتاكل الشيخ ضباين إذ سبٌت

، ألف كثَتا من الشهداء تركوا أبناء عاشوا ُب حرماف، كأعمامهم يقتسموف اؽبكتارات 1954لؤلخذ بالتنزيل أثرا رجعيا، ليعود لسنة
 ". كاألمواؿ، كال ذنب ؽبؤالء األحفاد سول أٌف آباءىم ضحوا ُب سبيل أف تنعم اعبزائر باغبرية كاالستقبلؿ

 .26، ص1998، 7 الوصية بُت الفقو كالقانوف، الطبعة،مصطفىلعرـك : المرجع
كحػوادث اؼبركر كغَتىا من اغبوادث الطبيعية كالغرؽ كالزالزؿ كالفيضانات، كما إٔب ذلك من أسباب الوفاة، كٓب ييعلم من مات أكال،  2

هل ذلك  .فمن شركط اؼبَتاث حياة الوارث حاؿ كفاة اؼبوٍّرث؛ كُب ىذه اغبالة هبي
 .232،ص1982، 4أحكاـ الوصية كاألكقاؼ،الدار اعبامعية للطباعة كالنشر، دار الفكر، بَتكت،لبناف، ط  شليب، مصطفى ؿبمد 3
 .ؽبم أك ألحدىم بأقل من ذلك كجب التنزيل دبقدار ما يتم بو نصيبهم أك نصيب أحدىم من الًتكةفإف أكصى  4
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 أبيو اؼبيت كارثا لؤلصل جدا أك ة كاشًتط أف ال يكوف اؼبنزؿ منزؿ، أف اؼبشرع أكرد قيودا على التنزيل؛يفهم من ىذا
 ال يكوف األحفاد قد كرثوا من أبيهم أك أمهم ما ال يقل عن بأف"كما اشًتط كقيد اؼبشرع عملية التنزيل  1.ةجد

قل أ فإذا كرث األحفاد كالدىم كٓب يكن اإلرث ، كىنا يتشابو األمر قياسيا مع الوصية،"مناب مورثهم من أبيو أك أمو
. قل ال ستكمل من ماؿ جدىم من مناب كالدىم كما لو كاف حياأ فلو كاف أمهم أك أبيهم من منأّممن 

ٓب يتعرض قانوف األسرة إٔب أكالد البطوف كىم الذين ينتسبوف إٔب اؼبيت : موقف القضاء الجزائري من التنزيل .ج 
بأنثى، كالطبقة األكٔب من ىؤالء ىم أبناء البنات الصلبيات للمتوَب، كإذا كاف من أكالد الظهور، كجبت لو مهما 

 .نزلت طبقتو ما ٓب يتوسط بُت الفرع كأصلو أنثى
: فنص على أف" أحفاد"العريب لقانوف األسرة ُب ربديده للمستحقُت للوصية الواجبة استعمل لفظ غيػػػر أف النص 

النص  ، كىذه عبارة عامة ٓب ربديد األحفاد أبناء األكالد الذكور أك أبناء البنات اإلناث، بينما"من توُب كلو أحفاد"
 des"  فقط االبن الذكرُب أهنا تعٍت أكالدكدقيقا،  جاء صروبا من قانوف األسرة 169الفرنسي لنص اؼبادة

descendants d'un fils décédé"2 .3.كىذا االضطراب يزيد ُب الغموض 
 ملػف 12/11/2015عن اكمة العليػػا بتاريخالصادر  القرارأما على اؼبستول التطبيقي فإننا قبد 

 مصطلح األحفاد يشمل أبناء اعبنسُت كوبقق اؽبدؼ كأف ، فيو أف التنزيل يشمل أكالد األبناءاعتربت ؛932349رقم
من التنزيل كىو سبكُت بعض األقربُت من ذكم األرحاـ ك ىم أبناء البنت من استحقاؽ نصيب كالدهتم الذم كانت 

 4.تستحقو من تركة أصلها لو بقيت على قيد اغبياة

                                                           
 أم ال يرث معو آخركف، أك أف اعبد قد أكصى ؽبم أك أعطى ؽبم ُب حياتو ؛ُب ىذه الصورة، االبن يكوف الوارث األصلي بالعصبة 1

ببل عوض مقدار قيمة التنزيل، فاف أكصى ؽبم أك ألحدىم بأقل من ذلك، كجب التنزيل دبقدار نصيبهم ُب الًتكة، أم أف ليس 
للمينػىٌزؿ االختيار بُت قيمة الوصية أك قيمة التنزيل، بل هبرم التساكم ُب القيمة إف كاف التنزيل أقل من الوصية كالعكس ٓب ينص عليو 

كالعوض يقصد بو أف ال يكوف اؼبيت قد أعطى الفرع بغَت عوض قدر ما هبب لو بالتنزيل عن طريق تصرؼ آخر كأف يهبو . اؼبشرع
 .بدكف عوض أك يبعو بيعا صوريا

. 375 نصَتة دىينة، اؼبرجع السابق، ص2
 .بصورة صروبة ؿبددة" األحفاد" كذلك بتحديد لفظ 169 كُب ىذا اإلطار نقًتح ُب حالة مراجعة قانوف األسرة إعادة صياغة اؼبادة 3
 من قانوف األسرة بدعول أف قضاة آّلس اعتمدكا ُب حرماف الطاعنُت من 169 أف الوجو الوحيد اؼبأخوذ من خرؽ اؼبادة: كجاء فيو 4

 اؼبذكور خبلفا ؼبا قررتو اؼبادة من أحقية الطاعنُت ُب تنزيلهم منزلة مورثتهم ُب الًتكة دبقدار حصتها، 169 التنزيل على نص اؼبادة
 كأف آّلس بتصروبو أف ىذه اؼبادة ،كوف مصطلح األحفاد يشمل الذكر كاألنثى، كأف اللغة العربية زباطب اعبماعة بصيغة التذكَت

كأنو طاؼبا أف اؼبشرع أطلق النص بإيراده  .كوف ابن البنت وبل ؿبل كالدتو اليت توفيت قبل كالدىا، تلغي مَتاث ابن البنت قد أخطأ
مصطلح األحفاد، كال هبوز زبصيصو بغَت ـبصص من النص، فإنو يتعُت تفسَت ىذا اؼبصطلح ماداـ نصا كضعيا هبرم تفسَته ما 

هبرم على تفسَت مصطلحات القوانُت الوضعية، كأنو بالرجوع إٔب فقهاء اللغة كالتفسَت، يتبُت أهنم ٓب يتفقوا على تفسَت كاحد 
ؼبصطلح األحفاد؛ فمنهم من أطلقو على أكالد األبناء فقط دكف أكالد البنات، كمنهم من قاؿ أنو يقصد بو لغةن أبناء األبناء 

 =كجعل: " من سورة النحل72كاألصهار كاػبدـ كاألعواف كمنهم من خص بو أكالد األكالد، خاصة بعض مفسرم اآلية الكريبة رقم
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 اؼبذكورة ىو أبناء الظهور كأبناء البطوف على السواء، كأف 169ليكوف بذلك اؼبستحقوف للتنزيل كفقا لنص اؼبادة
قضاة اؼبوضوع بتفسَتىم نص اؼبادة كحصرىم اؼبستحقُت للتنزيل ُب أبناء الذكور فقط قد أخطأكا ُب تطبيق القانوف 

 .كعرضوا قرارىم للنقض
 شروط التنزيل ومقداره: ثانيا

 سواء كاف موتو طبيعيا أك ،هبب التنزيل حسب القانوف لفرع الولد الذم يبوت ُب حياة أبيو أك أمو: شروط التنزيل .أ 
األب كاف كما لو  ، مَتاثاتركتومن  (كالدىم)ف يينزؿ حفدتو ما كاف يستحقو ابنو أ اعبد أك اعبدة فعلى، حكميا

.  اعبدحيا عند موت
 ، ىدـ عليهما بيت فماتاأك كما لو غرقا معا ،كهبب تنزيل فرع من مات مع أبيو أك أمو ُب كقت كاحد كلو حكما 

 . أك ماتا معا ُب ساحة القتاؿ كٓب يعلم السابق منهما، بنار ُب كقت كاحداحًتقاأك 
 : من قانوف األسرة فتكوف شركط التنزيل كاآلٌب172 ك171، 170نصت اؼبواد كىذا ما 

  . من قانػوف األسرة171 كىذا ما نصت عليو اؼبادة1،أال يكوف األحفاد مستحقُت ُب الًتكة بطريق اإلرث ػ 1
 (.171اؼبادة) 2 قد أكصى للفرع مقدار ما يستحقو بالتنزيل،أال يكوف األصل جدا كاف أك جدة ػ 2
 3. قد أعطى حاؿ حياتو للفرع ببل عوض مقدار ما يستحقو بالتنزيل،أال يكػوف األصل جدا كاف أك جدة ػ 3
  4.ال يقل عن نصيب مورثهم من تركة األصل جدا كاف أك جدة أال يكوف اغبفيد قد كرث من أبيو أك أمو ما  ػ4
ما تنص عليو الشريعة   من قانوف األسرة أك135أال يتعلق بالفرع مانع من موانع اإلرث اليت نصت عليها اؼبادة ػ 5

 5. من نفس القانوف222اإلسبلمية اليت ربيلنا عليها اؼبادة
 
 

                                                                                                                                                                                           

 ألف الولد ُب اللغة يشمل الذكر كاألنثى ،، ليدخل بذلك أبناء البنات ضمن مصطلح اغبفدة"لكم من أزكاجكم بنُت كحفدة
، كىو التفسَت الذم استقر عليو اجتهاد اكمة العليا الذم "يوصيكم ا ُب أكالدكم للذكر مثل حظ األنثيُت: "مصداقا لقولو تعأب

يتماشى كظاىر النص كيتفق مع ما جرل بو العرؼ من أف مصطلح األحفاد يشمل أبناء اعبنسُت، كوبقق ُب ذات الوقت الغاية 
 كىو سبكُت بعض األقربُت من ذكم األرحاـ كىم أبناء البنت من استحقاؽ نصيب كالدهتم الذم كانت ،كاؽبدؼ من التنزيل

 .تستحقو من تركة أصلها لو بقيت على قيد اغبياة كفقا للشركط اؼبقررة، أسوة بأبناء االبن ربقيقا بذلك ؼببدأ اؼبساكاة بُت اعبنسُت
 كاؼبثاؿ على ذلك ، فإف كاف اغبفيد كارثا ال يستحق التنزيل،بسبب حجبو بغَته ألف التنزيل تعويض عما يفوت الفرع من اؼبَتاث 1

. من الًتكة فرضا (1/6) فإف بنت االبن ال تستحق التنزيل ألهنا ترث السدس شقيق،توُب شخص عن بنت كبنت ابن كأخ : نقوؿ
 كإف أكصى بأكثر ما ، أكصى لو مقدار ما يستحقو بالتنزيل تلـز الوصية ُب ىذه اغبالة بعد كفاتو من غَت توقف على القبوؿفإذا 2

 .يستحقو بالتنزيل كانت الزيادة كصية اختيارية
 .، كإذا أعطاه بذلك الطريق أقل من نصيبو كجب تنزيلو ُب الًتكة دبا يكمل بو نصيبوالبيع الصورم ببل شبن كاؽببة أك كالوصية 3
 .فإف كرثوا أقل من ذلك أضيف ؽبم ما يصلوف بو إٔب اؼبقدار الذم يستحقونو بالتنزيل 4
. 376 نصَتة دىينة، اؼبرجع السابق، ص5
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 كلو ،ال يزيد قدر نصيب ىذا الولد على ثلث الًتكةأ منها ،كجب اؼبشرع تنزيل الفرع بشرائطأك: مقدار التنزيل .ب 
  .من قانوف األسرة اعبزائرم1(170)، كىو ما نصت عليو اؼبادةكاف مَتاثا أكثر من ذلك

الًتكة أك  (1/3) فإذا كاف ؾبموع أسهم اؼبستحقُت للًتكة يساكم ثلث،بعد التجهيز كأداء الديوف كوبسب ذلك 
( 1/3) ثلثىي أما إذا زاد اؼبقدار على ثلث الًتكة كانت أسهم األحفاد ، كاف ىو مقدار أسهم األحفاد،أقل

 . كما زاد عن الثلث ال يدخل ُب التنزيل،الًتكة فقط
ُب قانوف األسرة ختم اؼبشرع ، 172من اؼبادة ّٔذه الفقرة الثانية "كيكوف ىذا التنزيل للذكر مثل حظ األنثيُت" 

 .الفصل السابع اؼبخصص للتنزيل
 كإمبا اكتفى بذكر ضوابط ،ٓب يتعرض قانوف األسرة للكيفية اليت يستخرج ّٔا التنزيل: طريقة حل مسائل التنزيل .ج 

  . كلكي يتم استخراج نصيب اؼبنٌزؿ ينبغي افًتاض أصلو الذم توُب كأنو على قيد اغبياة،ىذا اؼبوضوع
 بتاريخ ألف العربة اؼبنىزؿ،ىذا كذبدر اإلشارة إٔب أف التنزيل يطبق من الناحية القانونية دكف النظر إٔب تاريخ كفاة كالد 

  .1984 جواف 09كفاة اعبد بعد صدكر قانوف األسرة بتاريخ
 :كحىت كبل مسألة التنزيل فإننا نتبع اػبطوات اآلتية

 .إخراج قيمة التجهيز كالدين إف كيجد من الًتكة .1
 .تقدًن الوصية الواجبة على غَتىا من الوصايا االختيارية عند تنفيذىا .2
 . نفرض أصل األحفاد اؼبستحقُت للًتكة حيا، ؼبعرفة مقدار التنزيل .3
 .نيعطي نصيب أصل األحفاد اؼبستحقُت للًتكة ؽبم، بشرط أال يزيد على ثلث الًتكة .4
 .لبرج مقدار التنزيل، كالباقي يقسم على الورثة حسب أنصبتهم .5

التنزيل ليس كصية خالصة كليس مَتاثا خالصا، كلكنو يشبو اؼبَتاث  :المقارنة بين التنزيل والوصية والميراث: ثالثا
: من كجوه كىبالفو من كجوه أخرل، كما قبد فيو من خصائص الوصيػة كذلك على النحو التإب

 االختياريةالتنزيل والوصية  .أ 
 :االختياريوجوه التشابو بين التنزيل والوصية  .1

 الوصية االختيارية هبب أف ال تتجاكز ثلث الًتكة ككذلك التنزيل. 
  االختياريةأف التنزيل يقدـ على اؼبَتاث كىذا من خصائص الوصايا. 

 :االختيارية بين التنزيل والوصية االختالؼوجوه  .2
  نزؿ كعلى اؼبستفيد منو، كيقع تلقائيا بقوة القانوف دكف حاجة للتعبَت عنو، بينما

ي
التنزيل ييفرض على اؼب

 .الوصية االختيارية تنتج عن إرادة اؼبويصي كربتاج إٔب إهبابو
 2.التنزيل ؿبصور ُب األحفاد، بينما الوصية ذبوز لغَت األحفاد كلغَت الورثة 

                                                           
 ".الًتكة (1/3) أسهم األحفاد تكوف دبقدار حصة أصلهم لو بقي حيػا على أال يتجاكز ذلك ثلث: " من ؽ األسرة170المادة 1
 .137، ص2014، 1جاعبزائر،  عُت مليلة، ،اؽبدل للطباعة كالنشر، دار دراسة تفسَتيةآث ملويا غبسُت بن شيخ، قانوف األسرة  2
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 التنزيل والميراث .ب 
 :ثوجوه التشابو بين التنزيل والميرا .1

 مثلو مثل اؼبَتاثأف التنزيل موجود حىت كإف ٓب يينشئو اؼبتوَب ،. 
 كال يرتد بالرد كاؼبَتاثأف التنزيل ال وبتاج إٔب قبوؿ ،. 
 للذكر مثل حظ األنثيُت، كوبجب كل فرع فرعو األسفل منوأنو يقسم قسمػة اؼبَتاث ،. 

 : بين التنزيل والميراثاالختالؼوجوه  .2
 ابتداء من غَت أف يكوف عوضحق يثبتاؼبَتاث ك ،التنزيل عوض عما فات األحفاد من مَتاث أبيهم . 
 1.فبل أما اؼبَتاث فهو ييغٍت عنو، بدكف عوض التنزيل يسقط بالتربع 

كّٔذا نكوف قد أكملنا حديثنا عن اغبقوؽ اؼبالية للطفل، الذم حبثنا فيو حق الطفل ُب النفقة، كحقو ُب اؼبَتاث دبا 
فيو التنزيل أك الوصية الواجبة، دكف أف ننسى حق الطفل ُب التربع لو باؽببة كالوصية كالوقف، كقد تكلمنا عن ذلك ُب 

 . حقوؽ اعبنُت اؼبالية، كما ذكرناه ىناؾ ينطبق ىنا فهو أيضا من حقوؽ الطفل اؼبالية
ولكن الطفل قاصر عن التصرؼ في أموالو، وال يميز بين النفع والضرر، لذا كان ال بد من وجود شخص 

ومن أجل ذلك وللحفاظ على أموال الطفل أوجدت الشرعية . آخر يدير أموال الصغير ولمصلحة ىذا األخير
 .اإلسالمية وبعدىا قانون األسرة الجزائري ما يُعرؼ بنظام النيابة الشرعية، وىو ما سندرسو في المبحث التالي

 
  

                                                           
. 377 نصَتة دىينة، اؼبرجع السابق، ص1
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  :المبحث الثاني
النيابة الشرعية  

 عن القانونية نيابة  بإنشاء التصرفاتيقـو النائب الشرعي يسمى كجود شخص ية الشرعالنيابةمقتضى نظاـ 
للنيابة الشرعي ؿبل إرادة الشخص اػباضع   أك الغائب كاؼبفقود، حيث ربل إرادة النائبعليوالقاصر أك اجور 

 1.نفس اؼبنوب عنو كمالوحفظ  البلزمة ُب القانونيةالتصرفات   ُبلية كاؼباالشخصيةافة شؤكنو ؾُب الشرعية 
 ٍب جاء بعده قانوف األسرة لينٌظمها ُب الكتاب 2 منو،44كقد جاء النص عليها القانوف اؼبدين اعبزائرم ُب اؼبادة

 : كظبٌاه النيابة الشرعية، كىو يشمل سبعة فصوؿ ىي125 إٔب81الثاين ُب اؼبواد من
 .أحكاـ عامة، كنصت على ما يتعلق باألىلية كالريشد كالبلوغ: (86 إٔب81من اؼبادة)الفصل األكؿ  .1
 .الوالية: (91 إٔب87اؼبواد )الفصل الثاين  .2
 .الوصاية: (98-92اؼبواد )الفصل الثالث  .3
 .التقدًن: (100 ك99اؼبادتُت )الفصل الرابع  .4
 .اغبجر: (108-101اؼبواد )الفصل اػبامس  .5
 .اؼبفقود كالغائب: (115-109اؼبواد )الفصل السادس  .6
 .الكفالة: (125-116اؼبواد )الفصل السابع  .7

حق الطفل ُب العيش – (حق الطفل ُب الرعاية األسرية)بالنسبة للكفالة فقد تكلمنا عنها ُب الفصل السابق 
كأما النيابة . ، ؽبذا فإننا لن نكررىا ىنا، أما اؼبفقود كالغائب فهذا ليس موضوع حبثنا"التبٍت كالكفالة- "داخل أسرة

 .الشرعية فقد خصصنا ؽبا ىذا اؼببحث لعبلقتها حبقوؽ الطفل، لنقصاف أىليتو أك انعدامها كما سنرل ذلك
، باعتبار الوصاية كالتقدًن نوع (حق الطفل ُب الوالية عليو)كسنجمع الوالية كالوصاية كالتقدًن ُب مطلب كاحد 

كُب اؼبطلب الثاين سنبحث ُب األىلية، . من الوالية؛ األكٔب كالية نيابية، كالثانية كالية قضائية، كسنفصل ذلك ُب ؿبلو
كقد تعمدنا تأخَت اغبديث عن البلوغ حىت لبتم بو دراستنا، . ٍب هناية مرحلة الطفولة كاليت تكوف إما بالبلوغ أك بالوفاة

 . كّٔذا تكوف رحلتنا مع الطفل بدأت بالعدـ كانتهت ببلوغ الطفل أك كفاتو، كّٔما تنتهي مرحلة الطفولة
 :كؽبذا فإف ىذا اؼببحث سيضم مطلبُت اثنُت نبا

 عليو حق الطفل في الوالية: المطلب األول
 األىلية ونهاية مرحلة الطفولة: المطلب الثاني

                                                           
، أطركحة دكتوراه، -دراسة مقارنة ببعض القوانُت العربية–النيابة الشرعية بُت الفقو اإلسبلمي كالقانوف اعبزائرم  ؿبمد توفيق قديرم، 1

 .2، ص2018-2017، (بسكرة)كلية اغبقوؽ، جامعة ؿبمد خيضر 
ىبضع فاقد األىلية، كناقصوىا، حبسب األحواؿ ألحكاـ الوالية، أك الوصاية، أك القوامة، ضمن : " من القانون المدني44المادة 2

 ."الشركط ككفقا للقواعد اؼبقررة ُب القانوف
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 حق الطفل في الوالية عليو: المطلب األول
 

كفلت الشريعة اإلسبلمية كالقوانُت الوضعية على حد سواء قدرا من اغبماية لبعض الفئات من آّتمع، اعتبارا ؼبا 
اغبالة النفسية، على غرار فاقدم األىلية  يعًتيها من عجز مرده صغر ُب السن أك نقص ُب اؼبلكات العقلية أك

كناقصيها كآّنوف كاؼبعتوه كالسفيو كالقاصر سواء كاف فبيزا أك غَت فبيز، كعلة ذلك أف مثل ىؤالء ال يستطيعوف القياـ 
بشؤكهنم كتدبَت أمورىم الشخصية أك اؼبالية بأنفسهم، كعليو يقـو أشخاص بالغوف عاقلوف تتوفر فيهم شركط ؿبددة 

يقررىا الشرع كالقانوف بالقياـ ّٔذه التصرفات بالنيابة عنهم، فكاف بذلك نظاـ النيابة الشرعية، كقد نص قانوف األسرة 
 1. منو125 إٔب اؼبادة81على ذلك ُب الكتاب الثاين منو ابتداء من اؼبادة

من كاف فاقد األىلية أك ناقصها لصغر ُب السن، أك  : من قانوف األسرة على أنو81كنصت ُب ىذا الصدد اؼبادة
 من 44 ينوب عنو قانونا كٕب أك كصي أك مقدـ طبقا ألحكاـ ىذا القانوف، كما قضت اؼبادة،جنوف، أك عتو، أك سفو

ىبضع فاقدك األىلية كناقصوىا حبسب األحواؿ ألحكاـ الوالية أك الوصاية أك القوامة، ضمن : التقنُت اؼبدين بأنٌو
 2.الشركط ككفقا للقواعد اؼبقررة ُب ىذا القانوف

 تكوف كالية مكتسبة، كىذه األخَتة تشمل كعليو فإٌف الوالية إٌما أف تكوف أصلٌية، مثل كالية األب أك اعبد، أك
يتؤٌب قاضي اكمة اؼبختصة الوالية القضائية كوالية اؼبقدـ الذم  أك ، كوالية الوصي الذم ىبتاره األبالنيابية الوالية
 .، ُب حالة عدـ كجود كٕب أك كصيتعيينو

 :كّٔذا فإننا نقسم ىذا اؼبطلب إٔب فرعُت اثنُت نبا
 الوالية األصلية على الطفل: الفرع األول
 الوالية المكتسبة على الطفل: الفرع الثاني

  
 

  

                                                           
 . يتضمن قانوف األسرة اؼبعٌدؿ كاؼبتٌمم09/06/1984 مؤرخ ُب 84/11قانوف رقم  1
 .26/09/1975 بتاريخ 78ر عدد. يتضمن القانوف اؼبدين اؼبعدؿ كاؼبتمم، ج1975 سبتمرب 26 مؤرخ ُب 75/58أمر رقم  2
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 الوالية األصلية على الطفل: الفرع األول
 . كفيو تعريف الوالية كمشركعيتها كأقسامها:مفهوم الوالية: أوال

  كيتضمن تعريف الوالية لغة كاصطبلحا:تعريف الوالية .أ 
 كٕب الرجل إذا أعانو، كنصره أك قاـ بأمره كتؤب شؤكنو، كىي 1،الوالية بكسر الواك كفتحها مصدر: الوالية لغة .1

: دنا منو، كالوىٕبي : بكسر الواك كفتحها، ككليو كىلينا-يقاؿ كىٕبى الشيء ككىٕبى عليو كالية (كىٕبى ) مأخوذة من الفعل الثبلثي
م" :ملسو هيلع هللا ىلصالقرب كالدنو، كُب ىذا اؼبعٌت كرد حديث رسوؿ ا  2".لًيىًلٍت منكم أكلو األحبلـ كالنهى، ٍبٌ الٌذين يػىليوهنى

، "ككأف الوالية تشعر بالتدبَت كالقدرة كالفعل كمن ٓب هبتمع لو ذلك ٓب يطلق عليو اسم الوإب ":قاؿ ابن األثَت
سورة ] ﴾كىاٍلميٍؤًمنيوفى كىاٍلميٍؤًمنىاتي بػىٍعضيهيٍم أىٍكلًيىاءي بػىٍعضو  ﴿:كالوالية بالكسر السلطاف، كالوالية النصرة، قاؿ ا عٌز كجل

:  قاؿ سيبويو،[72:سورة األنفاؿ] ﴾كىالًَّذينى آىكىٍكا كىنىصىريكا أيكلىًئكى بػىٍعضيهيٍم أىٍكلًيىاءي بػىٍعضو ﴿:  كقاؿ جٌل كعبل،[71:التوبة
كالوٕب الذم  3".اإلمارة كالنقابة، ألنو اسم ؼبا توليتو كقمت بو: االسم مثل: اؼبصدر، كالوالية بالكسر: الوالية بالفتح"

 4.على شؤكنو كيقـو  الصغَتمرأيلي 
 كالقدرة كالنصرة كاإلعانة كالتدبَت، كالوٕب عندما يتؤب ؛ معاف عدةّٔامن خبلؿ ىذه التعاريف يتبُت أف الوالية يراد 

  5. معو باليت ىي أحسنكيتصرؼ ينصره كيعاكنو كيشفق عليو ،أمر من ىو ُب حاجة إٔب كاليتو
 .كفيو نعٌرؼ الوالية ُب الشريعة اإلسبلمية كُب القانوف: الوالية اصطالحا .2

 :عٌرؼ بعض الفقهاء اؼبسلمُت اؼبعاصرين الوالية بتعاريف عدة: في الشريعة اإلسالميةالوالية تعريف  1.2
 .سلطة شرعية ذبعل لصاحبها التصرؼ ُب شؤكف غَته جربا عليو: عرٌفها الشيخ ؿبمد أبو زىرة بأهٌنا

  6.تنفيذ القوؿ على الغَت شاء أك أىب: كعرٌفها صاحب تنوير األبصار بأهنا

                                                           
تباعد بعد كىٕب، : القرب، يقاؿ: الوىٕبي : أصل صحيح يدٌؿ على قرب، من ذلك: الواك كالبلـ كالياء ":قاؿ بن فارس ُب ىذا اؼبعٌت 1

  معجم مقاييس اللغة، ربقيق عبد السبلـ ؿبمد ىاركف،،أضبد بن فارس بن زكريا: المرجع. أم يقاربٍت: قرب، كجلس فبا يليٍت: أم
 .(كىٕبى )141، ص6ج، 1979 ،2دار الفكر، ط

 .323، ص432حديث   باب تسوية الصفوؼ كإقامتها كفضل األكؿ فاألكؿ منها،،كتاب الصبلة اعبامع الصحيح، ،ركاه مسلم2 
، دار  صادر، 15 قاموس العرب ايط، آّلد،(أيب الفضل صباؿ الدين ؿبمد بن مكـر بن منظور اإلفريقي اؼبصرم) ابن منظور 3

 . 407بَتكت، لبناف، ص
 .الذم يلي عقد النكاح عليها كال يدعها تستبد بعقد النكاح دكنو: كٕب اليتيم الذم يلي أمره كيقـو بكفايتو، ككٕب اؼبرأة كمنو 4
 الوالية عل ماؿ القاصر ُب القانوف اعبزائرم كالفقو اإلسبلمي، مذكر ماجستَت، كلية اغبقوؽ كالعلـو التجارم، جامعة ،صبيلة موسوس 5

 .11، ص2006اؿبمد بوقرة، بومرداس، اعبزائر، 
 أشار إليو ُب) .45، ص2012، الرياض، اؼبملكة السعودية، 1 الوالية على اؼباؿ، مكتبة اؼبلك فهد، ط،ؿبمد عبد العزيز النمي 6

 (.(3/55) تنوير األبصار اؼبطبوع مع حاشية ابن عابدين،
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الوالية عبارة عن قياـ شخص كبَت راشد على شخص قاصر ُب تدبَت : بينما عرٌفها الشيخ مصطفى الزرقا بأف
 1.شؤكنو الشخصية كاؼبالية

كفبا يأخذ على التعريفُت األكؿ كالثاين ىو أهنما غَت جامعُت ألنواع الوالية حيث ركزا فقط على كالية اإلجبار 
دكف كالية االختيار، اليت تثبت للشخص عند تزكيج الثيب الكبَتة، حيث اتفق الفقهاء على أنٌو ال جرب عليها، 

 كما أف 2،«الثٌيب أحق بنفسها من كليها كالبكر تستأف ُب نفسها، كإذهنا صماهتا»: ملسو هيلع هللا ىلصعمبل حبديث النيب 
 3.التعريف األكؿ عرؼ الوالية ببياف حكمها ال ببياف معناىا، كاغبكم من مباحث التصديقات

 مع أهٌنا تثبت على غَتىم كالثيب القاصرأما تعريف الشيخ مصطفى الزرقا فقد ركز فيو على الوالية على 
الكبَتة، كالبكر العاقلة ُب عقد الزكاج، إذ ال يصح نكاحها إال بوٕب عند اعبمهور خبلفا أليب حنيفة، كما أف عبارة 

 فضبل عن ذلك فإنو تناكؿ الوالية اؼبتعدية إٔب 4أثر من آثار الوالية كليس ىو معٌت الوالية، (قياـ شخص كبَت راشد)
.  الغَت دكف الوالية القاصرة

 5قدرة اإلنساف على التصرؼ الصحيح النافذ لنفسو أك لغَته، جربا أك اختيارا،: كعرٌفها بعضهم تعريفا عاما بأهٌنا
 6.كقد انتقد ىذا التعريف بأف اعبرب كاالختيار يكوناف على الغَت كال يعقل أف يتعلقا بالنفس

كقد اقًتح الدكتور  ؿبمد بن عبد العزيز النمي تعريفا جامعا مانعا للوالية حاكؿ فيو تبلُب االنتقادات السابقة 
سلطة شرعية ذبعل ؼبن يثبت لو حق النظر فيما فيو حظ للمؤب عليو، سواء كاف ذلك ُب » :حيث عرفها بأهٌنا

قدرة الشخص شرعا على إنشاء التصرؼ الصحيح النافذ » :، كما عرفت الوالية بأهٌنا«نفسو أك مالو أك فيهما معا
  7.«على نفسو كمالو، أك على نفس الغَت كمالو

                                                           
 .843، ص1998، دار القلم، دمشق، سوريا، 1 اؼبدخل الفقهي العاـ، ط،مصطفى ؿبمد الزرقا 1
. 1037 ص،1421، صحيح مسلم، كتاب النكاح، باب استئذاف الثيب ُب النكاح بالنطق كالثيب بالسكوت، حديث رقممسلم 2

 كقاؿ حديث حسن صحيح، الًتمذمركاه  ك.303 ص،2098، كتاب النكاح، باب الثيب، حديث رقم أبو داككد: كركاه أيضا
، كتاب النكاح، باب النسائيركاه  ك,267، ص1108ُب كتاب النكاح، باب ما جاء ُب اسئمار البكر كالثيب، حديث رقم 

، كتاب النكاح، باب استئمار البكر كالثيب، حديث رقم  كابن ماجو,426 ص،3260استئذاف البكر ُب نفسها، حديث رقم 
 .268، ص1870

دراسة مقارنة بالفقو اإلسبلمي كقانوف  - كالية اؼبرأة ككصايتها على أمواؿ أكالدىا القصر،آمنة ؿبمد اسويب كعدناف ؿبمود العساؼ 3
، ؾبلة اعبامعة 1979 كاتفاقية القضاء على صبيع أشكاؿ التمييز ضد اؼبرأة لسنة 1992تنظيم أحواؿ القاصرين اللييب لسنة

 .140، ص2019، 3اإلسبلمية للدراسات الشرعية كالقانونية، اعبامعة اإلسبلمية، غزة، العدد
 .46 اؼبرجع السابق، ص ،ؿبمد عبد العزيز النمي 4
 .35 ص،1976، مؤسسة الرسالة، 1 الوالية على النفس ُب الشريعة اإلسبلمية كالقانوف، ط،صاّب صبعة حسن اعببورم 5
 شرط الوٕب ُب عقد زكاج اؼبرأة الراشدة ُب القانوف الوضعي كالفقو اإلسبلمي، أطركحة دكتوراه، كلية اغبقوؽ كالعلـو ،ظبَت شيهاين 6

 .36، ص2014السياسية، جامعة مولود معمرم، تيزم كزك، اعبزائر، 
 .339ص، 6ج، اؼبرجع السابق اؼبفصل ُب أحكاـ اؼبرأة كاألسرة اؼبسلمة، مؤسسة الرسالة، ،عبد الكرًن زيداف 7
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سلطة شرعية يكوف دبوجبها للوٕب على اؼبؤب عليو كالية »: فهي؛ كقريبا من ذلك قاؿ الدكتور نصر فريد كاصل
اؼباؿ كالنفس معا، أك النفس فقط، أك اؼباؿ فقط، بغرض اغبفظ كالصيانة اؼبشركعة، كىي إٌما عامة كإٌما خاصة، 

كالوالية على النفس كاؼباؿ معا تسمى كالية تامة أك كاملة، كالعامة ىي كالية السلطة العامة، كالوالية اؼبنبثقة عنها، 
كاػباصة ىي اؼبتعلقة بآحاد الناس كأفرادىم أصبل، كالكبلـ ىنا عن الوالية اػباصة، كالوالية على النفس فقط أك 

 1.«اؼباؿ فقط تسمى كالية قاصرة، أك كالية ذاتية
عند البحث ُب التشريعات اؼبقارنة اليت تعرضت للوالية نبلحظ أهنا ٓب تعرؼ : تعريف الوالية في القانون 2.2

 بل ىي من اؼبسائل اليت ،الوالية أك الوٕب، كليس ُب ىذا إشكاؿ باعتبار أف التعاريف ليست من مهاـ اؼبشرع
يضطلع ّٔا الفقو حبسب األصل، فضبل عن أٌف اؼبشرع كثَتا ما يقع ُب األخطاء عند إيراده تعريفات 

 . ؼبصطلحات معينة
 كاليت اعتمدكا فيها على معناىا اللغوم كشارحيولذا سنكتفي ببعض التعاريف اليت قاؿ ّٔا رجاؿ القانوف 

قدرة الشخص على مباشرة التصرفات القانونية غبساب » :كالشرعي، كُب ىذا الصدد يعرؼ البعض الوالية بأهٌنا
 2.«شخص آخر، كدبا ينتج آثارىا ُب حق ىذا األخَت، كقد تكوف كالية على النفس أك على اؼباؿ

سلطة سبكن صاحبها من مباشرة العقود كالتصرفات كترتيب آثارىا عليها دكف توقف » :كيعرفها آخركف بأهٌنا
3.«على رضا الغَت

السلطة اليت يقرىا القانوف لشخص معُت ُب مباشرة التصرفات القانونية، » :كما عرفت بأهٌنا 
 4.«باسم كغبساب شخص غَت كامل األىلية

 : من أنبهاالكتاب كالسنةدٌؿ على مشركعة الوالية أدلة كثَتة ُب : مشروعية الوالية .ب 
 :كردت عدة آيات قرآنية تدٌؿ على مشركعية الوالية منها: القرآنمن  .1
 كىالى تػيٍؤتيوا السُّفىهىاءى أىٍموىالىكيمي الَّيًت جىعىلى اللَّوي لىكيٍم ًقيىامنا كىاٍرزيقيوىيٍم ًفيهىا كىاٍكسيوىيٍم كىقيوليوا ؽبىيٍم قػىٍوالن مىٍعريكفنا ﴿: قولو تعأب

ارنا  (5) ا فىاٍدفػىعيوا إًلىٍيًهٍم أىٍموىاؽبىيٍم كىالى تىٍأكيليوىىا ًإٍسرىافنا كىًبدى هيٍم ريٍشدن كىابٍػتػىليوا اٍليىتىامىى حىىتَّ ًإذىا بػىلىغيوا النّْكىاحى فىًإٍف آىنىٍستيٍم ًمنػٍ
أىٍف يىٍكبػىريكا كىمىٍن كىافى غىًنيِّا فػىٍليىٍستػىٍعًفٍف كىمىٍن كىافى فىًقَتنا فػىٍليىٍأكيٍل بًاٍلمىٍعريكًؼ فىًإذىا دىفػىٍعتيٍم إًلىٍيًهٍم أىٍموىاؽبىيٍم فىأىٍشًهديكا عىلىٍيًهٍم 

ًسيبنا عن عدـ إعطاء اؼباؿ للسفيو منعا لو من تبذيره كىدره، اآلية ربدثت . [6-5:النساءسورة ] ﴾كىكىفىى بًاللًَّو حى
 ال يعطوف كأهنم، كما ربدثت عن اليتامى الوالية على السفيودليل فيو كىذا كأمرهتم بأف يرزقوىم كيكسوىم 

                                                           
 .9، ص2002، دار الشركؽ، القاىرة، مصر، 1الوالية على النفس كالوالية على اؼباؿ، ط-  الواليات اػباصة،نصر فريد كاصل 1
 .596، ص1974 اؼبدخل إٔب القانوف، منشأة اؼبعارؼ، اإلسكندرية، ،حسن كَتة 2
ككذلك ، 40، ص1977، اؼبطبعة اعبديدة، دمشق، 5، ط(ُب األىلية كاؽببات كالوصية)  األحواؿ الشخصية،مصطفى السباعي 3

 .14 اؼبرجع السابق، ص،صبيلة موسوس
، 1970 مبادئ القانوف اؼبدخل للدراسات القانونية كالنظرية العامة لبللتزاـ، دار النهضة العربية، القاىرة، مصر، ،لبيب ؿبمد شنب 4

غريب صورية، ضباية اغبقوؽ اؼبالية للقاصر ُب قانوف األسرة اعبزائرم، مذكرة ماجستَت، كلية اغبقوؽ كالعلـو السياسية، أيضا  .95ص
 .118، ص2014/2015 بكر بلقايد، تلمساف، أبوجامعة 
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يصَتكا قادرين على  كقبل ذلك فهم حباجة إٔب الوالية على أمواؽبم، حىت يبلغوا كأمواؽبم حىت يبلغوا الرشد،
 .إدارهتا
  ٌلَّ ىيوى فػىٍلييٍمًلٍل كىلًيُّوي بًاٍلعىٍدؿً ﴿: قولو عٌز كجل  ﴾فىًإٍف كىافى الًَّذم عىلىٍيًو اغبٍىقُّ سىًفيهنا أىٍك ضىًعيفنا أىٍك الى يىٍستىًطيعي أىٍف يبًي

 فيكوف ُب ، أنٌو من كاف سفيها أك ضعيفا ال يكوف دبقدكره كالية أمور نفسو اآلية قررت.[282:سورة البقرة]
 .حاجة إٔب كٕب

 فيكوف ُب حاجة ،كمن خبلؿ اآليتُت يتبُت أهنما تقصداف بالضعيف القاصر الذم يعجز عن إدارة شؤكنو بنفسو 
 1. األمر بالنسبة للسفيو كاليتيم القاصرككذلكإٔب كٕب يتؤب ذلك، 

عن الصغَت حىت يبلغ، كعن النائم حىت يستيقظ، كعن : رفع القلم عن ثبلثة» :ملسو هيلع هللا ىلصحديث الرسوؿ: من السنة .2
اغبديث أف الصيب كآّنوف ليس لديهما القدرة على التمييز كإدراؾ عواقب األمور، لذا فاد  أ2.«آّنوف حىت يفيق

 .توليتهما أمور اآلخرين ال يصح من باب أكٔبتصرفاهتما، ك تصحال كرفع عنهما التكليف، فهما ال يعقبلف 
 الفقو إٔب عٌدة أقساـ بالنظر إٔب صبلة من االعتبارات، فمن حيث العمـو كاػبصوص يقسمها: أقسام الوالية .ج 

اؼبؤب   تقسم إٔب كالية عامة ككالية خاصة، كمن حيث مصدرىا تنقسم إٔب كالية ذاتية ككالية جعلية، أما من حيث
 . عليو فتنقسم إٔب كالية على النفس ككالية على اؼباؿ، كمن حيث سلطتها إٔب كالية قاصرة ككالية متعدية

 . ككالية خاصةعامةكالية تقسم إٔب   :تقسيم الوالية من حيث العموم والخصوص .1
يراد ّٔا الوالية اليت تكوف للحاكم أك السلطاف كمن يليو من القضاة، إذ تثبت لو الوالية على : الوالية العامة 1.1

كل من يقـو بو اؼبعٌت اؼبقتضي للوالية، كٓب يكن لو كٕب خاص، سواء كاف ذلك ُب األمور اؼبالية أك غَتىا، فلو 
 :ملسو هيلع هللا ىلص لقوؿ النيب 3حق النظر ُب أمواؿ اليتامى كآّانُت، كالسفهاء، كلو أف يزكج من ٓب يكن ؽبا كٕب،

سلطة على إلزاـ الغَت كإنفاذ » : بأهٌناالكويتية كقد عرٌفتها اؼبوسوعة الفقهية 4،«السلطاف كٕب من ال كٕب لو»
 5.«التصرؼ عليو بدكف تفويض منو، تتعلق بأمور الدين كالدنيا كالنفس كاؼباؿ

                                                           
 الوالية على نفس القاصر ُب الففو اإلسبلمي كتطبيقاهتا ُب ااكم الشرعية ُب قطاع غزة، رسالة ماجستَت، ،ىشاـ عبد اعبواد العجلة 1

 .13، ص2013/2014كلية الًتبية، قسم الدراسات اإلسبلمية، جامعة األزىر، غزة، فلسطُت، 
 . 344، ص1423، أبواب اغبدكد، باب ما جاء فيمن ال هبب عليو اغبد، حديث رقم ابن ماجةركاه  2

 .619، ص4403، كتاب اغبدكد، باب ُب آّنوف يسرؽ أك يصيب حدا، حديث رقم أبو داككد: ركاه أيضاك
 .47 اؼبرجع السابق، ص، الوالية على اؼباؿ،ؿبمد عبد العزيز النمي 3
، كتاب النكاح، باب ُب كأبو داككد؛ 264، ص1102، أبواب النكاح، باب ما جاء ال نكاح إال بوٕب، حديث الًتمذمركاه  4

 .269، ص1879، أبواب النكاح، باب ال نكاح إال بوٕب، حديث كابن ماجة؛ 301 ص،2083الوٕب، حديث 
 .139، ص45اؼبوسوعة الفقهية الكويتية، ج 5
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ىي اليت يبلك من خبلؽبا الوٕب التصرؼ ُب أمر من أمور األشخاص اؼبعينُت، كمصدرىا إٌما : الوالية الخاصة 2.1
صاحب الشرع أك القانوف، مثل كالية األب على أبنائو القصر، أك األصيل مثل نيابة الوكيل لو، أك الوصي 

 :كىي على أربعة أضرب 1.كالقٌيم كمتوٕب الوقف
 .النفس كاؼباؿ، كتكوف قوية على  من جهة األب كإف عبلوالية األب والجد: األول
كىي  ،األجانب، ككاف ىناؾ من ىو أقرب منو لوأك  من األقارب والية من كان الصغير في حجره: الثاني

 .ضعيفة ُب النفس كاؼباؿ
 . قوية ُب النفس ضعيفة ُب اؼباؿ، كتكوفوالية غير األب أو الجد من العصبات وذوي األرحام: الثالث
 فهو ،قوية ُب اؼباؿ ضعيفة ُب النفسكتكوف ، والية وصي األب أو وصي الجد، أو وصي القاضي: الرابع

 2.يتصرؼ ُب ماؽبم تصرفا قويا، كلكن تصرفهم ُب أنفسهم ضعيف
الوالية اعبربية، ككالية متوٕب : كيقسم الفقو اإلسبلمي عموما الوالية اػباصة إٔب ثبلثة أنواع من السلطة ىي

الوقف؛ كىي كالية مالية ؿبضة ال عبلقة ؽبا بالنفس كغَت ناشئة عن نقص ُب األىلية، ككالية القصاص كىي 
 3.السلطة اليت جعلها الشرع ألىل القتيل ُب استيفاء حقهم ُب القصاص

 .تقسم من حيث مصدرىا إٔب كالية أصلية ككالية مكتسبةو: تقسيم الوالية من حيث مصدرىا .2
كىي اليت تثبت للشخص ؼبعٌت فيو دكف أف يستفيدىا من أحد، كوالية األب كاعبد : الوالية األصلية  1.2

  4.، فهي كالية فوضها إياه الشرع كالقانوف فهذه الزمة ُب حق الوٕب، كليس لو أف يتنازؿ عنها،كاألـ
نقل ابن قبيم عن السبكي أنٌو حكى اإلصباع على أٌف األب كاعبد لو عزال أنفسهما عن كالية الصغَت 

كآّنوف ٓب ينعزال، كىي ثابتة بسبب الوالدة، كىذه األخَتة أمر ذاٌب ال ينفصل عن صاحبو، كىي تستمر حىت 
 5.يزكؿ سببها كىو الصغر كضعف العقل

كتسمى أيضا بالوالية النيابية كىي ال تثبت للشخص ؼبعٌت فيو، بل يستمدىا من الغَت، : الوالية المكتسبة 2.2
كوالية الوصي أك الوكيل، كىذه الوالية يكتسبها الوٕب من الغَت نيابة عنو، سواء كاف الغَت كليا خاصا كاألب 

 . كىي قابلة لئلسقاط أك التنازؿ على عكس الوالية األصلية كما ذكرنا آنفا6أك اعبد أك عاما كالقاضي،

                                                           
 .15 اؼبرجع السابق، ص،؛ صبيلة موسوس101 اؼبرجع السابق، ص،ظبَت شيهاين 1
 الوصاية ُب الفقو اإلسبلمي كقانوف األحواؿ الشخصية األردين، أطركحة دكتوراه، كلية الدراسات العليا، ،عبد ا ؿبمد سعيد ربابعو 2

 .22 ص،2005اعبامعة األردنية، 
 .15 اؼبرجع السابق، ص،ىشاـ عبد اعبواد العجلة 3
 .10 اؼبرجع الٌسابق، ص،نصر فريد كاصل 4
 االجتهاد القضائي ُب ؾباؿ الوالية على أمواؿ القصر، ؾبلة البحوث كالدراسات القانونية كالسياسية، كلية اغبقوؽ ،عيسى أضبد 5

 .79، البليدة، صسعد دحلبكالعلـو السياسية، جامعة 
 .16 اؼبرجع السابق، ص،صبيلة موسوس 6
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 .  كالية على النفس ككالية على اؼباؿكىي :  المولى عليوحيث الوالية من تقسيم .3
 على شؤكف ىذا كاإلشراؼ كتكوف ُب األمور اؼبتعلقة بنفس اؼبؤب عليو، كيراد ّٔا القياـ :الوالية على النفس 1.3

الزكاج بالنسبة لئلناث، إٔب  ك،األخَت فيما ىبتص بنفسو، من غبظة ميبلده إٔب غاية بلوغو بالنسبة للذكور
، كالية التأديب كالًتبية، ككالية التزكيج، كىي تثبت (اغبضانة) كالية اغبفظ كالرعاية: كتندرج ربتها ثبلثة أقساـ

 . لؤلب كسائر األكلياء
 فتبدأ من كالدة اؼبؤب عليو -كما رأينا ُب الفصل السابق- اغبفظ كالرعاية كىي ما تسمى باغبضانةفوالية

 كبلوغ سن الزكاج بالنسبة لئلناث، كيبكن للقاضي أف يبدد اغبضانة ،حىت بلوغو سن العاشرة بالنسبة للذكور
 أما ..( األسرةقانوف من 65اؼبادة) سنة ُب حالة ما إذا كانت اغباضنة أما ٓب تتزكج ثانية 16للذكور لغاية
 عن خدمة النساء إٔب باستغناء الصيبأما كالية الًتبية فتبدأ  . للوٕب ُب تزكيج اؼبؤب عليهافتثبت ؛كالية التزكيج

    .بوالية الضم كالصيانة كالكفالةأيضا تعرؼ ك بلوغو،غاية 
 كىي سلطة شرعية ذبعل ؼبن يثبت لو حق النظر فيما فيو حظ للمؤب عليو، ُب مالو بإنشاء :الوالية على المال 2.3

 كىي تشمل كل ما يتعلق بأمواؿ اؼبؤب عليو، حيث يضطلع الوٕب باإلشراؼ عليها كتسيَتىا ،العقود كتنفيذىا
كاالذبار فيها كتنميتها كاستثمارىا باألكجو اؼبشركعة، كعليو أف وبرص على حفظها كصيانتها من التلف 

 1.كالضياع، مع اإلشارة إٔب أف الوٕب يقـو ّٔذه التصرفات غبساب اؼبؤب عليو ال غبسابو ىو
كما ذبدر اإلشارة إليو بشأف تنظيم اؼبشرع اعبزائرم للوالية أنو ٓب يبيز بُت الوالية على اؼباؿ كالوالية على 

 كما يليها اؼبشار إليها آنفا، حيث جاءت عامة دكف زبصيص، كٓب ينتبو اؼبشرع ؽبذا األمر 87النفس ُب اؼبواد
أف - حبق–، كيرل البعض 2005 فيفرم27 اؼبؤرخ ُب 02-05رغم تعديلو لقانوف األسرة دبوجب األمر

 2.قانوف األسرة يتميز بضعف كمي ككيفي بشأف تنظيم اؼبشرع ألحكاـ الوالية
 لذا كجب ،شبة الكثَت من اؼبفاىيم اليت تقًتب ُب معناىا مع الوالية :تمييز الوالية عن المفاىيم المشابهة لها .د 

 .الوصاية، النيابة، الكفالة، كالوكالة: سبييزىا عنها كمن أىم ىذه اؼبفاىيم
 :من خبلؿ تعريف الوصاية كالوالية يظهر لنا: الوالية والوصاية .1

  أوجو االتفاؽ1.1
  ىو سلطة سبنح للغَت على فاقد األىلية أك ناقصها ُب النفس أك اؼباؿ أك كليهماالوالية كالوصايةموضوع .  
  أوجو االختالؼ2.1

                                                           
 .15، صاؼبرجع السابق 1
 الوالية على القاصر ُب ضوء النصوص اؼبستحدثة ُب قانوف األسرة كالقانوف اؼبدين، ؾبلة علـو تكنولوجيا كتنمية، ،تشوار جيبلٕب 2

 .42، ص2006، اعبزائر، 1العدد
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 فاألب،  عنها، كليس ؽبذا الشخص حق التنازؿ لشخص بذاتوالشرع أك القانوفبتفويض من تثبت  الوالية 
  1.كبواسطتهاالوصاية مكتسبة تستمد قوهتا من الوالية ك ، يبكن التنازؿ عنهاكالكاليتو ثابتة بسبب الوالدة، 

 عبد سواء األب ٍب كا تثبت فبن لو حق التصرؼ شرعا، فالوصاية ، تبعا لقوة مصدرىامن الوصايةأقول  الوالية
 . ختاره األب أك اعبد أك القاضي فهي كصايةاعلى نفسو أك مالو، كبعد كفاة أبيو تنتقل إٔب من 

 الوصاية تكوف بعد كفاة اؼبوصي، كال تكوف الوالية كذلك.  
  من تربية كتعليم بالنفسأعم من الوصاية ألهنا ربمل عند إطبلقها على النفس كاؼباؿ معا، كما يتعلق الوالية 

 .كزكاج، أما الوصاية فغالبا تكوف على اؼباؿ دكف النفس
  فتعددىم كارد كجائزاألكصياء األكلياء ال يبكن أف يتعددكا فيحجب األقرب األبعد، أما. 
  العدالة مثبل، أما عزؿ كغياب الوالية ال تقبل اإلسقاط أك العزؿ، فإذا ًب ذلك يكوف مؤقتا لتوفر دكاعي معينة

 .أك إسقاط الوصي أبدم ال عودة فيو إٔب الوصاية
  ،الوالية ُب قانوف األسرة اعبزائرم ذات طابع شخصي كإجبارم كسبارس ؾبانا ألهنا شرعت غبماية القاصر

 .كالوصاية ليست إلزامية، كللوصي مطلق اغبرية ُب القبوؿ أك الرفض
  الوالية ىي التمثيل الشرعي للطفل القاصر كىي شخصية ال تنتقل للورثة، أما ُب الوصاية فاألب أك اعبد نبا

من يقوماف بتعيُت الوصي، كقانوف األسرة ٓب هبعل الوالية للجد، كإمبا أعطاه حق اإليصاء، كيبكن أف يكوف 
 2.كصيا إذا أكصى لو األب

 .ناب عنو ُب األمر إذا قاـ مقامو: النيابة ُب اللغة جعل اإلنساف غَته نائبا ُب األمر، يقاؿ: الوالية والنيابة .2
قياـ شخص بتصرؼ شرعي مكاف غَته بتكليف من الشارع أك " :أما اصطبلحا فعيرّْفت بتعاريف كثَتة منها

قياـ شخص مقاـ غَته بأمر الشارع " : ىي، أك"..القضاء أك باالتفاؽ، على أف يينتج التصرؼ آثاره ُب ذمة األصيل
أك بإقراره أك بإرادة شخص آخر أك بإجازتو البلحقة ُب تصرؼ قابل للنيابة، حبيث تعود آثار التصٌرؼ إٔب شخص 

حلوؿ إرادة شخص يسمى النائب ؿبل إرادة شخص يسمى األصيل ُب إبراـ " : أك ىي3،"األصيل ال النائب
 مع انصراؼ آثار ىذا التصرؼ مباشرة إٔب ذمة األصيل ال إٔب ذمة النائب، كما لو كانت اإلرادة ،تصرؼ قانوين

 4."صدرت من األصيل
:  يتبُت لنا أٌف النيابة تيقسم إٔبما تقدـ من خبلؿ 

                                                           
األسرة، كلية اغبقوؽ، جامعة قسنطينة، النيابة الشرعية لطلبة السنة األكٔب ماسًت زبصص قانوف  ؿباضرات خوادجية ظبيحة حناف، 1

 .45دكف ذكر السنة، ص
 .46خوادجية ظبيحة حناف، اؼبرجع السابق، ص 2
 .41 اؼبرجع السابق، ص،ظبَت شيهاين 3
ضبد أ؛ 148، ص2009 النظرية العامة لبللتزاـ، مصادر االلتزاـ، دار اعبامعة اعبديدة، اإلسكندرية، مصر، ،نبيل إبراىيم سعد 4

 .123،ص 2003النسر الذىيب للطباعة، القاىرة، مصر، - مصادر االلتزاـ- 1 نظرية االلتزاـ، اعبزء،شرؼ الدين
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 كوبددىا القانوف أك الشرع :نيابة قانونية أو شرعية. 
  تتقرر دبوجب حكم قضائي ؼبصلحة بعض األشخاص كتعيُت مقدـ أك كصي :قضائيةنيابة. 
 ؼبباشرة بعض التصرفات القانونية، فإف قررىا اؼبنوب عنو ؛ كىي اليت يقررىا اؼبنوب عنو أك كليو:نيابة اتفاقية 

 .نكوف أماـ ككالة، كإف قررىا كليو نكوف أماـ كصاية
 : أوجو االتفاؽ .1.2
 (اؼبؤب عليو كاؼبنوب عنو) حق مباشرة التصرؼ عن الغَت- الوٕب كالنائب- كبل النظامُت يبنحاف للغَت. 
  :أما عن االختبلؼ فيكمن ُب كوف: أوجو االختالؼ 2.2
  النيابة أعم من الوالية؛ ألهٌنا قد تكوف اتفاقية كىي الوكالة غالبا، كما أهنا قد تكوف شرعية أك قانونية يفرضها

التشريع النافذ كتتمثل ُب نيابة الوٕب، كما قد تكوف حبكم قضائي كىي نيابة القٌيم أك الوصٌي، كعليو يبكن 
  1.أٌف كل كالية نيابة كالعكس غَت صحيح، أم أنٌو ليست كل نيابة كالية: القوؿ

 منو كجعل الوالية 125 إٔب81كبالرجوع لقانوف األسرة قبد أنو أفرد كتابا منو للنيابة الشرعية ُب اؼبواد من
 .ُب فصل من ىذا الكتاب كىو الفصل الثاين

، لكن ال بأس بأف نذٌكر (التبٍت كالكفالة) كقد تناكلنا الكفالة ُب الفصل األكؿ من الباب الثاين :الوالية والكفالة .3
الكفالة التزاـ على كجو التربع »:  من تقنُت األسرة بأهٌنا116 ُب نص اؼبادة2اؼبشرع اعبزائرم عٌرؼ الكفالة بأف

 أف تتم أماـ 117، كاشًتطت اؼبادة«بالقياـ بولد قاصر من نفقة كتربية كرعاية قيم األب بابنو كتتم بعقد شرعي
هبب أف تكوف الكفالة أماـ اكمة أك أماـ اؼبوثق، كأف » :القاضي أك اؼبوثق كما اشًتط موافقة من كاف لو أبواف

 : على أنٌو118 ُب شخص الكافل حيث نص ُب اؼبادةمراعاهتا، كما كضع شركطا هبب «تتم برضا من لو أبواف
 . «يشًتط أف يكوف الكافل مسلما، عاقبل أىبل للقياـ بشؤكف اؼبكفوؿ كقادرا على رعايتو»

 : أوجو االتفاؽ 1.3
 الكفالة تلتقي مع الوالية ُب كوف كل منهما يتم بدكف مقابل. 
 يشًتط ُب كل من الوٕب كالكافل صبلة من الشركط منها اإلسبلـ، البلوغ، العقل، األمانة، كالقدرة على القياـ 

 .باؼبهاـ اؼبنوطة ّٔما
  تشًتؾ مع الكفالة ُب النفقة كالًتبية كالرعايةالقاصر الوالية على نفس . 
 للكافل نفس السلطات اليت منحها القانوف للوٕب. 

 
 

                                                           
 .42 اؼبرجع السابق، ص،ظبَت شيهاين 1
ننبو ىنا أف الكفالة اؼبقصودة ُب ىذا اؼبقاـ ىي الكفالة اؼبنصوص عليها ُب الفصل السابع من الكتاب الثاين من تقنُت األسرة  2

 .كليست الكفالة اؼبنصوص عليها ُب التقنُت اؼبدين باعتبارىا من التأمينات الشخصية
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 :أما أكجو اػببلؼ فتتمثل ُب عدة نواح: أوجو االختالؼ 2.3
 الوالية اليت قد تكوف على الراشد كما ُب كالية ك ،الكفالة ال تكوف إالٌ على القاصر أك من ىو ُب حكمو

. التزكيج
 خببلؼ الكفالة اليت يشًتط أف تتم أماـ اكمة أك اؼبوثق ،الوالية تثبت للوٕب دكف اللجوء إٔب اكمة أك اؼبوثق 

.  اؼبذكورة آنفا117طبقا للمادة
  قد ىبتص بالكفالة شخص أجنيب عن اؼبكفوؿ ال تربطو بو أم قرابة، كال تصح إال برضا الوالدين إف كاف لو

 إال إذا كاف ىناؾ مسوغ شرعي، كأف يكوف قريب آخرأبواف، بينما ىبتص بالوالية القريب، كال تنتقل إٔب 
 1. من تقنُت األسرة11ؿبجورا عليو، أك كجد نص يقضي خببلؼ ذلك على غرار ما كرد ُب اؼبادة

الوكالة أك » : من التقنُت اؼبدين، حيث جاء فيها571عٌرؼ اؼبشرع اعبزائرم الوكالة ُب نص اؼبادة: الوالية والوكالة .4
 .«اإلنابة ىو عقد دبقتضاه يفوض شخص شخصا آخر للقياـ بعمل شيء غبساب اؼبوكل كباظبو

  :أوجو االتفاؽ 1.4
 كل من الوٕب كالوكيل يقوماف بالتصرؼ بدال عن اؼبؤب عليو كاؼبوكل بسبب عجزه حقيقة أك حكما  .
:  كىبتلفاف من عدة أكجو منها: أوجو االختالؼ 2.4
 (اؼبوكل كالوكيل)  طرفُتعقد رضائي بُتفهي  الوكالة ، أماتعٌد الوالية سلطة أك حقا أك مسؤكلية.  
  كما أف الوٕب يعُت كما رأينا دبقتضى الشرع كالقانوف كليس لو أف يتنازؿ عن الوالية كال يبكن عزلو إال حبكم

من القاضي خببلؼ الوكيل الذم يعينو اؼبوكل، كما يبكنو عزلو مىت شاء خاصة كأف عقد الوكالة من العقود 
القائمة على االعتبار الشخصي لشخصية الوكيل، كللوكيل أف يتنازؿ عن الوكالة،  

  لوكيل يكفي أف يكوف فبيزاكا ،كماؿ األىليةفيو الوٕب يشًتط  .
 .كُب ىذا الفرع سوؼ كبدد مفهـو الوٕب، ٍب كبدد شركطو: الولي وشروطو: ثانيا

نص  كبناء على الوٕب ىو الشخص الذم ىبولو القانوف سلطة الوالية على نفس أك أمواؿ القاصر أك كليهما،: الولي .أ 
يتبُت أف الوالية تكوف لؤلب بشرط أف يكوف حيا، غَت غائب، كٓب وبصل لو  من قانوف األسرة اعبزائرم 2(87)اؼبادة

غَت قادر على مباشرة أمور الوالية األب مانع وبوؿ دكف فبارستو للوالية، كتأٌب بعده األـ ُب حالة كفاتو، أك كاف 

                                                           
 .53 اؼبرجع السابق، ص،ظبَت شيهاين 1
ـٌ ؿبلو قانونا" :87ونص المادة 2 ، كُب حالة غياب األب أك حصوؿ مانع لو يكوف األب كليا على أكالده القصر، كبعد كفاتو ربل األ

النص ٓب يذكر ترتيب األكلياء بعد األب كاألـ فبا ىذا يبلحظ أٌف كما .." ربل األـ ؿبلو ُب القياـ باألمور اؼبستعجلة اؼبتعلقة باألكالد
 . اليت ربيلنا إٔب أحكاـ الشريعة اإلسبلمية ُب كل ما ٓب يوجد فيو نص ُب ىذا القانوف222يستوجب الرجوع لنص اؼبادة
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 بل قدـ عليهم األـ دكف اغباجة ،بنفسو بسبب غيابو أك حصوؿ مانع لو، حيث قدـ األـ على اعبد ككصي اعبد
  1.الستصدار حكم قضائي

 2.كىو بذلك خالف اؼبذاىب الفقهية األربعة
 حيث عاب ،17/05/1998ُبكقد أكدت اكمة العليا على ثبوت الوالية لؤلب قبل األـ ُب قرارىا اؼبؤرخ 

 للقانوف كاإلجراءات ؼبا قبلوا طعن أـ ٓب تكن طرفا ُب خصومة  كاف ابنها ـبالفتهمقضاة القانوف على قضاة آّلس 
كاف ال يزاؿ حيا، فهو من وبق لو سبثيل - األب- القاصر طرفا فيها، رغم أهٌنا ٓب تكن كليتو، ألف كالده الوٕب الشرعي

 من قانوف األسرة نصت صراحة على أف األب ىو من يتقدـ ُب الوالية على أكالده 87كلده القاصر ألف اؼبادة
 ُب فقرهتا الثانية اليت تنص على أف األـ ربل ؿبل األب ُب حالة غيبتو أك حصوؿ 87كعمبل بنص اؼبادة 3.«القصر

مانع لو ُب القياـ باألمور اؼبستعجلة اليت زبص القاصر فإف كاليتها ُب ىذا الفرض ال تكوف كالية كاملة على أبنائها 
القصر، ذلك أف األب ال يفقد ُب ىذه اغبالة كاليتو على أكالده، كيبكن اعتبار اغبق اؼبمنوح لؤلـ كالية مؤقتة أك 

 4.ؿبددة، حىت ال تضيع مصاّب القاصر بسبب غيبة أبيو أك حصوؿ مانع لو
كالية األـ  ":، حيث جاء فيوبأكدت اكمة العليا ُب أحد قراراهتا على انتقاؿ الوالية إٔب األـ بعد كفاة األك

 من قانوف األسرة، كأهنا ال تنتقل لغَتىا إال ُب حالة ثبوت تعارض 87كالية منحها إياىا القانوف دبوجب اؼبادة
 5." من ىذا القانوف90ةمصاغبها مع مصاّب أكالدىا القصر طبقا ؼبا نصت عليو اؼباد

                                                           
القاصر كليو أبوه أك أمو إذا توُب أبوه  ":  منها حيث جاء فيها154 ُب الفصلالتونسيةكىو ما نصت عليو ؾبلة األحواؿ الشخصية  1

 =لؤلب ": منو على أنو156، كما نص ُب الفصل.".أك فقد أىليتو، مع مراعاة أحكاـ الفصل الثامن من ىذه آّلة اؼبتعلق بالزكاج
 اؼبشرع اؼبغريب على نفس اغبكم ُب كنص، " الوالية أصالة كال تبطل إالٌ بإذف من اغباكم  ألسباب شرعية،ٍب لؤلـ ٍب للوصي

 :   يقصد بالنائب الشرعي ُب ىذا الكتاب":  من مدكنة األحواؿ الشخصية اؼبغربية حيث كرد فيها230اؼبادة
 .كىو الذم يعينو القضاء: اؼبقدـ-  .كىو كصي األب أك كصي األـ: الوصي-   .األب كاألـ كالقاضي: الوٕب كىو- 

األـ الراشدة عند عدـ كجود األب -  .األب الراشد-  :صاحب النيابة الشرعية":  من نفس القانوف على أف231كما نصت اؼبادة
 ."مقدـ القاضي-  .القاضي-  .كصي األـ-  .كصي األب-  .أك فقده األىلية

فمنعها اغبنفية كاؼبالكية كالشافعية ُب قوؿ عند كجود األب أك اعبد أك كصٌيهما، : قد اختلف الفقهاء اؼبسلموف ُب حكم كالية األـؼ 2
ككذا اغبنابلة ُب قوؿ، كقاؿ الشافعية ُب قوؿ هبوز أف تكوف األـ كليا عند فقد األب كاعبد كتقٌدـ على كصٌيهما لكماؿ شفقتها، كُب 

الوالية على اؼباؿ ُب ، فراس كائل طلب أبو شرخ :المرجع). قوؿ آخر للحنابلة هبوز أف تكوف كليا إذا ٓب يكن ىناؾ أب أك كصيٌ 
. (96، ص2007/2008الفقو اإلسبلمي، رسالة ماجستَت، كلية الدراسات العليا، جامعة اػبليل، فلسطُت،

 .79-77ص.، ص1998، 2، آّلة القضائية العدد17/05/1998 قرار ببتاريخ 167835ملف رقم  3
األب ىو الوٕب على أكالده : " من مدكنة األحواؿ الشخصية حيث جاء فيها336 نفس اغبكم ذىب إليو اؼبشرع اؼبغريب ُب نص اؼبادة4

". حبكم الشرع، ما ٓب هبرد من كاليتو حبكم قضائي، كلؤلـ أف تقـو باؼبصاّب اؼبستعجلة  ألكالدىا ُب حاؿ حصوؿ مانع لؤلب
 .55-53ص .ص ،1، العدد1997، آّلة القضائية سنة23/12/1997 قرار بتاريخ 187692ملف رقم 5
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 اؼبذكورة أعبله، 87 من اؼبادة3كُب حالة الطبلؽ يبنح القاضي الوالية ؼبن أسندت لو حضانة األكالد عمبل بالفقرة 
 ."ؼبن أسندت لو حضانة األكالد1كُب حالة الطبلؽ يبنح القاضي الوالية.. ":حيث جاء فيها

كتثبت كالية األب كاألـ كاعبد بقوة القانوف؛ دبعٌت أٌف ىؤالء األكلياء يستمدكف الوالية من الشرع كالقانوف مباشرة 
من غَت أف يطلب منهم استصدار حكم من اكمة بتعيينهم أك تثبيتهم، كىذا كجو اػببلؼ بُت الوٕب كالوصي، 
 2.حيث يتعُت صدكر حكم بتعيُت أك تثبيت ىذا األخَت مىت كاف األب قد اختار كصيا على ابنو القاصر قبل كفاتو

كباعتبار أٌف كالية األب مفركضة عليو بقوة القانوف فيجب عليو القياـ ّٔا، كال يبكنو التنحي عنها إالٌ حبكم 
 :قضائي، كترجع علة ثبوت ىذه الوالية بقوة القانوف مع عدـ جواز التنحي عنها لسببُت اثنُت

  (األبوة) مستمدة من القرابة اؼبباشرة  طبيعيةكالية كوهناثبوت ىذه الوالية . 
  ٌالوالية حقا للوٕب ككاجبا عليو ُب الوقت نفسو، ذلك أهٌنا ال تثبت لو من أجل ربقيق مصاغبو اػباصة ىذهتيعد ، 

ُب كىذه العلة ىي اليت جعلت اؼبشرع   3.بل هتدؼ غبماية مصاّب اؼبؤب عليو، كعلى ذلك يبقى كليا رغما عنو
 5.ينص على معاقبة الوٕب الذم يتخلى عن كاجباتو كيرتكب جريبة اإلنباؿ العائلي 4قانوف العقوبات

ذبب نفقة الولد على األب  ": من تقنُت األسرة اؼبتعلقة بالنفقة على أنٌو75كىذا ما حذا باؼبشرع أف ينص ُب اؼبادة
كتستمر الوالية على القاصر حىت بلوغو سن الرشد، غَت أنو يبكن أف سبدد حبكم قضائي مىت ، .."ما ٓب يكن لو ماؿ

 6.اقتضت مصلحة اؼبؤب عليو ذلك كأف يبلغ سن الرشد مصابا بآفة عقلية كاعبنوف أك العتو
 :  من تقنُت األسرة اؼبشار إليها سابقا يبكن إبداء اؼببلحظات اآلتية87كبالرجوع لنص اؼبادة

                                                           
األـ أكٔب حبضانة كلدىا، ٍب األب، ٍب اعبدة ألـ، ٍب اعبدة ألب، ٍب اػبالة، ٍب العمة، ٍب  ":من قانون األسرة 64 المادةنص 1

، مع "مع مراعاة مصلحة اضوف ُب كٌل ذلك، كعلى القاضي عندما وبكم بإسناد اغبضانة أف وبكم حبق الزيارة، األقربوف درجة
 .األـ، ٍب أٌمها، ٍبٌ اػبالة ٍبٌ األب، ٍب األقربوف درجة: اإلشارة إٔب أف النص قبل تعديلو كاف الًتتيب على النحو اآلٌب

هبب عرض الوصاية على القاضي دبجرد كفاة األب  ": صراحة حيث جاء فيها األسرةقانون من 94المادة ما أشارت إليو كىو 2
 ."لتثبيتها أك رفضها

 .603، ص2011، دار ىومة، اعبزائر، 1 مدخل إٔب العلـو القانونية، دركس ُب نظرية اغبق، اعبزء الثاين، ط، ؿبمد سعيد جعفور 3
، كاؼبتضمن قانوف 1966يونيو 8 اؼبؤرخ ُب 66/156ـ يعدؿ كيتمم األمر 2015 ديسمرب 30 مؤرخ ُب15/19قانوف رقم 4

 .4ـ، ص2015 ديسمرب 30 بتاريخة صادر71العقوبات، جريدة رظبية عدد
5

 كبالغرامة من( 1)سنة إٔب ( 2)شهرين يعاقب باغببس من  ":على أنٌو  من قانون العقوبات الجزائري330نصت المادة 
أحد الوالدين الذم يًتؾ مقر أسرتو ؼبدة تتجاكز شهرين كيتخلى عن كفالة التزاماتو األدبية . ج.د100.000 ج إٔب.د25.000

 "..أك اؼبادية اؼبًتتبة عن السلطة األبوية اك الوصاية القانونية كذلك بغَت سبب جدم
 ُب الفرض الذم تسلب فيو الوالية من الوٕب حبكم قضائي ؛كباؼبقابل يبكن أف تنتهي الوالية على القاصر قبل بلوغو سن الرشد 6

 كأف يسيء الوٕب التصرؼ ُب أمواؿ القاصر، أك يغيب أك يتوَب أك وبجر عليو أك وبكم عليو ،لسبب من األسباب اددة قانونا
 .بعقوبة جنائية إٔب غَت ذلك
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 أنو ٓب وبدد نوع الوالية ىل ىي الوالية على ؛يعاب على اؼبشرع أنو ؼبا قرر انتقاؿ الوالية لؤلـ بعد كفاة األب 
النفس أـ على اؼباؿ أـ نبا معا، كالنص كما جاء عاما فبا يوحي بأنو تنتقل ؽبا الوالية على النفس كاؼباؿ معا، كإذا 

 ،بنتها ُب عقد الزكاجاعلمنا أف الوالية على النفس تشمل كالية التزكيج  فهذا يعٍت أنو يبكنها أف تكوف كلية على 
.  لذا هبدر باؼبشرع النص على ربديد نوع الوالية لتفادم كل ليبس،(11اؼبادة) كىذا ـبالف للشرع كالقانوف

 كٓب ينص على حالة فقدانو لؤلىلية، رغم أف الوالية ،كما أف اؼبشرع نص على انتقاؿ الوالية لؤلـ بعد كفاة األب 
 .تسقط عنو ُب ىذه اغباؿ، األمر الذم يوجب تعديل النص اؼبذكور بإضافة حالة فقداف األب لؤلىلية

  فضبل عن أٌف اؼبادة ُب فقرهتا الثالثة ؼبا منحت األـ الوالية بعد كفاة األب ٓب تشر إٔب ضركرة أف تكوف األـ
مسلمة، فقد تكوف غَت مسلمة كتؤكؿ إليها الوالية على القاصر، مع العلم أف الفقهاء اؼبسلموف يشًتطوف ارباد 

سورة ] ﴾كىلىٍن هبىٍعىلى اللَّوي لًٍلكىاًفرًينى عىلىى اٍلميٍؤًمًنُتى سىًبيبلن ﴿:  استنادا لقولو تعأب1الدين بُت الوٕب كاؼبؤب عليو،
كقد أكدت اكمة العليا على حق األـ ُب الوالية إذا ًب االنفصاؿ بينها كبُت زكجها بالطبلؽ مع ، [141:النساء

حيث ؼبٌا قضى قضاة اؼبوضوع بإسناد حضانة الطٌفل لؤلـ دكف ": إسناد اغبضانة ؽبا، حيث جاء ُب أحد قراراهتا
 من قانوف األسرة ُب فقرهتا األخَتة، األمر الٌذم يستوجب 87منحها الوالية عليو يكونوف قد خالفوا أحكاـ اؼبادة

 2".نقض القرار
ٓب يشر اؼبشرع اعبزائرم إٔب الشركط الواجب توافرىا ُب الوٕب أبا كاف أك غَته ُب :  في الوليالواجبةالشروط  .ب 

يشًتط ُب الوصي أف  ": منو اليت جاء فيها93تقنُت األسرة، خبلفا للوصي حيث نص على شركطو ُب اؼبادة
 .كاف جديرا بو ذكر شركط الوالية من باب أكٔبك، "..يكوف مسلما عاقبل بالغا قادرا أمينا حسن التصرؼ

بالرجوع للفقو اإلسبلمي ُب مذاىبو اؼبختلفة قبد أف الفقهاء أسهبوا ُب بياف شركط الوٕب، كقد اتفقوا على 
 .اإلسبلـ، األىلية، األمانة، العدالة كغَتىا: الكثَت من ىذه الشركط كمن أنٌبها

 يعلو كال كاإلسبلـفإذا كاف اؼبؤب عليو مسلما فبل تثبت لكافر كالية عليو، ألف ُب الوالية علو كرفعة : اإلسالم .1
، كقاؿ عٌز [141:سورة النساء] ﴾كىلىٍن هبىٍعىلى اللَّوي لًٍلكىاًفرًينى عىلىى اٍلميٍؤًمًنُتى سىًبيبلن ﴿: ييعلى عليو، قاؿ ا تعأب

يىا أىيػُّهىا الًَّذينى آىمىنيوا الى تػىتًَّخذيكا اٍليػىهيودى كىالنَّصىارىل أىٍكلًيىاءى بػىٍعضيهيٍم أىٍكلًيىاءي بػىٍعضو كىمىٍن يػىتػىوىؽبَّيٍم ﴿: كجٌل ُب آية أخرل
هيٍم ًإفَّ اللَّوى الى يػىٍهًدم اٍلقىٍوـى الظَّاًلًمُتى   .[51:سورة اؼبائدة] ﴾ًمٍنكيٍم فىًإنَّوي ًمنػٍ

أما إذا كاف اؼبؤب عليو غَت مسلم فبل يشًتط أف يكوف الوٕب مسلما، ذلك أٌف للكافر كالية على كلده الكافر، 
ليس للكافر كالية : ألهٌنما متساكياف ُب الكفر كملة الكفر كاحدة، كلكن يشًتط أف يكوف عدال ُب دينو، كقيل

إف ترافعوا إلينا ال نقرىم، كننزع الوالية من أيديهم خببلؼ كالية النكاح، : على ماؿ كلده كلكن يليو اغباكم، كقيل

                                                           
، 1أمواؿ القصر ُب تشريع األسرة كاالجتهاد القضائي، مذكرة ماجستَت، كلية اغبقوؽ، جامعة اعبزائر، بوعمرة ؿبمد 1

 .82، ص2012/2013
 .267، ص1، العدد2009، 14/01/2009، قرار بتاريخ 476515ملف رقم   اكمة العليا،،آّلة القضائية  2
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1.ألٌف القصد ُب كالية اؼباؿ األمانة، كىي ُب اؼبسلمُت أقول، كُب كالية النكاح اؼبواالة، كىي مع ارباد الدين أقول
 

 2. أم ال على مسلم كال على كافر كال على مرتد مثلو، ألف اؼبرتد ال ملة لو يقر عليها،كال كالية ؼبرتد على أحد
 من الشركط اؼبتفق عليها بُت الفقهاء ببل خبلؼ، حيث يشًتط ُب الوٕب كماؿ األىلية؛ أم أف كىي: األىلية .2

يكوف بالغا راشدا عاقبل، فمن افتقد كصفا من ىذه األكصاؼ كاف فاقد األىلية أك ناقصها، فيكوف ُب حاجة إٔب 
من يتواله كيدبر أموره كوبفظو كيرعاه، كمن باب أكٔب ال يكوف كليا على غَته، فبل كالية لقاصر كال ّٓنوف كال 
لسفيو، كما أف الوالية اؼبتعدية اليت تثبت على الغَت فرع من الوالية اليت تثبت للشخص على نفسو، فالذم ال 

 3.يصح أف يكوف كليا على نفسو، ال يصح أف يكوف كليا على غَته، ففاقد الشيء ال يعطيو
كيكوف الشخص بالغا عاقبل راشدا كفقا للقانوف اعبزائرم مىت بلغ سن التاسعة عشر سنة كاملة، مع سبتعو بقواه 

كإذا كاف الوٕب أىبل ؼبباشرة بعض  . اؼبدينالقانوفمن 4(40) كأال يكوف قد كقع اغبجر عليو طبقا للمادة،العقلية
 فتعُت ،التصرفات القانونية، ففي ىذه اغبالة يبكنو مباشرة ما ىو أىل ؼبباشرتو، أما ما ىو غَت أىل للتصرؼ فيو

 5.اكمة متصرفا خاصا ؼبباشرتو
هبب أف يكوف الوٕب أمينا عدال بعيدا عن مظاىر التبذير كاإلسراؼ، كيراد باألمانة كالعدالة أال : األمانة والعدالة .3

شى على القاصر منو، فبل كالية لفاسق ألٌف فسقو هبعلو متهما ُب دينو، كال يوثق ُب  يكوف الوٕب فاسقا حيث ىبي
التحلي ": بأهٌناحسب اؼباكردم تصرفاتو، كال يؤسبن على اؼباؿ كعلى رعاية مصاّب غَته، كتعرؼ العدالة أيضا 

بالفرائض كالفضائل، كالتخلي عن اؼبعاصي كالرذائل كعن كل ما ىبل باؼبركءة، ال يصر على الصغائر من الذنوب 
6."كال هباىر ّٔا، كأف يكوف صادؽ الٌلهجة، ظاىر األمانة عفيفا، بعيدا عن الريب كفوؽ الشبهات

  
 :كيصنف بعض الفقو اآلباء من حيث األمانة إٔب األصناؼ اآلتية: األمانة 1.3
 فيكوف ؿبجورا عليو أك يستحق أف وبجر عليو، فهذا ال تكوف أب غير أمين على المال، مسرؼ مبذر ،

.  كإذا منحت لو تسلب منو كسبنح ؼبن يليو ُب الدرجة،لو الوالية
                                                           

 .55 اؼبرجع السابق، ص،ؿبمد بن عبد العزيز النمي 1
 .349 ص،6 جاؼبفصل ُب أحكاـ اؼبرأة كاألسرة اؼبسلمة، اؼبرجع السابق،، عبد الكرًن زيداف 2
الوالية تقـو على رعاية مصاّب اؼبؤب عليو كال يبكن للمجنوف أك اؼبعتوه أك القاصر أك من ُب حكمهم أف يدرؾ مصلحة نفسو فما  3

 كالية األـ أساس مسؤكليتها عن األفعاؿ الضارة ألبنائها القصر، ؾبلة ،عبد القادر ضبر العُت: المرجع. )بالك بإدراؾ مصلحة غَته
، 2 العدد ،4 ، كلية اغبقوؽ كالعلـو السياسية، جامعة ؿبمد بوضياؼ، اؼبسيلة، آّلد للدراسات القانونية كالسياسيةاألستاذ الباحث

 .(1141ص، 2019السنة
كٌل شخص بلغ سٌن الٌرشد متمتعا بقواه العقلية، كٓب وبجر عليو يكوف كامل األىلٌية ؼبباشرة : " من القانون المدني40المادة  4

 ."حقوقو اؼبدنٌية، كسن الرشد تسعة عشر سنة كاملة
إذا تعارضت مصاّب الوٕب كمصاّب القاصر يعُت القاضي متصرفا خاصا تلقائيا أك بناء على طلب : " من قانون األسرة90المادة 5

 ".من لو مصلحة
 .62ص.1989، 1  اؼباكردم، األحكاـ السلطانية، ربقيق أضبد مبارؾ البغدادم، مكتبة دار ابن قتيبة، الكويت، طبعة6
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 فهذا تثبت لو الوالية، غَت أهنا تكوف  غير أنو معروؼ بفساد الرأي وسوء التدبير،أب أمين غير مبذر ،
. ناقصة حيث يتم تقييد التصرفات الدائرة بُت النفع كالضرر

 ٓب يعرؼ عنو فساد رأم كال تبذيرأب مستور الحال من حيث الرأي والتدبير ، .
 1.، كىذا تثبت لو الوالية الكاملة على القاصرأب أمين غير مبذر معروؼ بحسن الرأي والتدبير

  
: كبالرجوع للفقو اإلسبلمي يبكن القوؿ أف الفقهاء اختلفوا حوؿ شرط العدالة إٔب األقواؿ اآلتية: العدالة 2.3

ألنو يًتتب عن إعطاء ،  ُب الوٕب كلو ُب ظاىر اغباؿ اشتراط العدالة:الشافعية والحنابلة:  األول القول.1.2.3
الوالية لغَت العدؿ تضييع اؼباؿ، كما اشًتطوا ُب القاضي الذم تثبت لو الوالية على اؼباؿ أف يكوف عدال، فقد 

إف ٓب يكن أب أك كصيو تثبت الوالية على الصغَت للحاكم بالصفات اؼبعتربة كمنها  ":ذكر ُب كشاؼ القناع
  2".العدالة

 األكٔب ال تشًتط العدالة كالثانية تشًتطها، كفقهاء اغبنابلة 3 :مع اإلشارة إٔب أنو ذكر ُب مذىب اغبنابلة ركايتاف
. غَت أهنم يكتفوف بظاىر العدالة (االشًتاط)اؼبتأخركف اختاركا الركاية الثانية 

 ُب الوٕب، ذلك أف فسقو ال يبنع عنو الوالية، كما عدم اشتراط العدالة: األحناؼ والمالكية:  الثانيالقول. 2.2.3
ال يشًتط فيو الرشد إذ تصح كالية السفيو، كغَت العدؿ يلي النكاح بنفسو فتثبت لو الوالية على الغَت كالعدؿ، 
كألٌف سبب الوالية القرابة كشرطها النظر للمؤب عليو، كالقريب كإف ٓب يكن عدال إال أنو ينظر ُب مصلحة اؼبؤب 

 4.عليو، فيستحق الوالية عليو
حيث أنٌو إذا كاف الوٕب ضعيفا لكرب ُب السن أك مرض :  قادرا على حفظ المولى عليو وصيانتوالوليأن يكون  .4

مقعد فليس بإمكانو القياـ برعاية كحفظ غَته، بل قد يكوف ىو حباجة ؼبن يتؤب شؤكنو كيرعى مصاغبو، فبل تثبت 
 5.لو الوالية فيما يتعٌلق باغبفظ كالٌرعاية لضعفو، كلفقدانو ؼبقٌومات تلك الوالية

 الوالية المكتسبة على الطفل: الفرع الثاني
إما أف تكوف كالية نيابية، فيكوف الوٕب فيها نائبا عن األب أك اعبد، فهو : كقد تكوف الوالية مكتسبة كىي نوعاف

، كىو معُت من طرفو، كقانوف األسرة اعبزائرم ظٌبى ىذه اغبالة (األب أك اعبد)اكتسب كاليتو من الوٕب األصلي 

                                                           
 .39 اؼبرجع السابق، ص،؛ عيسى أضبد39 اؼبرجع السابق، ص،صبيلة موسوس 1
 .2/223 ، اؼبرجع السابق، منصور بن يوسف بن إدريس البهوٌب2
، كؽبذا ٓب اإلىانةكعند الشافعي شرط، كليس للفاسق كالية التزكيج، ألف الوالية من باب الكرامة كالفسق سبب .. ":قاؿ الكاساين 3

 ". العدالة ليست بشرط لثبوت الوالية عند أصحابنا كللفاسق أف يزكج ابنو كابنتو الصغَتين: "، كقاؿ أيضا"قبل شهادتوأ
 بدائع الصنائع ُب ترتيب الشرائع، منشورات ؿبمد علي بيضوف، دار الكتب ،(عبلء الدين أيب بكر بن مسعود) الكاساين: المرجع

 .349 ص،3 اعبزء،2002  الطبعة الثانية،العلمية، بَتكت، لبناف،
 .350ص، 6ج اؼبفصل ُب أحكاـ اؼبرأة كاألسرة اؼبسلمة، اؼبرجع السابق، ،عبد الكرًن زيداف 4
 .1142، صالسابق اؼبرجع ،عبد القادر ضبر العُت 5
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كأما النوع الثاين فهو الوالية القضائية، كصاحبها معُت من طرؼ القاضي كاكتسب كاليتو من القضاء، ". الوصاية"بػ
 ".اؼبقدـ"كظبٌاه اؼبشرع اعبزائرم ُب ىذه اغبالة بػ

 تؤب شخص آخر اصطلح على ، ٓب يكن للقاصر كٕب شرعي يتؤب شؤكنوإذا: النيابيةالوالية الوصاية أو : أوال
كحىت يكوف  .تسميتو بالوصي لرعاية مصاغبو، كذلك عن طريق نظاـ الوالية النيابية، كىو ما يعرؼ بالوصاية

الوصي مؤىبل للقياـ بتلك الوظيفة ال بد من شركط معينة تقـو اكمة بالتحقيق من توافرىا فيو، كذلك مهما 
 . ككصيا مؤقتا أك دائما، كسواء كاف كصيا عاما أك خاصا، أك كصيا ـبتارا،تكن صفتو سواء كاف كصيا معينا

:  نتناكؿ ُب ىذه الفقرة اؼبقصود بالوصاية لغة كشرعا كقانونا :مفهوم بالوصاية .أ 
 .ىي اسم للوصي، كأكصى لو بشيء كأكصى إليو جعلو كصيا (بكسر الواك)الوصاية لغة  :الوصاية لغة .1

أكصى عليو بشيء أم جعلو كصٌيو، : الوصاية بفتح الواك ككسرىا مصدر مشتق من الفعل الرباعي أىكصىى فيقاؿ
ستوصوا بالنساء أال كا» :أكصى بعضهم بعضا، كُب اغبديث: كأكصاه ككٌصاه توصية دبعٌت كاحد، كتواصى القـو أم

أكصيت إليو؛ : عهد إليو، كقوؿ أحدىم: أكصى الرجل ككٌصاه: قاؿ ابن منظور  1«... ىن عواف عندكم، فإمباخَتا
أكصى بعضهم بعضا، : كتواصى البعض أم. أم جعلتو كصيا لو، كأكصيتو ككٌصيتو إيصاء كتوصية دبعٌت كاحد

 .كاالسم الوىصاةي كالًوصىايىةي كالوىصىايىةي 
تفويض فبن لو التصرؼ شرعا ؼبكٌلف؛ بالقياـ بتصرؼ ما بعد كفاتو، ":  عرٌفها البعض بأهٌنا:اصطالحا الوصاية .2

 كىذا التعريف يفيد العهد إٔب الغَت بالقياـ بأمر ما، كىو ُب الوصاية شؤكف القاصر 2."ؼبن ال يستقل بأمر نفسو
ىي النظاـ القانوين اؼبقرر غبماية مصاّب القاصر الذم ال كٕب "كقد عرٌفها بعضهم  .سواء كانت مالية أك غَت مالية

كظيفة اختيارية كؾبانية يكلف ّٔا شخص بعد التشاكر، كزبتلف عن الوالية ": ، كالبعض اآلخر عرٌفها بأهنا"لو
: كقد قاـ شيرٌاح القانوف بتعريف الوصاية على أهنا .باختبلؼ القواعد اؼبنظمة لكل منهما، كأيضا كثيقة التعيُت

". عبارة عن سلطة إدارية على ماؿ القاصر غبفظو كإدارتو كاستثماره"
 : السنة النبوية ككذلك القانوفك القرآف الكرًن منتستمد الوصاية مشركعيتها  :الوصايةمشروعية  .3

فىًإٍف كىافى الًَّذم عىلىٍيًو اغبٍىقُّ سىًفيهنا أىٍك ضىًعيفنا  ﴿:فبا يدؿ على كجوب الوالية على الصغَت قولو تعأب:  من القرآن 1.3
لَّ ىيوى فػىٍلييٍمًلٍل كىلًيُّوي بًاٍلعىٍدؿً  ، كفبا يدؿ على مشركعية اإليصاء [282:البقرةسورة ] ﴾أىٍك الى يىٍستىًطيعي أىٍف يبًي

ٍلًفًهٍم ذيرّْيَّةن ﴿: كضركرة حفظ أمواؿ الصغار كالقصر، ما جاء ُب قولو تعأب كىٍليىٍخشى الًَّذينى لىٍو تػىرىكيوا ًمٍن خى
ا  .[09:النساءسورة ] ﴾ًضعىافنا خىافيوا عىلىٍيًهٍم فػىٍليىتػَّقيوا اللَّوى كىٍليػىقيوليوا قػىٍوالن سىًديدن

ًإفَّ اللَّوى يىٍأميريكيٍم أىٍف تػيؤىدُّكا  ﴿:كما تعد الوصاية من األمانات اليت أمر ا عز كجل بردىا لقولو تعأب
يعنا  كىٍمتيٍم بػىٍُتى النَّاًس أىٍف ربىٍكيميوا بًاٍلعىٍدًؿ ًإفَّ اللَّوى نًًعمَّا يىًعظيكيٍم بًًو ًإفَّ اللَّوى كىافى ظبًى اأٍلىمىانىاًت ًإٔبى أىٍىًلهىا كىًإذىا حى

                                                           
 .282، ص1163، حديث رقمىازكجعلى  الرضاع، باب ما جاء ُب حق اؼبرأة أبواب ،ركاه الًتمذم ُب السنن 1
 الوصاية ُب الفقو اإلسبلمي كقانوف األحواؿ الشخصية األردين، أطركحة دكتوراه، كلية الدراسات العليا، ،عبد ا ؿبمد سعيد ربايعة 2

 .20، ص2005اعبامعة األردنية، عماف، األردف، 
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، لذلك على كصي اليتيم أف يتصرؼ باألصلح لو كونو مؤسبنا على مالو، كىو من [58:النساءسورة ] ﴾بىًصَتنا
 .يرعى شؤكف القصر نيابة عن األب

 على عدـ أكل ماؿ اليتيم ملسو هيلع هللا ىلصحث النيب. كفبا يدؿ على مشركعية اإليصاء من السنة النبوية:  من السنة 2.3
 .1"أنا ككافل اليتيم كهذا، كقاؿ بإصبعيو السبابة كالوسطى" : مر برعايتو، فقاؿاألك

الوصاية أثناء التطبيق تعترب حقا مرتبطا من حيث اؼببدأ بنوعية رب العائلة، كتبدك ـبتلطة  :لوصاية في القانونا 3.3
 92الوصاية ُب الفصل الثالث من الكتاب الثاين من اؼبادةاألسرة اعبزائرم كلقد نظم قانوف  .مع السلطة األبوية

 فقد تطرقت ىذه اؼبواد إٔب من لو حق ، كاؼبتعلقة بسلطات الوٕب88،89،90 مع كركد إحالة إٔب اؼبواد 98إٔب
تعيُت الوصي ٍب شركط تعيينو كالسلطات اؼبخولة لو، ٍب انتهاء مهمتو، كُب األخَت نصت على ؿباسبة الوصي 

. كتقدًن حساب إٔب اكمة عند انتهاء مهامو
.  التقدًن ٍب الكفالة،يتميز نظاـ الوصاية عن باقي األنظمة من الوالية :تمييز الوصاية عما يشابهها .4

اؼبقدـ ىو الشخص الذم ينصبو القاضي للقاصر لتدبَت شؤكنو اؼبالية لعدـ كجود  :تمييز الوصاية على التقديم 1.4
كُب قانوف األسرة ، كٕب أك كصي يقـو برعايتو، كُب الشريعة اإلسبلمية يطلق فقهاؤىا على اؼبقدـ اصطبلح القيم

اعبزائرم، اكمة ىي اليت تعُت اؼبقدـ ُب حالة عدـ كجود كصي يتؤب إدارة أمواؿ فاقد األىلية أك ناقصها بناء 
على طلب أحد أقاربو أك فبن لو مصلحة أك من النيابة العامة، كيقـو اؼبقدـ مقاـ الوصي كىبضع لنفس 

كبذلك نبلحظ أف اؼبقدـ ىبضع لنفس أحكاـ الوصي، لكن  . من قانوف األسرة105أحكامو حسب اؼبادة
كاآلراء  .ىبتلفاف من حيث جهة تعيينهم، فاؼبقدـ ىو من يعينو القاضي أما الوصي اؼبختار ىبتاره األب أك اعبد

الفقهية تتفق على كوف اؼبقدـ أضعف رتبة من الوصي ُب ؾباؿ الوالية على اؼباؿ، فبل هبوز للوصي الختبلؼ 
. سول بينهمافقد سلطات كل منهما من حيث مصدرنبا، أما قانوف األسرة اعبزائرم 

 من قانوف األسرة الكفالة بأهنا تربية كرعاية القاصر على كجو 116عرٌفت اؼبادة : الكفالةعنتمييز الوصاية  2.4
التربع، فالكفالة تعطي للكافل صبيع السلطات اليت يتمتع ّٔا األبواف على الطفل، فالكفيل يعد مرتبة أبيو، 

كما أف الكافل  .كعلى ذلك تكوف الوالية على النفس كاؼباؿ معا، أما الوصاية ىي كالية على اؼباؿ فقط
فهو مسؤكؿ عن تصرفاتو، كلو حق التزكيج، كلكن ليس لو حق . يستمد قوتو من حكم القاضي كوهنا عقد

 .اإلجبار، أما الوصي فليس لو ىذا اغبق
 : بعد ترتيب األكصياء من اػبصائص اليت يتميز بو اإليصاء :ترتيب األوصياء .ب 

 أف الوالية بعد كفاة األب ىي لوصيو الذم ىبتاره، كإذا ٓب األحناؼيرل  2:عند فقهاء الشريعةترتيب األوصياء  .1
الشافعية إٔب ترتيب األكصياء بعد  كذىب . كبعده لوصيو الذم ىبتاره ٍب للقاضي،يوجد يكوف للجد الصحيح

                                                           
  .2287، ص2983 حديث رقم كتاب الزىد كالرقائق، باب اإلحساف إٔب األرملة كاؼبسكُت كاليتيم، أخرجو مسلم، صحيح مسلم،1
 جل اؼبذاىب متفقة على أف عقد الوصاية عقد غَت الـز من حيث إنشائو، حبيث يبكن للوصي أف يرد الوصاية، ماداـ حيا كىذا 2

. على اختبلؼ بُت اؼبذاىب األربعة
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األب كاعبد تكوف لوصي من تأخر موتو منهما لقيامو مقامهما، كيقدـ كصي األب على كصي اعبد، كما هبوز أف 
كتكوف الوصاية عند اؼبالكية بعد موت األب لوصيو ٍب لوصي كصيو كإف بعد  .يكوف الوصي أيمنا ٍب القاضي ككصيو

  .ٍب مقدـ القاضي، ٍب الوصي العرُب مىت أقره عرؼ البلد
ككما سبق ذكره الفقو اؼبالكي ال كالية للجد على ماؿ القاصر، كلكن يبكن للجد أف يكوف كصيا إذا عينو األب 

. كنص فقهاء اغبنابلة أف الوصاية بعد موت األب ىي لوصيو ٍب القاضي ألنو كٕب من ال كٕب لو .أك القاضي
 من قانوف األسرة، بعد األب كاألـ تكوف الوالية 92حسب نص اؼبادة 1 :ترتيب األوصياء في القانون الجزائري .2

أهنا قانوف األسرة من  87كاؼببلحظ من خبلؿ اؼبادة .لوصي األب ٍب كصي اعبد، كبعدىا يأٌب كصي القاضي
منحت الوالية لؤلـ ُب حالة غياب األب أك كفاتو، كما عززت دكرىا ُب حالة الطبلؽ فإذا كانت اغبضانة ؽبا 

لكن بالنسبة لنظاـ الوصاية اؼبشرع أضعف دكر األـ، حبيث ٓب يبنحها سلطة ُب  .فللقاضي أف يبنحها الوالية
 .اختيار كصي كلدىا بالرغم من اعًتافو ؽبا بسلطة الوالية عليو

ىو من يقيمو القاضي نيابة عنو ليتؤب إدارة شؤكف الصغار الذين ليس  اؼبقدـ: التقديم أو النيابة القضائية: ثانيا
كيسمى ُب ىذه اغبالة الوصي اؼبعُت أك كصي القاضي كيسمى  .ؽبم كٕب شرعي من أب ككصيو أك جد كصيو

كقد نص فقهاء الشافعية كاؼبالكية كاغبنابلة كاألحناؼ على جواز تعيُت  .باؼبقدـ كعند الفقهاء يسمى القيم
:  كيشًتط لصحة تعيُت الوصي من طرؼ القاضي شرطاف .القاضي كصي على الولد القاصر

. عدـ كجود كٕب جربم كال كصي ـبتار .1
 .أف يكوف القاضي ـبتصا .2

 حبيث إذا ٓب يكن لفاقد األىلية ،كقد نص قانوف األسرة اعبزائرم على الوصي اؼبعُت من طرؼ اكمة كظبٌاه اؼبقدـ
أك ناقصها كٕب أك كصي تقـو اكمة بتعيُت مقدـ بناء على طلب أحد األقارب أك فبن لو مصلحة ُب ذلك، أك من 

.  من قانوف األسرة99النيابة العامة، كىو ما نصت عليو اؼبادة
يعُت القاضي طبقا ألحكاـ قانوف األسرة، مقدما من " اإلجراءات اؼبدنية كاإلدارية، قانوف من 469كحسب اؼبادة

، كبذلك فاألكلوية عند تعيُت اؼبقدـ أقارب "بُت أقارب القاصر، كُب حالة تعذر ذلك يعُت شخصا آخر ىبتاره

                                                           
1

 حبيث نص ؛، أف الوصاية اختياريةالشرعيةكيبلحظ على نصوص قانوف األسرة اعبزائرم من خبلؿ استقراء اؼبواد اؼبتعلقة بالنيابة  
 من قانوف 472القانوف انو بعد كفاة األب هبب عرض الوصاية على القاضي لتثبيتها أك رفضها، كما نصت على ذلك اؼبادة

ىبطر القاضي من قبل الوصي أك فبثل النيابة العامة أك القاصر الذم يبلغ سن التمييز أك " اؼبدنية كاإلدارية ؼبا جاء فيها اإلجراءات
  ."كل شخص هتمو مصلحة القاصر بتثبيت الوصاية أك رفضها بعد كفاة األب

بد من حصوؿ الًتاضي بُت اؼبتعاقدين كما ُب الوكالة أم تطابق اإلهباب كالقبوؿ، كما  كما دامت الوصاية ال تتم إال بالًتاضي فبل
 مكتوب عن طريق إعبلف يتم أماـ اؼبوثق أماـ حضور شاىدين، ككل (اتفاؽ)أنو من الناحية التطبيقية الوصي يعُت بناءا على عقد 

 من قانوف األسرة أف يراجع الوصي اؼبعُت ىل 93شخص لو اغبرية ُب قبوؿ أك رفض الوصاية، كالقاضي لو اغبق بناءا على اؼبادة
. أـ ال  تتوفر فيو الشركط اؼبطلوبة
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كهبب ُب صبيع اغباالت أف يكوف اؼبقدـ أىبل للقياـ بشؤكف  .القاصر، كإذا استحاؿ ذلك يعُت شخصا آخر ىبتاره
. القاصر كقادرا على ضباية مصاغبو

يقدـ طلب تعيُت اؼبقدـ ُب شكل عريضة من قبل األشخاص اؼبؤىلُت ؽبذا نفسو  من القانوف 470كطبقا للمادة
 األب أك األـ ٍب الوصي : نظاـ الواليةترتيباؼبقدـ ألحكاـ الوصي نفسها، كبالتإب من حيث  كىبضع .الغرض

 1.اؼبختار من قبل األب، ٍب الوصي اؼبختار من اعبد، كُب حالة عدـ كجود كٕب أك كصي يأٌب اؼبقدـ بتعيُت اكمة

 األىلية ونهاية مرحلة الطفولة: المطلب الثاني
ُب ىذا اؼبطلب سوؼ نتكلم عن األىلية ؼبا ؽبا من عبلقة حبقوؽ اإلنساف عامة، كحقوؽ الطفل خاصة، ألهنا 

مرتبطة بقدرة الشخص على إبراـ التصرفات القانونية بنفسو، أما هناية مرحلة الطفولة، كبداية مرحلة أخرل من حياة 
 :اإلنساف، فبها نينهي ىذه الدراسة، كسنفصل ذلك كلو ُب الفرعُت التاليُت

 األىلية: الفرع األول
 نهاية مرحلة الطفولة: الفرع الثاني

 األىلية:  األولالفرع
تفق ا أك االتفاؽ على تغيَت أحكامها، فإذا ما  األىلية العديد من التشريعات القانونية عدـ جواز التنازؿ عنترل

شخص على التنازؿ عنها ؼبصلحة شخص آخر، فإف مثل ىذا االتفاؽ يعد باطبلن بطبلننا مطلقنا، أك إذا ما ًب االتفاؽ 
ىا، ُببُت اثنُت على إعطاء شخص ما أىلية ال تتوٌفر شركطها فيو، أك على حرمانو منها، أك التوٌسع فيها أك التضٌيق 

، كال ييعتىٌد بو ُب القانوف، كال تًتٌتب عليو أيٌة التزامات  كل ذلك لو ًب فإٌف أٌم تصرؼ من ىذا القبيل يعد باطبلن
ليس ألحد : " من القانوف اؼبدين اعبزائرم45 كىذا ما نصت عليو اؼبادة2.قانونية أك حقوؽ ُب مواجهة اآلخرين
 3".التنازؿ عن أىليتو كال لتغيَت أحكامها

 

                                                           
إذا ٓب يكن لفاقد األىلية أك ناقصها كٕب أك كصي، تقـو اكمة بتعيُت مقدـ لو بناء على طلب أحد األقارب، أك فبن لو مصلحة  1

اؼبقدـ ىو من تعينو اكمة ُب :" كاليت تنص على ما يلي من قانون األسرة99للمادةُب ذلك أك من النيابة العامة، كذلك كفقا 
حالة عدـ كجود كٕب أك كصي على من كاف فاقد األىلية أك ناقصها، بناء على طلب أحد أقاربو أك فبن لو مصلحة من النيابة 

يقـو : " من قانون األسرة100المادةكتطبق على اؼبقدـ نفس األحكاـ اليت تطبق على الوصي، كىذا ما نصت عليو  ."العامة
كيستحسن تعيُت مشرؼ يراقب أعماؿ الوصي أك اؼبقدـ حفاظا على مصلحة فاقد  ".اؼبقدـ مقاـ الوصي، كىبضع لنفس األحكاـ

 .(القيم)كيطلق فقهاء الشريعة اإلسبلمية على اؼبقدـ اصطبلح  .األىلية أك ناقصها، كقد كاف ؾبلس األسرة يقـو ّٔذا الدكر
 .9دراسة أصولية فقهية، ص-ضبزة حسن ؿبمد األمُت، األىلية كأثرىا ُب التصرفات  2
تعٌد األحكاـ اػباصة باألىلية من قبيل النظاـ العاـ؛ فبل هبوز مطلقنا االتفاؽ على ما ىبالفها، كالسبب ُب ذلك أهٌنا تؤثٌر كبشكل  3

 كبَت ُب حياة الشخص القانونية كاالجتماعية
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 .كفيو تعريف األىلية كأنواعها كمراحل تطورىا : األىليةمفهوم: أوال
 كفيو تعريف األىلية ُب اللغة كالقانوف: تعريف األىلية .أ 

 ىي الصبلحٌية كالكفاية كاعبدارة ألٌم أمر من أمور الٌدنيا، اليت غالبنا ما يبارسيها اإلنساف ُب حياتو :األىلّية لغةً  .1
ُب ؿبكم كتابو العزيز - عٌز كجلٌ -االعتياديٌة، كبالتإب فاألىلية لشيء معٌُت تعٍت صبلحٌيتو لو، كمنو قوؿ البارم 

قَّ ًّٔىا كىأىٍىلىهىا﴾ : ُب حق اؼبؤمنُت ةى التػٍَّقوىل كىكىانيوا أىحى ًلمى  .[26:الفتحسورة ]﴿كىأىٍلزىمىهيٍم كى
كييبلحظ أف األىلية يتم تنظميها بقوانُت األحواؿ الشخصية، كقواعد القانوف اؼبدين، كعليو فإٌف : األىلية في القانون .2

 اكتساب اغبقوؽ كربٌمل االلتزامات، كما يبكنو فبارسة  مناألىلية ما ىي إال كسيلة يتمٌكن من خبلؽبا الٌشخص
  : كتعٌرؼ األىلية بأهنا1.األعماؿ كالتصرٌفات اؼبتعٌلقة ّٔذه اغبقوؽ كااللتزامات، على الوجو الذم ييعتدُّ بو ُب القانوف

2.الشخص الكتساب حقوؽ كربمل التزامات كمباشرة التصرفات القانونيةصبلحية 
كعلى ىذا األساس فإٌف األصل  

ـٌ، كال بد أف يكوف ىذا النقصاف الطارئ  أف يكوف اإلنساف كامل األىلية، كما نقصاهنا إال استثناء من األصل العا
3.عليها دبوجب نص قانوين ؿبدد على سبيل اغبصر ال على سبيل اؼبثاؿ

 

ال تفٌرؽي التشريعات القانونية ُب األىلية بُت الرجل كاؼبرأة، إذ إف كليهما يتمٌتعاف باألىلٌية الكاملة، :  األىليةأنواع .ب 
إٔب - على اختبلؼ أنواعها-ما ٓب يطرأ عليها عارض ما يينقص منها، ُب حُت تذىب أغلب ىذه التشريعات 

  :نوعىٍُت من األىلٌيات، كىي أىلية الوجوب كأىلية األداء
تعرؼ أىلية الوجوب بتعاريف متعددة كإف كانت ُب ؾبموعها متقاربة من حيث اؼبعٌت، حيث : أىلية الوجوب .1

 كىي تثبت لكٌل شخص لو شخصية 4،يقصد ّٔا صبلحية الشخص ألف تثبت لو اغبقوؽ كتًتتب عليو االلتزامات
كتعٌد أىلية الوجوب من أىم خصائص الشخصية القانونية، كىي  قانونية بغض النظر عن سنو أك حالتو العقلية،

كال تزكؿ عنو إال دبوتو، لذلك فًإفَّ مناط أىلية الوجوب ىو حياة اإلنساف حيا تثبت لئلنساف دبجرد كالدتو 
 تبدأ قبل الوالدة، فاعبنُت كىو داخل رحم أمو لو أىلية كجوب أيضنا، كلكٌنها ال تكوف كاملة فهيكاستمراريتها، 

 النوع من األىلية ناقصنا غَت مكتمل، فللجنُت اغبق ُب اكما ىو اغباؿ لدل الشخص اؼبوجود فعلينا، حيث يعٌد ىذ
. اغبياة، كؽبذا فًإفَّ عملية اإلجهاض تعٌد اعتداء على ىذا اغبق

                                                           
 .2، ص2012، (دراسة موازنة ُب القانوف الفلسطيٍت كالقانوف اؼبصرم) أضبد فوزم أبو عقلُت، عوارض األىلية 1
، 2011، دار ىومة، اعبزائر، بعة األكٔبطاؿ مدخل إٔب العلـو القانونية، اعبزء الثاين، دركس ُب نظرية اغبق، ،ؿبمد سعيد جعفور 2

العقد كاإلرادة )مصادر االلتزاـ -  شرح القانوف اؼبدين اعبزائرم، النظرية العامة لبللتزامات،؛  ؿبمد صربم السعدم.466ص
  .157، ص2004، 2، ط1، اعبزء(اؼبنفردة

صبلحية الشخص ُب أف تتعلق حقوؽ لو أك عليو، كألف يباشر بنفسو األعماؿ القانونية كالقضائية ": كتعرؼ األىلية أيضا بأهنا 3
عبد الودكد وبي كنعماف صبعة، دركس ُب مبادئ القانوف، مركز جامعة القاىرة للتعليم اؼبفتوح،  :المرجع. "اؼبتعلقة ّٔذه اغبقوؽ

 .273، ص2002القاىرة، 
 .273 صالسابق، اؼبرجع ،عبد الودكد وبي كنعماف صبعة، 467 اؼبرجع السابق، ص،ؿبمد سعيد جعفور 4
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صبلحية الشخص ؼبباشرة التصرٌفات القانونية، أك ىي صبلحية الشخص »: تعرؼ أىلية األداء بأهنا: أىلية األداء .2
 كالتمييزدراؾ اإلكىذه الصبلحية تعتمد ُب األساس على  ،«لصدكر العمل القانوين منو على كجو يعتد بو قانونا

 دكف نقصاف، كلذلك يكوف مناط أىلية األداء ىنا ىو العقل كالٌتمييز، أٍم كجود اإلرادة الواعية اؼبدرًكة الكاملُت
 .عبميع ما يقـو بو من أفعاؿ كتصرٌفات قانونية

كلكن ُب بعض اغباالت قد يعًتم األىلية نقص، أك قد تنعدـ بشكل كامل النعداـ أك نقص اكتماؿ العقل 
كاإلدراؾ عند الشخص، ُب ىذه اغبالة سوؼ يكوف مثل ىذا اإلنساف متمتعنا بأىلية الوجوب فقط دكف أىلية األداء، 

كعليو يستطيع أف يكوف ُب ىذه اغبالة صاحب حق، دكف أف يكوف قادرنا على مباشرة أٌم تصرؼ قانويٌن يتعٌلق ّٔذا 
كترتبط أىلية األداء  . يتبُت أف أىلية األداء قاصرة على التصرفات القانونية دكف الوقائع القانونيةامن خبلؿ ىذ .اغبقٌ 

 .بالتمييز، ىذا األخَت الذم يرتبط بعامل السن من جهة كعدـ قياـ عارض من العوارض اليت تؤثر فيو كاعبنوف مثبل
 :  ذلك أىفَّ ،أىليو الوجوب زبتلف عن أىلية األداءأسلفنا، فإف  كما : بين أىلية الوجوب وأىلية األداءالفرؽ .3
 يتمٌتع ّٔا كل إنساف ثبتت لو اغبياة بعد الوالدة، كبالتإب فهي أىلية تبدأ كاملة كتستمٌر (أىلية الوجوب) األكٔب 

على ىذا النحو طواؿ حياتو، فبل تتأثٌر بتقٌدـ السن أك بإصابتو بأٌم نوع من األمراض اعبسمية أك النفسية، على 
 .عكس أىلية األداء فهي تتأثر بتقدُّـ سن اإلنساف، كال تكتمل إال ببلوغ السٌن اؼبنصوص عليها ُب القانوف

  كذلك فإف أىلية الوجوب ُب حالة انعدامها فإنو ال يبكن بأم حاؿ من األحواؿ أف وبل شخص آخر ؿبٌلو للقياـ
. ّٔا، ُب حُت أٌف أىلية األداء إذ ما انتقصت أك انعدمت، فإنو يبكن تعويضها من خبلؿ شخص آخر ينوب عنو

 يبٌر اإلنساف دبراحلى ـبتلفة من العمر منذ خلقو ُب رحم األـ، كتبدأ من كونو جنيننا كلغاية :مراحل تطور األىلية .ج 
  1:سن الرشد كالبلوغ، ككل مرحلة من ىذه اؼبراحل يكتسب فيها حقوقنا ـبتلفة، كيًتٌتب عليو التزامات ـبتلفة أيضنا

فيكوف لو بعض اغبقوؽ دكف أٌم 2يكوف داخل رحم األـ كىنا تكوف لو أىلية كجوب ناقصةك :مرحلة الجنين .1
.  التزاـ؛ ألٌف مناط أىلية األداء لبللتزامات اإلدراؾ كالتمييز، كنبا غَت متوفٌػرىٍين ُب حالة اعبنُت

 ىي مرحلة تبدأ منذ الوالدة كانفصاؿ اعبنُت عن رحم األـ، كىنا تكتمل أىلٌية الوجوب لديو ألٌف مرحلة الطفولة .2
اغبياة قد اكتملت بوالدتو حيِّا، أٌما أىلية األداء فتكوف معدكمة؛ ألٌف مناطها التمٌيز كاإلدراؾ بسبب أٌف الطفل ُب 

، كال يًتٌتب عليو أٌم أثر قانوين،ىذه اغبالة غَت فبٌيز أك مدرؾ كتنتهي .  كبالتإب أٌم تصٌرؼ يصدر عنو يعٌد باطبلن
 .مرحلة الطفولة بالبلوغ

ربط اؼبشرع قدرة اإلنساف على إبراـ التصرفات القانونية بقدرتو على التمييز، كبالتإب على إمكانية القياـ كقد 
 :بثبلثة مراحل ىي على التوإبأىلية األداء  سبرُّ بالتصرفات القانونية دبراحل سنو، حيث 

                                                           
 .32حقوؽ الطفل ُب الشريعة اإلسبلمية كالنظاـ السعودم كاؼبواثيق الدكلية، ص عبد الرزاؽ الشيخلي، 1
. 76، أىلية اعبنُت كشخصيتو القانونية، ص من الباب األكؿ راجع الفصل األكؿ2
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 كيكوف فيها اإلنساف قاصرا غَت ، سنة(13)قبل بلوغ سن الثالثة عشر: (انعدام األىلية)مرحلة عدم التمييز  1.2
فبٌيز، كتكوف تصرفاتو باطلة بطبلنا مطلقا، بغٌض الٌنظر عن كوهنا نافعة لو أك ضارة بو، كينوب عنو كلٌيو أك 

 1.كصٌيو أك القٌيم عليو ُب إبراـ ىذه التصرٌفات
 (19) سنة حىت بلوغو سن الرشد(13) اإلنساف سن الثالثة عشرببلوغتبدأ : (نقصان األىلية)مرحلة التمييز  2.2

سنة كاملة كفقا للقانوف اعبزائرم، كفيها يصبح القاصر فبٌيزا كيكوف ناقص األىلية ال عديبها، كمن شبة يكوف لو 
 : كعليو فإف التصرفات تكوف إما2.القدرة على القياـ بالتصرفات القانونية، غَت أٌف ىذه القدرة غَت كاملة

 كمثاؿ ذلك قبولو للهبة اؼبقدمة لو من أحد األشخاص، كحكمها أهٌنا نافذة، : تصرفات نافعة نفعا محضا
. ألهٌنا تزيد ُب ذمتو اؼبالٌية

 أك يرٌتب حقا عينيا على أموالو بغَت مقابل، ، مثل أف يهب ىو ىبة للغَت:تصرفات ضارة ضررا محضا 
 . ألٌف من شأهنا أف تنقص من ذمتو اؼبالٌية،كحكمها أهٌنا باطلة بطبلنا مطلقا

 فتتوقف على إجازة الوٕب أك الوصي أك ، كالبيع أك اإلهبار أك اؼبقايضةتصرفات دائرة بين النفع والضرر 
اؼبشرع أخذ بنظرية العقد اؼبوقوؼ ؼالقٌيم، فإف رأل ُب تصرفو اؼبصلحة أجازه، كإف رأل فيو اؼبضرٌة كاػبطأ رٌده، 

. اليت تعٍت أٌف العقد ال ينتج آثاره إالٌ إذا أجازه الصيٌب بعد بلوغو أك أقرٌه كليو أك كصيو أك القٌيم عليو قبل ذلك
مرحلة االنعقاد كمرحلة : كيرل االذباه اؼبؤيٌد لفكرة العقد اؼبوقوؼ أٌف العقد إمٌبا يبٌر دبرحلتُت خبلؿ تكوينو

الصٌحة، فإف اجتاز اؼبرحلة األكٔب فهو منعقد، كإف ٓب هبتزىا كاف باطبل، فإف استكمل مرحلة االنعقاد مٌر للمرحلة 
، فإذا اجتازىا كاف صحيحا، كإالٌ كاف باطبل، ففكرة العقد اؼبوقوؼ تقـو على االعًتاؼ (مرحلة الصٌحة) التالية

بوجود العقد قبل إجازتو ألنٌو انعقد صحيحا، بيد أٌف ترتيبو آلثاره إمٌبا يكوف متوقٌفا على صدكر اإلجازة فبن خوؿ 
كىو من التصرفات ) ، كمثاؿ ذلك أنو لو أبـر قاصر فبيز عقد بيع(الوٕب أك الوصي أك اؼبقدـ) لو القانوف ذلك

                                                           
القانون  من 42المادة على حكم تصرفات القاصر غَت اؼبميز نصت ، كما من قانوف األسرة86إٔب 81اؼبوادكنصت على ذلك  1

يعترب غَت فبيز من ٓب . ال يكوف أىبل ؼبباشرة حقوقو اؼبدنية من كاف فاقد التمييز لصغر ُب السن أك عتو أك جنوف":نٌصهاك، المدني
 ".سنة (13)يبلع ثبلث عشرة 

 اؼبدين كقانوف األسرة فيما يتعلق حبكم تصرفات القاصر اؼبميز الدائرة بُت النفع كالضرر، ففي حُت تكوف القانوف بُت نبلحظ تناقض 2
ىذه التصرفات صحيحة قابلة لئلبطاؿ ؼبصلحتو كفقا للقانوف اؼبدين، كيزكؿ اغبق ُب إبطاؿ العقد إذا ٓب يتمسك بو القاصر ُب مدة 

، بينما أخذ تقنُت األسرة بنظرية العقد اؼبوقوؼ اؼبأخوذة ( من القانون المدني101المادة)سنوات من بلوغو سن الرشد  (5)طبس
من بلغ سن التمييز كٓب يبلغ سن الرشد طبقا : " اليت جاء فيها من تقنين األسرة83بالمادةمن الفقو اإلسبلمي، كنص عليها 

 من القانوف اؼبدين تكوف تصرفاتو نافذة إذا كانت نافعة لو، كباطلة إذا كانت ضارة بو، كتتوقف على إجازة الوٕب أك 43للمادة
". الوصٌي فيما إذا كانت مًتددة بُت النفع كالضرر، كُب حالة الضرر يرفع األمر إٔب القضاء
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 فيكوف العقد صحيحا غَت أٌف إنتاجو آلثاره يكوف متوقفا على إجازة الوٌٕب أك الوصي، ،(الدائرة بُت النفع كالٌضرر
1.فإف ٓب تتم إجازتو يكوف متوقفا على إجازة القاصر بعد بلوغو سٌن الٌرشد

 

كعلى اؼبشرع اعبزائرم أف يستدرؾ ما كقع فيو من تناقض بالنسبة غبكم تصرفات القاصر اؼبميز الدائرة بُت 
النفع كالضرر، كذلك بالنص على كقف نفاذ ىذا التصرؼ على إجازة الوٕب أك الوصي، أك اعتباره صحيحا قاببل 

لئلبطاؿ، كاؼبهم ُب كل ىذا اػبركج من حالة التناقض، كالذم نراه ىو األخذ بنظرية العقد اؼبوقوؼ، ألٌف ىذا اغبٌل 
يستجيب نظريا ؼبتطلبات ضباية القاصر من التصرفات اليت تضر بذمتو اؼبالٌية، ألٌف العقد اؼبوقوؼ ال يرٌتب أٌم أثر 

قانويٌن، فهو ال يبس بذمتو اؼبالية إٔب غاية صدكر اإلجازة من نائبو الشرعي، كما أف القانوف اؼبدين نفسو أحاؿ إٔب 
 فيكوف الثاين أكٔب بالتطبيق من األكؿ ُب حالة التناقض، فضبل عن أف ،قانوف األسرة فيما يتعلق بأحكاـ األىلية

 2.قانوف األسرة جاء الحقا ُب صدكره على القانوف اؼبدين كالبلحق ينسخ السابق
على  ما ٓب يطرأ سنة كاملة إٔب غاية كفاتو، (19)تبدأ من بلوغ اإلنساف تسعة عشر: (كمال األىلية) الُرشد 3.2

 من التقنُت اؼبدين اليت 40حدده اؼبشرع اعبزائرم ُب نص اؼبادةأك ييعدمها، كىذا ما  يينقصها طارئ أىليتو
كٌل شخص بلغ سٌن الٌرشد متمتعا بقواه العقلٌية كٓب وبجر عليو، يكوف كامل األىلٌية »: نصت على ما يلي

  .«سنة كاملة (19)كسٌن الرشد تسعة عشر .ؼبباشرة حقوقو اؼبدنٌية
 أىليتو عارض من ض كٓب يعًت، سنة(19) من خبلؿ ىذا النص يتضح أٌف اإلنساف إذا بلغ سٌن الرشد

، فإنٌو يكوف أىبل ؼبباشرة كافة التصرفات القانونية ببل استثناء، كيكوف (اعبنوف، العتو، السفو، كالغفلة) العوارض
  .متمتعا بأىلية أداء كاملة

 عوارض وموانع األىلية: ثانيا
عوارض األىلية ُب القانوف اؼبدين عبارة عن أمور تعًتم الشخص اؼبتمٌتع بأىلية األداء، فتيفضي : األىلية عوارض .أ 

إما إٔب إعدامها أك اإلنقاص منها، حيث أف األكٔب تصيب اؼبرء ُب عقلو فتعدمو اإلدراؾ كالٌتمييز، كيلحق بالصيٌب 
 حكمكتتمثل ُب اعبنوف كالعتو، بينما تصيب الثانية اإلنساف ُب تدبَته فتفسده، فيأخذ ، (عدًن األىلٌية)غَت اؼبمٌيز 

 .كتتمثل ُب السفو كالغفلة (ناقص األىلٌية) الصيٌب اؼبمٌيز
 (من القانوف اؼبدين 42اؼبادة)  أٌف اعبنوف كالعتو يعدماف األىلٌية اعبزائرماعترب اؼبشرع: العوارض الُمعدمة لألىلية .1

 حيث تصبح تصرفات الشخص باطلة بطبلنا مطلقا، بينما هبعل كل من السفو كالغفلة الشخص ناقص أىلية
 .(من القانوف اؼبدين 43اؼبادة)

                                                           
موين بودربالة، تصٌرؼ ناقص األىلية الدائر بُت الٌنفع كالٌضرر بُت أحكاـ القانوف اؼبدين كقانوف األسرة، ؾبلة اؼبفكر للدراسات  1

 .167، ص2020، جواف10 ، العدد3  طبيس مليانة، آّلد اعبيبلٕب بونعامة،القانونية كالسياسية، جامعة
أضبد رباحي، حكم التصرفات القانونية لناقص األىلية، دراسة مقارنة ُب القانوف اعبزائرم كالقوانُت اؼبقارنة كالفقو اإلسبلمي، ؾبلة  2

 .31، ص2015 ديسمرب،5العدد  ،2 آّلد  سعيدة، موالم الطاىر،البحوث القانونية كالسياسية، جامعة
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آفة تصيب عقل اإلنساف فيفقد صاحبو القدرة على التمييز كاإلدراؾ، حيث يصبح غَت قادر  كىو: الجنون 1.1
 كما ينفع كما يضر، كبالتإب ال يكوف بوسعو إبراـ التصرفات ، كاػبَت من الشر، من اػبطأالصوابعلى سبييز 

 .القانونية،  كآّنوف وبجر عليو، كيبنع من التصرؼ ُب أموالو بنفسو، كيعُت لو قٌيم يتؤب شؤكنو
. فإٌما أف يكوف أصليا أك طارئا، مطبقا أك متقطعا: اعبنوف أنواعك
 حيث يكوف أصليا مىت بلغ اإلنساف سٌن الٌرشد ؾبنونا، كيكوف طارئا إذا : الجنون األصلي والجنون الطارئ

بلغ سٌن الٌرشد عاقبل، كطرأ عليو اعبنوف إثر ذلك، ككل من اعبنوف األصلي كالطارئ يزيل اإلدراؾ كالٌتمييز، 
 . كيفقد اإلنساف أىليتو فيأخذ حكم الصيب غَت اؼبمٌيز

 اعبنوف اؼبطبق ىو اعبنوف اؼبستمٌر الٌذم ال يفيق اؼبصاب بو منو، دبعٌت أنٌو  :الجنون المطبق والجنون المتقطع
أٌما  .ال تتخللو فًتات إفاقة أك تعٌقل، بل يستغرؽ كل الوقت ببل انقطاع، فتكوف تصرفاتو باطلة بطبلنا مطلقا

اعبنوف اؼبتقٌطع فَتاد بو أف اؼبصاب بو سبٌر عليو فًتات يعود فيها لوعيو كيكوف مدركا كفبيزا، دبعٌت أٌف اعبنوف ال 
 1.يستغرؽ كل األكقات بل تكوف ىناؾ أكقات جنوف كأكقات إفاقة أك تعٌقل

 باطلة فييعدكهنا التصرفات اليت يباشرىا آّنوف ُب فًتات جنونو  بُتكُب ىذا الصدد يفرؽ فقهاء الشريعة اإلسبلمية
كال أثر ؽبا، حبيث تعٌد كأف ٓب تكن، كبُت التصرفات اليت يقـو ّٔا ُب فًتات إفاقتو حيث يعٌدكهنا صحيحة منتجة 

 اعبنوف على 2: من ؾبلة األحكاـ العدلية944آلثارىا، كيعامل معاملة اإلنساف العاقل سواء بسواء، جاء ُب اؼبادة
قسمُت أحدنبا آّنوف اؼبطبق، كىو الٌذم جنونو يستوعب صبيع أكقاتو، كالثٌاين ىو اعبنوف غَت اؼبطبق كىو الٌذم 

:  من آّلة حكم اعبنوف اؼبطبق حيث كرد فيها979يكوف ُب بعض األكقات ؾبنونا كيفيق ُب بعضها، كبينت اؼبادة
تصرفات »:  على حكم اعبنوف اؼبتقطع980، بينما نصت اؼبادة«آّنوف اؼبطبق ىو ُب حكم الصيٌب غَت اؼبمٌيز»

. «آّنوف غَت اؼبطبق ُب حاؿ إفاقتو كتصرفات العاقل
  كما أنو ٓب يبيز بُت التصرفات اليت يباشرىا آّنوف كقت جنونو ككقت 3،كٓب يبٌيز اؼبشرٌع اعبزائرم بُت نوعي اعبنوف

بل يعترب اعبنوف كاحدا، كما اعترب كل تصرفات آّنوف باطلة بطبلنا مطلقا، - إذا كاف جنونو متقطعا–إفاقتو 
بشرط أف تكوف قد صدرت عنو بعد تسجيل قرار اغبجر عليو، أما قبل ذلك فتعٌد تصرفاتو صحيحة إال إذا كانت 

                                                           
 .529 اؼبرجع الٌسابق، ص،ؿبمد سعيد جعفور 1
ُب مصر كصاغو ُب مواد، على  (قدرم باشا)ىو ذبميع لقواعد اؼبعامبلت اؼبالية ُب الٌشريعة اإلسبلمية كفقا للمذىب اغبنفي، قاـ بو  2

غرار ؾبلة األحكاـ العدلية، ليحٌل ؿبٌل القانوف اؼبدين اؼبصرم القدًن،  
 .1891 ،2، مصر، طبوالؽ مرشد اغبَتاف إٔب معرفة أحواؿ اإلنساف، اؼبطبعة الكربل األمَتية ، ، ؿبٌمد قدرم باشا:المرجع

 اؼبتعلق باألكقاؼ بُت اعبنوف اؼبطبق كاعبنوف اؼبتقٌطع، حيث نٌصت 1991 أفريل 27 اؼبؤرٌخ ُب91/10غَت أنٌو مٌيز ُب القانوف 3
 صاحب (كقف )ال يصٌح كقف آّنوف كاؼبعتوه لكوف الوقف تصرفا يتوقف على أىلية التمييز، أما":  منو على ما يلي31اؼباٌدة

، كيبلحظ أنو قد سقطت من "اعبنوف اؼبتقطع فيصٌح أثناء إفاقتو كسباـ عقلو، شريطة أف تكوف اإلفاقة ثابتة بإحدل الطرؽ الشرعٌية
 .(... صاحب اعبنوف اؼبتقطعكقفأٌما ): قبل كلمة صاحب، فينبغي إضافتها لتصبح العبارة كاآلٌب (كقف)النص لفظة 
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تعترب »:  من تقنُت األسرة107أسباب اغبجر فاشية كظاىرة كقت صدكرىا، كىو اغبكم الوارد ُب نص اؼبادة
. «تصرفات اجور عليو بعد اغبكم باطلة، كقبل اغبكم  إذا كانت أسباب اغبكم ظاىرة كفاشية كقت صدكرىا

كيرل البعض أٌف موقف اؼبشرع من عدـ التمييز بُت نوعي اعبنوف يرجع باألساس لصعوبة تعيُت فًتات اإلفاقة 
كفًتات اعبنوف بشكل دقيق، فهو ؿبق فيما ذىب إليو لصعوبة اإلثبات ُب مثل ىذه األحواؿ من جهة، كحىت ال 

 1.يفتح آّاؿ للنزاعات اليت قد تثور ُب ىذا الشأف من جهة أخرل
آفة تصيب العقل كإف كانت ال تعدمو سباما إالٌ أهٌنا ذبعلو ُب حكم آّنوف، كقد عرٌفو جانب من  ىو: العتو 2.1

اضطراب يعًتم العقل دكف أف يبلغ درجة اعبنوف، هبعل اؼبريض ـبتلط الكبلـ، قليل الفهم، فاسد »: الفقو بأنٌو
 يقوؿ الدكتور أنور سلطاف أٌف الشخص اؼبعتوه ىو من كاف 2؛«الٌتدبَت، أك ىو فقداف العقل من غَت جنوف

قليل الفهم ـبتلط الكبلـ، فاسد التدبَت، إالٌ أنٌو ال يضرب كال يشتم، كالعتو مرض عقلي يصيب الشخص 
3.عادة بسبب التقٌدـ ُب السٌن أك اؼبرض كتصٌلب شرايُت اؼبخ

كقد ساكل القانوف ببُت العتو كاعبنوف، غَت أنٌو  
عدـ إجازة تصرؼ الشخص ُب أمواؽبما كينوب : ال بٌد أف يصدر حكم قضائي باغبجر عليهما، كاؼبراد باغبجر

 .عنهما كلٌيهما أك كصٌيهما أك القٌيم عليهما
 اؼبنقصة لؤلىلية ُب كل من السفو كالغفلة، كنبا ليستا آفتاف عقليتاف، العوارضتتمثل  :العوارض المنقصة لألىلية .2

 .بل نبا حالتاف تعًتياف نفسية اإلنساف ال عقلو
 4. بو العقل كالشرعيقضي ربمل اؼبصاب ّٔا على تبذير مالو ُب غَت ما ،السفو حالة نفسية: السفو 1.2
 ،ال تعد الغفلة آفة تصيب العقل، بل ىي نقص ُب اؼبلكات النفسية ذبعل الشخص يسيء التقدير: الغفلة 2.2

فيجرم تصرفات دكف أف يهتدم إٔب ما يعود عليو بالربح فبا يعود عليو باػبسارة، فيغنب ُب تصرفاتو غبنا 
 5.فاحشا

 من 43نص اؼبشرع على حكم تصرفات السفيو كذك الغفلة ُب اؼبادة 6:حكم تصرفات السفيو وذي الغفلة .3.2
كل من بلغ سن التمييز كٓب يبلغ سن الرشد، ككل من بل سن الرشد ككاف ":التقنُت اؼبدين حيث جاء فيو

                                                           
 . كما يليها528، صالسابق اؼبرجع ،ؿبٌمد سعيد جعفور 1
 .284 اؼبرجع الٌسابق، ص،عبد الودكد وبي، كنعماف صبعة 2
 ، عماف،1 مصادر االلتزاـ ُب القانوف اؼبدين األردين، دراسة مقارنة بالفقو اإلسبلمي، دار الثقافة للنشر كالتوزيع، ط،أنور سلطاف 3

 .39، ص2005األردف، 
ىو الٌذم يصرؼ مالو ُب غَت موضعو، كيبٌذر ُب مصارفو، كيضٌيع أموالو كيتلفها »:  من ؾبلة األحكاـ العدلية بأنٌو946 اؼبادةكعرفتو 4

باإلسراؼ، كالذين ال يزالوف يغفلوف ُب أخذىم كإعطائهم كٓب يعرفوا طريق ذبارهتم كسبتعهم بسبب ببلىتهم كخلو قلؤّم يعدكف أيضا 
 .185ؾبلة األحكاـ العدلية، ص: المرجع؛ كعلى ذلك تعترب آّلة ذم الغفلة سفيها. «من السفهاء

 .55، ديواف اؼبطبوعات ج، اعبزائر، ص2  النظرية العامة لبللتزاـ، مصادر االلتزاـ ُب القانوف اؼبدين اعبزائرم، ط،علي علي سليماف 5
من خبلؿ النصوص نبلحظ أف اؼبشرع اعترب كبل من السفيو كاؼبعتوه ناقصي أىلية ُب القانوف اؼبدين، بينما أغبق السفيو ُب قانوف  6

 (.55، صالسابق اؼبرجع ،علي علي سليماف: المرجع ).األسرة بآّنوف كاؼبعتوه كٓب يذكر حكم تصرؼ ذم الغفلة
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 من قانوف األسرة على 85بينما نص ُب اؼبادة". سفيها أك ذا غفلة، يكوف ناقص األىلية كفقا ؼبا يقرره القانوف
 1".تعترب تصرفات آّنوف كاؼبعتوه كالسفيو غَت نافذة إذا صدرت ُب حالة اعبنوف أك العتو أك السفو ":أنٌو

كيكوف كامل اإلدراؾ كالتمييز غَت أنَّو قد تلحق - سٌن الرشد-قد يبلغ اإلنساف السٌن القانونية : األىليةموانع  .ب 
ا سوؼ عند كىي عبارة عن حاالت . بو موانع ربوؿ بينو كبُت مباشرتو للتصرٌفات القانونية حصوؽبا للٌشخص، فًإهنَّ

 :ربوؿ بينو كبُت أىلٌيتو فبل يعود بإمكانو التمٌتع باألىلية الكاملة اؼبمنوحة لو دبوجب القانوف، كىذه اؼبوانع ىي
كاقعة ماديٌة قد ربصل لئلنساف ربوؿ بينو كبُت مباشرتو غبقوقو اليت وبٌق لو مباشرهتا عن ىي عبارة : موانع مادية .1

.  مثل الغيبة أك الفقداف
كل شخص أىل للتعاقد ما ٓب تيسلب أىليتو أك : " من القانوف اؼبدين على ما يأٌب78تنص اؼبادة: موانع قانونية .2

 يؤدم إٔب فبابشهر اإلفبلس الناتج عن توقف التاجر عن دفع ديونو،  كذلك اغبكم 2."وبد منها حبكم القانوف
 3. إدارة أمواؿ اؼبفلسالتفليسة، كيتؤب ككيل التفليسةالتعيُت اإلجبارم لوكيل 

.  إلنساف بعاىتُت من ثبلث، كالصمم كالبكم كالعمىا ىي حاالت العجز الٌشديد نتيجة إصابة :موانع ذاتية .3
من الفصل 4(108إٔب 101من) ٓب ييعٌرؼ اؼبشرع اعبزائرم اغبجر بل اقتصر على ذكر أحكامو ُب اؼبواد :الحجر .ج 

  6. اؼبدين اعبزائرمالقانوفمن ( 44إٔب 40 )كُب اؼبواد من 5اعبزائرم،من قانوف األسرة  اػبامس من الكتاب الثاين
 العتوأك  اعبنوف األىلية؛شخص بلغ سن الرشد بو أحد عوارض   يرـب على كل،تصرؼ قانوينكعليو فاغبجر ىو 

عليو   وبجر عليو كما وبجر على كل شخص ظهرت،اؼبذكورة  السفو، فمن بلغ ىذا السن كبو أحد العوارضأك
  1.ىذه العوارض بعد بلوغو سن الرشد

                                                           
من بلغ سن الرشد كىو ؾبنوف أك معتوه أك سفيو، أك طرأت عليو إحدل : "بأنٌو أيضا األسرة من قانون 101المادةكنصت  1

تعترب تصرفات اجور عليو بعد اغبجر : " أنٌوانون األسرةؽ من 107وأضافت المادة، "اغباالت اؼبذكورة بعد رشده وبجر عليو
 ".باطلة، كقبل اغبكم إذا كانت أسباب اغبجر ظاىرة كفاشية كقت صدكرىا

 كما ُب حالة لو حكم عليو بعقوبة جنائية فبل هبوز أف يتؤب إدارة أموالو ،كيكوف سلب األىلية حبكم اكمة أك حبكم القانوف 2
 .كطاؼبا ظل اغبكم مستمرا ُب التطبيق تعُت لو اكمة قيما نيابة عنو ُب إدارة أموالو. خبلؿ مدة حبس حريتو

يًتتب حبكم القانوف على اغبكم بشهر اإلفبلس كمن : " على ما يلي من القانون التجاري244/1 المادةكىو ما نصت عليو 3
تارىبو زبلي اؼبفلس عن إدارة أموالو أك التصرؼ فيها، دبا فيها األمواؿ اليت قد يكتسبها بأم سبب كاف ما داـ ُب حالة اإلفبلس، 

 ."كيبارس ككيل التفليسة صبيع حقوؽ كدعاكل اؼبفلس اؼبتعلقة بذمتو طيلة مدة التفليسة
من بلغ سن الرشد كىو ؾبنوف أك معتوه أك سفيو أك طرأت عليو إحدل اغباالت : " من قانون األسرة الجزائري101المادة 4

 "اؼبذكورة بعد رشده وبجر عليو
، مواىب اعبليل لشرح ـبتصر خليل، دار الفكر للطباعة كالنشر، (اغبطاب )أبو عبد ا ؿبمد بن عبد الرضبن الرعيٍت اؼبغريب اغبطاب 5

 .632، ص6بَتكت، جزء
عليو، يكوف كامل األىلية ؼبباشرة حقوقو  كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية، كٓب وبجر"  من قانون المدني40المادة 6

 ". سنة كاملة(19)اؼبدنية، كسن الرشد تسعة عشرة
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كببلوغ الطفل تنتهي مرحلة . كّٔذا ندرؾ أف البلوغ ال يعٍت الريشد، فقد يصل الطفل سن البلوغ، كلكنو غَت راشد
 .الطفولة، كتبدأ مرحلة اإلنساف البالغ

  نهاية مرحلة الطفولة: الثانيالفرع
لقد سافرنا ُب ىذه الدراسة مع الطفل من العدـ إٔب اعبنُت ُب بطن أمو، ٍب إٔب اؼبهد صبيا، فمًتعرع ناشئ، ٍب فىت 

مراىق، ٍب كبن اآلف ُب ؿبطة الشاب البالغ، فلكل بداية هناية، ككبن كصلنا إٔب اطة األخَتة ُب رحلتنا، كىي هناية 
مرحلة الطفولة، كاليت تكوف إما بالبلوغ، فيصبح الولد رجبل، كالبنت امرأة، أك تنتهي باؼبوت الذم ىو النهاية اغبتمية 

 :لكل ـبلوؽ، كعليو فقد قسمنا ىذا الفرع إٔب قسمُت
 .     البلوغ: أوال
موت الطفل : ثانيا

البلوغ : أوال
 تعريف البلوغ .أ 

 :لو معنياف: لغةالبلوغ  .1
 :، كمنوالوصوؿىو  البلوغ: المعنى األول 1.1
 يىا أىيػُّهىا الرَّسيوؿي بػىلٍّْغ مىا أيٍنزًؿى إًلىٍيكى ًمٍن رىبّْكى كىًإٍف ٓبىٍ تػىٍفعىٍل فىمىا بػىلٍَّغتى رًسىالىتىوي ﴿ الببلغ كالتبليغ كما قاؿ سبحانو﴾ 

 .أم أكصل رسالة ربك ،[67:اؼبائدةسورة ]
 لىهينَّ ﴿ :قولو تعأبك  .أم كصلن األجل ،[231:البقرةسورة ] ﴾كىًإذىا طىلٍَّقتيمي النّْسىاءى فػىبػىلىٍغنى أىجى
 ٍعبىةً ﴿: سبحانوقولو ك  . للكعبةكاصل أم [95:اؼبائدةسورة ] ﴾ىىٍدينا بىاًلغى اٍلكى
 اغبيليم  كصلوا أم[59:النورسورة ] ﴾كىًإذىا بػىلىغى اأٍلىٍطفىاؿي ًمٍنكيمي اغبٍيليمى  ﴿:كمنو أيضان قولو عز كجل .
 .  إذا أدركا كنبا بالغاف(البنت) بلغ الصيب كاعبارية:  ففي لساف العرب قاؿ؛اإلدراؾالبلوغ ىو : المعنى الثاني 2.1

  ؛ يدالف على ما كبن فيواؼبعنيُتف كبل أكالظاىر 
  الوصوؿ إٔب النضج اعبنسي اػباص دبعٌت البلوغ البدينيعٍتفاؼبعٌت األكؿ .  
 التعامل التصرؼ ككاؼبعٌت الثاين يتضمن معٌت اإلدراؾ العقلي كحسن. 
 فهمان أعمق   الواصل إٔب مرحلة النضج اعبنسي تنضج مداركو كيبدأ بدرؾ كيفهمبينهما؛ فالطفليبكن اعبمع ك

 . كاإلدراؾ أيضان يشمل كليهما، يشمل الوصوؿ العقلي كالبدين، فالوصوؿكأكسع

                                                                                                                                                                                           
1

اؼباجستَت ُب  شهادة عاىد أبو العطا، اغبجر على الصغَت كآّنوف كالسفيو كتطبيقاهتا ُب ااكم الشرعية ُب قطاع غزة، رسالة لنيل 
 4، ص2008فلسطُت،  القضاء الشرعي،كلية الشريعة كالقانوف ُب اعبامعة اإلسبلمية،
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 تبدأ مداركو  كصل اإلنساف إٔب مرحلة البلوغ اعبسدمفإذا ؛بُت اإلدراؾ العقلي كالبلوغ اعبسدمتبلـز  فهناؾ 
 كما أف العكس صحيح يعٍت إذا كصل اإلنساف إٔب ، فتكوف إدراكاتو أفضل كأعمق كأمشل،بالتفتح أيضان 

 . قد كصل إٔب البلوغ اعبسدمالغالبالتفتح العقلي كاإلدراؾ األعمق يكوف ُب 
 .االحتبلـ كاإلدراؾككخبلصة فإف البلوغ ىو 

ىو قوة ربدث للشخص، تنقلو من حاؿ الطفولة إٔب حاؿ الرجولة، كىو وبصل بظهور : عند الفقهاءالبلوغ  .2
 1. كاغبيض عند األنثى(اغبمل) عبلمة من عبلماتو الطبيعية كاالحتبلـ، ككاغببل

 2.كالرنشد كالبلوغ قد وبصبلف ُب كقت كاحد، كقد يتأخر الرنشد عن البلوغ تبعا لًتبية الشخص كاستعداده
سن الرشد : "أفٌ   ُب فقرهتا الثانية من القانوف اؼبدين اعبزائرم على40 نصت اؼبادة:البلوغ في القانون الجزائري .3

جر : " من قانوف األسرة86، كقد أحالت إليها اؼبادة"سنة كاملة (19)تسعة عشر  كل من بلغ شن الريشد كٓب وبي
 من قانوف األسرة حددت 7، كما أف اؼبادة" من القانوف اؼبدين40عليو يعترب كامل األىلية كفقا ألحكاـ اؼبادة

 ".سنة19تكتمل أىلية الرجل كاؼبرأة ُب الزكاج بتماـ : "أىلية الزكاج بنصها أنو
 سنة كاملة، كىو سن اكتماؿ أىلية الشخص، بشرط أف 19كّٔذا فإف القانوف اعبزائرم تكلم عن سن الرُّشد بأنو

جر عليو كييفهم من ىذه النصوص أف مناط البلوغ ُب القانوف اعبزائرم ىو . يكوف متمتعا بقواه العقلية كٓب وبي
 .سنة كاملة (19)السن، كىو بلوغ تسع عشرة 

 الطفلأعدؿ األقواؿ ببلوغ ُب   الشريعة اإلسبلميةيتحدد البلوغ ُبعالمات البلوغ بين الشريعة والقانون،  .ب 
يض  3اػبامسة عشرة، ، كللفقهاء ُب ذلك الفتاةمع ظهور عبلماتو؛ كشعر اللّْحية كالعانة، كاحتبلـ الصيب، كحى

  4.تفصيله ييرجىع إليو
كقد نصت . سنة كاملة كما ذكرنا19أما ُب القانوف اعبزائرم فإف عبلمة البلوغ الوحيدة ىي السن كىي بلوغ 

 ".سنة (19)تكتمل أىلية الرجل كاؼبرأة ُب الزكاج بتماـ تسع عشرة : " من قانوف األسرة أنو7اؼبادة

                                                           
 .فإف ٓب ييوجد شيء من ىذه العبلمات كاف البلوغ بالسن 1
 .213، ص22اؼبوسوعة الفقهية الكويتية، مرجع سبق ذكره، ج 2
ؿ بو ُب ذلككفبا  3 يـو أيحد ُب القتاؿ كأنا ابن أربع عٍشرة  ملسو هيلع هللا ىلصعرىضٍت رسوؿي ا : حديث ابن عمر رضي ا عنهما قاؿ: ييستدى

زين، كعرىضٍت يـو اػبندؽ كأنا ابن طبس عشرة سنة، فأجازىين، قاؿ نافع فقىًدمت على عمر بن عبد العزيز كىو يومئذ : سنة، فلم هبي
ثتو اغبديث، فقاؿ إف ىذا غبىدّّ بُت الصغَت كالكبَت، فكتىب إٔب عيمالو أف يىفرضوا ؼبن كاف ابن طبس عشرة سنة، كمن : خليفة، فحدَّ

، 2664باب بلوغ الصبياف كشهادهتم، حديث رقم  ، كتاب الشهادات، البخارم؛متفق عليو ).كاف دكف ذلك، فاجعلوه ُب الًعياؿ
 (.1490، ص1868، باب بياف سن البلوغ، حديث رقم  كتاب اإلمارة،مسلم. 533ص

ربقيق عبد ا بن عبد اسن الًتكي كعبد الفتاح ؿبمد اغبلو، دار عآب الكتب، الرياض، اؼبملكة العربية ، اؼبغٍتػ ابن قدامة 4
 . 1997السعودية، الطبعة الثالثة، 
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كالقانوف ُب اغبقيقة اىتم بالريشد أك كماؿ األىلية، كجعل من البلوغ عبلمة عليهما؛ فإذا بلغ الشخص سن 
سنة كاملة، متمتعا بقواه العقلية كغَت ؿبجور عليو، يكوف كامل األىلية حسب نص اؼبادتُت  (19)تسعة عشر

 .( من قانوف األسرة86 من القانوف اؼبدين، كاؼبادة40اؼبادة)
 : ينتج عن بلوغ الشخص آثار نذكر منها:آثار البلوغ .ج 

كل االلتزامات الشرعية كالفرائض الدينية أساسها البلوغ، فالصـو كاغبج كاعبهاد، كحىت :  الشرعيالتكليف .1
 :ملسو هيلع هللا ىلصالصبلة كإف كاف مطلوب االلتزاـ ّٔا قبل ذلك، كلكن وباسب على تركها بعد البلوغ، قاؿ رسوؿ ا

 فالصيب أك 1.«يعقل حىت اؼبعتوهعن الصغَت حىت يبلغ، كعن النائم حىت يستيقظ، كعن : رفع القلم عن ثبلثة»
 .الطفل مرفوع عنو القلم كال وباسب، حىت إذا بلغ بدأ التكليف كمعو اغبساب

إذا بلغ الشخص كليس بو أم عارض من عوارض األىلية، فبإمكانو مباشرة حقوقو :  الحقوؽ المدنيةمباشرة .2
 من 40اؼبدنية بنفسو، كال وبتاج إٔب شخص آخر يتؤب شؤكنو أك ينوب عنو أك يبثلو، كىو ما نصت عليو اؼبادة

كل شخص بلغ  سن الرُّشد متمتعا بقواه العقلية كٓب وبجر عليو، يكوف كامل األىلية : القانوف اؼبدين اعبزائرم
 .ؼبباشرة حقوقو اؼبدنية

 تتدرج اؼبسؤكلية اعبزائية مع الشخص حسب السن، فإذا بلغ كانت اؼبسؤكلية اعبزائية كاملة، 2:الجزائية المسؤولية .3
 : على ىذا التدرج كما يلي51،50،49 اعبزائرم ُب اؼبواد3كقد نص قانوف العقوبات

من قانوف  49/1اؼبادة سنوات، كىو ما جاءت بو (10)إذا كاف سنو أقل من عشر :  ال يكون محال للمتابعة1.3
 .سنوات( 10)ال يكوف ؿببل للمتابعة اعبزائية القاصر الذم ٓب يكمل عشر : العقوبات

من قانوف  49/2اؼبادة  سنة،13 إٔب أقل من10 إذا كاف سنو من:يخضع لتدابير الحماية والتهذيب 2.3
 ..سنة إال تدابَت اغبماية أك التهذيب13إٔب أقل من 10 توقع على القاصر الذم يًتاكح سنو منال: العقوبات

 : فإنو ىبضع إٔب: سنة18 إلى 13إذا كان سنو من  3.3
 سنة إما لتدابَت اغبماية أك التهذيب أك لعقوبات 18 إؿ 13 ىبضع القاصر الذم يبلغ من:تدابير الحماية

 .(من قانوف العقوبات 49/3اؼبادة)، ـبففة
 سنة، كىبفف السجن 20 إٔب 10زبفف عقوبة السجن اؼبؤبد أك اإلعداـ إٔب السجن من: تخفيف العقوبة 

 1.من قانوف العقوبات 50طبقا للمادة. اؼبؤقت إٔب نصف اؼبدة

                                                           
كأخرجو الًتمذم  .619، ص4402 ُب سننو، كتاب اغبدكد، باب ُب آّنوف يسرؽ أك يصيب حدا، حديث رقم أبو داككدأخرجو  1

 .344، ص1423ُب جامعو، أبواب اغبدكد، باب ما جاء فيمن ال هبب عليو حد، حديث رقم 
 سنة، ُب حُت القانوف اؼبدين كقانوف األسرة كما رأينا 18 من قانوف العقوبات فإف سن الريشد اعبزائي ىو49حسب نص اؼبادة 2

 . سنة، كىذا تضارب كتباين بُت القوانُت، ككبن نرل كجوب توحيد سن الريشد خاصة أف الفارؽ ىو سنة كاحدة فقط19حددىا بػ
 .اؼبتضمن قانوف العقوبات، اؼبعدؿ كاؼبتمم1966يونيو سنة 8 اؼبوافق 1386صفر عاـ 18اؼبؤرخ ُب 66-156األمر رقم  3
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 2.من قانوف العقوبات 51:اؼبادة حسب: التوبيخ أو الغرامة في حالة المخالفة 
إذا بلغ الطفل فبالتأكد تقل حقوقو، كتزيد كاجباتو خاصة اذباه أسرتو، كلكن : حقوؽ االبن البالغ على والديو .د 

 :بالرغم من ذلك فإف لو حقوؽ على كالديو، منها
 :الدعاء كالنصيحة أكثر ما وبتاجو االبن البالغ من كالديو ُب ىذه اؼبرحلة: النصيحةحق الدعاء و .1

﴿كىأىٍصًلٍح على األب أك األـ اغبرص على الدعاء البنهما بالتوفيق كالصبلح  :بالصالح والتوفيقلالبن  الدعاء 1.1
ًة كىًمٍن ذيرّْيَّيًت ﴿، ]15:األحقاؼسورة [ٕب ُب ذيرّْيَّيًت﴾  .]40:سورة الرعد[﴾رىبّْ اٍجعىٍلًٍت ميًقيمى الصَّبلى

كاالبن ُب ىذه السن أحوج ما يكوف إٔب من ينصحو كيوجهو التوجيو الصحيح، كلن  : والتوجيو للخيرالنُّصح 2.1
ذره من الشرؾ  هبد أفضل من كالديو ُب ذلك، فهما قدكتو كمثلو األعلى، فهذا لقماف اغبكيم ينصح ابنو كوبي

 .]13:لقمافسورة [﴾كىًإٍذ قىاؿى ليٍقمىافي اًلبًٍنًو كىىيوى يىًعظيوي يىا بػيٍتىَّ الى تيٍشرًٍؾ بًاللًَّو ًإفَّ الشٍّْرؾى لىظيٍلمه عىًظيمه ﴿
، كُب حديث جرير بن الصغَت ليس كتوجيو الصيب  النيصح بالرفق كاللُت، فتوجيو الشاب البالغذلككيكوف 

ـر اػبَت: " قاؿملسو هيلع هللا ىلصعبد ا رضي ا عنو عن النيب  ـر الرّْفق، وبي   3."مىن وبي
 ، فعلى األبوين أف يتحلياىادفة، كنيٍصح بنَّاءىادئة كالفىت كالفتاة بعد البلوغ ُب حاجة إٔب كلمة طيّْبة 

، ال يأٌب خبَتو بالرفق  . كاألىناة، كسىعة الصدر، كطوؿ الباؿ؛ فإف االستعجاؿ كالتشنُّج كالغضب اؼبذمـو
كالشاب بعد البلوغ حباجة إٔب من ييصاحبو كيرافقو كيستمع إليو، حىت : عند البلوغومشاورتو مصاحبة الوالد ابنو  .2

كىذا إبراىيم . ال يتجو إٔب رفقاء السوء، فعلى األب أف يكوف كذلك مع ابنو، كعلى األـ أف تفعل ذلك مع ابنتها
نىاـً فػىلىمَّا بػىلىغى مىعىوي السٍَّعيى قىاؿى يىا بػيٍتىَّ ًإينّْ أىرىل ُب ﴿عليو السبلـ يشاكر ابنو ُب أخطر قرار كيستمع إليو   أىينّْ اٍلمى

قىاؿى يىا أىبىًت افٍػعىٍل مىا ﴿ ، فَتد عليو االبن البار بأدب كاحًتاـ]102:الصافاتسورة [﴾أىٍذحبىيكى فىاٍنظيٍر مىاذىا تػىرىل
 .]102:الصافاتسورة [﴾تػيٍؤمىري سىتىًجديين ًإٍف شىاءى اللَّوي ًمنى الصَّاًبرًينى 

إذا بلغ الطفل كىو عاجز عقليا أك بدنيا؛ أم بو إعاقة عقلية أك : إعالتو إن كان عاجزا وإعانتو إن كان فقيرا .3
إعاقة بدنية أك مرض يعجزه عن التصرؼ بنفسو، ففي ىذه اغبالة يستمر األبواف ُب إعالتو كاإلنفاؽ عليو، فإف ٓب 

                                                                                                                                                                                           
 سنة غبكم جزائي فإف العقوبة 18 إٔب13إذا قضي بأف ىبضع القاصر الذم يبلغ سنو من":  من قانون العقوبات50نص المادة 1

إذا كانت العقوبة اليت تفرض عليو ىي اإلعداـ أك السجن اؼبؤبد فإنو وبكم عليو بعقوبة اغببس من :اليت تصدر عليو تكوف كاآلٌب
كإذا كانت العقوبة ىي السجن أك اغببس اؼبؤقت فإنو وبكم عليو باغببس ؼبدة تساكم نصف اؼبدة  .عشر سنوات إٔب عشرين سنة

 ".اليت كاف يتعُت اغبكم عليو ّٔا إذا كاف بالغا
 إما بالتوبيخ كإما 18 إٔب13ُب مواد اؼبخالفات يقضي على القاصر الذم يبلغ سنو من: " من قانون العقوبات51نص المادة 2

 ."بعقوبة الغرامة
إف : "كُب حديث عائشة رضي ا عنها. 2003، ص2592  حديث، كتاب الرب كالصلة كاآلداب، باب فضل الرفق،ركاه مسلم 3

  حديثباب فضل الرفق،،  كاآلداب كتاب الرب كالصلة،ركاه مسلم "الرّْفق ال يكوف ُب شيء إال زانىو، كال يينزىع من شيء إال شانىو
 .2004ص، 2594رقم 
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 ا الوالدين أال يىًتكوا أكالدىم، فعلى(..األخ، اعبد، العم،)يكن لو أبواف فيجب ذلك على عصبتو األقرب فاألقرب 
فالشَّطر، : فقاؿ سعد ،ملسو هيلع هللا ىلصلىمَّا أراد سعد بن أيب كقاص رضي ا عنو أف يوصيى دبالو كلو، هناه النيب ؼفقراءى؛

عهم عىالةن ": ملسو هيلع هللا ىلصالثػُّليث، قاؿ: ، قاؿ"فنهاه" فالثػُّليث كالثػُّليث كثَت؛ إنك إف تدىٍع كرىثتك أغنياءى، خَته من أف تدى
 1".يتكفَّفوف الناس ُب أيديهم، كإنَّك مهما أنفىقت من نفقة، فإهنا صدقة، حىت اللُّقمة اليت تىرفعها إٔب ُب امرأتك

 .، كال بالغيلو كاؼببالغةكاعبور بالظلم ترضىال فالشريعة 
البالغ، نبا  كلدإذا بلغ االبن سن الزكاج، ككاف مهيأن لذلك، فعلى الوالدين أف يسعيا لتزكيج :تزويج االبن البالغ .4

صينو  ، أك داء  كارمات من كقوعو ُب الفاحشةأفضل بالزكاج كعفافوسواء كاف ابننا أك بنتنا؛ ألف ربى
رات خاصة ُب ىذا كُب تأخَت الزكاج أخطاره متعددة، .  الفراغ كالبطالةكمساكئكفيو دىرءه ألخطار العنوسة،  .اؼبخدّْ

، العصر دت كتنوَّعت فيو كسائلي اإلغراء كاإلغواء كاإلثارة، كُب بقاء الشباب سنوات طويلة ببل زكاجو ؛ إذ تعدَّ
 2.كـباطر كبَتة، كثَتةمفاسدي 

 كذباكز ، كسىًت الزَّالَّت، البنهماكاٍلتماس األعذار العفو الوالدين على: العفو والِحلم والتجاوز عن أخطاء االبن .5
  خبطئهم فطلبوا العفو من أبيهم يعقوب عليو السبلـ إخوة يوسفاعًتؼكلقد األخطاء كالتغاضي عنها أحيانا، 

سورة [﴾قىاؿى سىٍوؼى أىٍستػىٍغًفري لىكيٍم رىيبّْ ًإنَّوي ىو اٍلغىفيوري الرًَّحيمي  (97 )﴿قىالوا يىا أىبىانىا اٍستػىٍغًفٍر لىنىا ذينيوبػىنىا ًإنَّا كينَّا خىاًطًئُتى 
قىاؿى الى تػىٍثرًيبى ﴿، كعامل يوسف عليو السبلـ إخوتو بالعفو كاغبًلم بعد كل الذم فعلوه بو ك]98-97:يوسف

 .]92:سورة يوسف[﴾عىلىٍيكيمي اٍليػىٍوـى يػىٍغًفري اللَّوي لىكيٍم كىىيوى أىٍرحىمي الرَّاضًبًُتى 
 3ليس للموت كقت ؿبدد، أك سن معُت، فيموت الكبَت كالصغَت، كالصحيح كاؼبريض: موت الطفل: ثانيا

تبدأ مرحلة اإلنساف بنفخ الركح فيو، كما رأينا مع اعبنُت، كتنتهي حياتو خبركج تلك الركح، ذلك : حقيقة الموت .أ 
كىيىٍسأىليونىكى عىًن الرُّكًح قيًل الرُّكحي ًمٍن أىٍمًر رىيبّْ كىمىا أيكتًيتيٍم ًمنى اٍلًعٍلًم ًإالَّ ﴿السر اإلؽبي الذم ال يعلم حقيقتو إال ا 

                                                           
 .555، ص2742 حديثأف يًتؾ كرثتو أغنياء خَت من أف يتكٌففوا الناس،   بابمتفق عليو؛ ركاه البخارم ُب كتاب الوصايا، 1

 . 1250، ص1628  حديث باب الوصية بالثلث، كتاب الوصية،،كمسلم
، دار  على ضوء القرآف الكرًن كالسنة اؼبطهرةتأخر سن الزكاج أسبابو كأخطاره كطرؽ عبلجوعبد الرب نواب الدين آؿ نواب،  2

 . 1987، اؼبملكة العربية السعودية، الطبعة األكٔب،  الرياض للنشر كالتوزيع،العاصمة
 . يقوؿ فيهاقصيدة تينسب إٔب اإلماـ الشافعيكُب  3

 فكم من صحيح مات من غَت علة  ككم من سقيم عاش حينا من الدىر

 فكم من فىت أمسى كأصبح ضاحكا كقد نيسجت أكفانو كىو ال يدرم
 ككم من عركس زينوىا لزكجها كقد قيبضت أركاحهما ليلة القدر

 ككم من صغار ييرذبى طوؿ عمرىم كقد أيدخلت أجسامهم ظلمة القرب
 ككم ساكن عند الصباح بقصره  كعند اؼبساء قد كاف من ساكن القرب

 فمن عاش ألفا كألفُت فبل بد من يـو يسَت إٔب القرب
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فػىلىٍوالى ًإذىا بػىلىغىًت اغبٍيٍلقيوـى ﴿، فإذا خرجت الركح فلن ييرجعها أحد إال ا سبحانو [85:اإلسراءسورة ]﴾ قىًليبلن 
رى مىًديًنُتى  (85)كىكبىٍني أىقٍػرىبي إًلىٍيًو ًمٍنكيٍم كىلىًكٍن الى تػيٍبًصريكفى  (84)كىأىنٍػتيٍم ًحينىًئذو تػىٍنظيريكفى  (83) فػىلىٍوالى ًإٍف كيٍنتيٍم غىيػٍ
كقد خلق ا اؼبوت امتحانا كاختبارا كابتبلء . [87-83:الواقعةسورة ]﴾ تػىٍرًجعيونػىهىا ًإٍف كيٍنتيٍم صىاًدًقُتى  (86)

 ﴾ بلن ليوىكيٍم أىيُّكيٍم أىٍحسىني عىمى ٍوتى كىاغبٍىيىاةى لًيىبػٍ لىقى اٍلمى  ، [02:اؼبلكسورة ]﴿الًَّذم خى
ٍوتً ﴿فاؼبوت ىو النهاية اغبتمية لكل ـبلوؽ، فػ  سورة -185:آؿ عمرافسورة ]﴾ كيلُّ نػىٍفسو ذىائًقىةي اٍلمى

هىا فىافو ﴿، ك[57:العنكبوت سورة -35:األنبياء ، كلن يستطيع أحد أف [26:الرضبافسورة ]﴾ كيلُّ مىٍن عىلىيػٍ
ٍوتى ًإٍف كيٍنتيٍم صىاًدًقُتى ﴿يدفع اؼبوت عن نفسو   كلن [168:آؿ عمرافسورة ]﴾ قيٍل فىاٍدرىءيكا عىٍن أىنٍػفيًسكيمي اٍلمى

ًقيكيمٍ ﴿يفلت منو أحد  ٍوتى الًَّذم تىًفرُّكفى ًمٍنوي فىًإنَّوي ميبلى ، كلن يستطيع أحد الفرار [08:اعبمعةسورة ]﴾ قيٍل ًإفَّ اٍلمى
ٍوًت أىًك اٍلقىٍتلً ﴿منو  أىيٍػنىمىا ﴿كلن ينجو منو أحد  ،[16:األحزابسورة ]﴾ قيٍل لىٍن يػىنػٍفىعىكيمي اٍلًفرىاري ًإٍف فػىرىٍرًبيٍ ًمنى اٍلمى

ةو  ٍوتي كىلىٍو كيٍنتيٍم ُب بػيريكجو ميشىيَّدى كىجىاءىٍت سىٍكرىةي ﴿، فهو اغبقيقة اؼبطلقة [78:النساءسورة ]﴾ تىكيونيوا ييٍدرًكيكيمي اٍلمى
ٍوًت  يدي بًاغبٍىقّْ اٍلمى ٍوتي تػىوىفػٍَّتوي ريسيلينىا كىىيٍم الى ﴿، [19:ؽسورة ]﴾  ذىًلكى مىا كيٍنتى ًمٍنوي ربًى حىىتَّ ًإذىا جىاءى أىحىدىكيمي اٍلمى
يػىتػىوىَبَّ اأٍلىنٍػفيسى ًحُتى مىٍوهًتىا كىالَّيًت ٓبىٍ سبىيٍت ُب مىنىاًمهىا ..﴿ا سبحانو ىو الذم ، ك[61:األنعاـسورة ]﴾ يػيفىرّْطيوفى 

لو ميسىمِّى ٍوتى كىيػيٍرًسلي اأٍليٍخرىل ًإٔبى أىجى هىا اٍلمى ، كىو الذم قٌدر [42:األحزابسورة ]﴾ فػىييٍمًسكي الَّيًت قىضىى عىلىيػٍ
ٍوتى كىمىا كبىٍني دبىٍسبيوًقُتى ﴿زماهنا ككقتها نىكيمي اٍلمى ٍرنىا بػىيػٍ  .[60:الواقعةسورة ]﴾ كبىٍني قىدَّ

ٍوتً ﴿لقد ظٌبى ا عز كجل اؼبوت مصيبة : فضل الصبر عند موت الولد .ب  سورة ]﴾ فىأىصىابػىٍتكيٍم ميًصيبىةي اٍلمى
، كاؼبصيبة [11:التعابنسورة ]﴾ مىا أىصىابى ًمٍن ميًصيبىةو ًإالَّ بًًإٍذًف اللًَّو كىمىٍن يػيٍؤًمٍن بًاللًَّو يػىٍهًد قػىٍلبىوي ﴿، ك[106:اؼبائدة

رىأىىىا ًإفَّ ذىًلكى ﴿من قضاء ا كقدره  مىا أىصىابى ًمٍن ميًصيبىةو ُب اأٍلىٍرًض كىالى ُب أىنٍػفيًسكيٍم ًإالَّ ُب ًكتىابو ًمٍن قػىٍبًل أىٍف نػىبػٍ
 .[22:اغبديدسورة ]﴾ عىلىى اللًَّو يىًسَته 

هيٍم ميًصيبىةه قىاليوا ًإنَّا لًلًَّو كىًإنَّا إًلىٍيًو رىاًجعيوفى ﴿موت الولد من أعظم ما ييصاب بو الوالدين ك ﴾ الًَّذينى ًإذىا أىصىابػىتػٍ
. ، كالدعاء للولد اؼبتوَب بالرضبة كاؼبغفرة، كالتصدؽ عليو، أىم حقوقو على كالديو األحياء[156:القرةسورة ]

 .كأفضل ما يواجو بو اآلباء ىذه اؼبصيبة ىو الصرب كالتحمل كالرضا بقضاء ا كقدره
 ييعلمنا القرآف من خبلؿ قصص األنبياء الصرب، فهذا يعقوب عليو السبلـ عند فقده ابنو يوسف، صرب 

األحاسيس اغبزينة كىو وبمل من اؽبمـو ك ذلكقاؿ  ،[84:يوسفسورة ]﴾ كىقىاؿى يىا أىسىفىى عىلىى ييوسيفى ﴿كربمل
ًظيمه ﴿حىت غلبتو عاطفة األبوة  ،اليت كانت ذبيش ُب صدره نىاهي ًمنى اغبٍيٍزًف فػىهيوى كى سورة ]﴾ كىابٍػيىضٍَّت عىيػٍ

رىضنا أىٍك ﴿، كعندما عاتبوه على كثرت ذكره ليوسف ك[84:يوسف قىاليوا تىاللًَّو تػىٍفتىأي تىٍذكيري ييوسيفى حىىتَّ تىكيوفى حى
﴾ قىاؿى ًإمبَّىا أىٍشكيو بػىثّْي كىحيٍزين ًإٔبى اللًَّو كىأىٍعلىمي ًمنى اللًَّو مىا الى تػىٍعلىميوفى ﴿، [85:يوسفسورة ] ﴾ تىكيوفى ًمنى اؽٍبىاًلًكُتى 

 .[86:سورة يوسف]
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 1.كقد كردت ُب السنة نصوص كثَتة ُب فضل الصرب على فقد الولد  
ما لعبدم اؼبؤمن عندم جزاء إذا : يقوؿ ا عز كجل:" قاؿملسو هيلع هللا ىلصرضي ا عنو أف النيب ىريرةمنها ما ركاه أبو 

  2." إال اعبنةقبضت صفيَّو من أىل الدنيا ٍب احتسبو
كُب األخَت كعند إهنائنا ؽبذه الدراسة كىذا البحث عن الطفل، أردنا أف ننعى  : األبناء في الشعر العربي3رثاء .ج 

 .ىذا األخَت ككبن نودعو إٔب آخر ؿبطاتو، يغمرنا مزيج من مشاعر اغبب كالشوؽ كاألٓب كاغبزف
كُب اغبقيقة فإف الشعر العريب مليء برثاء األبناء، كىو ييعربّْ بصدؽ كحسرة كأسى عن معاناة اآلباء، الذين فقدكا 

أبناءىم كىم صغار أك بالغُت، فمحبة الوالدين ألكالدىم ال يبكن كصفها، كلوعة الفراؽ ال يستطيع ربملها إال من 
                                                           

دثي عن رسوؿ  رضي ا عنو؛قلت أليب ىريرة : عن أيب حساف خالد بن عبلف قاؿحديث : منها 1 إنو قد مات ٕب ابناف فما أنت ؿبي
 أبويو فيأخذ: أك قاؿ صغاريىيم دعاميص اعبنَّة يتلقي أحدىم أباه"نعم : قاؿ:  حبديث تيطيبي بو أنفسنا عن موتانا؟ قاؿملسو هيلع هللا ىلصا 

 كتاب الرب ركاه مسلم، ".حىت ييدخلو ا كأباه اعبنة فبل ينتهي:  ثوبك ىذا فبل يتناىى أك قاؿةبثوبو أك قاؿ بيده كما آخيذي أنا بصنف
 .2029، ص2635 حديث كالصلة كاآلداب، باب فضل من يبوت لو كلد فيحتسبو،

 جاء قربت إليو  فلماال ربدثوا أبا طلحة حىت أكوف أنا أحدثو،:  قالت ألىلهارضي ا عنها،من أـ سليم  مات ابن أليب طلحة -
يا أبا :  فوقع ّٔا فلما رأت أنو شبع كأصاب منها، قالت،ٍب تصنعت لو أحسن ما كانت تصنع قبل ذلك عشاءن، فأكل كشرب،

نعوااطلحة أرأيت لو أف قومان أع : فغضب، كقاؿ  ابنك،فاحتسب: قالت، ال: قاؿ؟ ركا عاريتهم أىل بيت، فطلبوا عاريتهم أؽبم أف يبي
بارؾ ا لكما : ملسو هيلع هللا ىلص فأخبػىرىهي دبا كاف، فقاؿ رسوؿ املسو هيلع هللا ىلص حىت أٌب رسوؿ افانطلقتركتيٍت حىت تلطخت ٍب أخربتيٍت بابٍت، 

.  مسح كجهو كظبٌاه عبد املسو هيلع هللا ىلص أف رسوؿ ا: كُب اغبديثفولدت غبلمان : كذكر اغبديث كفيو، فحملت: ُب غابر ليلتكما، قاؿ
. 1909، ص2144 ؿ الصحابة، باب من فضائل أيب طلحة األنصارم رضي ا عنو، حديث رقمئركاه مسلم، كتاب فضا

2
 .1358، ص6424  كتاب الرقاؽ، باب العمل الذم يبتغي بو كجو ا تعأب، حديث رقمركاه البخارم، 
، كقد عيًرؼ منذ العصر (اؼبرثي)  على اؼبيت فن من فنوف الشعر العريب الذم يعرب عٌما ُب نفس الشاعر من حزفىوالرثاء  3

 شعر رثاء األبناء من أشرؼ كأطهر كأصدؽ  ييعدٌ .فيقـو الشاعر بذكر ؿباسن اؼبرثي كيعرب عن إحساسو اذباه اؼبيت، اعباىلي
 .ابنوعن حزنو الشديد لفقد  ك يعكس رقة مشاعر كأحاسيس الشاعر،كىواألشعار ُب الشعر العريب، 

: اػبنساء كىي ترثي أخاىا صخرا، كفبا قالتعند العرب، كأشهر من عيرًفت بالرثاء 
ميدا  النىدلأىال تىبًكياًف ًلصىخرً   أىعىيٍتىَّ جودا كىال ذبى

 أىال تىبًكياًف اعبىرمءى اعبىميلى  أىال تىبًكياًف الفىىت السىيّْدا
  الًعمادً رىفيعى  الًنجاًد طىويلى   أىمرىداسادى عىشَتىتىوي 

جًد مىدَّ ًإلىيًو يىدا
ى
  بًأيديًهمً ًإذا القىوـي مىٌدكا ًإٔب اؼب

جًد ٍبيَّ مىضى
ى
 فىناؿى الَّذم فىوؽى أىيديًهمً   ميصًعداًمنى اؼب

لّْفيوي القىوـي ما كىًإف كافى أىصغىرىىيم مىوًلدا   عاؽبييمييكى
مىدا جدى يىهوم ًإٔب بىيًتوً  يىرل أىفضىلى الكىسًب أىف وبي

ى
 تىرل اؼب

جًد ٍبيَّ 
ى
جدي أىلفىيتىوي   ارتىدلتىأىزَّرى بًاؼب

ى
 كىًإف ذيًكرى اؼب
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رضبو ا، كىذا " أبو بكر"رضبو ا كعصمو كثٌبتو، كقد عشنا ىذه اآلالـ كشعرنا دبرارهتا عند فقدنا البننا البكر 
 :بعض ما جاء ُب رثاء األبناء

 ُب ىذا السياؽ شعرنا لو ُب رثاء ابنو1 ربوعبد ابن قاؿ : 
 على مثلها من فجأة خانٍت الصربي  فراؽ حبيب دكف أكبتو اغبشري 

، كفوؽ الثرل شطري   كٕب كًبد مشطورةه ُب يد األسى  فتحتى الثرل شطره
 يقولوف ٕب صربّْ فؤادؾ بعده  فقلت ؽبم ما ٕب فؤاد كال صرب

ري  ٍوتي كالقىبػٍ
ى
ًمنى الرّْيًش حىىتَّ ضىمَّوي اؼب فػيرىٍيخه ًمنى اغبيٍمًر اغبىواصًل ما اٍكتىسى 

ديهي ذًٍكري  ديىا ًفٍكره هبيىدّْ هبيىدّْ إذىا قػيٍلتي أىٍسلو عىٍنوي ىىاجىٍت بىبلًبله 
كأفَّ صبيعى األىرًض ًعٍنًدم لىوي قىربي  ٍوٕب ال أرىل غىَتى قىربًًه  كىأىٍنظيري حى
كىلٍيسى ًسول قػىٍعًر الضَّريًح لىوي كىكري  أىفػىرٍخى ًجنىاًف اػبيٍلًد ًطٍرتى دبيٍهجىيت 

  كىو يرثي ابنو األكسط ؿبمد، حيث يقوؿ فيها2 ابن الركميقصيدةكمن أشهر ما قيل ُب رثاء األبناء؛ : 
 بكاؤكيما يٍشفي كإف كاف ال هبيٍدم فجيودا فقد أٍكدىل نىظَتكيميا عندم
هًدم

ي
ٍسرة اؼب ل كيا حى ٍهدى

ي
ٍتوي كىفَّامى للثػَّرىل فػىيىا ًعزَّةى اؼب  بػيٍتىَّ الذم أٍىدى

بَّات القيلوب على عىٍمدً   أال قاتىل اللَّوي اؼبنايا كرىٍميىها من القىٍوـً حى
يىيت فللو كيفى اٍختار كىاسطىةى الًعٍقدً  ـي اؼبوًت أٍكسىطى صبػٍ  تػىوىخَّى ضًبىا
اتًوً  كآنىٍستي من أٍفعالو آيةى الرُّشدً  رى من لىمىحى  على حُتى مٍشتي اػبيػٍ
ى مىزىاريهي  بعيدان على قػيٍرب قريبان على بػيٍعدً   طىوىاهي الرَّدىل عٍتّْ فأضحى
ىا كأٍخلىفىًت اآلماؿي ما كاف من كٍعدً   لقد أقٍبىزىٍت فيو اؼبنايا كعيدى
 لقىد قلَّ بُت اؼبٍهد كاللٍَّحد ليٍبثيوي  فلم يٍنسى عٍهدى اؼبٍهد إذ ضيمَّ ُب اللٍَّحدً 
ياتًوً  كفيجّْعى مٍنو بالعيذيكبة كالبػىٍردً   تػىنػىغَّصى قػىٍبلى الرّْمّْ ماءي حى
 أّبىَّ عليو النػٍَّزؼي حىتَّ أحالىوي  إٔب صيٍفرىة اعبادمّْ عن ضبيٍرىًة الوىٍردً 
 كظلَّ على األٍيدم تىساقط نػىٍفسيو كيذًكم كما يذكم القىًضيبي من الرٍَّندً 
 فػىيىالًك من نػىٍفس تىسىاقىط أنٍػفيسان  تساقط درٍّ من ًنظىاـ ببل عقدً 
 عجبتي لقليب كيف ٓب ينفىًطٍر لوي  كلٍو أنَّوي أٍقسى من اغبجر الصَّلدً 
ٍت صىٍمًدم لىوي  كأف اؼبنايا ديكنىوي صىمىدى ٍمتي قبػٍ  بودّْم أين كنتي قيدّْ

                                                           
 كنيتو أبو عمر كقيل أيب عمرك، شهاب الدين األموم بالوالء، فقد .كاتب كشاعر أندلسي ، ىو(ـ940– ـ 860)ابن عبد ربو  1

كاف جده األعلى ساؼبا مؤب ؽبشاـ بن عبد الرضبن الداخل كلد بقرطبة كنشأ ّٔا، ٍب زبرج على علماء األندلس كأدبائها كامتاز بسعة 
 .، لو عدة مؤلفات أشهرىا العقد الفريد.االطبلع ُب العلم كالركاية كطوؿ الباع ُب الشعر

ـ، كّٔا نشأ، كىو شاعر 836- ىػ 221ىو أبو اغبسن علي بن العباس بن جريج ككنيتو ابن الركمي نسبة ألبيو، كلد ببغداد عاـ  2
، شهدت حياتو الكثَت من اؼبآسي كاليت تركت آثارىا على قصائده، تنوعت أشعاره كاؼبتنيب بشار كبَت من العصر العباسي، من طبقة

 .بُت اؼبدح كاؽبجاء كالفخر كالرثاء، ككاف من الشعراء اؼبتميزين ُب عصره، كلو ديواف شعر مطبوع
 .00:20 الساعة 30/08/2022:بتاريخ https://www.aldiwan.net/poem10863.htmlموقع الديواف : اؼبرجع
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 كلكنَّ ريبّْ شاءى غَتى مشيئيت كللرَّبّْ إٍمضىاءي اؼبشيئًة ال العىٍبدً 
 كما سرين أف بٍعتيوي بثىوابًو كلو أنو التٍَّخليدي ُب جنًَّة اػبيٍلدً 
 كىال بًٍعتيوي طىٍوعان كلكٍن غيًصٍبتو كليس على ظيٍلًم اغبواًدث من ميٍعًدم
 كإينّْ كإف ميتػٍّْعتي باٍبٍتَّ بػىٍعده لىذاكريه ما حنًَّت النّْيبي ُب قبىٍدً 
ى الفقدً   كأكالدينا مٍثلي اعبىوارح أيُّها فقٍدناه كاف الفاًجعى البػىُتّْ
لدً  زيكعو كال جى  لكلٍّ مكافه ال يىسيدُّ اٍختبللىوي  مكافي أخيو ُب جى
ًل العىٍُتي بػىٍعدى السٍَّمع تٍكًفي مكانوي  أـ السٍَّمعي بػىٍعد العٍُتً يػىٍهًدم كما تػىٍهدم  ىى
هي  فػىيىا لىيتى ًشٍعرًم كيف حالىٍت بو بػىٍعًدم  لىعىٍمرًم لقد حالىٍت يبى اغباؿي بػىٍعدى
اًت عٍيشي أىخىا زيٍىدً   ثىًكلتي سيريكرم كيلَّو إٍذ ثىكلتيوي  كأصبحتي ُب لذَّ
ٍل تغيػٍَّرتى عن عهدم نىًُت كاألىٍنًف كاغبىشا أال لىٍيتى شعرم ىى  أرىوٍبىانىةى العىيػٍ
ٍت بو كإف كانت السٍُّقيىا من الدٍَّمًع ال ذبيًٍدم  سأٍسًقيكى ماءى العٍُت ما أٍسعىدى
 أعىيػٍٍتىَّ جيودا ٕب فقد جيٍدتي للثَّرل بأٍنًفس فبَّا تيسأىالًف من الرٍّْفدً 
 أعىٍيٍتَّ إف ال تيٍسًعداين أىليٍمكيمىا كإف تيٍسعداين اليـو تىٍستػىٍوجبا ضبىٍدم
ٍرتيكيما لو تيٍشغىبلًف عن البيكا بًنػىٍوـو كما نػىٍوـي الشًَّجيّْ أخي اعبىٍهدً   عىذى
ل من األعًُت الرُّمدً   أقػيرَّةى عيٍت قٍد أطىٍلت بيكاءىا كغادٍرهتا أٍقذى
يٍػتيك باغبىٍوبىاء أىكَّؿى من يػىٍفًدم ل اغبىيُّ مىيّْتان  فىدى  أقػيرَّةى عيٍت لو فىدى
اقان من الشٍَّهدً   كأين ما اٍستىٍمتىعتي منك بنٍظرة كال قػيٍبلةو أٍحلىى مىذى
 كأين ما استمتعتي منك ًبضىمَّةو  كال مشَّةو ُب مىٍلعبو لك أك مىٍهدً 
ـي ؼبا أيٍبدم عليك من األسى كإين ألخفي منو أضعاؼ ما أيٍبدم  أال
 ؿبمَّدي ما شٍيءه تػيويىّْمى سىٍلوةن  لقليبى إال زاد قليب من الوجدً 
وىٍيكى الباًقيًُت فإمبا يىكيوناف لؤلىٍحزىاًف أٍكرىل من الزَّندً   أرل أخى
عا فؤادم دبثل النار عٍن غَت ما قىصدً   إذا لىًعبا ُب مٍلعىبو لك لذَّ
زىازىةه  يىًهيجاهًنا ديكين كأىٍشقىى ّٔا كٍحدم  فما فيهما ٕب سىٍلوىةه بىٍل حى
 كأنتى كإف أيٍفرٍدتى ُب دار كىٍحشىةو  فإين بدار األٍنًس ُب كٍحشة الفىٍردً 
ر األٍمواًت أينّْ من الوٍفدً   أكدُّ إذا ما اؼبوتي أٍكفىدى مىٍعشىران  إٔب عىٍسكى
ًبيبان ىىًديَّةن  فىطىٍيفي خيىاؿ منك ُب النـو أٍستىهدم  كمن كافى يىٍستهًدم حى
ـي ا مٍت ربيةن  كمٍن كلّْ غٍيثو صاًدًؽ الرٍبًؽ كالرٍَّعدً   عليك سبل
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قبل ُوجود الطفل، فمررنا خالذلا مبحطة  ووصلنا أخَتا إذل هناية رحلتنا يف ىذه الدراسة اليت انطلقنا فيها من العدـ

 عند أطوراه ومراحل منوه وحقوقو، وبعدىا سرنا مع ادلولود وحقوقو يف الشريعة اإلسالمية ويف القانوف وتوقفنااجلنُت 
اجلزائري، وأكدنا على حفظ حياتو والعناية بصحتو، وعرفنا ىوية وشخصية ىذا القادـ اجلديد، من خالؿ امسو 

وجنسيتو ونسبو، مث اسًتحنا يف زلطة الرعاية األسرية للطفل، ورأينا حقو يف العيش داخل أسرة سواء باحلضانة يف 
، حيث يتمتع الطفل يف -الذي دتنعو الشريعة والقانوف اجلزائري–أسرتو األصيلة، أو يف أسرة بديلة بالكفالة أو التبٍت 

األسرة حبقوقو الًتبوية من تربية وتعليم ولعب، وبعدىا واصلنا رحلتنا عرب احلقوؽ ادلالية للطفل من نفقة ومَتاث، مث 
أكملنا السفر عرب النيابة الشرعية بالبحث يف الوالية على الصغَت وأىلية ىذا األخَت، إذل أف وصلنا إذل زلطتنا األخَتة 

. وىي بلوغ الطفل أو موتو، وهبذا انتهت رحلتنا مع الطفل
 يف ىذا الشأف، وهبذا فإننا نلخص واالقًتاحاتوال ديكننا أف ختتم ىذا البحث دوف احلديث عن أىم النتائج 

: وىي  البداية يف ادلقدمةمنذاإلجابة على اإلشكالية اليت كانت زلور ىذه الدراسة وركيزهتا، واليت طرحناىا 
ما ىي حقوق الطفل على أسرتو التي كفلتها الشريعة اإلسالمية وجسدىا قانون األسرة الجزائري؟ 

النتائج : أوال
: من خالؿ ىذه الدراسة فإننا نلخص أىم ما توصلنا إليو من نتائج وىي كما يلي

I.  ونصوص القانوناإلسالمية بخصوص أحكام الشريعة 
مسو الشريعة اإلسالمية وأحكامها وصالحيتها لكل زماف ومكاف ومشوذلا لكل شؤوف البشر وحفظ مصاحلهم،  .1

 .ومراعاة اإلنساف يف كل مراحل حياتو مبا فيها مرحلة الطفولة
الشريعة اإلسالمية وضعت الطفل يف منزلة رفيعة، وكفلت لو محاية حىت قبل مولده، فتعلقت بو أحكاـ كثَتة،  .2

 . ومحّلت الوالدين مسؤولية رعايتو وكذا باقي قرابتو وكل اجملتمع
ادلشرع اجلزائري كفل للطفل حقوقو ادلقررة شرعا، فساير الشريعة اإلسالمية يف الكثَت من احلقوؽ، غَت أف الشريعة  .3

 واىتمت جبميع التفاصيل اخلاصة بالطفل قبل ارتباط والديو ورليئو للحياة ،حلقوؽتلك ااإلسالمية كانت شاملة ؿ
 .فغطت بذلك مجيع حقوقو يف أف ينشأ وسط أسرة سليمة ويتمتع بكافة حقوقو

ادلشرع اجلزائري اعتمد باألساس يف موضوع حقوؽ الطفل على التشريع اإلسالمي لصياغة أىم األحكاـ ادلتعلقة  .4
باألسرة، وىذا ما يظهر جليا من خالؿ ادلفردات والصيغ اليت صيغت هبا ادلواد اليت تناولت ىذه احلقوؽ، وىذا 

 ومنوه، وبناء شخصيتو بناء قويا، فهي شريعة حبمايتولكوف الشريعة اإلسالمية قد وفرت للطفل كل احلقوؽ الكفيلة 
  .متكاملة عاجلت رلمل متطلبات حياة اإلنساف منذ نعومة أظافره إذل غاية بلوغو احللم

 
 



 خاتمة

~ 320 ~ 
 

II. (بيئة الدراسة) األسرة 
 .من مقاصد الشريعة حفظ النسل، وال يكوف ذلك إال بالزواج الشرعي، وبناء أسرة أساسها ادلودة والرمحة .1
حسن اختيار الزوجُت لبعضهما يضمن حق الطفل يف الًتبية الصاحلة، فًتبية األبناء ورعايتهم، تبدأ قبل الزواج،  .2

 .وقد وضعت الشريعة اإلسالمية معايَت الختيار الزوجُت فال بد من مراعاهتا عند اختيار الطرؼ اآلخر
الفحص الطيب قبل الزواج، أمر تبيحو الشرعية اإلسالمية، وألـز القانوف اجلزائري ادلقبلُت على الزواج القياـ بو، دلا  .3

 .فيو من جلب للمصلحة ودفع للمفسدة حبفظ النسل وإصلاب جيل سليم خاؿ من األمراض
  . دلا فيها من ضرر على الطفل وضياع حلقوقو،حرمة الزنا ومجيع العالقات غَت الشرعية خارج إطار الزواج .4
االختالؼ يف مفهـو الزنا بُت الشريعة اإلسالمية والقوانُت الوضعية، فالزنا يف ادلفهـو اإلسالمي اعتداء على مصاحل  .5

 .اجملتمع وعامة الناس ألنو يستهدؼ تدمَت النسل، بينما ىو يف نظر القانوف قضية شخصية ختص الزوج والزوجة
III.  حسب كل مرحلة من مراحل الطفولةالدراسةوفيما يلي نلخص أىم نتائج : (موضوع الدراسة)حقوق الطفل ،: 
 مرحلة الجنين  .أ 

 .الطفولة يف نظر الشريعة اإلسالمية تبدأ من مرحلة اجلنُت يف بطن أمو حىت البلوغ .1
للجنُت احلق يف احلياة من بدء تكونو؛ فال يُعتدى عليو باإلجهاض أو بأي وجو من وجوه اإلساءة اليت حتدث  .2

 .لذا وجب محايتو يف رحم أمو من كل ادلؤثرات اليت تلحق ضررا بو أو بأمو. التشوىات أو العاىات
ال جيوز إسقاط احلمل يف سلتلف مراحلو إال دلربر شرعي، كأف خيشى على أمو اذلالؾ من استمراره، وبعد استنفاذ  .3

 .كافة الوسائل إلنقاذ حياتو
اىتمت كل من الشريعة اإلسالمية والقانوف اجلزائري بصحة األـ، وبالنفقة عليها ألجل صحة اجلنُت وحفاظا على  .4

 .حياتو، حىت يستمر يف النمو يف بطن أمو ويتكّوف تكّونا طبيعيا، ويولد صحيحا سليما من كل األمراض
تعترب النفقة على احلامل حقا متعلقا بذات اجلنُت، سواء اعتربناىا حقا لو أـ حقا ألمو ولكن بسبب وجوده، ألهنا  .5

 .تسهم يف حفظو ومنوه وىو ال يزاؿ يف بطن أمو
 .عدة ادلرأة احلامل واجبة شرعا وقانونا، وىذا ألجل براءة الرحم، ومنعا الختالط األنساب .6
الشريعة اإلسالمية كاف ذلا السبق يف ضماف حقوؽ اجلنُت قبػػل أف يُولػػد، فحّرمت إجهاضو وإزىاؽ روحو،  .7

وسار قانوف األسرة اجلزائػري يف ذلك على هنج الشريعة . وأجازت لو الوصية واذلبة إذا توفرت فيو الشػروط الالزمة
 .اإلسالمية، حىت حيميا مستقبل اجلنُت وحياتو من الضياع

 .للجنُت احلق يف ادلَتاث شرعا وقانونا؛ وذلك بشروط وضوابط خاصة، ومنها ثبوت نسبو إذل مورثو .8
 .حقوؽ اجلنُت ادلالية معلقة على شرط فاسخ، وىو والدتو حيا، فهي تعد كأف دل تكن يف حالة والدتو ميتا .9

 حقوق الطفل عند الوالدة .ب 
 .لكل مولود احلق يف احلياة والعيش واحلق يف الرعاية الصحية، واحلق يف االسم احلسن ويف النسب ويف اجلنسية .1
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 يف العيش حقوقا ذلم قتل األطفاؿ ووأد البنات، وفرضت فحّرمتراعت الشريعة اإلسالمية إنسانية الطفل،  .2
 .واحلياة، ورغبت يف ادلولود األنثى، وأرشدت إذل حفظ الطفولة من الضياع

 حق الطفل في النسب  .ج 
وأحد الكليات اخلمس اليت ىا  اىتماماً بالغاً باعتباره مقصداً من مقاصػدبالنسباىتمت الشريعة اإلسالمية  .1

 .جاءت حبفظها، شلا يػدؿ علػى خطورة النسب وعظيم شأنو وأثره يف احلياة اإلنسانية
 .ادلشرع اجلزائري جعل الفراش أساس لثبوت النسب، وكذا اإلقرار والبيِّنة، وىذا ما سار عليو القضاء اجلزائري .2
اعتمد ادلشرع اجلزائري على الطرؽ العلمية يف رلاؿ النسب كوهنا ال ختالف مبادئ الشرع، طادلا أف اذلدؼ منها  .3

  .ىو الوصوؿ إذل احلقائق، مع وجوب االلتزاـ بالضوابط الشرعية عند االعتماد عليها إلثبات النسب الشرعي
 .تعترب البصمة الوراثية دليالً قاطعا وقوياً ديكن االعتماد عليو يف الوصوؿ إلػى حقػائق ثابتة يف حقيقة النسب .4
 كبديل لعملية االتصاؿ اجلنسي للذين يعانوف من ،أباح ادلشرع اجلزائري لألزواج اللجوء إذل التلقيح االصطناعي .5

  .ضعف اخلصوبة والعقم ويرغبوف يف إصلاب األوالد
حرصت الشريعة اإلسالمية والقانوف اجلزائري على محاية نسب الطفل، فمنعا اللجوء إذل استئجار األرحاـ أو ما  .6

 .يُعرؼ باألـ البديلة دلا يًتتب عنو من مفاسد شرعية أخالقية واجتماعية وقانونية، وضياع لألنساب
 من حترديو احلفاظ على فاحلكمةاألنساب، وال تقر بالتبٍت وحترمو صراحة، عن تزيف  تنهىالشريعة اإلسالمية  .7

الفاحشة تكوف منػع التعػدي علػى تركػة الغػَت، وىي تنكر بشدة أف واألنساب ومنع اختالطهم وتطهَت اجملتمع، 
 . منو46طريق لثبوت النسب، وقد أخذ قانوف األسرة اجلزائػري حبكػم الشػريعة اإلسالمية فمنع التبٍت يف ادلادة

 حق الطفل في الرعاية األسرية .د 
احلماية اليت قدمها قانوف األسرة اجلزائري للطفل يف زليطو األسري جديرة بالتنويو، وىذا بالنظر للموضوعات  .1

العديدة اليت مت تنظيمها والتعرض ذلا، واليت دتس مباشرة حقوؽ الطفل، فكفل حقو يف النسب واحلضانة، كما أقر 
 .لو حػق النفقػة وادلَتاث والوصية واذلبة ونظم مسألة الوالية والوصاية والكفالة، وكل ىذا محاية للطفل

 ىػؤالء الضػحايا وأصلع حلماية كحل أمثل الكفالة،، ندبت النسبوحفاظا على اليتامى ورلهػورل لنظاـ التبٍت  خالفا .2
األسرية تػوفر الرعاية و فقدوه من احلناف، ما اجتماعية وإنسانية تعوضػهم محاية  لتضمن ذلماألبرياء اػرومُت،

 .التبٍتعن  وقانوناالالزمة، فالكفالة هبػذه الصػورة تعتػرب بديال جائزا ومالئما شرعا 
 .العيش داخل أسرة، واحلق يف احلضانة، واحلق يف الكفالة إف دل تكن لو أسرةيف  احلقللطفل  .3
 .احلق يف الًتبية والتعليم، واحلق يف اللعب وشلارسة الرياضةللطفل  .4
 .محاية الطفل ليست فقط قضية قانونية فحسب بل ىي مسؤولية األسرة واجملتمع والدولة .5
الحقوق المالية للطفل  .ه 

 .حق الطفل يف النفقة واجب على أبيو فإف كاف عاجزا فعلى أمو .1
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ال يرث الطفل من أبيو إال إذا ثبت نسبو منو، وذلك ال يكػوف إال فػي النكاح الصحيح أو النكاح الفاسد أو يف  .2
 .بينما يرث من أمو فػي ىػذه الصور وغَتىا من احلاالت كما ترث منو .الوطء بشبهة

أخذ قانوف األسرة بالتنزيل حفاظا على حقوؽ األبناء الذي مات مورثهم يف حياة والده، وىي مصلحة معتربة  .3
 .راعاىا ادلشرع اجلزائري لصاحل األطفاؿ اليتامى

 حق الطفل في الوالية عليو .و 
 . القضاء عن طريقالوالية حق من حقوؽ الطفل حلفظ نفسو ومالو وال جيوز التفريط فيها، وتكوف من والديو أو .1
  .نظاـ الوالية على ادلاؿ شرعا وقانونا، حيقق مصلحة القاصر ومحاية أموالو ويكفل ذلا النماء .2
مناط الوالية مصلحة القاصر، لذا وضع القانوف أحكاما وقواعد وضمانات مستمدة يف غالبها من الشريعة  .3

 .اإلسالمية حلماية أمواؿ القاصر
 .ال جيوز للورل وال للوصي التصرؼ يف ماؿ القاصر، إال مبا فيو مصلحتو، وإال كاف تصرفو باطال .4
 األىلية والبلوغ .ز 

 . إذل الكماؿ عند بلوغو سن الُرشد،تتدرج األىلية مع الطفل حسب السن من االنعداـ إذل النقصاف .1
 .قد تعًتض األىلية عوارض؛ فتعدمها كاجلنوف والعتو، أو تنقصها كالسفو والغفلة .2
قد حتوؿ بُت الُرشد واألىلية موانع، إما مادية كالغيبة والفقداف، أو قانونية كاحلكم بسلب احلرية أو اإلفالس أو  .3

 .احلجر، وقد تكوف موانع ذاتية كاإلصابة بعاىتُت من ثالث الصمم والبكم والعمى
البلوغ يف الشريعة اإلسالمية يف أعدؿ األقواؿ يكوف ببلوغ الطفل اخلامسة عشرة تقريًبا، ويكوف بظهور عالماتو؛  .4

 .كشعر اللِّحية والعانة، واحتالـ الصيب، وَحيض الفتاة
 ( من القانوف ادلدين40ادلادة)سنة كاملة  (19)سن تسعة عشر البلوغ يف القانوف ادلدين اجلزائري يكوف عند  .5
 .من آثار البلوغ القياـ بالتكاليف الشرعية، ومباشرة احلقوؽ ادلدنية والسياسية، وحتمل ادلسؤولية اجلنائية واجلزائية .6

 االقتراحات: ثانيا
: بعد أف أكملنا ىذه الدراسة، خلصنا إذل أف نقدـ مجلة من التوصيات واالقًتاحات وىي كما يلي

I.  األسرة 
 توفَت العمل والسكن)تسهيل الزواج للشباب الراغبُت يف ذلك بتهيئة الظروؼ ادلناسبة على الدولة واجملتمع  .1

 .، وتذليل العقبات اليت حتد أو تؤخر من زواجهم(وختفيف ادلهور
تعزيز األسرة وتقويتها وحتصينها ألهنا أساس اجملتمع وىي اللبنة األساسية فيو، وىي مدرسة ألجياؿ ادلستقبل،  .2

 .فصالحها صالحهم وفسادىا فسادىم
توعية اجملتمع باآلثار السيئة ادلًتتبة على العالقات اجلنسية ادلنػفلتػة يف اجلانػب الصحي واألخالقي واالجتماعي  .3

 .واالقػتصادي، وضرورة زلاربة مجيع الوسػائل التػي تػؤدي إذل إباحػة العالقػات اجلنسػية غػَت الشرعية
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كشف ادلخاطر والتحديات اليت تدعو إليها ادلؤدترات الدولية ادلتعلقة باألسرة وادلرأة وإظهار مسػاوئها، واليت تسعى  .4
إذل عودلػة النمػوذج األسري الغريب؛ فاألسرة يف ادلؤدترات الدوليػة تأخػذ أشػكاالً  متعػددة، وديكػن إقامتهػا بػدوف 

 .الزواج الشرعي، كما تعًتؼ ادلؤدترات الدولية بالعالقات اجلنسية لألفراد غَت ادلتزوجُت
إلزاـ ادلقبلُت على الزواج بدورات تدريػبػية عػن احليػاة الزوجية، وحقوؽ والتزامات كل منهما، وأسػباب ادلشػكالت  .5

 .الزوجيػة وطػرؽ عالجها؛ لتاليف تصدع األسرة وتفككها
على الدولة تشجيع األسر على زيادة النسل، بصرؼ عالوة معتربة لكل عائلة تُنجب مولودا، كما تفعل بعض  .6

وحث األسػرة على إصلػاب الػذرية، وبػياف آثار حتديد النسل السلبيػة على األسرة واجملػتمع من . الدوؿ ادلتقدمة
 .الناحية الشرعية واالجتماعية والصحية واالقػتصادية وغَتىا

 احتياجاهتا توفَتجيب على الدولة أف تعطي األولوية لألسرة اليت ينشأ فيها الطفل، ومساعدة األسر ادلعوزة يف  .7
 . ألف محاية الطفل تبدأ من األسرة مث ادلدرسة مث اجملتمع،ادلادية، وتقدمي خدمات ذلا وتسوية أوضاعها

 وتكثيف الرقابة ، مث ايط الذي يلعب فيو مث ادلسجد وادلدرسة،محاية الطفل خاصة على مستوى العائلة نفسها .8
 اليت أصبحت وسيلة ،التواصل االجتماعيشبكات على كل وسائل اإلعالـ واالتصاؿ مبختلف أنواعها خاصة 

 .الرتكاب اجلرائم اليت دتس بالطفل
II. حقوق الطفل 
 الجنين .أ 

منع ادلشرع اجلزائري يف قانوف العقوبات اإلجهاض ودل يفرؽ يف ذلك بُت كونو قبل نفخ الروح أو بعدىا، كما فعل  .1
فقهاء الشريعة، بل وجعل العقوبة نفسها يف احلالتُت، وكاف عليو أف يراعي ىذا الفرؽ فيخفف العقوبة يف احلالة 

 .(بعد نفخ الروح)ويشددىا يف احلالة الثانية  (قبل نفخ الروح)األوذل 
 .أمهل ادلشرع اجلزائري احلديث عن نفقة ادلرأة احلامل أي النفقة على اجلنُت، وكاف عليو أف ينص على ىذه ادلسألة .2
اشًتط ادلشرع اجلزائري لصحة الوصية أو اذلبة للحمل أف يولد حيا، لكنو دل يشر إذل حالة وجود احلمل من عدمو  .3

 .عند إنشاء الوصية أو اذلبة، وكاف عليو أف يوضح ىذه احلالة
دل يتطرؽ ادلشرع اجلزائري إذل احتماؿ تعدد احلمل شلن خيتلف نصيبهم بُت أف يكوف احلمل واحدا أو متعددا،  .4

 .ونفس الشيء يقاؿ بالنسبة ألخذ الكفالة عن الورثة، وىذا النقص كاف ديكن تداركو بالنص عليو
. نقًتح ضرورة توسيع احلماية اجلنائية وادلدنية للجنُت بالنظر إذل مستجدات العصر مع مراعاة أحكاـ الشريعة .5
نرى أف يضيف ادلشرع اجلزائري إذل ادلواد ادلتعلقة بالوصية مسألة من يقبل ما يوصػى بػو للجنُت، فنضيف مادة  .6

 ".ويقبػل الوصية عنو من ديثلو قانونا:" من قانوف األسرة يكوف نػصها187جديدة أو فقرة ثانية بادلادة
كاف على ادلشرع اجلزائري أف خيصص مادة دلسألة الوقف للحمل، إال أنو دل يتطرؽ لذلك صراحة، بالرغم من أف  .7

فيصح الوقف على اجلنُت بالتبعية أو باالبتداء، . كثَت من الفقهاء أجازوا الوقف على اجلنُت ومنهم فقهاء ادلالكية
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يػصح الوقف على : "وعلى ىذا نرى أف يػورد ادلشرع نصا بشأف الوقف على اجلنُت، ونقًتح أف يكوف نصو كػاآليت
 ". يُولد حيافاجلنُت، بشرط أ

جيب منع إنشاء بنوؾ ادلٍت أو بنوؾ لألجنة، وبالنسبة إلػى البويػضات ادللقحة الفائضة عن عمليات التلقيح  .8
 .االصطناعي، جيب التخلص منها وعدـ االحتفاظ هبا، سدا للذرائع ودرًء للمفاسد

 النسب .ب 
 يف التلقيح االصطناعي ال يثبت نسب  الولد ألبيو، إال إذا كاف وفق الشروط الشرعية والقانونية اددة يف ادلادة .1

 مكرر من تقنُت األسرة، ولكن يضاؼ إذل ىذه الشروط ادلذكورة، أال يلجأ إذل عملية التلقيح االصطناعي إال45
دينع إجراء  و.للػضرورة، وأال تستعمل األـ البديلة حىت ولو كانت زوجة ثانية للزوج الذي يريد إجراء العملية

عمليات التلقيح االصطناعي خارج الضوابط الشرعية والقانونية مهما تكن الدواعي واألسباب، كما دينع إجراء 
 .االستنساخ البشري بكل أنواعو دلػا يسببانو من مشاكل قانونية وشرعية وأخالقية

وجب على ادلشرع تنظيم مسألة نسب الطفل ادلولود بالتلقيح االصطناعي، والنَّص صراحة على جواز استخداـ  .2
 .حتليل الدـ والبصمة الوراثية إلثبات النسب

، دوف وضع جزاء على (تأجَت الرحم)يؤخذ على ادلشرع اجلزائري أنو اكتفى بالنص على منع عملية األـ البديلة  .3
الزوجُت وادلرأة )كل األطراؼ ادلسامهة يف العملية ؿفكاف عليو أف يضع عقوبة ردعية . سلالف ىذه القاعدة القانونية
 .، طبقا لقاعدة ال جردية وال عقوبة إال بنص(صاحبة الرحم، الفريق الطيب

 .أغفل ادلشرع اجلزائري اللعاف يف قضية نفي النسب وىو نقص ديكن تداركو بالنص على ذلك .4
 علػى أف اللعاف مانع من 138 إال يف ادلػادة،دل يتعػرض تشػريع األسػرة دتاما إذل موضوع إرث ولد الزنا وولد اللعاف .5

اإلرث، أما غَتىا من األحكاـ رغم أمهيتها واخػتالؼ الفقهاء فيها فسكت عنها وترؾ االجتهاد فيها للقضاء؛ لذا 
 .وتفصلهااألسرة توضح ىذه األحكاـ قانوف  ضمن مواد ونصوصينبغي إدراج 

 الحقوق المالية والوالية .ج 
 تعديل ومراجعة النصوص ادلتعلقة بالتنزيل يف قانوف األسرة، ال سيما حتديد ادلقصود باألحفاد ضرورة: التنزيل .1

 من تقنُت 169فينبغي تعديل ادلادة.  على ادلتقاضُتوتيسَتابشكل صريح وواضح، رفعا للخالؼ وتوحيدا للقضاء 
األسرة بإزالة عبارة األحفاد والنص مباشرة على أوالد األبناء والبنات، حىت يزوؿ الُلبس من جهة، وحىت يتسٌت 

 .للموثقُت تنزيل كل األحفاد سواء كانوا أوالد االبن أو البنت دوف حرج ودوف حتويل ملف الًتكة للقضاء
 : من قانوف األسرة لتفادي اإلشكاالت التالية87 يف صياغة ادلادةالنظرعلى ادلشرع إعادة : الوالية .2
 على انتقاؿ الوالية لألـ بعد وفاة األب؛ غَت أهنا دل حتدد نوع الوالية ىل ىي الوالية على النفس 87نصت ادلادة 

 ديكنها أف  األـأـ على ادلاؿ أـ مها معا، وإذا علمنا أف الوالية على النفس تشمل والية التزويج  فهذا يعٍت أفّ 
لذا جيدر بادلشرع النص على حتديد  (11ادلادة)تكوف ولية على ابنتها يف عقد الزواج، وىذا سلالف للشرع والقانوف 

. نوع الوالية لتفادي كل لُبس
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  كما أف ادلشرع نص على انتقاؿ الوالية لألـ بعد وفاة األب، ودل ينص على حالة فقدانو لألىلية، رغم أف الوالية
 .تسقط عنو يف ىذه احلاؿ، األمر الذي يوجب تعديل النص ادلذكور بإضافة حالة فقداف األب لألىلية

 يف فقرهتا الثالثة دلا منحت األـ الوالية بعد وفاة األب دل تشر إذل ضرورة أف تكوف األـ مسلمة، فقد 87ادلادة 
تكوف غَت مسلمة وتؤوؿ إليها الوالية على القاصر، مع العلم أف الفقهاء ادلسلموف يشًتطوف احتاد الِدين بُت الورل 

 .[141:سورة النساء] ﴾َوَلْن جَيَْعَل اللَُّو لِْلَكاِفرِيَن َعَلى اْلُمْؤِمِنَُت َسِبياًل ﴿: وادلوذل عليو، استنادا لقولو تعاذل
  (الوالية على ادلاؿ)، ونوع والية األـ (اإلسالـ، األىلية، األمانة، العدالة)لذا نرى وجوب حتديد شروط الورل ،

 .وإضافة حالة فقداف األىلية إذل حاالت انتقاؿ الوالية من األب إذل األـ
III. عامة للحفاظ على حقوق الطفلتتوصيا  

اإلجرائيػة ادلتعلقة و الطفل اجلزائري، حيتوي على مجيع القواعػد ادلوضػوعية حبقوؽضرورة توحيد تشريع خاص  .1
أحكاـ ادلواثيق واالتفاقيات و على أحكاـ الشريعة اإلسالمية، مرجعيتو يفيتم االعتماد و  وحقوقو ومحايتو،بالطفل

 .مراعاة خصوصية اجملتمع اجلزائريمع الدولية مبا فيها اتفاقية حقوؽ الطفل وميثاؽ الطفل العريب، 
ال تكتسي احلقوؽ ادلعنوية وادلادية للطفل أمهية ما دل نربطها باحلماية اجلزائية، ألف ىذا الطفل قد يتعرض العتداء  .2

تركو، أو خطفو، أو االمتناع عن تنفيذ األحكاـ القضائية اخلاصة بو يف  كاستعماؿ العنف ضده، أو إمهالو، أو
إخل، فال بد من محاية قانونية كاملة حلقوقو من طرؼ ادلشرع، ألنو ال يستطيع الدفاع عن .. احلضانة والزيارة والنفقة

 .لألمورنفسو بسبب ضعفو وصغر سنو وعدـ إدراكو 
 وتشديد العقاب لبعض غَت اجملرمة، بعض األفعاؿ  بتجرمي.تشديد العقوبة جلميع أشكاؿ االعتداء على الطفل .3

 .األطفاؿقتل وخطف واغتصاب تفعيل عقوبة اإلعداـ على جرائم ، و عقوباهتا ضعيفة وغَت ردعيةتُعداجلرائم اليت 
 دلالئمها مع مستجدات ،ضرورة تدخل ادلشرع اجلزائري يف ادلنظومة القانونية وقواعد احلماية اجلنائية للطفل .4

على الدولة تطوير نظم الرقابة على ادلواد اإلباحية الواردة يف االنًتنت ووضع إطار قانوين  و.التكنولوجيا احلديثة
تشجيع وسائل اإلعالـ على بث برامج ىادفة وبّناءة لًتبية  و.حيدد مسؤولية مقدمي خدمة االنًتنت يف ىذا اجملاؿ

 .األطفاؿ وإصالحهم
 النصوص القانونية تعديل إعادةلذا نؤكد على  . تقنينهاوضرورة دلا حيدث يف ادلسائل الطبية، ادلشرع مسايرة ضرورة .5

 .عنوادلسكوت  وتكمل، الغامضبػإدراج مواد توضح وإعادة صياغتها 
 بإجراء دراسات وحبوث يف مثل دورىا أف تفّعل ، على مسػتوى اجلامعاتادلشكلة القانونية البحث سلابر وفرؽ على .6

 وضرورة تكوين لقلتهايدفعنا إذل الدعوة بتأسيس سلابر لألسرة وىذا ما ولويات، األ تعترب من ادلواضيع اليتىذه 
 . ادلختصُت يف ذلكالباحثُتوتوفَت 
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 وفي الختام
وبعد رحلة البحث واالستكشاؼ وصلنا إذل النهاية، اجتهدنا فيها أف نُغطِّي موضوع الدراسة، وحاولنا أف 

نتطرؽ لكل ما لو عالقة مبوضوع البحث، مررنا خالؿ رحلتنا ببساتُت متنوعة، فقطفنا زىرة من كل ما وصلنا إليو، 
، وكذلك (..التفسَت، الفقو وأصولو، مقاصد الشريعة وأحكامها، احلديث وعلومو)فأخذنا من علـو الشريعة ادلتنوعة 

 .اللغة وعلومها، والقانوف ونصوصو وشروحو ادلختلفة، والطب ورلاالتو ادلتعددة، وعلـو الًتبية، وعلم النفس وأغواره
سافرنا مع الطفل قبل ُوجوده، وعشنا معو مراحل حياتو، ابتداء من كونو جنينا فمولودا فرضيعا مث فطيما إذل 

 .غاية بلوغو سن الرشد أو وفاتو، حيث تنتهي طفولتو
 كتب. ومهما كاف عملنا فإنو يبقى ناقصا وغَت كامل، وتلك ىي طبيعة البشر، والكماؿ  وحده

 معتذرا عن كالـ 2 إذل العماد األصفهاين،1أستاذ العلماء البلغاء القاضي الفاضل عبد الرحيم البستاين
: ذلك أين رأيت أنو إنو قد وقع رل شيء وما أدري أوقع لك أـ ال، وىا أنا أخربؾ بو،: "استدركو عليو

لو ُغيِّر ىذا لكان أحسن، ولو : ال يكتب إنسان كتابًا في يومو إال قال في غِده
. زيد كذا لكان ُيستحسن، ولو ُقدِّم ىذا لكان أفضل، ولو ترك ىذا لكان أجمل

 3".وىذا من أعظم العبر، وىو دليل على استيالء النقص على جملة البشر
ِإْف أُرِيُد ِإالَّ ﴿ىذا ىو اجتهادي، وما وفقٍت إليو خالقي، أسألو سبحانو الصدؽ يف القوؿ واإلخالص يف العمل 

ْصاَلَح َما اْسَتطَْعُت َوَما تَػْوِفيِقي ِإالَّ بِاللَِّو َعَلْيِو تَػوَكَّْلُت َوإِلَْيِو أُنِيبُ  ، فما أصبت فمن ا وحده، [88:ىودسورة ]﴾ اإْلِ
َوَما أُبَػرُِّئ نَػْفِسي ِإفَّ النػَّْفَس أَلَمَّارٌَة بِالسُّوِء ِإالَّ ﴿نفسي لو احلمد والشكر على ما أنعم بو وتفضل، وما أخطأت فمن 

[. 63:الكهفسورة ]﴾ َوَما أَْنَسانِيُو ِإالَّ الشَّْيطَاُف أَْف أَذُْكرَهُ ﴿  ومن الشيطاف،[53:يوسفسورة ]﴾ َما َرِحَم َريبِّ 
فاللهم اغفر زالتنا واسًت عوراتنا، وجتاوز عن سيئاتنا، واجعل عملنا ىذا خالصا يف ميزاف حسناتنا، واغفر لنا 

 .ولوالدينا وجلميع ادلسلمُت، ولكل من علمنا وأعاننا، وآخر دعوانا أف احلمد  رب العادلُت

                                                           
 .ـ1200ىػ، 596، كاف وزيرا للسلطاف صالح الدين األيويب، تويف سنة ىو عبد الرحيم بن علي بن سعيد اللخمي1
، 1201ىػ، 597مؤرخ عادل باألدب، من أكابر الكتاب يف عهد صالح الدين، تويف سنةفهاين، صىو زلمد بن زلمد األ 2

، اجلزء األوؿ، منشورات وزارة الثقافة : المرجع) ، الوشي ادلرقـو يف بياف أحواؿ العلـو يق بن حسن القنوجي، أجبد العلـو صدِّ
 (71ص، 1978واإلرشاد القومي، دمشق، سوريا، 

. 71صادلرجع السابق،  3
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 الملخص
قانون من خالل الغرض من ىذه الدراسة ىو تسليط الضوء على حقوق الطفل داخل األسرة يف الشريعة اإلسالمية و

 وإبراز دور األسرة والوالدين يف حفظ ومحاية ىذه ،األسرة اجلزائري، وبيان مدى اىتمامهما بالطفل ورعايتهما وحفظهما حلقوقو
يهدف ىذا البحث إىل نشر ثقافة حقوق الطفل يف األسرة واجملتمع، والتعريف هبا عند أصحاب القرار، واهليئات و. احلقوق

.  التشريعية ومن يتولُّون صياغة وإعداد القوانني، ولدى السلطات القضائية املختصة، ومنظمات اجملتمع املدين ذات الصلة
:  ىذا البحث عن اإلشكالية التاليةجييب و

 ما هي حقوق الطفل على أسرته التي كفلتها الشريعة اإلسالمية وجسدها قانون األسرة الجزائري؟
 إىل املوضوع وحتلل وتقسم ، الطفل ومراحل منوهفتصفوتعتمد ىذه الدراسة على املنهج الوصفي التحليلي املقارن، 

 ومقارنة الشريعة اإلسالمية ،املراحل العمرية اليت ميرُّ هبا الطفل، ومن مث دراستها وتفسريىا وحتليل النصوص الشرعية والقانونية
ومن خالل ىذه الدراسة نُدرك مسو الشريعة اإلسالمية وصالحها لكل زمان ومكان ومشوهلا جلميع  .بقانون األسرة اجلزائري

شؤون البشر كلها، وأهنا جاءت حلفظ اإلنسان ومراعاتو يف كل مراحل حياتو ومنها مرحلة الطفولة، وقد سبقت كل القوانني 
 الشريعة اإلسالمية يف الكثري فساير كما أن املشرع اجلزائري كفل للطفل حقوقو املقررة شرعا، ،الوضعية يف تقرير حقوق الطفل

. من احلقوق
 .حقوق الطفل، الشريعة اإلسالمية، قانون األسرة اجلزائري، األسرة، حقوق اإلنسان: الكلمات المفتاحية

Abstract 

The purpose of this study is to shed light on the rights of the child within the 

family in Islamic law and through the Algerian family law, and to show the extent 

of their interest in the child and their care and preservation of his rights, and to 

highlight the role of the family and parents in preserving and protecting these 

rights, and this research aims to spread the culture of child rights in the family and 

society And make them known to decision-makers, legislative bodies and those in 

charge of drafting and preparing laws, and to the competent judicial authorities 

and relevant civil society organizations. 
This research answers the following problem: What are the rights of the child 

to his family that are guaranteed by Islamic law and applied by the Algerian 

Family Code? 
This study relies on the comparative analytical descriptive approach, 

describing the child and his stages of development, analyzing and dividing the 

subject into the age stages that the child goes through, and then studying and 

interpreting them and analyzing the legal and legal texts, and comparing Islamic 

law with Algerian family law. Through this study, we realize the supremacy of 

Islamic law and its validity for every time And its place and coverage of all human 

affairs, and that it came to preserve and observe the human being in all stages of 

his life, including the childhood stage, and it preceded all statutory laws in 

determining the rights of the child, and the Algerian legislator guaranteed the child 

his legally prescribed rights, so he followed Islamic law in many rights. 

Keywords: The rights of the child, Islamic Sharia, Algerian family law, family, human rights. 


