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ABSTRACT 

Study Title: The Rights of the Illegitimate Child: Formative and Comparative     
                    Study. 
Student: Abdulrahman Salem H Alkhtani 
Advisor: Dr. Jalal Aldin Muhammed Saleh 
Research Problem: The study focuses on answering the following question: 
What are the rights that the illegitimate child should have, and those that the 
illegitimate child should not have, according to the Islamic law and the 
international conventions? 
Study Methodology: The researcher used a descriptive methodology, in addition 
to a comparative approach methodology. 
Main Results: 

١- There are four methods to proof the paternity: Bed “Firash”, 
acknowledgement, evidence, and tracing “Qiefah.” 

٢- The dominant opinion is that the illegitimate child “Walad Zina” 
belongs to the adulterer “Zani”, if he adopts the child, and the mother was not bed 
“Firash” or suspicion. 

٣- The Saudi systems and laws have cared about both the special rights 
and the general rights of the illegitimate child. 

٤- A number of the Saudi systems have established frameworks to protect 
the rights of the illegitimate child from being violated. 
Main Recommendations: 

١- The Saudi judges and the “Mufti” should embrace the opinion that the 
illegitimate child belongs to the adulterer “Zani”, if he adopts the child, and the 
mother was not bed “Firash” or suspicion. 

٢- A special system should be established to clearly ensure the rights of 
the illegitimate children. 

٣- The Saudi society should be educated about the rights and the issues of 
the illegitimate children. 

٤- The punishments for parents who deny the paternity of their illegitimate 
children should be more severe. 
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 شكر وتقدير

 ومـن سـيئات     يد هللا، أمحده وأستعينه وأستغفره، وأتوب إليه، وأعوذ به من شرور نفس           إن احلم 
عملي، من يهده اهللا فهو املهتد، ومن يضلل فلن جتد له وليا مرشدا، وأصلي وأسلم على أشرف األنبياء                  

 .واملرسلني سيدنا حممد بن عبد اهللا، وعلى آله وصحبه أمجعني
f e d c b a ` _ ^ ] \ [ Z  ﴿: فيقـول اهللا تعـاىل    ) وبعد(

q p o n m l k j i h g ﴾ )١٥/األحقاف(. 
 بإمتـام هـذه   - يل وانطالقًا من هذه اآلية القرآنية الكرمية، يطيب املوىل تبارك وتعاىل علي نوقد م

من صـنع   «:   أن أرد اجلميل إىل أهله، وأن أنسب الفضلَ ألصحابه، حيث قال رسول اهللا             -الرسالة

. )١(» معروفًا فكافئوه، فإن مل جتدوا ما تكافئونه به فادعوا له حىت تروا أنكم قـد كافـأمتوه                 إليكم
 أوالً وأخريا الذي قدر فيسر، فله احلمد والثناء مبا هو أهله، محدا وثناًء يليقان بكرمي                فالشكر للموىل   

 .وجهه وعظيم سلطانه
 أمي وأيب   م جبزيل الشكر والعرفان إىل    ة إال أن أتقد    من إعداد هذه الرسال    ال يسعين بعد أن انتهيت    و

فكم سهروا وتعبوا يف تربييت فأسأل اهللا أن جيزيهما أعظم األجر وأجزله وأن ميد يف عمرمها على طاعته                  
  )رب ارمحهما كما ربياين صغرياً (وأن يلبسهما لباس الصحة والعافية 

 بقبوله اإلشراف على هذه الرسالةفين الذي شر، جالل الدين حممد صاحل/ داألستاذ كما أشكر 
   يد العون واملساعدة طيلـة مـدة       إيلَّ  بالشكر والتقدير جلميع الذين وقفوا إىل جانيب ومدوا         كما أتقدم

، موسـى بـن عبـداهللا املوسـى       /الـشيخ : زمالئي يف العمل  وأخص منهم بالذكر     الدراسةإعداد هذه   

 .كافة ما بذلوه من مساندة ودعم ومشاركة إلمتام هذا العملعلى ، هذلول بن هذلول الدوسري/والشيخ
 .اا التحية والتقدير وجزاهم اهللا خريإليهم مجيعو أسأل اهللا أن ينفع به، ،إىل كل هؤالء أهدي مثرة جهديف

 أسأل اهللا العلي العظيم أن جيعل هذا العمل خالصا لوجهه الكرمي، ال رياء وال مسعة، فإن وأخريا
فِّقْتفذاك من طبع البشر، واحلمد هللا ملء و ا، وإن أخطأتِته أوالً وأخريفيه فهذا بفضل اهللا وِمن 

وا من وراء القصد                    .السماوات واألرض وملء ما فيهن وما حتت الثرى
                                                 

، ٣طدار البشائر اإلسـالمية،     : بريوتلباقي،  حممد فؤاد عبد ا   : خرج أحاديثه ،  األدب املفرد : حممد بن إمساعيل   ،البخاري )١(
 .٨٥، ص ٢١٦: حديث رقم، من صنع إليه معروف فليكافئه: باب، م١٩٨٨، هـ١٤٠٩
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 الفصل األول

 مشكلة الدراسة وأبعادها

 مقدمة الدراسة

 حنمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا ومـن سـيئات               إن احلمد هللا  
أعمالنا، من يهده اهللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شـريك                      

 .له، وأشهد أن حممداً  عبده ورسوله

 أما بعد

تمامه على شؤون اتمع فحسب، بل اهـتم        إن دين اإلسالم دين الشمولية والرمحة فلم يقتصر اه        
بشؤون األفراد الذين هم لبنات يف بناء هذا اتمع، ومن مجلة هـؤالء األفـراد الـضعفة واحملتـاجني                  

 .وأصحاب الظروف الصعبة الذين أمهلوا يف كثري من قوانني األرض الوضعية
تضعفني، وجعلهم يف تـشريع     إن دين اإلسالم احلنيف أسس مبادئ الرمحة بالفقراء والنساء واملس         

األحكام يف عني االعتبار، فشرع أحكاما ختصهم، وأوضح حقوقهم وحاجام، بل وأوصى م أهـل               
 .القوة والوالية

 .وعلَّق تلك الواجبات على مجيع أهل اإلسالم كما هو مصطلح عليه يف فروض الكفايات عند الفقهاء

م وحمتاجو الرعاية من األطفال غري الـشرعيني أو         ومن مجلة أصحاب احلاجات واملستضعفني األيتا     
 .جمهويل اآلباء أو التائهني أو من ال يستطيع آبائهم توفري الرعاية الالزمة هلم

فلذلك ولغريه أصبحت العناية ذه الفئة أمرا الزما يستوجب معرفة املشكلة ودراسة أسباا وعرض              
 . يف اتمعالًأكيد عليها والعناية م ليكونوا عضوا فاعاإلجراءات واحللول املناسبة حلفظ حقوقهم والت

التكميلي لنيل درجة املاجستري من قسم العدالة اجلنائية جبامعة نـايف العربيـة             -وما هذا البحث    

 إال جهد متواضع يضاف إىل جهود السابقني الذين طرقوا هذا املوضوع من جوانـب               -للعلوم األمنية 
 : عنوانهمتنوعة وقد اخترت أن يكون

 »دراسة تأصيلية مقارنة: حقوق الطفل غري الشرعي«



 - ٣ -

 ومثنيا بالشكر ألهل الفضل والتوجيه يف قسم العدالة اجلنائيـة    شاكرا من الفضل كله منه وإليه       

 .جالل الدين حممد صاحل/دباجلامعة سيما فضيلة املشرف على هذا البحث 

ز حدود البحث اجلامعي ليكون حبثًا يستفاد منـه يف          هذا وأسأل اهللا التوفيق يف هذا البحث وأن يتجاو        
 .النواحي العملية االجتماعية إنه جواد كرمي، وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وأمجعني

 :مشكلة الدراسة

الطفل غري الشرعي بوصفه خملوقًا آدميا يتمتع حبق التكرمي اإلهلي، لكن باملقابل مثة إشـكاليات يف                
احلقوق من حيث وجوا له وهو ما تتباين فيه التشريعات، األمر الذي يعين وجـود إشـكالية                 بعض  

تشريعية تتعلق ذه الفئة من اتمع تتمثل فيما تقرره الشريعة اإلسالمية من حيث مطابقتها أو مناقضتها                

هل هناك فوارق بينه وبني     ملا تقرره وتقوم عليه املواثيق الدولية فيما يتعلق بتعريف الطفل غري الشرعي؟ و            
الطفل اللقيط يف احلقوق الالزمة لكل منهما؟ وماذا لو أقر به والده هل من حقه أن ينسب إليه؟ ومـاذا   

 لو أنكره وثبت من خالل احلمض النووي التطابق بينهما؟
 :كل هذه اإلشكاالت هي ما ستعاجله الدراسة بطرح السؤال الرئيس

 ؟يف الشريعة والقانون ما هي حقوق الطفل غري الشرعي 

 :تساؤالت الدراسة

 :تسعى هذه الدراسة إىل اإلجابة عن األسئلة اآلتية

  من هو الطفل غري الشرعي؟-١

  ما الفرق بني الطفل غري الشرعي والطفل اللقيط؟-٢

  ما هي الطرق الشرعية والنظامية إلثبات البنوة يف الشريعة اإلسالمية والنظام؟-٤

 خلاصة والعامة للطفل غري الشرعي وكيف حنميها؟ ما هي احلقوق ا-٥

 :أهداف الدراسة

 :ميكن حصر أهداف هذه الدراسة يف األيت

 .» الطفل الشرعي والطفل غري الشرعي والطفل اللقيط- الطفل -احلقوق « بيان مفاهيم -١
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 . توضيح الطرق الشرعية إلثبات البنوة يف الشريعة اإلسالمية والنظام-٢

 . الطفل غري الشرعي يف الشريعة اإلسالمية واألنظمة الدولية توضيح معىن-٣
 . بيان احلقوق اخلاصة والعامة للطفل غري الشرعي-٤
 . بيان محاية احلقوق اخلاصة والعامة للطفل غري الشرعي يف الشريعة والنظام-٥

 :أمهية الدراسة
 :األمهية العلمية

جل قضية ذات أبعاد شرعية وقانونية تالصق حيـاة         تكمن األمهية العلمية هلذه الدراسة يف كوا تعا       
اتمعات بشكل مباشر ومتثل مشكلة تشريعية وذلك باستقراء النصوص الشرعية واالجتهادات الواردة            
بشأا مع مقارنة ذلك مبا جاء يف املواثيق الدولية للوصول إىل حكم يتوافق يف اية األمر مع ما تقتضيه                   

 .الشريعة اإلسالمية
 :ية العمليةاألمه

يف هذا اجلهد بأن جيد املهتمون يف جمال العدالة اجلنائية يف نتـائج هـذه الدراسـة                 يسعى الباحث   
إيضاحا لكل ما يتعلق حبقوق الطفل غري الشرعي يف الفقه والنظام الدويل والسعودي واملقارنة بينهم وما                

 .مات حول ذلكجيب عمله من محاية حلقوقه وصيانتها وما تقوم به الدول واملنظ
 :حدود الدراسة

 يف النظام السعودي ومقارنـة   شرعيا ومبيناً ما جاءالًحقوق الطفل غري الشرعي وما يتعلق به تأصي  
 .مبا ورد يف النظام الدويل واملواثيق الدوليةذلك 

 :مفاهيم ومصطلحات الدراسة
 :حقوق) ١
 .تعريف احلق يف اللغة: الًأو

 من أمساء اهللا تعاىل أو من صفاته، والقرآن، وضد الباطل، واألمـر             :احلق« :)١(لفريوزآباديقال ا 
 املقضي، والعدل، واإلسالم،واملال، واِمللك،واملوجود الثابت، والصدق، واملـوت، واحلـزم، وواحـد           

  

 ـــــــــــــــــــــــــ

. من أئمـة األدب   .  الشافعي حممد بن يعقوب بن حممد بن إبراهيم بن عمر، أبو طاهر، جمد الدين الشريازي الفريوزآبادي              ) ١(
 :انظـر .  واملغامن املطابة يف معامل طابـة      ،القاموس احمليط :  من كتبه  .هـ٨١٧ سنة   تويف يف زبيد  هـ، و ٧٢٩ سنة   شريازبولد  

حممد أبو الفـضل    : ، حتقيق بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة     : الشافعيجالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر        السيوطي،  
 .١/٢٣٧ ،م١٩٦٤، هـ١٣٨٤، ١طمطبعة عيسى البايب احلليب، : القاهرةإبراهيم، 
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 .)١(»جدير: وحققت أن تفعله مبعىن وهو حقيق به وحق. وحق لك أن تفعل ذا بالضم. احلقوق
ا ال يشك فيه، ويقال حيق عليك أن تفعل كذا أي جيب            ته وصار عنده حق   وحق الشيء أوجبه وأثب   

 .)٢(صريه حقا: كأحقه وحققه وقيل أحقه

: ويطلق احلق على نقيض الباطل ومجعه حقوق وِحقاق وليس له بناء أدىن عدد ويف حديث التلبيـة     
 .غري باطل: أي. »لبيك حقا حقا«

هذا عبداهللا حقًا فتؤكد به     : ىن ألزم طاعتك، كما تقول    وهو مصدر مؤكد لغريه أي أنه أكد به مع        

 .أي صار حقًا وثبت: وحقوقًا. وحق األمر ِحيق، وِحيق حقًا.وتكرره لزيادة التأكيد

o n  ﴿ :وحق عليه القول وأحققته أنا ويف الترتيل      . معناه وجب جيب وجوبا   : )٣(قال األزهري 

r q p﴾  )ثبت: أي. )٦٣/القصص. 

 .وجبت وثبتت: أي. )٧١/الزمر(  ﴾v u t s r q ﴿: وقوله تعاىل

. كأا أوجب وأخص  : واحلق واحد احلقوق واِحلقه واحلَقة أخص منه يف معىن احلق، قال األزهري           

 .)٤(واستحق الشيء استوجبه

 .تعريف احلق عند األصوليني: ثانيا

راء يف ثالثة اجتاهـات     تعددت آراء علماء أصول الفقه يف تعريف احلق بيد أنه ميكن بلورة هذه اآل             
األول عرف احلق على أنه هو احلكم، والثاين عرف احلق على أنه متعلق احلكم ال احلكم نفسه                 . رئيسية

 .أي الفعل، واألخري قال إن احلق أمر معنوي

 ـــــــــــــــــــــــــ

 .٤٠١، ٤٠٠ص ت، .د بيت األفكار الدولية،: ، بريوتالقاموس احمليط: ، جمد الدين حممد بن يعقوبيآبادالفريوز) ١(
 .٤٣٤، ١٥/٤٣٣ت، .ددار الفكر، : ، بريوتتاج العروس من جواهر القاموس: مرتضىحممد الزبيدي، ) ٢(
ولد سـنة   .  أحد األئمة يف اللغة واألدب، مولده ووفاته يف هراة خبراسان          .حممد بن أمحد بن األزهري اهلروي، أبو منصور       ) ٣(

شـهاب  احلمـوي،    :انظر. غريب األلفاظ اليت استعملها الفقهاء    ، و  ذيب اللغة    :ومن كتبه  .هـ٣٧٠ة  هـ، وتويف سن  ٢٨٢
، ١طدار الغرب اإلسـالمي،     : بريوتإحسان عباس،   / د :ققي، حت إرشاد األريب إىل معرفة األديب    : الدين ياقوت بن عبد اهللا    

 .٦/٢٩٧، م١٩٩٣
هــ،  ١٤١٨،  ١دار إحياء التـراث العـريب، ط      : ، بريوت سان العرب ل: ، حممد بن مكرم بن منظور املصري      األفريقي) ٤(
١٧٥، ٨/١٧٤. 
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 :وفيما يلي نبني هذه االجتاهات

 . احلق هو احلكم:االجتاه األول

كم الذي يشتمل على األمر والنـهي، واحلكـم         يعرف أصحاب هذا االجتاه احلق على أنه هو احل        
حقوق خالصة هللا كاإلميان، وحقوق خالصة للعبـاد كالـديون،          : ينقسم عندهم إىل ثالثة أقسام هي     

 .)٢( والقرايف)١(وحقوق مشتركة بني اهللا تعاىل والعباد كحق القذف، وذا قال فخر اإلسالم البزدوي

 . الفعل احلق هو متعلق احلكم وهو:االجتاه الثاين

.  أن احلق هو متعلق احلكم وهو فعل املكلف        )٣(يرى القائل ذا االجتاه وهو سعد الدين التفتازاين       

وهو الفعل الذي يتعلق به     - »احملكوم فيه «ـاحملكوم به ويسمى أيضا ب    « :فقد أورد يف كتابه التلويح أن     
رك بـاحلس أو بالعقـل، إذ       خطاب الشارع فالبد من حتققه حسا، أي من وجوده يف الواقع حبيث يد            

 أما حقوق اهللا تعاىل،     – وهو احملكوم فيه     – مث احملكوم به     الًاخلطاب ال يتعلق مبا ال يكون له وجود أص        
أو حقوق العبد، أو ما اجتمعا فيه وأحدمها غالب، واملراد حبق اهللا تعاىل ما تعلق النفع العام مـن غـري                     

عند اهللا  –طره، ومشول نفعه، وإال فباعتبار التخليق الكل        اختصاص بأحد، فينسب إىل اهللا تعاىل لعظم خ       

 ـــــــــــــــــــــــــ

دار الكتاب العريب،   : ، بريوت كشف األسرار عن أصول فخر اإلسالم البزدوي      : العزيز أمحد  البخاري، عالء الدين عبد   ) ١(
 .٤/١٣٤ت، .د

ولد . فقيه أصويل، من أكابر احلنفية. الم البزدويعلي بن حممد بن احلسني بن عبد الكرمي، أبو احلسن، فخر اإلس           : والبزدوي هو 
القرشـي،   :انظر. »أصول البزدوي «ـب كرت الوصول يف أصول الفقه يعرف     : من كتبه . هـ٤٨٢هـ، وتويف سنة    ٤٠٠سنة  

: بريوت،  عبد الفتاح حممد احللو   /د: ، حتقيق اجلواهر املضية يف طبقات احلنفية    :  احلنفي حميي الدين أيب حممد عبد القادر بن حممد       
 .١/٣٧٢ ،م١٩٨٧، هـ١٤٠٨، ١طمؤسسة الرسالة، 

 .١/١٤٠هـ، ١٤٢٤، ١مؤسسة الرسالة، ط: ، بريوتالفروق: القرايف، أمحد بن إدريس املصري) ٢(
تويف  .مصري املولد واملنشإ والوفاة   . أمحد بن إدريس بن عبد الرمحن أبو العباس، شهاب الدين الصنهاجي القرايف           : والقرايف هو 

بـن  ا :انظـر  .اإلحكام يف متييز الفتاوى عن األحكام، والذخرية، وشرح تنقيح الفصول يف األصول           :  من كتبه  .هـ٦٨٤ة  سن
مطبعـة  : القـاهرة ،  الديباج املذهب يف معرفة أعيان علماء املذهب      : املالكيبرهان الدين إبراهيم بن علي بن حممد        ،  فرحون

 .٦٧-٦٢ص ، م١٩١١، هــ١٣٢٩، ١طالسعادة، 
ولد بتفتازان من بالد    . العربية والبيان واملنطق  الكالم و من أئمة   . ، سعد الدين   احلنفي مسعود بن عمر بن عبد اهللا التفتازاين      ) ٣(

  :انظر.  وشرح العقائد النسفية، ذيب املنطق:من كتبه. ، ودفن يف سرخسهـ٧٩٣سنة تويف و هـ،٧١٢ سنة خراسان
مكتبة املدين،  : القاهرةحممد سيد جاد احلق،     : ، حتقيق رر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة     الد: أمحد بن علي بن حجر    ،  العسقالين

 .٤/٣٥٠ ،هـ١٣٨٥، ٢ط
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 سواء يف اإلضافة إىل اهللا تعاىل، وهللا ما يف السموات واألرض، وباعتبار التضرر واالنتفاع، هو متعال                 –

 .)١(»ومعىن حق العبد ما يتعلق به مصلحة خاصة كحرمة مال الغري. عن الكل

 . احلق أمر معنوي:االجتاه الثالث

كـل  « : عن هذا االجتاه بقوله)٢( امتثال أوامر اهللا تعاىل واجتناب نواهيه، كما عرب الشاطيبأي هو 

حكم شرعي ليس خبال عن حق اهللا تعاىل، وهو جهة التعبد فإن حق اهللا تعاىل على العباد أن يعبدوه وال                    

 حكم شرعي فيه    يشركوا به شيئًا وعبادته هي امتثال أواره واجتناب نواهيه على بإطالق، كما أن كل             
، بناء على أن الشريعة إمنا وضعت ملصاحل العبـاد، ولـذلك قـال يف               الً وإما آج  الًحق للعباد إما عاج   

 وعادم يف تفسري حـق      .»حق العباد على اهللا إذا عبدوه ومل يشركوا به شيئًا أال يعذم           «: احلديث

  معقول أو غري معقول، وحق العبـد       اهللا، أنه ما فهم من الشرع أن ال خرية فيه للمكلف، كان له معىن             
كان راجعا إىل مصاحله يف الدنيا، إن كان من املصاحل األخروية فهو من مجلة ما يطلق عليه حـق اهللا،                    

 .)٣(»ومعىن التعبد عندهم أنه مال يعقل معناه على اخلصوص، وأصل العبادات راجع إىل حقوق العباد

 .تعريف احلق يف الشرع: ثالثًا
احلق يف الفقه اإلسالمي يف مواضع خمتلفة ويف معاٍن متعددة ومع ذلـك مل يتعـرض                ورد استعمال   

أكثر الفقهاء القدامى لتعريفه اعتمادا على وضوح داللته ومعناه ووفائه جبميع استعماالته يف اللغة وكافة               
 .علوم وخماطبات الناس

عدة تعريفات للحق نذكر منها وذلك على عكس احلال عند الفقهاء املعاصرين فقد ذكر هؤالء الفقهاء 
 .»مصلحة ثابتة للشخص على سبيل االختصاص واالستئثار يقررها املشرع احلكيم«: تعريف احلق بأنه

 .»مصلحة ثابتة للفرد أو اتمع أو هلما يقررها الشارع احلكيم«: ويف تعريف آخر

 ـــــــــــــــــــــــــ

 .١/١٥٠ت، .، د١دار الكتب العلمية، ط: ، بريوتشرح التلويح على التوضيح: التفتازاين، سعد الدين سعود عمر) ١(
 :مـن كتبـه    .هـ٧٩٠تويف سنة   .  من أئمة املالكية   .»يبالشاط«ـشهري ب إبراهيم بن موسى بن حممد اللخمي الغرناطي ال       ) ٢(

: ، بـريوت  نيل االبتهاج بتطريز الديباج   :  املالكي  العباس سيدي أمحد بابا السوداين     وأبالتنبكيت،   :انظر. املوافقات، واالعتصام 
 .٥٠-٤٦ ص، ت.، ددار الكتب العلمية

 .٢/٢٢١هـ، ١٤١٧، ١دار ابن عفان، ط: ، القاهرةاملوافقات: اطي املالكيالشاطيب، أبو إسحاق ابراهيم بن موسى الغرن) ٣(
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 .)١(»كل مصلحة تثبت باعتبار الشارع«: وعرف كذلك بأنه

ه التعريفات أا ركزت جل اهتمامها على صاحب احلق دون غريه مع أن احلـق          ويالحظ على هذ  
ال يتعلق بصاحب احلق وحده وهو املطالب بأداء احلق له، وإمنا يتعلق أيضا مبن عليه احلق وهو املكلف                  

 .بأداء احلق لصاحبه
 :التعريف املختار

 .على الغري ويكون على جهة اللزومأن احلق هو ما ثبت بالشرع هللا تعاىل أو للشخص أو هلما معا 

 :الطفل) ٢

 : يف اللغةالطفل

 .)٢(الصغري من كل شيء أو املولود، وولد كل وحشة أيضا: الطفْلُ بالكسر

 .)٣(بني الطفل والطفالة والطفولة والطفولية مجع أطفال

 الصغري من كل شيء بـني الطفـل والطفالـة والطفولـة           : والطفل. الصغريان: والطفل والطفلة 

 .ال يكسر على غري ذلك: واجلمع أطفال .والطفولية، وال فعل له
 . حني يسقط من بطن أمه إىل أن حيتلمالًالصيب يدعى طف: وقال أبو اهليثم

 .وقد شغلت أم الصيب عن الطفل أي شغلت بنفسها عن ولدها مبا هي فيه من اجلدب: ويف حديث االستسقاء

 هنا يف موضع أطفال يدل علـى        الًطف :ل الزجاج قا. )٦٧/غافر(  ﴾N M L ﴿: وقوله تعاىل 

« ¼ ½ ¾ ¿  ﴿: وقال تعاىل . الًذلك ذكر اجلماعة كأن معناه مث خيرج كل واحد فيكم طف          

Â Á À﴾  )٣١/النور(. 

: ويقال. جارية طفلة وطفل وجاريتان طفل وجواٍر طفل وغالم طفل وغلمان طفل          : والعرب تقول 
 .طفالت يف القياسطفل وطفلة وطفالن وأطفال وطفلتان و

 ـــــــــــــــــــــــــ

 .٤٨، ٤٧م، ص ٢٠٠٦دار النهضة العربية، : ، القاهرةحقوق الطفولة يف الشريعة اإلسالمية: أمحد، هاليل عبد الاله )١(
 .١٠٦٧ ص ، مرجع سابق،القاموس احمليط: يالفريوزآباد )٢(
 .٣/٨٢ت، .د، ٢ط دار عيسى احلليب،: ، القاهرةب القاموس احمليطترتي: الزاوي، الطاهر أمحد) ٣(
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 .وولد كل وحشية أيضا طفل ويكون الطفل واحدا ومجعا. املولود: والطفل

 .)١(والطفل الصغري من أوالد الناس والدواب

 .الفقه يف الطفلتعريف : ثانيا

 .)٢(الطفل هو الصغري الذي ال يقدر على القيام مبصاحل نفسه من نفقة وغطاء وحنومها

قال بعضهم يبقى هذا االسم للولـد حـىت         . الولد الصغري من اإلنسان   : الطفل«: )٣(وقال الفيومي 

 .)٤(»ويقال له طفل إىل أن حيتلم. مييز

 .)٥(»الطفل يف الفقه هو من حني الوالدة إىل البلوغ«: ويف املوسوعة الفقهية الكويتية

 فال يسمى   يطلق على اإلنسان من حني والدته إىل أن يبلغ فإذا وصل سن البلوغ            والطفل كما سبق    
 .الًطف

 :وأدلتهم يف ذلك

 .)٥٩/النور(  ﴾K J I H G F E D C B A ﴿:  قوله تعاىل-١

رفع القلم عن ثالث عن النائم حىت يستيقظ وعن الصغري حىت يكـرب وعـن               «:  وقوله   -٢

 .)٦(»أو يفيق انون حىت يعقل
 ـــــــــــــــــــــــــ

 .٨/١٧٤، مرجع سابق، لسان العرب: ابن منظور )١(
 .٢/١١٨ت، .، د٢املطبعة األمريية، ط: اهرةق، الشرح خمتصر خليل:  عبد اهللا حممد بن عبد اهللا املالكيوأب، اخلرشي )٢(
 قال  . ولد ونشأ بالفيوم مبصر    »املصباح املنري « لغوي، اشتهر بكتابه     . أبو العباس  أمحد بن حممد بن علي الفيومي مث احلموي،       ) ٣(

 .١/٣١٤مرجع سابق،  ،الدرر الكامنة: ابن حجر :انظر .»هـ٧٧٠كأنه عاش إىل بعد «: ابن حجر
 .٢/٣٧٤هـ، ١٤٢٣، ١مية، طمطبعة التقدم العل: ، القاهرةاملصباح املنري يف غريب الشرح الكبري: الفيومي، أمحد بن حممد املقرئ )٤(
، ٢مطـابع ذات الـسالسل، ط     : ، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية بالكويت، الكويـت       املوسوعة الفقهية الكويتية  ) ٥(

 .٢٨/٣٥٦هـ، ١٤١٠
 :القـاهرة أمحد شاكر وحممد فؤاد عبد الباقي وإبراهيم عطوة،         : ، حتقيق سننال:  عيسى حممد بن عيسى بن سورة      وأب،  الترمذي) ٦(

، ١٤٢٣: رقـم  حـديث  ، ما جاء فيمن ال جيب عليه احلد: احلدود، باب:كتاب، هـ١٣٩٥، ٢طمطبعة مصطفى البايب احلليب،   
، ١طدار احلديث،   : عزت عبيد الدعاس وعادل السيد، محص     : ، تعليق سننال:  داود سليمان بن األشعث    وأب،  السجستاين؛  ٤/٣٢

 عبد الرمحن أمحـد     وأب،  النسائي؛  ٤/٥٥٨ ،٤٣٩٨: حديث رقم  ،ق احلديث  يف انون يسر   : باب ، احلدود : كتاب ،،  هـ١٣٩٤
، ٢طدار البـشائر اإلسـالمية،      : حلـب عبد الفتاح أبو غـدة،      :  بشرح السيوطي وحاشية السندي، ترقيم     ،سننال: بن شعيب 
ـ ،  ويينالقز؛  ٦/١٥٦،  ٣٤٣٢: ، حديث رقم   من ال يقع طالقه من األزواج      : الطالق، باب  : كتاب ،،  م١٩٨٥ـ  هـ١٤٠٦  وأب

== 
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اجلـنني يف بطـن أمـه     أن مرحلة الطفولة هي تلك املرحلة اليت تبدأ بتكوين    لص من ذلك  ويستخ
 .وتنتهي بالبلوغ

 .تعريف الطفل يف النظام: ثالثًا
 :الطفل يف النظام السعودي هو الطفل يف الفقه فقد جاء يف نظام اجلنسية يف املادة الثالثة ما يلي

 :األلفاظ التالية تؤدي يف هذا النظام ما يلي
 .القاصر هو الصغري وانون واملعتوه) د(

 .)١( نصت عليه أحكام الشرع الشريفسن الرشد ما) هـ(

 .والذي يتضح من النظام أنه جعل الطفل يبدأ من صغره وحىت يبلغ سن الرشد كما هو يف الفقه
وذا يتبني مدى التوافق بني الفقه والنظام إذا علمنا أن النظام نص على أن سن الرشد يرجع فيـه                   

د تكون منتهية يف النظام يف الوقت الذي تنتهي بـه           إىل الشرع والفقه وكذلك الطفولة اليت ما قبل الرش        
 .يف الفقه

 :التعريف اإلجرائي للطفل
 . حىت يبلغالًالطفل هو الصغري من حني تكونه يف بطن أمه إىل أن يصل مرحلة البلوغ فيسمى طف

 :الطفل غري الشرعي) ٣

 .البيان واإلظهار: الشرع يف اللغة

ني أصل واحد، وهو شيء يفتح يف امتداد يكون فيه ومـن            الشني والراء والع  : )٢(وقال ابن فارس  

 .ذلك الشريعة، وهي مورد الشاربة للماء

 ـــــــــــــــــــــــــ
ـ ١٣٩٥دار إحياء التراث العـريب،      : بريوتحممد فؤاد عبد الباقي،     : ، حتقيق وترقيم  سننال: بن ماجه عبد اهللا حممد بن يزيد       ، هـ

حممـد ناصـر    ،  األلباينوصححه  . ١/٦٥٧،  ٢٠٤١: حديث رقم  ، طالق املعتوه والصغري والنائم احلديث     : باب ، الطالق :كتاب
 ).١٢٠٩(، برقم م١٩٩٥، هـ١٤١٥مكتبة املعارف، : الرياض، حيحةسلسة األحاديث الص: يفالدين 

 .٤/٧٥٧جمموعة األنظمة السعودية للمحامي واملستشار عبد الرمحن الشايقي ) ١(
 سـنة   الري تويف يف هـ، و ٣٢٩ولد سنة   . من أئمة اللغة واألدب   . أمحد بن فارس بن زكرياء القزويين الرازي، أبو احلسني        ) ٢(

نزهـة  : عبد الرمحن ، أبو الربكات    األنباري :انظر . مقاييس اللغة، والصاحيب يف علم العربية      :كتبهمن  . بته، وإليها نس  هـ٣٩٥
 .٣٩٢ ص ،هـ١٤٠٥، ٣طمكتبة املنار، : عمانإبراهيم السامرائي، : ، حتقيقاأللباء يف طبقات األدباء
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 .)٤٨/املائدة(  ﴾n m l k j ﴿: قال اهللا تعاىل

 .)١٨/اجلاثية(  ﴾l k j i h g ﴿: وقال اهللا تعاىل

 .جعله طريقًا ومذهبا: وشرع اهللا كذا

 .»كام الشرعيةبيان األح«: واملراد بالشرع على لسان الفقهاء

 .)٢(»أي جعله جائزا أو حراما: جتويز الشيء أو حترميه: الشرع«: )١(وقال الشيخ زكريا

 :التعريف اإلجرائي للطفل غري الشرعي
 ومل  يربطهما عقد نكاح شرعي    الطفل غري الشرعي هو املولود نتيجة لقاء حمرم بيت رجل وامرأة ال           

 .يبلغ بعد

 :منهج الدراسة

 يف هذه الدراسة املنهج الوصفي القائم على االستقراء والتحليل والتأصيل، إضافة            استخدم الباحث 
إىل منهج البحث املقارن، حيث يتعرض الباحث إىل تأصيل حقوق الطفل غري الشرعي مـن الناحيـة                 

 .الفقهية ومقارنته بالنظام السعودي والدويل

 :الدراسات السابقة

 :الدراسة األوىل

 .دراسة مقارنة:  األطفال احملتاجني للرعايةأحكام: عنوان الدراسة

 .عبدالعزيز عبدالرمحن الشربمي:  الباحث-
 جامعة اإلمام حممد بن سعود      -الرياض  (رسالة للحصول على درجة املاجستري،      :  اجلهة والتاريخ  -

 ).هـ١٤٢٤ - قسم السياسة الشرعية - املعهد العايل للقضاء -اإلسالمية 

 ـــــــــــــــــــــــــ

 سـنة   ولد بشرقية مصر   . شيخ اإلسالم  . أبو حيىي  زكريا بن حممد بن أمحد بن زكريا األنصاري السنيكي املصري الشافعي،          ) ١(
حممـد  ، جنم الدين    الغزي :انظر. ولب األصول ،  حتفة الباري على صحيح البخاري    : من كتبه . هـ٩٢٦ سنة   تويفو هـ،٨٢٣

ـ   : بريوتجربائيل جبور،   /د: ، حتقيق الكواكب السائرة بأعيان املائة العاشرة    : بن حممد بن حممد بن أمحد      دة، دار اآلفاق اجلدي
 .١/١٩٦ ،م١٩٧٩، ٢ط
 .٢/٣٢٨ت، .د، دار الفضيلة: الرياض، معجم املصطلحات واأللفاظ الفقهية: عبد املنعم، حممود عبد الرمحن) ٢(
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 : أهم النتائج-

 احملرومون مـن    – جمهويل األبوين    -اللقطاء( ألطفال احملتاجني للرعاية يدخل من ضمنهم        أن ا  -١

 .إخل.. الرعاية ألي سبب سواء كان وفاة أو سجن أو انفصال األبوين أو مرض الوالدين

 أنه البد من مضاعفة اجلهد من اجلهات املسؤولة عن رعايتهم وتتنوع طرق رعايتهم كما ذكر               -٢

 .الباحث وفصل
 : أوجه االتفاق واالختالف-

تتفق الدراسة السابقة مع هذه الدراسة يف احلديث عن الطفل غري الشرعي باعتباره يدخل من ضمن 

األطفال احملتاجني للرعاية لكن الباحث حتدث عن األطفال احملتاجني للرعاية بشكل عام وعما يتعلق م               
فرد الطفل غري الشرعي باحلديث عـن حقوقـه   من حقوق ورعاية ونفقة وزواج وغري ذلك إال أنه مل ي         

 .اخلاصة والعامة

 :الدراسة الثانية

 .دراسة فقهية مقارنة: أحكام الطفل اللقيط: عنوان الدراسة
 .عمر بن حممد السبيل:  الباحث-
 جامعـة أم    -مكة املكرمـة    (رسالة منشورة للحصول على درجة املاجستري،       :  اجلهة والتاريخ  -
 ). هـ١٤٢٦ -القرى 
 : أهم النتائج-
 عناية الفقه اإلسالمي بأحكام اللقيط حيث مل يترك حكما وال مسألة حمتملة الوقوع غالبا إال                -١

 .وقد أوضح حكمها

 محاية الشريعة اإلسالمية تمعاا عن وجود لقطاء فيهم وذلك بتحرمي أسـباب وجـودهم،               -٢
 .ن وجودهموإيقاع العقوبات الرادعة واحلمايات الشرعية املانعة م

 .فضل التقاط اللقيط وإنقاذه ووجوب ذلك عينا عند االنفراد، ووجوبه على الكفاية عند التعدد -٣

 . أن نفقة اللقيط وكفالته وما حيتاج إليه واجب يف بيت مال املسلمني-٤

 . أن الوالية على اللقيط للحاكم أو من ينيبه-٥

بالد املسلمني حىت يثبت خالفه، كما أنه حيكم         أن األصل يف اللقيط أنه حر مسلم إن وجد يف            -٦
 .بكفره إن وجد يف بالد الكفار حىت يثبت خالفه
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 . أن اللقيط مساٍو لغريه من معرويف النسب يف عامة األحكام الشرعية-٧

 . إحلاق اللقيط نسبا مبن ادعى مبجرد الدعوى حفاظًا على وجود ضائع النسب يف اتمع-٨

 .قيط وغريه ممن جهل نسبه بالقيافة عند تعدد املدعني نسبه صحة إثبات نسب الل-٩

 . حترمي اإلسالم للتبين سواًء كان املتبىن لقيطًا أو غريه، ملا يف التبين من املفاسد العظيمة-١٠

 . أن مرياث اللقيط إن مل يكن له وارث لبيت ال املسلمني على الراجح من مذاهب العلماء-١١
 :ف أوجه االتفاق واالختال-

تتفق الدراسة السابقة مع هذه الدراسة يف احلديث عن اللقيط وأحكامه من الناحية الشرعية فيمـا                
يتفق فيه بني اللقيط والطفل غري الشرعي وختتلف يف كوا اختصت باجلانب الفقهي والتأصيلي فقـط                

 . والعامةوعدم ذكر ما خيتص به من حقوق وأحكام يف النظام وما جيب من محاية حلقوقه اخلاصة

 :الدراسة الثالثة

 .طرق إثباته ونفيه: أحكام النسب يف الشريعة اإلسالمية: عنوان الدراسة
 .علي حممد يوسف احملمدي:  الباحث-
كلية الـشريعة والدراسـات     (رسالة منشورة للحصول على درجة الدكتوراة،       :  اجلهة والتاريخ  -

 ).هـ١٤١٤ - جامعة قطر -اإلسالمية 
 : أهم النتائج-

 أن اإلسالم حافظ على النسب حفاظًا قويا أحاط بسياج املنعة والعزة ووازن بـني اإلنـسان                 -١
 .وموارد احلياة

 أن إثبات النسب للفراش ما هو إال وضع للحق يف نصابه وترتيه للبيت عن الدخيل وقطع لدابر                  -٢
 .الفساد

زواج الفاسد يثبت فيه النسب      أن الزواج الفاسد والباطل يفترقان يف إثبات النسب حيث أن ال           -٣

 .يف معظم صوره وأن الباطل ال يثبت فيه النسب

 أن النسب يثبت بالقيافة وهي علم صحيح ميكن القضاء به يف الفصل بني املدعني يف قـضايا                  -٤
 .النسب يف أحوال خاصة

 . أن التعارض يف دعاوى النسب خمتلفة عن التعارض يف غريه-٥
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 مل يكن القصد منـه خلـق   الًشروعة اليت حددها اإلسالم كاللعان مث أن نفي النسب بطرقه امل    -٦
العنصر الغريب يف اتمع بل أراد اإلسالم أن يبني أنه بقدر ما حيرص على مجع مشل األسـرة حيـرص                    

 .كذلك أال يتفشى يف اتمع الفساد وال يدخل يف األسرة ما ليس منها

 : أوجه االتفاق واالختالف-

سابقة مع هذه الدراسة يف احلديث عن موضوع النسب وطرق إثباته ونفيه فيمـا              تتفق الدراسة ال  
يتعلق مبوضوعنا وهو الطفل غري الشرعي فمن خالل معرفة طرق إثبات وشرعية النسب يعرف الطفـل                
غري الشرعي من غريه ويتم متييزه، وختتلف يف كوا حتدثت عن جانب النسب وما يتعلق به بينمـا مل                   

 .وق هذا الطفل غري الشرعي الذي مل يثبت نسبه بطريقة شرعيةتتحدث عن حق

 :الدراسة الرابعة

 .أحكام اللقيط يف الفقه اإلسالمي مقارنة بقانون األحوال الشخصية: عنوان الدراسة
 .وجيه عبداهللا سليمان أبو معيلق:  الباحث-

والقـانون، اجلامعـة    كلية الـشريعة    (رسالة للحصول على درجة املاجستري،      :  اجلهة والتاريخ  -
 ).هـ١٤٢٧ -اإلسالمية، غزة 

 : أهم النتائج-
 .أن الشريعة اإلسالمية كان هلا السبق على غريها من القوانني الوضعية فيما يتعلق حبقوق اللقطاء -١

 أن أهم القواعد اليت قررا الشريعة اإلسالمية يف حق الطفل جمهول النـسب قاعـدة رعايـة                 -٢
 .قهاء هذه القاعدة على كل شأن من شؤون األطفالاملصلحة حيث طبق الف

 أنه جيب االرتقاء مبستوى اجلمعيات اخلريية ودور الرعاية ودعمها ن أجل االرتقـاء بوضـع                -٣
 .اللقطاء ومعاجلة مشاكلهم االجتماعية والنفسية والصحية

 . البد من إجياد فرص عمل للقطاء ليكونوا فاعلني يف جمتمعام-٤
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 :اق واالختالف  أوجه االتف-

تتفق الدراسة السابقة مع هذه الدراسة يف احلديث عن أحكام اللقيط من اجلانب الفقهي واجلانب               
النظامي وختتلف يف كوا مل تتطرق ملسائل طرق إثبات النسب الشرعية ونفيها كما أا مل تبني حقوقه                 

 .رع والنظام وما يتعلق حبمايتهابالتفصيل بل ذكرت على سبيل اإلمجال دون تبيني هلا من ناحية الش
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 الثاين الفصل

 البنوة إلثبات والنظامية ةالشرعي الطرق

 

 .اإلسالمية الشريعة يف وةالبن ثبوت :األول املبحث
 

 .السعودي النظام يف وةالبن ثبوت :الثاين املبحث
 

 .الوضعي القانون يف ةالبنو ثبوت :الثالث املبحث
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 الثاين الفصل

 البنوة إلثبات والنظامية ةرعيالش الطرق

 األول املبحث

 اإلسالمية الشريعة يف البنوة ثبوت

h g  ﴿: تعاىليقول اهللا   .  لألوالد )١( ثبوت النسب  :من أهم احلقوق املترتبة على الزواج     

l k j i﴾  )٥/األحزاب(. 

 ـــــــــــــــــــــــــ

 .الـصلة أو القرابـة    :  والنسبة .أي هو منهم  :  يقال نسبه يف بين فالن     . أنساب : القرابة، وجيمع على   :النسب يف اللغة يعين    )١(
ابةاب  والنسدار : القـاهرة ، جممع اللغة العربيـة،      املعجم الوسيط :  وآخرون إبراهيمى،  مصطف :انظر .العامل باألنساب : والنس

، على منت املنهاج  السراج الوهاج   : لعالمة حممد الزهري  ، الشيخ ا  الغمراوي؛  »ن س ب  «، مادة   ٢/٩٢٤،  م١٩٧٢املعارف،  
 .٢٦١، ص م١٩٨٧، هـ١٤٠٨دار اجلليل، : بريوت

عبد القادر بـن    ، الشيخ   التغليب : انظر .»االتصال بني إنسانني باالشتراك يف والدة قريبة أو بعيدة        « :هوطالح  والنسب يف االص  
 إبراهيم أمحد عبد احلميـد األثـري، مكتبـة          :حققه وخرج أحاديثه  ،  نيل املآرب بشرح دليل الطالب    : احلنبليعمر الشيباين   

 .٢/٥٥ ،ت.، دمكة/الفيصلية
، جواهر اإلكليل شرح خمتصر خليـل     : صاحل عبد السميع األزهري   ،  اآليب :انظر. »نتساب ألب معني  هو اال «: وقال املالكية 

 .٢/١٠٠ ،م١٩١٤، هـ١٣٣٢دار إحياء الكتب العربية، عيسى البايب احلليب، : القاهرة
دين حممد بـن حممـد      لشيخ مشس ال  ، ا الشربيين : انظر .»صلة اإلنسان مبن ينتمي إليهم من اآلباء واألجداد       «: وعرف أيضا بأنه  
ـ ١٣٧٧مطبعة مصطفى البايب احلليب،     : القاهرة،  مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج      : اخلطيب الشافعي  ، م١٩٥٨،  هـ

٢/٢٥٩. 
القرابة، واملراد ا الرحم، وهي لفظ يشمل كل من بينك وبينه قرابة، قربت أو بعدت، كانت من جهـة     «: وعرف كذلك بأنه  

، ٢ط دار القلـم،     :، دمـشق  حاشية علي شـرح الرحبيـة     : حممد بن عمر الشافعي   ،  البقري :انظر. »ة األم األب أو من جه   
 .٣٢، ص م١٩٨٦، هـ١٤٠٦

حالة حكمية إضافية بني شخص وآخر، من حيث إن الشخص انفصل عن رحم امرأة              «: وعرفه بعض الباحثني املعاصرين بقوله    
ياسني ،   اخلطيب :انظر. »و مشبهني الثابت للذي يكون احلمل من مائه       هي يف عصمة زوج شرعي، أو ملك صحيح، ثابتني، أ         

 .١٠م، ص ١٩٨٧هـ، ١٤٠٧، ١دار البيان العريب، ط: ، جدةثبوت النسب: بن ناصر
 .)٥٤/الفرقان ( ﴾¾ ¿ Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ﴿: قال تعاىل
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ال . )٢/اادلة(  ﴾^ _ ` b a ﴿: واألم اليت ينسب إليها الولد هي اليت ولدته، قال تعاىل         

كون زوجة كمن جاءت بولد مـن       فرق يف ذلك أن تكون زوجة من نكاح صحيح أو فاسد، أو ال ت             
 . أو ملك مينيالزنا

، أما يف النسب، واملرياث     فقطوإن جعل املرضعة أما من الرضاعة، ولكنها أم يف احملرمية            سالمواإل
 .فال يثبت شيء من ذلك

 وثبت له عليهما حقـوق أخـرى، كحفظـه        ،ميكن نفيه وإذا ثبت نسب الولد من أبويه، فإنه ال         

 فهو حباجة إىل من     ،ألنه يكون عاجزا  ؛  ونفقةوتربيته وتعليمه، والقيام بكل ما يلزمه من رضاع وحضانة          
 .يعتين به

: وقد قسمته إىل مطلـبني    . ثبوت البنوة يف الشريعة اإلسالمية    ويف هذا املبحث سوف أتناول طرق       

إثبات البنوة من جهة     ركزت فيه على     والثاين،  األممن جهة   إثبات البنوة    خصصته للحديث عن     األول

 .األب

 ثبوت البنوة من جهة األم: املطلب األول

إن سبب ثبوت النسب من املرأة يف الفقه اإلسالمي هو الوالدة، فمىت جاءت املرأة بولد ثبت نسبه                 
وال فرق بني أن تكون الوالدة من       . منها، دون توقف على شيء آخر من عقد زواج أو إقرار أو ادعاء            

وإذا ثبت النـسب منـها      . زواج صحيح أو فاسد، أو اتصال بشبهة؛ أو من زنا؛ ألن الولد جزء منها             

 .)١(بالوالدة، كان الزما وال ميكن هلا نفيه

 يلحق ولد  كما بأمه يلحق الزنا ولد نسب أن والظاهرية األربعة املذاهب أصحاب قال بذلك وقد  
و أو إقـرار    أ على شيء آخر من فـراش        ٍفه منها دون توقُّ    ثبت نسب  ، فمىت جاءت املرأة بولد    .املالعنة
 .و السفاحأو الفاسد أالصحيح النكاح  وال فرق بني ،ادعاء

 ـــــــــــــــــــــــــ

، ١طدار الفكـر،    : بـريوت ،  ئع يف ترتيب الشرائع   بدائع الصنا :  بكر مسعود بن أمحد احلنفي     عالء الدين أيب  ،  الكاساين) ١(
 .٦/٢٥٣ ،م١٩٩٦، هـ١٤١٦
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 :مذهب احلنفية

 وولـد  الزنا ولد نسب يثبت وهلذا جهتها؛ من به متيقَّن ألنه األم؛ يتبع والولد«: )١(جنيم قال ابن 

 .)٢(»وحكما حسا أعضائها من كعضو هو االنفصال قبل ألنه ويرثها؛ ترثه حىت ااملالعنة منه

 :مذهب املالكية

 .)٤(»لوالدا له حال؛ كل على ا الحق وإنه أبدا، ولدها عنها ينتفي ال األم«: )٣(الرب عبد ابن قال

 ألنـه ال   أمه؛ جهة من هنسب يبطل ال الزنا وولد املالعنة ولد«: )٥(الباجي الوليد أبو القاضي وقال

 .)٦(»بزنا إقرار وال بلعاٍن عنها ينتفي ال فلذلك نكاح، عقد إىل ا إحلاقه يف حيتاج

 :مذهب الشافعية

 .)٨(»إذا نسب ينسب وإليها ينفى، عنه إمنا عنها، ينفى ال ولدها، حال بكل الولد«: )٧(النووي قال

 ـــــــــــــــــــــــــ

: مـن كتبـه   . م١٥٦٣/هـ٩٧٠تويف سنة   . مصري فقيه حنفي . »جيمابن ن «ـزين الدين بن إبراهيم بن حممد، الشهري ب       ) ١(
، لذهب يف أخبـار مـن ذهـب       شذرات ا : أليب الفالح عبد احلي احلنبلي    ،  بن العماد ا :انظر .والبحر الرائق ،  األشباه والنظائر 

 .٨/٣٥٨ ،هـ١٣٩٩، ١طدار الفكر، : بريوت
إلمام العالمـة الـشيخ     تكملة ا : ومعه ،البحر الرائق شرح كرت الدقائق    : زين الدين بن إبراهيم بن حممد احلنفي      ،  بن جنيم ا) ٢(

دار الكتـب   : بريوتريات،  الشيخ زكريا عم  : حممد بن حسني بن علي الطوري القادري احلنفي، ضبطه وخرج آياته وأحاديثه           
 .٤/٢٥١ ،م١٩٩٧، هـ١٤١٨، ١طالعلمية، 

 لـه  يقـال . احلديث حفاظ كبار من ،عمر أبو املالكي، القرطيب يِرمالن الرب عبد بن حممد بن اهللا عبد بن يوسفاحلافظ  ) ٣(
. وفضله العلم بيان وجامع االستيعاب، :كتبه من .هـ٤٦٣ سنة   بشاطبة وتويف .هـ٣٦٨ سنة   بقُرطُبة ولد .»املغرب حافظ«

دار املعـارف،   : القاهرةشوقي ضيف،   /د: ، حتقيق املغرب يف حلى املغرب   : علي بن موسى بن سعيد األندلسي     ،  املغريب :انظر
 .١/٤٠٧، م١٩٥٥، هـ١٣٧٤، ٣ط
 .١٧/٢٣١ ،االستذكار: الرب عبد ابن )٤(
ـ ٤٠٣مولده يف باجة باألندلس سنة     . املالكي سليمان بن خلف بن سعد التجييب القرطيب، أبو الوليد الباجي         ) ٥( وتـويف  ، هـ
 .١٢٠ صمرجع سابق، ، الديباج املذهب:  ابن فرحون:انظر .إحكام الفصول، واملنتقى:  من كتبه.هـ٤٧٤ملرية سنة أب
 .٥/٣٤٢، هـ١٣٣٢، ١طمطبعة السعادة، : القاهرة، املنتقى شرح املوطأ: املالكي سليمان بن خلف وأب، الباجي )٦(
ـ  الدين حميي زكريا، أبو الشافعي، النووي، يرم بن شرف بن حيىي) ٧( هــ،  ٦٣١ ولد سـنة    .»الشافعي الصغري «، امللقب ب

عبد الوهاب بن علـي     ، تاج الدين    سبكيال :انظر .الطالبني ومنهاج،  واللغات مساءاأل ذيب: كتبه من. هـ٦٧٦وتويف سنة   
، دار إحيـاء الكتـب العربيـة      : القاهرةحممود الطناحي،   /د ،بد الفتاح احللو  ع/د: ، حتقيق طبقات الشافعية الكربى  : الشافعي
 .٥/١٦٥، م١٩٦٤ـ، ه١٣٨٣

 .١٩/١٩٩ ت،.، ددار الفكر: بريوت، اموع شرح املهذب: الشافعيبن شرف حيىي  الدين يحمي، النووي) ٨(
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 .)١(»أمه إىل ينسب وإمنا ،أب إىل ينسب ال الزنا ولد«: البكري السيد وقال

 :مذهب احلنابلة

 .)٣(»ولد الزنا له أم وليس له أب«: )٢(الشيخ ابن عثيمني قال

 :مذهب الظاهرية

 .)٥(»بالرجل يلحق وال به، ومحلت زنت إذا باملرأة يلحق والولد«: )٤(حزم ابن وقال

 :اآلتية باألدلة بأمه يلحق الزنا ولد نسب أن ويستدل على

 العـن   النيب عنهما أن  عمر رضي اهللا   عبد اهللا بن   فعن بأمه، املالعنة ولد أحلق  النيب أن -١

 .)٦(باملرأة الولد وأحلق ففرق بينهما، ولدها، من فانتفى وامرأته، رجل بني

 إىل أبيه،  ينتسب كان ذلك قبل ألنه أمه؛ إىل نسبه صرف أنه يريد«: »باملرأة الولد وأحلق «:قوله

 يف أقامهـا لـه    ألنـه  ا؛ إحلاقه من وجها ذلك كان أمه، إىل ونسبه أٍب إىل ينتسب أن من منعه فلما

 .)٧(»تكن كذلك مل أن بعد األب مقام االنتساب

 ـــــــــــــــــــــــــ

دار : بـريوت ،  على حل ألفاظ فتح املعـني البنيإعانة الط:  بن السيد حممد شطا الشافعي   لعالمة السيد البكري  الدمياطي، ا ) ١(
 .٢/١٢٨ت، .، د٤طإحياء التراث العريب، 

م، وتـويف يف جـدة سـنة    ١٩٢٩/هـ١٣٤٧ولد سنة . حممد بن صاحل بن حممد آل عثيمني التميمي، العامل احملقق الفقيه          ) ٢(
.  املستقنع، وشرح ألفية ابن مالك     شرح صحيح البخاري، وشرح رياض الصاحلني، وشرح زاد       : من كتبه . م٢٠٠١/هـ١٤٢١
 . املوقع الرمسي للشيخ ابن عثيمني:انظر

ـ ١٤١٦،  ٤طمؤسسة آسـام للنـشر،      : الرياضالشرح املمتع على زاد املستقنع،      : لشيخ حممد بن صاحل   ، ا العثيمني) ٣( ، هـ
 .١٣/٤٤٠ ،م١٩٩٥

 سنة  فيها تويف، و هـ٣٨٤ سنة   ولد بقُرطُبة  .رهعامل األندلس يف عص   . علي بن أمحد بن سعيد بن حزم الظاهري، أبو حممد         ) ٤(
وفيات األعيان وأنباء أبناء    : أمحد بن حممد  ،  انكَلِّبن خ ا :انظر.  واحمللى ،هواء والنحل  الفصل يف امللل واأل    : من كتبه  .هـ٤٥٦
 .١/٣٤٠، م١٩٦٨، دار صادر: بريوتإحسان عباس، /د: ، حتقيقالزمان

 حممـد   : أمحد حممد شاكر، تصحيح    :، حتقيق احمللى باآلثار :  األندلسي د بن سعيد بن حزم     بن أمح  ي حممد عل  وأبالظاهري،  ) ٥(
 .١٠/٣٢٣ ت،.، ددار اجليل: بريوتمطبعة اإلمام، : القاهرةخليل اهلراس، 

يـا،  املكتب اإلسالمي، ترك  : إستانبول حممد فؤاد عبد الباقي،      :، ترقيم اجلامع الصحيح : ، اإلمام حممد بن إمساعيل    البخاري) ٦(
 .٦/٢٢٢، ٥٣١٥: رقم حديث باملرأة، الولد يلحق :باب الطالق، :كتاب ،م١٩٧٩

 .٥/٣٢٩مرجع سابق،  ،املنتقى: الباجي )٧(
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 ،ره هلا وحدها ونفاه عن الزوج     ي ص : أي »حلق الولد بأمه  أ«معىن قوله   «: )١(قال احلافظ ابن حجر   

 .)٢(»هللا هلاض ار فترث منه ما فَه وأما أم،فال توارث بينهما

 الولد ألمه  ودعي جيتمعا، ومل بينهما فُرق تالعنا، عنهما أنه إذا   اهللا عمر رضي  عبد اهللا بن   عن -٢

 .)٣(جلد لزنية دعاه ومن وترثه، يرثها عصبته هي فالنة، ابن: يقال

 نفصال،قبل اال  ألنه جهتها؛ من به متيقن وألنه جانبها؛ فريجح مبائها مستهلكًا يكون ماءه ألن -٣

 .)٤(وحكما حسا أعضائها من كعضو فهو

 مـن  يلحق ـا   ألنه ذلك؛ يف سببا أقوى هي بل كالرجل، بنفسها الولد استلحاق يف املرأة -٤

 .)٥(محلته أا صح إذا منها شك ال وألنه حرام، من أو كان حالل

 األب من جهة ثبوت البنوة :الثايناملطلب 

نساب من الضياع والكذب والتزييف، وجعلت ثبوت النـسب         صانت الشريعة اإلسالمية األ   لقد  

ـ                حق ام بالفحشاء، وحقا ا للولد، يدفع به عن نفسه املعرة والضياع، وحقًا ألمه تدرأ به الفضيحة واال
        نسب لغريه، وجعلت أحكامه من النظام العام، املعرب عنـه          ألبيه حيفظ به نسبه وولده من الضياع بأن ي

 له عن كل دنس وريبة، وحىت تبىن األسرة، وتوجد القرابات على أسـاس مـتني                 صيانةً حبق اهللا تعاىل،  
 .مكني، يربط أفرادها برباط قوي حمكم، فيه قوة احلق، وجتاذب ذوي الدم الواحد واألصل املشترك

 ـــــــــــــــــــــــــ

هـ، وا ٧٧٣ولد بالقاهرة سنة .  الشافعيأمحد بن علي بن حممد الكناين العسقالين، أبو الفضل، شهاب الدين، ابن حجر        ) ١(
إلمام مشس الدين حممد بن     ، ا السخاوي :انظر .الدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة     اري، و فتح الب :  من كتبه  .هـ٨٥٢تويف سنة   

 .١/٣٦ ،ت.، دمكتبة احلياة: بريوت، الضوء الالمع ألهل القرن التاسع: الشافعيعبد الرمحن 
الشيخ عبد العزيز بن    : ، إشراف فتح الباري بشرح صحيح البخاري    : حجر الشافعي أمحد بن علي بن     ، احلافظ   العسقالين) ٢(

 .٩/٤٦٠، م١٩٥٩، هـ١٣٧٩املطبعة السلفية، : القاهرةحمب الدين اخلطيب، : حممد فؤاد عبد الباقي، تصحيح: باز، ترقيم
دار : دمـشق مصطفى ديب البغا،    /د: حققه،  سننال:  حممد عبد اهللا بن عبد الرمحن بن الفضل بن رام          مام أيب ، اإل الدارمي )٣(

قـال  . ٤/١٩٤٠ ،٢٩٦٥: ، حديث رقـم   بن املالعنة ايف مرياث   : الفرائض، باب : كتاب ،م١٩٩١/ـه١٤١٢،  ١طالقلم،  
 .» لضعف موسى بن عبيدة؛إسناده ضعيف«: حمققه

 .٤/٢٥١مرجع سابق،  ،الرائق البحر: نجيم ابن )٤(
 .١٠/٣٢٣مرجع سابق،  ،احمللى: حزم ابن )٥(
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أميا امرأة أدخلت على قوم     «:  يقول ملا نزلت آية املالعنة      أنه مسع رسول اهللا      فعن أيب هريرة    

دخلها اهللا جنته، وأميا رجل جحد ولده وهو ينظـر          ليس منهم، فليست من اهللا يف شيء، ولن ي        من  

 .)١(»وس اخلالئق يف األولني واآلخرينء احتجب اهللا منه وفضحه على ر،إليه

من انتفى من ولده ليفضحه يف الدنيا، فـضحه        «:  أنه قال  عن النيب     وعن عبد اهللا بن عمر    

 .)٢(»وس األشهادءراهللا يوم القيامة على 

من ادعى إىل غري أبيـه      «:  األبناء عن االنتساب إىل غري آبائهم، فقال         ى رسول اهللا    كما  

 .)٣(» فاجلنة عليه حرام،وهو يعلم أنه غري أبيه

من حق األوالد أن يثبت نسبهم إىل من ولدهم، ونسبتهم إىل أمهام تثبت من فـور والدـم،                  و
 .يح أو زواج فاسد، أو من غري زواجسواء كانوا مثرة زواج صح

 :ثالثة؛ هيأسباب ثبوت النسب، وهي األسباب اليت ينشأ عنها النسب ويثبت ا و

 .)٤(الصحيح النكاح -١

 .)٥(الفاسد النكاح -٢

 ـــــــــــــــــــــــــ

مصطفى عبد القادر   : ، حتقيق املستدرك على الصحيحني  :  عبد اهللا احلاكم   أيبحممد بن عبد اهللا     ، اإلمام احلافظ    النيسابوري )١(
 .٢/٢٠٣كتاب الطالق، ، م١٩٩٠، هـ١٤١١، ١طدار الكتب العلمية، : بريوتعطا، 

ـ ١٤١٦، ١طمؤسسة الرسالة،   : بريوت،   وآخرين شعيب األرناءوط : ، حتقيق سندامل: أمحد بن حنبل  الشيباين، اإلمام    )٢( ، هـ
 .»إسناده حسن«:  قال الشيخ شعيب األرناءوط.٨/٤١٤، ٤٧٩٥:  رقم، حديثم١٩٩٥

: ، وكتـاب  ٥/١٩٩،  ٤٣٢٦ غزوة الطـائف، رقـم       : املغازي، باب  :كتابمرجع سابق،   ،  صحيحاجلامع ال : البخاري )٣(
 : بـن احلجـاج النيـسابوري     مسلمالقشريي، اإلمام   ؛  ٨/١٩٤،  ٦٧٦٦: ، حديث رقم  من ادعى إىل غري أبيه    : الفرائض، باب 

بيان حال إميـان    : اإلميان، باب : ، كتاب هـ١٣٧٥،  ١طدار إحياء التراث،    : بريوتحممد فؤاد عبد الباقي،     : ، حتقيق صحيحال
 .١/٥٧، ٢٢٩: ، حديث رقممن رغب عن أبيه وهو يعلم

 نـوير األبـصار   تمنت   شرح    للحصكفي على الدر املختار   رد احملتار حاشية  : احلنفيحممد أمني   ، العالمة احملقق    ابن عابدين  )٤(
ـ ١٤١٤،  ١طدار الكتـب العلميـة،      : بريوتالشيخ عادل أمحد عبد املوجود وعلي حممد معوض،         : ، حتقيق للتمرتاشي ، هـ
 .١٠/٤١٤، م١٩٩٤

، بداية اتهد وايـة املقتـصد     : احلفيد الفيلسوف املالكي   الوليد حممد بن أمحد بن حممد بن أمحد بن رشد            وأب،  القرطيب )٥(
حممد بن زهـري    : األم، إشراف : حممد بن إدريس  ، اإلمام   الشافعي؛  ٢/٤٥،  م١٩٧٨،  هـ١٣٩٨،  ٤طار املعرفة،   د: بريوت

 .٥/٢٥٤، ت.، ددار املعرفة: بريوتالنجار، 
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 .)١(شبهة نكاح ال-٣

 :أربعـة فهي  ،  )٢(»طرق إثبات النسب  «ـاألسباب اليت يظهر النسب ا، وهي اليت تعرف ب        أما  

فالثالثة األول حمل اتفاق بني العلماء، وأما       . ، والقافة »الشهادة«، والبينة   »اإلقرار« واالستلحاق   الفراش،

 .)٣(الرابع فبه قال مجهور الفقهاء

 :وفيما يلي بيان لكل طريق من هذه الطرق

 :)٤( الفراش-١

فأمـا  «: )٥(قال العالمة ابن القيم   . أمجع الفقهاء على إثبات النسب به، بل هو أقوى الطرق كلها          

، أو مـا    فراش الزوجة الصحيح  : »الفراش«ـواملراد ب . )٦(»ثبوت النسب بالفراش فأمجعت عليه األمة     

 .يشبه الصحيح

 . هو عقد النكاح املعترب شرعا، حيث توفرت أركانه وشروطه، وانتفت موانعهحيحفالص
 ـــــــــــــــــــــــــ

دار إحياء التـراث    : بريوتفتح القدير للعاجز الفقري،     : احلنفيلشيخ اإلمام كمال الدين حممد بن عبد الواحد         ، ا بن اهلمام ا )١(
 .٤/٣٢٩ت، .، دالعريب

 . هذه الطرق، وال جيب اجتماعها إلثبات النسب منةالنسب بواحديشار هنا إىل أنه ميكن إثبات  )٢(
شـعيب  : حتقيـق ،  زاد املعاد يف هدي خري العبـاد      : الدمشقي احلنبلي إلمام حممد بن أيب بكر أيوب الزرعي        ، ا قيمالابن  ) ٣(

 .٥/٤١٠، هـ١٤٠٥، ٨طسسة الرسالة، مؤ: بريوتاألرناءوط، عبد القادر األرناءوط، 
، اجلرجـاين  :انظـر  .لشخص واحد  للوالدة متعينة املرأة كون مبعىن تستعمل كما الوطء، مبعىن كلمة تستعمل » الفراش« )٤(

 .١٧٢ ص ،هـ١٤٠٣، ١طدار الكتب العلمية، : بريوت، التعريفات: علي بن حممدالشريف 
ف ر  «مادة   ،٦/٣٢٧مرجع سابق،    ،العرب لسان: منظور ابن: انظر. »الرجل راشف« تسمى فإا املرأة،: الفراش معاين ومن
 .٦/٢٤٢مرجع سابق،  الصنائع، بدائع: ؛ والكاساين»ش

: حجر ابن :انظر. االفتراش حالة عن به وقد يعرب  .املرأة على إطالقه واألكثر املرأة، وعن الزوج عن به يعبر العرب عند والفراش
صدقى : ، حتقيق نيل األوطار يف شرح منتقى األخبار     : حممد بن على بن حممد    ،  الشوكاين؛  ١٢/٣٦ابق،   س مرجع ،الباري فتح

 .٣/٢٩٦ ،م٢٠٠٠، هـ١٤٢١، ١طدار الفكر، : بريوتحممد مجيل العطار، 
حتفة : بد الرحيم بن ع إلمام حممد عبد الرمحن     ، ا املباركفوري :انظر. »يفترشاا ألما واملوىل؛ الزوج« :املباركفوري بأنه  وعرفه

 .٤/٣٢١ ،هـ١٤١٥املكتبة التجارية، : القاهرة، األحوذي بشرح جامع الترمذي
ـ ،  حممد بن أيب بكر الزرعي الدمشقي، أبو عبد اهللا، مشس الدين          ) ٥(  سـنة    مولده يف دمـشق    .»ابن قيم اجلوزية  «املعروف ب

 الفداء احلافظ ابن    وأبالبصروي،   :انظر. لطرق احلكمية  وا ،إعالم املوقعني :  كتبه نم. هـ٧٥١هـ، ووفاته فيها أيضا سنة      ٦٩١
 .١٤/٢٣٤ ،هـ١٣٨٨، ١طمكتبة املعارف، : بريوت، البداية والنهاية: كثري الدمشقي

 .٥/٤١٠مرجع سابق، ، زاد املعاد: ابن القيم) ٦(
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 ا الوطء بشبهة علىفهو عقد النكاح الفاسد، وهو املختلف يف صحته، وكذ   ما يشبه الصحيح  وأما  

نسب املولود الناتج عـن     اختالف أنواعها، فإن حكمه حكم الوطء بنكاح صحيح فيما يتعلق بثبوت            
 .ذلك الوطء

، فإن النسب   ، أو إن كان الوطء    ولد ملثله لستة أشهر منذ الوطء     ن ي أ ممن ميكن    فإذا أتت املرآة بولدٍ   

    أو لد حال الزوجية حقيقةً   يثبت لصاحب الفراش إذا و  لقولـه    ؛ كما يف املعتدات   ا حكم  :»  الولـد

 .)١(»جرللفراش وللعاهر احل

، وهو ما يعـرب عنـه بعـض الفقهـاء           مجهور العلماء الوطء مبلك اليمني    ويدخل يف الفراش عند     

ة  أما احلنفي  .)٢(ئها مبلك اليمني، فإا تعد فراشا عند اجلمهور        فإذا كان لرجل سرية يط     .»ستيالداال«ـب

د بصاحب الفراش إال باستلحاقه له علـى تفـصيل          ، ال يلتحق الول   راش األمة فراش ضعيف   فريون أن ف  

 .)٣(عندهم يف هذا

 :لثبوت النسب بالفراش الشروط التاليةالفقهاء وقد اشترط 

فلـو كـان   . )٤( إمكان محل املرأة من زوجها، وقد اتفق الفقهاء على هذا الشرط     :الشرط األول 

   ا، ال يمل منه، ال يثبت النسب منه، وأقل الزمان الذي حيتلم فيه الصيب عنـد أيب               تصور احل الزوج صغري

 .)٥(حنيفة اثنيت عشرة سنة، وعند مالك والشافعي وأمحد عشر سنني

 أو بالفعل، وهذا شـرط عنـد املالكيـة          عادة إمكانية تالقي الزوجني بعد العقد       :الشرط الثاين 

 .عقد يكفي ملظنة االتصالوالشافعية واحلنابلة، وذهب احلنفية إىل أن ال

 ـــــــــــــــــــــــــ

 ،٦٧٤٩: رقم حديث ة،أم أو كانت حرة للفراش الولد :الفرائض، باب  :كتابمرجع سابق،    اجلامع الصحيح، : البخاري )١(
٨/١١. 
، ١طاملطبعـة األمرييـة،     : القـاهرة حاشية الرهـوين،    : ، ومعه شرح ملختصر خليل  : ، الشيخ عبد الباقي املالكي    لزرقاينا) ٢(

 .٤/١٨٧، هـ١٣٠٦
 .٥/٢٣٠مرجع سابق، ، حاشية رد احملتار: ابن عابدين) ٣(
 .٢٦١ص  مرجع سابق،، السراج الوهاج على منت املنهاج: الغمراوي )٤(
مطبعـة احلكومـة،    : ، مكـة املكرمـة    كشاف القناع عن منت اإلقنـاع     : احلنبليمنصور بن يونس بن إدريس      ،  البهويت )٥(

 .٥/٤٠٥، م١٩٧٥، هـ١٣٩٤
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 أن تلد الزوجة الولد بعد ستة أشهر على األقل من تاريخ العقد عليها عند احلنفية                :الشرط الثالث 

 .)١( عند اجلمهور»إمكان الوطء«واألئمة الثالثة ولكن مع إمكانية التالقي بني الزوجني عادة أو بالفعل 

ى مدة احلمل، وقد اختلف الفقهاء يف أقـصى          أن تلد الزوجة الولد ألقل من أقص       :الشرط الرابع 

 .)٢(مدة احلمل

إذا ختلف شرط من الشروط اليت اشترطوها لثبوت النسب بالفراش، فإن النسب ال يثبـت إال إذا                 و
قد الزواج صحيحا، وبعد ستة     إذا ع  و . ال بالفراش  ىبالدعوادعاه، ويف هذه احلالة يكون ثبوت النسب        

، ونفاه الزوج، فال ينتفي إال إذا نفاه يف األوقات املقررة، وتالعن مع املرأة              أشهر منه ولدت الزوجة ولدا    

 .)٣(لدى القاضي

وال يتحقق  . والنسب بعد اإلقرار به ال حيتمل النفي، ألن النفي يكون إنكارا بعد اإلقرار، فال يسمع              
ج قد أقر به صـراحة أو  أن ينفيه عند الوالدة، وأن ال يكون الزو : نفي الولد إال إذا توافرت شروط هي      

للعان عند ابتداء احلمل به، وأن يتالعنا بعد الوالدة، وأن يكون الولـد              الًداللة، وأن يكون الزوجان أه    
 .حيا عند احلكم بنفيه بعد اللعان

فإذا قذف الرجل زوجته بالزنا، ومها من أهل الشهادة واملرأة ممن حيد قاذفها، أو نفي نسب ولدها،                 

 .)٤(القذف فعليه اللعانوطالبته مبوجب 

 :االستلحاق -٢

ـ    وغالبا ما يكون يف أوالد اإلماء واإلقرار بالنـسب علـى           . »اإلقرار بالنسب «ويعرب عنه أيضا ب

 :نوعني

 .إقرار حيمله املقر على نفسه فقط، كاإلقرار بالبنوة أو األبوة: األول
 ـــــــــــــــــــــــــ

 .٧/٧٣مرجع سابق، ، نيل األوطار: الشوكاين )١(
 .سوف يأيت تفصيل هذه املسألة يف الفصل الثاين إن شاء اهللا) ٢(
اي لحدادلاجلوهرة النرية شرح خمتصر القدوري      : ، ومعه اللباب شرح الكتاب  : احلنفيين الغنيمي الدمشقي    عبد الغ ،  مليداينا )٣(

 .٢/٢٠٨، م١٩٠٤، هـ١٣٢٢، املطبعة اخلريية: القاهرة العبادي احلنفي،
لبـايب احللـيب،   مطبعـة مـصطفى ا  : القاهرة،  اهلداية شرح بداية املبتدي   :  احلنفي  احلسن علي بن أيب بكر     وأب،  ملرغيناينا )٤(

 .٢/٢٣، م١٩٣٦، هـ١٣٥٥
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 . لبنوة واألبوة؛ كاإلقرار باألخوة والعمومةإقرار حيمله املقر على غريه، وهو ما عدا اإلقرار با: الثاين

وقد اشترط الفقهاء لصحة اإلقرار بالنسب يف كال النوعني شروطًا ال بد من حتققها لصحة اإلقرار                
 :وثبوت النسب مبقتضاه، فاشترطوا لصحة اإلقرار بالنسب على النفس الشروط التالية

قرار الصغري، وال انون، لعدم االعتداد بقوهلم       ، فال يصح إ   الً أن يكون املقر بالنسب بالغا عاق      -١

 . لقصورهم عن حد التكليف

 أن يكون املقر له بالنسب ممن ميكن ثبوت نسبه من املقر، وذلك بأن يولد مثله ملثله، فلو أقـر                    -٢

 .من عمره عشرون ببنوة من عمره مخسة عشر مل يقبل إقراره؛ الستحالة ذلك عادةً

 .هول النسب؛ ألن معلوم النسب ال يصح إبطال نسبه السابق حبال من األحوالأن يكون املقَر له جم -٣

 لقبول قوله، فإن كذبه فإنه ال يصح اإلقـرار          الً املقَر له املِقر، إن كان أه      )املقرب( أال يكذب    -٤

 .عندئذ، وال يثبت به النسب

ىل من اآلخر مبجرد الدعوى،      أال ينازع املقر بالنسب أحد؛ ألنه إذا نازعه غري فليس أحدمها أو            -٥

فإن مل يكن، فإنه يعرض على القافة، فيكون ثبوت النسب ألحدمها بالقيافة            . فالبد من مرجح ألحدمها   

 .)١(ال باإلقرار

 أال يصرح املِقر بأن املقَر له ولده من الزنا، فإن صرح بذلك فإنه ال يقبل إقراره؛ ألن الزنـا ال         -٦

وهـذا مـذهب    . )٢(»الولد للفراش وللعاهر احلجر   «: ول النيب   يكون سببا يف ثبوت النسب؛ لق     

 .)٣(اجلمهور

فإذا توفرت هذه الشروط ثبت نسب املقَر له من املِقر، وثبت مبقتضى ذلك مجيع األحكام املتعلقة                

 .)٤(بالنسب

 ـــــــــــــــــــــــــ

 .٢/٤٨٥مرجع سابق، ، رد احملتارحاشية : ابن عابدين )١(
 .٢٤سبق خترجيه، ص ) ٢(
 .٣١ بالبحث يف املطلب الثالث التايل صسوف أفرد هذه املسألة) ٣(
؛ اخلطيـب   ٦/١٠٥مرجـع سـابق،     ،  شرح خمتصر خليل  : ؛ الزرقاين ٧/٢٢٨مرجع سابق،   ،  بدائع الصنائع :  الكاساين )٤(

 .٢/٢٥٨مرجع سابق، ، مغين احملتاج: الشربيين
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 :»الشهادة« ةالبين -٣

 وهذه هي البينـة     .نيالبينة املعتمدة يف شأن ثبوت النسب عبارة عن شهادة رجلني أو رجل وامرأت            

 .)١(اليت يثبت ا النسب عند احلنفية

كشهادة رجل وامرأتني، أو شهادة أربعة نساء عادالت، أو شـهادة           : واختلفوا يف إثباته بغري ذلك    
رجل وميني املدعي، حيث قال بكل حالة من هذه احلاالت طائفة من العلماء، غري أن مذهب مجـاهري                  

لشافعية، واحلنابلة، أنه ال يقبل يف إثبات النسب بالشهادة إال شهادة رجلني            أهل العلم، وهم املالكية، وا    

 .)٢(عادلني

فإذا ثبت نسب املدعى بالبينة، حلق نسبه باملدعي، وترتب عليه ثبوت مجيـع األحكـام املتعلقـة                 
 . بالنسب

عها جمردة عن   وإذا كانت الدعوى باألبوة أو البنوة، وكان األب أو االبن املدعى عليه حيا صح مسا              
 .أي حق آخر، ألن النسب يف هذه احلال يصح أن يقصد لذاته

 أو كانت بغري األبـوة والبنـوة، مل         – املدعى نسبه    –وإذا كانت الدعوى حال وفاة املدعى عليه        
تسمع إال ضمن دعوى حق آخر كالنفقة واإلرث، ألن النسب هنا ال يقصد لذاته، بل ملا يترتب عليـه                   

ع املدعي دعوى مطالبا باملرياث على الورثة، فيطلب منه البينة بأنه ابن املتوىف، فـإذا               من حقوق، فإذا رف   

أقامها حكم له بالنسب واملرياث ألن النسب يكون ضمن الدعوى، فاحلكم للمدعي باملرياث يقتـضي               
 .ضمنا احلكم بالنسب

 ـــــــــــــــــــــــــ

 .٤/٤١٥مرجع سابق، ، رد احملتارحاشية : ابن عابدين )١(
الشريازي، ؛  ٧/٢٠٠مرجع سابق،   ،  شرح خمتصر خليل  : ؛ اخلَرشي ١/١١٧مرجع سابق،   ،  اهلداية شرح البداية  : املرغيناين) ٢(

، دار  الـشافعي بن شرف النوويحيىي  الدين ياموع شرح املهذب حملي: ، ومعهاملهذب يف فقه الشافعية: أبو إسحاق الشافعي  
 املكتبـة الـسلفية،     :، املدينة املنورة  الشرح الكبري : ، مشس الدين اجلماعيلي احلنبلي    بن قدامة ا؛  ٢/٣٣٤،  ت.، د بريوت/الفكر
 .٩/٣٥٩مرجع سابق، ، احمللى: ؛ ابن حزم٣/١٥، ت.د، مكتبة املؤيد: الطائف
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لزفاف والرضاع والوالدة ، كما هو احلال يف الزواج وا)١(وقد أجاز الفقهاء إثبات النسب بالتسامع     

 ألدى ذلـك إىل  عذا مل تقبل فيها الشهادة بالتساموالوفاة، ألن هذه األمور ال يطلع عليه إال اخلواص، فإ   

 .)٢(احلرج، وتعطيل األحكام املترتبة عليها من إرث وحرمة زواج

القاضي أنـه   وقد اشترط احلنفية لقبول الشهادة بالتسامع أن يشهد الشاهد بالنسب وال يذكر أمام              
يشهد بناًء على التسامع بني الناس، فإنه إن صرح أمامه بذلك ال تصح شهادته، فإن قال الشاهدان أما                  

إما مل يعاينا ولكن اشتهر عندنا وأخربنـا     : مل يعاينا ولكنهما مسعا من الناس ترد شهادما، أما إن قاال          

 .)٣(من نثق به قبلت شهادما

 : القيافة-٤

 .)٤(قافة: من يتبع األثر ويعرف صاحبه، ومجعه: والقائف. تتبع اآلثار ملعرفة أصحاا: وهي لغة

 .)٥(»هو الذي يعرف النسب بفراسته ونظره إىل أعضاء املولود«: والقائف يف االصطالح الشرعي

ه من  من يلحق النسب بغريه عند االشتباه مبا خصه اهللا تعاىل ب          «:  بقوله )٦(وعرفه اخلطيب الشربيين  

 .)٧(»علم ذلك

 ـــــــــــــــــــــــــ

، ٣ط ،دار املعرفة : بريوت ، راضي احلنفي  :تصحيح،  املبسوط: احلنفيحممد بن أمحد بن أيب سهل       ، مشس الدين    السرخسي) ١(
 .١٦/١١١م، ١٩٧٨، هـ١٣٩٨

دار : القاهرة،  »الشرح الكبري « حاشية على شرح الدردير على خمتصر خليل      : حممد بن أمحد بن عرفة املالكي     ،  الدسوقي )٢(
، شرح خمتصر اخلرقي  املغين  :  احلنبلي ق الدين عبد اهللا بن قدامة املقدسي      موفَّاجلماعيلي،  ؛  ٤/١٩٨،  ت. د ،إحياء الكتب العربية  

 .٩/١٦١، م١٩٨٦، هـ١٤٠٧، ١طدار هجر، : القاهرةعبد الفتاح حممد احللو، /عبد اهللا بن عبد احملسن التركي، د/د: حتقيق
 .٢٢ ،٦/٢١مرجع سابق، ، شرح فتح القدير: ابن اهلمام )٣(
 .»ق ف و«، مادة ٣/١٨٨مرجع سابق، ، القاموس احمليط: الفريوزآبادي) ٤(
 .٩١ص مرجع سابق، ، التعريفات: اجلرجاين) ٥(
يف تفسري القـرآن،   السراج املنري: من كتبه. هـ٩٧٧تويف سنة . فقيه شافعي، مفسر. حممد بن أمحد الشربيين، مشس الدين     ) ٦(

مرجع سـابق،    ،شذرات الذهب : ابن العماد  :انظر .نهاجإىل معرفة ألفاظ امل   ومغين احملتاج   واإلقناع يف حل ألفاظ أيب شجاع،       
٨/٣٨٤. 
 .٤/٤٨٨مرجع سابق، ، مغين احملتاج: اخلطيب الشربيين )٧(
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والقيافة عند القائلني باحلكم ا يف إثبات النسب إمنا تستعمل عند عدم الفراش والبينـة، وحـال                 
االشتباه يف نسب املولود والتنازع عليه، فيعرض على القافة، ومن أحلقته به القافة من املتنازعني نـسب                 

 .إليه أُحلق به

 : ب ا على قولني مشهورينوقد اختلف العلماء يف حكم إثبات النس

 .)١(وبه قال احلنفية. أنه ال يصح احلكم بالقيافة يف إثبات النسب: القول األول

وبـه قـال مجهـور      . اعتبار احلكم بالقيافة يف إثبات النسب عند االشتباه والتنازع        : القول الثاين 

 يف أوالد اإلماء يف املشهور مـن         واملالكية )٤( والظاهرية )٣( واحلنابلة )٢(العلماء، حيث قال به الشافعية    

 .)٥(يف أوالد احلرائر أيضا: وقيل. مذهبهم

ومما ال شك فيه أن ما ذهب إليه اجلمهور من احلكم بالقيافة واعتبارها طريقًا شـرعيا يف إثبـات                   
، ومل النسب هو الراجح؛ لداللة السنة املطهرة على ذلك، وثبوت العمل ا عند عدد من الـصحابة        

 .م خمالف، فكان كاإلمجاع منهم على احلكم ايعرف هل
 وقد دل عليها سنة رسـول اهللا        «: قال ابن القيم يف بيان حجية العمل بالقيافة يف إثبات النسب          

وعمل خلفائه الراشدين، والصحابة من بعدهم، منهم عمر بن اخلطاب، وعلي بن أيب طالـب، وأبـو                 

 ـــــــــــــــــــــــــ

: ، حتقيق روضة القضاة وطريق النجاة   : احلنفي القاسم الرحيب    وأب،  السمناين؛  ١٧/٧٠مرجع سابق،   ،  املبسوط:  السرخسي )١(
مرجع سـابق،   ،  البحر الرائق : ؛ ابن جنيم  ٤/١٤٠٢؛  ت.، د دار الفرقان : عمانمؤسسة الرسالة،   : بريوتلدين الناهي،   صالح ا 

٤/٢٩٧. 
أمحد بن محزة بن شهاب الـدين       مشس الدين    العباس   وأب،  الرملي؛  ١/٤٤٤مرجع سابق،   ،  املهذب: أبو إسحاق الشريازي  ) ٢(

 .٨/٣٥١، هـ١٣٥٧مطبعة مصطفى البايب احلليب، : لقاهرةا، اية احملتاج إىل شرح املنهاج: الشافعي
)٣( 

املكتـب  : بريوتزهري الشاويش،   : الكايف يف فقه ابن حنبل، حتقيق     :  احلنبلي ق الدين عبد اهللا بن قدامة املقدسي      موفَّاعيلي،  اجلَم
اإلقنـاع  :  احلنبلـي يشرف الدين موسى أمحد أبو النجا املقدس      احلجاوي،  ؛  ٢/٣٦٨،  م١٩٨٨،  هـ١٤٠٨،  ٥طاإلسالمي،  

 .٢/٤٠٩، هـ١٤١٨، ١طدار هجر، : ، القاهرةعبد اهللا بن عبد احملسن التركي/د: ، حتقيقلطالب االنتفاع
 .١٠/١٤٨، و٩/٤٣٥مرجع سابق، ، احمللى: ابن حزم) ٤(
؛ ٣/٣٣٩،  هـ١٣٢٣مطبعة السعادة،   : القاهرة، رواية سحنون عن ابن القاسم،       املدونة: مالك بن أنس  األصبحي، اإلمام   ) ٥(
 الشيخ مجال مرعشلي،    :، اعتىن به  تبصرة احلكام يف أصول األقضية ومناهج األحكام      : إلمام برهان الدين املالكي   ، ا بن فرحون ا

 .٦/١١٠مرجع سابق، ، شرح خمتصر خليل: ؛ الزرقاين٢/٩١، م١٩٩٥، هـ١٤١٦، ١طدار الكتب العلمية، : بريوت
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: وقال ا من التابعني   .  وال خمالف هلم يف الصحابة     ،موسى األشعري، وابن عباس، وأنس بن مالك        
الليث : ومن تابعي التابعني. سعيد بن املسيب، وعطاء بن أيب رباح، والزهري، وإياس بن معاوية، وقتادة     

الـشافعي وأصـحابه، وأمحـد وأصـحابه،        : وممن بعـدهم  . ، ومالك بن أنس وأصحابه    )١(بن سعد 

وباجلملة فهذا قول مجهور األئمة، وخالفهم يف ذلـك  .  كلهم، وأهل الظاهر)٣(، وأبو ثور )٢(وإسحاق

العمل ا تعويل على جمرد الشبه، وقد يقع بني األجانـب، وينتفـي بـني               : أبو حنيفة وأصحابه وقالوا   

 .)٤(»األقارب

أن : وقد اشترط اجلمهور العتبار قول القائف واحلكم به يف إثبات النسب عدة شروط من أمههـا               

 .)٥(، ذكرا، مسيعا، بصريا، عارفًا بالقيافة، جمربا يف اإلصابةالًلما، مكلفًا، عدمس: يكون القائف

وقد ذهب أكثر القائلني باحلكم بالقيافة إىل جواز االكتفاء بقول قائف واحد واحلكـم بإثبـات                
 .النسب بناًء على قوله، بينما ذهب آخرون إىل أنه ال يقبل يف ذلك أقل من أثنني

 على اعتبار القائف هل هو شاهد، أو خمرب؟: ف يف ذلكومبين اخلال

 .)٦(فمن قال باألول اشترط اثنني، ومن قال بالثاين اكتفى بواحد

 ـــــــــــــــــــــــــ

ـ ٩٤ سـنة    مولده يف قلقشندة  . إمام أهل مصر يف عصره    .  املصري ي، أبو احلارث  الليث بن سعد عبد الرمحن الفَهمِ     ) ١( ، هـ
 .١٣٩، ٤/١٣٥مرجع سابق،  ،وفيات األعيان: ابن خلِّكَان :انظر .هـ١٧٥ ووفاته يف القاهرة

ـ  ،إسحاق بن إبراهيم بن خملد احلنظلي التميمي املروزي، أبو يعقوب         ) ٢(  .سان يف عـصره   عامل خرا . »هيواهابن ر «املعروف ب
 .١/٦٤مرجع سابق، ، وفيات األعيان: ابن خلِّكَان :انظر .هـ٢٣٨نيسابور سنة تويف بهـ، و١٦١ولد سنة 

 سـنة   امـات ببغـداد شـيخ      . الفقيه صاحب اإلمام الشافعي    .إبراهيم بن خالد بن أيب اليمان الكليب البغدادي، أبو ثور         ) ٣(
 .٦/٦٥ ،ت.، ددار الكتب العلمية: بريوت، تاريخ بغداد:  بن علي البغداديحلافظ أيب بكر أمحد، ااخلطيب :انظر. هـ٢٤٠

حممـد  : حتقيق،  الطرق احلكمية يف السياسة الشرعية    : الدمشقي احلنبلي إلمام حممد بن أيب بكر أيوب الزرعي        ، ا قيمالابن   )٤(
 .١٩٥، ص م١٩٥٣، هـ١٣٧٢مطبعة السنة احملمدية، : القاهرةحامد الفقي، 

، روضة الطـالبني  : الشافعيإلمام أيب زكريا حيىي بن شرف       ، ا النووي؛  ٢/٩١مرجع سابق،   ،  تبصرة احلكام : حون ابن فر  )٥(
علي و ، عادل أمحد عبد املوجود    : منتقى الينبوع فيما زاد على الروضة من الفروع للحافظ جالل الدين السيوطي، حتقيق             :ومعه

، مرجـع سـابق،     كشاف القناع : ؛ البهويت ٨/٣٧٤،  م١٩٩٢،  هـ١٤١٢،  ١طدار الكتب العلمية،    : بريوتحممد معوض،   
 .١٠/١٤٨، مرجع سابق، احمللى: ؛ ابن حزم٤/٢٠٢
 .٢١١ص مرجع سابق، ، الطرق احلكمية: ابن القيم) ٦(



 - ٣١ -

 استلحاق ولد الزنا :املطلب الثالث

ذكرت يف املطلب السابق أن من طرق ثبوت البنوة االستلحاق أو اإلقرار، وذكـرت أن الفقهـاء             

 .ويف هذا املطلب سوف أركز على هذه املسالة.  لولده من الزناخمتلفون يف حكم استلحاق الزاين
 :وقبل التطرق هلذه املسألة البد أن حنرر حمل الرتاع فيها

األصل أن الولد للفراش كما سبق وبينا أن الفراش أقوى ما يثبت به النسب فإذا كانـت األم                   -١
 .فراشاً فالولد للفراش

ا الولد وأقرت الزوجة بذلك فهذا يعد منها إقراراً بالزنا          إذا كانت األم فراشاً وأنكر الزوج هذ       -٢

 .ويكون الولد ولد زنا 

إذا كانت األم فراشاً وأنكر الزوج هذا الولد وأنكرت الزوجة وقالت إن هذا الولد منه فهنـا                  -٣
 .يكون اللعان ويفرق بينهما فرقة أبدية ويكون الولد ولد لعان ال ولد زنا

وأنكر الزاين أن يكون هذا الولد له فهنا ال يلحقه الولـد وال يثبـت             إذا كانت األم غري فراش       -٤

 .نسبه به

إذا كانت األم غري فراش وأقر الزاين أن هذا الولد له وأراد أن يستلحقه فهنا اختلفوا على قولني                   -٥
 .كما سيأيت معنا بالتفصيل بإذن اهللا

 :استلحاق الزاين لولد من الزىن له حالتان -

 . تكون األم فراشا أن:احلالة األوىل

 . أال تكون األم فراشا:احلالة الثانية

 :افراش أمه وكانت الزاين استلحقه إذا الزنا ولد نسب :احلالة األوىل

 ثبـت  أو .بالزنـا  إقرار فهذا بذلك، الزوجة وأقرت منه، الولد هذا أن الفراش صاحب أنكرإذا  

 أمـه  كانت إذا كاحلكم هنا حكمه ويكون زنا، ولد ولدها وكان احلد، عليها قيمأُ بالبينة، الزنا عليها
 .عنه احلديث وسيأيت ،فراش غري
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 ولد يكون والولد أبدية، فرقة بينهما قويفر ،تالعنا منه، الولد هذا إن :وقالت الزوجة أنكرت وإن
 إثبـات  يف ألن النـسب؛  دعوى حق فيه ألحد يكون وال ناملالِع من نسبه قطعفي .زنا ولد ال مالعنة

 .)١(ذلك دعفب ،غريه عن بنفيه حكم بالفراش منه النسب

 ملا ؛صحيٍح نكاٍح فراِش على دِلو بلعاٍن منفي استلحاق صحة عدم رتقر مما وعلم«: )٢(الرملي قال

 .)٣(»استلحاقه له إذ ؛النايف حق إبطال من فيه

 ومل ،الزوجية فراش على لدو ذاإ الولد أن على العلم أهل أمجع فقد   ،الفراش صاحب ينكرهأما إذا مل    

 .)٤(شرعي ولد الولد وأن ،السالمة األصل ألن ادعاه؛ من ادعاه وإن ،ولده فهو الفراش، صاحب ينكره

 الزنا ولد أن ومن عليه، جممع  اهللا رسول حكم من ذلك وإن ،بالفراش الحق الولد«: الرب عبد ابن قال

 .)٥(»قطع العذر وتسكن إليه النفس ألنه أصل وإمجاع ونصما ي؛ بإمجاع يدعيه مبن يلحق ال اإلسالم يف

 .)٧(»يلحقه ال ،آخر فادعاه رجل فراش على لدو إذا أنه على وأمجعوا«: )٦(قدامة ابن قالو

 ـــــــــــــــــــــــــ

 .٧/٢٠٥مرجع سابق،  املبسوط،: السرخسي )١(
فـتح  اية احملتاج، و   :من كتبه  .هـ٩٥٧ سنة   ةتويف بالقاهر  .من رملة املنوفية مبصر   . أمحد بن محزة الرمِلي، شهاب الدين     ) ٢(

 .٢/١١٩مرجع سابق، ، الكواكب السائرة: لغزي ا:انظر .اجلواد بشرح منظومة ابن العماد
 .٥/١٠٨مرجع سابق،  ،احملتاج اية: الرملي )٣(
مصطفى بن أمحد  : ، حتقيق سانيدالتمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واأل      :  املالكي  عمر يوسف بن عبد الرب القرطيب      وأب،  النمري )٤(

ـ ١٤٠٢،  ٢طالعلوي وحممد عبد الكبري البكري، وزارة األوقاف والشئون اإلسـالمية املغربيـة،               ؛٣/٥٦٤ ،م١٩٨٢،  هـ
،  شرح خمتصر املـزين    احلاوي الكبري يف فقه مذهب اإلمام الشافعي        : الشافعي احلسن علي بن حممد حبيب       وأب،  املاوردي

ـ ١٤١٤،  ١طدار الكتـب العلميـة،      : بريوتمد معوض، وعادل أمحد عبد املوجود،       علي حم : حتقيق وتعليق   ،م١٩٩٤،  هـ
حممد بـن   ،  املقدسي ؛٩/١٢٣ مرجع سابق،  ،املغين: قدامة ابن ؛٤٢٢-٥/٤١٤ مرجع سابق،  ،زاد املعاد : القيم ابن ؛٨/١٦٢

عامل الكتب،  : بريوتعبد الستار فراج،    : اعتناءعالء الدين املرداوي،    لتصحيح الفروع   ، امشه   الفروع: احلنبليمفلح بن حممد    
 .٥/٥٢٨ ،م١٩٨٥، هـ١٤٠٥، ٤ط
 .٣/٥٦٩مرجع سابق،  ،التمهيد: الرب عبد ابن )٥(
ـ ٥٤١سـنة   ولد يف نابلس    .  احلنبلي ق الدين عبد اهللا بن حممد بن قُدامة اجلَماِعيلي املقدسي احلنبلي، أبو حممد، موفَّ           ) ٦( ، هـ

 مرجـع سـابق،   ،البداية والنهايـة : ابن كثري :انظر.  املغين شرح به خمتصر اِخلرِقي : من كتبه  .ـه٦٢٠وتويف يف دمشق سنة     
١٣/٩٩. 

 .٩/١٢٣ مرجع سابق، املغين،: قدامة ابن )٧(
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 :اآلتية باألدلة ذلك على ويستدل

 .)١(»احلجر وللعاهر للفراش، الولد« :قال  النيب أن عنها اهللا رضي عائشة روته ما -١

 الزنـا،  وهـو  ا،ظاهر اجلاهلية يف العهر كان الزاين، هو العاهر »احلجر وللعاهر«: املنتقى يف جاء

 بـه،  بأس فال ا،ندِخ متخذه أو خفيا كان وما آمث، فهو منه، ظهر ما الزنا :يقولون اجلاهلية أهل وكان

t  ﴿: وأنـزل  .)٣٣/األعـراف (  ﴾y x w v u t s r q p ﴿: وتعـاىل  تبارك اهللا فأنزل

 uv﴾  )٢٥/النساء(. 

 علـى  ولـد  فالذي غريه، تزوجها ،حرة أو غريه ميلكها بأمة عهر من كان اإلسالم عهد جاء فلما
 يرجم ال كان وإن الولد، ال الرجم بفعله يستحق :معىن على للعاهر باحلجر  وقضى به، أحق فراشه
 سـبيل  على بل شركني،امل بأحكام االختصاص معىن على ذلك قوله خيرج مل  لكنه ،املشركني زاين

 .)٢(»العموم

 :معنيان »للفراش الولد«: لقوله :قال أنه الشافعي عن نقل«: حجر ابن قال

 .عنه انتفى ،كاللعان رعش مبا نفاه فإذا ينفه، مل ما هو :أحدمها

 وللعـاهر «: وقولـه « :قال مث ...»الفراش لرب فالولد ،والعاهر الفراش رب تنازع إذا :والثاين

 .)٣(»يدعيه الذي الولد حرمان :هنا اخليبة وعىن الزنا، :والعهر .واحلرمان اخليبة للزاين :أي »احلجر

 ؛املرأة هو الفراش من واملراد .الفراش لصاحب :أي »احلجر وللعاهر للفراش، الولد« : قولهف

 احبلـص  الولد فجعل ،القسمة خمرج الكالم أخرج  والنيب .وحلافه وإزاره الرجل فراش تسمى فإا
 إذ ؛منه زنا ال ملن احلجر يكون ال كما ،له فراش ال ملن الولد يكون أال فاقتضى للزاين، واحلجر الفراش

 .)٤(الشركة تنفي القسمة

 ـــــــــــــــــــــــــ

 .٢٤سبق خترجيه، ص ) ١(
 .٧/٣٤١ مرجع سابق، املنتقى،: الباجي )٢(
شرح : الشافعيام أيب زكريا حمىي الدين حيىي بن شرف         إلم، ا يالنوو؛  ٣٧،  ١٢/٣٦ مرجع سابق،  الباري، فتح :حجر ابن )٣(

 .١٠/٣٧ ،ت.، ددار الكتب العلمية: بريوت، صحيح مسلم
 .٦/٢٤٢ مرجع سابق، الصنائع، بدائع: الكاساين )٤(
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 فقـال  ،غالم يف )١(زمعة بن وعبد وقاص أيب بن سعد اختصم :قالت عنها اهللا رضي عائشة عن -٢

 أخي هذا :زمعة بن اهللا عبد وقال .ابنه أنه إيلَّ عهد )٢(وقاص أيب بن عتبة أخي ابن اهللا رسول يا هذا :سعد

 عبد، لك هو«: فقال .بعتبة بينا اشبه فرأى  اهللا رسول فنظر .وليدته من أيب فراش على ولد ،رسول يا

 .)٣(قط سودة تره فلم .»زمعة بنت سودة يا منه واحتجيب احلجر، وللعاهر للفراش، الولد

 ادعاه لو به يلحق كان هذا ومثل اجلاهلية، يف زنا جهة من الولد هذا ادعى إمنا وقاص أيب بن وعتبة
 هـو  ما كان قد زمعة مسألة ويف .دعواه من أوىل هو سبب هناك يكن مل ما ،اإلسالم يف أسلم بعدما

 .)٤(هلا أبيه وطء ومعناه الفراش، هلا زمعة ابن ادعى زمعة أمة فإن له، الفراش ادعاء وهو الزنا، من أقوى

 .)٥(»بالفراش النسب ثبوت يف أصل النبوي احلكم فهذا«: القيم بنا قال

 .)٦(»الفراش لصاحب الولد« :قال  النيب أن  هريرة أبو رواه ما -٣

 :غري فراش أمه وكانت الزاين استلحقه إذا الزنا ولد نسب :احلالة الثانية

 .أمه إىل نسبي الزنا، لدو الزاين يستلحق ومل فراش، غري كانت إذا األم أن على الفقهاء اتفق
 :قولني على ا،فراش األم تكن ومل الزاين، استلحقه إذا فيما اختلفوا لكنهم

 ـــــــــــــــــــــــــ

 :نظر ا.ها ألبيالنيب  زوج رضي اهللا عنها أخو سودة بنت زمعةوهو عبد هللا بن زمعة بن قيس بن عبد مشس بن عامر، صحايب،  )١(
 .١٣٥، ٦/١٣٤، م١٩٦٠، هـ١٣٨٠دار صادر، : بريوت، الطبقات الكربى:  كاتب الواقديبن سعدالزهري، اإلمام حممد 

 إىل انتقـل  إنـه  وقيل مات كافرا،  إنه: قيل .أحد يوم رباعيته وكسر،   الرسول وجه شج الذي هو وقاص أيب بن عتبة )٢(
، أسد الغابة يف معرفة الـصحابة     : الدين أيب احلسن بن حممد بن األثري       عزاجلزري،   :انظر. اإلسالم يف ومات اهلجرة قبل املدينة
 .٣/٥٦٥ ،م١٩٧٣، هـ١٣٩٣ الشعب، دار: القاهرة، آخرينالبنا وحممد أمحد عاشور وإبراهيم حممد : حتقيق

 ،٦٧٦٥ :رقـم  حـديث  أخ، ابـن  أو أخا ادعى من :باب الفرائض، :كتابمرجع سابق،    ،صحيحاجلامع ال : البخاري )٣(
٨/١٥. 

 ابـن  :انظـر . لعائشة وهبت يومها  اهلجرة، قبل مبكة خدجية بعد  الرسول تزوجها املؤمنني، أم قيس، بن زمعة بنت وسودة
 .٧/١٥٧مرجع سابق،  ،الغابة أسد: األثري

 .٧/٣٣٦مرجع سابق،  املنتقى،: الباجي )٤(
 .٥/٤١٠مرجع سابق،  املعاد، زاد: القيم ابن )٥(
 .٨/١٩١، ٦٧٥٠: حديث رقم أمة، أو كانت حرة للفراش الولد :باب الفرائض، :مرجع سابق، كتاب ،اجلامع الصحيح: اريالبخ )٦(
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 :األول القول

 واملـذهب  ،)١(األربعـة  املـذاهب  مـن  العلماء مجهور قول وهو .بالزاين لحقي ال الزنا ولد أن

 .)٢(الظاهري

 .)٣(»امطلقً الزنا ولد استلحاق وميتنع«: الرملي قال

 .)٥(»امطلقً يلحق ال الزنا ولد«: )٤(مفلح ابن قالو

 :الثاين القول

 شـيخ  اختاره القول  وهذا .شبهة وال ا،فراش األم تكن ومل استلحقه إذا بالزاين يلحق الزنا ولد أن

 أبو  قال حيث املغين ذكرها صاحب  حنيفة أيب عن ورواية ،)٧(القيم ابن ورجحه ،)٦(تيمية ابن اإلسالم

 ولد والولد ،عليها ويستر مع محلها  يتزوجها أن منه فحملت باملرأة الرجل زىن إذا ابأس أرى ال«: حنيفة

 .)٨(»له

 .وعطاء سريين، بن وحممد يسار، بن وسليمان الزبري، بن وعروة راهويه، بن إسحاق قول وهذا

 ـــــــــــــــــــــــــ

: رشـد احلفيـد    ابن ؛١٧/١٥٤مرجع سابق،    املبسوط،: السرخسي ؛٦/٢٤٣مرجع سابق،    ،الصنائع بدائع: الكاساين )١(
مرجع  ،الكبري احلاوي: املاوردي ؛٢/٥٥٦مرجع سابق،    ،الكربى ةاملدون: اإلمام مالك  ؛٢/٣٥٨، مرجع سابق،    اتهد بداية

املكتـب  : ، بـريوت  املبدع يف شرح املقنـع    :  إسحاق برهان الدين إبراهيم بن حممد احلنبلي       وأب،  بن مفلح ا ؛٨/١٦٢سابق،  
 .٧/٧٠ ،م١٩٨٢، هـ١٤٠٢، ١طاإلسالمي، 

 .١٠/١٤٢مرجع سابق،  ،احمللى: حزم ابن )٢(
 .٥/١٠٨مرجع سابق،  ،احملتاج اية: الرملي )٣(
 فيهـا   ووفاتههـ،  ٨١٦سنة  مولده يف دمشق    . إبراهيم بن حممد بن عبد اهللا بن حممد بن مفلح، أبو إسحاق، برهان الدين             ) ٤(

 .١/١٥٢مرجع سابق،  ،الضوء الالمع: لسخاوي ا:انظر.  واملبدع،رشد املقصد األ:من كتبه. هـ٨٨٤أيضا سنة 
 .٧/٦٠مرجع سابق،  املبدع،: مفلح ابن )٥(
 .٧/٧٠مرجع سابق،  املبدع،: مفلح ابن )٦(

 اإلمام،  .أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم النمريي احلَراِني الدمشقي احلنبلي، أبو العباس، تقي الدين بن تيمية                : وابن تيمية هو  
، ومنـهاج    الكربى  الفتاوى :كتبه من. هـ٧٢٨يف السجن سنة    مات  هـ، و ٦٦١سنة  ولد يف حران     . واملسلمني شيخ اإلسالم 

 .١٤/١٣٥مرجع سابق،  ،البداية والنهاية: ابن كثري :انظر. النبويةالسنة 
 .٥/٤٢٥مرجع سابق،  ،املعاد زاد: القيم ابن )٧(
 .٩/١٢٣مرجع سابق، ، املغين: قدامة ابن )٨(
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 :األول القول أصحاب أدلة

 .)١(»احلجر وللعاهر راش،للف الولد« :قال  النيب أن عنها اهللا رضي عائشة حديث -١

 :االستدالل وجه

 بالزاين الزنا ولد وإحلاق احلجر، سوى للعاهر جيعل مل كما الفراش لغري ولدا جيعل مل  النيب أن )أ

 .)٢(العاهر حلرمان وخمالفة فراش، بغري للولد إحلاق

 إذا ينالـزا  أن علـى  فـدل  بالزاين، لحقهي ومل الفراش، لصاحب الولد جعل  الرسول أن )ب

 .)٣(به يلحق مل الزنا من ولده استلحق

 :معنيني اقتضى قد »للفراش الولد« :وقوله«: )٤(اجلصاص بكر أبو قال

 .الفراش لصاحب النسب إثبات :أحدمها

 :قولـه  وكـذلك  للجـنس،  اسـم  »الولد« :قوله ألن له؛ نسب فال له فراش ال من أن :والثاين

 ال :قـال  فكأنه اخلرب، ذا مراد وهو إال ولد يبق فلم .يهعل والالم األلف لدخول للجنس، »الفراش«

 .)٥(»للفراش إال ولد

 ، اهللا رسول عهد على مكة تحتفُ ملا أنه عنهما اهللا رضي العاص بن عمرو بن اهللا عبد عن -٢

 ،اإلسـالم  يف دعوة ال« : اهللا رسول فقال ،اجلاهلية يف بأمه عاهرت ابين افالن إن :فقال رجل قام

 .)٦(»احلجر«: قال األثلب؟ وما :قالوا .»األثلب وللعاهر للفراش، الولد اجلاهلية، أمر ذهب
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 .٢٤سبق خترجيه، ص ) ١(
 .٦/٢٤٢مرجع سابق،  ،الصنائع بدائع: الكاساين )٢(
 .٥/٥٢٦مرجع سابق،  الفروع،: مفلح ابن )٣(
)٤ (      أحكـام القـرآن   :  من كتبه  .هـ٣٧٠هـ، وتويف سنة    ٣٠٥ولد سنة   .  احلنفي اصأمحد بن علي الرازي، أبو بكر اجلص، 

 .١/٨٤مرجع سابق،  ،اجلواهر املضية: لقرشي ا:انظر .وكتاب يف أصول الفقه
دار إحيـاء   : بـريوت حممد الصادق قمحاوي،    : ، حتقيق حكام القرآن أ: بكر أمحد بن علي الرازي احلنفي     و  أب،  اجلصاص )٥(

 .٣/٣٩٦ ،هـ١٤٠٥التراث العريب، 
 .٢/٢٨٣ ،٢٢٧٤: رقم حديث للفراش، الولد :الطالق، باب :كتابمرجع سابق،  ،السنن: داود أبو )٦(
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 عـن  يستفسر ومل اجلاهلية أمور من هدوع ،الزنا ولد استلحاق أنكر  النيب أن :االستدالل وجه
 .ال أم فراش على هو هل :الولد حال

 يف سـاعى  من ،اإلسالم يف )١(اعاةسم ال«: قال  النيب أن عنهما اهللا رضي عباس ابن عن -٣

 .)٢(»يورث وال يرث فال ،رشدة غري من اولد ادعى ومن بعصبته، حلق فقد اجلاهلية

 منها كان عما وعفا ،هلا النسب لحقي ومل،  اإلسالم يف املساعاة ألغى  النيب أن :االستدالل وجه

 .)٣(به النسب وأحلق اجلاهلية يف

 أنه على فيدل النسب، لوازم من واإلرث يورث، وال يرث ال أنه ناالز ولد ادعاء حكم  بني مث
 .عام هو بل عدمه أو فراشا األم كون يف  الرسول ليفص ومل باملدعي، يلحق ال

 لحقاست قمستلح كل« أن قضى  النيب أن :قال جده عن أبيه عن )٤(شعيب بن عمرو عن -٤

 مبن حلق فقد أصاا يوم ميلكها أمة من كان من كل أن فقضى ورثته، ادعاه له يدعى الذي أبيه بعد

 وال نـصيبه،  فلـه  يقسم مل مرياث من أدرك وما شيء املرياث من قبله قسم مما له وليس استلحقه،

 ال فإنـه  ا عاهر حرة من أو ميلكها مل أمة من كان وإن أنكره، له يدعى الذي أبوه كان إذا يلحق
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ملواليهن فيكسنب هلم بـضرائب كانـت        ألن كن يسعني     ؛ وكان األصمعي جيعلها يف اإلماء دون احلرائر       . الزنا :اعاةساملُ )١(
 كأن كل واحد منهما يـسعى       . وهو مفاعلة من السعي    . إذا فجر ا   :وساعاها فالن .  إذا فجرت  :ساعت األمة : يقال. عليهن

: ، حتقيق النهاية يف غريب احلديث واألثر    : جمد الدين أيب السعادات املبارك بن حممد      ،  اجلزري :انظر. لصاحبه يف حصول غرضه   
 .»س ع ي«، مادة ٢/٩٣٥، ت.، دبريوت/أمحد الزاوي وحممود حممد الطناحي، املكتبة العلميةطاهر 

؛ أمحـد بـن     ٢/٢٧٩ ،٢٢٦٤: رقم حديث ،الزنا ولد ادعاء يف :الطالق، باب  :كتابمرجع سابق،    ،السنن: داود أبو )٢(
 .»حسنإسناده «: ءوط قال الشيخ شعيب األرنا.٢٦٥، ٢٦٤، ٦٦٨١: حديث رقممرجع سابق، ، املسند: حنبل

ذيب السنن لإلمام حممد بن أيب بكر أيـوب الزرعـي           : ، ومعه معامل السنن : حلافظ أيب سليمان أمحد بن حممد     ، ا ايباخلطَّ )٣(
ـ  أمحـد  : عبد العظيم بن عبد القوي املنذري، حتقيق      زكي الدين   خمتصر سنن أيب داود للحافظ      و،  » اجلوزية ابن قيم «املعروف ب

 .٣/٢٧٣ ،م١٩٨٠، هـ١٤٠٠دار املعرفة، : بريوتمد حامد الفقي، حممد شاكر، وحم
 :حجـر  ابـن  عنه قال احلديث، رجال من السهمي، وائل بن العاص بن عمرو بن اهللا عبد بن حممد بن شعيب بن عمرو )٤(

: الشافعيزكي  حلافظ مجال الدين أيب احلجاج يوسف بن ال       ، ا املزي :انظر. ـه ١١٨سنة   بالطائف تويف .اخلامسة من صدوق،
ـ ١٤٠٣،  ٣طمؤسـسة الرسـالة،     : بريوتبشار عواد معروف،    /د: ، حتقيق ذيب الكمال يف أمساء الرجال     ، م١٩٨٣،  هـ

دار : حلبحممد عوامة،   : ، حتقيق تقريب التهذيب : شهاب الدين أمحد بن علي بن حجر الشافعي       ، احلافظ   العسقالين؛  ٢٢/٧٠
 .٧٣٨ ص ،م١٩٨٥، هـ١٤٠٦، ١طالرشيد، 



 - ٣٨ -

 ويف .»أمة من أو كان حرة من زنية ولد فهو ادعاه هو له عىيد الذي كان وإن يرث، وال به يلحق

 .)١(»أمة أو حرة كانوا من أمه ألهل زنا ولد هو«: رواية

 اإلسـالم  أوائـل  يف  اهللا رسـول  ا قضى أحكام هذه«: احلديث على امعلقً )٢(اخلطايب قال

 له الولد يدعي الذي الرجل كان فإن :اولد ورثته له واستلحق مات إذا الرجل أن وهي ،الشرع ومبادئ
 وورث حلقـه  أمته من كان فإن :أنكره يكن مل وإن .منه يرث ومل ،به يلحق مل ،منه أنه أنكر قد ورثته

 زمعة وليدة كابن غريه أمة من كان وإن االستلحاق، قبل قسم ما يرث ومل ماله من بعد يقسم مل ما منه
 يثبـت  ال الزنـا  فـإن  ؛به يلحق مل الواطئ ستلحقها لو بل ،يرث وال به يلحق ال ا زىن حرة من أو

 .)٣(»النسب

 ،أمة أو حبرة عاهر رجل أميا« :قال  اهللا رسول أن جده عن أبيه عن شعيب بن عمرو عن -٥

 .)٤(»يورث وال يرث ال زنا، ولد فالولد

 وإمنا يرثه، وال به يلحق ال فإنه أمة، أو حرة من الزنا ولد استلحق إذا الزاين أن يف صريح احلديثو

 .)٥(ألمه ينسب

 إىل ينسب ال أنه على فداللة يورث، وال يرث ال أنه وملا النسب، لوازم من اإلرث أن املعلوم ومن
 .فراش غري أو افراش املرأة كون يف هنا  الرسول يفصل ومل أبيه،

 .)٦(بالزنا تنال فال املعصية، جهة من ال الطاعة جهة من تكون إمنا النسب ونعمة نعمة، النسب -٦
 ـــــــــــــــــــــــــ

 .٢/٢٨٠ ،٢٢٦٥: رقم حديث الزنا، ولد ادعاء :الطالق، باب :كتابمرجع سابق،  ،السنن: داود بوأ )١(
 من  .هـ٣٨٨كابل سنة   تويف يف   هـ، و ٣١٩ولد سنة   . يت، أبو سليمان  سالباخلطَّايب  محد بن حممد بن إبراهيم بن اخلطاب        ) ٢(

 .١/١٦٦مرجع سابق، ، ت األعيانوفيا: ابن خلِّكَان :انظر . وغريب احلديث، معامل السنن:كتبه
: ، امشه شرح ابن القيم على سنن أيب داود، حتقيـق          عون املعبود شرح سنن أيب داود     : حممد مشس احلق  ،  العظيم آبادي  )٣(

 .٣٥٧، ٦/٣٥٦، هـ١٣٩٩، ٣طاملكتبة السلفية، : القاهرةعبد الرمحن حممد عثمان، 
، ٢١١٣: الزنـا، حـديث رقـم      ولـد  مرياث إبطال يف جاء ما  باب الفرائض، :كتابمرجع سابق،    السنن،: الترمذي )٤(
 .وقد صححه الشيخ األلباين. ٤/٤٢٨
 .٥/٤٢٨مرجع سابق، ، املعاد زاد: القيم ابن )٥(
عبد :  اإلمام أبو بكر أمحد بن احلسني البيهقي النيسابوري، حتقيق         :مجعه،  أحكام القرآن : الشافعي، اإلمام حممد بن إدريس     )٦(

 .١٩٠، ٢/١٨٩، م١٩٩٠، هـ١٤١٠، ١طدار إحياء العلوم، : بريوت اخلالق، الغين عبد



 - ٣٩ -

 ألن«: السرخسي قال .املؤمنني بني الفاحشة وإشاعة الزنا، ألمر تسهيل فيه بالزنا النسب إثبات إن -٧

 .)١(»الزنا فعل عن يتحرز ،بالزنا يضيع ماءه أن علم إذا فإنه الزنا، عن الزجر ملعىن اشرع النسب قطع

 ،اولد وولدت امرأة مع بزناه اعترف إذا الشخص أن الزنا ولد باستلحاق القول على يلزم أنه -٨

 الزاين بادعاء حلق لو الزنا ولد وألن أحد، به يقل مل وهذا يستلحقه، مل ولو بالزاين يلحق الولد هذا أن

 .)٢(بالزنا أقر إذا به للحق إياه

 :الثاين القول أصحاب أدلة

 زنـت  الذي للغالم لقا ارجيج أن :وفيه الصحيحني، يف  هريرة أبو رواه الذي ريجج خرب -١

 .)٣(»الراعي فالن: قال ؟غالم يا أبوك من«: بالراعي أمه

 كالولد وصار به، حلق الزنا من ولده الزاين استلحق فإذا الكذب، فيه ميكن ال اهللا من إنطاق وهذا

 .)٤(النسب من

 له بشهادته وداملول نطق يف العادة من له خرق مبا نسبته اهللا قوصد ،للزاين الزنا ابن نسب فجريج

 األبوة أحكام بينهما جيري أن فيلزم ،صحيحة النسبة تلك فكانت ،»الراعي فالن أيب« :وقوله بذلك،

 .)٥(والبنوة

 يف ادعـاهم  مبن اجلاهلية أوالد لحقي كان  اخلطاب بن عمر أن يسار بن سليمان رواه ما -٢

 .)٦(اإلسالم

 ـــــــــــــــــــــــــ

 .٤/٢٠٧ ، مرجع سابق،املبسوط: السرخسي )١(
 .٨/١٦٢ مرجع سابق،، الكبري احلاوي: املاوردي )٢(
 ،١٢٠٦: رقـم  حديث الصالة، يف ولدها األم دعت إذا :الصالة، باب  :كتاب مرجع سابق،  ،اجلامع الصحيح : البخاري )٣(
: رقم حديث وغريها، التطوع على الوالدين تقدمي :واآلداب، باب  والصلة الرب :كتاب مرجع سابق،  ،الصحيح: مسلم ؛٢/٧٦

٤/١٩٧٦، ٢٥٥٠. 
 .٥/٤٢٦ مرجع سابق،املعاد،  زاد: القيم ابن )٤(
 .٦/٥ مرجع سابق،، الباري فتح: ابن حجر )٥(
دار إحيـاء   : القـاهرة حممد فؤاد عبد الباقي،     : ىي بن حيىي الليثي، حتقيق     حي :، رواية املوطأ: األصبحي، اإلمام مالك بن أنس     )٦(

 .٢/٢٨٢، ١٤٢٠: رقم حديث بأبيه، الولد بإحلاق القضاء :األقضية، باب :كتاب ،هـ١٤٠٦، ١طالتراث العريب، 
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 بينه النسب ويثبت ويرثها إليها وينسب بأمه لحقي كان فإذا ،الزانيني أحد األب فإن القياس، -٣

 أنـه  على واتفقا فيه اشتركا وقد الزانيني، ماء من الولد دِجو وقد به، زنت كوا مع أمه أقارب وبني

 .)١(القياس حمض فهذا غريه؟ يدعه مل إذا باألب حلوقه من املانع فما ابنهما،

 واإلعـداد  التربية حبسن عليهم والقيام الد،األو ورعاية األنساب، حلفظ متشوف الشارع نأ -٤

 ال الولـد  أن خصوصا املصلحة، هلذه حتقيق أبيه إىل الزنا ولد نسبة ويف والضياع، التشرد من ومحايتهم
 ألدى عليـه  واإلنفاق بتربيته ويعىن إليه ينسب أب دون من نشأ ولو منه، حصلت جناية وال له، ذنب
 بـأنواع  لـه  امؤذي جمتمعه، على احاقد نشأ ورمبا وفساده، احنرافهو وضياعه تشرده إىل الغالب يف ذلك

 .)٢(والعدوان اإلجرام

 بـه  جاءت فإن أبصروها« : النيب قول وفيه وامرأته، )٣(أمية بن هالل بني املالعنة حديث -٥

 بـه  فجـاءت  .»)٦(سحماء بنا لشريك فهو ،)٥(الساقني خدلَّج ،)٤(ليتنياأل سابغ العينني، أكحل

 .)٧(»شأن وهلا يل لكان ،اهللا كتاب من مضى ما لوال« : النيب هلا فقال ،ككذل

 عـربةً  يكـون  ما ا لفعلت ،التعزير وعدم املتالعنني على احلد بعدم حكم القران أن لوال :واملعىن

 .)٨(للسامعني وتذكرة للناظرين

 ـــــــــــــــــــــــــ

 .٥/٤٢٦، مرجع سابق، املعاد زاد: القيم ابن )١(
 .٧٥٩، ٢/٧٥٨ت، .د اإلسالمية، سعود بن حممد اإلمام جامعة: الرياض ،يميةت ابن عند األسرة فقه: أمحد بن حممد الصاحل، )٢(
  ابـن  :انظـر  .تبوك عن ختلفوا الذين الثالثة أحد اإلسالم، قدمي كان وأحدا، بدرا شهد قيس، بن عامر بن أمية بن هالل )٣(

 .٣٨١، ٥/٣٨٠مرجع سابق، ، الغابة  أسد:األثري
 .»س ب غ«، مادة ٨/٤٣٢مرجع سابق،  ،العرب لسان: ابن منظور :انظر .عظيمهما :األليتني سابغ )٤(
 .»خ د ل ج«، مادة ١/٢٢١مرجع سابق،  ،الوسيط املعجم:  وآخرونإبراهيمى، مصطف :انظر .الساقني ممتلئ :الساقني خدلَّج )٥(
 :قيـل  األنصار، حليف وهو ألمه، مالك بن الرباء أخو وهو اجلد بن معتب بن عبدة وأبوه أمه، وهي السحماء ابن شريك )٦(
 .٢/٦٣١، مرجع سابق، الغابة أسد: األثري  ابن:انظر. أحدا أبيه مع شهد أنه
½ ¾ ¿ Ç Æ Å Ä Ã Â Á À  ﴿: التفـسري، بـاب   : كتـاب مرجع سـابق،    ،  اجلامع الصحيح : البخاري) ٧(

È﴾  ن، حديث رقـم   اللعا: باب،   الطالق :كتابمرجع سابق،   ،  السنن: أبو داود ؛  ٦/١٢٦،  ٤٧٤٧: ، حديث رقم :
٢/٢٧٦، ٢٢٣٧. 

 .٦/٣٤٣مرجع سابق، ، املعبود عون: آبادي العظيم )٨(
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 .للنسب إثبات سحماء بن لشريك فهو قوله :االستدالل وجه

 واسـتلحق  نفسه، أكذب مث زوجته، العن إذا املالعن فإن املالعن، على الزاين اسقي القياس، -٦
 إذا الـزاين  فكـذلك  انتفاؤه، منه يقبل مل له استلحاقه بعد منه انتفى لو بل به، يلحق فإنه منها، ولده

 .)١(الزنا من ولده استلحق
 :الفريقني أدلة مناقشة

 :األول القول أصحاب أدلة مناقشة :أوال

 .الفراش وصاحب الزاين تنازع عند الدليل هذا .»احلجر وللعاهر للفراش، الولد« :األول يلالدل
 .)٢(الفراش عدم حالة على يدل ال احلديث وهنا

 .الفراش حالة على اأيض حممول »األثلب وللعاهر للفراش، الولد« :الثاين الدليل
 .)٣(حجة به تقوم فال جمهول رجل إسناده يف »اإلسالم يف ساعاةم ال«: حديث :الثالث الدليل
 مـن  ألنه ؛مقال سنده يف :قالوا .»أمة أو حرة كانوا من أمه ألهل زنا ولد هو« :الرابع الدليل

 .)٤(املكحويل راشد بن حممد طريق
 ،)٥(املكحويل راشد بن حممد رواية قبول احلديث أهل عند الراجح بأن الدليل هذا بأن عليهم يردو
 .املعاصرين احملققني عضب حسنه فقد هذا وعلى

. »يـورث  وال يرث ال زنا، ولد فالولد أمة أو حبرة عاهر رجل أميا«: حديث :اخلامس الدليل
 .)٦(؛ وهو ضعيفيعةِهلَ ابن سنده يف بأن عليه اعترض

 ـــــــــــــــــــــــــ

 .٨/١٦٢مرجع سابق، ، الكبري احلاوي: املاوردي )١(
 .٥/٤٢٥مرجع سابق، املعاد،  زاد: القيم ابن )٢(
 .٥/٤٢٧سابق، الرجع امل )٣(
 .٥/٤٢٧سابق، الرجع امل )٤(

 بالقدر، ورمي يهم، صدوق: تقريب التهذيب  يف حجر ابن عنه قال البصرة، نزيل ي،الدمشق اخلزاعي املكحويل راشد بن وحممد
 .١/٨٤٤مرجع سابق،  ،التهذيب تقريب: حجر  ابن:انظر. الستني بعد مات السابعة، من
 .٩٨، ٨/٩٧مرجع سابق، ، التهذيب ذيب: حجر ابن: انظر )٥(
 احتـراق كتبـه،    بعد خلط السابعة، من صدوق، القاضي، املصري، نالرمح عبد أبو احلضرمي، عقبة بن هليعة بن اهللا عبد )٦(

 .٢/٥٣٨مرجع سابق،  ،التهذيب تقريب: حجر  ابن:انظر). هـ٧٤(سنة  مات
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 بـن  عمـرو  عن احلديث هذا هليعة ابن غري روى وقد«: الترمذي بقول االعتراض هذا على يرد

 .)١(»العلم أهل ندع هذا على والعمل شعيب،

. املؤمنني بني الفاحشة وإشاعة الزنا، ألمر تسهيل فيه بالزنا النسب إثبات أن وهو :السابع الدليل

 له أب الب يبقى حيث الزنا، بولد ظاهر إضرار فيه الفراش، انعدام حال يف بالزنا النسب إثبات عدم بأن
 .مائه من خملوق وأنه به، عىنوي إليه ينتسب

 واحـد،  غري يأتيها الزانية ألن«: السرخسي قال وهلذا غريه، زان من يكون قدليه بأنه   لكن يرد ع  

 .)٢(»بالنص حرام وهذا أبيه، غري إىل ولد نسبة إىل يؤدي رمبا ،بالزنا النسب أثبتنا ولو

 :الثاين القول أصحاب أدلة مناقشة :ثانيا

 املتسبب عن السؤال .»؟غالم يا أبوك من« :فيه السؤال من املقصود جريج حديث :األول الدليل

 وهـذا  .يقتـضيه  ال املقام فهذا منه، ويرث ا،شرع له ينسب الذي الشرعي األب ال الغالم، وجود يف
ـ و وقد ،شرعنا يف يعارضه ما وجود عدم عند إال حجة يكون فال ،قبلنا من شرع يف كان احلديث  دِج

 .األدلة من يعارضه ما

 ما دون اإلسالم قبل كان مبا خاص بأنه ادعاهم، مبن اجلاهلية أوالد  رعم إحلاق وهو :الثاين الدليل

 مـن  حكما أخف اجلاهلية يف والعهر اإلسالم، دعه دون اجلاهلية يف البغايا عهر يف منه ذلك أن أي .بعده

 انتفـاء  عنـد  حكمه وخالف .الولد حلوق جيوز الشبهة ومع .به الحقة الشبهة فصارت .اإلسالم يف رالعه

 حكـم  على نكاحام وأكثر ويناكحون، يسافحون جاهليتهم يف كانوا وألم .)٣(اإلسالم يف عنه بهةالش

 .)٤(الزنا حكم اهللا رسول به أبطل اإلسالم جاء فلما . اهللا رسول أمضاها وقد جائزة، غري اإلسالم

 والدليل النص لةمقاب يف قياس وهو عقلي، دليل فهذا .األم على األب قياس :القياس :الثالث الدليل

 .العقلي بالدليل يثبت فال نصي، بدليل إال يثبت ال شرعي حكمي أمر والنسب إليه، يلتفت فال النقلي،
 ـــــــــــــــــــــــــ

 .٤/٤٢٨مرجع سابق، ، السنن: الترمذي )١(
 .٤/٢٠٧، مرجع سابق، املبسوط: السرخسي )٢(
 .١٦٣، ٨/١٦٢مرجع سابق، ، الكبري احلاوي: املاوردي )٣(
 .٣/٥٦٤، مرجع سابق، التمهيد: الرب عبد بنا )٤(
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 فـراش  على يولد أن هو املعترب السبب بل ،للنسب اسبب الواطئ ماء من قختلَّ الولد كون يكفي ال وأنه
 متيقن ألنه األم، خبالف وهذا الفراش، حالة يف املاء من التخلق جمرد اعتبار عدم بدليل ؛للواطئ شرعي

 النـسب  ثبوت سبب وألن ،)١(اوحكم احس أعضائها من كعضو هو االنفصال قبل ألنه جانبها؛ من

 .)٢(معرفته إىل طريق ال خفي وذلك مائه من اخملوقً كونه حقيقة

 يف يتحقق ال وذلك ؛االشتباه الرجل جانب يف املعىن وألن الوالدة، بسبب منها النسب يثبت واألم

 .)٣(منها النسب ثبت فلهذا معاين، عنها الولد انفصال فإن جانبها،

 يقابـل  ال عقلي، دليل فهذا .للولد رعاية األنساب، إلحلاق الشارع تشوف وهو :الرابع الدليل

 الولد إحلاق إن مث .سكوته من ال الشارع قول من يستفاد شرعي أمر والنسب النسب، حلوق نفي بأدلة

 .)٤(بذلك يلحقه العار ألن مصلحته؛ من ليس بالزاين

 يناقش .»به جاءت فإن أبصروها« وامرأته أمية بن هالل بني املالعنة حديث وهو :اخلامس الدليل

 اللعـان،  إىل جحيـت  ومل املالعنة، ولد يف به الكتفى أثر، للشبه كان ولو للشبه، أثر ال بأنه :الدليل هذا
 مـع  نفيه يصح ال كان بل اللعان، عن بذلك ويستغىن الشبه، بصاحب يلحق مث والدته، ينتظر ولكان
 فإن له، الشبه كان ولو املالعن، عن نفيه على الصرحية الصحيحة السنة دلت وقد .بالزوج الشبه وجود

 جاء لو أنه فعلم .عنه النسب ونفي اللعان بعد قاله وهذا .»...به جاءت فإن أبصروها«: قال  النيب

 الولد حلوق على ال كذبه، على الًدلي شبهه على جميئه كان وإمنا منه، نسبه يثبت مل املذكور، بهالش على

 .)٥(به

 ـــــــــــــــــــــــــ

 .٤/٢٥١مرجع سابق، ، الرائق البحر: جنيم ابن )١(
 .١٧/١٥٦مرجع سابق، ، املبسوط: السرخسي )٢(
 .٦/٢٤٢مرجع سابق، ، الصنائع بدائع: والكاساين ؛١٧/١٥٤مرجع سابق، ، املبسوط:  السرخسي)٣(
 .٦/٢٤٢مرجع سابق، ، الصنائع بدائع: الكاساين )٤(
 .٥/٤٢مرجع سابق، ، املعاد زاد: القيم بنا )٥(
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 منها، ولده واستلحق نفسه، أكذب مث زوجته العن إذا املالعن على الزاين قياس وهو :السادس الدليل

 وولـد  .)١(الـزاين  خبالف ،فراش وصاحب ازوج كان املالعن ألن ؛الفرق مع قياس فهذا .به يلحق فإنه

 ،اللحـوق  فيه األصل ألن االعتراف؛ بعد به االحقً يصري أن فجاز ،اللعان قبل بالواطئ االحقً كان املالعنة

 .)٢(احلال تلك إىل االعتراف بعد حكمه فريجع ،حال يف االحقً يكن مل الزنا وولد .طارئ والبغاء

 :رأي الباحث

  ؛ ألن فيها محاية وصيانة لألوالد من املعرة أبد الدهر، بـل إن             ا هو القول الثاين   والذي أراه راجح
 مـن  ومحايتهم التربية واإلعداد  حبسن عليهم والقيام األوالد، ورعاية األنساب، حلفظ متشوف الشارع

 .والضياع التشرد

 )٤(وراثيةال البصمة أو الشبه وأ )٣(بالقيافةالزاين   بوالدهجيوز إحلاقه    الزنا ولد فإن سبق ما على بناءو

 .مائه من أنه

 : إثبات النسب بالبصمة الوراثية

من الصبغيات  ) ٤٦(دلت االكتشافات الطبية أنه يوجد يف داخل النواة اليت تستقر يف خلية اإلنسان              
احلمـض النـووي الريبـوري      -، وهذه الكروموسومات تتكون من املادة الوراثية        »الكروموسومات«

ـ    -الألكسجيين وكل واحد من الكروموسومات    . اجلينات الوراثية : أي» .D.N.A« والذي يرمز إليه ب
حيتوي على عدد كبري من اجلينات الوراثية قد تبلغ يف اخللية البشرية الواحدة إىل مائة ألف مورثة جينية                  

 ـــــــــــــــــــــــــ

 .٢٩/١٩٩، مرجع سابق، املبسوط: والسرخسي ؛٨/١٦٢مرجع سابق، ، الكبري احلاوي: املاوردي )١(
 .٨/١٦٣مرجع سابق، ، الكبري احلاوي: املاوردي )٢(
النـسب   يعـرف  الذي هو أو قافة، ومجعه صاحبه، ويعرف األثر يتبع من: والقائف أصحاا، ملعرفة اآلثار تتبع :القيافة )٣(

 .»ق ف و«، مادة ٣/١٨٨مرجع سابق،  ،احمليط القاموس:  الفريوزآبادي:انظر. املولود أعضاء إىل ونظره بفراسته
 جملـة امـع   : انظر. بعينه فرد كل هوية على تدل اليت املوروثات أي اجلينات إىل نسبةاجلينية؛   البنية :الوراثية البصمة )٤(

 .مبكة اإلسالمي رابطة العامل تصدرها اليت م،٢٠٠٣ـ، ه١٤٢٤ عشرة، الرابعة السنة عشر، السادس العدد ،٣٨ ص ،هيالفق
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تقريبا، وهذه املورثات اجلينية هي اليت تتحكم يف صفات اإلنسان، والطريقة اليت يعمل ا، باإلضافة إىل                

 .)١(ئف أخرى تنظيمية للجيناتوظا

وقد أثبتت التجارب الطبية احلديثة بواسطة وسائل تقنية يف غاية التطور والدقة، أن لكـل إنـسان              
جينوما بشريا خيتص به دون سواه، ال ميكن أن يتشابه فيه مع غريه، أشبه ما يكون ببصمة األصـابع يف                    

 . شخص وآخر، حىت وإن كانا توأمنيخصائصها؛ حبيث ال ميكن تطابق الصفات اجلينية بني

 للداللة على هوية الشخص؛ أخذًا من عينـة احلمـض           »بصمة وراثية «وهلذا جري إطالق عبارة     

ـ   الذي حيمله اإلنسان بالوراثة عن أبيه وأمه، إذ أن كل شخص حيمل            » .D.N.A«النووي املعروف ب
كروموسوما عن أبيـه    ) ٢٣(ي  من صبغيات الكروموسومات، يرث نصفها وه     ) ٤٦(يف خليته اجلينية    

وينتج . كروموسوما يرثها عن أمه بواسطة البويضة     ) ٢٣(خر وهي   ة احليوان املنوي، والنصف اآل    بواسط
عن ذلك كروموسومات خاصة باالبن ال تتطابق مع كروموسومات أبيه من كـل وجـه، وال مـع                  

 .)٢(كروموسومات أمه من كل وجه، وإمنا تأيت خليطًا منهما

النووي عبارة عن بصمة جينية ال تتكرر من إنسان إىل آخر بنفس التطابق، وهي حتمـل                فاحلامض  
كل ما سوف يكون عليه هذا اإلنسان من صفات وخصائص، وأمراض وشيخوخة، وعمر، منذ التقاء               

 .)٣(»احليوان املنوي لألب ببويضة األم وحدوث احلمل

 أو البنوة لشخص ما أو نفيه عنـه مـن           وعلماء الطب احلديث يرون أم يستطيعون إثبات األبوة       
خالل إجراءات الفحص على جيناته الوراثية؛ حيث قد دلت األحباث الطبية التجريبية علـى أن نـسبة                

 النسب أو نفيه عن طريق معرفة البصمات الوراثية يصل يف حالة النفي إىل حد القطع                تالنجاح يف إثبا  

 ـــــــــــــــــــــــــ

، رسـالة   إثبات النسب يف ضوء املعطيات العلمية املعاصرة دراسة فقهية وتشريعية مقارنة          : املرزوقي، عائشة سلطان إبراهيم   ) ١(
 .٢٢٩م، ص ٢٠٠٠هـ، ١٤٢١مية، كلية دار العلوم، جامعة القاهرة، القاهرة، ماجستري غري منشورة، قسم الشريعة اإلسال

 .٢٥، ص )١٥(مناقشات جلسة امع الفقهي برابطة العامل اإلسالمي عن البصمة الوراثية يف دورته  )٢(
 .١٠٥م، ص ١٩٩٩، ٢، الدار املصرية اللبنانية، طاالستنساخ بني العلم والدين: مصباح، عبد اهلادي) ٣(
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 % ٩٩إنه يصل إىل قريب من القطع؛ وذلـك بنـسبة           أما يف حالة اإلثبات فإنه ف      %. ١٠٠أي بنسبة   

 .)١(تقريبا

 أن تؤخذ عينة من أجزاء اإلنسان مبقدار رأس الدبوس من البول، أو الدم، أو               :وطريقة معرفة ذلك  

وبعد أخذ  . الشعر، أو املين، أو العظم أو اللعاب أو خاليا الكلية، أو غري ذلك من أجزاء جسم اإلنسان                
ليلها، وفحص ما حتتوي عليه من كروموسومات حتمل الـصفات الوراثيـة، وهـي              هذه العينة يتم حت   

وبعد معرفة هذه الصفات الوراثية اخلاصة باالبن ووالديه، ميكن احلكم بأبوته له أو يقطع بنفي               . اجلينات
 يف  فإذا أثبتت التجارب الطبية والفحصوات املخربية وجود التشابه       . أبوته له، وكذلك احلال بالنسبة لألم     

 .)٢(اجلينات بني االبن وأبويه، ثبت طبيا بنوته هلما

 :حكم استخدام البصمة الوراثية يف إثبات النسب أو نفيه

 :استخدام البصمة الوراثية يف نفي النسب) ١

 الشرعيني التروي يف النظر، وعدم االندفاع يف األخذ بالنظريات العلمية كأدلة            جيب على الباحثني  
ن  الشرعية أو تقارا، فضالً عن إحالل تلك النظريات حمل األدلة الشرعية الثابتة؛ أل             ثابتة توازي األدلة  

ويكتفي يف إثباا بأدىن سبب، فإذا ما ثبت النسب فإنه          . لي ثبوا الشارع حيتاط لألنساب ويتشوف ع    

 . يشدد يف نفيه، وال حيكم به إال بأقوى األدلة
. ته ويثبت بأدىن دليل، ويلزم من ذلك التشديد يف نفيـه          فإن النسب يحتاط إلثبا   «: قال ابن قدامة  

وحيث اعتربنا الشبه يف حلوق النسب، فإمنا «: وقال العالمة ابن القيم  . )٣(»وأنه ال ينتفي إال بأقوى دليل     

 ـــــــــــــــــــــــــ

جتب اإلشارة هنا إىل أن النظريات العلمية احلديثة من طبية وغريها مهما بلغت من الدقة والقطع بالصحة يف نظر املختصني،       ) ١(
إال أا تظل حمل شك ونظر؛ ملا علم باالستقراء للواقع أن بعض النظريات العلمية املختلفة من طب وغريه يظهر مـع التقـدم                       

إبطال بعض ما كان يقطع بصحته علميا، أو على األقل أصبح جمال شك وحمل نظر، فكـم مـن                   العلمي احلاصل مبرور الزمن     
 كان األطباء جيزمون بصحتها وقطعيتها، مث أصبحت تلك النظريات مع التقدم العلمي             -الطبية على وجه اخلصوص   -النظريات  

، مناقشات جلـسة    ة وتأثريها علي النسب إثباتا ونفيا     البصمة الوراثي : جنم،   عبد الواحد  :انظر. الطيب املتطور ضربا من اخليال    
 .٦، ص )١٥(امع الفقهي برابطة العامل اإلسالمي عن البصمة الوراثية يف دورته 

 .٣٣٣ ص ،م١٩٩٨ ،الندوة الثانية عشرة أعمال، البصمة الوراثية ومدى حجيتها يف إثبات النسب: سفيان، العسويل) ٢(
 .٥/٧٦٩جع سابق، مر، املغين: ابن قدامة) ٣(
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إذا مل يقاومه سبب أقوى منه، وهلذا ال يعترب مع الفراش، بل حيكم بالولد للفراش وإن كان الشبه لغـري                    
 يف قصة عبد بن زمعة بالولد املتنازع فيه لصاحب الفراش، ومل يعترب الشبه              حكم النيب   صاحبه، كما   

 الشبه يف حجب سودة حيث انتفى املانع من إعماله يف هذا احلكم بالنسبة إليها،               فأعمل  . املخالف له 

 .)١(»ومل يعلمه يف النسب لوجود الفراش

صر نفيه بطريق واحد فقـط وهـو اللعـان،          ومن تشديد الشارع يف نفي النسب بعد ثبوته أنه ح         
 .واشترط إلقامته شروطًا كثرية تِحد من حصوله، وتقلل من وقوعه

 :هذا وقد اختلف الفقهاء املعاصرون يف استخدام البصمة الوراثية يف نفي النسب على قولني

 :القول األول

وز االكتفـاء بالبـصمة     يرى عدم جواز استخدام البصمة الوراثية يف نفي نسب ثابت، كما ال جي            
الوراثية عن اللعان يف نفي النسب مبقتضي نتائجها الدالة على انتفاء النسب بني الزوج واملولـود علـى    

 .فراشه
وذلك ألن اللعان حكم شرعي ثابت بالكتاب والسنة واإلمجاع وله صفة تعبدية يف إقامتـه، فـال                 

ليه مهما بلغت من الدقـة والـصحة يف نظـر           جيوز إلغاؤه، وإحالل غريه حمله، أو قياس أية وسيلة ع         
 .املختصني به

 :القول الثاين

ويرى جواز األخذ بالبصمة الوراثية واالكتفاء ا عن اللعان إذا دلت نتائجها عن انتفاء النسب بني                
 .الزوج واملولود على فراشه

ا رمي به زوجته،    معللني ذلك بأن الزوج إمنا يلجأ إىل اللعان لنفي النسب عند فقد من يشهد له مب               
وحيث إن الفحص من خالل البصمة الوراثية قد يدل على صحة قول الزوج، فإا تكون مبثابة الشهود                 

 ـــــــــــــــــــــــــ

 .٢٠١ص مرجع سابق، ، الطرق احلكمية:  ابن القيم)١(
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اليت تدل على صدق الزوج فيما يدعيه على زوجته يف حال ثبوت انتفاء النسب بني الزوج واملولود على 

 .)١(فراشه من خالل نتائج البصمة الوراثية

ألول؛ وذلك ألن القول الثاين فيه مصادمة للنصوص الشرعية وجـرأة علـى             والراجح هو القول ا   
وذلك ألن األحكام الشرعية الثابتة ال جيوز إلغاؤها، أو إبطال العمل ا إال بنص شرعي يـدل                 . إبطاهلا

 .على نسخها، وهو أمر مستحيل
راثية والبصمة الوراثية   إنه لن يكون مقبوالً شرعا استخدام اهلندسة الو       «: يقول الشيخ حممد األشقر   

ولكن جمال العمل بالبصمة الوراثية سيكون يف إثبات        ... إلبطال األبوة اليت ثبتت بطريق شرعي صحيح      

 .)٢(»أو نفي أبوة مل تثبت بطريق شرعي صحيح

 إىل  ٢١جممع الفقه اإلسالمي يف دورته السادسة عشرة املنعقدة مبكة املكرمة، يف املدة من              وقد قرر   
 :ما يليم ١٠/١/٢٠٠٢ إىل ٥املوافق هـ ٢٦/١٠/١٤٢٢

 إن استعمال البصمة الوراثية يف جمال النسب ال بد أن حياط مبنتهى احلذر واحليطة والسرية،                :ثانيا«

 .ولذلك ال بد أن تقدم النصوص والقواعد الشرعية على البصمة الوراثية

 .سب، وال جيوز تقدميها على اللعان ال جيوز شرعا االعتماد على البصمة الوراثية يف نفي الن:ثالثا

 ال جيوز استخدام البصمة الوراثية بقصد التأكد من صحة األنساب الثابتة شرعا، وجيب على               :رابعا

اجلهات املختصة منعه وفرض العقوبات الزاجرة، ألن يف ذلك املنع محاية ألعـراض النـاس وصـونا                 
 .»ألنسام

 :النسباستخدام البصمة الوراثية يف إثبات ) ٢

نظرا لتشوف الشارع إىل ثبوت النسب وإحلاقه بأدىن سبب، فإن األخذ بالبصمة الوراثية يف جمـال                
إثبات النسب يف احلاالت اليت جيوز فيها احلكم بثبوت النسب بناء على قول القيافة، أمر ظاهر الـصحة            

ستنادها على عالمات ظاهرة واجلواز؛ وذلك ألنه إذا جاز احلكم بثبوت النسب بناء على قول القيافة؛ ال          

 ـــــــــــــــــــــــــ

 .٣٠٤، مرجع سابق، ص إثبات النسب: املرزوقي، عائشة) ١(
 . بتصرف١/٤٥٤ إثبات النسب بالبصمة الوراثية ضمن ثبت أعمال ندوة الوراثة واهلندسة الوراثية،) ٢(
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 يف إدراك الشبه احلاصل بني اآلباء واألبناء، فإن األخـذ           )١(أو خفية مبنية على الفراسة واملعرفة واخلربة      

بنتائج الفحص بالبصمة الوراثية، واحلكم بثبوت النسب بناء على قول خرباء البصمة الوراثية أقل أحواله               
 .إن مل تكن البصمة أوىل باألخذ اأن يكون مساويا للحكم بقول القيافة 

وأصول الشرع وقواعده والقياس الصحيح يقتضي اعتبار الشبه يف حلـوق           «: قال العالمة ابن القيم   
النسب، والشارع متشوف إىل اتصال األنساب وعدم انقطاعها، وهلذا اكتفى يف ثبوا بأدىن األسـباب           

فال يـستبعد أن    . ردة مع اإلمكان، وظاهر الفراش    من شهادة املرأة الواحدة على الوالدة، والدعوى ا       

 .)٢(»يكون الشبه اخلايل عن سبب مقاوم له كافيا يف ثبوته

إن األساس يف هذا كله مراعاة الشبه الذي يراه         «: وقال الشيخ العالمة عبد العزيز بن باز رمحه اهللا        

أو ثالثة، أثنان أو أكثر فهـذا حمـل         املختصون، فإذا كان ولد تنازعت فيه امرأتان أو تنازع فيه أبوان            
فيمكن للثقات الذين يعرفون الشبه سواء بالبصمة أو غريها أن يشهدوا أن هذا ولد فالنـة،                ... البحث

 .)٣(»وهذا ولد فالنة عند االشتباه

 :سالفة الذكر ما يليجممع الفقه اإلسالمي يف دورته وقد جاء يف قرارت 

 :الوراثية يف جمال إثبات النسب يف احلاالت اآلتية جيوز االعتماد على البصمة :خامسا«

حاالت التنازع على جمهول النسب مبختلف صور التنازع اليت ذكرها الفقهاء، سـواء أكـان                -أ
التنازع على جمهول النسب بسبب انتفاء األدلة أو تساويها، أم كان بسبب االشتراك يف وطء الـشبهة                 

 .وحنوه

 يف املستشفيات ومراكز رعاية األطفال وحنوها، وكذا االشتباه يف          حاالت االشتباه يف املواليد    -ب
 .أطفال األنابيب

 ـــــــــــــــــــــــــ

 .٥/٤٢١مرجع سابق، ، زاد املعاد: ابن القيم )١(
 .٢٠١ص مرجع سابق، ، الطرق احلكمية:  ابن القيم)٢(
 .١٣، ص )١٥(مناقشات جلسة امع الفقهي برابطة العامل اإلسالمي بشأن البصمة الوراثية يف دورته ) ٣(
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حاالت ضياع األطفال واختالطهم، بسبب احلوادث أو الكوارث أو احلروب، وتعذر معرفة             -ج
أهلهم، أو وجود جثث مل ميكن التعرف على هويتها، أو بقصد التحقق من هويات أسـرى احلـروب                  

 .»واملفقودين
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 الثاين بحثامل

 السعودي النظام يف البنوة ثبوت

 يعاجل أحكـام النـسب       خاص من اجلدير بالذكر هنا أنه ال يوجد يف النظام السعودي نظام رمسي           
فقد ترك املنظم السعودي هذه املسألة للقضاة واملفتني حيكمون فيها حبسب مـا             ومن ثَم   . وثبوت البنوة 

 .يترجح هلم يف كل قضية أو مسألة
 :ال خيلو حال املزين ا من أحد أمرينق وبينت أنه وقد سب

 فكل ولد تأيت به حينئذ إمنا ينسب للزوج وليس ألحد غريه، ولو           : متزوجة أن تكون فراشا  : أوهلما

جزمت أنه من غريه ممن زنا ا، إال إذا تربأ الزوج من هذا الولد مبالعنة الزوجة، فحينئذ ينتفي نـسب                    
 . بأمه وليس بالزاينالولد عن الزوج ويلتحق

 فإذا جاءت بولد من الزنا، فقد اختلف العلماء يف نـسب هـذا              :أن تكون غري متزوجة   : ثانيهما

 :على قولني؟ الولد، هل ينسب إىل أبيه الزاين أو إىل أمه
 .فجمهور العلماء على عدم صحة النسب -

 .به واحتمل صحة إقرارهقر أورجح ابن تيمية وابن القيم وغريمها صحة نسبته إىل أبيه إذا  -

 :)١(»رراش وللعاهر احلجالولد للف« :ابن القيم بعد أن ذكر حديثيقول العالمة 

 فما تقولون لو استلحق الزاين ولدا       ، للفراش لولد فقد دل احلديث على حكم استلحاق ا       :فإن قيل «

 ؟النسب أحكامت له ويثبه، نسبه يلحقال فراش هناك يعاِرضه، هل 

لة جليلة، اختلف أهل العلم فيها، فكان إسحاق بن راهويه يذهب إىل أن املولود من                هذه مسأ  :قيل

الولـد  «:   قول النيب  وأول .الزىن إذا مل يكن مولودا على فراش يدعيه صاحبه، وادعاه الزاين أُِحلق به            

 رواه  . البصري وهذا مذهب احلسن  . الفراش على أنه حِكم بذلك عند تنازع الزاين وصاحب          .»للفراش

 وهذا  .يجلَد ويلزمه الولد  : عنه إسحاق بإسناده يف رجل زىن بامرأة فولدت ولدا، فادعى ولدها، فقال           

 ـــــــــــــــــــــــــ

 .٢٤سبق خترجيه، ص ) ١(
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ا رجل أتى إىل غالم يزعم أنه ابن        أمي: مذهب عروة بن الزبري، وسليمان بن يسار ذكر عنهما أما قاال          
 .هو ابنهله، وأنه زىن بأمه، ومل يدِع ذلك الغالم أحد، ف

 أوالد اجلاهليـة مبـن ادعـاهم يف         - يلحق :أي-واحتج سليمان بأن عمر بن اخلطاب كان يليط         

 .»الولـد للفـراش   « ووضوحا، وليس مع اجلمهور أكثر مـن         اإلسالم، وهذا املذهب كما تراه قوةً     

إذا كـان   وصاحب هذا املذهب أول قائل به، والقياس الصحيح يقتضيه؛ فإن األب أحد الزانيني، وهو               
يلحق بأمه، وينسب إليها وتِرثه ويِرثها، ويثبت النسب بينه وبني أقارب أمة مع كوا زنت به، وقـد                  

وِجد الولد من ماء الزانيني، وقد اشتركا فيه، واتفَقا على أنه ابنها، فما املانع ِمن لُحوقه بـاألب إذا مل                    

من أبوك يا غـالم؟     «: ريج للغالم الذي زنت أمه بالراعي     ل ج  وقد قا  . القياس محضيدِعه غريه؟ فهذا    

 .)١(»الكذب وهذا إنطاق من اهللا ال يمكن فيه .» فالن الراعي:قال

عدم صحة النسب من السفاح، فال جيوز       مبذهب اجلهمور القائل ب   اللجنة الدائمة لإلفتاء    قد أخذت   و
و بلغ القطع بأن هذا الولد لذلك الزاين املعـني درجـة        نسبة ولد الزنا إىل الزاين، إمنا ينسب إىل أمه، ول         

 : ما يليجاء يف فتاوى اللجنة الدائمةفقد . اليقني
 إال إذا كان الوطء مستندا إىل نكـاح         ،الصحيح من أقوال العلماء أن الولد ال يثبت نسبه للواطئ         «

 أما  .ىل الواطئ ويتوارثان   فيثبت نسبه إ   ؛صحيح أو فاسد أو نكاح شبهة أو ملك ميني أو شبهة ملك ميني            

 .)٢(» فال يلحق الولد الزاين، وال يثبت نسبه إليه، وعلى ذلك ال يرثه،إن كان الوطء زنا

يف فتاوى اللجنة الدائمة اوجاء أيض: 

»   أما ولد الزنا في ا بأمه، وحكمه حكم سائر املسلمني إذا كانت أمه مسلمة، وال يؤاخـذ             لحق نسب

 .)٣(»)١٦٤/األنعام(  ﴾ :﴿ Î Í Ì Ë Êرم من زنا ا، لقوله وال يعاب جبرم أمه، وال جب

 ـــــــــــــــــــــــــ

 .٥/٤٢٦مرجع سابق، ، املعاد زاد: القيم ابن )١(
، ١طدار عـامل الكتـب،      : الريـاض ،  ائمة للبحوث العلمية واإلفتاء   فتاوى اللجنة الد  : أمحد بن عبد الرزاق   ،  الدويش )٢(

 .٢٠/٣٨٧، م١٩٩١، هـ١٤١٢
 .٢٢/٣٤، املرجع نفسه )٣(
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صدر خطاب مسو نائـب وزيـر الداخليـة رقـم           وكذلك يف أخذ النظام السعودي بذلك؛ فقد        
 املعطى صورة منه هليئة التحقيق واالدعاء العـام املـبين علـى             ـه١٠/٤/١٤١٩ وتاريخ   ١٦/٢٤٦٦

خـذ   بـشأن عـدم األ     ـه١٥/٩/١٤١٩اريخ   وت ١/٤١١خطاب رئيس جملس القضاء األعلى رقم       
هل  ويكون نسب الطفل كنسب من ج      ،ا إثباته ا  يسوغ شرع  نه ال أ و ،بالتحاليل والشبهة يف إثبات الزنا    

 .بوهأ

 :بالطفل غري الشرعيهلا صلة األنظمة والتعليمات اليت أهم 

وإن مل تكن قد    ،  بالطفل غري الشرعي  هلا صلة   األنظمة والتعليمات اليت    أذكر فيما يلي أهم     

 :عاجلت موضوع ثبوت نسبه بشكل مباشر
 وتـاريخ   ٤ تضمنت املادة السابعة من نظام اجلنسية الصادر بقـرار جملـس الـوزراء رقـم                 -

يكون «:  على مايلي  ـه١٢/١١/١٣٩٢وتاريخ   ٢٠ واملعدلة باملرسوم امللكي رقم      ـه٢٥/١/١٣٧٤
سعودي  أو  ، أو الجنسية له   ، وأب جمهول  ، وأم سعودية  لد داخل اململكة أو خارجها ألب سعودي      ا من و 

 .»ا فيها مامل يثبت العكس ويعترب اللقيط يف اململكة مولود،ولد داخل اململكة ألبوين جمهولني
-          إا   كما تضمنت املادة الثامنة من النظام على اعتبار املولود أجنبي لد داخل اململكـة ألبـوين      ذا و

 ومع  ،م سعودية ألد يف اخلارج ألب أجنيب معروف اجلنسية و        ومن و  ،أجنيب وأم سعودية   أجنبيني أو أب  
 .ذلك يكون هلذا املولود عند بلوغه سن الرشد احلق يف اختيار اجلنسية إذا توفرت فيه الشروط

 وتـاريخ  ٧ تضمنت املادة السابعة من نظـام األحـوال الـصادر باملرسـوم امللكـي رقـم              -
 بـشأن رعايـة اللقـيط       ـه١/٦/١٤٢٢ وتاريخ   ٢٥ رقم   املعدلة باملرسوم امللكي  ـ  ه٢٠/٤/١٤٠٧

حد أبويه يتم   أ ويف حالة معرفة     ،وتربيته وتسجيله وقيده بالسجل وال يكتب يف شهادة ميالده بأنه لقيط          

 .التصحيح بقرار اللجنة الفرعية
قيط نه جيب على من يعثر على ل      أ تضمنت املادة التاسعة والثالثني من نظام األحوال املنوه به على            -

 وعلـى   ،قرب مركز للشرطة يف املدن أو احلاكم اإلداري يف القرى واملراكز          أشعر  ن ي أحديث الوالدة   
 .خل إ...هؤالء حترير حمضر بالواقعة يتضمن وصف احلالة واملالبسات واملكان والساعة
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 ـه٢٣/٨/١٣٧٩ وتاريخ   ١٠٨٠ سبق أن صدرت فتوى الشيخ حممد بن إبراهيم رمحه اهللا رقم             -
 ويترتـب عليهـا     ، تثبت ا احلرمة واحملرمية    ،لطفل الذي يولد سفاحا فإن نسبته إىل أمه صحيحة        بأن ا 

 .أحكام الوالية الشرعية والتعصيب واإلرث وغري ذلك من أحكام البنوة
ن أ بشـه٢٤/٧/١٣٩٢ وتاريخ  ١٦/٥٤٤٥ سبق أن صدر تعميم مسو نائب وزير الداخلية رقم           -

  ن إدارة الرعاية بالشئون االجتماعية هي اجلهة املختصة باللقيط         أية اللقيط و  تخذ حول ترب  الترتيبات اليت ت
وتبلغ جهة االختـصاص مـن      ... يتصرف به إال من جهتها من إجياد أسرة سعودية مناسبة لرعايته           وال

ن أنه سـبق    أ كما تضمن التعميم     ،من عام واجلنسية عن اسم العائلة اليت ينتمي إليها الطفل         أجوازات و 
ن وجوده يف مكانه أرجـى      إ و ،يسوغ شرعا نقل اللقيط من مكان آلخر        فتوى شرعية بأنه ال    صدرت

ن يسمى اللقيط يف حفيظة النفوس باسم أبيه أو عبد          أ و ،الكشف نسبه وعدم السفر به إىل اخلارج مطلقً       

 .ربه
 وتـاريخ   ٣٩٧/٤٣٠٣/٥٧ن صدر تعمـيم مـدير عـام الطـب العالجـي رقـم               أ سبق   -
  واملبين على ما   ـه١٣/٥/١٣٩٥ وتاريخ   ٦١٢ين على قرار جملس الوزراء رقم        املب ـه١٣/٦/١٣٩٥

جاء يف الئحة األطفال احملتاجني بشأن التعليمات اخلاصة بتسليم األطفـال جمهـويل األبـوين ألحـد                 
 وإعداد احملاضر الالزمة املـشتملة علـى كافـة          ، ومنها أخبار الشرطة عند تسليم الطفل      ؛املستشفيات

 .املعلومات
 املوجه ملعايل وزيـر     ـه١٨/١٢/١٤٠٣ وتاريخ   ٣٢٦٣ صدر خطاب مسو وزير الداخلية رقم        -

و حقل الوالـدين يف     أالصحة بشأن تعبئة حقل الوالدين يف شهادات امليالد اليت تصدرها وزارة الصحة             
يها ا تترك مفتوحة وبعدما يكرب الطفل ويطلع عل       إطفال جمهويل النسب حيث     حفيظة النفوس بالنسبة لأل   

بن ا وباالستفسار من مساحة الشيخ      .مامهأسباب مما جيعلها يف حرج      سرة احلاضنة لشرح األ   يلح على األ  

 ـه٦/١١/١٤٠٣س وتاريخ   ٤٤١/١جاب مساحته باخلطاب رقم     ، أ املوضوعهذا  باز رمحه اهللا حول     
طفال جمهويل  سبة لأل و حفائظ النفوس بالن   أا من تعبئة حقل الوالدين يف شهادات امليالد         يرى مانع  بأنه ال 

،  هبة اهللا  : ويف أمساء األمهات   .الرمحن عبد، اهللا  عبد : كأن يقال يف أمساء اآلباء     ؛النسب بأمساء معبدة هللا   
 .وأمة اهللا وحنوه، وعطية اهللا
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 لسعادة وكيل   ـه٥/٩/١٤٠٦ وتاريخ   ٦١٤١٢ صدر خطاب معايل وكيل وزارة الداخلية رقم         -
ن تتـرك   أ فوجه معاليه بأنه ليس هناك ما مينع         ،ا مع أمه  املولود سفاح مارة منطقة الرياض بشأن ترحيل      إ

ىل دار احلضانة للنظر    إ فيحال املوضوع    ، أما إذا ختلت عنها    .الطفلة تسافر مع أمها إذا كانت األم راغبة       
 .يف إمكانية قبوله على ضوء التعليمات

 :يلـي   مبـا  ـه١٦/٩/١٤٠٦-١٥ وتاريخ   ٧١٢٢٧ صدر خطاب وكيل وزارة الداخلية رقم        -
           ا ويكون األب أجنبيـا     عندما ترفص املرأة األجنبية عند إبعادها اصطحاب الولد الذي محلت به سفاح

 . فتحال للمحكمة للتحديد من يلزم باستالمه،معلوم اجلنسية
ن خيفـف أصـحاب     أ ب ـه٢٣/١٠/١٤٠٧ وتاريخ   ٧٠٦٨٥ صدر تعميم مسو وزير الداخلية       -

 أما املـرأة    . ألم سريحلون  ؛ن يف القضايا التعزيرية للوافدين ويزاد اجللد      الفضيلة القضاة احلكم بالسج   

 .يؤثر على احلمل  ويالحظ التخفيف حبيث ال، فيقام عليها احلد حسب حاهلا،األجنبية البكر احلامل
 بشأن األطفـال    ـه١٣/١/١٤٠٨ وتاريخ   ٣٤/ت/١١٠ صدر تعميم مدير عام السجون رقم        -

 بأن يتم تسليم الطفـل بعـد وضـعه إىل           ،يات أو سعوديات وتنازلن عنهم    غري شرعيني ألمهات أجنب   
 ، وحيرر حمضر بذلك موقع من املختصني      ،املستشفى لتسجيله يف السجل اخلاص باألطفال جمهويل األبوين       

ذكر فيه   ي ، ومن مث حيال بتقرير طيب ويستخرج له تبليغ والدة         ،وترسل صورته ألقرب فرع لوزارة العمل     

ما يف حالة رغبة األم حضانة طفلـها فتتقـدم          أ . ويرفعان ألقرب فرع لوزارة العمل     ،حلقيقياسم األم ا  
 .بطلب لفرع الوزارة املوجود به الطفل للنظر يف تسليمها الطفل إذا ثبت صالحيتها للحضانة

 بـشأن تعليمـات     ـه٩/٣/١٤٠٩ وتاريخ   ٩١٩/س/١٦ صدر تعميم مسو وزير الداخلية رقم        -
ا مـع   م أجنبية معلومة اجلنسية وأب جمهول بأن يتم ترحيل املولودين سـفاح           يني أل شرعالاألطفال غري   

ضافته يف جواز سفر والدته أو تزويده بتذكرة مرور من قبـل            إوالدته بعد حصوله على شهادة ميالد و      

 ،مه أما إذا تعذر ترحيل املولود أو مل يكن قد رحل مع أ            .حق حبضانته ورعايته  أ لكوا   ؛سفارة دولة األم  
تمع يتم تزويدهم بشهادات ميالد بالتنسيق مع اإلمـارة             فتيسريومينحـون   ،ا هلذه الفئة لالندماج يف ا 

 . مث مينحون اجلنسية مع إعفائهم من بعض الشروط،اإلقامة االستثنائية إىل بلوغهم سن الرشد
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 الثالث املبحث

 الدويل القانون يف البنوة ثبوت

 :الفراش -١

 إذا تـوافرت    ،اج كما ذكرنا سواء كان صحيحا أو فاسدا أو مت الوطء بشبهة           يثبت النسب بالزو  
 .شروط كل منها، وسواء كان الزواج رمسيا أو عرفيا صحيحا شرعا، مكتوبا أو غري مكتوب

نه ال يـشترط    إحيث  « :وىف حكم حديث قضت حمكمة استئناف القاهرة لألحوال الشخصية بأنه         
 هذا العقد بل يكفى أن يثبت بالبينة وقرائن األحوال حـصوله وحـصول              يف إثبات عقد الزواج تقدمي    

 أن يشهد الشهود جملس ذلك العقد بـل يكفـى أن            ماملعاشرة الزوجية تنفيذًا له، كما أنه ليس بالالز       
 كما أن املقرر شرعا أن النسب هو حق اهللا تعاىل           .يشهدوا بعلمهم حبصوله ألن الشهادة بالتسامع جائزة      

لنظام العام وقد جرى الشارع على إثباته حىت إذا دار األمر بني ثبوته ونفيه وترجح جانـب                 وهو من ا  

اإلثبات وتقبل فيه الشهادة حسبة ويغتفر فيه التناقض ملا قد يصاحبه من لبس أو إخفـاء وجتـوز فيـه                    
 الً جائز عق   إذ األصل أن النسب حيتال يف إثباته مبا هو         ؛الشهادة بالشائع ويترتب النسب يف نكاح فاسد      

وقبوله شرعا حلمل املرأة على الصالح صيانة لشرفها وشرف عشريا وللتستر على األعراض وإحيـاء               

 .)١(»للولد مراعاة ملصلحته

فلم يشترط املشرع املصرى إلثبات النسب يف الزوجية الصحيحة وجود وثيقة زواج رمسية، كما ال             
 »شـهادة الـشهود   «العقد، بل يكفى أن يثبت بالبينة       يشترط يف إثبات عقد الزواج العرىف تقدمي هذا         

 .حصوله بشرط توافر الشروط واألركان الشرعية فيه

 فقد كان العمل يف احملـاكم جيـرى علـى           وبالنسبة إىل أقصى مدة للحمل يف القانون املصري،       

مث جـاء   . مقتضى مذهب احلنفية وهو اعتبار أقصى مدة احلمل سنتني، وبناء األحكام على هذا التقدير             
م والذي قضى باعتبار أقـصى  ١٩٨٥ لسنة ١٠٠م واملعدل بالقانون رقم    ١٩٢٩ لسنة   ٢٥القانون رقم   

 ـــــــــــــــــــــــــ

 لـسنة   ١٥٠٣ ق،   ١٢٣ لسنة   ١٣٨٩احلكم الصادر من حمكمة استئناف القاهرة لألحوال الشخصية، االستئنافات أرقام            )١(
 .م٢٤/٥/٢٠٠٦ ق، جبلسة ١٢٣ لسنة ١٦٠٥ ق، ١٢٣



 - ٥٧ -

 يوما وبعد مساع دعوى النسب لولد زوجة ثبت عدم التالقي بينها وبـني              ٣٦٥مدة احلمل سنة مشسية     
 املطلقة واملتوىف   زوجها من حني العقد، وال لولد زوجة أتت به بعد سنة من غيبة الزوج عنها وال لولد                

 .عها زوجها إذا أتت به ألكثر من سنة من وقت الطالق أو الوفاة
إن التقدير الذي ذهب إليه احلنفية ال يستند إىل دليل مـن            «: وجاء يف املذكرة التفسريية هلذه املادة     

، وقد جر كثري من أصحاب الذمم الفاسدة إىل ادعاء نـسب        كتاب أو سنة صحيحة عن رسول اهللا        
الد غري شرعيني وإحلاقهم بغري آبائهم، وأنه ال يتفق مع القواعد يف مدة احلمل، وأن األطباء الشرعيني                 أو

 .» يوم٣٦٥قرروا أن مدة احلمل يف مجيع احلاالت النادرة ال تتجاوز سنة واحدة 
  عن العمل مبذهب احلنفية وأخذت مبا رآه الطبيب الشرعي منةوبصدور هذا القانون عدلت احملكم 

وهذا احلكم ال يعترب خارجا عن الشريعة؛       .  يوم ٣٦٥حتديد أقصى مده احلمل بسنة مشسية عدد أيامها         

ألنه مأخوذ من قواعدها فمن املقرر شرعا وجوب الرجوع يف معرفة الوقائع على وجهها الصحيح إىل                
 أهل البصر واملعرفة    قول أهل البصر واملعرفة، وال شك يف أن األطباء األخصائيني يف مثل هذا األمر هم              

 .)١(فيه، فيتحتم الرجوع إليهم يف معرفتهم

وجاء يف حكم حمكمة النقض املصرية أن الفراش ماهيته ثبوت النسب بالفراش عند قيام الزوجيـة                
ته متام اللعان   أن يكون نفيه الوالدة، وأن يالعن امرأ      : الصحيحة، شرطه نفي الزوج نسب الولد، وشرطه      

. االحتياط يف ثبوت النـسب    . التعريف بينهما ونفي الولد عن أبيه وإحلاقه بأمه       : رهثأ. مستوفيا شروطه 

 .)٢(مؤداه ثبوته مع الشك وابتناؤه على االحتماالت النادرة

 :االستلحاق -٢

    ا ما دون التصريح أنه من زنا           يعد اإلقرار بالنسب سببوال يشترط   .نشئًا له إذا صدر من األب جمرد 
 .دة املشار إليها أال تقل مدة احلمل عن ستة أشهر، وال تزيد عن سنةيف هذه احلالة امل

 ـــــــــــــــــــــــــ

 .م٢١/٦/١٩٩٩ق أحوال شخصية، جلسة ٦٣ لسنة ١٧كمة النقض املصرية، الطعن رقم حم) ١(
دار النهضة  : ، القاهرة حقوق الطفل وآثارها بني الشريعة اإلسالمية والقوانني الوضعية       : نصور، الشحات إبراهيم حممد   م) ٢(

 .٣٥ت، ص .العربية، د
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يف حالة إذا كان    م  ٢٠٠٠ لسنة   ١ من القانون رقم     )٧ (ولقد أتى املشرع بقيود مبوجب نص املادة      
قبل دعوى إثبات النسب أو اإلقرار به أو الشهادة على اإلقرار به             فال ت  ، منكرا له  تويفاملقر بالنسب قد    

فاة إال إذا وجدت أوراق رمسية أو مكتوبة مجيعها خبط املتوىف وعليها إمضاؤه أو أدلـة قطعيـة                  بعد الو 
 .دعاءجازمة على صحة هذا اال

 : البينة-٣

، وإذا ثبت النسب مبوجبها فال حاجـة        ادة الشهود إحدى طرق إثبات النسب      شه تعد البينة وهي  

 يكفى ثبوت النسب بأحد الطرق املقـررة        لبحث ما إذا كان املطلوب إثبات نسبه من زواج صحيح إذ          

١( اإلثبات كما هو حال اإلقرارأن هلا حجة متعدية وليست قاصرة يف خاصة البينة ذلك اشرع(. 

 عـن    أمـا  .)٢( إثبات النسب معاينة واقعة الوالدة أو حضور جملس العقد         إال أنه يشترط لقبوهلا يف    

ا املقرر شرعويكفى فيها التسامع استثناًء،ن فهو رجالن أو رجل وامرأتاانصا . 
 أحكام حمكمة النقض املصرية أقرت بصحة الشهادة على وجود عقد الزواج وقيـام العالقـة                ويف
 ملذهب األحناف املعمول به     ا طبقً ،مىت اشتهر عند الشاهد ذلك     حىت ولو مل يعاين الشاهد العقد        الزوجية

ـ «:  أحد أحكامها    قد جاء يف  شخصية عند عدم وجود نص ف      دعاوى األحوال ال   يف مصر يف   رة أو  شالِع
 وإمنا نص فقهاء احلنفية على أنه حيل        ، على قيام الزوجية والفراش     شرعيا الًكنة ال تعترب وحدها دلي    املسا

للشاهد أن يشهد بالنكاح ولو مل يعاينه مىت اشتهر عنده بأحد نوعى الشهادة الـشرعية احلقيقيـة أو                  
 موضع أو بينهما انبساط األزواج وشهد لديه رجـالن          رأة يسكنان يف   وام الًاحلكمية فمىت شهد أن رج    

، وهـذا عنـد     د بالنكاح وإن مل حيضر وقت العقـد       عدالن بلفظ الشهادة أا زوجته حل له أن يشه        
الصاحبني أما عند أىب حنيفة فال جيوز للشاهد أن يشهد على النكاح بالتسامع إال إذا اشـتهر شـهرة                   

 .)٣(»تواترحقيقية وهى ما تكون بال

 . إثبات النسب بشهادة التسامع استثناًء ويعتد يف،ويثبت النسب بشهادة رجلني أو رجل وامرأتني
 ـــــــــــــــــــــــــ

 .م٢٠/١١/١٩٩٨ ق، جلسة ٦٤ لسنة ١١٤الطعن رقم  )١(
 .م١٩/٥/١٩٨٧ ق، جلسة ٥٥ لسنة ١١٧قض أحوال شخصية، الطعن رقم ن )٢(
 .٢٨، س ١٥٨٣م، ص ٢٦/١٠/١٩٧٧نقض جلسة  )٣(
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 ٢٥من املرسوم بقانون رقم     ) ١٥(وبالنسبة إىل ثبوت نسب الطفل غري الشرعي فقد نصت املادة           
 تسمع عنـد    ال«:  القانون املصري على أنه    اص ببعض أحكام األحوال الشخصية يف     م اخل ١٩٢٩لسنة  

اإلنكار دعوى النسب لولد زوجة ثبت عدم التالقى بينها وبني زوجها من حني العقد وال لولد زوجـة          
أتت به بعد سنة من غيبة الزوج عنها وال لولد املطلقة املتوىف عنها زوجها أتت به ألكثر من سنة مـن                     

 .»وقت الطالق أو الوفاة
جلمهور كما هو احلال يف النظام الـسعودي بعـدم   وعلى ذلك فقد أخذ القانون املصري مبذهب ا 

 .جواز استلحاق الزاين لولده من الزىن

 :الوضعي والقانون السعودي والنظام اإلسالمية الشريعة يف البنوة ثبوت بني املقارنة

من خالل العرض السابق يتبني لنا أن كال من النظام السعودي والقانون املصري كانا يـدوران يف                 
 الفقهية املستقرة يف الشريعة اإلسالمية، وإن متيز القانون املصري بأن نظم أحكام النسب              فلك األحكام 

 .يف مواده القانونية، خبالف النظام السعودي الذي أوكل ذلك إىل القضاة واملفتني
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 الثالث الفصل

 باللقيط وعالقته الشرعي غري الطفل مدلول

 األول املبحث

 اإلسالمية الشريعة يف الشرعي غري الطفل

د الزنا يف الفقه اإلسالمي، وقد حاولت تتبـع هـذا املـصطلحات يف              الطفل غري الشرعي هو ول    

 :الكتابات الفقهية، فوقفت على التعريفات التالية
 مثـرة  هو أو شرعي، غري طريق من أمه به أتت الذي الولد هو« :بقوله وهبة الزحيلي /د فقد عرف 

 .)١(»احملرمة العالقة

 .)٢(»الفاحـشة  ارتكاب نتيجة أمه به تأيت الذي ولدال« :الكويتة بأنه  الفقهية املوسوعة يفوعرفته  

 .)٣(»نكاح من ال سفاح من أمه به تأيت الذي الولد« : بأنهآخر موضع يفعرفته و

 زواج بغـري  بـاملرأة  الرجـل  اتصال نتيجة يءجي الذي الولد« :تعريفه يف براج مجعة الشيخ وقال

 غري الولد«ـب ويسمي واملرأة، الرجل بني مثةاآل العالقة مثرة هو أو السفاح، بطريق كان ما أي شرعي،

 .)٤(»شرعي

 .)٥(»اليمني ملك بسبب وطء من وال شرعي، نكاح غري من مولود كل« :وعرف أيضا بأنه

 فيهـا  للرجل ليس امرأة وماء رجل ماء من الناتج الولد هو الزنا ولد أن يتبني سبق ما خالل منو

 كان سواء ،شرعي غري وجه على املرأة مباء الرجل ماء لتقاءا نتيجة ناتج فهو .ملك وال عقد وال شبهة
 . أم ال الزنا فاحشة ارتكاب نتيجة

 ـــــــــــــــــــــــــ

 .٨/٤٣٠، م١٩٨٥، ٢طدار الفكر، : دمشق، الفقه اإلسالمي وأدلته: الزحيلي، وهبة )١(
 .٣/٧٠مرجع سابق، ، املوسوعة الفقهية: وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية )٢(
 .٤٥/٢٠٤مرجع سابق، ، املوسوعة الفقهية:  األوقاف والشؤون اإلسالميةوزارة )٣(
 .٧٢١ ص، م١٩٩٩هـ، ١٤٢٠دار يافا العلمية، : ، عمانأحكام املرياث يف الشريعة اإلسالمية: مجعة حممد حممد، براج )٤(
 .٢٠١م، ص ١٩٩٥هـ، ١٤١٦، ١ني، طدار حن: ، عمانحكم املرياث يف الشريعة اإلسالمية: أبو اليقظان عطية: اجلبوري )٥(
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 من الزنا وكان مثرة     »املتزوجة«أن الطفل إذا جاءت به أمه       ب يعترض على مجيع التعريفات السابقة    
ابت لزوجها، طاملا أن    هذه العالقة احملرمة، فإنه ال يعد ابن زنا يف نظر الشريعة اإلسالمية، بل إن نسبه ث               

 وبالتايل فهو طفل شـرعي      .عالقة الزوجية قائمة بينهما؛ طاملا أن الزوج مل ينكر نسب الطفل ويالعنها           
 وليس  »ابن مالعنة « غري شرعي أيضا، بل إنه       الً فهو ال يعد طف    ،العنهافُرض و  وإذا   .يثبت نسبه إىل أبيه   

 .)١(ابن زنا

 ـــــــــــــــــــــــــ

 :انظر. »شهادات مؤكدات باألميان، مقرونة باللعن، قائمة مقام حد القذف يف حقه ومقام حد الزنا يف حقها      «:  هو  اللعان )١(
اجلوهرة النرية شـرح    : العبادي احلنفي  بكر بن علي بن حممد       وأباي،  احلداد؛  ٤/١٢٢مرجع سابق،   ،  البحر الرائق : ابن جنيم 

 .٢/٦٩، م١٩٠٤، هـ١٣٢٢، املطبعة اخلريية: القاهرة ،اللباب شرح الكتاب للميداين: ، وامشهصر القدوريخمت
الولد الذي ولد على فراش زوجية صحيحة، وحكم القاضي بنفي نسبه من الزوج بعد املالعنـة                «: وولد املالعنة أو اللعان هو    
مصار فيما االستذكار ملعرفة فقهاء األ   :  املالكي وسف بن عبد الرب القرطيب     عمر ي  وأب،  النمري:  انظر .»احلاصلة بينه وبني زوجته   

ـ ١٣٩١الس األعلى للشئون اإلسالمية،     : القاهرةعلي النجدي ناصف،    : ، حتقيق تضمنه املوطأ يف معاين الرأي واآلثار      ، هـ
 .١٥/٥١٠، م١٩٧١

 :فولد املالعنة كولد الزنا يف أمور منها
عان نسبه من جهة األب منقطع، ومن جهة األم ثابت، فنسبه ألمه مطلقًا؛ ألن الشرع مل يعتـرب الزنـا                     كل من ولد الزنا والل     -١

 .١٥/٥١٠، مرجع سابق، االستذكار:  ابن عبد الرب:انظر .طريقًا مشروعا إلثبات النسب، وألن ولد اللعان مل يثبت نسبه من أبيه
إذا مل يكن لولـدها     «: قال ابن مفلح  . املالعنة، النقطاع نسب كل منهما من أبيه       احلكم يف مرياث ولد الزنا كاحلكم يف مرياث ولد           -٢

أب لكونه ولد زنا ألنه ال ينسب إىل الزاين أو منفيا بلعان فإنه ينقطع تعصيبه من جهة من نفاه فال يرثه هو وال أحد من عصباته، ال يعلـم     
 .٩/١٢٢، مرجع سابق، املغين: ابن قدامة:  وانظر أيضا.٥/٣٣١، مرجع سابق، املبدع: ابن مفلح:  انظر.»فيه خالفًا

 ليس له أب وال قرابـه أب  -صحيح النسب: أي-ولد املالعنة وولد الزنا يف حكم املرياث مبرتلة ولد رشيدة          « : وقال ابن جنيم  
 يف قطع النسب وهو ولـد       فال يرث هذا الولد من األب وقرابته وال يرث األب وال قرابته من هذا الولد؛ ألن قوم األب تبع له                   

 .٤/١٢٩مرجع سابق، ، البحر الرائق: ابن جنيم: انظر. »األم فريث منها ومن قرابتها وترث األم وقرابتها
 ولد الزنا وولد اللعان ال يلحقان بأبيهما مع وجود الشبه، فال تأثري للقيافة يف حلوقهما؛ وذلك ألنه نفيه باللعـان نـص،                       -٣

 .٥٧، ١١/٥٦مرجع سابق، ، احلاوي الكبري: املاوردي:  انظر.ال يستعمل مع وجود النصوإحلاقه بالشبه استدالل 
 :ويفترق ولد الزنا عن ولد املالعنة يف أمور

 ولد املالعنة يقطع نسبه من املالعن وال يكون ألحد فيه حق دعوة النسب؛ ألن يف إثبات النسب منه بالفرش حكم بنفيـه                       -١
 .٧/٢٠٥مرجع سابق، ، املبسوط: سرخسيال:  انظر.عن غريه فبعد ذلك

فإذا أكذب املالعن نفسه فإنه يثبـت       .  ولد املالعنة يلحق املالعن إذا استلحقه، وولد الزنا ال يلحق الزاين يف قول اجلمهور              -٢
 حيت ال تنفـذ     النسب منه لولد املالعنة؛ ألن نسب ولد املالعنة كان ثابتا من الزوج بالفراش وبقي بعد اللعان موقوفًا على حقه                  

: السرخـسي :  انظر .فولد الزنا ال يلحق به الزاين وإن اعترف به، أما ولد اللعان إذا أكذب نفسه، حلقه الولد                 .دعوة الغري فيه  
 .٧٠-٧/٦٢مرجع سابق، ، املبدع: ابن مفلح؛ ١٣/١٤٣مرجع سابق، ، املبسوط

== 



 - ٦٣ -

 .يقة يف توضيح احلقيقة الشرعية للطفل غري الشرعيإذن فكل التعريفات السابقة ليست دق
 :وعلى ذلك فالطفل غري الشرعي له ثالثة صور

 . به امرأة غري متزوجة، ومل يسبق هلا الزواج أن تأيتَ:الصورة األوىل

 . منذ أكثر من سنةولكنها تويف عنها زوجها به امرأة غري متزوجة،  أن تأيتَ:الصورة الثانية

 .ألقل من ستة أشهر من بداية الزواج  به امرأة متزوجةأن تأيتَ :الصورة الثالثة

 :وهذا جيرنا إىل حتديد أقل مدة للحمل وأقصى مدة للحمل
ا هي ستة أشهر من وقت الدخول وإمكان        ولد فيها اجلنني حي   أن أقل مدة ي   على  الفقهاء  أمجع  فقد  

M L  ﴿:  وذلك لقوله تعاىل   ؛)١( ومن حني العقد يف رأي أيب حنيفة       .الوطء على قول اجلمهور   

O N﴾  )١٥/األحقاف(  وقوله تعاىل ، :﴿ p o n﴾  )فاآليـة األوىل حـددت      .)١٤/لقمان 

 ثالثني شهرا، وحددت اآلية الثانية للفـصال وحـده أربعـة            -الفطام من الرضاع  -للحمل والفصال   
 ـــــــــــــــــــــــــ

خبالف ولد  . ه حد القذف عند املالكية والشافعية واحلنابلة      ، يقام علي  -قذفه بأمه : أي- من وصف ولد املالعنة بأنه ولد زنا         -٣
 فرق بني املتالعـنني ونفـى       ودليل ذلك، ما رواه أبو داود يف سنته، ومن حديث ابن عباس رضي اهللا عنهما أن النيب                  . الزنا

:  أبـو داود :انظـر . النسب، وقضى أال يدعى ولدها ألب وال ترمى وال يرمى ولدها، ومن رماها أو رمى ولدها فعليه احلـد     
 اإلمام  :وانظر. وقد ضعفه الشيخ األلباين   . ٢/٢٧٧،  ٢٢٥٦: اللعان، حديث رقم  : الطالق، باب : كتابمرجع سابق،   ،  السنن
لعالمـة  ، ا املـرداوي ؛  ٩٠،  ١١/٨٩مرجع سابق،   ،  احلاوي الكبري : ؛ املاوردي ٤/٥٠٢مرجع سابق،   ،  املدونة الكربى : مالك

، صـححه   أمحد بن حنبل  املبجل  اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف على مذهب اإلمام          : لياحلنبعالء الدين أيب احلسن     
، كشاف القناع : ؛ البهويت ١٠/١٩١،  م١٩٥٥،  هـ١٣٧٤،  ١طمطبعة السنة احملمدية،    : القاهرةحممد حامد الفقي،    : وحققه

 .٥/٩٠مرجع سابق، 
ا بنفي النسب عن أبيه الذي لعنها، فيه حد القذف بذلك؛ ألنه مل جيزم              لو قذفها املالعنة أو قذف ابنه     «: وقال الدسوقي يف حاشيته   

 .٤/٣٢٧، مرجع سابق، حاشية على الشرح الكبري: الدسوقي:  انظر.»بنفي نسبه لصحة استلحاق أبيه الذي العن فيه له
عليه احلد كما لـو قـذف ولـد         لكن لو قذف ولد الزنا يف نفسه، ف       . فمن قذف أم ولد املالعنة حيد، وال حيد قاذف أم ولد الزنا           

 .٩/١٢٧، مرجع سابق، املبسوط: السرخسي:  انظر.املالعنة، ألنه حمصن عفيف، وإمنا الذنب ألبويه وفعلهما ال يسقط إحصانه
حيث جاء يف ذلك قـول    .  جتوز شهادة ولد املالعنة يف الزنا عند املالكية، خبالف ولد الزنا فإنه ال تقبل شهادته فيه عندهم                 -٤
البيـان  : اجلـد  الوليد بن رشد وأب، القرطيب:  انظر.»جتوز شهادة ابن املالعنة يف الزنا، وال يشبه ولد الزنا  «: ضي أيب الوليد  القا

 .١٠/٢٣٠، م١٩٨٤، هـ١٤٠٤، ١طدار الغرب اإلسالمي، : بريوتحممد حجي، /د: والتحصيل، حتقيق
؛ ٦/١٩٧مرجع سابق،   ،  بدائع الصنائع :  الكاساين :انظر . املالعنة  تكره إمامه ولد الزنا عند احلنفية والشافعية، خبالف ولد         -٥

 .٤/١٨١مرجع سابق، ، اموع: النووي
 .٣/٢٦٥مرجع سابق، ، الشرح الكبري: ؛ ابن قدامة٣/٢١١مرجع سابق، ، بدائع الصنائع: الكاساين )١(
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تة أشهر، وال يصح    وعشرين شهرا، وبإسقاط مدة الفصال من احلمل والفصال معا تكون مدة احلمل س            
 ألن الواقع خيالف ذلك، فيتعني أن تكون أقل مدة          ؛أن تكون هذه املدة أقصى مدة احلمل وال الغالب فيه         

 .)١(احلمل

جاء يف توصيات الندوة الفقهية الطبية الثالثة اليت عقدا املنظمة اإلسالمية للعلوم الطبية خبصوص              و
إلسقاط والوالدة عند مثانية وعشرين أسبوعا، ولكن مـع         قد كان اخلط الفاصل بني ا     «: أقل مدة احلمل  

   ن فرص اجلنني ألصغر من هذا العمر يف القدرة على احلياة نزل هـذا احلـد إىل                 التقدم الطيب الذي حس

أربعة وعشرين أسبوعا، وهو ما يطابق احلكم الشرعي الذي جيعل أدىن مدة احلمل حىت الـوالدة سـتة     

 .)٢(»أشهر

د الرب النمري األندلسي إمجاع العلماء املسلمني بأن الولد ال يلحق بأبيه إال يف متام               وقد نقل ابن عب   
ستة أشهر من يوم النكاح، وذا إذا ولدت املرأة محلها ألقل من ستة أشهر كاملة، مل يلحق بإمجـاع                   

 .)٣(العلماء

طفل غري شـرعي،  وعلى ذلك فلو أتت املتزوجة بطفل قبل متام ستة أشهر من محلها فهو ابن زنا و         
 .وال مالعنة يف إنكار نسب هذا الطفل

 وولدت لتمام ستة أشهر من      ، مث عقد عليها عقدا صحيحا     ،أنه إذا زىن رجل بامرأة    بل نص الفقهاء    
 ألنه قد مضى على احلمل وهو يف بطن أمه ستة أشهر بعد العقد، وهي أقل                ؛ يثبت نسبه منه   ،حني العقد 

 .)٤(الولد للفراش ألن ؛ فيثبت نسبه؛مدة احلمل

 ـــــــــــــــــــــــــ

 .٤/١٨١مرجع سابق، ، شرح فتح القدير: ابن اهلمام) ١(
 ألن اجلهاز العصيب    ؛ن اجلنني ال يكون قابالً للحياة إذا سقط قبل اية الشهر السادس وبداية الشهر السابع              تبني لألطباء اليوم أ   و

الدار : جدة،  خلق اإلنسان بني الطب والقرآن    : حممد علي ،  البار : انظر .املركزي واجلهاز التنفسي مل يتطور بعد بشكل مالئم       
 .٤٥١، ص م١٩٩٥السعودية، 

 .٧٥٩المية لبعض املمارسات الطبية، صادر عن املنظمة اإلسالمية للعلوم الطبية، ص الرؤية اإلس) ٢(
 .١٢٣، ٨/١٢٢مرجع سابق، ، االستذكار: ابن عبد الرب )٣(
 ).٣٤٣(، املادة ٢/١٧، شرح األحكام الشرعية :بيايناإل )٤(
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 :فقد اختلف الفقهاء يف ذلكأما أقصى مدة للحمل 

 . فذهب اإلمام مالك إىل أا مخس سنني-
 .ورأى احلنابلة. وهو رأى عند املالكية. أربع:  وقال الشافعى-
 اهللا عنها    عن عائشة رضي   وهو رأى احلنفية؛ ملا روي    .  وعن أمحد أن أقصى مدة للحمل سنتان       -
 . احلملني يفد املرأة عن السنتال تزي: قالت

 .إن أقصى مدة احلمل سنة قمرية:  وقال حممد بن احلكم-

 .أقصى مدة احلمل تسعة أشهر، وال يزيد على ذلكوالشيعة وقال الظاهرية  -

 .)٢(»هذه املسألة الرجوع فيها إىل العادة والتجربة«: )١(وقال ابن رشد -

وقد أخذ املشرع املصرى خروجا على املذهب       .  املعتاد وقول ابن احلكم والظاهرية هو األقرب إىل      
م برأي قريب من مذهب ابن احلكم؛ ألن السنة عنده هالليـة،        ١٩٢٩ لسنة   ٢٥احلنفي يف القانون رقم     

ذلك أن العمل مبقتضى مذهب اإلمام أيب حنيفة كان يقتضي اعتبار أقصى مدة للحمل سنتني، ولكـن                 
 ـــــــــــــــــــــــــ

 سـنة   مبـراكُش هــ، وتـويف     ٥٢٠د سنة    ول .األندلسي، أبو الوليد الفيلسوف   احلفيد  حممد بن أمحد بن حممد بن رشد        ) ١(
 :انظر.  وافت التهافت، وبداية اتهد واية املقتصد      ، فصل املقال فيما بني احلكمة والشريعة من االتصال        :من كتبه . هـ٥٩٥

 ص ،ت.، د ريب التجا تاملك: بريوت،  املرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا     : املالقي احلسن علي بن عبد اهللا       وأب،  لنباهيا
١١١. 

حمسن أبو  /أ: مراجعةالشيخ حممود أبو دقيقة،     : تعليق،  االختيار لتعليل املختار  : عبد اهللا بن حممود مودود احلنفي     ،  املوصلي) ٢(
؛ زكريا  ٢/٣٩١مرجع سابق،   ،  بداية اتهد : ؛ ابن رشد احلفيد   ٢/٩،  م١٩٧٥،  هـ١٣٩٥،  ٣طدار املعرفة،   : بريوتدقيقة،  

مرجـع   ،احمللـى : ابن حزم ؛  ٩/١٩٠مرجع سابق،   ،  اإلنصاف: ؛ املرداوي ٣/٣١٢مرجع سابق،   ،  املطالبأسىن  : األنصاري
 .٧/٦٧٨مرجع سابق،  ،الفقه اإلسالمي وأدلته:  وهبة،الزحيلي؛ ١٠/٣١٦سابق، 

زيد عن أسبوعني أو إال فترة وجيزة ال ت -» أسبوعا٣٦«التسعة أشهر -املعتاد  أما األطباء فريون أن احلمل ال يتأخر عن املوعد
رت عن األسبوع   تتمتع بأفضل نسبة سالمـة لألجنة، فإذا٤١ و٣٩اليت حتصل بني األسبوعني  ا، وأن الوالداتثالثة غالبتأخ

عن وقتها نقصت نسبة السالمة، فهي قبل األسـبوع    وكذلك إن حصلت مبكرة. نقصت وأصبح اجلنني يف خطر حقيقي٤٢
للمحافظة   والوليد الذي يولد قبل ذلك حيتاج إىل عناية خاصة. أقل بوضوح٣٥قبل األسبوع   وهي أقل منها يف متام احلمل٣٧

  ضعفت،فإذا بلغ احلملُ ايته املعتادةَ. »Placenta «يف غذائه على املشيمة  أن اجلنني يعتمد:والسبب يف هذا. على حياته
فإذا .  عاىن اجلنني من ااعة، فإن مل حتصل الوالدة.حياته ي حيتاجه الستمراراملشيمة ومل تعد قادرةً على إمداد اجلنني بالغذاء الذ

 .ا أسـبوع ٤٥جنني بقي يف الـرحم   ومن النادر أن ينجو من املوت.  قضى نحبه داخل الرحم،املدة ومل حتصل الوالدة طالت
  ومل يعرف أن املشيمة ميكن أن.» شهرا١١ «ا يوم٣٣٠متدد أسبوعني آخرين لتصبح   فإن هذه املدة،والستيعاب النادر والشاذ

لبعض املمارسات  الرؤية اإلسالمية: املنظمة اإلسالمية للعلوم الطبية :انظر. تِمد اجلنني بالعناصر الالزمة حلياته إىل هذه املدة
 .٧٥٩، ص م١٩٨٧ ،، الكويتالطبية



 - ٦٦ -

يوما بالنسبة لسماع دعـوى     ) ٣٦٥( مدة احلمل سنة مشسية       عد أقصى  ١٩٢٩ لسنة   ٢٥القانون رقم   
ل بالقانون  من القانون سالف الذكر املعد    ) ٢٣(نفقة العدة، ودعوى النسب حسبما يفهم من نص املادة          

 .م١٩٨٥ لسنة ١٠٠رقم 
ال تسمع  «: م١٩٨٥ لسنة   ١٠٠م املعدل بالقانون    ١٩٢٩ لسنة   ٢٥القانون  ) ١٥(وجاء يف املادة    

وال لولـد   ، نكار دعوى النسب لولد زوجة ثبت عدم التالقي بينها وبني زوجها من حني العقد             عند اإل 
وال لولد املطلقة واملتوىف عنها زوجها اذا أتت به ألكثـر           ، زوجٍة آتت به بعد سنة من غيبة الزوج عنها        

 .»من سنة من وقت الطالق أو الوفاة
سمع الـدعوى  إىل سنة مشسية، وت املتوىف الزوج  إذا كانت املرأة معتدة، فإن نسب الولد يثبت من        ف

 .يف هذه املدة
 :فيمكن تعريف الطفل غري الشرعي يف الشريعة اإلسالمية بأنهوبناًء على ما سبق 

 .»خارج نطاق الزوجية احلقيقية أو احلكميةطواعية  به املرأة تهو الطفل الذي جاء«
 .عنها زوجها، فما زالت الزوجية قائمة حكما بينهما املرأة املتويف »الزوجية احلكمية«: ومرادي بقويل
هو ولد زنا، وناتج عـن      : فولد االغتصاب .  احتراز من ولد االغتصاب    »طواعية«: ومرادي بقويل 

 الزوجة، فهي غري مؤاخذة يف رهةً على الزنا، فريتفع اإلمث عنعالقة غري شرعية، إال أن الزوجة تكون مك
عية واختيار من املـرأة يف      اوذلك ألن جرمية الزنا ال تكون إال عن طو        ذلك، فاالغتصاب مفارق للزنا؛     

 .الغالب، بعكس االغتصاب فاملرأة فيه مكرهة ال ذنب هلا
بة اليت بذلت جهدها يف املقاومة هلؤالء العلـوج         ن املرأة املغتص  إ«: يقول الشيخ يوسف القرضاوي   

، كما قـال    به يف الكفر الذي هو أشد من الزىن        ألا مكرهة، واملكره مرفوع ذن     ؛وأمثاهلم، ال ذنب هلا   
ضع عن أميت   و :»وقد قال رسول اهللا     . )١٠٦/النحل(  ﴾x w v u t s ﴿: تعاىل

   ١(»كرهوا عليه اخلطأ والنسيان وما است(.    يف صـربها     مأجورةٌ بة اليت وقعت فريسةً    بل إن املرأة املغتص 
ما يصيب  «:  فقد قال رسول اهللا      . عند اهللا    على هذا البالء، إذا هي احتسبت ما ناهلا من األذى         

 .)٢(»املسلم من نصب وال صب وال هم وال غم، حيت الشوكة يشاكها، إال كفر اهللا ا من خطاياه
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، الطرباين؛  ١/٦٥٩،  ٢٠٤٥: طالق املكره والناسي، حديث رقم    : الطالق، باب : ، مرجع سابق، كتاب   السنن: ابن ماجه  )١(
دار احلـرمني،   : القـاهرة ،  وآخـرين طارق بن عوض اهللا بن حممـد        : ، حتقيق املعجم األوسط :  القاسم سليمان بن أمحد    وأب

 فهـرس   ، ويف ذيله اجلوهر النقـي ويليـه       السنن الكربى :  بكر أمحد بن احلسني بن علي      و أب ،البيهقي؛  ٨/١٦١،  هـ١٤١٥
 قال  .٣٥٧،  ٧/٣٥٦،   ما جاء يف طرق املكره     : باب ، الطالق :كتابت،  .، د دار املعرفة : بريوتاألحاديث ليوسف املرعشلي،    

 .٦/١٦٨، مرجع سابق، روضة الطالبني:  النووي:انظر. »حديث حسن«: النووي
 .٧/٣، ٥٦٤١: رض، حديث رقمما جاء يف كفارة امل: املرضي، باب: كتابمرجع سابق، ، اجلامع الصحيح: البخاري )٢(

 .٢/٥٤٧م، ١٩٩٣هـ، ١٤١٣، ١دار الوفاء، ط: ، املنصورةفتاوي معاصرة: من هدي اإلسالم: القرضاوي، يوسف: وانظر
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 الثاين املبحث

 النظام يف الشرعي غري الطفل

ة  مل يضع له أي    -كما قلت يف الفصل السابق    -مل يعرف النظام السعودي الطفل غري الشرعي؛ ألنه         
 .مواد نظامية تبني أحكامه، وإمنا ترك ذلك للقضاة واملفتني

 :فقد جاء يف نظام اجلنسية يف املادة الثالثة ما يلي؛ الطفل يف النظام السعوديلكن جاء تعريف 
 ...لية تؤدي يف هذا النظام ما يلياأللفاظ التا«
 .القاصر هو الصغري وانون واملعتوه) د

 .» أحكام الشرع الشريفت عليه نصسن الرشد ما) هـ
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 الثالث املبحث

 الشرعي غري والطفل اللقيط الطفل بني والتمايز التشابه

 واملرفـوع  املـأخوذ  الطفل أو امللقى، وهو املفقود للطفل اسم«: بأنه اللقيط )١( الكاساين عرف

 .)٢(»عادة

 .)٣(»لَّض أو نبذ ه،قُِّريعرف  وال ،نسبه يعرف ال طفل :اللقيط« :وقيل

 .)٥(»هقُِّر وال أبواه علمي مل آدمي صغري«: نهأ ب)٤(عرفة ابن رفهوع

 .)٦(»امطروح يوجد الذي للطفل اسم«: القرايف وقال

 ،معلـوم  له كافل ال ،ذلك وحنو مسجد أو الشارع يف منبوذ صغري هو« :وقال اخلطيب الشربيين  

 .)٧(»التعهد إىل حلاجته ؛امميز ولو

ـ  مـن  بذلك فيخرج ه،نسب وال هأهلُ عرفي ال اللقيط أن هريظ السابقة التعارف خالل من رفع 

 .القيطً يعد فال الًمث زنا ولد يكون بأن أمه عرفت من وكذلك أهله،
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من  .هـ٥٨٧سنة  تويف يف حلب    . ةنفياحل هاءفقمن كبار   .  عالء الدين   أو الكاساين،  أبو بكر بن مسعود بن أمحد الكاشاين      ) ١(
تـاج  : احلنفـي زين الدين قاسم    ،  اغوبلُطْبن قُ  ا :انظر .ئع يف ترتيب الشرائع، والسلطان املبني يف أصول الدين        بدائع الصنا : كتبه

ـ ١٤١٣، ١طدار القلـم،  : دمشقحممد خري رمضان يوسف،  : ، حتقيق التراجم يف طبقات احلنفية    ، ٣٢٧، ص م١٩٩٢، هـ
٣٢٨. 

 .٦/١٩٧مرجع سابق، ، بدائع الصنائع: الكاساين )٢(
 .٣/٤٣٤مرجع سابق، ، كشاف القناع: البهويت )٣(
)٤ (     سـنة  تـويف   . هـ٧١٦ولد سنة   . مولده ووفاته فيها  . إمام تونس وعاملها  . ي، أبو عبد اهللا   حممد بن حممد بن عرفة الورغم

مرجـع   ،الضوء الالمع : لسخاوي ا :انظر.  املختصر الكبري يف فقه املالكية، واحلدود يف التعاريف الفقهية         :من كتبه  .هـ٨٠٣
 .٩/٢٤٠سابق، 

)٥( دار الغرب  : بريوتحممد أبو األجفان،    /د: ، حتقيق شرح حدود ابن عرفة   : التونسي عبد اهللا حممد األنصاري      وأب،  صاعالر
 .٥٦٥، صم١٩٩٣، ١طاإلسالمي، 

، ١ط،  دار اإلسـالم  : بـريوت حممـد حجـي،     /د: ، حتقيق الذخرية: املالكيشهاب الدين بن أمحد بن إدريس       ،  القرايف )٦(
 .٩/١٢٩، هـ١٩٩٤

 .٢/٥٤٠مرجع سابق، ، مغين احملتاج: اخلطيب الشربيين) ٧(
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 بعد إال القيطً يسمي وال ا،مطروح دام ما امنبوذً يعد الطفل أن إىل حاشيته يف )١(الدسوقي وذهب

 الـشدائد  يف اصـغري  قطالـت  مـا  :وقيل .خبالفه قيطوالل ،والدته بفور وجد ما املنبوذ :وقيل .أخذه

 .)٢(والبالء

 .)٣(الزنا ولد إال منبوذ علمي ال :فقال .منبوذ يا :لرجل قال عمن مالك اإلمام وسئل

 اللقيط أن اأيض ويظهر .الزنا ولد على يطلق ما وهو واملنبوذ اللقيط بني الفقهاء تفريق يتبني هنا من

 .أهله من ضاعمن و الزنا، ولد يشمل ألنه ا؛مطلقً املنبوذ من أعم
 الـذي  الطفل على اللقيط معين قصر أنه مبعىن الزنا، وولد اللقيط بني يفرقون ال الفقهاء بعض لكن
 .الزنا فضيحة أو الفقر من اخوفً أهله طرحه

 .)٥(»مة من افرار أو ةلَيالع من اخوفً أهله طرحه مولود حلي اسم إنه«: اللقيط عن )٤(عابدين ابن قال

 أو الفقـر  من اخوفً أهله طرحه الذي الطفل على اللقيط معين قصر التعريف هذا خالل من يظهرو
 .أبواه يعرف وال أهله فقده الذي الضائع الطفل على اللقيط لفظ طلقي أن ميكن أنه مع الزنا، الفضيحة

 كـان  إن حلقه واستلحقه بدعواه وانفرد اللقيط نسب شخص ادعي إذا بأنه اللقيط عن الزنا ولد ويفترق

 .)١(»منه يكون أن أمكن إذا العلم أهل بني خالف بغري«: قدامة ابن قال .الفقهاء عامة عند احر امسلم الًرج
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حاشية على مغين : من كتبه. م١٨١٥/هـ١٢٣٠ سنة  تعلم وأقام وتويف بالقاهرة .حممد بن أمحد بن عرفة الدسوقي املالكي      ) ١(
عجائب اآلثار يف التراجم    : املصريبد الرمحن   ع،  اجلربيت :انظر .على خمتصر خليل  للدردير  اللبيب، وحاشية على الشرح الكبري      

 .٤/٢٣١ ،م١٩٧٨، ٢طدار اجليل، : بريوت، واألخبار
 .٤/١٢٤مرجع سابق، ، حاشية على الشرح الكبري: الدسوقي )٢(
 .٥٦٦ص مرجع سابق، ، شرح حدود ابن عرفة: الرصاع )٣(
 سنة  مولده يف دمشق   .لديار الشامية وإمام احلنفية يف عصره     فقيه ا . عابدين الدمشقي بن  حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز        ) ٤(

رد احملتار، والعقود الدرية يف تنقـيح الفتـاوى         حاشية   : من كتبه  .م١٨٣٦/هـ١٢٥٢م، ووفاته فيها سنة     ١٧٨٤/هـ١١٩٥
ـ ١٣٤٦مطبعـة سـركيس،     : القـاهرة ،  معجم املطبوعات العربية واملصرية   : ليانإليوسف  ،  سركيس :انظر. احلامدية  ،هـ
 .١٥٤-١٥٠ ص ،م١٩٢٨

 .٦/٤٢٣مرجع سابق، ، حاشية رد احملتار: ابن عابدين )٥(
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 منـازع،  ال إذ ؛الدعوى مبجرد قحلأُ -اللقيط– والده أنه وزعم إنسان ظهر إذا«: )٢(الغزايل وقال

 .)٣(»يستلحق الفإنه  الزنا ولد خبالف .عسري النسب على البينة وإقامة

 فيـه  األصل أن إالة األب واألم،    همن ج  النسب جمهول كان نإو اللقيط أن إىل سبق مما خنلصو

 ما الزنا ولد أحكام اللقيط يأخذ أال هذا على ويترتب .زنا ابن أنه يثبت مل ما شرعي ابن وأنه السالمة
 معرفتـه  من يلزم فال أبوه وأما معروفة، فأمه الزنا ولد ماأ األبوين، جمهول فاللقيط .زنا ولد أنه يثبت مل

 .اشرع إليه انتسابه
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مرجـع  ،  روضة الطـالبني  : ؛ النووي ٩/١٣٥مرجع سابق،   ،  الذخرية: ؛ القرايف ٨/١٦٧مرجع سابق،   ،  املغين: ابن قدامة  )١(

 .٤/٥٠٤سابق، 
 :من كتبه . هـ٥٠٥هـ، وتويف سنة    ٤٥٠ سنة   ولد. حممد بن حممد بن حممد الغزايل الطوسي، أبو حامد، حجة اإلسالم          ) ٢(

 .١/٤٦٣مرجع سابق، ، وفيات األعيان: ابن خلِّكَان :انظر. إحياء علوم الدين، وافت الفالسفة
حممـود   أمحد   :حققه وعلق عليه  ،  الوسيط يف املذهب  : الشافعيحامد حممد بن حممد بن حممد         أيب، حجة اإلسالم    الغزايل )٣(

 .٤/٣١٦، م١٩٩٧، هـ١٤١٧، ١طدار السالم، : القاهرة تامر، حممد حممد/دإبراهيم، 
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 .الشرعي غري لطفلا حقوق محاية :الثالث املبحث
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 الرابع الفصل

 الشرعي غري للطفل والعامة اخلاصة احلقوق

 

قال . أو يؤاخذه مبا مل تقترف يداه     ، ومل يكن اهللا ليظلم أحدا    ، اإلسالم دين العدل والرمحة واملساواة    

 .)١٦٤/األنعام(  ﴾Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã ﴿: تعاىل

إن خريا فخري، وإن شـرا      :  النفوس إمنا تجازي بأعماهلا    إن«:  يف تفسري هذه اآلية    )١(قال ابن كثري  

 .)٢(»وهذا من عدله تعاىل، فشر، وأنه ال حيمل من خطيئة أحد على أحد

وهو مل خيلق بعد، فكيف يسأل عما جنياه؟ بل هـو           ، وولد الزنا إمنا جىن والداه جبنايتهما الشنيعة      

وأوجب على اتمـع  ، سالم أوجب احترام هذا الولد    واإل. حمل عناية الشارع احلكيم حىت قبل أن يولد       
فتعاقب وتعزر كل من يوجه إليه كلمة إهانة، بل         ، اإلسالمي والدولة اإلسالمية أن حتميه من كل اعتداء       

إن على اتمع اإلسالمي أن يقوم مقام األب، فيحنو عليه يف صغره ويحسن تربيته ويعلمـه ويؤدبـه                  
باحملافظة على كرامته وسعادته ويفتح كل باب ليسهم يف بناء جمتمعه؛ ليـصل             وحيسن تأديبه، كما يقوم     

بكفاءته وقدرته أرقي املناصب يف الدولة واإلدارة، وال يؤثر نسبه إجيابا وال سـلبا عليـه يف الـشرع                   

 يف اإلسالمي واتمع اإلسالمي يف الدنيا، كما ال يؤثر كذلك عليه يف الدار اآلخرة، فمقياس التفاضـل               

 .)٣(هذا الدين هو التقوى
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)١ (      إمساعيل بن عمر بن كثري بن البصولد يف قرية من     .مؤرخ فقيه  حافظ.  الشافعي ي مث الدمشقي، أبو الفداء، عماد الدين      ِور
 أعمال بصابن  :انظر. العظيمري القرآن    وتفس ، البداية والنهاية  :من كتبه  .هـ٧٧٤ سنة   وتويف بدمشق هـ،  ٧٠١ سنة   ى الشام ر
 .٦/٢٣١مرجع سابق،  ،شذرات الذهب: العماد

دار إحياء الكتب العربية عيسى     : القاهرة،  تفسري القرآن العظيم  :  الفداء إمساعيل بن كثري القرشي الدمشقي      وأبالبصروي،   )٢(
 .٣/٢٥٢، ت.، دالبايب احلليب وشركاه

 .١٢٥ص م، ٢٠٠٣، ١جهينة للنشر والتوزيع، ط: بريوت،  يف اإلسالمحتديد النسل واإلجهاض: ، حممد فارسأبو) ٣(
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 رد الغامديةَ رضي اهللا عنها حىت تضع ما يف بطنها، مث            ومما يدل على احترام هذا الولد أن النيب         

 .)١(ردها لترضعه حىت تفطمه، مث أمر بالصيب فدفع إىل رجٍل من املسلمني

 .)٢( يوصي بأوالد الزنا خرياوكان عمر 

ما : فمن ذلك . الزنا، فجميع ذلك متكلَّم فيه من الناحية احلديثية       وما ورد من أحاديث يف ذم ولد        

قال أبو هريرة عقب هذا     . )٣(»ولد الزنا شر الثالثة   «:  قال يف ولد الزنا     أن النيب    رواه أبو هريرة    

 .)٤(»، أحب إيل من أن أعتق ولد ِزنيٍةألن أُمتع بسوٍط يف سبيل اهللا «: احلديث

رحم اهللا أبا هريرة؛ أسـاء      : ة عائشة رضي اهللا عنها حديث أيب هريرة وقوله، قالت         وملا بلغ السيد  

s  ﴿: إا ملا نزلـت   . مسعا فأساء إجابةً؛ ألن أمتع بسوط يف سبيل اهللا أحب إىل من أن أعتق ولد الزنا               

v u t { z y x w } |﴾  )إال أن         : قيل. )١٣-١١/البلد ِتقعيا رسول اهللا، ما عندنا ما ن

حدنا له اجلارية السوداء ختدمه وتسعى عليه، فلو أمرناهن فزنين فِجئْن بأوالٍد فأعتقناهم؟ فقال رسول               أ

ولـد  «: وأما قوله . »ألن أمتع بسوط يف سبيل اهللا، أحب إيلَّ من أن آمر بالزنا مث أعتق الولد              «: اهللا  

:  فقـال   املنافقني يؤذي رسول اهللا      فلم يكن احلديث على هذا، إمنا كان رجل من        » الزنا شر الثالثة  

هـو شـر    «: فقال رسول اهللا    . يا رسول اهللا، إنه مع ما به ولد الزنا        : قيل. »من يعذرين من فالن   «

 .)٥()١٦٤/األنعام(  ﴾Î Í Ì Ë Ê ﴿: واهللا تعاىل يقول. »الثالثة

 ـــــــــــــــــــــــــ

، ٤٤٤٤: ، حديث رقـم   هينة برمجها من ج     أمر النيب  املرأة اليت : احلدود، باب : كتابمرجع سابق،   ،  السنن:  أبو داود  )١(
 .وقد صححه الشيخ األلباين. ٤/٢٥٩
، ٢طاملكتـب اإلسـالمي،     : بريوتحبيب الرمحن األعظمي،    : ، حتقيق املصنف:  بكر عبد الرازق بن مهام     وأب،  الصنعاين )٢(

 .٧/٤٥٦، ١٣٨٧١: عتق ولد الزنا، حديث رقم: ، بابهـ١٤٠٣
 .٩/٩٥٥مرجع سابق، ، عون املعبود:  العظيم آبادي:ينظر.  الزانيان وولدمها:أي. »شر الثالثة«: قوله )٣(
، املستدرك: ؛ احلاكم٤/٢٩، ٣٩٦٥:  ولد الزنا، حديث رقم    يف عتق : العتق، باب : كتابمرجع سابق،   ،  السنن:  أبو داود  )٤(

. »حديث صحيح على شرط مسلم ومل خيرجـاه       «: قال احلاكم . ٢/٢٣٣،  ٢٨٥٣: العتق، حديث رقم  : كتابمرجع سابق،   
 .ووافقه الذهيب

: ؛ واحلـاكم  ١٩٩٩١: ما جاء يف ولد الزنا، حديث رقـم       : األميان، باب : كتابمرجع سابق،   ،  السنن الكربي : البيهقي )٥(
حديث صحيح على   «: قال احلاكم . ٢/٢٢٢،  ٢٨٥٣: العتق، حديث رقم  : كتابمرجع سابق،   ،  املستدرك على الصحيحني  
 .ووافقه الذهيب. »شرط مسلم ومل خيرجاه
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شر الثالثة إذا   ولد الزنا   «: قال رسول اهللا    : ويف رواية أخرى عن عائشة رضي اهللا عنها قالت        

 .)١(»عمل بعمل أبويه
وعلل ذلك  . »بل هو خري الثالثة   «: قال. ولد الزنا شر الثالثة   : وكان عمر رضي اهللا عنهما إذا قيل      

 .)٢(بأنه أن ال إمث له يف الذنب باشره والداه، فهو خري منهما؛ لرباءته من ذنوما
ونسبا ومولدا، وذلك أنه خلق مـن مـاء          وعنصرا   الًإنه شر الثالثة أص   : وقد قال بعض أهل العلم    

الزاين والزانية وهو ماء خبيث، فال يؤمن من أن يؤثر ذلك اخلبث فيه ويدب يف عروقه؛ فيحمله علـى                   
 .)٣(الشر ويدعوه إىل اخلبث

إمنا كان إلنساٍن بعينه، كان منه من األذى لرسول اهللا          »  الثالثة  شر ولد الزنا «: فقول الرسول   
ا الذي كان محلها به منه ما كان منه ا من أمه، ومن الزاينا شر٤( مما صار به كافر(. 

 .)٥(وحيتمل أن يكون على من يغلب الزنا عليه، فيكون بذلك شرا ممن سواه ممن ليس كذلك
ال «: ويف روايـة . »ال يدخل ولد ِزنية اجلنة«: قال رسـول اهللا  :  قالوما رواه أبو هريرة  

 .)٦(»د زنايدخل اجلنة ول
 صار غالبا عليه؛ فاستحق بـذلك أن        من حتقق بالزنا وعرف به، حىت     : بهوقد أجيب عنه بأن املراد      

، ويقال  »بنو الدنيا «كما ينسب املتحققون بالدنيا إليها فيقال هلم        . يكون منسوبا إليه، فيقال هو ابن له      
 .)٧(»ابن السبيل«للمسافر 

 ـــــــــــــــــــــــــ

 .»اإسناده ضعيف جد«:  قال الشيخ شعيب األرناءوط.٤١/٢٩٧، ٢٤٧٨٤: حديث رقممرجع سابق، ، املسند: أمحد بن حنبل )١(
 .١٠/٥٠٧مرجع سابق، ، عون املعبود: العظيم آبادي )٢(
 .١٠/٥٠٧، املرجع نفسه )٣(
، مؤسسة الرسـالة  : بريوتشعيب األرناؤؤط،   : ، حتقيق شرح مشكل اآلثار  : احلنفي جعفر أمحد بن حممد      وأب،  الطحاوي) ٤(
 .٢/٣٦٩، هـ١٤١٥، ١ط
 .٢/٣٧٥، املرجع نفسه )٥(
دار : بـريوت عبد الغفار البنداري وسيد كسروي،      /د: ، حتقيق السنن الكربى : ن شعيب أمحد ب ، أبو عبد الرمحن     النسائي )٦(

: أي الرقاب أفضل وما ذكر يف ولد الزنا، حـديث رقـم           : العتق، باب : ، كتاب م١٩٩١،  هـ١٤١١،  ١طالكتب العلمية،   
قي سـنده رجـال     رجاله ثقات، باستثناء حييي بن عثمان بن صـاحل، وبـا          «: قال الطحاوي . ٢٠،  ٥/١٩،  ٤٩٠٥،  ٤٩٠٣
 .٢/٣٧٢مرجع سابق، ، شرح مشكل اآلثار:  الطحاوي:انظر. »الصحيح

 .٢/٣٧٢مرجع سابق، ، شرح مشكل اآلثار: الطحاوي )٧(
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، إال أنه يف معاملته البن الزنا       )١(وأوصى بعدم االقتراب منه   ، زنافاملعين يف ذلك أن اإلسالم حرم ال      
. أكثر إنسانية وعدالة من أولئك الذين يستبيحون جرمية الزنا، ويفتحون كل األبواب املؤديـة إليهـا               

 فاإلسالم حيافظ على حياته، ويفسح له اال يف احلياة االجتماعية الكرمية، وال يعيره بأمه، وال حيملـه                
أما الذين يستبيحون الزنا من غري املسلمني، فإم أكثر قسوة وغلظة يف معاملتهم هلذا املولود               . تبعة أبويه 

فإذا أفلت مـن املـوت      . الربيء، فهم حيملونه كل تبعات اإلمث واخلطيئة، ويتركونه لإلجهاض واهلالك         
 .)٢(ياعبسبب اإلجهاض وقُدر له أن حييا، قُذف به إىل حياة املالجئ والض

 إنسانا مكرما من اهللا كباقي البشر، وال ينبغي أن حيمـل         ه مكانته وكرامته باعتباره   فولد الزنا إذن ل   
لذلك ال جيوز أن ينظر إليه      . ذنبا مل يرتكبه، فهذا مما ال يقبله اهللا، وال يستقيم مع عدل اإلسالم ومساحته             

امله معاملة املسلم صاحب النسب السليم، فهذا       نظرة احتقار أو ازدراء، بل ينبغي للمسلم أن يكون يع         
 .يعني ولد الزنا أن يكون فردا نافعا يف اتمع

ة نِظ ملَ ؛ وإمنا يذم ولد الزنا    ،سبهبنجازى بعمله ال    وولد الزنا كغريه ي   «: يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية    
 .)٣(» وأكرم اخللق عند اهللا أتقاهم هللا،ا كما هو الغالب عليهأن يعمل خبيثً

وقول شيخ اإلسالم ابن تيمية هنا يؤكد على موقف اإلسالم من الطفل غري الـشرعي، وأن لـه                  
حقوق الطفولة كاملةً، وال يؤثر يف ذلك كونه ولد زنا؛ ألنه ال ذنب له يف ذلك، بل الذنب واجلرميـة                    

 .هي جرمية أبيه وأمه، أما هو فال دخل له يف هذه اجلرمية مطلقًا
سوف أتناول أهم احلقوق اليت كفلها اإلسالم للطفل غري الشرعي، وكيف مت توفري             ويف هذا الفصل    

 .احلماية هلذه احلقوق يف النظام السعودي والقانون الدويل
 :وعلى ذلك فسوف أقسم هذا الفصل إىل ثالثة مباحث؛ كالتايل

 .احلقوق اخلاصة للطفل غري الشرعي :املبحث األول
 .ة للطفل غري الشرعياحلقوق العام :املبحث الثاين
 .محاية حقوق الطفل غري الشرعي :املبحث الثالث

 ـــــــــــــــــــــــــ

، ٢طدار الفكـر،    : بريوتمواهب اجلليل يف شرح خمتصر خليل،       : املغريبالرعيِني  حممد بن عبد الرمحن     ، الشيخ   اباحلطَّ) ١(
 .٣/٤٦١، م١٩٧٨، هـ١٣٩٨

 .١٧١م، ص١٩٨٤، ٣الدار السعودية، ط: ، جدةقضية حتديد النسل يف الشريعة اإلسالمية:  أم كلثوم حييي،اخلطيب )٢(
 .١٨٧، ص هـ١٤٠٣دار الكتب العلمية، : بريوت، الفتاوى املصرية: شيخ اإلسالم أمحد بن عبد احلليم، بن تيميةا )٣(
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 املبحث األول

 احلقوق اخلاصة للطفل غري الشرعي

ومـن ضـمنه   ، لقد جاء اإلسالم منذ آالف السنني مبنهج متكامل ينظم خمتلف نواحي حياة البشر         
إذ ، موعة متكاملة من احلقوق   جمموعة من األحكام اليت شرعت لتنظم حياة الطفل ونشأته، ولتضع له جم           

 .أن احلضارة اإلسالمية تقوم على بناء اإلنسان ال البنيان
وجاء القانون الدويل كذلك ليدعم منهج تلك احلضارة مبا يتضمنه من حقوق للطفل ـدف إىل                

 وكذلك ال ميكننا جتاهل دور املنظمات الدولية اليت تعمـل         . محايته من االنتهاكات اليت قد يتعرض هلا      
على رعاية األطفال ومحايتهم من شىت أنواع االستغالل واحلرمان، وعلى وضع وتنفيذ بـرامج عمـل                

 .»اليونيسيف«منظمة األمم املتحدة لرعاية الطفولة : فعالة؛ مثل

ومل تكن تشريعات اإلسالم يف جمال الطفولة من باب التنظيم االجتماعي الـذي ميثـل ردة فعـل            

وتكتسب بذلك  ، ية تنبثق من قاعدة إميانية يلتزم املسلم بتطبيقها وممارستها        بل هي تشريعات ربان   ، للواقع
حيث جند أن اإلسالم قد دعا إىل بناء األسرة الصاحلة اليت تعد اللبنة الرئيسية يف               ، استمرارية عرب العصور  

 .)١(بناء اتمع وتقوية دعائمه

 اإلسالم وِمن بعده القـانون الـدويل        ويف هذا املبحث سوف أتناول أهم احلقوق اخلاصة اليت منحها         
 .حق احلياة، وحق احلضانة، وحق األبوة: واملنظمات احلقوقية؛ وتتمحور هذه احلقوق يف ثالثة حقوق؛ هي

 املطلب األول

 حق احلياة

فحرم وأد البنات الذي كـان      ، قرر اإلسالم منذ ما يزيد على أربعة عشر قرنا حق الطفل يف احلياة            

 .)٩، ٨/التكوير(  ﴾[ ^ _ ﴿: قال تعاىل، يةسائدا يف اجلاهل

 ـــــــــــــــــــــــــ

، دائرة التربية والتعلـيم   ، األونروا، علمها من خالل منهج التربية اإلسالمية     حقوق الطفل تعليمها وت   : حممد عمر ،  الشامي )١(
 .٤ص ، م٢٠٠١، معهد التربية
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º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³  ﴿: فقال تعـاىل  ،  من الفقر  اوقد حرم اإلسالم قتل األطفال خوفً     

 .)١()١٥١/األنعام(  ﴾« ¼

 عن قتل األطفال يف املعارك، وكانت وصيته للجند بعدم قتل الشيوخ والنـساء              كما ى النيب    

 كان يستثين األطفال والصغار عامة      بل إن النيب    ، )٢(يواناتواألطفال وعدم قطع األشجار وقتل احل     

 .)٣(عند إعداد اجليش للمعارك

وتـأمني بيئـة    ، وهلذا جيب عزل األطفال عن الصراعات العسكرية واالقتصادية والسياسية وغريها         

 .)٤(مناسبة تكفل النمو الصحي هلم دون التدخل يف تطويع رغبام وميوهلم ملطامع اجليل املعاصر

وقد تعدد تشريعات اإلسالم اليت حتمي حق الطفل يف احلياة، سواء أكان طفـال شـرعيا أم غـري         
 :ومن هذه التشريعات. شرعي؛ ألن النصوص الشرعية وردت مطلقة وشاملة

 :)٥(حترمي اإلجهاض

 :قسم الفقهاء اإلجهاض أو التعدي على اجلنني إىل قسمنيوقد 

 . اإلجهاض قبل نفخ الروح-١

 .جهاض بعد نفخ الروح اإل-٢

 ـــــــــــــــــــــــــ

ت، .دار املعرفة، د  : ، بريوت دراسة فقهية مقارنة  : البنوة واألبوة يف ضوء القرآن الكرمي والسنة      : الكحالوي، عبلة حممد  ) ١(
 .٣٨ص 

 .٢/٤٤٧، ١٠: رقم النهي عن قتل النساء والولدان يف الغزو، حديث : باب، اجلهاد:ابكتمرجع سابق، ، املوطأ :مالكاإلمام ) ٢(
وكان الطفـل حيظـى يف      ، من اجلدير بالذكر ان حضارة الفراعنة حرمت جرمية وأد البنات اليت سادت يف بالد اليونان قدميا               ) ٣(

وكان األب يبدأ يف تعليم طفله حرفة أو يرسـله          ، خالقالسنوات األوىل من عمره بالرعاية السليمة يف جو أسري مستقر تسوده األ           
 .٢١ص ، ١٩٧٩، القاهرة، تربية الطفل بني املاضي واحلاضر:  سليمان، فتحية حسن: انظر.إىل املدرسة إن كان مقتدرا

 .٨مرجع سابق، ص ، حقوق الطفل: حممد عمر، الشامي )٤(
شـبري،   : انظر .»مدة احلمل؛ إما بفعل أمه، أو بفعل غريها كالطبيب        إنزال اجلنني قبل أن تكتمل      «: بأنهجهاض   يعرف اإل  )٥(

 .١/٣٤١م، ٢٠٠١ ،١دار النفائس، ط: ، عماندراسات فقهية يف قضايا طبية معاصرة :حممد عثمان

 .»حسب من آخر حيضة حاضتها املـرأة      ا ت  أسبوع ٢٨خروج حمتويات احلمل قبل     «: ويعرف اإلجهاض من الوجهة الطبية بأنه     
 .٤٢٥ ، صمرجع سابق، خلق اإلنسان: حممد علي البار :انظر
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قـول  :  ودليل ذلك  .ا من احلمل  يوم ١٢٠أمجع الفقهاء على أن نفخ الروح يف اجلنني يكون بعد           

ا نطفة، مث يكون علقة مثل ذلك، مث يكون         جمع خلقه يف بطن أمه أربعني يوم      إن أحدكم ي:»   النيب  

شـقي أو سـعيد، مث يـنفخ فيـه     برزقه وأجله و: مضغة مثل ذلك، مث يبعث اهللا ملكا فيؤمر بأربع       

 .)١(»الروح
 

 جدت به احلياة بوجود الروح، وإجياب الرسول        فإذا و        الغرة بقتله؛ فإن ذلك مؤداه اعتبار اجلنني 
بعد الشهر الرابع إنسانثبت له كل احلقوق اليت تثبت للذي انفصل عن أمه حياا ت. 

 

 الذي قصد قتلها؛ فمن باب أوىل علـى األم          وإذا ثبتت الغرة باجلناية على اجلنني يف بطن أمه على         
األصل يف اإلجهاض بعد نفخ الروح احلظـر والتحـرمي إال           ف. كذلك إذا قصدت إسقاطه للتخلص منه     

 .)٢(للضرورة الطبية؛ أي أن استمرار احلمل يضر بصحة األم ويهدد حياا
 

 فـإن زعـم     : حال الدواء  وعيا، ر ا ميت  فأسقطت جنين  لو شربت احلامل دواءً   «: )٣(قال املاوردي 

     وإن قالوا  .سقط األجنة، ضمنت جنينها   علماء الطب أن مثله قد ي  :  مل تـضمنه   ،سقط األجنة مثله ال ي . 

كذا لو امتنعت احلامل    …  ضمنته؛ ألن الظاهر من سقوطه أنه من حدوث شربه         ،وإن أشكل وجوزوه  

 .)٤(»من الطعام والشراب حىت ألقت جنينها

 ـــــــــــــــــــــــــ

 :؛ مـسلم  ٤/١٣٥،  ٣٢٠٨ :رقمحديث  ،  ذكر املالئكة :  القدر، باب  :، كتاب مرجع سابق ،  اجلامع الصحيح  :البخاري) ١(
كيفية اخللق اآلدمى ىف بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسـعادته،             : بابالقدر،  : كتاب،  مرجع سابق ،  الصحيح

 .٨/٤٤، ٦٨٩٣: حديث رقم
 .١٧٧ص ت، .ددار الكتب العلمية، : ، بريوتالقواعد :ابن رجب احلنبلي) ٢(
تويف . وويل القضاء يف بلدان كثرية    . هـ٣٦٤ سنة   ولد يف البصرة  .  الشافعي حبيب، أبو احلسن املاوردي   بن  علي بن حممد    ) ٣(

 ،طبقات الشافعية الكربى: لسبكيا :انظر. واحلاوي، السلطانية أدب الدنيا والدين، واألحكام :من كتبه . هـ٤٥٠ سنة   ببغداد
 .٣/٣٠٣، مرجع سابق

 .١٢/٤٠٥، مرجع سابق، احلاوي الكبري :املاوردي) ٤(
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 :فخ الروح نبعدحكم اإلجهاض ) ١

      ا، كما ثبت يف احلـديث الـصحيح الـذي رواه ابـن             نفخ الروح يكون بعد مائة وعشرين يوم

ا نطفة، مث يكون علقـة مثـل        جمع خلقه يف بطن أمه أربعني يوم      إن أحدكم ي  «: امرفوع مسعود

هاء علم خالف بني الفق   وال ي . )١(»ذلك، مث يكون مضغة مثل ذلك، مث يرسل امللك فينفخ فيه الروح           

فخت يف اجلنني الروح حـرم اإلجهـاض        فقد نصوا على أنه إذا ن     . يف حترمي اإلجهاض بعد نفخ الروح     

٢( إنه قتل له، بال خالف:وقالوا. اإمجاع(. 

 ؤخذ من إطالق الفقهاء حترمي اإلجهاض بعد نفخ الروح أنه يشمل ما لو كـان يف بقائـه        والذي ي
ـ     «: عابدين بذلك فقال   وصرح ابن . خطر على حياة األم وما لو مل يكن كذلك         ا، لو كان اجلـنني حي

خشى على حياة األم من بقائه، فإنه ال جيوز تقطيعه؛ ألن موت األم به موهوم، فال جيوز قتل آدمـي                    وي

 .)٣(»ألمر موهوم

 :حكم اإلجهاض قبل نفخ الروح) ٢

.  يف املذهب الواحد   خمتلفة وأقوال متعددة، حىت   فقهية  يف حكم اإلجهاض قبل نفخ الروح اجتاهات        
اجلنني، وبـني جميـز    انقسم فيها الفقهاء إىل حمرم ومانع لإلجهاض يف أية مرحلة من مراحل ختلق واليت

لذلك يف مرحلة املضغة غري املخلقة، وبني مبيح لإلسقاط يف مرحلة األربعـني يومـا، وبـني مبـيح                   

 .)٤(بإطالق
 ـــــــــــــــــــــــــ

 .٧٩سبق خترجيه، ص ) ١(
: ؛ الرملـي  ٢/٢٦٧،  ، مرجع سابق  على خمتصر خليل  الشرح الكبري   : ؛ الدردير ٨/٢٣٣،  مرجع سابق  ،البحر الرائق : ابن جنيم ) ٢(
٧/٨١٥، مرجع سابق ،املغين: ؛ ابن قدامة١/١٨٦، مرجع سابق ،اإلنصاف: ؛ املرداوي٨/٤١٦، مرجع سابق ،اية احملتاج. 
 .١/٦٠٢، مرجع سابق ،حاشية رد احملتار: ابن عابدين) ٣(

 ؛يها أوىل باالعتبـار   احلفاظ على حياة األم إذا كان يف بقاء اجلنني يف بطنها خطر عل            لكن استقر رأي الفقهاء املعاصرين على أن        
، املفصل يف أحكام املرأة والبيت املـسلم     :  زيدان، عبد الكرمي   : انظر .؛ فتقدم حياا على حياته    ألا األصل وحياا ثابتة بيقني    

 .٣/١٢١م، ١٩٩٣هـ، ١٤١٣، ١مؤسسة الرسالة، ط: بريوت
؛ ٢/٤٥٣،  مرجـع سـابق    ،بدايـة اتهـد   : ؛ ابن رشد  ٢/٤٩٥،  مرجع سابق  ،فتح القدير :  ابن اهلمام  :للتوسع انظر ) ٤(

، البـهويت ؛ ٨/٤١٦، مرجـع سـابق    ،اية احملتاج : ؛ الرملي ٢٦٧،  ٢/٢٦٦،  مرجع سابق  ،حاشية الشرح الكبري  : الدسوقي
حممد بن صاحل العثيمني، وتعليقـات      : ، ومعه حاشية نفيسة للشيخ    الروض املربع شرح زاد املستقنع    : احلنبليمنصور بن يونس    

== 
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  اجلنني غري الشرعي اآليت عن طريق الزنا؟كل ذلك يتعلق باجلنني الشرعي، لكن هل جيوز إجهاض
 غري شرعي أتى عن طريق الزنا؛       الًان هذا اإلجهاض حمرما أيضا، حىت ولو كان اجلنني طف         : اجلواب

      حيـرم  « للرذيلة ولنشر الفاحشة، ومن قواعد اإلسالم أنـه          األن يف إباحة اإلجهاض من سفاح تشجيع

 .مة التربج واالختالط كحر.»الفاحشة وكل الطرق اليت تؤدي إليها

    ³  ﴿:  قال اهللا تعاىل   . ال ذنب له من أجل ذنب اقترفه غريه        يءضحى جبنني بر  باإلضافة إىل أنه ال ي

¸ ¶ µ ´﴾  )١٥/اإلسراء(. 

 حىت تلد مث بعد الوالدة حىت ترضعه        ا قد رد الغامدية وهي حامل من زن       ومن املعلوم أن الرسول     
 الصيب إىل رجل من املسلمني، مث أمر ا         ة خبز، فدفع النيب     وتفطمه، وقد عادت بالصيب ومعه كسر     

قال اإلمام النووي يف هذا احلديث      .)١(فر هلا إىل صدرها، وأمر الناس فرمجوها      فح :» رجم احلُ ال تـ ب ى لَ

ها، وكذا لو كان حدها     قتل جنين  لئال ي  ؛ وهذا جممع عليه   . أو غريه  ا سواء كان محلها من زن     ،حىت تضع 

 .)٢(» مل جتلد باإلمجاع حىت تضع،ي حاملاجللد وه

 إقامة  ر النيب   ، حيث أخ  افهذه الواقعة تبني لنا مدى اهتمام الشريعة بذلك اجلنني ولو كان من زن            
 .ا على حياتهاحلد على أمه حفاظً

ـ               ا األوىل  باإلضافة إىل أن الذين قالوا بإباحة اإلجهاض يف حالة احلمل الصحيح خالل األربعني يوم

احلمل قد أخذوا برخصة مشروعة أفضى إليه اجتهادهم، مثل الفطر يف رمضان ألصحاب األعذار،              من  
        وقصر الصالة الرباعية يف السفر، إال أنه من املقر ر شرع    يقـول اإلمـام     .ناط باملعاصي ا أن الرخص ال ت

 ألن سبب   ؛ يفطر ا للرخص، ولذلك العاصي بسفره ال يقصر وال       فأما املعاصي فال تكون أسباب    «: القرايف

 ـــــــــــــــــــــــــ
، ١طدار املؤيد،   : الرياضعبد القدوس حممد،    : عبد الرمحن بن ناصر السعدي، خرج أحاديثه      : سخة العالمة الشيخ  مفيدة من من  

 .٢/٣١٦ ،م١٩٩٦، هـ١٤١٧
 .٥/١٢٠، ٤٥٢٨: حديث رقممن اعترف على نفسه بالزنا، : باباحلدود، : كتابمرجع سابق، ، الصحيح :مسلم) ١(
 .١١/٢٠٢ مرجع سابق،، صحيح مسلمشرح : النووي )٢(



 - ٨١ -

 ألن ترتيب الترخيص علـى املعـصية   ؛هذين السفر، وهو يف هذه الصورة معصية، فال يناسب الرخصة     

 .)١(»سعى يف تكثري تلك املعصية بالتوسعة على املكلف بسببها

جهاض حتـت أيـة ذريعـة       اإلفاإلسالم حيافظ على حق الطفل غري الشرعي يف احلياة وال جيوز            
 .شيطانية

 :لرضاعةاحلق يف ا
عامة باحلفاظ على أجسام األطفال من أن يطاهلا الضعف والوهن واملـرض            ؤمنني  أمر اهللا تعاىل امل   

فال جيوز لإلنسان أن يقصر يف حتصني نفسه من أن يصيبه مـرض أو ضـرر                ، واألذى أيا كان مصدره   

 .)٢(»رال ضرر وال ضرا«: قال النيب و، )١٩٥/البقرة(  ﴾y x w v u t ﴿: لقوله تعاىل

بل إن املسلم مطالب ببناء جسمه كله حىت يكون صحيحا سليما           ، فكل إيذاء للجسم حرام شرعا    
وعليه فإن االهتمام بالتربية الصحية للطفل يعد مطلوبا من حيث الطعـام والـشراب واللبـاس                . قويا

، راض السارية وغريها  والعمل على وقايته من األم    ، والعالج والتدريب اجلسمي وتنمية القدرات العقلية     
من خالل توفري البيئة الصحية املناسبة لألطفال اليت تضمن تنشئة جيل سليم معاىف قادر على تأدية دوره                 

 .على األرض واالرتقاء بالبشرية إىل األمام
، ومن هنا فال غرابة أن القرآن الكرمي نص على أمهية الرضاعة الطبيعية للطفـل يف شـهوره األوىل        

ووضع األحكام اليت تكفل    ، ة إىل إمتام الرضاعة؛ ملا فيها من خري عظيم هلذا اجلسم الناشئ           وكانت الدعو 

 .)٣(حق الطفل يف تأمني غذائه ورعايته

 ـــــــــــــــــــــــــ

 .٢/٣٣ ،الفروق: القرايف )١(
ـ   ؛  ٧٤٥/ ٢،  ٣١: رقم القضاء يف املرفق، حديث      : باب ، األقضية :كتابمرجع سابق،   ، املوطأ :مالكاإلمام  ) ٢( : هابـن ماج

علي ،  الدارقطين؛  ٧٨٤/ ٢،  ٢٣٤٠: رقم من بىن يف حقه ما يضر جباره، حديث          : باب ، األحكام :كتابمرجع سابق،   ، السنن
السيد عبد اهللا هاشم مياين املدين، وبذيله التعليق املغين على الدارقطين أليب الطيب             : سنن، حتقيق ال: بو احلسن البغدادي  بن عمر أ  ا

املـستدرك علـى     : احلـاكم  ؛٢٢٨/ ٤،  ٨٦: رقـم  األقضية، حديث    :كتاب، ت.، د دار احملاسن : القاهرةالعظيم آبادي،   
صحيح اإلسـناد علـى شـرط       «: قال احلاكم . ٥٧٧/ ٢،  هي عن احملاقلة   الن : باب ، البيوع :كتابمرجع سابق،   ، الصحيحني

 . ووافقه الذهيب.»مسلم
 .١٢ ص، م١٩٩١ ،دار الفضيلة: القاهرة، حقوق الطفل يف اإلسالم :جودة حممد، عواد )٣(
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فالرضاع . )٢٣٣/البقرة(  ﴾z y } | { ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ﴿: قال تعاىل 
 طفلها ترضع أن ألما فعلى األوىل، الدرجة يف األم مسؤولية من  فرضاعة الطفل  .واجب على األم ديانةً   

 .حولني الرضاع وأمت األكل، تناول من حىت يتمكن
رعايته  عن املسؤولة فإن األم هي   أمه عند مجهور الفقهاء،    إىل الطفل غري الشرعي منسوب    أن ومبا
 .األكل من ويتمكن عنها يستغين حىت ورضاعه
 .)١(»مومةاأل ينايف ال الزنا ألن مطلقًا؛ فاألم املرضعة وأما «:القرايف قال
 :املرضعة ونفقتها؟ أقوال توفري يتحمل من جترب مل وإذا طفلها؟ إرضاع على األم جترب هل لكن

 .)٢(اللبأ ولدها ترضع أن عليها جيب األم إن :الشافعية قول: القول األول
 ها،ثدي غري يقبل مل أو أمه، إال يرضعه من جيد مل إذا الطفل إن :مجهور الفقهاء  قول: القول الثاين 

 .)٣(قضاء إرضاعه على جترب
 مل ماهلا إن  من له تستأجر أن أو الطفل، ترضع أن إما األم  أن :املالكية عند املشهور: القول الثالث 

 .)٤(مال له يكن
 إرضاع الطفل؟ نفقة يتحمل من طفلها، إرضاع تستطع مل أو موجودة، األم تكن مل فإذا

§ ¨ © ª  ﴿: تعـاىل  اهللا لقـول  الطفل؛ ورزق نفقة يتحمل من هو الطفل أن والد  األصل

 زوجة ما دامت  األم أن إال غريها، أو الطفل أم املرضعة أكانت سواء. )٢٣٣/البقرة(  ﴾» ¬
 .)٦(واحلنابلة للشافعية خالفًا .)٥(احلنابلة وبعض واملالكية احلنفية عند هلا أجرة فال لألب،

 ـــــــــــــــــــــــــ

 .٤/٢٧٣مرجع سابق،  ،الذخرية:  القرايف)١(
 .٦/٢٣٣مرجع سابق،  ،املذهب يف سيطالو: الغزايل ؛٦/٤٩٤مرجع سابق،  ،الطالبني روضة:  النووي)٢(

 .»ل ب أ«، مادة ١/١٥٠مرجع سابق،  ،العرب لسان: منظور  ابن:انظر. الوالدة عند ويكون النتاج، يف اللنب أول :واللبأ
اث العـريب،   دار إحياء التر  : بريوت،   والفتاوى اخلانية  ، ومعها الفتاوى البزازية   العاملكرييةاهلندية  الفتاوى  : الدين وآخرون نظام   )٣(
دقـائق  : احلنبلـي لشيخ منصور بن يونس     ، ا البهويت؛  ٥/٣٤٧مرجع سابق،    ،احملتار رد: عابدين ؛ ابن ١/٥٨٢ ،هـ١٤٠٦،  ٤ط

 .١/٤٠٨، مرجع سابق، جواهر اإلكليل: ؛ اآليب٥٣٤ص ، هـ١٤١٤، ١طعامل الكتب، : بريوت، أوىل النهى لشرح املنتهى
 .٤/٢٧٠مرجع سابق، ، الذخرية: ؛ القرايف٥/١٤٧جع سابق، مر، البيان والتحصيل:  ابن رشد اجلد)٤(
الفواكه الدواين  : أمحد بن غنيم بن سامل بن مهنا املالكي       ،  األزهري؛  ١/٥٨٢مرجع سابق،    ،اهلندية الفتاوى : الشيخ نظام  )٥(

ـ ١٤١٨،  ١ط،  دار الكتـب العلميـة    : بريوتالشيخ عبد الوارث حممد،     : ، اعتين به  على رسالة ابن أيب زيد القريواين      ، هـ
 .٥/٦٨١مرجع سابق،  دقائق أويل النهى،: ؛ البهويت٢/١٠٤ ،م١٩٩٧

، الزركـشي  ؛١١/٤٩٥ مرجع سابق،    ،الكبري احلاوي: واملاوردي ؛٦/٢٣٣مرجع سابق،    ،املذهب يف الوسيط:  الغزايل )٦(
مكتبـة  : الريـاض  الرمحن اجلـربين،     عبد اهللا بن عبد   /د: ، حتقيق قيرشرح خمتصر اخلِ  : احلنبليمشس الدين حممد بن عبد اهللا       

 .٦/٤٠ ،م١٩٩٣، هـ١٤١٣، ١طالعبيكان، 
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 وأجـرة  نفقتـه  ويتحمل إليه ينسب له أب الطفل غري الشرعي ال    مجهور الفقهاء يرون أن    ولكن
لذلك فأنا أدعو املنظم السعودي إىل األخذ مبذهب شيخ اإلسالم ابن تيمية وتلميذه ابن القيم               . رضاعته

 .القائل جبواز استلحاق الزاين ولده من الزنا؛ مراعاة ملصلحة الطفل غري الشرعي، وكي ال تضيع حقوقه
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 املطلب الثاين

 حق احلضانة

وحتديد األطراف املسؤولة عن رعايته والقيام ، الم على توفري اجلو املناسب لتنشئة الطفلحرص اإلس

 .)١(إال إذا كان هنالك مانع مينع كزواجها بأجنيب عن الطفل، وأوىل الناس ذا احلق هي األم، بشؤونه

 وتربيته مبا يصلحه، وإمـساكه وغـسل ثيابـه،        ، حفظ من ال يستقل بأموره    «: واحلضانة هي 

 .)٢(»ومراعاة مصلحته فيما يعجز عنها وال مييز ضرها ونفعها

، ؛ ألن احملضون قد يهلك أو يتضرر بترك احلفظ؛ فيجب حفظُه عن اهلـالك             )٣(وهي واجبة شرعا  

أو وجد ولكن مل يقبل الصيب غـريه، والوجـوب          ، وحكمها الوجوب العيين إذا مل يوجد إال احلاضن       

 ).٤(الكفائي عند تعدد احلاضن

 ألم  الرسـول  لقول لذلك، الًأه كانت إذا باحلضانة، الناس أحق األم أن على الفقهاء د اتفق وق

 .)٥(»تنكحي مل ما به أحق أنِت «:الصيب

 خالف حصل لكن أمه، على فحضانته أمه عند اجلمهور،   إىل الزنا ينسب  ولد أن معلوم هو وكما
 موجودة، كانت إذا األم أم أن على اتفقوا ألم ؛األم أم بعد يستحق احلضانة  من ترتيب يف الفقهاء بني

 ولـدا  كـان  لـو  حىت مقدمة، وهي ا أحق هي فتكون للحضانة، اليت تؤهلها  الشروط فيها وتوفرت

 .أبيه إىل منسوبا
جهة األب عند مجهور     من اإلناث من له أقارب فال أبيه، من نسبه النقطاع بأمه، يديل الزنا وولد
 .من الزنا لولدها ا أحق تكون احلضانة، من مانع فيها يوجد ومل وجدت اإذ واألم الفقهاء،

 ـــــــــــــــــــــــــ

 .١٣ مرجع سابق، ص، حقوق الطفل: حممد عمر، الشامي )١(
مطبعة اآلداب  : القاهرة،  الوجيز يف فقه اإلمام الشافعي    : الشافعيحامد حممد بن حممد بن حممد         أيب، حجة اإلسالم    الغزايل) ٢(

 .٢/١١٨، هـ١٣١٧واملؤيد، 
 .٨/١٩٠مرجع سابق، ، املغين: ابن قدامة) ٣(
 .٣/٢٤٩مرجع سابق، ، دقائق أويل النهى: البهويت) ٤(
: ؛ اإلمـام أمحـد    ٢/٢٨٣ ،٢٢٧٦: رقم حديث بالولد، أحق من :الطالق، باب  :كتابمرجع سابق،    ،السنن: داود  أبو )٥(

 .»حسن«: شعيب األرنؤوطقال . ٣١١، ١١/٣١٠، ٦٧٠٧: املسند، حديث رقم
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 لولـد الزنـا    يوجد وال .بعدها من إىل احلضانة انتقلت مانع، ا وجد أو األم، عدمت إذا ولكن
 مـن األم،   واألخـوات  األم، وعمات األم، وخاالت واخلاالت، وأمهاا، األم إال اإلناث من أقارب
 .واخلاالت األخوال وبنات ألم، األخوة وبنات ألم، تاألخوا وبنات

  :ترتيبهن يف العلماء مذاهب يأيت وفيما
 مث بنـت   ألم، األخـت  بنت مث اخلالة، مث ألم، األخت مث أمها، :األم بعد باحلضانة األوىل :احلنفية

 .)١(األم عمة مث األم، خالة مث ألم، األخ

 األخت بنت مث األم، عمة مث ألم، األخت مث األم، خالة مث الة،اخل مث األم، جدة مث األم، أم :املالكية
 .)٢(سواء فهم يقدم أيهما ألم، األخ بنت ألم، أو

 بنـت  مث ألم، األخت بنت مث اخلالة، مث ألم، األخت مث أمها، األم بعد باحلضانة األوىل :الشافعية
 .)٣(األم عمة مث األم، خالة مث اخلالة، بنت مث ألم، األخ

 .)٤(األخت ألم وبنت ألم األخ بنت مث األم، خالة مث ألم، األخت مث أمها، :بلةاحلنا
 ألم، وهـم األب   األرحام، ذوو وهم الزنا، ولد أقارب من الرجال ووجد النساء، انعدمت أما إذا 

 احلضانة؟ يستحقون فهل ألم، األخت وابن ألم، األخ وابن واخلال، ألم، واألخ
 :قولني على ذلك يف العلماء اختلف
 قول احلنفية،  وهذا .العصبة عدم عند األرحام ذوي من الرجال إىل تنتقل احلضانة أن :األول القول

 .)٥(احلنابلة عند ورأي الشافعية، عند وقول

 ـــــــــــــــــــــــــ

 .٥/٢٠٧مرجع سابق،  املبسوط،:  السرخسي)١(
 .٥/١٤٧مرجع سابق، ، البيان والتحصيل: ابن رشد اجلد )٢(
املطبعـة  : القـاهرة ،  أسىن املطالب شرح روضة الطالب    : الشافعي حيىي زكريا بن حممد بن زكريا        أيب، اإلمام   األنصاري )٣(

، ومعـه   حتفة احملتاج بشرح املنـهاج    : الشافعيبن حجر   محد  أإلمام شهاب الدين    ، ا ميتاهلي؛  ٥١٥-٧/٥١٣ ،ت.، د امليمنية
، ١طبـريوت،   /دار الكتب العلميـة   : بريوت الشيخ حممد عبد العزيز اخلالدي،       :ضبطه،  بن قاسم العبادي  احواشي الشرواين و  

 .٣/٥٢٢ ،م١٩٩٦، هـ١٤١٦
 .٩/٤٣٦مرجع سابق،  ،اإلنصاف:  املرداوي)٤(
فـتح  : إلمام أيب القاسم عبد الكرمي القزويين الـشافعي       ، ا الرافعي ؛٥/٢٦٥مرجع سابق،    ،احملتار حاشية رد : عابدين  ابن )٥(

الشيخ علي حممد معوض، والشيخ عادل عبـد املوجـود،          : ، حتقيق وتعليق  »الشرح الكبري «ـالعزيز شرح الوجيز املعروف ب    
 .١١/٥٢٤ ،املغين: قدامة ؛ ابن١٠/١٠٥، م١٩٩٧، هـ١٤١٧، ١طدار الكتب العلمية، : بريوت
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 اخلال فكذلك باألم، ملحقة كما أن اخلالة   والتربية، الشفقة إىل تدعو قرابةً هلم  بأن :قوهلم ووجهوا

 تكـون  احلضانة كذلك منهم، أوىل هو من عدم عند ا يرثون وقرابةً رمحا هلم وألن .)١(باألب ملحق

 .)٢(منهم ا أوىل هو من عدم عند هلم

 ألب اخلـال  إىل مث ألم، العم مث ألم، األخ ابن مث ألم، األخ مث ألم، األب: كالتايل ترتيبهم ويكون

 .)٣(والية هلم ألن ألم، األب على ألم األخ يقدم وقيل ألم، اخلال إىل مث ألب، اخلال إىل مث وأم،

 وهذا .إىل احلاكم  األمر وينتقل احلضانة، يف هلم حق ال الرجال من األرحام ذوي أن :الثاين القول

 .)٤(احلنابلة عند ثان ورأي األصح، وهو الشافعية عند ثان وقول املالكية، قول

 فكـذلك  العقـل،  وحتمل رثواإل الوالية إفادة عن تقاعدت وألا القرابة، ضعف: قوهلم ووجه

 .)٥(احلق هذا إفادة عن تتقاعد

 أوىل هم من وجود عدم حال يف احلضانة حق الرجال من األرحام  أن لذوي-واهللا أعلم -والراجح  

مـصلحة   بذلك فتتحقق ا، ويربون يرمحون شفقة وهلم ا، يرثون قرابة هلم األرحام ألن ذوي  منهم؛
 .إليهم فترجع منهم، أحق هو من يوجد ال إنه مث الطفل،

 ـــــــــــــــــــــــــ

 .١٠/١٠٥ مرجع سابق، ،الوجيز شرح العزيز:  الرافعي)١(
 .١١/٤٢٥ مرجع سابق، ،املغين: قدامة  ابن)٢(
 .٤/١٨٤مرجع سابق،  ،الرائق البحر: جنيم  ابن)٣(
 ،اإلنصاف: ؛ املرداوي ٣/٥٢٣مرجع سابق،    ،احملتاج حتفة: ؛ اهليتمي ٤/٢١٠مرجع سابق،    ،خليل خمتصر شرح:  اخلرشي )٤(

 .٩/٤٤٢سابق، مرجع 
 .٣/٥٢٣مرجع سابق،  ،احملتاج حتفة:  اهليتمي)٥(
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 املطلب الثالث

 حق األبوة

§ ¨ © º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª «  ﴿: قال تعاىل 

Â Á À ¿ ¾ ½ ¼﴾  )ا غـري           . )٢٣٣/البقرةفيجب على األب اإلنفاق على ولده ما دام صغري

 وكـساء   والنفقة هي ما حيقق للطفل كفايته يف حاجاته من غـذاء          . قادر على الكسب وليس له مال     

 .)١(ومسكن

دينـار  : أفضل دينار ينفقه الرجل   «: وقد عد اهللا تعاىل النفقة على الطفل من القربات؛ فقال           

 .)٢(»ينفقه على عياله

 . أب وأم كغريه من األطفال لهومن حق الطفل غري الشرعي أن يكون
نونية يف الدول   واألنظمة القا كربى سبق توضيحها؛ وهو أن رأي مجهور الفقهاء         لكن هنا مشكلة    

 .العربية اإلسالمية ترى أن ولد الزنا ال أب له؛ وبالتايل فال حق له يف األبوة
وعليه فمن حق الطفل    . لكنين أخذت يف هذه الدراسة برأي اإلمام ابن تيمية كما سبق وأوضحت           

 . أيضاهغري الشرعي أن ينفق عليه أبوه وأن يرث من

 :النفقة: أوال

 نفقـة  عن املسؤول هو فاألب. ويستطيع القيام بشؤونه  ،  يستغين الطفل  وقد شرعها اإلسالم حىت   
 .عليه واجبة وهي األوىل، بالدرجة أوالده

 .)٣(الزاين على نفقة له جتب فال الزاين، إىل ينسب ال ألنه أب عند اجلمهور؛ له ليس كمن الزنا وولد

 ـــــــــــــــــــــــــ

 .١٥مرجع سابق، ص ، حقوق الطفل: حممد عمر، الشامي )١(
 فضل النفقة على العيال واململوك وإمث من ضيعهم أو حبس نفقتهم            :بابالزكاة،   :كتابمرجع سابق،   ،  الصحيح: مسلم) ٢(

 .٣/٧٨ ،٢٣٥٧: رقم حديث ،عنهم
 ،الكـبري  احلـاوي : املاوردي ؛٤/١٩٤ خليل، خمتصر شرح :اخلرشي؛  ٤/١٢٩مرجع سابق،    ،الرائق البحر: جنيم  ابن )٣(

 .٩/٣مرجع سابق،  ،احمللى: حزم ابن؛ ٤/٤٠٧مرجع سابق،  ،القناع كشاف: والبهويت ،١١/٤٦٨، مرجع سابق
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 حنو هـذا   أديب بواجب زناه، مثرة لدالو هذا أن حتقق إذا الزنا من األب يشعر أن مينع ال هذا أن إال
 صـغره  أمه يف  إىل فيقدم النسب، منقطع الدنيا إىل جميئه يف السبب هو وكان عليه هو جىن الذي الولد
 .حياته أود تقيم نفقةً كربه يف وإليه

 :املرياث: ثانيا

 على وجـود هـذا     متفرع واألب الولد بني والتوارث النسب، اإلرث أسباب من أن املعلوم من
مائـه   من يكون لو حىت أبيه، إىل النسب الطفل غري الشرعي مقطوع    إن وحيث النسب، وهو السبب

 منه من  تفرع ومن الولد يرث فال اإلرث، سبب عند اجلمهور؛ النعدام   بينهما توارث فال عند اجلمهور، 

 ممـن  وال لولدا هذا من األب يرث ال كما ألب، واألخ والعم كاجلد به أدىل ممن الزاين وال  األب هذا
 مجهور الفقهاء احلنفيـة، واملالكيـة،      رأي وهذا. عنه تفرع ممن ألب، وال  واألخ والعم كاجلد به أدىل

 .)١(والشافعية، واحلنابلة

الطفـل غـري     أن علـى  العلم أهل الطفل غري الشرعي وأمه فقد اتفق      بني أما بالنسبة إىل التوارث   
 سـبب  والنـسب  إليهـا،  منسوب وألنه ولدها، ألنه األوالد؛ من كغريه أمه، جهة من الشرعي يرث 

 .)٢(املالعنة كولد وهو لإلرث،

 ألمـه  اهللا، وإخوته  كتاب يف حقها أمه ورثت الزنا، وولد املالعنة ولد مات وإذا «:الشافعي قال

 .)٤(»ببلدنا العلم أهل أدركت ذلك وعلى «:مالك وقال. )٣(»حقوقهم

 .العلم أهل اتفاق حمل وهذا باألم، يدلون من هويرث أيضا، ولدها من حقها ترث فاألم

 امرأة زنـت   أن: املسألة التوأم، وصورة  أخيه وبني الزنا ولد بني كما ناقش الفقهاء حكم التوارث    

 :قولني على أخيه من إرثه يف العلماء  وقد اختلف.اآلخر وترك أحدمها مات مث توأما، وولدت
 ـــــــــــــــــــــــــ

 ،اموع: ؛ النووي ٦/٤٠٥رجع سابق،   م ،والتحصيل البيان: رشد ؛ ابن ٤/١٢٩مرجع سابق،    ،الرائق البحر: جنيم  ابن )١(
 .٤/٥٤٧مرجع سابق، ، دقائق أويل النهى: ؛ البهويت١٧/١٦٩مرجع سابق، 

 ،اموع: النووي ؛٢/٥٩٥مرجع سابق،    ،الكربى املدونة: اإلمام مالك  ؛٨/٥٧٤مرجع سابق،    الرائق، البحر: جنيم  ابن )٢(
 .٩/٣٠٢مرجع سابق،  ،احمللى: حزم ابن ٩/١١٤ مرجع سابق، ،املغين: قدامة ابن ؛١٩/١٦٩مرجع سابق، 

 .٥/١٧٧مرجع سابق،  ،األم: الشافعي )٣(
 .٨/٢٨٢مرجع سابق،  ،املنتقى: الباجي )٤(
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 الـشافعية،  املالكية، وقول  عند واملشهور احلنفية، قول وهو .ألم األخ مرياث يرثه :األول القول

 .)١(احلنابلة مذهب من والصحيح

 أبوه منهما نسب  لواحد يثبت فلم يتوارثان، فكيف األب، عن انقطع قد نسبهما أن: قوهلم ووجه

 نتسبانامل مها ألن الشقيقني  الشقيقني؛ حكم يأخذان فال إليه، منسوبني غري أما إال صلبه، من كانا وإن

 .)٢(باألباإلدالء  عدما األب عدما ملا ألما صحيحة؛ نسبة واحد أب إىل

 .)٣(اإلمام أمحد عن ورواية املالكية، عند قول وهذا .الشقيق األخ مرياث يرث أنه :الثاين القول

 .إليه ينسب مل وإن يقينا واحد رجل ماء من خملوقان أما: قوهلم ووجه
بناء على الرأي الذي يتبناه الباحث يف هذه الدراسة من صحة استلحاق            والقول الثاين هو الراجح     

 .الزاين ولده من الزنا إذا كانت أمه غري فراش

 ـــــــــــــــــــــــــ

احلاوي : املاوردي؛  ٨/٢٢٢مرجع سابق،    ،خليل خمتصر شرح: ؛ اخلرشي ٢٩/١٩٩مرجع سابق،    ،املبسوط:  السرخسي )١(
 .٤/٥٤٧مرجع سابق،  ،ئق أويل النهىدقا: ؛ البهويت٨/١٦٢مرجع سابق، ، الكبري

دقـائق أويل   : ؛ البـهويت  ١٧/١٧١مرجع سابق،    ،اموع: النووي؛  ٨/١٦١مرجع سابق،    ،الكبري احلاوي:  املاوردي )٢(
 .٤/٥٤٧مرجع سابق،  ،النهى

: اوي؛ املـرد  ٨/٢٢٢مرجع سابق،    ،خليل خمتصر شرح: اخلرشي ؛٦/٤٠٥مرجع سابق،    ،والتحصيل البيان: رشد  ابن )٣(
 .٧/٢٩١مرجع سابق،  ،اإلنصاف
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 املبحث الثاين

 احلقوق العامة للطفل غري الشرعي

أمرت الشريعة اإلسالمية حبسن معاملة األطفال ومالطفتهم، ويف هذه املسألة تـسجل الـشريعة              
فالطفل كما حيتـاج إىل     .  علوم النفس واالجتماع اليت أكدت هذه احلقيقة مؤخرا        اإلسالمية سبقًا على  

والطفل الذي يتلقى مقدارا كافيا من العطف واحلنان من أبويه         . الطعام حيتاج كذلك إىل العطف واحلنان     
ـ                  ه، ويروى من ينبوع احلب ينشأ سوي النفس خاليا من العقد النفسية وتتفتح أزاهري الفـضائل يف قلب

 .)١(وينشأ إنسانا عطوفًا حمبا فاضال

 :ثالثة مطالب هي؛ وذلك من خالل احلقوق العامة للطفلسوف أتناول  ويف هذا املبحث

 .حق احلماية من اإلساءة اللفظية والفعلية :املطلب األول

 .حق احلماية من العزل االجتماعي :املطلب الثاين

 .تضيات مصلحتهحق التأهيل العلمي وفق مق :املطلب الثالث

 املطلب األول

 حق احلماية من اإلساءة اللفظية والفعلية

K J I  ﴿: الرمحة مبدأ ثابت يف الشريعة اإلسالمية، أثبتته نصوص الكتاب والسنة، قال تعاىل           

 d c b a ` _ ^ ] \ [ Z Y X W V U T S R Q P O N M L

j i h g f e﴾  )١٥٩/آل عمران(. 

ف هم األطفال، خاصة األطفال غري الشرعيني الذين حيثون بالعار بسبب           وأوىل الناس بالرمحة والعط   

 .طبيعة جمتمعاتنا العربية
ولقد حثنا ديننا احلنيف على منح الطفل ما حيتاجه من عطف وحنان، واعترب ذلك حقا من احلقوق                 

وحدد أطر العالقـة    ولقد قنن اإلسالم أخالقيات التعامل داخل اتمع،        . اليت ينبغي أن يتمتع ا الطفل     
 ـــــــــــــــــــــــــ

، جملـس النـشر     دراسة مقارنـة  : حقوق الطفل بني الشريعة اإلسالمية والقانون الدويل      : عبد اهلادي، عبد العزيز خميمر    ) ١(
 .٩٨م، ص ١٩٩٧، ١مطبوعات جامعة الكويت، ط: العلمي، الكويت
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بني أفراده على اختالف أعمارهم فجعلها قائمة على الود واالحترام املتبادل، ووضـعت التوجيهـات               
النبوية الشريفة ضوابط دقيقة حتكم هذه العالقات بقدر عاٍل من الشفافية والرمحة، فالصغري حمل لرمحـة                

 .)١(الكبري، والكبري أهل لتوقري الصغري

ليس منـا مـن مل يـرحم        «: قال رسول اهللا    : عن أبيه، عن جده قال    وعن عمرو بن شعيب،     

 .)٢(»صغرينا، ومل يعرف شرف كبرينا

 للناس أروع مثل يف الرمحـة       ويف التفاتة إنسانية تغمرها مشاعر العطف واحلنان، يضرب النيب          
    أبصر رسـول اهللا     أن األقرع بن حابس      باألطفال، وإشباع حاجام لذلك، فعن أيب هريرة        

من «: فقال رسول اهللا    ! إن يل عشرةً من الولد، ما فعلت هذا بواحٍد منهم         : وهو يقبل حسينا، فقال   

 .)٣(»ال يرحم ال يرحم

 أليب   كان يصلي وهو حامل أمامه بنت زينب بنت رسول اهللا            وعن أيب قتادة أن رسول اهللا       

وفيه تواضع مع الصبيان، وسائر «: قال النووي. )٤(العاص بن الربيع، فإذا قام محلها، وإذا سجد وضعها

 .)٥(»الضعفة، ورمحتهم ومالطفتهم

 على بعض األعراب قسوة قلوم كوم ال يقبلون أبنائهم، فعن عائشة رضـي              كما أنكر النيب    
: فقال الـنيب    . فما نقبلهم ! تقبلون الصبيات؟ : ، فقال جاء أعرايب إىل رسول اهللا      : اهللا عنها قالت  

 .)٦(» أملك أن نزع اهللا من قلبك الرمحةأو«

 ـــــــــــــــــــــــــ

 -هــ   ١٤٢٣، رجـب    )٨٨(جملة املعرفة، العدد    : ، الرياض احترام مشاعر األطفال ومتطلبام   : أمحد صدوق ،  صايف )١(
 .٩٠م، ص ٢٠٠٢سبتمرب 

؛ ٢/٤٣٨ ،١٩٢٠: رقـم  حديث جاء يف رمحة الصبيان،    من :الرب والصلة، باب   :كتابمرجع سابق،    ،السنن: داود أبو) ٢(
 .»إسناده صحيح«: شعيب األرنؤوطقال  .١١/٣٤٥، ٦٧٣٣: املسند، حديث رقم: اإلمام أمحد

؛ ٨/٩ ،٥٩٩٧: رقـم  حـديث  رمحة الولد وتقبيله ومعانقته،    :األدب، باب  :كتابمرجع سابق،   ،  اجلامع الصحيح : البخاري) ٣(
 .٧/٧٧ ،٦١٧٠: رقم حديث ، الصبيان والعيال وتواضعه وفضل ذلك رمحته :الفضائل، باب :كتاب، الصحيح: مسلم

 .١/٤١٣ ،٥٤٣: رقم حديث واز محل الصبيان يف الصالة،ج :املساجد ومواضع الصالة، باب :كتابمرجع سابق، ، الصحيح: مسلم) ٤(
 .٥/٣١مرجع سابق،  ،مسلم شرح صحيح: النووي) ٥(
 .٨/٩ ،٥٩٩٨: رقم حديث رمحة الولد وتقبيله ومعانقته، :األدب، باب :كتابمرجع سابق، ، اجلامع الصحيح: البخاري) ٦(
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ا ويف املقابل فإن استخدام العنف مع الطفل، أو إساءة معاملته أيا كان نوع اإلساءة، يعد انتـهاكً                
 عرض األطفال للعنف وسوء املعاملـة     صرحيا حلق الطفل يف الرمحة وجتد اإلشارة هنا إىل تزايد حاالت ت           

 ممن انتزعت الرمحة من قلوم، معللني تلك اإلساءة بدافع          -همسواء أكان ذلك من قبل اآلباء أو غري       -

 .)١(التربية والتأديب

 – اخلاص باألطفال يف أمريكا      –) W.E.M(فلقد جاء يف تقرير للمركز الوطين للصحة والتعليم         
م أن ما يزيد على مليون طفل يساء معاملتهم سنويا، ويعانون من اإلمهال واالستغالل، كما               ١٩٧٨عام  

 عاما يتعرضـون سـنويا      ١٤ مليون طفل يف سن أقل من        ٢أشارت إحصائية يف روسيا إىل أن حوايل        

 .)٢(منهم ميوتون من أثر االعتداء عليهم بالضرب% ١٥لإليذاء البدين من قبل الوالدين، وأن ما يعادل 

ـ          ا يـصاحبه مـن   وبالتايل فإن هذه اإلساءة تدفع الطفل إىل العزلة واهلروب، ورمبا إىل التمرد، وم

 .)٣(مشكالت وخلل وظيفي أو نفسي، كاخلجل واالزام الداخلي

فالشريعة اإلسالمية كانت سباقة إىل تفهم حاجة الطفولة ملعاملة إنسانية خاصة، تتـسم بالرمحـة               

 .)٤(واحلنان واحملبة، وتتوجه إىل طفولة اإلنسانية مجعاء دون متييز بسبب لون أو جنس أو دين

 يف املعاملة اإلنسانية الرحيمة، اليت حتترم هلذا الطفل كرامته وحقوقـه، وكـذلك              وإن للطفل احلق  
حظر اإلمهال، والعنف ضده من أي جهة كانت سواء من جهة الوالدين أو الوصـي القـانوين أو أي                   

 .شخص آخر
واملقصود بالقسوة ضد األطفال أي كل فعل من أفعال العنف البدين واجلنسي والنفسي، والذي قد               

 .)٥(دي حبياة الطفل، أو يعرضها للخطريو

 ـــــــــــــــــــــــــ

جملة احلقوق، جامعة الكويت، العدد     : ، الكويت ة والسالمة البدنية  اجلرائم املاسة حبق الطفل يف احليا     : ممدوح خليل ،  البحر )١(
 .٢٤٤م، ص ٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤، )٢٧(، السنة )٣(
 .١٢٢م، ص ٢٠٠٤هـ، ١٤٢٥دار اخلدمات اجلامعية، : ، القاهرةمركز الطفل يف القانون الدويل العام: زيدان، فاطمة شحاتة أمحد )٢(
 .٩٢ص مرجع سابق، ، طفال ومتطلباماحترام مشاعر األ: أمحد صدوق، صايف )٣(
، رسالة ماجـستري  دراسة وصفية: حقوق الطفل ورعايته يف اإلسالم ويف دولة السويد: فاطمة بنت فرج بنت فرحان العتييب     ) ٤(

 .٢٢٠م، ص ٢٠٠٨هـ، ١٤٢٩جامعة أم القرى، كلية التربية، قسم التربية اإلسالمية واملقارنة، : غري منشورة، مكة املكرمة
 .٢٣٣مرجع سابق، ص ، رائم املاسة حبق الطفل يف احلياةاجل: ممدوح خليل، البحر )٥(
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كما كرست اتفاقية حقوق الطفل ذلك يف مادا التاسعة عشر، حيث نصت على أن تتخذ الدولة                
مجيع التدابري التشريعية واإلدارية واالجتماعية والتعليمية املالئمة حلماية الطفل من كافة أشكال العنف أو          

واإلمهال أو املعاملة املنطوية على إمهال وإساءة املعاملة أو االستغالل          الضرر أو اإلساءة البدنية أو العقلية       
مبا يف ذلك اإلساءة اجلنسية، وهو يف رعاية الوالدين، أو الوصي القانوين عليه، أو أي شخص آخر يتعهد 

 .الطفل برعايته
 عـن   حيث أصبح اضطهاد األطفال واستغالهلم مشكلة يشارك فيها الكثري من اجلهات اخلارجـة            

نطاق األسرة، ولقد ظهر يف اآلونة األخرية منط جديد من أمناط اضطهاد األطفال واسـتغالهلم وهـو                 
االستغالل اجلنسي التجاري لألطفال؛ ويتمثل يف استغالل األطفال جنسيا مقابل قيمة عينية، أو نقديـة               

 .)١(تدفع للطفل أو لشخص أو أشخاص مسئولني عن هذا الطفل

 وخرقًا حلقوق الطفل وللكرامة اإلنسانية، ونظرا لتزايد هذه الظاهرة وتوسـعها            الًوهذا يعد استغال  
ظهرت العديد من املنظمات العاملية اليت تطالب بوقف مثل هذا النوع من االستغالل، حيث عقد مؤمتر                

ر م يف استوكهومل بالسويد ملناهضة االستغالل اجلنسي التجاري، وخالل هذا املؤمت          ١٩٩٦دويل يف عام    
مع التأكيد على أن األطفـال      . أقر اتمع الدويل إعالنا ذا الطفل، سواء داخل أوطام أو يف اخلارج           

 .)٢(ضحايا هلذه املمارسة، ولن يعاقبوا

وقد خصت الشريعة اإلسالمية الطفل غري الشرعي مبزيد من احلماية له ولشخصه من اإلهانة؛ من               
لزنا يف نفسه، فعليه احلد كما لو قذف ولد املالعنـة؛ ألنـه             خالل جترمي قذفه وسبه؛ فمن قذف ولد ا       

 .)٣(حمصن عفيف، وإمنا الذنب ألبويه وفعلهما ال يسقط إحصانه

 ـــــــــــــــــــــــــ

 .٢٥٦، مرجع سابق، ص مركز الطفل يف القانون الدويل العام: فاطمة شحاتة أمحد، زيدان )١(
 .٢٥٧، ٢٥٦، ص نفسهرجع امل )٢(
 .٩/١٢٧مرجع سابق، ، املبسوط: السرخسي) ٣(
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 املطلب الثاين

 حق احلماية من العزل االجتماعي

أقر اإلسالم حق الطفل يف االندماج يف اتمع وإخراجه من العزلة االجتماعية، خاصة الطفل غـري                
 .ذي غالبا ما ينظر إليه اتمع نظرة إدانةالشرعي، ال

وقد شجع اإلسالم االهتمامات اخلاصة بالطفولة ورعاها، وتفهم حاجاا إىل احلركة والنـشاط،             
واعترب اللعب من متطلبات الطفولة، ومن الدوافع اإلنسانية النفسية، بل واعترب اللعب مـن متطلبـات                

 .)١(ة، بل واعتربه مظهرا من مظاهر السلوك السوي للطفلالطفولة، ومن الدوافع اإلنسانية النفسي

نشاط جسمي وعقلي جيلب املتعة والسرور للطفل، وهو نشاط تلقائي من طبيعـة             «: واللعب هو 

 .)٣(»وسيلة الفرد لتجديد طاقاته واستمتاعه باحلياة«: كما يعرف اللعب بأنه. )٢(»الطفولة وذاا

، واليت تشري إىل حاجة يوسـف       يت وردت يف سورة يوسف      وهذه احلقيقة متثلت يف احملاور ال     
وحاجة إخوته إىل اللعب والنشاط، ولذلك فقد جاء إخوة يوسف إىل والدهم يطلبون منه أن يسمح هلم                 

§ ¨ © ª » ¬ ® ¯  ﴿: ، ولقد وردت يف قوله تعاىل     باخلروج إىل الرب مع أخيهم يوسف       

³ ² ± ° ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´﴾  )١٢، ١١/يوسف(. 

 يف إقنـاع    فلو مل يكن اللعب مسرة وحقا من حقوق الطفل، ملا اعتمد عليه إخوة يوسـف                

يـسعد  «:  أي  ﴾¸ ¹ ﴿: والدهم باصطحاب يوسف معهم، ولقد ذكر املفسرون يف معىن قوله         

زيادة يف التوكيد، وتصويرا ملا ينتظر يوسف       «: هلذه اآلية يف ظالل القرآن    وجاء يف تفسري    . )٤(»وينشط

 .)٥(»نشاط واملسرة والرياضة، مما ينشط والده إلرساله معهم كما يريدونمن ال

 ـــــــــــــــــــــــــ

مكتبـة  : ، الكويـت  احلضانة ورياض األطفال  : كولوجية اللعب يف مرجلة الطفولة املبكرة     سي: جنم الدين علي  ،  مردان )١(
 .١٠١م، ص ٢٠٠٤هـ، ١٤٢٥، ٢الفالح، ط

 .٣٥٢م، ص ٢٠٠٣هـ، ١٤٢٣، ١دار الفكر العريب، ط: ، القاهرةاملنهج التربوي يف ثقافة الطفل املسلم: فهيم، مصطفى )٢(
 .٧١م، ص ١٩٩٣هـ، ١٤١٤دار امللتقى، : طرابلس الغرب، فلاإلسالم والط: عبد السالم، الدوييب )٣(
 .٢/٤٢٨مرجع سابق، ، تفسري القرآن العظيم: ابن كثري) ٤(
 .٤/١٩٧٤، م١٩٨١، هـ١٤٠١، ١طدار الشروق، : القاهرة، يف ظالل القرآن: قطب، سيد) ٥(
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فاإلسالم يعترب اللعب يف مرحلة الطفولة حقا من حقوق الطفل؛ ملا فيه من االسـتمتاع واملـسرة                 
واالنشراح، فاللعب بالنسبة للطفل مرتع سار يصول يف أرجائه ويتفنن يف ابتكار مواقفه، واختيار أدواته               

 .)١(يل يف استخداماتهوالتخ

كما أن اللعب ليس وسيلة للترفيه فحسب، بل هو جمال خصب ميكن الطفل من اكتساب العديـد     
من املهارات واخلربات، وينمي لديه القدرة على التخيل واإلبداع، واخللق واخليال، فهو املسئول عن منو               

 احلركية الدقيقة، وعن طريقه يتعامـل       قراءام وتفكريهم ومهارام يف حل املشكالت، إضافة ملهارام       

األطفال مع عواطفهم ويفهمون ويفسرون العامل من حوهلم، ويساعدهم يف تعلم معـىن العالقـات أو                

 .)٢(املهارات االجتماعية وقيمة القيم واألخالق

لذلك ينبغي على الوالدين واملربني أن يشجعوا الطفل على اللعب، ويساعدوه عليه من خالل يئة               
بيئة باملثريات املختلفة من األلوان واألشكال والصور والكتب واالت اخلاصة باألطفال، واأللعـاب             ال

 .اليت تفتح للطفل أبواب االكتشاف واإلبداع
 يقـضي   ولقد كانت الشريعة اإلسالمية سباقة يف إقرار هذا احلق للطفل، حيث كان الرسـول               

سني يف اللعب، كما كان حيملهما على ظهره الكـرمي،          جزًءا من وقته يف مشاركة حفيديه احلسن واحل       

 يف إحدى صاليت العشاء، وهو حامـل        خرج علينا رسول اهللا     : فعن عبد اهللا بن شداد، عن أبيه قال       
 فوضعه، مث كرب للصالة فصلى، فسجد بني ظهراين صالته سجدة           حسنا أو حسينا، فتقدم رسول اهللا       

فلمـا  .  وهو ساجد، فرجعت إىل سـجودي لى ظهر رسول اهللا فرفعت رأسي وإذا الصيب ع  . أطاهلا
يا رسول اهللا، إنك سجدت بني ظهراين صالتك سجدة أطلتها،          :  الصالة قال الناس   قضى رسول اهللا    

 ـــــــــــــــــــــــــ

 .١٠٣ص مرجع سابق، ، سيكولوجية اللعب: جنم الدين علي، مردان )١(
: ، غزة١حممد طالب السيد سليمان، ط: ، ترمجةاللعب يف الطفولة املبكرة من امليالد وحىت سن السادسة      : اريم،  شاردن )٢(

 .١٣م، ص ٢٠٠٥هـ، ١٤٢٥دار الكتاب اجلامعي، 
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كل ذلك مل يكن، ولكن ابين ارحتلين، فكرهت        «: حىت ظننا أنه قد حدث أمر أو أنه يوحى إليك؟ قال          

 .)١(»أن أعجله حىت يقضي حاجته

 اآلباء أن يشجعوا أوالدهم على السباحة والرماية        ومن أنواع اللعب واألنشطة اليت أمر الرسول        

واللعب باحلراب والعدو أو السباق وغريها من النشاطات واأللعاب، اليت تنمي عند الطفل صفات بدنية               
 فعن أيب سلمة عن عائشة      ومن بني هذه األلعاب السباق والعدو حىت للبنات،       . كالسرعة والقوة واملهارة  

فسابقته فسبقته على رجلني، فلما محلت اللحم       :  يف سفر، قالت   رضي اهللا عنهما أا كانت مع النيب        

 .)٢(»هذه بتلك السبقة«: فقال. سابقته فسبقين

 هذا النوع   ومن بني األلعاب اليت وردت يف السنة اللعب والرقص باحلراب، حيث أقر الرسول              
 عائشة رضي اهللا عنها أن تستمتع برؤية األحباش، وهم يلعبون           ألم املؤمنني  وأذنمسجده،  من اللعب يف    

فعن عائشة، أن أبا بكر دخل عليها وعندها جاريتان يف أيام مىن تغنيان وتضربان،              . باحلراب يف املسجد  
ـ                  : الورسول اهللا مسجى بثوبه، فانتهرها أبو بكر، فكشف رسول اهللا صلى اله عليه وسلم عنـه، وق

 يسترين بردائه وأنـا أنظـر إىل        رأيت رسول اهللا    : وقالت. )٣(»دعهما يا أبا بكر؛ فإا أيام عيد      «

 .)٤(احلبشة وهم يلعبون وأنا جارية

وفيه مسائل جواز اللعب بالسالح وحنوه من آالت احلرب، ولكن ينبغي استبدال            «: يقول النووي 

 .)٥(»م من احتمال اإلصابة يف اجلسم أو الرأساحلراب احلديدية بأخرى من اخلشب؛ لضمان محايته

 ـــــــــــــــــــــــــ

 قال الـشيخ    .، وهو آخر أحاديث املسند    ٦١٤،  ٤٥/٦١٣،  ٢٧٦٤٧: حديث رقم مرجع سابق،   ،  سندامل: أمحد بن حنبل  ) ١(
 .»إسناده صحيح«: شعيب األرناءوط

 .٢/٣٣٤ ،٢٥٨٠: رقم حديث ،السبق على الرجل  يف:اجلهاد، باب :كتابمرجع سابق،  ،السنن: داود أبو) ٢(
 ،٩٨٧: رقـم  حـديث  ، إذا فاته العيد يصلي ركعتني     :العيدين، باب  :كتابمرجع سابق،   ،  اجلامع الصحيح : البخاري) ٣(
 ، أيـام العيـد     اللعب الذى ال معصية فيه يف       الرخصة يف  :بابدين،  صالة العي  :كتابمرجع سابق،   ،  الصحيح: ؛ مسلم ٢/٢٩

 .٣/٢١ ،٢١٠٠: رقم حديث
 حديث ، نظر املرأة إىل احلبش وحنوهم من غري ريبة:فضائل القرآن، باب   :كتابمرجع سابق،   ،  اجلامع الصحيح : البخاري) ٤(

  اللعب الذى ال معصية فيه يف       الرخصة يف  :بابصالة العيدين،   : كتابمرجع سابق،   ،  الصحيح: ؛ مسلم ٧/٤٨ ،٥٢٣٦: رقم
 .٣/٢١ ،٢١٠٠: رقم حديث ،أيام العيد

 .٦/١٨٤مرجع سابق،  ،مسلم شرح صحيح: النووي) ٥(
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كما أن اللعب ميثل ركنا أساسيا من أركان التفاعل االجتماعي بني األطفال، ويكـون املالمـح                
فعن عائشة رضـي    . الرئيسية لشخصية الطفل، وينمي لديه حب املشاركة، وهذا ما تنبه له الرسول             

وكانت تأتيين صواحيب، فكن ينقمعن من      : ، قالت سول اهللا   اهللا عنها أا كانت تلعب بالبنات عند ر       

 .)١( يسرن إيلَّفكان رسول اهللا : قالت. رسول اهللا 

ويف هذا احلديث دليل على جواز اللعب بالدمى والعرائس؛ ملا فيه من تدريب النساء يف صغرهن ألمر                 
 .والعرائس، بل أقرها على ذلك مل ينكر على عائشة لعبها بالدمى أنفسهن وبيون، فالرسول 

 بذلك يضرب أعظم مثل للعامل أمجع يف إعطاء الطفل حقه يف اللعب، وتشجيعه عليه ومشاركته        والنيب  
 .ل وتلبية متطلباته وإخراجه من العزلة االجتماعيةف حلاجات الطويف هذا خري دليل على مراعاته . يف ذلك

 على توازن الطفل، وعلى منوه البـدين والنفـسي          ومما ال شك فيه أن اللعب نشاط ضروري يؤثر        
وإدراكًا ألمهية اللعب مت تأسيس مجعيات دولية متخصصة حلماية حـق الطفـل يف اللعـب،                . والعقلي

واليت دف إىل توفري    ) م١٩٧٧(وكانت أوىل هذه اجلمعيات هي اجلمعية اليت تأسست يف السويد عام            

 .)٢(لعاب التربوية ذات اجلودة العامليةاألماكن العامة للعب األطفال وتوفري األ

ولقد أدركت اتفاقية حقوق الطفل أمهية اللعب، فأقرت هذا احلق للطفل، حيث نصت يف مادتـه                

الواحدة والثالثني على أن تعترف الدولة حبق الطفل يف الراحة ومزاولة األلعاب وأنـشطة االسـتجمام                
افية ويف الفنون، والعمل على توفري فرص مالئمة ومتساوية         املناسبة لسنه، واملشاركة حبرية يف احلياة الثق      

 .للنشاط الثقايف والفين واالستجمامي وأنشطة أوقات الفراغ
م مجعيـات   ١٩٧٧وإلدراك التربويني ألمهية اللعب تأسست يف الدول االسكندنافية ابتداًء من عام            

جلمعية اليت تأسست يف الـسويد      دولية حلماية حق الطفل يف اللعب، وكانت أوىل هذه اجلمعيات هي ا           

 .)٣(م١٩٧٧عام 

 ـــــــــــــــــــــــــ

 .٧/١٣٥، ٦٤٤٠: يف فضل عائشة، حديث رقم: فضائل الصحابة، باب: كتابمرجع سابق، ، الصحيح: مسلم) ١(
 .١٨١، مرجع سابق، ص انون الدويل العاممركز الطفل يف الق: فاطمة شحاتة أمحد، زيدان )٢(
 .١٨١ص نفسه، املرجع ) ٣(
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 املطلب الثالث

 حق التأهيل العلمي وفق مقتضيات مصلحته

أوجبت الشريعة اإلسالمية الغراء تعليم الطفل ما تلزمه معرفته يف حياته، وبينت أن الوالدين مهـا                

  ﴾» ¬ ® ¯ ° ± ² ﴿: والدليل علـى قولـه تعـاىل      . أول من يقومان ذا الواجب    

 .)٦/لتحرميا(

دخل فيه األوالد؛ ألن    :  ﴾¯ ° ﴿: قال بعض العلماء ملا قال تعاىل     «: وجاء يف تفسري القرطيب   

وذكـر  . الولد بعض منه، فيعلمه احلالل واحلرام، وجينبه املعاصي واآلثام إىل غري ذلك مـن األحكـام               

نقي أنفسنا، فكيف لنا    يا رسول اهللا    : ملا نزلت هذه اآلية، قلت    :  قال القشريي أن عمر بن اخلطاب      
فعلينـا تعلـيم    : وقال بعض أهل العلم   . »تنهوم عما اكم اهللا، وتأمروم مبا أمر اهللا       «: بأهلينا؟ فقال 

 .)١(»أوالدنا وأهلينا الدين واخلري وما ال يستغىن عنه من األدب

ثالثة هلم  «: قال رسول اهللا    : وقد أخرج اإلمام البخاري يف صحيحه عن أيب بردة عن أبيه قال           

، والعبد اململوك إذا أدى حق اهللا وحـق         رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن مبحمد         : أجران

مواليه، ورجل كانت عنده أمة فأدا فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها، مث أعتقها فتزوجهـا               

 .)٢(»فله أجران

ياة، وأن هذه مسؤولية كـبرية      وقد صرح الفقهاء بوجوب تعليم الطفل وتأهيله العلمي ملواجهة احل         

 .تقع على عاتق الوالدين حنو ولدمها
 وعند األب ـارا     الً ذَكَر، فعندها لي   -األم: أي- إن اختارها    «: يقول اخلطيب الشربيين الشافعي   

 .)٣(»يعلمه األمور الدينية والدنيوية على ما يليق به

 ـــــــــــــــــــــــــ

، ٢دار الكتـاب العـريب، ط     : ، بـريوت  اجلامع ألحكام القـرآن   : املالكيحممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح         ،  القرطيب) ١(
 .١٨/١٨١هـ، ١٤٠٦

 .١/٣٥، ٩٧: مته وأهله، حديث رقمباب تعليم الرجل أ: العلم، باب: كتابمرجع سابق، ، اجلامع الصحيح: البخاري) ٢(
 .٣/٤٥٨مرجع سابق، ، مغين احملتاج: اخلطيب الشربيين) ٣(
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نع من االختالف ألبيه يعلمه، ويأوي ألمه؛       إذا كان االبن يف حضانة أمه، مل مي       «: ويقول ابن قدامة  

 .)١(»ألن لألب تعليمه وتأديبه يف املكتب والصنائع

 :ويقول الشاعر

 على ما كان عوده أبوه  وينشأ ناشئ الفتيان فينا

وإذا كانت الشريعة قد حفظت للطفل حقه يف التعليم، فأوجبت على والديه تعليمه ما يلزم مـن                 
د بلغت غايتها يف حفظ هذا احلق، فبينت أنه إذا قصر أحد الوالـدين الـذي يف                 أمور الدين والدنيا؛ فق   

 .)٢(كفالته الطفل يف تعليمه، نزع من يده وسلِّم إىل من يرعى واجب تعليمه

 فهي علـى    »حتفة الودود بأحكام املولود   «وأنقل هنا كلمة جامعة لإلمام ابن القيم يف كتابه القيم           

: يقول رمحـه اهللا   . م من تعليم الطفل واالهتمام بالتأهيل العلمي الالزم له        طوهلا موضحة ملوقف اإلسال   
وأكثـر األوالد إمنـا جـاء       . من أمهل تعليم ولده ما ينفعه وتركه سدى، فقد أساء إليه غاية اإلساءة            «

فسادهم من قبل اآلباء وإمهاهلم وترك تعليمهم فرائض الدين وسننه، فأضاعوهم صغارا، فلـم ينتفعـوا                

يا أبِت، إنك عققـتين     : كما عاتب بعضهم ولده على العقوق فقال      . نفسهم ومل ينفعوا آباءهم كبارا    بأ
ومما يحتاج إليه غاية االحتياج     «: إىل أن قال  ... »صغريا فعققتك كبريا، وأضعتين صغريا فأضعتك شيخا      

عب عليه تاليف ذلـك يف كـربه،        االعتناء بأمر خلُقه؛ فإنه ينشأ على ما عوده عليه املريب يف صغره فيص            
فلو حترز منها غاية التحرز فضحته وال بد يوما ما؛ ولذلك جتد أكثر             . وتصري األخالق هيئات راسخة له    

ولذلك جيب أن يجنب الصيب إذا عقل       . الناس منحرفة أخالقهم؛ وذلك من قبل التربية اليت نشئوا عليها         

منطق السوء، فإنه إذا علق بسمعه عز عليه مفارقتـه يف           جمالس اللهو والباطل ومساع الفحش والبدع و      
فتغيري العوائد من أصعب األمور وحيتاج صاحبه إىل استجداد طبيعة          . الكرب، وعز على وليه استنقاذه منه     

 .ا جدريثانية، واخلروج من حكم الطبيعة عس

 ـــــــــــــــــــــــــ

 .٣/٣٨٥مرجع سابق، ، الكايف: ابن قدامة) ١(
 .١٦٩ص ، م٢٠٠٢رابطة اجلامعات اإلسالمية، : القاهرة، اإلسالم وحقوق الطفل: رأفت فريد، سويلم )٢(
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ع؛ فإنه مىت سهل له سبيل الكـذب        وينبغي لوليه أن جينبه الكذب واخليانة أعظم مما جينبه السم الناق          
ويجنبه الكسل والبطالة والدعة والراحة،     . واخليانة، أفسد عليه سعادة الدنيا واآلخرة، وحرمه كل خري        

بل يأخذه بأضدادها وال يرحيه إال مبا تستجم به نفسه وبدنه؛ فإن الكسل والبطالة هلا عواقـب سـوء                   
فأروح الناس أتعب الناس،    . نيا وإما يف اآلخرة وإما فيهما     وندم، وللجد والتعب عواقب محيدة إما يف الد       

فالسيادة يف الدنيا والسعادة يف اآلخرة ال يوصل إليها إال على جـسر مـن               . وأتعب الناس أروح الناس   
 ...ال ينال العلم براحة اجلسد: قال بعضهم. التعب

 فمستقل ومستكثر وحمروم، فمن     ويعوده االنتباه آخر الليل؛ فإنه وقت قسم الغنائم وتفريق اجلوائز         
وجينبه فضول الطعام والكالم واملنام وخمالطة األنام؛ فإن اخلسارة يف          . اعتاد ذلك صغريا سهل عليه كبريا     

 .هذه الفضالت، وهي تفوت على العبد خري دنياه وآخرته

والفسح له فيها   وجينبه مظان الشهوات املتعلقة بالبطن والفرج غاية التجنب، فإن متكينه من أسباا             
يفسده فسادا يعسر عليه بعده صالحه، وكم من أفسد ولده وفلذة كبـده يف الـدنيا واآلخـرة، وإذا                   
اعتربت الفساد يف األوالد رأيته من قبل اآلباء، وليحذر كل احلذر من متكينه مما يزيل عقله من مسكر أو  

فإن يف ذلك اهلالك كله ومىت سهل عليه غريه أو عشرة من خيشى فساده أو كالمه له أو األخذ من يده،            
 .ذلك فقد سهل عليه الدياثة وال يدخل اجلنة ديوث

فما أفسد األبناء مثل تغفل اآلباء وإمهاهلم واستسهاهلم شرر النار بني الثياب، فأكثر اآلباء يعتمدون               
والد خسر الدنيا مع األوالد أعظم مما يعتمده العدو الشديد العداوة مع عدوه وهم ال يشعرون، فكم من      

واآلخرة وعرضه هالك الدنيا واآلخرة وكل هذا عواقب تفريط اآلباء يف حقوق اهللا وإضـاعتهم هلـا                 
وإعراضهم عما أوجبه اهللا عليهم من العلم النافع والعمل الصاحل حرمهم من االنتفاع بأوالدهم وحـرم                

 .)١( القيم رمحه اهللانتهى كالم ابن. »ألوالد خريهم ونفعهم هلم وهو من عقوبة اآلباءا

 ـــــــــــــــــــــــــ

عبد الغفار /د: ، حتقيقحتفة الودود بأحكام املولود: الدمشقي احلنبلييوب الزرعي إلمام حممد بن أيب بكر أ، اقيمالابن ) ١(
 .١٧٧-١٧٥ت، ص .ددار الريان للتراث، : القاهرةسليمان البندارى، 
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 املبحث الثالث

 محاية حقوق الطفل غري الشرعي

احلماية الدولية حلقوق الطفل هي عبارة عن جمموعة من التشريعات واإلجراءات واآلليات الدولية             
اليت دف إىل محاية حقوق الطفل املختلفة، والواردة يف املواثيق الدولية ذات الصلة السـيما اتفاقيـة                 

م، وبدون هذه احلماية الفعالة تصبح هذه احلقوق ال قيمة هلا، وال تعـدو أن               ١٩٨٩ل لعام   حقوق الطف 

 .)١(تكون جمرد شعارات نظرية ال جمال لتطبيقها

ا يف مستقبل األمم واتمعات اإلنسانية، فاألمم ال ترقى إال برقي جمتمعاا اليت ا هامإن للطفل دور  و
من أفراد، وإن أساس العدالة والسلم يف العامل منبثق عـن رقـي             تتكون من أسر، وهذه األسر تتكون       

اتمعات اإلنسانية، ولتحقيق ذلك البد من اإلميان باحلقوق األساسية لإلنسان وبكرامة الفرد وقدرته،             
 الًواالعتراف بالكرامة املتأصلة جلميع أفراد األسرة وحبقوقهم املتساوية، وأن لكل إنسان سواء كان رج             

 حق التمتع جبميع احلقوق واحلريات الواردة يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنـسان دون              الًة أو طف  أو امرأ 
 .أي نوع من أنواع التمييز

يغت االتفاقيات واملعاهدات اليت تعىن حبقـوق اإلنـسان والـنظم       وعلى هذه املفاهيم واألسس صِ    
ولية اليت تم خبري الطفل، وقد جاء       األساسية والصكوك ذات الصلة للوكاالت املتخصصة واملنظمات الد       

ن الطفل بسبب عدم نضجه البدين والعقلي حيتاج إىل إجـراءات وقايـة             إ«يف إعالن حقوق اإلنسان     

 .»ورعاية خاصة، مبا يف ذلك محاية قانونية مناسبة قبل الوالدة وبعدها
قد ورد يف اتفاقيـة      و .وبناًء على ذلك فالطفل حيتاج لرعاية خاصة أكدها القانون اإلنساين الدويل          

على أطراف الرتاع أن تتخذ التـدابري       « أنه   )٢٤( يف الفقرة األوىل من املادة       ١٩٤٩جنيف الرابعة لعام    
الضرورية لضمان عدم إمهال األطفال دون اخلامسة عشرة من العمر الذين تيتموا أو افترقوا عن عائالم                

يمهم يف مجيع األحوال، ويعهد بأمر تعلـيمهم إذا         بسبب احلرب، وتيسري إعالتهم، وممارسة دينهم، وتعل      

 .»أمكن إىل أشخاص ينتمون إىل التقاليد الثقافية ذاا

 ـــــــــــــــــــــــــ

 .١٢٧ت، ص .، اإلسكندرية، دار اجلامعة اجلديدة، دمحاية حقوق الطفل يف القانون الدويل العام واإلسالم: محودة، منتصر سعيد) ١(
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 وقد  م،١٩٩٠ لعام   )٢٦٠(وبناء على هذه املفاهيم واملنطلقات صيغت اتفاقية حقوق الطفل رقم           
ز الثامنة عشرة مـا مل  ألغراض هذه االتفاقية يعين الطفل كل إنسان مل يتجاو       «: نصت املادة األوىل منها   

 :وجاء يف املادة الثانية منها. »يبلغ سن الرشد قبل ذلك مبوجب القانون املنطبق عليه
 حتترم الدول األطراف احلقوق املوضحة يف هذه االتفاقية وتضمنها لكل طفـل خيـضع               -١(

ي القانوين  لواليتها دون أي نوع من أنواع التمييز بغض النظر عن عنصر الطفل أو والديه أو الوص               
عليه أو لوم أو جنسهم أو لغتهم أو دينهم أو رأيهم السياسي أو غريه أو أصلهم القومي أو األثين                   

 .واالجتماعي أو ثروم أو عجزهم أو مولدهم أو أي وضع آخر
 تتخذ الدول األطراف مجيع التدابري املناسبة لتكفل للطفل احلماية من مجيع أشكال التمييز              -٢

لقائمة على أساس مركز والدي الطفل أو األوصياء القانونيني عليه أو أعضاء األسـرة،              أو العقاب ا  
 ).أو معتقدام أو أنشطتهم أو آرائهم املعرب عنها

لذلك فحقوق الطفل يف القانون الدويل شاملة جلميع األطفال الشرعيني وغري الشرعيني دون متييز،              
تمع الدويلومحايتها واجبة على الدول وكافة منظمات ا. 

وقد برزت جهود دولية عديدة يف جمال العناية باألطفال ورعايتهم، والتأكيد على حقـوقهم دون               
 .أي نوع من أنواع التمييز

وتشمل هذه الرعاية كما نصت عليها املواثيق الدولية مجلة من احلقوق اليت جيـب علـى كـل                  
الطفل يف رعاية أسرته، وحقـه يف إشـباعه         مؤسسات اتمع أن تتضامن لتأمينها وأدائها، وأوهلا حق         

حاجاته األساسية اليت تساعد على منوه النفسي واالجتماعي، ويدخل يف هذا اإلطار إشباع احلاجـات               
الصحية والتعليمية وقضاء وقت الفراغ، إضافة إىل احلقوق املتعلقة بتطوير وعـي الطفـل، وحقـه يف                 

ط املختلفة؛ لتعميق إدراك األطفال حلقوقهم، هذا إىل        احلصول على املعلومات الصحية من خالل الوسائ      
جانب تطوير املؤسسات والتشريعات اليت تراقب وتؤكد حصول الطفل على حقوقه كاملة سواء فيمـا               

 .)١(يتعلق بإشباع حاجاته، أو حبمايته من االستغالل
طاع عريض من أطفال    ولقد تزايد االهتمام الدويل حبقوق الطفل؛ نظرا للواقع املؤمل الذي يعيشه ق           

 .العامل، والذي أشارت إليه تقارير وإحصاءات املنظمات الدولية

 ـــــــــــــــــــــــــ

سـبتمرب،  ) ٢٧-٢٥( الس العريب للطفولة والتنمية، مؤمتر الطفل العريب ىف مهب التأثريات الثقافية املختلفة، من الفتـرة                 )١(
 .١١م، ص ٢٠٠٥القاهرة، 
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 :)١(ونشري إىل بعض هذه اإلحصاءات

ف صعبة من العمل املـضين،      مليون طفل ختلت عنهم أسرهم يف ظرو      ) ١٠٠( يعيش أكثر من     -١

 .وح إىل اجلرائم الصغرية والدعارة والتسولأو اجلن

 .ل كل عام، بسبب أمراض كان ميكن تفاديها وفاة ماليني األطفا-٢

ع، وماليـني   اخلامسة من العمر يف حالة فقر مـدق        يعيش مئات املاليني من األطفال ما دون         -٣

 .األطفال يعانون من سوء املعاملة واإلمهال

 .ماليني طفل حتت اخلامسة كل عام) ١٠( كما أشارت التقارير إىل أنه ميوت حنو -٤

 .األطفال الذين يتمتعون باحلد األدىن للحقوق املعلنة العشرة باملائة ال تتجاوز نسبة -٥

ويف ظل هذه اإلحصاءات اليت تصور الظروف الصعبة اليت يتعرض هلا العديد من األطفال يف العامل،                

فلقد أدرجت املنظمات الدولية العديد من النصوص حول حقوق األطفال يف كثري مـن االتفاقيـات                
 .واملعاهدات
ث عن حقوق الطفل دوليا يعتمد على تتبع االتفاقيات الدولية اخلاصة حبقوق اإلنسان بصفة              والبح

عامة، واالتفاقيات الدولية اخلاصة حبقوق اإلنسان بصفة عامة، واالتفاقيات الدولية املتعلقة حبقوق الطفل             

 :طفال إىل نوعنيهلا صلة حبماية األذلك تنقسم الوثائق الدولية اليت وعلى . )٢(على وجه اخلصوص

 . الوثائق الدولية واإلقليمية الصادرة يف شأن محاية حقوق اإلنسان بصفة عامة:النوع األول

 . الوثائق الدولية واإلقليمية الصادرة يف شأن محاية حقوق الطفل بصفة خاصة:النوع الثاين

 :الوثائق الدولية واإلقليمية الصادرة يف شأن حقوق اإلنسان بصفة عامة: أوال

 :وتنقسم هذه الوثائق إىل قسمني

 . الوثائق الدولية الصادرة يف شأن حقوق اإلنسان عامة)أ
 ـــــــــــــــــــــــــ

، ٣٤١م، ص ١٩٩٨ هــ،    ١٤١٨ن،  .، د ١، ط إنسانية اإلنسان بني النظرية والتطبيق    : آل قاسم، عبد الرازق بن حممد      )١(
، حبث مقدم لندوة، سوء معاملة األطفـال        األمناط التقليدية واملستحدثة لسوء معاملة األطفال     : د الرمحن ؛ عسريي، عب  ٣٤٢

 .٣٩ م، ص ٢٠٠١هـ، ١٤٢٢، أكادمية نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض، ١واستغالهلم غري املشروع، ط
 .١٥ت، ص .الفكر اجلامعي، ددار : ، اإلسكندريةاملرأة والطفل وحقوق اإلنسان: وائل أنور، بندق )٢(
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 . الوثائق اإلقليمية الصادرة يف شأن حقوق اإلنسان)ب

 :وفيما يلي عرض موجز هلذه الوثائق

 :الوثائق الدولية الصادرة يف شأن حقوق اإلنسان عامة) أ

م وحىت  ١٩٤٥ليت أصدرا منظمة األمم املتحدة منذ إنشائها        على الرغم من العدد الكبري للمواثيق ا      
اآلن يف جمال حقوق اإلنسان، إال أن هناك وثائق معينة هي اليت اشتملت نصوصها على محاية حلقـوق                  

 :الطفل، وفيما يلي عرض ألهم هذه الوثائق حسب ترتيبها الزمين

 :م١٩٤٨ اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان الصادر عام -١

يولد مجيع الناس أحـرارا متـساوين يف الكرامـة          «: على أنه ) ١( هذا اإلعالن نصت املادة      ففي
 .»واحلقوق وقد وهبوا عقال وعليهم أن يعاملوا بعضهم بعضا بروح اإلخاء

لألمومة والطفولة حق يف رعاية ومساعدة خاصة، وجلميـع         «: على أن ) ٢٥/٢(كما نصت املادة    
 .»ية االجتماعية سواء ولدوا يف إطار الزواج أو خارج هذا اإلطاراألطفال حق التمتع بذات احلما

ويشمل هذا اإلعالن اإلنسان بصفة عامة، وال سيما الطفل، حيث إن معظم احلقوق اليت اشـتمل                
 .عليها اإلعالن هي حقوق تكتسب منذ الوالدة ويف سن الطفولة

 :م١٩٦٦ عام  العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية الصادرة-٢

 :حيث أشارت هذه االتفاقية إىل بعض حقوق الطفل ونصت على ما يلي

لكل طفل احلق يف إجراءات احلماية اليت يستوجبها مركزه القاصر على أسرته، بدون متييز بسبب   / أ
 .الصغر أو اللون أو اجلنس أو اللغة أو الديانة أو األصل القومي أو االجتماعي

 .ته حق يف اكتساب جنسيته وامسهلكل طفل مبجرد والد/ ب

 :م١٩٩٦ العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية الصادر عام -٣

وجوب اختاذ تدابري محاية    «على  ) ١٠(وقد أولت هذه االتفاقية رعاية أوسع للطفل، فنصت املادة          
بب النسب أو غريه من الظـروف،       ومساعدة خاصة لصاحل مجيع األطفال واملراهقني دون أي متييز بس         

ومن الواجب محاية األطفال واملراهقني من االستغالل االقتصادي واالجتماعي، كما جيب جعل القانون             
يعاقب على استخدامهم يف أي عمل من شأنه إفساد أخالقهم، أو اإلضرار بصحتهم أو ديد حيـام                 
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يضا أن تفرض حدودا دنيا للسن حيظر القانون        باخلطر أو إحلاق األذى بنموهم الطبيعي، وعلى الدول أ        
 .»استخدام الصغار الذين مل يبلغوها يف عمل مأجور ويعاقب عليها

إال أن هذه احلقوق يف االتفاقية جمرد آمال وأحالم، حيث أثبتت اإلحصائيات عكس ذلك مما دفع                
رة عمالة األطفال دليها، فطبقًا     دوال متقدمة صناعيا كالواليات املتحدة وبريطانيا باالعتراف بتنامي ظاه        

م الذي جاء فيه أن معظم الدول مبا فيها الواليات املتحدة           ١٩٩٧سنة  ) ١١(ملا ورد يف تقرير اليونسيف      
 خطرية من عمالة األطفال، واليت غالبا ما يكون ضحيتها األطفال الذين ينتمون             الًاألمريكية تعرف أشكا  

م أن العـدد الكلـي      ٢٠٠٢ما يكشف تقرير اليونسيف لعـام       إىل األقليات العرفية يف هذه الدول، ك      
 ١٤ - ٥ مليون طفل تتراوح أعمارهم بـني        ١٨٧ مليون طفل، من بينهم      ٣٢٥لألطفال العاملني يبلغ    

 .سنة

 :الوثائق اإلقليمية الصادرة يف شأن حقوق اإلنسان عامة) ب

عداه إىل مـستويات إقليميـة،      إن االهتمام باإلنسان وحقوقه مل يقتصر على املستوى الدويل، بل ت          

حيث أُبرمت العديد من املواثيق الصادرة عن منظمات إقليمية يف شأن حقوق اإلنسان تضمنت نصوصا               
 :خاصة حبماية الطفل ولو بصورة غري مباشرة واليت من أبرزها ما يلي

 .م١٩٥٠ االتفاقية األوربية حلقوق اإلنسان واحلريات األساسية لعام -١

 .م١٩٦٩ األمريكية حلقوق اإلنسان لعام  االتفاقية-٢

 .م١٩٧٩ امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب عام -٣

 .م١٩٩٤ ميثاق حقوق اإلنسان والشعب يف الوطن العريب عام -٤

 :ويالحظ على هذه الوثائق ما يلي

ة األمريكيـة    أنه مل يرد نص صريح باالتفاقية األوربية على محاية حقوق الطفل، يف حني االتفاقي              /أ

على محاية حقوق الطفل وتعتربها من احلقوق اليت ال ميكن للدول املساس ـا              ) ١٩(تنص يف املساواة    
 .بأي حال من األحوال

محاية الطفل يف نطاق محاية األسرة، مـع تأكيـد          ) ١٨( تضمن امليثاق األفريقي يف املساواة       /ب

 .كافة الوثائق الصادرة يف شأن محاية الطفل وحقوقهاحترام الدول األعضاء يف منظمة الوحدة اإلفريقية ل
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نص عام يقضي بأن تكفل الدولة الرعايـة        ) ١٥( أما بالنسبة للميثاق العريب فقد جاء يف املادة          /ج

 .لألمومة والطفولة

 :الوثائق الدولية واإلقليمية الصادرة يف شأن محاية حقوق الطفل بصفة خاصة: ثانيا

 :سمنيوتنقسم هذه الوثائق إىل ق

 . وثائق دولية صادرة يف شأن محاية الطفل بصفة خاصة)أ

 . وثائق إقليمية صادرة يف شأن محاية الطفل بصفة خاصة)ب

 :وفيما يلي عرض هلذه الوثائق

 :الوثائق الدولية الصادرة يف شأن محاية حقوق الطفل بصفة خاصة) أ

 واملواثيق الدولية اليت تعكس املكانـة       ظهر على الساحة الدولية يف الوقت الراهن العديد من الوثائق         
 :اليت يشغلها الطفل يف العصر احلديث، وفيما يلي عرض ألهم هذه الوثائق حسب ترتيبها الزمين

 :م١٩٥٩ اإلعالن العاملي حلقوق الطفل الصادر عام -١

قد تبع هذا   ويعترب هذا اإلعالن من أهم الوثائق الدولية اليت مت تبنيها يف جمال محاية حقوق الطفل، ل               
م، ولقد زاوج هذا اإلعالن بني وجود الطفـل         ١٩٤٨اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان الذي صدر عام        

اجليد واتمع اجليد، كما دعا اجلنس البشري إىل أن يقدم أفضل ما لديه للطفل، حيث اسـتهل هـذا                   

اته، وذلك بتطبيق البنود    اإلعالن مبادئه بأن أوصى الوالدين واحلكومات باالعتراف حبقوق الطفل وحري         
 .العشرة اليت نصت عليها هذه الوثيقة

ويتكون هذا اإلعالن من ديباجة وعشرة مبادئ أساسية تطرقت مباشـرة إىل موضـوع محايـة                
 .احلقوق، فكانت مبثابة قانون حلماية األطفال وحقوقهم

ييز، وجـوب تـوفري   حق مجيع األطفال يف التمتع باحلقوق دون مت : وهذه املبادئ خنلصها فيما يلي    

احلماية القانونية للطفل، وحقه يف االسم واجلنسية، وحقه يف األمن االجتماعي، وحق املعاق يف العالج               
 .والرعاية، وحق الطفل يف الرعاية العائلية واملعنوية الكافية، وحق الطفل يف التعليم اإلجباري ااين

) م١٩٧٩(ناية ا، فقد اعتربت األمم املتحدة سنة        وتذكريا ذا اإلعالن وبأمهية حقوق الطفل، والع      
 .سنة الطفل العاملية، وخصصت يوما عامليا للطفل
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 :م١٩٨٩ اتفاقية حقوق الطفل الصادرة عام -٢

م اتفاقية حقوق الطفل اليت دخلت حيـز        ١٩٨٩حيث تبنت اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف العام         
 واسعا من الدول،    الً من تاريخ اعتمادها، كما القت االتفاقية قبو       النفاذ يف مدة قياسية وهي تسعة أشهر      

 .حيث صادقت عليها غالبية الدول األعضاء يف األمم املتحدة
وبذلك متثل هذه االتفاقية أكثر اتفاقيات حقوق اإلنسان انضماما حيث انضمت إليها كل الـدول               

ة، األمر الذي مل حيدث ألية اتفاقية دولية مـن          ما عدا دولتني مها الصومال والواليات املتحدة األمريكي       

 .قبل
ويعد إبرام هذه االتفاقية خطوة هامة حنو محاية حقوق الطفل، فهي تشمل باحلماية كل اجلوانـب                

 .املتصلة حبياة الطفل، وكيفية احترام وتطبيق حقوق الطفل
عتراف بوجـوب مـنح     وقد قُسمت هذه االتفاقية إىل ديباجة وثالثة أجزاء، وتقوم على أساس اال           

األطفال رعاية خاصة وتوفري فرصة النماء هلم يف ظروف ودية وإنسانية، وقد قـضت االتفاقيـة بـأن                  

األشخاص الذين مل تتجاوز أعمارهم الثماين عشر عاما يتمتعون باحلقوق وباحلماية الواردة يف االتفاقية،              
ئفيت احلقوق املدنية السياسية، واالقتـصادية      ومن أهم السمات املميزة لالتفاقية أا جتمع بني دفتيها طا         

 .واالجتماعية والثقافية، وهي تقر أيضا بدور الوالدين واألوصياء القانونيني يف مناء الطفل وتطوره

 :م١٩٩٠ اإلعالن العاملي لبقاء الطفل ومحايته ومنائه عام -٣

وانتهت تلك القمـة    م،  ١٩٩٠حيث عقد قمة لقادة وزعماء دول العامل يف شهر سبتمرب من عام             
التارخيية من أجل األطفال إىل إعالن عاملي لبقاء الطفل ومحايته ومنائه وما ارتبط ذا اإلعالن من خطة                 

عمل متثل برناجما طويل املدى لعقد التسعينات، وما يعقبه والذي يضع الطفولة يف مقدمة أولويات الدول      
 إجنازا تنمويا يدفع بعجلة التقدم يف املقابل خبطوات         اليت تنشد بلوغ القرن احلادي والعشرين وقد حققت       
 .تساير العصر وتتمشى مع طموحات وآمال جيل الغد

وقد ارتبط ذا اإلعالن العاملي لبقاء الطفل ومنائه خطة عمل ترتكز على اإلجـراءات التنفيذيـة                
طفل بأسرع وقت   تشجيع التصديق على اتفاقية حقوق ال     : احملددة لذلك من خالل عدة توصيات أمهها      

ممكن، وتعزيز الرعاية الصحية األولية للطفل، ودعم اخلدمات الالزمة لزيادة اإلنتاج الغذائي وتوزيعـه،              
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وتدعيم دور املرأة وصحة األم وتنظيم األسرة، وتعزيز دور األسرة لرعاية الطفل ومحايتـه يف مرحلـة                 
لذين يعيشون يف ظروف صعبة للغايـة، ومحايـة   الطفولة املبكرة إىل مرحلة املراهقة، والعناية باألطفال ا  

 .عات املسلحةااألطفال خالل الرت

 :م٢٠٠٢ إعالن عامل جدير باألطفال عام -٤

م دورة اسـتثنائية خاصـة      ٢٠٠٢ مايو   ١٠-٨عقدت اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف الفترة من         
 .نفيذهبالطفولة، صدر عنها إعالن عامل جدير باألطفال مصحوبا خبطة عمل لت

حيث ناشد القادة والرؤساء مجيع أعضاء اتمع االنضمام إليهم يف محلة عاملية تساعد على بنـاء                
، الًجعل األطفال أو  : عامل جدير باألطفال من خالل االلتزام مببادئ وأهداف املؤمتر اليت جتملها فيما يلي            

عليم كل طفل، ومحاية األطفـال      والقضاء على الفقر، وعدم اإلمهال ألي طفل، والرعاية لكل طفل، وت          
من األذى واالستغالل، ومحايتهم من احلروب، ومكافحة فريوس نقـص املناعـة البـشرية اإليـدز،                

 .واإلنصات إىل األطفال وكفالة مشاركتهم، ومحاية األرض من أجل األطفال

 :الوثائق الصادرة عن منظمات إقليمية يف شأن محاية حقوق الطفل بصفة خاصة) ب

 :زها ما يليمن أبر

 : ميثاق حقوق الطفل العريب-١

م، والذي يتكون من    ١٩٨٣وقد مت إقراره من قبل جملس وزراء الشؤون االجتماعية العرب يف عام             
اليمن، فلسطني، سوريا،   :  دول عربية وهي   ٧مقدمة وواحد ومخسني بندا، وقد وافقت على هذا امليثاق          

 .العراق، ليبيا، األردن، مصر

 :م١٩٩٠إلفريقي حلقوق الطفل ورفاهيته لعام  امليثاق ا-٢

م، بعد ١٩٩٩م، ودخل امليثاق حيز التنفيذ يف نوفمرب ١٩٩٠حيث مت إقراره يف أديس أبابا يف يوليو        
 . دولة عضوا يف منظمة الوحدة األفريقية عليه١٥تصديق 

متع بالقيمة القانونيـة    ويالحظ على هاتني الوثيقتني أما ليستا من قبيل االتفاقيات الدولية اليت تت           
امللزمة، ولذلك فهما من قبيل الوثائق الدولية اليت تسترشد ا الدول األعـضاء يف اختـاذ اإلجـراءات                  

 .الالزمة حلماية حقوق األطفال بصفة عامة
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 : اإلعالن الصادر عن مؤمتر منظمة املؤمتر اإلسالمي-٣

 يف شأن حقـوق الطفـل ورعايتـه يف          م،١٩٩٤وقد انعقد يف مدينة الدار البيضاء باملغرب عام         
 .اإلسالم

 ، فقد صدقت اململكـة علـى   وحقوق الطفلاإلنسان وإميانا من اململكة العربية السعودية بكرامة

 .املؤمتر اإلسالمي منظمة عن إعالن حقوق اإلنسان يف اإلسالم الصادر
اليت تقـوم ـا    لة للطفلللطفولة تعمل على تنسيق اجلهود املبذو  سعودية  وقد مت إنشاء جلنة وطنية      

تطويرها وتعزيز املشروعات والربامج الـيت        وتسعي إىل  ،اجلهات واملؤسسات احلكومية واألهلية املعنية    
 .ختدم الطفل وتضمن حقوقه

الدولية حلقوق الطفل املقرة من      ا هلذا التوجه مت انضمام اململكة العربية السعودية إىل االتفاقية         يدكوتأ
ـ ١٦/٤/١٤١٦ وتاريخ   ٧/م، باملرسوم امللكي رقم م    ١٩٨٩ نوفمرب   ٢٠ األمم املتحدة يف   املوافـق   ـه

 .م٢٦/١/١٩٩٦

ويف هذا املبحث سـوف     .  يف القانون الدويل   هكانت تلك أهم الوثائق الدولية بشأن الطفل وحقوق       
أتناول كيفية محاية حقوق األطفال اخلاصة والعامة يف النظام السعودي والقانون الدويل؛ وذلـك مـن                

 :خالل مطلبني مها

 .محاية احلقوق اخلاصة للطفل غري الشرعي يف الشريعة والنظام والقانون الدويل :املطلب األول

 .محاية احلقوق العامة للطفل غري الشرعي يف الشريعة والنظام والقانون الدويل :املطلب الثاين
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 املطلب األول

 لنظام والقانون الدويلمحاية احلقوق اخلاصة للطفل غري الشرعي يف الشريعة وا

 :حق احلياة

 :يف النظام السعودي: أوال

 منذ عهد امللك عبد العزيز رمحه اهللا        الدوليةبالرغم من صدور كثري من النظم املنقولة عن القوانني          
إىل اآلن، إال أن هذه النظم يف مجلتها ال خترج على القواعد العامة يف الشريعة اإلسالمية وال تزال هـي                    

 .)١(العام واملرجع األول لألحكام الشرعية والقواعد النظامية يف اململكةالقانون 

ل املؤديـة  بل السكووفرت  اعتنت اململكة العربية السعودية حبق احلياة والرعاية لكل األطفال، وقد  
التكاتف واحلب بني أفراد األسرة واتمـع أهـم القـوى            إىل ذلك من أمن وغذاء وصحة، وجعلت      

 وذلـك  ودعت إىل التعامل بالعقل واحلكمة، ومنعت العداوة والبغضاء بني النـاس           اية،األساسية للحم 
 .ور واإلناث أو املواطنني واملقيمنيكبتحقيق العدل واملساواة بني الذ

عامة لرعاية األيتام، وتشمل     وتقوم الدولة برعاية األطفال احملتاجني للرعاية البديلة من خالل إدارة         
الـذين   واألطفال الذين يولدون خارج نطاق الزوجية، واألطفال        جمهويل األبوين  هذه الرعاية األطفال  

االنفصال بني الزوجني أو ملرض األم       حيرمون من رعاية الوالدين أو أحدمها أو األقارب بسبب الوفاة أو          

 .أو ألي سبب آخر
املرسـوم  الـصادرة ب    من نظام مزاولة مهنة الطب البشري وطب األسنان        )٢٤(نصت املادة   وقد  

 إال إذا   ،على أنه حيظر إجهاض املرأة احلامل      م٢/٢/١٩٨٨ -هـ  ٢١/١٠/١٤٠٩ يف   ٣/امللكي رقم م  
  من نظام مزاولـة )٢٩( للمادة احياا، ويعاقب الطبيب املخالف لذلك وفقً اقتضت ذلك ضرورة إنقاذ 

 .مهنة الطب البشري

 ـــــــــــــــــــــــــ

: ، اإلسكندرية محاية الطفولة يف الشريعة اإلسالمية والقانون الدويل العام والسوداين والسعودي         : حممد، حممد عبد اجلواد   ) ١(
 .١٣٣ت، ص .منشأة املعارف، د
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من نظام  ) ٦٧(أشارت املادة   وطنه؛  كما أقرت اململكة حق الطفل يف احلياة واحلصول على جنسية           
ـ جيب على   «م على أنه    ٢١/١٢/١٩٨٦ -هـ  ٢١/٤/١٤٠٧  يف ٧/األحوال املدنية رقم م    ل مـن   ك

األحوال املدنية للحصول    اخلامسة عشرة من عمره من املواطنني السعوديني مراجعة إحدى دوائر          أكمل
 .»على بطاقة شخصية خاصة به

يف الـصادر   )٤(الوزراء رقم  ية السعودية الصادر بقرار جملسمن نظام اجلنس) ٧(نصت املادة وقد  
لد داخل اململكة العربية السعودية     من و  ايكون سعودي «أنه  على   م٢٢/١/١٩٥٤ -هـ  ٢٥/٩/١٣٧٤

سعودية وأب جمهول اجلنسية أو ال جنسية له، أو ولد داخل اململكـة              أو خارجها ألب سعودي أو ألم     
 .»ا فيها ما مل يثبت العكسقيط مولودجمهولني، ويعترب الل ألبوين

 .ويف هذه املادة نالحظة مدى االهتمام باألطفال غري الشرعيني إىل حد كبري يف اململكة

على األرض   الطفل جمهول األبوين سعودي اجلنسية حبكم امليالد      السعودي  اعترب نظام اجلنسية    فقد  
للسعوديني من احلقوق واالمتيازات حيث يسجل       السعودية حىت وإن أكن أبواه جمهولني، وبالتايل له ما        

فيه أن    يراعى ،اا رباعي العثور عليه وتستخرج له شهادة تبليغ والدة ويتم منحه امس          الطفل منذ والدته أو   
 معروفة  كانتتاريخ ميالده واسم األم إن       يكون من األمساء الشائعة يف البيئة احمليطة، ويدون يف الشهادة         

 وبعد ذلك يتم استخراج شهادة تسجيل سعوديني وشهادة         ، جمهولة كانت  لألم إن  أو يوضع اسم ومهي   

آخر، ويراعـى عنـد      أي مواطن ك سنة   ١٥وجواز سفر وبطاقة أحوال شخصية عند بلوغ سن          ميالد
 .ا حلقوقه وحقوق األسرة احلاضنةوضمان ا لهكرامإتسمية الطفل أال حيمل اسم األسرة احلاضنة 

التنكر له ألي سـبب      ل من حياول حرمان طفل من هويته أو       كنص على معاقبة    ما أن النظام قد     ك
 وتـاريخ   ٢٠باملرسـوم امللكـي رقـم        املادة السابعة من نظام اجلنسية املعدلـة      كما يف   غري شرعي   

 .ـه١٢/١١/١٣٧٩

 :يف القانون الدويل: ثانيا

د يف االتفاقيـة الدوليـة      أكدت كافة املواثيق الدولية على حق الطفل يف احلياة؛ ومن ذلك ما ور            
 ):٦(حلقوق الطفل يف املادة 

»١-يف احلياةالًا أصي تعترف الدول األطراف بأن لكل طفل حق . 
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 .» تكفل الدول األطراف إىل أقصى حد ممكن بقاء الطفل ومنوه-٢
لكل إنـسان احلـق     «: من العهد الدويل للحقوق املدينة والسياسية على أن       ) ٦(وقد نصت املادة    

 .»وال جيوز حرمان أي فرد من حياته بشكل تعسفي، الطبيعي يف احلياة
 وعلى املستوى اإلقليمي نصت االتفاقية األوربية حلماية حقوق اإلنسان، واحلريات األساسـية يف             

ا ولن حيرم أحد من حياته عمد، حق كل شخص يف احلياة مكفول مبقتضى القانون    «املادة الثانية على أن     
إال تنفيذًا حلكم اإلعدام الصادر من حمكمة، ويف احلالة اليت تكون اجلرمية عليهـا باإلعـدام مبقتـضى                  

 . »القانون
لكل إنـسان احلـق يف أن       «: على أن ) ٤(كما نصت االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان يف املادة         

إلعدام؛ أن توقع هذه العقوبة إال علـى    وال جيوز يف البلدان اليت مل تلغ فيها عقوبة ا         ، تكون حياته حمترمة  

أكثر اجلرائم خطورة، وال جيوز إعادة عقوبة اإلعدام يف الدول اليت ألغتها، كما ال جيوز احلكم باإلعدام                 
يف اجلرائم السياسية على األشخاص الذين كانوا وقت ارتكاب اجلرمية دون الثامنة عشر عاما، أو فوق                

، وأن لكل شخص حمكوم عليه باإلعدام حق طلب العفو العام أو اخلاص             السبعني، أوعلى النساء احلوامل   
 .»أو تبديل العقوبة

: على أن ) ١٢-١٠( وعلى املستوى العريب واإلسالمي نص امليثاق العريب حلقوق اإلنسان يف املواد            

 طلـب   ولكل حمكوم عليه باإلعدام حـق يف      ، ال تكون عقوبة اإلعدام إال يف اجلنايات البالغة اخلطورة        «
العفو أو ختفيض العقوبة، وال جيوز يف مجيع األحوال احلكم بعقوبة اإلعدام جبرمية سياسية، أو على مـن                  
يقل عمره عن مثانية عشر عاما، أو على امرأة حامل حىت تضع محلها، أو على أم رضيع إال بعد انقضاء                    

 .»عامني على تاريخ الوالدة
احلياة حق مكفول لكل «: ة يف املادة الثانية منه على أن ونص ميثاق حقوق اإلنسان للدول اإلسالمي     

وال جيوز إزهـاق روح     ، وعلى األفراد واتمعات والدول محاية هذا احلق من كل اعتداء عليه          ، إنسان
وأن ، دون مقتضى شرعي، وحيرم اللجوء إىل وسائل تقضي إىل إفناء النوع البشري كليـا أو جزئيـا                

حلياة البشرية على ما شاء اهللا واجب مقدس، فال جيوز اإلجهاض دون ضـرورة              احملافظة على استمرار ا   
 .»وال احليلولة دون الزواج أو اإلخصاب أو اإلجناب بصورة دائمة غري هذه الضرورة، شرعية
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محايتـه  إىل  الطفل حيتـاج    ، ف محاية خاصة لألطفال من آثار القتال     كما نص القانون الدويل على      

ن إ بل   ،)١(م١٩٤٩تفاقية جنيف الرابعة لعام     اعات املسلحة، وهو ما اعترفت به       بشكل خاص أثناء الرتا   

 )٢( قد أضفى محاية خاصة لصاحل األطفال يف حاالت الرتاع املـسلح           م١٩٧٧الربوتوكول األول لعام    

حترام خاص، وأن تكفل هلم احلماية ضد أية صـورة          اجيب أن يكون لألطفال موضع      «: فنص على أنه  
ياء، وجيب أن يئ هلم أطراف الرتاع العناية والعون الذين حيتاجون إليهما، سـواء              من صور خدش احل   

 .»بسبب صغر سنهم، أو ألي سبب آخر
جيب توفري الرعايـة واملعونـة      « واليت تنص على أنه      ٤/٣كما أن الربوتوكول الثاين كفل باملادة       

 .»ات غري الدوليةلألطفال بالقدر الذي حيتاجون إليه حلماية لألطفال خالل الرتاع

 على أن حاالت الوالدة واألطفال حديثي الوالدة يصنفون         ٨/١وينص الربوتوكول األول يف املادة      
 .مع اجلرحى واملرضى بإعتبارهم فئة حتتاج إىل احلماية

 بأن األطفال حيتاجون إىل رعاية خاصة، حيث تنص على أنه           )٢٤(تفاقية الرابعة يف املادة     وتؤكد اال 
ن يترك األطفال دون اخلامسة عشرة الذين تيتموا أو فصلوا عن عائالم بـسبب احلـرب                ال جيوز أ  «

 .)٣(»ألنفسهم، وأنه ينبغي تسهيل إعاشتهم وممارسة عقائدهم الدينية وتعليمهم يف مجيع األحوال

 فقد أكدت الدراسات الطبية احلديثة بعد طول حبث وجتريب أمهية الرضاعة            وبالنسبة إىل حق الرضاعة،   

 .الطبيعية لصحة الطفل ومنوه وحتصينه ضد األمراض، وتدعو األمهات إىل العودة إىل الرضاعة الطبيعية
وها هي الدراسات النفسية تؤكد أن أمهية الرضاعة الطبيعية ال تنحصر يف كوا الغذاء الطبيعـي                

ب العطف واحلنان،   واملناسب والصحي للطفل، بإا عالقة مهمة تنشأ بني الطفل وأمه ومن خالهلا يتشر            
 .وتطمئن ا نفسه وجوارحه

 ـــــــــــــــــــــــــ

يقها يف األراضي الفلسطينية م وتطب١٩٤٩تفاقية جنيف الرابعة حلماية األطفال املدنيني لعام ا :عبد الرمحن، أبو النصر )١(
 .٢١٧، ص م٢٠٠٠كلية احلقوق، ، جامعة القاهرة: القاهرة،  غري منشورةرسالة دكتوراهاحملتلة، 

، ١طدار الفكر اجلامعي، : القاهرة، حقوق الطفل بني الشريعة اإلسالمية والقانون الدويل :حسنني احملمدي، بوادي )٢(
 .٩٩، ص م٢٠٠٥

دار املستقبل : القاهرة، دراسات يف القانون الدويل اإلنساين، ة األطفال يف حاالت الرتاع املسلحمحاي :ساندرا، سنجر )٣(
 .١٤٤، ص م٢٠٠٠العريب،
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إن تشجيع  «:  يؤكد على احلقائق سالفة الذكر     »اليونيسيف«وها هو تقرير األمم املتحدة للطفولة       
 . مليون رضيع سنويا١,٥الرضاعة الطبيعية يف العامل الثالث من شأنه أن ينقذ احلياة ما يقرب من

 املعقمة اليت حتتوي على مسحوق احلليب افف باملاء         فالرضع الذين يتغذون بزجاجة اإلرضاع غري     
إن الرضاعة الطبيعية هي تغذية متكاملة وصـحية        . غري النقي، هم األكثر عرضه للوفاة يف فترة الطفولة        

 .)١(»وهي تساعد يف مقاومة اإلصابات باألمراض العامة. وآمنة وغري مكلفة

وعملـي مـن قبـل      دعم معنوي   رضعات إىل   ويؤكد تقرير منظمة اليونيسيف حاجة األمهات امل      

األزواج وأفراد العائلة واألمهات األخريات وموظفي الصحة وأصحاب العمـل التعليمـي ووسـائل              
 : ويذهب التقرير إىل حاجة األمهات املرضعات إىل نوعني من الدعم والتشجيع. اإلعالم

يتم فيها ذلك بعـد، ووضـع       ية ملسحوق احلليب يف البلدان اليت مل        ا إيقاف محالت الدع   :األول

  .الصقات تبني األخطار النامجة عن اإلرضاع بالزجاجة

قيام املؤسسات الصحية الوطنية بتزويد مراكز األمومة مبراعاة إرشادات منظمـة الـصحة           : والثاين

 .»عشر خطوات لبلوغ رضاعة طبيعية ناجحة«العاملية واليونيسيف املسماة 
فل وإن عنيت حبماية ورعاية الطفل منذ والدتـه، إال أـا مل              أن اتفاقية حقوق الط    املؤسفومن  

 يف احلقوق الواردة يف االتفاقية هذا على الرغم مـن أن            »حق الطفل يف الرضاع   «تدرج بشكل صريح    

 .)٢(أمهية هذا احلق للطفل مل تعد اآلن حمل شك

اقية حقوق الطفـل    من اتف ) ٢٧( فقد عاجلت املادة     وبالنسبة إىل حق النفقة للطفل غري الشرعي،      

فتعترف الفقرة األوىل من هذه املادة حبق كل طفل يف مستوى معيـشي             . مسؤولية اإلنفاق على الطفل   

 .مالئم لنموه البدين والعقلي والروحي واملعنوي واالجتماعي
وحتمل الفقرة الثانية من نفس املادة الوالدين أو أحدمها أو األشخاص اآلخرين املسؤوليني عن الطفـل                

 .سؤولية األساسية يف القيام يف حدود إمكانتهم املالية وقدرم، بتأمني ظروف املعيشة الالزمة للطفلامل

 ـــــــــــــــــــــــــ

 .١٢٣، مرجع سابق، ص حقوق الطفل: عبد اهلادي، عبد العزيز خميمر) ١(
 .١٢٦سابق، ص الرجع امل) ٢(
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 .وهذه نصوص عامة تشمل مجيع األطفال الشرعيني وغري الشرعيني، فالنفقة مكفولة لكليهما
يف واملالحظ أن صياغة هذه الفقرة جاءت ذات طابع عام بشكل يستوعب مجيع األنظمة املتبعـة                

فتحمل املسؤولية املالية عن تربية الطفل قد يتحمله الوالد أو يشارك فيـه األب واألم،               . الدول املختلفة 
ويف حالة عدم وجود الوالدين أو أحدمها أو عسرمها وعدم متكنهما من اإلنفاق كما هـو احلـال يف                   

 .الشريعة اإلسالمية
ا لظروفهما ويف حدود إمكانيتـهم باختـاذ        الدول األطراف يف االتفاقية وفقً    ) ٢٧/٣(وتلزم املادة   

التدابري الالزمة ملساعدة الوالدين أو غريهم من األشخاص املسؤولني عن الطفل يف إمهال هـذا احلـق                 
 .وتقدمي املساعدة املادة وبرامج الدعم، خاصة فيما يتعلق بالغذاء و الكساء واإلسكان

حـق الطفـل يف االنتفـاع يف الـضمان          «من االتفاقية على    ) ٢٦(وذا اخلصوص تنص املادة     

 .»االجتماعي، وبضرورة منح إعانات عند االقتضاء لألشخاص املسؤولني عن إعانة الطفل
ونظرا ألمهية حصول الطفل على النفقة الضرورية له من الوالدين أو من األشخاص املسؤولني ماليا               

فاقية مجيع التدابري لكفالة حتصيل نفقة      على أن تتخذ الدول األطراف يف االت      ) ٢٧/٤(عنه، نصت املادة    
الطفل، سواء كان ذلك داخل الدولة املعنية أو يف اخلارج، فعندما يكون الشخص املسؤول ماليا عـن                 

وحتبذ هذه املادة الدول األطراف يف االتفاقيـة        . الطفل يف دولة أخرى غري الدولة اليت يعيش فيها الطفل         

 . هذا املوضوعإىل إبرام اتفاقيات دولية لتنظيم
واجب اتمع والسلطات العامـة     « م على    ١٩٥٩وينص املبدأ السادس من إعالن حقوق الطفل لسنة         

 .»تقدمي املعونة الكافية لألطفال احملرومني من رعاية األسرة وبذل املعونة املالية إلعانة أبناء األسر كبرية العدد

 :حق احلضانة

 :يف النظام السعودي: أوال

 اجلهـود  بـذل  من وبالرغم .الرشد سن بلوغه وحىت والدته منذ للطفل الطبيعية البيئة هي األسرة
 صاحلة غري بيئة جيعلها مما األساسية؛ اتهمقوما أحد األسرة تفقد قد أنه إال األسرة، أفراد الروابط لتقوية
 عـن  واليـة ال سلب أو الفضلى، مصلحته لتحقيق أسرته عن فصل الطفل  حيتم مما الطفل بتربية للقيام

 األوصـياء  أو األبوين جدارة عدم ثبوت أو عند  طويلة ملدة السجن أو الوفاة أو املرض بسبب األبوين



 - ١١٦ -

 الدولـة  تكفـل  هذه احلـاالت   مثل ويف .للطفل الويل استغالل ثبوت أو التربية بواجب األطفال على
االجتماعية  الدور طريق عن وذلك عشرة؛ الثامنة يبلغ ومل العمر من السابعة بلغ الذي السعودية الطفل 

 االجتماعيـة  واملراكز واملؤسسات للدور النظم من جمموعة الدولة وضعت حيث اخلريية؛ أو احلكومية
 .)م١٩٧٥ مايو ٢٤هـ، ١٣٩٥ األوىل  مجادي١٣ يف )٦١١( بالقرار

 يف )١٥٦( رقم بالقرار دورا حلضانتهم  هلم الدولة فأوجدت العمر من السابعة دون ما األطفال أما

 .)١(اخلريية للجمعيات التابعة للدور إضافة ،)م١٩٧٥ فرباير ١٩ - هـ١٣٩٥ صفر ٨

 :حق األبوة

 :يف النظام السعودي: أوال

 رعاية برامج منها عدة؛ برامج خالل من العائلية البيئة من احملرومني اململكة السعودية األطفال   ترعى
 منها ولكل األيتام، كفالة ونظام االجتماعي، الضمان تإعانا وبرامج التربية االجتماعية،  ودور األيتام،

 املناسـب  الربنامج اختيار بعد ابه الطفل التحاق عند الطفل الفضلى  مصلحة تقدم اليت اخلاصة لوائحه
 واالجتماعيـة  الصحية الرعاية برامج بتقدمي خمتلف  اخلريية اجلمعيات من العديد تقوم كما الطفل، حلالة

 كفالة الئحة حتددها للشروط اليت  وفقًا الكاملة الكفالة ذلك يف مبا لألطفال والثقافية ميةوالتعلي واإليوائية
 .األيتام

 وإعانـة  إيواء من لظروفهم وفقًا املعاقني األطفال لفئة الشاملة الرعاية املعاقني األطفال دور وتقدم

 الـصحية  حالتـه  ويرعى فلالط مصلحة حيقق مبا وغريها اريةنه ورعاية وكفالة وعالج وتعليم  وتأهيل
 .واالجتماعية
 مـع  العائلية البيئة من احملرومني السابعة سن دون األطفال بقبول احلضانة دور تقوم لذلك باإلضافة

 .الطفل الحتياج وفقًا ومحاية وتعليم ورعاية كفالة من ببقية الربامج متتعه

 وكرامة حرية أكثر بفرص للطفل ةاحليا حق يضمن  الذي »التبين« الكفالة اململكة بنظام  كما تعمل 
 .املستقبل يف مواهبه وإبراز الطفل لنمو

 ـــــــــــــــــــــــــ

 .٣٢م، ص ٢٠٠٣م املتحدة، تقرير احلكومة السعودية عن اتفاقية حقوق الطفل، األم) ١(
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 مبـا  البديلة، واألسر للكفالة املنظمة الشروط اإلسالمية الشريعة عليه تنص ملا وفقًا الدولة ووضعت
 من النساء أو األسر من الكفالة راغيب يف توفرها جيب عدة اشتراطات وفق الفضلى مصاحل الطفل  يضمن
 احملتاجة البديلة لألسر اإلعانات وخصصت واملالية، واالجتماعية واملقدرة الصحية  احلسنة السمعة ذوي

 لنظـام  وفقًا املكفولني لألطفال اإلساءة وعدم البديلة بواجبها  األسر قيام ملتابعة خاصة برامج ووضعت

 بديلـة  أسـر  قيام جيعتش«: خطة التنمية  يف الواردة السياسات من ٤/١ رقم الفقرة يف وجاء. الكفالة
 .»اخلاصة الظروف وذوي األيتام األطفال لرعاية ودعمها وحاضنة

 :يف القانون الدويل: ثانيا

 هـي  األوىل: أن نفرق بـني مـرحلتني  حق األبوة للطفل    ميكن بصدد القانون الدويل وموقفه من       

 . ك هي ما يلي ذلوالثانيةم، ١٩٩٨املرحلة السابقة على اتفاقية حقوق الطفل سنة 

 اهتمت بعض إعالنات واتفاقيات حقوق اإلنـسان باإلشـارة إىل األمومـة             املرحلة األوىل ففي  

والطفولة، وبرعاية األم احلامل، خاصة العاملة، هذا وإن جاءت احلماية يف نصوص ذات طابع تقرر املبدأ   
  .دون أن تفصله، وهي نصوص تترك للدول الكثري من احلرية، ومساحة واسعة من التقدير

لألمومة والطفولـة   « على أن ) ٢٥( ةاداملم ينص يف    ١٩٤٨فاإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان سنة      
 . »...احلق يف مساعدة ورعاية خاصتني

م ينص يف املبدأ الرابـع      ١٩٥٩وإعالن حقوق الطفل الصادر عن اجلمعية العامة لألمم املتحدة عام           

 .ماية اخلاصتني الالزمتني قبل الوضع وبعدهمنه على ضرورة أن حيظى الطفل وأمه بالعناية واحل
ورمبا يؤخذ على هاتني الوثيقتني أن ما ورد ما من نصوص خبصوص املسألة حمل الدراسة يفتقران                
 . إىل القوة اإللزامية، فهما جمرد توصيات توجه النصح والتوجيه للدول األعضاء يف منظمة األمم املتحدة

من العهد الدويل اخلـاص     ) ١٠(طابع اإللزامي، فإننا جند أن املادة       فإذا انتقلنا إىل النصوص ذات ال     
م ١٩٩٦ ديسمرب سنة  ١٦ يف جتماعية والثقافية الذي وافقت عليه األمم املتحدة      قتصادية واال باحلقوق اال 

تنص على محاية خاصة قبل الوضع وبعده، وضرورة منح األمهات العامالت يف أثناء هذه الفترة، أجازة                
 . صحوبة باستحقاقات ضمان اجتماعي كافيةبأجر أو م
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هذا وإن ركـز بـشكل      ويالحظ أيضا على هذا النص طابع العمومية دون حتديد عناصر احلماية،          
خاص على األم احلامل العاملة، فأوجب هلا خالل فترة احلمل أجازة بأجر أو مصحوبة باسـتحقاقات                

متتد إىل فترة قصرية تسبق الوضع       -من النص كما يظهر   -ضمان اجتماعي، مع مالحظة أن احلماية هنا        
 . وتليه

م، باعتبارها أول   ١٩٨٩ أما املرحلة الثانية وهي املرحلة اليت تبدأ مع إبرام اتفاقية حقوق الطفل سنة            
فقد كـان مـن      اتفاقية دولية ذات طابع عاملي فهي تعاجل بشكل كامل ومفصل حقوق الطفل وحده،            

اقية بشكل أكثر عمقًا وتفصيالً حقوق الطفل واألم يف مرحلة احلمل وقبل            املأمول فيه أن تعاجل هذه االتف     
الوضع، إال أا خيبت اآلمال عندما اقتصرت ديباجة االتفاقية على توجيه الدول إىل حاجة الطفـل إىل                 

 .»مبا يف ذلك محاية قانونية مناسبة قبل الوالدة وبعدها« وقاية ورعاية خاصة

وهي اتفاقية ذات طابع  ل اإلسالمية يف جلنة إعداد اتفاقية حقوق الطفل،  أن ممثلي الدو   املؤسفومن  
إدراج تلك احلقوق املقررة للطفـل      عاملي، استغرق إعدادها ما يقارب العشر سنوات، قد تقاعسوا عن           

بل ميالده يف الشريعة اإلسالمية يف صلب االتفاقية، وهي حقوق تضمن الرعاية للطفل قبل مولده، وال                ق
مع روح وجوهر أي تشريع وضعي، بل رمبا حرصت العديد من التشريعات الوطنية على تقرير               تتعارض  

 .)١(ما جاءت به الشريعة استنادا إىل دراسات طبية أو نفسية أو اجتماعية

 املطلب الثاين

 محاية احلقوق العامة للطفل غري الشرعي يف الشريعة والنظام والقانون الدويل

 :اللفظية والفعليةحق احلماية من اإلساءة 

 :يف النظام السعودي: أوال

 االهتمام ـا    أية جديده يف اتمع السعودي بد     تعترب قضية محاية األطفال من اإليذاء واإلمهال قض       

ولقد بدأت املستشفيات السعودية مبناقشة هذا املوضـوع بـشكل علـين            . يتزايد يف السنوات األخرية   
وزيادة على ذلك بدأت وسائل اإلعالم      . ات الكبرية هلذا الغرض   وشكلت العديد من اللجان يف املستشفي     
 ـــــــــــــــــــــــــ

 . وما بعدها٤٢، مرجع سابق، ص حقوق الطفل: عبد اهلادي، عبد العزيز خميمر) ١(
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ولقـد بـدأ    . تناقش بعض احلاالت اليت تعرضت لإلمهال أو إساءة املعاملة من قبل الوالدين أو األقارب             
    ذا املوضوع أيض ا حيث نوقشت أول رسالة دكتوراه حول هذا املوضوع من قبـل            الباحثون يهتمون

 م كما أن وزارة املعارف شكلت جلنة وطنية للطفولة من أجل دراسة هذه              ٢٠٠٠منرية آل سعود عام     
وبالنظر إىل بعض األمور املنظمة حلقوق األطفال ومحايتهم يف اتمع السعودي جند أن اململكة              . القضية

له العربية السعودية توفر التعليم ااين لكافة األطفال الذكور و اإلناث وحترص على نشر التعليم ووصو              
ـ  اهذه اجلهود يبقى التعليم اختيار    إىل كل طفل مهما كلف األمر إال أن املالحظ أنه رغم كل               امتروكً

     القرار األباء واألمهات، فليس هناك قانون   وجيعل احلرمان منه جرمية باإلمكان النظر       ا جيعل التعليم إلزامي 
ر إىل دور املدارس يف محاية األطفال يف        وبالنظ. فيها من اجلهات املختصة كما هو احلال يف بعض البلدان         

                تمع السعودي جند أنه ال يوجد سياسة عامة منصوص عليها من وزارة املعارف إال أن هناك اجتهاداا 

من العاملني يف املدارس للتعامل مع هذه احلاالت دون وجود برتوكول موحد يتم التعامل من خاللـه                 
ك للعاملني يف املدرسة دومنا أي إلزام أو مسئولية يف حال عدم القيام  بأن القيام مبثل هذا العمل مترو     اعلم
ا من قبل املعلمني    ا مضاعفً ا واهتمام  خاص اوتعترب هذه املهمة ليست سهلة إذا يتطلب القيام ا تدريب         . به

 واملعلمات ويشري البعض إىل ضرورة تشجيع األطفال على احلديث والتخاطب مع املعلمني ومع زمالئهم 
والبد  وذلك لضمان كسب ثقتهم مما يقود إىل اإلبالغ عن كل ما يتعرضون له يف حميطهم االجتماعي،               

من مراعاة السرية واخلصوصية إضافة إىل تعاليم الشريعة اإلسالمية فيما يتعلق باحلقوق والواجبات جلميع      
امسة رغم اجلهود اجليدة اليت     وال يزال اتمع السعودي يفتقر إىل العديد من اخلطوات احل         . أفراد األسرة 

 : ومن أمهها؛بذلت يف هذا اال
 . يف اال الصحي لألطفالا ملحوظًاحقق اتمع السعودي تقدم فقد :الناحية الصحية

 . الرعاية الطبية اانية-١

 . السجل الطيب اإللزامي منذ الوالدة ويشمل على التطعيمات األساسية والضرورية-٢
الطيب والتأكد من اكتمال     طالع على سجله  لطالب بالتسجيل يف املدرسة إال بعد اال       ال يسمح ل   -٣

 .التطعيمات املطلوبة
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 :الناحية االجتماعية
 :توفر الدولة العديد من اخلدمات االجتماعية لألطفال وذلك من خالل

 .  إعانة الضمان اإلجتماعي لكل أسره حمتاجة ولديها أطفال-١
 .ؤسسية لألطفال اليتامى واللقطاء ومن ال عائل هلم توفري الرعاية امل-٢

 . رعاية األحداث عن طريق دور املالحظة االجتماعية-٣
 . املساعدات اخلاصة باملعاقني واملشلولني وألسرهم-٤
 . برنامج األسر احلاضنة-٥

 :الناحية األمنية
قعد األمامي وضـرورة   يف السعودية على ضرورة عدم اركاب األطفال يف امل     ةتنص األنظمة املروري  

االهتمام ذه التنظيمات بل ربط األحزمة أثناء السري إال أن املالحظ أن السائد يف اتمع السعودي عدم          
 البعض إىل وضع األطفال يف السيارات بطريقة تعرضهم للخطر ومن املالحظ أن املرور ال يطبـق                 أيلج

اتمع بشكل عام مما يعرض الكـثري مـن األطفـال           األنظمة اخلاصة باألطفال مما أفقدها املصداقية يف        
 .لألخطار الناجتة عن اإلمهال أثناء استخدام السيارات

أما بالنظر إىل الدفاع املدين فإنه ال يوجد ما يدل على وضع األطفال يف االعتبار يف تصميم املنازل                  

        واالشتراطات الضرورية حلماية األطفال فمن املالحظ أن املنازل وحمتويا    علـى   اا قد تشكل أخطـار 
 .األطفال ومع ذلك مل يتم منعها إضافة إىل املسابح اليت أدت حبياة العديد من األطفال

ويالحظ اإلمهال الواضح لألطفال يف الشوارع وعدم تنظيم عملية السري أو إجياد إرشادات خاصة              
ي إىل تعـرض بعـضهم إىل       أمام املدارس أو مساعدة األطفال وتنظيم عمليه عبورهم للشوارع مما يؤد          

حوادث مرورية إضافة إىل وجود بوابات املدارس على الشوارع الرئيسية مباشرة ممـا يعـرض حيـاة                 

 . األطفال للخطر
أما من ناحية الوعي واإلحساس باملسئولية االجتماعية ال يزال االهتمام باألطفال ومحايتـهم مـن               

 فمن املالحظ أن هنـاك اخنفـاض يف اإلحـساس           اإليذاء واإلمهال قضية جديدة يف اتمع السعودي      
باملسؤولية االجتماعية جتاه األطفال ويتضح ذلك من خالل عدم التدخل يف حالـة تعـرض األطفـال                 
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               م واعتبار ذلك يف حال حدوثه أمام اجلمهور أمرا أسـريال يليـق    اللضرب من والديهم أو أحد أقار 
 ا قد يكون مألوفً   ان رعاية من الكبار لفترات طويلة أمر      كما أن إمهال األطفال وتركهم دو     . التدخل فيه 

 .ال يدعو إىل انتقاد اآلخرين
 :اخلدم و العمالة املرتلية

تنتشر العمالة املرتلية الوافدة يف اتمع السعودي ومعظم هذه العمال قادمة من دول شرق أسيا وال                
 اىل اخلدم بالقيام بكافة أعمال املرتل وأحيان      تتكلم اللغة العربية والبعض منهم ليسو من املسلمني ويعهد إ         

تلعب اخلادمة دور األم يف التعامل مع األطفال ويف حاالت كثرية يترك األطفال الـصغار مـع اخلـدم              
 .لوحدهم ويتعرضون ألشكال كثرية من إساءة املعاملة واإلمهال

عاملة واإلمهال مـن اخلـدم   وتشري وسائل اإلعالم بني احلني واألخر إىل أنواع متعددة من إساءة امل    

 .واليت وصلت يف بعض األحيان إىل وفاه بعض األطفال هلذا السبب

 :محاية احلقوق العامة يف املواثيق واالتفاقيات الدولية: ثانيا

قننت مواثيق حقوق اإلنسان خاصة ما انتهت إليه الدراسات االجتماعية والنفسية من حاجة الطفل              
 .والتفهم خاصة يف سنوات عمره األوىل، وكذلك حظر اإلساءة إليه أو إمهالهإىل حسن املعاملة واحملبة 

م ينص على حق الطفل يف احملبـة والـتفهم          ١٩٥٩فاملبدأ السادس من إعالن حقوق الطفل لسنة        
 .وحيظر إال يف الظروف اإلستثنائية فصل الصغري عن والديه. والتمتع برعاية والديه

تتخذ الدول األطـراف مجيـع التـدابري        «قوق الطفل على أن      من اتفاقية ح   ١٩/١وتنص املادة   
التشريعية واإلدارية واالجتماعية والتعليمية املالئمة حلماية الطفل من مجيع أشكال العنف أو الـضرر أو               
اإلساءة البدنية أو العقلية واإلمهال أو املعاملة املنطوية على اإلمهال، أو استغالل مبا يف ذلـك اإلسـاءة                  

األوصياء القانونيني عليـه أو علـى أي        « أو الوصي القانوين     »الوالدين«وهو يف رعاية الوالد     اجلنسية  
 .»شخص آخر يتعهد الطفل برعايته

 :من االتفاقية) ١٦(وطبقًا للمادة 

 ال جيوز أن جيرى أي تعرض تعسفي أو غري قانوين للطفل يف حياته اخلاصة أو أسرته أو مرتله                   -١«

 .ساس غري قانوين بشرفه أو مسعتهأو مراسالته،وال أي م
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 .» للطفل حق يف أن حيميه القانون من مثل هذا التعرض أو املساس-٢

أال يعرض أي طفل للتعذيب أو لغريه من ضروب املعاملة أو           «على أنه   ) أ/٣٧(وأيضا نصت املادة    
 .»العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهنية

 إمكانية وقوع الطفل ضحية لشكل من أشكال اإلمهـال أو           وقد قدر واضعو اتفاقية حقوق الطفل     
من االتفاقية على حق الطفل الذي يتعرض       ) ٣٩(االستغالل أو اإلساءة أو التعذيب، وهلذا نصت املادة         

 .حلالة أو أكثر من هذه احلاالت احلق يف إعادة التأهيل البدين والنفسي وإعادة االندماج االجتماعي له

م وأصدر توصيات كثرية تتكون من      ١٩٨٩ا حلقوق األطفال عام     تحدة مؤمتر عقدت األمم امل  وقد  
 :ةوميكن تقسيمها إىل أربعة أقسام رئيسي،  مادة تتعلق مجيعها حبقوق األطفال ومحايتهم)٥٤(

 احلقوق املعيشية وتركز على حق الطفل يف احلياة وإشباع حاجاته األساسية كالغذاء والرعاية              -١
 الصحية والسكن 

جتماعيـة  احلقوق التنموية وتتعلق باحلقوق اليت حيتاجها األطفال من أجل اكتمال تنشئتهم اال            -٢

وإعدادهم ملمارسة احلياة بشكل فعال مثل التعليم، التربية، ممارسة العبادات الدينيـة حريـة الـتفكري                
 .واللعب
اعتداء أو إساءة    حقوق الطفل يف احلماية وتتطلب أن يتمتع األطفال حبماية حلقوقهم ضد أي              -٣

 .معامله أو إيذاء أو إمهال أو استغالهلم بأي شكل

 حقوق الطفل اتمعية واليت تتطلب أن يتمتع األطفال بدور بارز يف املشاركة اتمعية والتمتع               -٤
 .حبرية التعبري يف إبداء آرائهم ومناقشة كل ما يؤثر يف حيام

واد اليت وردت يف ميثاق األمم املتحدة حلقـوق األطفـال            اال ال يتسع إليراد مجيع امل      نونظرا أل 
 :فسوف نكتفي باإلشارة إىل بعض ما يتعلق حبقوق الطفل يف احلماية من إساءة املعاملة واإلمهال

 . الطفل هو كل إنسان مل يتجاوز الثامنة عشر عاماً )١

رقة أو تغيري وبغض النظـر   على مجيع الدول املوقعة على هذا القرار تطبيقه بالكامل بدون تف      - أ )٢
 .عن الطفل أو والدية أو لونه، أو عرقه، أو جنسه، أو دينه، أو لغته أو بلده، أو طبقته االجتماعية
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 على مجيع الدول أن تقوم باإلجراءات الالزمة حلماية األطفال من مجيع أنـواع التفرقـة أو                 -ب
 . العقاب أو اإلمهال

 أن توضع مصلحتهم فوق كل االعتبارات سواء كان هـذا            ينبغي عند التعامل مع األطفال     - أ )٣
 .التعامل من قبل الوالدين أو من غريهم

 على كل الدول توفري محاية لكل األطفال مع األخذ يف االعتبار حق الوالدين أو من ينـوب                  -ب
 .عنهم يف التربية

ساعد يف تنفيـذ هـذه       على كل الدول أن تقوم بالتدابري والتشريعات القضائية واإلدارية اليت ت           )٤
 .االتفاقية وضمان تنفيذها

 جيب تسجيل وتسمية كل طفل مباشرة بعد الوالدة ويترك حق التسمية للوالدين كمـا جيـب             )٥

 . يف اكتساب اجلنسية واهلوية االعتبارية وال حيق حرمانه منها بأي شكلا مباشراإعطاء الطفل حقً
رف إال يف حالة ثبوت عدم صالحيتهم للتربية         جيب عدم نزع الطفل من والدية حتت أي ظ         - أ )٦

ويشترط أن يكون نزع الطفل من والدية يـأيت ملـصلحته           . وذلك بقرار قضائي أو إداري يثبت ذلك      
 . الشخصية
فيجب مراعاة حقه يف االحتفاظ بعالقته      " عندما يتم نزعه من والدية    "  جيب مراعاة حق الطفل      -ب

 .لحة الطفل تقتضي عدم هذا االتصالبوالديه أو أحدمها ما مل يثبت أن مص
٧(       خاصة للتأكد أن الوالدين يقومون بواجبـهم التربـوي          ا ينبغي على كل دوله أن تبذل جهود 

السليم وأما مؤهالن لرعاية الطفل واالهتمام به وتربيته وينطبق هذا املعيار على من ينوب عن الوالدين                
 .يف عملية التربية

وله بإصدار األنظمة والقوانني التشريعية واإلدارية واالجتماعية والتربوية  ينبغي أن تقوم كل د    - أ )٨

اليت تساهم يف توفري احلماية للطفل من أن يكون عرضة لإليذاء البدين والنفسي واجلنسي أو غريه مـن                  
 .أشكال اإلمهال وسوء املعاملة

 .اها عمليلية لتنفيذها وتطبيقآل على  هذه األنظمة جيب أن تكون مالئمة وتشم-ب
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 الطفل الذي تقتضي مصلحته نزعة من أسرته جيب أن تتوىل الدولة احملافظة على كافة حقـوق                 )٩
 .هذا الطفل وأن توفر له الرعاية و احلماية الالزمة

 الطفل املعاق أو الذي يعاين من عدم القدرة على ممارسة حياته بشكل طبيعي مـن حقـه أن     )١٠
مته وإنسانيته وتكون الدولة أو اتمع الذي يعيش فيه هو املسئول عـن             يتمتع حبياة كرمية حتفظ له كرا     

 .توفري متطلبات هذه الرعاية
 من حق الطفل أن حيصل على الرعاية الصحية وأن يتم عالجه من األمراض وجتنيبه كل مـا                  )١١

 .يعرض صحته للخطر واالهتمام بتغذيته بالشكل السليم
 جلميع األطفـال وال بـد أن        ا ومتوفر ان يكون التعليم إلزامي    يف التعليم وضرورة أ    ل حق الطف  )١٢

إىل إفادة الطفل يف منو شخصيته وتنشئته االجتماعية بالشكل السليمايكون موجه . 

 تعترف الدول األطراف حبق الطفل يف محايته من االستغالل االقتصادي ومن أداء أي عمـل                )١٣
 . انقطاع الطفل عن التعليميشكل خطرا على حياة الطفل أو رمبا يقود إىل

تتعهد الدول األطراف حبماية الطفل من مجيع أشكال االستغالل اجلنسي وتتخـذ التـدابري              ) ١٤
 .املالئمة حلماية الطفل يف هذا اال

 :محاية الطفل من االستغالل اجلنسي

طور احلياة   وهذه الصور تطورت مع ت     ،عامل اليوم عدة صور   اليتخذ االستغالل اجلنسي لألطفال يف      
 :البشرية، واألنظمة اليت تكافح هذه الظاهرة، وأهم صور هذا االستغالل هي

 : بغاء األطفال-١

عبارة عن استخدام طفل لغرض أنشطة جنسية نظري مال أو          «ينصرف مفهوم بغاء األطفال إىل أنه       

 .)١(»شيء آخر من أشكال التعويض

 ـــــــــــــــــــــــــ

 من الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن بيع وبغاء األطفال واستخدامهم يف العروض واملواد               )ب/٢( ادةامل) ١(
 .م٢٠٠٠ ،اإلباحية
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الصورة الرئيسية لالستغالل اجلنسي لألطفـال يف  وهذه الظاهرة أخذت شكالً جتاريا منظما، وهي        
العامل، وتوضح اإلحصائيات مدى انتشار هذه الظاهرة عامليا وبشكل خطري، نظرا ملا حتققه من أربـاح                

 حيث ثبت وجود حوايل مليون طفل يعمـل         ،ن ميارسون هذه التجارة غري املشروعة     ممومكاسب طائلة   

 .)١(يون يف الربازيل وحدهايف البغاء اجلنسي يف آسيا، ونصف مل

وللبغاء آثار مدمرة وخطرية على صحة الطفل ونفسيته، حيث يؤدي إىل إصابته مبـرض اإليـدز،                
واألمراض اجلنسية األخرى اليت تنتقل بالعدوى، ويؤدي إىل ِفقْدانـه لكرامتـه وإصـابته باإلحبـاط                

 .)٢(ستغالل داخل شخصيتهواالكتئاب وسلوك طريق العنف واجلرمية، وتنمية وترسيخ فكرة اال

 : سياحة جنس األطفال-٢

املقصود بسياحة جنس األطفال، هي تلك السياحة اليت يقصد فيها السياح قضاء أوقات املتعة مـع                

 وتنتشر هذه السياحة الالأخالقية يف جنوب شرق آسـيا،          .األطفال الصغار، سواء كانوا إناثًا أم ذكورا      
أصبحت اليوم من أكثـر الـدول       ،  د يسمع عنها دول سياحية    ن عدة دول أسيوية مل يكن أح      إحيث  

ونظرا لألموال الطائلة اليت جتنبها     . كمبوديا وفيتنام : مثل ؛استقبال للسائحني بسبب هذه السياحة احملرمة     
هاتني الدولتني من استغالل األطفال جنسيا يف جمال السياحة، فقد بدأت دول آسيوية أخـرى حتـذو                 

 الشرطة  »بغاء األطفال يف السياحة اآلسيوية    « وتايالند وسريالنكا، وامت منظمة      حذومها مثل الفلبني  

يف هذه الدول بتلقي الرشاوى من السياح األجانب ومن املتاجرين بأجساد وكرامة األطفال، وهذا أدى               
 .إىل تفاقم املشكلة بشكل صارت ظاهرة

 يف  ٥٢/١٠٧تها العام القرار رقـم      وهذا ما تطلب ضرورة تدخل األمم املتحدة اليت أصدرت مجعي         
حثت فيه الدول على وضع قوانني أو تعزيزها، أو تنفيذها ملواجهـة حـاالت سـياحة                ،  م١٩٩٧عام  

 ـــــــــــــــــــــــــ

 .١٣٠، مرجع سابق، ص حقوق الطفلمحاية : محودة، منتصر سعيد) ١(
 .١٩١، ص م٢٠٠٨دار النهضة العربية، : القاهرة، احلماية الدولية حلقوق الطفل: ماهر مجيل، تاأبو خو) ٢(
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اجلنس، وحثت أيضا الدول على ضرورة كفالة السلطات الوطنية املختصة سواء يف البلد األصلي أو بلد                

 .)١(ية يف بلد آخراملقصد مبعاقبة من يستغل الطفل ألغراض اإلساءة اجلنس

 : استخدام اإلنترنت يف نشر الصور اجلنسية واملواد اإلباحية عن الطفل-٣

من املظاهر احلديثة واملتطورة إلساءة استخدام األطفال جنسيا، اإلنترنـت تلـك الـشبكة الـيت                
 طفـل، وذلك بنشر الصور العاريـة لل     ؛  يستخدمها البعض للترويج لالجتار باألطفال واستغالهلم جنسيا      

 وسيلة كانت، وهو ميارس حقيقة أو باحملاكـاة         ةأي تصوير للطفل بأي   «واملواد اإلباحية عن الطفل هي      

 .)٢(»أنشطة جنسية صرحية، أو أي تصوير لألعضاء اجلنسية للطفل إلشباع الرغبة اجلنسية

وتوكول ألية   أجاز الرب  ، من األنشطة اإلجرامية السابقة    ن يقوم بأي  حقيقية مل ولضمان حتقيق حماكمة    
 جرمية من ارتكاب هـذه اجلـرائم دون النظـر إىل            ةدولة طرف أن حتاكم وتقاضي املتهم بارتكاب أي       

 ).٤/٢(؛ كما يف املادة جنسيته أو مكان وقوع هذه اجلرمية
وبذلك فإن هذه اجلرائم ختضع ملبدأ عاملية حق العقاب باعتبار أا جرائم دولية ضد اإلنسانية، ويف                

؛ كمـا يف    قيام أية والية قضائية جنائية وفقًا للقانون الدويل       من  مل ميانع الربوتوكول أيضا     ذات الوقت   
 . )٤/٤(املادة 

م خمتصة بنظر هـذه     ١٩٩٨كمة اجلنائية الدولية املنشئة مبوجب اتفاقية روما لعام         وبذلك تكون احمل  

وط اختصاص هذه احملكمة قـد      اجلرائم الدولية اخلطرية اليت تكون األطفال ضحاياها، وذلك وفقًا لشر         
) ٦٠(  يوما على تصديق الدولـة رقـم       نيم وذلك عقب مرور ست    ١/٧/٢٠٠٧ دخل حيز النفاذ منذ   

 .)٣(عليه

 ـــــــــــــــــــــــــ

 .١٣٢، مرجع سابق، ص محاية حقوق الطفل: محودة، منتصر سعيد) ١(
اص ببيع وبغاء األطفال واستخدامهم يف العروض        من الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية حقوق الطفل اخل        )ج/٢(املادة  ) ٢(

 .م٢٠٠٠ ،واملواد اإلباحية
دراسـة  : النظرية العامة للجرمية الدولية، أحكام القانون الدويل اجلنائي       : احملكمة اجلنائية الدولية  : محودة، منتصر سعيد  ) ٣(

 .٩٩م، ص ٢٠٠٩دار الفكر اجلامعي، : ، اإلسكندريةحتليلية
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 :حق احلماية من العزل االجتماعي

 :يف النظام السعودي: أوال

 واحلرص علـى   ومنوهوتربيته  األنظمة باألبوين مسؤولية احلفاظ على حياة الطفل ورعايته         أناطت  

من األهداف اخلاصة ) ٥(يطيقه، وقد نصت الفقرة   تربيته وتوجيهه التوجيه الصحيح، ومنع تكليفه مبا ال       
التنمية السادسة   االجتماعية والشبابية واإلعالمية بالفصل احلادي عشر من وثيقة خطة         بقطاع اخلدمات 

 ).م على أسس قوميةوتربيتهم وتنشئته يز على رعاية األطفالكتقوية روابط األسرة والتر«: على
االجتماعيـة والـشبابية     ما نصت وثيقة اخلطة السابعة يف الفصل الثاين عشر بقطاع اخلـدمات           ك

 حتقيق مزيد من التطور يف جمال الرعاية االجتماعية من خالل إنشاء          « :واإلعالمية يف سياساته على التايل    

بديلة وحاضنه لرعايـة األطفـال        أسر كز واملؤسسات االجتماعية، وتشجيع قيام    ااملزيد من الدور واملر   
 .»برنامج إعانات املعوقني، والعمل االجتماعي التطوعي األيتام وذوي الظروف اخلاصة ودعم

الرعايـة وتـوفر     د هذه كمن النظام األساسي للحكم لتؤ     ١٣،  ١٢،  ١١،  ١٠،  ٩وجاءت املواد   
تأمني العمـل للوالـدين، وتـوفري       الطفل، من    ل ما من شأنه القيام بواجبهما التوجيهي حنو       كلألبوين  

 .ووقاية والتعليم والترفيه باان اخلدمات الصحية من عالج

مسؤولون عـن األطفـال      تنص األنظمة يف اململكة العربية السعودية على أن الوالدين واألوصياء         و
ل والنسب والرضاعة واحلضانة والتربية وذلك من خـال        وعدم التقصري يف حقوقهم، ومنها حق النفقة      

 .أوالدهم والية الوالدين على
األساسي للحكم احلقوق والواجبات على األفراد والدولة        من النظام  ٣٤-٢٦أوضحت املواد   قد  و

يكفـل سـعادة     البيئة االجتماعية النافعة لقيام األسرة بدورها جتاه أبنائها وواجبام مبا          مبا حيقق توفري  

 .األوالد
، وجتلى ذلك يف منع تـشغيل       من العزل االجتماعي  الطفل  محاية  كما حرص النظام السعودي على      

بالنسبة للسن األدىن للعمل فإن نظام العمل والعمـال         ف. األطفال الصغار؛ كي يأخذوا حقهم يف احلياة      
 سنة من العمر، وبالنسبة للطفل فـوق        ١٣تشغيل الطفل الذي مل يتم      ) ١٦٣(املادة  يف  قد منع    باململكة
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 من نظام العمل والعمال تـشغيله يف األعمـال اخلطـرة            )١٦٠ (ت املادة سن الثالثة عشرة فقد حظر    
 .شابه ذلك آلالت يف حالة دوراا بالطاقة، واملناجم، ومقالع األحجار ومااالضارة ك ٢٥ والصناعات

وقـد   .األدىن للعمـل    بشأن الـسن   ١٣٨وينسجم نظام العمل باململكة مع االتفاقية الدولية رقم         
م بـشأن   ١٩٣٠ لعـام    ٢٩ م على اتفاقية العمل الدولية رقم     ١٩٧٨/ ـه١٣٩٨صادقت اململكة عام    

م بـشأن إلغـاء العمـل       ١٩٥٧/ـه١٣٧٧لعام   ١٠٥السخرة أو العمل اجلربي، وعلى االتفاقية رقم        
 الفصل« وقد تضمن نظام العمل والعمال       .اململكة أحكام هاتني االتفاقيتني     وتطبق ،»السخرة«اجلربي  
 .الضارة طفال والنساء محاية هلم من األعمال اخلطرة أو منع تشغيل األ»العاشر

 ،الثالثة عشرة أثناء الليل     من نظام العمل والعمال مبنع تشغيل الطفل فوق سن         )١٦١(وتقضي املادة   
تزيد عن ست ساعات يف اليوم الواحـد، وال           عدد ساعات العمل له حبيث ال      )١٦٢(وحددت املادة   

  واشترطت فترات للراحة والصالة والطعـام ال       )١٥٢( حسب املادة    إضافية جيوز تشغيله ساعات عمل   
عدم تشغيله ألكثر مـن      ، وأكدت )١٤٧(تقل عن نصف ساعة خالل ساعات العمل وفق نص املادة           

 . من ذات النظام)١٤٨(مخس ساعات متوالية باملادة 
أسوأ أشكال عمـل  على   اخلاصة بالقضاء  ١٨٢وقد انضمت اململكة إىل اتفاقية العمل الدولية رقم         

 .األطفال

 وتـاريخ   ٢٤٤صدر نظام مكافحة االجتار باألشـخاص بقـرار جملـس الـوزراء رقـم               كما  
هـ وبتعميم وزير العدل رقـم      ٢١/٧/١٤٥٣ وتاريخ   ٤٠هـ وباملوافقة السامية رقم م      ٢٠/٧/١٤٣٠

 .)١(هـ٢٥/٨/١٤٣٠ وتاريخ ٣٧٣٣/ت/١٣

األطفال يف اململكة أن ذلك من قبيل اإلمهـال أو          وال يعىن تأخر هذا النظام إىل هذا الوقت حلماية          
عدم االهتمام؛ ولكن نظرا للتطور القانوين، وخلصوصية جمتمعنا تأخر النظام، وألن األنظمة والتشريعات             

ع أن يتحكم يف أسلوب     سرة وال تراقبها وال ميكن للمشر     رمبا ال تتدخل يف أدق تفاصيل التربية داخل األ        
ولكن تبقى األنظمة والتـشريعات منظمـة       . طريقة معينة على األهل أو الوالدين     تربية األبناء أو فرض     

 ـــــــــــــــــــــــــ

هـ، العـدد   ١٤٣١، السنة الثانية عشر حمرم      )صيلة علمية تصدر عن وزارة العدل باململكة العربية السعودية        ف(جملة العدل    )١(
 .٢٥١، ص )٤٥(
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ومرشدة ألفضل الطرق والوسائل يف محاية األطفال ويبقى تطبيقها أو عدم تطبيقها خيتلف من شـخص                
 ما جـاء يف املـادة       – على سبيل املثال ال احلصر       –آلخر ومن جهاز آلخر، فمن تلك املواد القانونية         

حترص الدولة على توثيق أواصر األسرة واحلفاظ       : من النظام األساسي للحكم واليت نصت على      العاشرة  
 .على قيمتها العربية واإلسالمية، ورعاية مجيع أفرادها وتوفري الظروف املناسبة لتنمية ملكام وقدرام

 األنظمـة   والطفل السعودي هو نواة التنمية يف اململكة العربية السعودية وهدفها،لـذلك كفلـت            
السعودية حقوق الطفل منذ تصوره جنينا يف رحم أمه ابتداء من حقه يف احلياة وحترمي إجهاضـه دون                  
سبب صحي، كما ورد يف نظام ممارسة املهم الصحية يف مادته الثانية والعشرين واليت حرمت إجهاض                

 نظام تداول بـدائل     كما صدر تشريع خاص جدا يدعى     . املرأة احلامل جلنينها إال بشروط خاصة جدا      
هـ وهو الذي يشجع الرضاعة الطبيعية ويضع شـروطا مـشددة           ٢١٩/١٤٢٥حليب األم يف تاريخ     

وعقوبات كبرية ليس على من ترفض إرضاع ابنها ألسباب مجالية مثال وإمنا على من يسيء توزيـع أو                  
ة فإذا تويف الوالد فإن     كما ضمنت األنظمة حق الطفل يف املرياث قبل الوالد        . استخدام بدائل حليب األم   

توزيع املرياث ال يتم إال بعد والدة الطفل مما يوفر لألم االستقرار النفسي والرعاية األسرية حىت تـضع                  
وليدها، وقد شددت األنظمة احلالية على وجوب توىل أحد والدي الطفل أو وليه أو وكيله الـشرعي                 

ومتثيله رمسيا أمام اجلهات املختصة، ونالحـظ هنـا         التصرف بأمواله وتنميتها، والقيام بتربيته ورعايته       

اشتراط بلوغ سن الرشد لكي يتمكن الطفل من التصرف بأمواله بينما ال يشترط مثال سن البلوغ عند                 
تطبيق العقوبات التعزيرية على األحداث واشتراط النظام أن تتوىل رعاية البنت األنثى سيدة مـن بـين                 

 ويف حالة عدم وجود األقارب جيب على اتمع ممثال يف الدولـة ويف              جنسها وفقا للشريعة اإلسالمية،   
املؤسسات املعنية واملختصة حتمل هذه املسئولية اليت تشمل على توفر املأكل واملسكن وامللبس واحملافظة              
على صحة األطفال وتربيتهم وتعليمهم وتشجع حكومة خادم احلرمني الشريفني قيام األسـر البديلـة               

 .ودعمها لرعاية األطفال األيتام وذوي االحتياجات اخلاصةواحلاضنة 
كما حشدت اجلهود يف املؤسسات احلكومية واألهلية السعودية للرعاية املختلفة لألطفال، تعليمية            
وصحية واجتماعية وترفيهية وتنمية مهارات األطفال ومواهبهم، ووفرت هلم التعليم ااين مبا يف ذلـك               

جات اخلاصة، وجعلت التعليم االبتدائي من األسس االستراتيجية الواجبة جلميـع           األطفال ذوي االحتيا  
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األطفال، ووظفت املناهج الدراسية لتحقيق التنمية االجتماعية والثقافيـة املالئمـة لنمـو األطفـال               
 .وتشجيعهم الكتساب املعرفة

توىل احملاكم فـرض    كما أن أنظمة اجلوازات متنع سفر األطفال واألحداث لوحدهم محاية هلم، وت           
العقوبات على مرتكيب اجلرائم ضد األطفال سواًء أكانت جرائم إمهال ام جرائم اعتداء بأي شكل مـن      

 .أشكاله
 :مادة ومن أبرز مالحمه ما يلي) سبعة عشر(أما هذا النظام فقد اشتمل على 

ال عليه أو خدعه     حيظر االجتار بأي شكل من األشكال مبا يف ذلك إكراهه أو ديده أو االحتي              )١

أو خطفه أو استغالل الوظيفة أو النفوذ أو إساءة استعمال سلطة ما عليه أو استغالل ضعفه أو إعطـاء                   
مبالغ مالية أو مزايا أو تلقيها لنيل موافقة شخص له سيطرة على آخر من أجل االعتـداء اجلنـسي أو                    

لشبيهة بـالرق أو االسـتبعاد أو نـزع         العمل أو اخلدمة قسرا أو التسول أو االسترقاق أو املمارسات ا          
 .األعضاء أو إجراء جتارب طبية عليه

سنة ) مخس عشرة ( يعاقب كل من ارتكب جرمية االجتار باألشخاص السجن مدة ال تزيد على              )٢

ريال أو ما معا وتشدد العقوبات املنصوص عليها يف هذا النظـام يف             ) مليون(أو بغرامة ال تزيد على      
 :منها ما يليعدد من احلاالت 

  إذا ارتكبت ضد امرأة أو أحد من ذوي االحتياجات اخلاصة-أ
 إذا ارتكبت ضد طفل حىت ومل يكن اجلاين عاملا بكون اين عليه طفال وهذه النقطـة مـن                   -ب

 .النظام هي ما يركز عليه موضوع البحث

 .كانت له سلطة عليه إذا كان مرتكبها زوجا للمجين عليه أو أحد أصوله أو فروعه أو وليه أو -ج
 . إذا كان مرتكبها موظفا من موظفي إنقاذ األزمة-د

وتكمن أمهية هذه املالمح من حيث قوا الشرعي والردعية يف أا جتعل من محاية الطفل والوفـاء                 
حبقوقه القانونية مسألة يف غاية األمهية وضمن أولوياته األساسية، وهذا ما ميكن أن نلحظه يف أكثر من                  

 منها على سبيل املثال العقوبة اليت رتبها النظام على من انتهك نصوصه يف هذه املسألة إذ جعـل                   ملمح

من السجن ملدة ال تزيد مخسة عشر سنة أو اإللزام بغرامة ال تزيد على مليون ريال أو ما معا عقوبـة                     
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ظري يعد أبرز ما يدل على      نازلة على من تورط يف هذه النوع من االجتار ارم دوليا، وهذا امللمح يف ن              
 .جدية هذا النظام يف مكافحة هذه اجلرمية ومقاومتها ومحاية الطفل من أن يقع يف أيدي املتعاملني ا

 :يف القانون الدويل: ثانيا

أقرت اتفاقية حقوق الطفل حق الطفل يف اللعب، وهو احلق الذي سبق أن أقرته الشريعة اإلسالمية                
تعترف الدول األطراف حبق الطفل يف الراحة       «: من االتفاقية تنص  ) ٣١(ادة  ملفا. منذ وقت طويل للطفل   

ووقت الفراغ، ومزاولة األلعاب وأنشطة االستجمام املناسبة لسنه واملشاركة حبرية يف احلياة الثقافية ويف              

 . »الفنون

 :حق التأهيل العلمي وفق مقتضيات مصلحته

 :يف النظام السعودي: أوال

خطـة التنميـة الـسابعة       عليم اإللزامي فقد نص األساس االستراتيجي الثامن مـن        فيما يتعلق بالت  
 .على وجوب التعليم بالنسبة للمرحلة االبتدائية للبنني والبنات) م٢٠٠٥-٢٠٠٠/هـ١٤٢٥-١٤٢٠(

 : واالتفاقيات واملواثيق العامليةيف القانون الدويل: ثانيا

 املـادة   ت، حيث نص   يف التعليم   إىل حق الطفل   م١٩٤٨تطرق اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان عام       
 : أنهمنه على) ٢٦(

»١–          ا، على األقل يف مرحلتيه االبتدائيـة        لكل شخص احلق يف التعليم، وجيب أن يوفر التعليم جمان
 .واإلعدادية، ويكون التعليم الفين واملهين متاحا للعموم، والتعليم العايل متاحا للجميع حسب كفاءام

دف التربية إىل إمناء شخصية اإلنسان، واىل تعزيز احترامه واحلريـات األساسـية،              جيب أن    -٢
ىل زيادة جهود األمم    إوتنمية التفاهم والتسامح والصداقة بني الشعوب واجلماعات العنصرية والدينية، و         

 .املتحدة حلفظ السالم
 .»اهلم لآلباء على سبيل األولوية حق اختيار نوع التعليم الذي يعطى ألطف-٣

 ١العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية املؤرخ يف          من   )١٣(املادة  وتنص  
تقر الدول األطراف يف هذا العهد بأن ضمان املمارسة التامـة           «: م على ما يلي   ١٩٦٦كانون أول عام    
 :حلق التعليم يتطلب
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 جميع جعل التعليم االبتدائي إلزاميا وإتاحته جمانا لل -١
٢-       ا للجميع بكافة الوسائل املناسبة وال سـيما         تعميم التعليم الثانوي مبختلف أنواعه وجعله متاح

ا مبجانية التعليمباألخذ تدرجيي. 
 .»العمل بنشاط على إمناء شبكة مدرسية على مجيع املستويات -٣

 كفالة إلزامية وجمانية    تتعهد كل دولة طرف يف هذا العهد أن تتمكن من         «: فتقول )١٤(أما املادة   
التعليم يف بلدها ذاته أو يف أقاليم حتت واليتها وبالقيام يف غضون سنتني بوضع واعتماد خطـة عمـل                   
مفصلة للتنفيذ الفعلي والتدرجيي ملبدأ إلزامية التعليم وجمانيته للجميع وخالل عدد من السنني حيـدد يف                

 .»اخلطة
 على حق الطفل يف تلقي التعليم، الذي        م١٩٥٩ل لعام   املبدأ التاسع من إعالن حقوق الطف     وشدد  

رفع ثقافة الطفل العامة ومتكينه على أساس من تكافؤ الفرص من تنميـة ملكاتـه               «جيب أن يستهدف    
اوحصانته وشعوره، باملسؤولية األدبية واالجتماعية ومن أن يصبح عضوتمعا مفيديف ا «. 

 :علىم ١٩٨٩ل لعام  من اتفاقية حقوق الطف)٢٨(ملادة وتنص ا
ا ا لإلعمال الكامل هلذا احلـق تـدرجيي       تعترف الدول األطراف حبق الطفل يف التعليم وحتقيقً        -١«

 :وعلى أساس تكافؤ الفرص نقوم بوجه خاص مبا يلي

 .جعل التعليم اإللزامي جمانيا ومتاحا للجميع/ أ
اص مثل إدخال جمانية التعلـيم،      تشجيع وتطوير شىت أشكال التعليم الثانوي سواء العام أو اخل         / ب

 .وتقدمي املساعدة املالية عند احلاجة إليها
 .جعل املعلومات واملبادئ اإلرشادية التربوية واملهنية متوفرة جلميع األطفال ويف متناوهلم/ ج
 .اختاذ تدابري لتشجيع احلضور املنتظم يف املدارس والتقليل من معدالت ترك املدرسة/ د

األطراف كافة التدابري املناسبة لضمان إدارة النظام يف املدارس، على حنو يتمشى             تتخذ الدول    -٢
 .مع كرامة الطفل اإلنسانية ويتوافق مع هذه االتفاقية

 تقوم الدول األطراف يف هذه االتفاقية بتعزيز وتشجيع التعاون الـدويل يف األمـور املتعلقـة                 -٣
 اجلهل واألمية يف مجيع أحناء العامل وتيسري الوصـول إىل           بالتعليم وخباصة دف اإلسهام يف القضاء على      
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املعرفة العلمية والتقنية واىل وسائل التعليم احلديثة، وتراعى بصفة خاصة احتياجات البلدان النامية يف هذا       
 .»الصدد

 : من االتفاقية فقد نصت على٢٩أما املادة 
 :ا حنوتوافق الدول األطراف على أن يكون تعليم الطفل موجه -١«

 .مكانااإتنمية شخصية الطفل ومواهبه وقدراته العقلية والبدنية إىل أقصى / أ
 .تنمية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية واملبادئ املكرسة يف ميثاق األمم املتحدة/ ب
تنمية احترام الطفل وهويته الثقافية ولغته وقيمه اخلاصة والقيم الوطنية للبلد الذي يعيش فيـه               / ج

 .طفل والبلد الذي نشأ به يف األصل واحلضارات املختلفة يف حضارتهال
إعداد الطفل حلياة تستشعر املسؤولية يف جمتمع حر، بروح من التفـاهم والـسلم والتـسامح                / د

واملساواة بني اجلنسني والصداقة بني الشعوب واجلماعات الوطنية والدينية واألشخاص الذين ينتمون إىل             
 .السكان األصليني

 .»تنمية احترام البيئة الطبيعية/ ـه
 مـن   أييف  ، فهو ال خيتلف عن الطفل الطبيعـي         أيضاالطفل املعاق له حقوق جيب أن يتمتع ا         و

 من اتفاقية حقوق الطفل نصت على أن تعترف         )٢٣(احلقوق، بل حيتاج من الدولة رعاية أكرب، واملادة         

      الدول األطراف بوجوب متتع الطفل املعوق عقلي ا حبياة كاملة وكرمية، يف ظروف تكفل لـه         ا وجسدي
 .كرامته وتعزز اعتماده على النفس وتيسر مشاركته الفعلية يف اتمع
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 اخلامس الفصل

 اخلالصة

 اخلامتة :أوال

، وقد حاولـت هـذه      »دراسة تأصيلية مقارنة  : حقوق الطفل غري الشرعي   «اسة  تناولت هذه الدر  
 :الدراسة اإلجابة عن السؤال التايل

ما احلقوق اليت ينبغي أن يتمتع ا الطفل غري الشرعي من اليت ال يتمتع ا يف ضوء الشريعة 

 اإلسالمية واملواثيق الدولية؟

 :إىل مخسة فصول؛ كالتايلمن أجل ذلك قام الباحث بتقسيم هذه الدراسة 

 .مشكلة الدراسة وأبعادها :الفصل األول

أمهيـة  ، و أهداف الدراسة ، و تساؤالت الدراسة ، و مشكلة الدراسة ، و مقدمة الدراسة : وتناول التايل 
 .الدراسات السابقة، ومفاهيم ومصطلحات الدراسة، ومنهج الدراسة، وحدود الدراسة، والدراسة

 الطرق الشرعية والنظامية إلثبات البنوة: ت عنوان فجاء حتالفصل الثاينأما 

 :وفيه ثالثة مباحث؛ هي

 .ثبوت البنوة يف الشريعة اإلسالمية: املبحث األول
 .ثبوت البنوة يف النظام السعودي: املبحث الثاين
 .ثبوت البنوة يف القانون الوضعي: املبحث الثالث

 عي وعالقته باللقيطمدلول الطفل غري الشر:  ليتناولالفصل الثالثوجاء 

 :ومت تقسيمه إىل ثالثة مباحث أيضا؛ هي
 .الطفل غري الشرعي يف الشريعة اإلسالمية: املبحث األول

 .الطفل غري الشرعي يف النظام: املبحث الثاين
 .التشابه والتمايز بني الطفل اللقيط والطفل غري الشرعي: املبحث الثالث
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احلقوق اخلاصة والعامة للطفـل غـري       : لدراسة ألنه تناول   فقد كان حمور هذه ا     الفصل الرابع أما  

 .الشرعي
 :وفيه ثالثة مباحث
 .احلقوق اخلاصة للطفل غري الشرعي :املبحث األول
 .احلقوق العامة للطفل غري الشرعي :املبحث الثاين
 .محاية حقوق الطفل غري الشرعي :املبحث الثالث

 .توصيات، والنتائج، والاخلامتة: شمللي. اخلالصة: الفصل اخلامسويأيت يف النهاية 

 الدراسة نتائج :ثانيا

 . ثبوت النسب لألوالد:من أهم احلقوق املترتبة على الزواج -١

 .إذا ثبت نسب الولد من أبويه، فإنه ال ميكن نفيه -٢

 سبب ثبوت النسب من املرأة يف الفقه اإلسالمي هو الوالدة، فمىت جاءت املرأة بولـد ثبـت                  -٣

 .ا، دون توقف على شيء آخر من عقد زواج أو إقرار أو ادعاءنسبه منه

. ، والقيافـة  »الـشهادة «، والبينة   »اإلقرار« الفراش، واالستلحاق    : أربعة طرق إثبات النسب   -٤

 .فالثالثة األول حمل اتفاق بني العلماء، وأما الرابع فبه قال مجهور الفقهاء

 .النسب بعد اإلقرار به ال حيتمل النفي -٥

 .البينة املعتمدة يف شأن ثبوت النسب عبارة عن شهادة رجلني أو رجل وامرأتني -٦

 .أجاز الفقهاء إثبات النسب بالتسامع -٧

 .القيافة عند القائلني باحلكم ا يف إثبات النسب إمنا تستعمل عند عدم الفراش والبينة -٨

 أو ثبت  .بالزنا إقرار فهذا ،بذلك الزوجة وأقرت منه، الولد هذا أن الفراش صاحب إذا أنكر  -٩

 كانت أمـه   إذا كاحلكم هنا حكمه ويكون زنا، ولد ولدها وكان احلد، عليها أُقيم بالبينة، الزنا عليها
 .فراش غري

والولـد   أبديـة،  فرقة بينهما ويفرق تالعنا، منه، الولد هذا إن :وقالت الزوجة أنكرت إن -١٠

 .زنا ولد ال مالعنة ولد يكون
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 .إىل أمه ينسب الزنا، ولد الزاين يستلحق ومل فراش، غري كانت إذا األم أن على الفقهاء اتفق -١١

قـولني   علـى  فراشا، األم تكن ومل الزاين ولده من الزنا،    استلحق إذا فيما اختلف الفقهاء  -١٢

 .مشهورين، والراجح عندي صحة هذا االستلحاق مراعاة للطفل غري الشرعي

 .عاصرون يف استخدام البصمة الوراثية يف نفي النسباختلف الفقهاء امل -١٣

أخذ كثري من الفقهاء بالبصمة الوراثية يف جمال إثبات النسب يف احلاالت اليت جيـوز فيهـا                  -١٤

 .احلكم بثبوت النسب بناء على قول القيافة

ـ      مبذهب اجلهمور القائل ب   اللجنة الدائمة لإلفتاء    أخذت   -١٥ ال عدم صحة النسب من السفاح، ف

جيوز نسبة ولد الزنا إىل الزاين، إمنا ينسب إىل أمه، ولو بلغ القطع بأن هذا الولد لذلك الـزاين املعـني                     
 .، وكذلك يف أخذ النظام السعودي بذلكدرجة اليقني

 به املرأة طواعية خارج نطاق الزوجية احلقيقية        تالطفل الذي جاء  «: الطفل غري الشرعي هو    -١٦

 .»أو احلكمية

 .إلسالم حق الطفل يف احلياة، وكان هلذا احلكم جتليات خمتلفة يف الفقه اإلسالميقرر ا -١٧

وحتديد األطراف املسؤولة عن رعايته     ،  حرص اإلسالم على توفري اجلو املناسب لتنشئة الطفل        -١٨

إال إذا كان هنالك مانع مينع كزواجها بـأجنيب عـن           ، وأوىل الناس ذا احلق هي األم     ، والقيام بشؤونه 
 .الطفل

 . أب وأم كغريه من األطفال له من حق الطفل غري الشرعي أن يكون-١٩

 . أوجبت الشريعة اإلسالمية الغراء تعليم الطفل ما تلزمه معرفته يف حياته-٢٠

 حقوق الطفل يف القانون الدويل شاملة جلميع األطفال الشرعيني وغري الشرعيني دون متييز،              -٢١

 .كافة منظمات اتمع الدويلومحايتها واجبة على الدول و

 . اهتمت األنظمة السعودية حبقوق الطفل غري الشرعي اخلاصة والعامة على حد سواء-٢٢

 وضعت عدد من األنظمة السعودية أطرا نظامية حلماية حقوق الطفل غري الـشرعي مـن                -٢٣

 .التعدي عليها
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 الدراسة توصيات :ثالثا

 

 .شبهة وال فراشا األم تكن ومل استلحقه إذا بالزاين الزنا بلحوق ولدتبين قضاة ومفتني اململكة القول  -١

 

 . إصدار نظام خاصة باألطفال غري الشرعي كي يكفل حقوقهم بشكل واضح-٢

 

 . توعية اتمع السعودي مبشكالت األطفال غري الشرعيني وأهم حقوقهم املكفولة هلم-٣

 

 . من الزنا تشديد عقوبة اآلباء الذين ينكرون أبناءهم-٤
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 الفهارس العلمية

 

 .يةفهرس اآليات القرآن

 

 .فهرس األحاديث النبوية

 

 .فهرس األعالم
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 فهرس اآليات القرآنية

 الصفحة السورة ورقمها اآلية
א

﴿ y x w v u t﴾  ٨٢ ١٩٥/البقرة 
﴿  } | { z﴾ ٨٨، ٨٣ ٢٣٣/البقرة 

א
﴿  N M L K J I﴾ ٩١ ١٥٩/رانآل عم 

א
﴿ v u t﴾  ٣٢ ٢٥/النساء 

א
﴿ n m l k j﴾  ١١ ٤٨/املائدة 

א
﴿ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ  ́³﴾  ٧٨ ١٥١/األنعام 

﴿ Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã﴾  ٧٣، ٥١ ١٦٤/األنعام ،
٧٤ 

א א
﴿ y x w v u t s r q p﴾  ٣٢ ٣٣/األعراف 

﴿  ¯ ® ¬ « ª © ¨ §﴾ ٩٥ ١٢، ١١/يوسف 
א

﴿ x w v u t s﴾  ٦٦ ١٠٦/النحل 
א א

﴿ ¸ ¶ µ ´ ³﴾  ٨١ ١٥/اإلسراء 
א

﴿ Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ »﴾  ٩ ٣١/النور 
﴿  F E D C B A﴾ ١٠ ٥٩/النور 

א
﴿ r q p o n﴾  ٥ ٦٣/القصص 

﴿ p o n ﴾ ٦٣ ١٤/لقمان 
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 الصفحة السورة ورقمها اآلية
א א

﴿ l k j i h g﴾  ١٧ ٥/األحزاب 
א

﴿ v u t s r q﴾  ٥ ٧١/الزمر 

﴿ N M L﴾  ٩ ٦٧/غافر 
א

﴿ l k j i h g﴾  ١١ ١٨/اجلاثية 
א

﴿ O N M L﴾  ٦٣ ١٥/األحقاف 
א

﴿ b a ` _ ^﴾  ادلة١٨ ٢/ا 
א

 ٩٩ ٦/التحرمي  ﴾» ¬ ® ¯ ° ± ² ﴿

א
 ٧٧ ٩، ٨/التكوير  ﴾[ ^ _ ﴿

א
﴿ v u t s { z y x w } |﴾  ٧٤ ١٣-١١/البلد 

 



 - ١٤٢ -

 فهرس األحاديث النبوية

 الصفحة الراوي طرف احلديث
 ٨٨ - »دينار ينفقه على عياله: أفضل دينار ينفقه الرجل«

 ٨٠، ٧٩ ابن مسعود »جمع خلقه يف بطن أمهأحدكم يإن «
 ٢٠ عمر عبد اهللا بن ولدها من فانتفى وامرأته، رجل بني العن  النيب أن

 ٩٢ أيب قتادة  كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينبأن رسول اهللا 
 ٨٥ - »تنكحي مل ما به أحق أنِت«
 ٢١ عمر اهللا بنعبد  جيتمعا ومل بينهما فُرق تالعنا، أنه إذا

 ٩٢ - »أو أملك أن نزع اهللا من قلبك الرمحة«
 ٢٢  هريرةوأب »أميا امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم، فليست من اهللا«

 ٤١، ٣٨ عمرو بن العاص »أمة أو حبرة عاهر رجل أميا«
 ٩٩ أبو بردة »رجل من أهل الكتاب: ثالثة هلم أجران«

 ٧ - » ومل يشركوا به شيئًا أال يعذمحق العباد على اهللا إذا عبدوه«
 ٩٧ عائشة »دعهما يا أبا بكر؛ فإا أيام عيد«

 ٩٧ عائشة  يسترين بردائهرأيت رسول اهللا 
 ١٠ - »رفع القلم عن ثالث«

 ٩٨ عائشة كانت تلعب بالبنات عند رسول اهللا 

 ٩٦ عبد اهللا بن شداد »كل ذلك مل يكن، ولكن ابين ارحتلين«
 ٣٧ عمرو بن العاص »أبيه بعد استلحق تلحقمس كل«

 ٣٦ عمرو بن اهللا عبد »اجلاهلية أمر ذهب اإلسالم، يف دعوة ال«
 ٨٢ - »ال ضرر وال ضرار«
 ٣٦ ابن عباس »اإلسالم يف ال مساعاة«
 ٧٥ أبو هريرة »ال يدخل ولد ِزنية اجلنة«

 ٤٠ أمية بن هالل »كتاب اهللا من مضى ما لوال«
 ٩٢ عمرو بن العاص »نا من مل يرحم صغريناليس م«

 ٦٧ - »ما يصيب املسلم من نصب وال صب«
 ٥١، ٣٨ هريرة أبو »الراعي فالن: قال غالم؟ يا أبوك من«

 ٢٢ - » فاجلنة عليه حرام،من ادعى إىل غري أبيه وهو يعلم أنه غري أبيه«
 ٢٢ بن عمرعبد اهللا  »من انتفى من ولده ليفضحه يف الدنيا، فضحه اهللا«

 ٩٢ هريرة أبو »من ال يرحم ال يرحم«
 ٩٧ عائشة »هذه بتلك السبقة«



 - ١٤٣ -

 الصفحة الراوي طرف احلديث
 ٣٣ عائشة »للفراش الولد عبد، لك هو«

 ٧٥ عائشة »ولد الزنا شر الثالثة إذا عمل بعمل أبويه«
 ٧٤ أبو هريرة »ولد الزنا شر الثالثة«
 ٣٤  هريرةوأب »الفراش لصاحب الولد«

، ٣٢، ٢٦، ٢٤ عائشة »ر احلجرالولد للفراش وللعاه«
٤٠، ٣٥، ٣٣ ،

٥١، ٥٠، 
 



 - ١٤٤ -

 فهرس األعالم

 الصفحة العلم

 ٩٠، ٦٥، ٣٠، ٢٤  بن حنبلأمحد
 ٥ األزهري

 ٥٠، ٣٥، ٣٠ إسحاق بن راهويه
 ٩٢ األقرع بن حابس
 ٣٠ أنس بن مالك
 ٣٠ إياس بن معاوية

 ٩٩ البخاري
 ٩٩ أبو بردة
 ٦ البزدوي

 ٣٥ اجلصاص بكرأبو 
 ٢٠ بكريال

 ٤١ الترمذي
 ٨٨، ٨٤، ٧٦، ٥٠، ٣٥ ابن تيمية

 ٣٠ ثورأبو 
 ٥١، ٣٩، ٣٨ جريج

 ٣ جالل الدين حممد صاحل
 ٦١ مجعة براج
 ٣٣، ٢١ ابن حجر
 ٢٠ ابن حزم

 ٩٦ احلسن السبط
 ٩٦ احلسني السبط

 ٦٦، ٦٣، ٥٧، ٣٥، ٢٤ حنيفةأبو 
 ٣٧ اخلطايب

 ٩٩، ٦٩، ٢٨ اخلطيب الشربيين



 - ١٤٥ -

 الصفحة العلم

 ٧٠ يالدسوق
 ٦٥ ابن رشد
 ٣٤، ٣١ الرملي
 ٩ الزجاج

 ١١ زكريا األنصاري
 ٣٠ الزهري

 ٤١، ٣٨ السرخسي
 ٧ سعد الدين التفتازاين

 ٣٣ وقاص أيب بن سعد
 ٣٠ سعيد بن املسيب

 ٥١، ٣٩، ٣٥ يسار بن سليمان
 ٣٣ سودة بنت زمعة

 ٧ الشاطيب
 ٨٩، ٣٣، ٣٠، ٢٤ الشافعي

 ٤٠ سحماء شريك ابن
 ٩٨، ٩٧، ٩٢، ٧٥، ٧٤، ٦٥، ٣٥، ٣٣، ٣٢ عائشة

 ٨٠، ٧٠ ابن عابدين
 ٣٦، ٣٠ ابن عباس
 ٦٤، ٣٢، ١٩ الرب ابن عبد

 ٤٨ عبد العزيز بن باز
 ١٢ عبد العزيز عبدالرمحن الشربمي

 ٩٦ عبد اهللا بن شداد
 ٢٢، ٢١، ٢٠ عمر عبد اهللا بن

 ٣٦ العاص بن عمرو بن اهللا عبد
 ٣٤، ٣٣ زمعة بن عبد
 ٣٤، ٣٣ وقاص أيب بن عتبة



 - ١٤٦ -

 الصفحة العلم

 ٢٠ ابن عثيمني
 ٦٩ ابن عرفة
 ٥١، ٣٥ الزبري بن عروة

 ٣٠ عطاء بن أيب رباح
 ٣٥ عطاء

 ٢٩ علي بن أيب طالب
 ١٤ علي حممد يوسف احملمدي

 ٩٩، ٧٥، ٧٤، ٥١، ٤٢، ٣٩، ٢٩ عمر بن اخلطاب
 ١٣ عمر بن حممد السبيل

 ٩٢، ٤١، ٣٨، ٣٧ شعيب بن عمرو
 ٧١ الغزايل

 ١١ ن فارساب
 ٥ لفريوزآباديا

 ٩ الفيومي
 ٣٠ قتادة
 ٩٢ قتادةأبو 

 ١٠٠، ٧٠، ٤٦، ٣٢ ابن قدامة
 ٨٣، ٨١، ٦٩، ٦ القرايف
 ٩٩ القرطيب
 ١٠١، ١٠٠، ٨٤، ٥٠، ٤٨، ٤٦، ٣٥، ٣٤، ٢٩، ٢٣ ابن القيم
 ٦٩ الكاساين
 ٧٣ ابن كثري
 ٤١ ابن لَِهيعة

 ٣٠ الليث بن سعد
 ٨٩، ٧٠، ٦٥، ٣٠، ٢٤  بن أنسمالك

 ٧٩ املاوردي



 - ١٤٧ -

 الصفحة العلم

 ٤٧ حممد األشقر
 ٥٣ حممد بن إبراهيم
 ٦٥ حممد بن احلكم

 ٤١ املكحويل  راشد بن حممد
 ١٢ حممد بن سعود

 ٣٥ سريين بن حممد
 ٣٤ ابن مفلح 

 ٢٩ موسى األشعريأبو 
 ١٩ ابن جنيم
 ٩٧، ٩٢، ٨١، ١٩ النووي

 ٩٢، ٧٥، ٧٤، ٣٨، ٣٤، ٢٢ هريرةأبو 
 ٤٠ ةأمي بن هالل
 ٩ اهليثمأبو 

 ١٥ وجيه عبداهللا سليمان أبو معيلق
 ١٩ الباجي الوليدأبو 

 ٦١ وهبة الزحيلي
 ٦٦ يوسف القرضاوي



 - ١٤٨ -

 

 

 

 

 

 

 

 

 واملراجع املصادر قائمة



 - ١٤٩ -

 واملراجع املصادر قائمة

 :كتب تفسري القرآن الكرمي: أوال

دار إحيـاء   : القاهرة،  القرآن العظيم تفسري  :  الفداء إمساعيل بن كثري القرشي الدمشقي      وأبالبصروي،   -١

 .ت.، دالكتب العربية عيسى البايب احلليب وشركاه

حممد الـصادق قمحـاوي،     : ، حتقيق أحكام القرآن : بكر أمحد بن علي الرازي احلنفي     و  أب،  اجلصاص -٢

 .هـ١٤٠٥دار إحياء التراث العريب، : بريوت

إلمام أبو بكر أمحد بن احلـسني البيهقـي          ا :مجعه،  أحكام القرآن : الشافعي، اإلمام حممد بن إدريس     -٣

 .م١٩٩٠، هـ١٤١٠، ١طدار إحياء العلوم، : بريوتعبد الغين عبد اخلالق، : النيسابوري، حتقيق

دار الكتـاب  : ، بـريوت اجلامع ألحكام القرآن: املالكيحممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح      القرطيب،   -٤

 .هـ١٤٠٦، ٢العريب، ط

 .م١٩٨١، هـ١٤٠١، ١طدار الشروق، : القاهرة ،يف ظالل القرآن: قطب، سيد -٥

 :كتب احلديث النبوي وعلومه: ثانيا

حممد فؤاد عبد البـاقي،     :  حيىي بن حيىي الليثي، حتقيق     :، رواية املوطأ: األصبحي، اإلمام مالك بن أنس     -٦

 .هـ١٤٠٦، ١طدار إحياء التراث العريب، : القاهرة

ـ ١٤١٥مكتبـة املعـارف،     : الرياض،  لصحيحةسلسة األحاديث ا  : حممد ناصر الدين  ،  األلباين -٧ ، هـ

 .م١٩٩٥

، ١طمطبعـة الـسعادة،   : القـاهرة ، املنتقى شـرح املوطـأ  : املالكي سليمان بن خلف وأب،  الباجي -٨

 .هـ١٣٣٢

املكتب : إستانبول حممد فؤاد عبد الباقي،      :، ترقيم اجلامع الصحيح : ، اإلمام حممد بن إمساعيل    البخاري -٩

 .م١٩٧٩اإلسالمي، تركيا، 

، ويف ذيله اجلوهر النقـي ويليـه فهـرس          السنن الكربى :  بكر أمحد بن احلسني بن علي      و أب ،لبيهقيا -١٠

 .ت.، ددار املعرفة: بريوتاألحاديث ليوسف املرعشلي، 

أمحد شاكر وحممد فؤاد عبـد البـاقي   : ، حتقيقسننال:  عيسى حممد بن عيسى بن سورة    وأب،  الترمذي -١١

 .هـ١٣٩٥، ٢طى البايب احلليب، مطبعة مصطف: القاهرةوإبراهيم عطوة، 



 - ١٥٠ -

ذيب السنن لإلمام حممد بن أيب بكر       : ، ومعه معامل السنن : حلافظ أيب سليمان أمحد بن حممد     ، ا ايباخلطَّ -١٢

ـ أيوب الزرعي    عبد العظيم بن عبد القـوي  زكي الدين خمتصر سنن أيب داود للحافظ   و،  » اجلوزية ابن قيم «املعروف ب

 .م١٩٨٠، هـ١٤٠٠دار املعرفة، : بريوتكر، وحممد حامد الفقي، أمحد حممد شا: املنذري، حتقيق

 .ت.، ددار الكتب العلمية: بريوت، تاريخ بغداد: حلافظ أيب بكر أمحد بن علي البغدادي، ااخلطيب -١٣

السيد عبد اهللا هاشم مياين املدين، وبذيله       : ، حتقيق سننال: بن عمر أبو احلسن البغدادي    اعلي  ،  الدارقطين -١٤

 .ت.، ددار احملاسن: القاهرةين على الدارقطين أليب الطيب العظيم آبادي، التعليق املغ

مصطفى ديب  /د: حققه،  سننال:  حممد عبد اهللا بن عبد الرمحن بن الفضل بن رام          مام أيب ، اإل الدارمي -١٥

 .م١٩٩١/هـ١٤١٢، ١طدار القلم، : دمشقالبغا، 

: زت عبيد الدعاس وعادل السيد، محص     ع: ، تعليق سننال:  داود سليمان بن األشعث    وأب،  لسجستاينا -١٦

 .هـ١٣٩٤، ١طدار احلديث، 

مؤسسة الرسالة،  : بريوت،   وآخرين شعيب األرناءوط : ، حتقيق سندامل: أمحد بن حنبل  الشيباين، اإلمام    -١٧

 .م١٩٩٥، هـ١٤١٦، ١ط

املكتـب  : بريوتحبيب الرمحن األعظمي،    : ، حتقيق املصنف:  بكر عبد الرازق بن مهام     وأب،  الصنعاين -١٨

 .هـ١٤٠٣، ٢طإلسالمي، ا

طارق بـن عـوض اهللا بـن حممـد          : ، حتقيق املعجم األوسط :  القاسم سليمان بن أمحد    وأب،  الطرباين -١٩

 .هـ١٤١٥دار احلرمني، : القاهرة، وآخرين

: بريوتشعيب األرناؤؤط،   : ، حتقيق شرح مشكل اآلثار  : احلنفي جعفر أمحد بن حممد      وأب،  الطحاوي -٢٠

 .هـ١٤١٥، ١، طمؤسسة الرسالة

: ، إشـراف  فتح الباري بشرح صحيح البخاري    : حجر الشافعي أمحد بن علي بن     ، احلافظ   العسقالين -٢١

املطبعـة الـسلفية،    : القاهرةحمب الدين اخلطيب،    : حممد فؤاد عبد الباقي، تصحيح    : الشيخ عبد العزيز بن باز، ترقيم     

 .م١٩٥٩، هـ١٣٧٩

حممـد  : ، حتقيـق  تقريب التهذيب : عيشهاب الدين أمحد بن علي بن حجر الشاف       ، احلافظ   العسقالين -٢٢

 .م١٩٨٥، هـ١٤٠٦، ١طدار الرشيد، : حلبعوامة، 

، امشه شرح ابن القيم على سنن       عون املعبود شرح سنن أيب داود     : حممد مشس احلق  ،  العظيم آبادي  -٢٣

 .هـ١٣٩٩، ٣طاملكتبة السلفية، : القاهرةعبد الرمحن حممد عثمان، : أيب داود، حتقيق



 - ١٥١ -

: بـريوت حممد فؤاد عبد الباقي،     : ، حتقيق وترقيم  سننال: بن ماجه د اهللا حممد بن يزيد       عب وأب،  القزويين -٢٤

 .هـ١٣٩٥دار إحياء التراث العريب، 

دار : بريوتحممد فؤاد عبد الباقي،     : ، حتقيق صحيحال:  بن احلجاج النيسابوري   مسلمالقشريي، اإلمام    -٢٥

 .هـ١٣٧٥، ١طإحياء التراث، 

، حتفة األحوذي بـشرح جـامع الترمـذي       : بن عبد الرحيم  د الرمحن   إلمام حممد عب  ، ا املباركفوري -٢٦

 .هـ١٤١٥املكتبة التجارية، : القاهرة

، ذيب الكمال يف أمساء الرجـال     : الشافعيحلافظ مجال الدين أيب احلجاج يوسف بن الزكي         ، ا املزي -٢٧

 .م١٩٨٣، هـ١٤٠٣، ٣طمؤسسة الرسالة، : بريوتبشار عواد معروف، /د: حتقيق

عبد الغفـار البنـداري وسـيد       /د: ، حتقيق السنن الكربى : أمحد بن شعيب  أبو عبد الرمحن    ،  النسائي -٢٨

 .م١٩٩١، هـ١٤١١، ١طدار الكتب العلمية، : بريوتكسروي، 

عبـد  :  بشرح السيوطي وحاشية السندي، تـرقيم      ،سننال:  عبد الرمحن أمحد بن شعيب     وأب،  لنسائيا -٢٩

 .م١٩٨٥ـ هـ١٤٠٦، ٢ط دار البشائر اإلسالمية،: حلبالفتاح أبو غدة، 

مصار فيما تـضمنه    االستذكار ملعرفة فقهاء األ   :  املالكي  عمر يوسف بن عبد الرب القرطيب      وأب،  النمري -٣٠

ـ ١٣٩١الس األعلى للشئون اإلسالمية، : القاهرةعلي النجدي ناصف، : ، حتقيقاملوطأ يف معاين الرأي واآلثار  ، هـ

 .م١٩٧١

دار : بـريوت ،  شرح صحيح مـسلم   : الشافعيين حيىي بن شرف     إلمام أيب زكريا حمىي الد    ، ا يالنوو -٣١

 .١٠/٣٧ ،ت.، دالكتب العلمية

: ، حتقيـق املستدرك على الصحيحني:  عبد اهللا احلاكمحممد بن عبد اهللا أيب، اإلمام احلافظ    النيسابوري -٣٢

 .م١٩٩٠، هـ١٤١١، ١طدار الكتب العلمية، : بريوتمصطفى عبد القادر عطا، 

 :أصولهكتب الفقه و: ثالثا

دار إحياء الكتـب    : القاهرة،  جواهر اإلكليل شرح خمتصر خليل    : صاحل عبد السميع األزهري   ،  اآليب -٣٣

 .م١٩١٤، هـ١٣٣٢العربية، عيسى البايب احلليب، 

، الفواكه الدواين على رسالة ابن أيب زيد القريواين       : أمحد بن غنيم بن سامل بن مهنا املالكي       ،  األزهري -٣٤

 .م١٩٩٧، هـ١٤١٨، ١طدار الكتب العلمية، : بريوتوارث حممد، الشيخ عبد ال: اعتين به

مطبعـة الـسعادة،    : القاهرة، رواية سحنون عن ابن القاسم،       املدونة: مالك بن أنس  األصبحي، اإلمام    -٣٥

 .هـ١٣٢٣
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، أسىن املطالب شرح روضة الطالـب     : الشافعي حيىي زكريا بن حممد بن زكريا        أيب، اإلمام   األنصاري -٣٦

 .ت.، دة امليمنيةاملطبع: القاهرة

: ، بـريوت  كشف األسرار عن أصول فخر اإلسالم البزدوي      : البخاري، عالء الدين عبد العزيز أمحد      -٣٧

 .ت.دار الكتاب العريب، د

ـ ١٤٠٦،  ٢ط دار القلم،    :، دمشق حاشية علي شرح الرحبية   : حممد بن عمر الشافعي   ،  البقري -٣٨ ، هـ

 .م١٩٨٦

عـامل الكتـب،    : بريوت،  ق أوىل النهى لشرح املنتهى    دقائ: احلنبليلشيخ منصور بن يونس     ، ا البهويت -٣٩

 .هـ١٤١٤، ١ط

: ، ومعه حاشية نفيسة للـشيخ     الروض املربع شرح زاد املستقنع    : احلنبليمنصور بن يونس    ،  البهويت -٤٠

: عبد الرمحن بن ناصر السعدي، خرج أحاديثـه       : حممد بن صاحل العثيمني، وتعليقات مفيدة من منسخة العالمة الشيخ         

 .م١٩٩٦، هـ١٤١٧، ١طدار املؤيد، : الرياضس حممد، عبد القدو

مطبعـة  : ، مكة املكرمة  كشاف القناع عن منت اإلقناع    : احلنبليمنصور بن يونس بن إدريس      ،  البهويت -٤١

 .م١٩٧٥، هـ١٣٩٤احلكومة، 

حققه وخـرج   ،  نيل املآرب بشرح دليل الطالب    : احلنبليعبد القادر بن عمر الشيباين      ، الشيخ   التغليب -٤٢

 .ت.، دمكة/ إبراهيم أمحد عبد احلميد األثري، مكتبة الفيصلية:أحاديثه

، ١دار الكتب العلميـة، ط    : ، بريوت شرح التلويح على التوضيح   : التفتازاين، سعد الدين سعود عمر     -٤٣

 .ت.د

دار الكتـب العلميـة،     : بـريوت ،  الفتاوى املـصرية  : شيخ اإلسالم أمحد بن عبد احلليم     ،  بن تيمية ا -٤٤

 .هـ١٤٠٣

، ١دار حـنني، ط   : ، عمـان  حكم املرياث يف الـشريعة اإلسـالمية      : و اليقظان عطية  أب: اجلبوري -٤٥

 .م١٩٩٥هـ، ١٤١٦

 .هـ١٤٠٣، ١طدار الكتب العلمية، : بريوت، التعريفات: علي بن حممد، الشريف اجلرجاين -٤٦

: طـائف ال املكتبة الـسلفية،     :، املدينة املنورة  الشرح الكبري : اجلماعيلي، مشس الدين بن قدامة احلنبلي      -٤٧

 .ت.، دمكتبة املؤيد

زهـري  : ، حتقيـق  الكايف يف فقه ابن حنبل    :  احلنبلي ق الدين عبد اهللا بن قدامة املقدسي      موفَّاجلَماعيلي،   -٤٨

 .م١٩٨٨، هـ١٤٠٨، ٥طاملكتب اإلسالمي، : بريوتالشاويش، 
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عبد /د: ، حتقيق رقيشرح خمتصر اخل  املغين  :  احلنبلي ق الدين عبد اهللا بن قدامة املقدسي      موفَّاجلماعيلي،   -٤٩

 .م١٩٨٦، هـ١٤٠٧، ١طدار هجر، : القاهرةعبد الفتاح حممد احللو، /اهللا بن عبد احملسن التركي، د

: ، حتقيـق  اإلقناع لطالب االنتفـاع   :  احلنبلي شرف الدين موسى أمحد أبو النجا املقدسي      احلجاوي،   -٥٠

 .هـ١٤١٨، ١طدار هجر، : ، القاهرةعبد اهللا بن عبد احملسن التركي/د

: ، وامشه اجلوهرة النرية شرح خمتصر القدوري    : العبادي احلنفي  بكر بن علي بن حممد       وأباي،  احلداد -٥١

 .م١٩٠٤، هـ١٣٢٢، املطبعة اخلريية: القاهرة ،اللباب شرح الكتاب للميداين

: بريوت،  مواهب اجلليل يف شرح خمتصر خليل     : املغريبالرعيِني  حممد بن عبد الرمحن     ، الشيخ   اباحلطَّ -٥٢

 .هـ١٣٩٨، ٢طدار الفكر، 

، ٢املطبعة األمرييـة، ط   : ، القاهرة شرح خمتصر خليل  :  عبد اهللا حممد بن عبد اهللا املالكي       وأباخلرشي،   -٥٣

 .ت.د

، ٣الـدار الـسعودية، ط    : ، جدة قضية حتديد النسل يف الشريعة اإلسالمية     : اخلطيب، أم كلثوم حييي    -٥٤

 .م١٩٨٤

الـشرح  « حاشية على شرح الدردير على خمتصر خليل      : كيحممد بن أمحد بن عرفة املال     ،  الدسوقي -٥٥

 .ت.، ددار إحياء الكتب العربية: القاهرة، »الكبري

 على حل ألفاظ فـتح      إعانة الطالبني :  بن السيد حممد شطا الشافعي     لعالمة السيد البكري  الدمياطي، ا  -٥٦

 .ت.، د٤طدار إحياء التراث العريب، : بريوت، املعني

 .م١٩٩٣هـ، ١٤١٤دار امللتقى، : ، طرابلس الغرباإلسالم والطفل: الدوييب، عبد السالم -٥٧

دار عـامل   : الرياض،  فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء     : أمحد بن عبد الرزاق   ،  الدويش -٥٨

 .م١٩٩١، هـ١٤١٢، ١طالكتب، 

عـروف  فتح العزيـز شـرح الـوجيز امل       : إلمام أيب القاسم عبد الكرمي القزويين الشافعي      ، ا الرافعي -٥٩

دار الكتـب   : بـريوت الشيخ علي حممد معوض، والشيخ عادل عبد املوجود،         : ، حتقيق وتعليق  »الشرح الكبري «ـب

 .م١٩٩٧، هـ١٤١٧، ١طالعلمية، 

 .ت.ددار الكتب العلمية، : ، بريوتالقواعد :ابن رجب احلنبلي -٦٠

٦١- حممد أبو األجفان،   /د :، حتقيق شرح حدود ابن عرفة   : التونسي عبد اهللا حممد األنصاري      وأب،  صاعالر

 .م١٩٩٣، ١طدار الغرب اإلسالمي، : بريوت
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ايـة احملتـاج إىل شـرح       : الشافعيأمحد بن محزة بن شهاب الدين       مشس الدين    العباس   وأب،  الرملي -٦٢

 .هـ١٣٥٧مطبعة مصطفى البايب احلليب، : القاهرة، املنهاج

 .م١٩٨٥، ٢طدار الفكر، : ، دمشقالفقه اإلسالمي وأدلته: الزحيلي، وهبة -٦٣

املطبعـة  : القـاهرة حاشية الرهوين،   : ، ومعه شرح ملختصر خليل  : ، الشيخ عبد الباقي املالكي    لزرقاينا -٦٤

 .هـ١٣٠٦، ١طاألمريية، 

عبد اهللا بـن عبـد      /د: ، حتقيق قيرشرح خمتصر اخلِ  : احلنبليمشس الدين حممد بن عبد اهللا       ،  الزركشي -٦٥

 .م١٩٩٣، هـ١٤١٣، ١طالعبيكان، مكتبة : الرياضالرمحن اجلربين، 

 ، راضـي احلنفـي    :تـصحيح ،  املبسوط: احلنفيحممد بن أمحد بن أيب سهل       ، مشس الدين    السرخسي -٦٦

 .م١٩٧٨، هـ١٣٩٨، ٣ط ،دار املعرفة: بريوت

صالح الـدين النـاهي،     : ، حتقيق روضة القضاة وطريق النجاة   : احلنفي القاسم الرحيب    وأب،  السمناين -٦٧

 .ت.، دفرقاندار ال: عمانمؤسسة الرسالة، : بريوت

، ١دار ابن عفـان، ط    : ، القاهرة املوافقات: الشاطيب، أبو إسحاق ابراهيم بن موسى الغرناطي املالكي        -٦٨

 .هـ١٤١٧

 .ت.، ددار املعرفة: بريوتحممد بن زهري النجار، : ، إشرافاألم: حممد بن إدريس، اإلمام الشافعي -٦٩

مغين احملتاج إىل معرفة معـاين ألفـاظ        : لشيخ مشس الدين حممد بن حممد اخلطيب الشافعي       ، ا الشربيين -٧٠

 .م١٩٥٨، هـ١٣٧٧مطبعة مصطفى البايب احلليب، : القاهرة، املنهاج

صدقى حممد مجيـل    : ، حتقيق نيل األوطار يف شرح منتقى األخبار     : حممد بن على بن حممد    ،  الشوكاين -٧١

 .م٢٠٠٠، هـ١٤٢١، ١طدار الفكر، : بريوتالعطار، 

 الـدين   ياموع شرح املهذب حملي   : ، ومعه املهذب يف فقه الشافعية   : الشريازي، أبو إسحاق الشافعي    -٧٢

 .ت.، دبريوت/، دار الفكر الشافعيبن شرف النوويحيىي 

 اإلسالمية، سعود بن حممد اإلمام جامعة: الرياض ،تيمية ابن عند األسرة فقه: أمحد بن حممد الصاحل، -٧٣

 .ت.د

 أمحـد حممـد     :، حتقيق احمللى باآلثار : ندلسي األ  بن أمحد بن سعيد بن حزم      ي حممد عل  وأبالظاهري،   -٧٤

 .ت.، ددار اجليل: بريوتمطبعة اإلمام، : القاهرة حممد خليل اهلراس، :شاكر، تصحيح
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منت  شرح    للحصكفي على الدر املختار   رد احملتار حاشية  : احلنفيحممد أمني   ، العالمة احملقق    ابن عابدين  -٧٥

دار الكتب العلميـة،    : بريوتعادل أمحد عبد املوجود وعلي حممد معوض،        الشيخ  : ، حتقيق  للتمرتاشي تنوير األبصار 

 .م١٩٩٤، هـ١٤١٤، ١ط

مؤسسة آسـام للنـشر،     : الرياض،  الشرح املمتع على زاد املستقنع    : لشيخ حممد بن صاحل   ، ا العثيمني -٧٦

 .م١٩٩٥، هـ١٤١٦، ٤ط

حققه وعلـق   ،  يف املذهب الوسيط  : الشافعيحامد حممد بن حممد بن حممد         أيب، حجة اإلسالم    الغزايل -٧٧

 .م١٩٩٧، هـ١٤١٧، ١طدار السالم، : القاهرةحممد حممد تامر، /دحممود إبراهيم،  أمحد :عليه

، الوجيز يف فقه اإلمام الـشافعي     : الشافعيحامد حممد بن حممد بن حممد         أيب، حجة اإلسالم    الغزايل -٧٨

 .هـ١٣١٧مطبعة اآلداب واملؤيد، : القاهرة

دار اجلليـل،   : بـريوت ،  على منت املنهاج  السراج الوهاج   : ة حممد الزهري  لعالم، الشيخ ا  الغمراوي -٧٩

 .م١٩٨٧، هـ١٤٠٨

، ١جهينـة للنـشر والتوزيـع، ط      : ، بريوت حتديد النسل واإلجهاض يف اإلسالم    : أبو فارس، حممد   -٨٠

 .م٢٠٠٣

ىن ، اعـت  تبصرة احلكام يف أصول األقضية ومناهج األحكام      : إلمام برهان الدين املالكي   ، ا بن فرحون ا -٨١

 .م١٩٩٥، هـ١٤١٦، ١طدار الكتب العلمية، :  الشيخ مجال مرعشلي، بريوت:به

 .هـ١٤٢٤، ١مؤسسة الرسالة، ط: ، بريوتالفروق: القرايف، أمحد بن إدريس املصري -٨٢

دار : بـريوت حممد حجـي،    /د: ، حتقيق الذخرية: املالكيشهاب الدين بن أمحد بن إدريس       ،  القرايف -٨٣

 .هـ١٩٩٤، ١طاإلسالم، 

هــ،  ١٤١٣،  ١دار الوفاء، ط  : ، املنصورة فتاوي معاصرة : من هدي اإلسالم  : وي، يوسف القرضا -٨٤

 .م١٩٩٣

دار الغـرب   : بـريوت حممد حجي،   /د: ، حتقيق البيان والتحصيل : اجلد الوليد بن رشد     وأب،  القرطيب -٨٥

 .م١٩٨٤، هـ١٤٠٤، ١طاإلسالمي، 

بداية اتهـد   : يد الفيلسوف املالكي  احلف الوليد حممد بن أمحد بن حممد بن أمحد بن رشد            وأب،  القرطيب -٨٦

 .م١٩٧٨، هـ١٣٩٨، ٤طدار املعرفة، : ، بريوتواية املقتصد

، زاد املعاد يف هدي خري العبـاد      : الدمشقي احلنبلي إلمام حممد بن أيب بكر أيوب الزرعي        ، ا قيمالابن   -٨٧

 .هـ١٤٠٥، ٨طمؤسسة الرسالة، : بريوتشعيب األرناءوط، عبد القادر األرناءوط، : حتقيق
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الطـرق احلكميـة يف الـسياسة    : الدمشقي احلنبليإلمام حممد بن أيب بكر أيوب الزرعي     ، ا قيمالابن   -٨٨

 .م١٩٥٣، هـ١٣٧٢مطبعة السنة احملمدية، : القاهرةحممد حامد الفقي، : حتقيق، الشرعية

، ملولودحتفة الودود بأحكام ا: الدمشقي احلنبليإلمام حممد بن أيب بكر أيوب الزرعي ، اقيمالابن  -٨٩

 .ت.ددار الريان للتراث، : القاهرةعبد الغفار سليمان البندارى، /د: حتقيق

: بـريوت ،  بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع    :  بكر مسعود بن أمحد احلنفي     عالء الدين أيب  ،  الكاساين -٩٠

 .م١٩٩٦، هـ١٤١٦، ١طدار الفكر، 

: ، بريوت دراسة فقهية مقارنة  : السنةالبنوة واألبوة يف ضوء القرآن الكرمي و      : الكحالوي، عبلة حممد   -٩١

 .ت.دار املعرفة، د

 احلاوي الكبري يف فقه مذهب اإلمام الشافعي        : الشافعي احلسن علي بن حممد حبيب       وأب،  املاوردي -٩٢

، ١طدار الكتب العلمية،    : بريوتعلي حممد معوض، وعادل أمحد عبد املوجود،        : ، حتقيق وتعليق  شرح خمتصر املزين  

 .م١٩٩٤، هـ١٤١٤

اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف على مذهب        : احلنبليلعالمة عالء الدين أيب احلسن      ، ا املرداوي -٩٣

، هـ١٣٧٤،  ١طمطبعة السنة احملمدية،    : القاهرةحممد حامد الفقي،    : ، صححه وحققه  أمحد بن حنبل  املبجل  اإلمام  

 .م١٩٥٥

مطبعة مـصطفى   : القاهرة،  بداية املبتدي اهلداية شرح   :  احلنفي  احلسن علي بن أيب بكر     وأب،  ملرغيناينا -٩٤

 .م١٩٣٦، هـ١٣٥٥البايب احلليب، 

املكتب : ، بريوت املبدع يف شرح املقنع   :  إسحاق برهان الدين إبراهيم بن حممد احلنبلي       وأب،  بن مفلح ا -٩٥

 .م١٩٨٢، هـ١٤٠٢، ١طاإلسالمي، 

عالء الـدين املـرداوي،   لتصحيح الفروع ، امشه الفروع: احلنبليحممد بن مفلح بن حممد    ،  املقدسي -٩٦

 .م١٩٨٥، هـ١٤٠٥، ٤طعامل الكتب، : بريوتعبد الستار فراج، : اعتناء

 .م١٩٨٧ ،، الكويتلبعض املمارسات الطبية الرؤية اإلسالمية: املنظمة اإلسالمية للعلوم الطبية -٩٧

ت مطـابع ذا  : ، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية بالكويت، الكويـت       املوسوعة الفقهية الكويتية   -٩٨

 .هـ١٤١٠، ٢السالسل، ط

الشيخ حممود أبو دقيقـة،     : تعليق،  االختيار لتعليل املختار  : عبد اهللا بن حممود مودود احلنفي     ،  املوصلي -٩٩

 .م١٩٧٥، هـ١٣٩٥، ٣طدار املعرفة، : بريوتحمسن أبو دقيقة، /أ: مراجعة
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وهرة النرية شرح خمتصر    اجل: ، ومعه اللباب شرح الكتاب  : احلنفيعبد الغين الغنيمي الدمشقي     ،  مليداينا -١٠٠

 .م١٩٠٤، هـ١٣٢٢، املطبعة اخلريية: القاهرة اي العبادي احلنفي،لحدادلالقدوري 

تكملـة  : ومعـه  ،البحر الرائق شرح كرت الدقائق    : زين الدين بن إبراهيم بن حممد احلنفي      ،  بن جنيم ا -١٠١

الشيخ زكريـا   : رج آياته وأحاديثه  إلمام العالمة الشيخ حممد بن حسني بن علي الطوري القادري احلنفي، ضبطه وخ            ا

 .م١٩٩٧، هـ١٤١٨، ١طدار الكتب العلمية، : بريوتعمريات، 

، التمهيد ملا يف املوطأ من املعـاين واألسـانيد        :  املالكي  عمر يوسف بن عبد الرب القرطيب      وأب،  النمري -١٠٢

، ٢طسـالمية املغربيـة،     مصطفى بن أمحد العلوي وحممد عبد الكبري البكري، وزارة األوقاف والـشئون اإل            : حتقيق

 .م١٩٨٢، هـ١٤٠٢

 منتقى الينبوع فيما زاد على      :، ومعه روضة الطالبني : الشافعيإلمام أيب زكريا حيىي بن شرف       ، ا النووي -١٠٣

دار : بريوتعلي حممد معوض،    و ، عادل أمحد عبد املوجود    :الروضة من الفروع للحافظ جالل الدين السيوطي، حتقيق       

 .م١٩٩٢، هـ١٤١٢، ١طالكتب العلمية، 

 .ت.، ددار الفكر: بريوت، اموع شرح املهذب: الشافعيبن شرف حيىي  الدين يحمي، النووي -١٠٤

حواشـي  ، ومعـه    حتفة احملتاج بشرح املنهاج   : الشافعيبن حجر   أمحد  إلمام شهاب الدين    ، ا ميتاهلي -١٠٥

، ١طبـريوت،   /كتب العلميـة  دار ال : بريوت الشيخ حممد عبد العزيز اخلالدي،       :ضبطه،  بن قاسم العبادي  االشرواين و 

 .م١٩٩٦، هـ١٤١٦

هــ،  ١٤٢٠دار يافا العلمية، : ، عمانأحكام املرياث يف الشريعة اإلسالمية    : براج، مجعة حممد حممد    -١٠٦

 .م١٩٩٩

، ١مؤسـسة الرسـالة، ط    : ، بـريوت  املفصل يف أحكام املرأة والبيت املـسلم      : زيدان، عبد الكرمي   -١٠٧

 .م١٩٩٣هـ، ١٤١٣

 .م٢٠٠١ ،١دار النفائس، ط: ، عماناسات فقهية يف قضايا طبية معاصرةدر :شبري، حممد عثمان -١٠٨

 .ت.د، دار الفضيلة: الرياض، معجم املصطلحات واأللفاظ الفقهية: عبد املنعم، حممود عبد الرمحن -١٠٩

 الـيت  م،٢٠٠٣ـ،  ه١٤٢٤ عشرة، الرابعة السنة عشر، السادس العدد ،٣٨ ص ،الفقهي جملة امع  -١١٠

 .مبكة اإلسالمي رابطة العامل تصدرها

دار : بريوت،   والفتاوى اخلانية  ، ومعها الفتاوى البزازية   العاملكرييةاهلندية  الفتاوى  : الدين وآخرون نظام   -١١١

 .هـ١٤٠٦، ٤طإحياء التراث العريب، 
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: بريوت،  فتح القدير للعاجز الفقري   : احلنفيلشيخ اإلمام كمال الدين حممد بن عبد الواحد         ، ا بن اهلمام ا -١١٢

 .ت.، دتراث العريبدار إحياء ال

 :كتب القانون واألنظمة: رابعا

 .م٢٠٠٦دار النهضة العربية، : ، القاهرةحقوق الطفولة يف الشريعة اإلسالمية: أمحد، هاليل عبد الاله -١١٣

 .م١٩٩٥الدار السعودية، : جدة، خلق اإلنسان بني الطب والقرآن: حممد علي، البار -١١٤

جملة احلقـوق،   : ، الكويت  الطفل يف احلياة والسالمة البدنية     اجلرائم املاسة حبق  : البحر، ممدوح خليل   -١١٥

 .م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤، )٢٧(، السنة )٣(جامعة الكويت، العدد 

 .ت.دار الفكر اجلامعي، د: ، اإلسكندريةاملرأة والطفل وحقوق اإلنسان: بندق، وائل أنور -١١٦

دار الفكر : القاهرة، لدويلحقوق الطفل بني الشريعة اإلسالمية والقانون ا :حسنني احملمدي، بوادي -١١٧

 .م٢٠٠٥، ١طاجلامعي، 

النظرية العامة للجرمية الدولية، أحكام القانون الدويل       : احملكمة اجلنائية الدولية  : محودة، منتصر سعيد   -١١٨

 .م٢٠٠٩دار الفكر اجلامعي، : ، اإلسكندريةدراسة حتليلية: اجلنائي

، اإلسكندرية، دار اجلامعة    ويل العام واإلسالم  محاية حقوق الطفل يف القانون الد     : محودة، منتصر سعيد   -١١٩

 .ت.اجلديدة، د

 .م١٩٨٧هـ، ١٤٠٧، ١دار البيان العريب، ط: ، جدةثبوت النسب: اخلطيب، ياسني بن ناصر -١٢٠

 .م٢٠٠٨دار النهضة العربية، : القاهرة، احلماية الدولية حلقوق الطفل: ماهر مجيل، تاأبو خو -١٢١

دار اخلدمات اجلامعيـة،    : ، القاهرة لطفل يف القانون الدويل العام    مركز ا : زيدان، فاطمة شحاتة أمحد    -١٢٢

 .م٢٠٠٤هـ، ١٤٢٥

، دراسات يف القانون الدويل اإلنساين، محاية األطفال يف حاالت الرتاع املسلح :ساندرا، سنجر -١٢٣

 .م٢٠٠٠دار املستقبل العريب،: القاهرة

 .م٢٠٠٢امعات اإلسالمية، رابطة اجل: ، القاهرةاإلسالم وحقوق الطفل: سويلم، رأفت فريد -١٢٤

، دراسة مقارنة : حقوق الطفل بني الشريعة اإلسالمية والقانون الدويل      : عبد اهلادي، عبد العزيز خميمر     -١٢٥

 .م١٩٩٧، ١مطبوعات جامعة الكويت، ط: جملس النشر العلمي، الكويت

سة امع الفقهـي    ، مناقشات جل  البصمة الوراثية وتأثريها علي النسب إثباتا ونفيا      : عبد الواحد، جنم   -١٢٦

 ).١٥(برابطة العامل اإلسالمي عن البصمة الوراثية يف دورته 
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 ،الندوة الثانيـة عـشرة   أعمال، البصمة الوراثية ومدى حجيتها يف إثبات النسب: سفيان، العسويل -١٢٧

 .م١٩٩٨

 .م١٩٩١دار الفضيلة، : القاهرة، حقوق الطفل يف اإلسالم: جودة حممد، عواد -١٢٨

دراسـة  : حقوق الطفل ورعايته يف اإلسالم ويف دولة السويد       : رحان العتييب فاطمة بنت فرج بنت ف     -١٢٩

جامعة أم القرى، كلية التربية، قسم التربية اإلسالمية واملقارنـة،          : ، رسالة ماجستري غري منشورة، مكة املكرمة      وصفية

 .م٢٠٠٨هـ، ١٤٢٩

ن الـدويل العـام والـسوداين       محاية الطفولة يف الشريعة اإلسالمية والقانو     : حممد، حممد عبد اجلواد    -١٣٠

 .ت.منشأة املعارف، د: ، اإلسكندريةوالسعودي

إثبات النسب يف ضوء املعطيات العلمية املعاصرة دراسـة فقهيـة           : املرزوقي، عائشة سلطان إبراهيم    -١٣١

ـ              وتشريعية مقارنة  اهرة، ، رسالة ماجستري غري منشورة، قسم الشريعة اإلسالمية، كلية دار العلوم، جامعة القاهرة، الق

 .م٢٠٠٠هـ، ١٤٢١

 .م١٩٩٩، ٢، الدار املصرية اللبنانية، طاالستنساخ بني العلم والدين: مصباح، عبد اهلادي -١٣٢

، حقوق الطفل وآثارها بني الشريعة اإلسالمية والقوانني الوضـعية        : نصور، الشحات إبراهيم حممد   م -١٣٣

 .ت.دار النهضة العربية، د: القاهرة

م وتطبيقها يف ١٩٤٩ جنيف الرابعة حلماية األطفال املدنيني لعام تفاقيةا :عبد الرمحن، أبو النصر -١٣٤

 .م٢٠٠٠كلية احلقوق، ، جامعة القاهرة: القاهرة،  غري منشورةرسالة دكتوراهاألراضي الفلسطينية احملتلة، 

 :كتب علم االجتماع: خامسا

 هــ،  ١٤١٨ن، .، د١، طإنسانية اإلنسان بني النظرية والتطبيـق : آل قاسم، عبد الرازق بن حممد      -١٣٥

 .م١٩٩٨

 .م١٩٧٩، القاهرة، تربية الطفل بني املاضي واحلاضر: سليمان، فتحية حسن -١٣٦

حممد طالب السيد   : ، ترمجة اللعب يف الطفولة املبكرة من امليالد وحىت سن السادسة        : شاردن، ماري  -١٣٧

 .م٢٠٠٥هـ، ١٤٢٥دار الكتاب اجلامعي، : ، غزة١سليمان، ط

، األونـروا ،  تعليمها وتعلمها من خالل منهج التربية اإلسـالمية        حقوق الطفل : الشامي، حممد عمر   -١٣٨

 .م٢٠٠١، معهد التربية، دائرة التربية والتعليم

، رجب  )٨٨(جملة املعرفة، العدد    : ، الرياض احترام مشاعر األطفال ومتطلبام   : صايف، أمحد صدوق   -١٣٩

 .م٢٠٠٢ سبتمرب -هـ ١٤٢٣
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، حبث مقدم لندوة، سـوء      ستحدثة لسوء معاملة األطفال   األمناط التقليدية وامل  : عسريي، عبد الرمحن   -١٤٠

 .م٢٠٠١هـ، ١٤٢٢، أكادمية نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض، ١معاملة األطفال واستغالهلم غري املشروع، ط

هـ، ١٤٢٣،  ١دار الفكر العريب، ط   : ، القاهرة املنهج التربوي يف ثقافة الطفل املسلم     : فهيم، مصطفى  -١٤١

 .م٢٠٠٣

، احلضانة ورياض األطفـال   : سيكولوجية اللعب يف مرجلة الطفولة املبكرة     : م الدين علي  مردان، جن  -١٤٢

 .م٢٠٠٤هـ، ١٤٢٥، ٢مكتبة الفالح، ط: الكويت

 :كتب التاريخ والتراجم: سادسا

: عمانإبراهيم السامرائي،   : ، حتقيق نزهة األلباء يف طبقات األدباء    : عبد الرمحن ، أبو الربكات    األنباري -١٤٣

 .هـ١٤٠٥، ٣طار، مكتبة املن

، ١طمكتبـة املعـارف،     : بريوت،  البداية والنهاية :  الفداء احلافظ ابن كثري الدمشقي     وأبالبصروي،   -١٤٤

 .هـ١٣٨٨

دار : ، بـريوت نيل االبتهاج بتطريز الـديباج :  املالكي العباس سيدي أمحد بابا السوداين وأبالتنبكيت،   -١٤٥

 .ت.، دالكتب العلمية

، ٢طدار اجليـل،    : بـريوت ،  جائب اآلثار يف التـراجم واألخبـار      ع: املصريعبد الرمحن   ،  اجلربيت -١٤٦

 .م١٩٧٨

إبراهيم حممد  : ، حتقيق أسد الغابة يف معرفة الصحابة    : الدين أيب احلسن بن حممد بن األثري       عزاجلزري،   -١٤٧

 .م١٩٧٣، هـ١٣٩٣ الشعب، دار: القاهرة، آخرينالبنا وحممد أمحد عاشور و

ـ ، حت إرشاد األريب إىل معرفة األديب    : هللاشهاب الدين ياقوت بن عبد ا     احلموي،   -١٤٨ إحـسان  / د :ققي

 .م١٩٩٣، ١طدار الغرب اإلسالمي، : بريوتعباس، 

دار : بريوتإحسان عباس،   /د: ، حتقيق وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان    : أمحد بن حممد  ،  انكَلِّبن خ ا -١٤٩

 .م١٩٦٨، صادر

ـ ١٣٨٠دار صادر،   : بريوت،  ربىالطبقات الك :  كاتب الواقدي  بن سعد الزهري، اإلمام حممد     -١٥٠ ، هـ

 .م١٩٦٠

عبد الفتـاح   /د: ، حتقيق طبقات الشافعية الكربى  : الشافعيعبد الوهاب بن علي     ، تاج الدين    سبكيال -١٥١

 .م١٩٦٤ـ، ه١٣٨٣، دار إحياء الكتب العربية: القاهرةحممود الطناحي، /د ،احللو



 - ١٦١ -

، ء الالمع ألهل القـرن التاسـع      الضو: الشافعيإلمام مشس الدين حممد بن عبد الرمحن        ، ا السخاوي -١٥٢

 .ت.، دمكتبة احلياة: بريوت

، هـ١٣٤٦مطبعة سركيس،   : القاهرة،  معجم املطبوعات العربية واملصرية   : ليانإليوسف  ،  سركيس -١٥٣

 .م١٩٢٨

، بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحـاة      : الشافعيجالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر        السيوطي،   -١٥٤

 .م١٩٦٤، هـ١٣٨٤، ١طمطبعة عيسى البايب احلليب، : القاهرةإبراهيم، حممد أبو الفضل : حتقيق

حممد سيد جاد احلق،    : ، حتقيق الدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة     : أمحد بن علي بن حجر    ،  العسقالين -١٥٥

 .٤/٣٥٠ ،هـ١٣٨٥، ٢طمكتبة املدين، : القاهرة

دار الفكر،  : بريوت،   أخبار من ذهب   شذرات الذهب يف  : أليب الفالح عبد احلي احلنبلي    ،  بن العماد ا -١٥٦

 .هـ١٣٩٩، ١ط

: ، حتقيق الكواكب السائرة بأعيان املائة العاشرة    : حممد بن حممد بن حممد بن أمحد      ، جنم الدين    الغزي -١٥٧

 .م١٩٧٩، ٢طدار اآلفاق اجلديدة، : بريوتجربائيل جبور، /د

املذهب يف معرفة أعيان علمـاء      الديباج  : املالكيبرهان الدين إبراهيم بن علي بن حممد        ،  بن فرحون ا -١٥٨

 .م١٩١١، هــ١٣٢٩، ١طمطبعة السعادة، : القاهرة، املذهب

: ، حتقيق اجلواهر املضية يف طبقات احلنفية    :  احلنفي حميي الدين أيب حممد عبد القادر بن حممد       القرشي،   -١٥٩

 .م١٩٨٧، هـ١٤٠٨، ١طمؤسسة الرسالة، : بريوتعبد الفتاح حممد احللو، /د

حممد خـري رمـضان     : ، حتقيق تاج التراجم يف طبقات احلنفية    : احلنفيزين الدين قاسم    ،  اغوبلُطْبن قُ ا -١٦٠

 .م١٩٩٢، هـ١٤١٣، ١طدار القلم، : دمشقيوسف، 

: القاهرةشوقي ضيف،   /د: ، حتقيق املغرب يف حلى املغرب   : علي بن موسى بن سعيد األندلسي     ،  املغريب -١٦١

 .م١٩٥٥، هـ١٣٧٤، ٣طدار املعارف، 

: بـريوت ،  املرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتيـا      : املالقيسن علي بن عبد اهللا       احل وأب،  لنباهيا -١٦٢

 .ت.، دب التجاريتاملك

 :كتب اللغة واملعاجم: سابعا

، ١دار إحياء التراث العـريب، ط     : ، بريوت لسان العرب : األفريقي، حممد بن مكرم بن منظور املصري       -١٦٣

 .هـ١٤١٨
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طـاهر  : ، حتقيق النهاية يف غريب احلديث واألثر    : بارك بن حممد  جمد الدين أيب السعادات امل    ،  اجلزري -١٦٤

 .ت.، داملكتبة العلمية: بريوتأمحد الزاوي وحممود حممد الطناحي، 
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