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ادلستخهص
ُؿ٘ اسـ هبٌ اـرل اييت تطٗلِٛ بٝتٝ اي٢ً اهلل االْؿام ع٠ مللٓا٢وعٜ ٔمل
ِظٝتٝ اي٢ً ببقٍ املاٍ ع١ًُٝ ايو٠ًتنّ بإكاؿت٘ اؿلٝتٔاعـ اؿوٓاتظ ؾٚ يٛ ايٓؿٞتننٚ
ٚغ٘ هٔ ايلًـ اًٛ٘ ؿني بًٝكلك االْؿام عٝبًؼ هٔ ايلًـظ ؾٜ ملٚ ٜ٘ٛ ايؿاقـ السـ ابٖٛٚ
.٢ِ اْجٝتٝادٗا افا نإ ايٚ اىل سني مِٚ يًتهوبظ ا٥ؿاٚ ع ثابتٚ٘ َِـك ٌَلٜؼكل يـ
ٌ اييت حيككٗا َٓٗا هـ اؿـ٥ يًؿٔا١ املٌلؾ١ٜٛ ايٓب١ٓايوٚ ٕع بايكلاٖٚقا االيتناّ ٌَلٚ
١عٜل اٖـاف ايٌلٝؼكٚ ٍٛ ايتو٠ ظاٖل١َعاؾٚ ِٝتًٝ ي١ٌٝٝ املع٤ َٔ االعبا٢ْاالؿ
ّ٘ ايتناًٝاالْؿام عٚ ِٝتٝاشلِظ شلقا ؾاالٖتُاّ بايَِٛٗ بأ٥اٝٓ اغ٤ ايؿكلا١ مبٌاكن١َٝاالهال
.ْْٞٛقاٚ ٞاػالقٚ ينٜؿ
Abstract
For whom who seeks Allah’s satisfaction, he/she should
spend his/her money to support an orphan. It is one of the
good deeds that purifies the heart, blesses the soul and
doubles charities. That person, the caregiver, therefore, will
commit him/herself willingly and voluntarily to spend
money on an orphan (a person who lost one of the parents at
an early age). Then, he decides to be the financial supporter
of an orphan until he becomes mature and be able to have a
fixed source of living or until she gets married (if the orphan
is a female). This obligation is legitimate in the Holy Quran
and Honorable Sunnah for the virtues that result in doing
those deeds such as fulfilling the minimum needs of the
orphan’s burdens of life and also solving the problem of
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begging. Also, this will achieve the aim of the Islamic law
that the rich should share the wealth with the poor. So,
taking care of an orphan and supporting him/her financially
is a religious, moral and legal commitment.
ادلقذيـخ

اؿُـ هلل ،مُـْٚ ٙوتعْٚ ٘ٓٝوتػؿلْٚ ٙعٛف باهلل َٔ ًلٚك أْؿوٓا ٚه٦ٝات
أعُايٓاٜٗ َٔ ،ـ ٙاهلل ؾال ٌَٔ ي٘ ًٌٜٔ َٔٚ ،ؾال ٖاؿ ٟي٘ٚ .أًٗـ إٔ ال إي٘ إال اهلل ٚسـٙ
ال ًلٜو ي٘ٚ ،أًٗـ إٔ قُـا عبـٚ ٙكهٛي٘ٚ .أَا بعـٜ .عـ سؿغ اإلْوإ يف ؿْٚ ٜ٘ٓؿو٘

ْٚوً٘ ٚعكً٘ َٚاي٘ َٔ أِٖ َكاُـ ايٌلٜع ١اإلهالَ ١ٝايػلٖا. ٤ؾكـ أساطت ايٌلٜع١
اإلهالَ ١ٝاإلْوإ بايعٓا ١ٜايهبرلٚ ،٠سؿعت ي٘ سكٛقُ٘ٓٓٚ ،تٗا ي٘ٚ ،نإ يًٝتاَ ٢سغٌّ
نبرلْ َٔ ٖق ٙايعٓاٚ ١ٜسؿغ سكٛقِٗ ُٝٚاْتٗا ٚاؿح عً ٢االٖتُاّ بِٗ ٚكعاٜتِٗ يف ًؤٕٚ
سٝاتِٗ ٚدٛاْبٗا ناؾ٘ ئعؿِٗ ٚاْؿلاؿِٖ ٚعذنِٖ عٔ املطايب ١عكٛقِٗٚ ،طُع ايطاَعني
بأَٛاشلِ؛ ألٕٓ فيو ٜعـ ابتال َٔ ّ٤اهلل (هبشاْ٘ ٚتعاىل) شلِٚ .اعتََٓ ٢اإلهالّ بايٝت ِٝعٓا١ّ ٜ
ػآَُٚ ،١أَ ِٚالَ َٔ ٙاالٖتُٔاّ َا ٜهؿٌ سكَٓ٘ يف ايع ٍٝايهلٜٚ ،ِٜوتَعٔٝضُ ب٘ عٔ ؾكـإ هَٓـ
األبٚ ٠َٓٛسٓاْٗا ،ست ٢إَْٓ٘ أْنٍَ يف ًأْ٘ هٛك ّ٠ناًَ ّ١زلَٓاٖا بعض ايعًَُُا" :٤هٛك ٠ايٝت،"ِٝ
 ٖٞٚاملٌٗٛك ٠بوٛك" ٠املاع ﴿ :"ٕٛأَكَأَِٜتَ آيَقُٜٔ ٟهَقٔٓبُ بٔايـٔٓ * ٜٔٔؾَقَئوَ آيَقُٔ َٜ ٟـعُٓ اِيَٝتٔ﴾ َِٝ
طاملاع2 - 1 :ٕٛصٚ .بٓا ّ٤عًَ ٢ا تكـّ هٝتِ تٝٓٛض َٛٓٛع عجٓا املعٓ ٕٛبع االيتناّ
باإلْؿام عً ٢ايٝت ِٝيف ايؿكلات اآلت:١ٝ
أٚالُ :ايتعلٜـ مبٛٓٛع ايبشح ٚأُٖٝتٜ٘ .وع ٢نٌ إْوإ ٜؤَٔ باهلل تعاىل ٚاي ّٛٝاآلػل إىل
ايؿٛم بلٓا اهلل (هبشاْ٘ ٚتعاىل)  ٌْٝٚاؾٓ ،١اييت ٚعـ اهلل بٗا املتكنيٚ ،سلٌ اـايل (عن
ٚدٌ) عباؿ ٙبًطـ عٓاٜت٘ ايهلميٚ ،١كهِ شلِ هبٌ اشلـا ،١ٜاييت َا إٕ اتبعٖٛا ستٜٓ ٢ايٛا
َا ٚعـٚا ب٘ٚ ،نإ َٔ بني ٖق ٙايوبٌ ٚايٛها ٌ٥اييت تكٛؿ إىل اؾٓات املٛعٛؿٖٛ ،٠
هب ٌٝنؿاي ١ايٝتٚ ِٝدعٌ َٔ ٚدٛؿ ايٝت ِٝكمح ١يًٓاي َٓٚؿقاّ يعٓا ١ٜاـايل (عن ٚدٌ)،
ٚاٖتِ املٌلع اإلهالَ ٞبايٝتَ ِٝوتُـاّ فيو َٔ اٖتُاّ ايكلإ ايهل ِٜبايٝت ،ِٝإف ٚكؿ فنل
ايٝت ِٝيف ايكلإ ايهل ِٜيف ثالخ ٚعٌل ٜٔآْٚ ّ١ٜكًت نتب اؿـٜح ٚايورل أساؿٜح ايلهٍٛ
األنلّ (ًَُٓ ٢اهلل عًٚ ٘ٝهًَِٓ) عٔ ايٝتٚ ِٝكعاٜت٘ ٚنإ ملعٓ ٢ايٝت ِٝايلَن يف ايتبذٌٝ
القذلاْ٘ بايله ٍٛاألنلّ (ًَُٓ ٢اهلل عًٚ ٘ٝهًَِٓ) ٚيف نتب ايورل ٚكؿ سـٜح عٔ اـايل عن
ٚدٌ( إفا به ٢ايٝت ِٝاٖتن ي٘ ايعلَ ،ؾٝك ٍٛاهلل تباكى ٚتعاىلٖ َٔ :قا ايق ٟبه ٢عبـٟ
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ايق ٟهًبت٘ أبا ٙيف ُػلٚ ،ٙعنتٚ ٞداليٚ ،ٞاكتؿاع ٞيف َهاْ ،ٞال أههت٘ عبـ َؤَٔ إال
أٚدبت ي٘ اؾٓٚ ،)١بعـ ايتطٛك اؿٔاكٚ ٟايتاكخي ٞيًُذتُعات ٚتٛهع اآلؾام ٚظٗٛك
آيٝات تٓع ِٝايعالقات بني األؾلاؿ ٚبني املؤهوات ،أٚيت اجملتُعات اٖتُاَاّ ػاُاّ يف
بٝإ اؿكٛم ٚايٛادبات ألؾلاؿٖا ٚؼـٜـ االيتناَات ،مبا  ُٜٔٔهالَ ١اشلٝهٌ ايعاّ
يبٓٝتٗاٚ ،تِـ ٣شلق ٙاملُٗ ١عـٜـ َٔ ايباسجني يف اجملاالت نًٗا فات ايًِٚ ١اؾلؿٚا شلا
أعاثاّ ػاُٚ ،١تٛقؿٛا نجرلاّ عٓـ ؼـٜـ َعٝاك ثابت تتُهٔ َٓع ١َٛاجملتُع ؾَٔ ٘ٝ
تلتٝب االيتناّ َٓٚض اؿكٛم يألؾلاؿٚ ،ناْت ايٌلٜع ١اإلهالَ ١ٝايػلا ،٤اييت تؿلؿت بطلغ
ق ِٝادتُاعٚ ١ٝأػالق ١ٝعاي ١ٝايتٓعٚ ِٝايـقٚ ١ايتكـّ َٔ ،بني ايباسجني يف ًؤ ٕٚتٓعِٝ
اؿكٛم ٚااليتناَاتٚ ،يف ٖقا ايوب ٌٝتِـت إىل ؼـٜـ َؿٗ ّٛايٝت ،ِٝؾهإ ؼـٜـٖا ي٘
بـق ١مل  ٌِٜإيٗٝا أعً ٢املؿهلٚ ٜٔايباسجني َوت ّ٣ٛيف األَِ ايػابلٚ ٠اؿآلٚ ،٠اْعهوت
تًو ايـق ١املٛٓٛع ١ٝعً ٢ايكٛاْني املوتُـَٗٓ ٠ا ٚايـهاترل اييت تٌٓٗ َٔ َعٗٓٝاٚ .تدلم
أُٖ ١ٝايبشح أٜٔاّ يف تٝٓٛض َـ ٣اٖتُاّ ايٌلٜع ١اإلهالَ ١ٝبايٝتٚ ،ِٝسلُٗا عً٢
محاٜت٘ َٚاي٘ٚ.بٝإ ايتشقٜل األنٝـ ٚايٛعٝـ ايٌـٜـ َٔ املواي عكٛم ايٝت.ِٝ
ثاْٝاٌَّ :هًَٛٓٛ ١ع ايبشح .يكـ تػرل ًهٌ ايـٚي ١اؿاي ١ٝعُا نإ عً ٘ٝؾُٝا َا هبل،
ؾإ ايٛها ٌ٥املٓعُ ١يعٌُ ٖق ٙايـٚي ١قـ تطٛك ٚظٗل ايكاْ ٕٛايق ٟنإ ٜتٓاهب طلؿٜاّ َع
تطٛك اؿاد ١إىل ايتٓعٖ ٌٌُٜٚ ،ِٝقا ايتطٛك أسٛاٍ ايٝت ِٝأٜٔاَ ،جًُا  ٌٌُٜغرلَٔ ٙ
أبٓا ٤اجملتُع ،إال إْٓا مل لـ َا ٌٜرل إىل اٖتُاّ املٌلع ايعلاق ٞبايٝتَ ِٝجٌ اٖتُاّ
املٌلع اإلهالَٚ ،ٞنإ تٓاٚي٘ يًٝت ِٝنإ ُٓٔ َؿٗ ّٛايكاُل أ ٚاؿـخٚ ،مل ٜؿلؿ أسهاّ
ػاُ ١ب٘ ٚإ ناْت ٖٓاى إًاكات َبعجل ٠يف فُٛع َٔ ١ايكٛاْني ٚاألٚاَل ٚايتعًُٝات إىل
َؿلؿ ٠ايٝت ِٝأ ٚاألٜتاّ .ؾٔالّ عٔ بٝإ ٓعـ ْؿٛي نجرل َٔ أٚيٝاٚ ٤أُٝٚاٚ ٤أقلبا٤
األٜتاّ ٚطُعِٗ يف أػق أَٛاشلِٚ ،هًب سكٛقِٗ.
يهٔ َا جيعٌ َُعايَذٖ ١قا املٛٓٛع ٚالهُٝا يف ٖق ٙايًشعٖ ،١قا ايتؿاُٚت ايعذٝب
بني َا ًلَعَ٘ اإلهالّ يف َُٓإ سكٛم ايَٝتٔٚ ،ِٝبني ساشلِ يف ٖقا ايعِل ايقٓ ٜٔ ٟرُ
باملٌانٌ ٚاملٌاغٌ ،أْوَتٔ ايٓاي إَٔٓ ُٖٓاى ؾ ّ١٦ادتُاع ّ١َٓٝتَ ُٓٔٔ٦ؼت ٚطأ ٠ايؿكل ٚاإلُٖاٍ،
ٖ ٞؾ ١٦األٜتاّ ٚاألكأٌَ ،ؾؼًَٓؿت اؿلب يف ايعلام مخوَ ١الٜني ٜت ِٝيف ؿا٥ل ٠اي ُٝتِِٔ
ٚاؿٔلَإ؛ َِٓٗ ََٔ ؾكَـ أبا ََٔ َِٗٓٚ ،ٙؾكَـ أََٓ٘ ََٔ َِٗٓٚ ،ؾكَـ أبَ ٜ٘ٛعّاٚ ،تٌُرل َٓعَُٓ١
األَِ املتَٓشٔـ ٠يًطؿٛي" ١ايْٝٛٝوٝـ" إىل إَٔٓ ٖٓاى أنجل َٔ َ 210الٜني طؿٌ ٜت ِٝيف أما٤
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ايعامل مجٝعٗا ،عوب َٓعَُٓ ١األغقٚ ١ٜاينٔٓكاع ١يوُٓٚ ١دَـ يف إؾلٜكٝا دٓٛب ايِشلا٤
ايهدل ٣يوٓ 2007 ١أنجل َٔ  ًَٕٛٝ 40طؿٌ ٜت َٔ ،ِٝب ِٗٓٝم4 ٛظٜ ًَٕٛٝ 11تِٝ؛ بوبب
َلض ايوٝـا ؼـٜـّا.
ٌَلٔحي ،١ؾإَٕٓ  َٔ % 10األٜتاّ ايقُٜ ٜٔػاؿٔك ٕٚاملَالدٔ٧
ْٚعَلّا يكًَٓ ١ايعٔٓا ١ٜبٗق ٙاي ٓ
ُٜكـَٔ ٕٛعً ٢االْتٔشاكٜٚ ،تش ٍَٓٛأَمَِٜـُ َٔ  َٔ % 60ايؿتٝات إىل َُُاكَه ١ايبػا% 70 ُِٜٓٔٓٚ ،٤
َٔ األطؿاٍ ايقُٓنٛك إي ٞعايَِ اؾلمي ،١ؾؿٔالّ عٔ اهتٔػالٍ ايعـٜـ َِٓٗ يف ََٕٔٗٔ غرل آؿَ ،١َٓٝال
يٌ ٕ٤ٞإال ألِْٗ أُبشٛا ٜتاَّ ٢ال ناؾٌٔ شلِ ٚال َُؤ َٔٚ" .ٟٚايعَٛأٌَ األهاه ١َٓٝيف امٔلاف
ايٛيـَِٝ :ب ١اي ُٝتِِٔ ،اييت تعتَلٔ ٟائِٓػاك  ِٖٚيف مٖل ٠ايعُلٖ ،قا ايٝت ِٝايقَ ٟات ؾكـ ٖٛٚ
ُػرلْ إفا مل جيـ ايٝـ اؿاْ ١ٝاييت ؼٓ ٛإيٚ ،٘ٝايكًب ايلس ِٝايقٜ ٟعطٔـ عًٚ ،٘ٝإفا مل جيـ
َٔ األُٝٚا ٤املعاًََ ١اؿوٓٚ ،١ايلعا ١ٜايهاًَ - ١ؾال ًوَٓ إٔ ٖقا ايٝت ِٝهٝـكز مٛ
االملافٚ ،خيطّ٦ًٝ ٛا ؾٌّ٦ٝا م ٛاإلدلاّ".
ثايجاَّٗٓ :ذ ١ٝايبشح .يـكاه ١األسهاّ ايكاْ ١ْٝٛايٓاؾق ،٠اييت تٓعِ أسٛاٍ ايٝت ِٝيف
ايكاْ ٕٛايعلاق ،ٞأتكـّ بٗق ٙايـكاه ١يته ٕٛمنٛفز يبك ١ٝايتٌلٜعات يف ايـ ٍٚايعلب ١ٝأٚ
اإلهالَٚ ،١ٝتتٓا ٍٚايـكاهَ ١ؿٗ ّٛايٝت ِٝيف ايؿك٘ اإلهالَٚ ٞايكاْ ٕٛايعلاق ،ٞؾٗ ٞتكلب
إىل ايـكاه ١املكاكْ ١بني ايٌلٜع ١اإلهالَٚ ١ٝايكاْ ٕٛايٓٛع ٞايعلاق.ٞ
كابعاّ :أٖـاف ايبشح .تهُٔ أٖـاف ايبشح يف بٝإ سلْ اإلهالّ ٚعٓاٜت٘ بايٝتٚ ،ِٝفنل
ػطٛك ٠ايتعـ ٟعًَ ٢اٍ ايٝتٚ ِٝايتٌـؿ يف أنً٘ بػرل سلٚ ،إظٗاك عـاي ١ايٌلٜع ١يف اؿح
عً ٢اإلْؿام عً ٢ايٝتٚ ،ِٝبٝإ ؿٚك األٚيٝا ٤يف احملاؾع ١عً ٢إْواْ ١ٝايٝت.ِٝ
ػاَواّ :ػط ١ايبشح .تته ٕٛايـكاه َٔ ١ثالثَ ١باسح ٌٜتٌُ نٌ َبشح عًَ ٢طايب
عـٜـ ٙحيت ٟٛنٌ َطًب عً ٢مجً َٔ ١ايؿلٚع ،عوب ساد ١ايبشح ٚاـامت ،١اييت أمجٌ
ؾٗٝا ايتُٝٛات ٚايٓتا٥ر اييت ػًِت إيٗٝا ايـكاهٚ ،١ايػاٖ َٔ ١ٜق ٙايـكاه ٖٛ ١ايوعٞ
يتطٜٛل ايتٌلٜعات اؿايٚ ١ٝاقذلاغ املٌاكٜع ايكاْ ١ْٝٛاملوتكبً ١ٝفات ايًِ ١بايٝت،ِٝ
ٚأمتٓ ٢إٔ تٓاٍ كٓا اهلل تعاىل قبٌ كٓا ايٓاي ٚإ تهَ ٕٛؿلؿ ٠يف نتاب اؾٗـ اإلْواْٞ
يتٓع ِٝكعا ١ٜايٝتٚ ِٝأسٛاي٘ ٚاهلل تعاىل ٚكا ٤ايكِـ.
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ادلجحث األول

انتعريف ثبالنتزاو( )1ثبإلَفبق( )2عهً انيتيى
إٕ َٔ أِٖ َكاُـ ايٌلٜع ١اإلهالَ ١ٝسؿغ اإلْوإ يف ؿْٚ ٜ٘ٓؿو٘ ْٚوً٘ َٚاي٘،
ؾكـ أساطت ايٌلٜع ١اإلهالَ ١ٝاإلْوإ بعٓا ١ٜؾا٥كٚ ،١سؿعت ي٘ سكٛق٘ ُٓٓٚتٗا ي٘ ،ست٢
ال ٌٜعلٚا بايٓكّ ٚايـ ،١ْٝٚيه ٞال حيكـٚا عً ٢اجملتُعٚ .يكـ عين اإلهالّ بايطؿٌ ايٝتِٝ
عٓا ١ٜػاُ ١يف إساطت٘ بايعطـ ٚايلمحٚ ١احملب ،١ؾذعًت ايلمحٚ ١ايعٓا َٔ ١ٜمجً ١ايكٛاعـ
اييت ٜذلنٔ عًٗٝا ؿ ٜٔاهلل ايكٚ .ِٜٛمبا إٔ ايٝت ِٝطؿٌ ؾٜٗ ٛوتشل إٔ ٜتُتع عكٛم ايطؿٌ
)ٔ( عرفت الفقرة األولى مف المادة ( )ٜٙمف القانوف المدني العراقي رقـ (ٓٗ) لسنة ٜٔ٘ٔ
الحؽ الشخصي أو االلتزاـ بأنو ":الحؽ الشخصي ىو رابطة قانونية بيف شخصيف دائف
ومديف يطالب بمقتضاىا الدائف المديف بأف ينقؿ حقاً عينياً أو اف يقوـ بعمؿ أو اف يمتنع

عف عمؿ" لمزيد مف التفاصيؿ حوؿ االلتزاـ مف حيث خصائص وأنواعو ومصادره ينظر
د .عبد المجيد الحكيـ وعبد الباقي البكري ومحمد طو البشير ،الوجيز في نظرية االلتزاـ
في القانوف المدني العراقي ،مصادر االلتزاـ ،جٔ ،دار ابف االثير ،الموصؿ ،طٕ،

ٕٔٔٓ ،ص ٙوما بعدىا؛ د .عبد الحي حجازي ،النظرية العامة لاللتزاـ وفقاً لمقانوف
الكويتي( دراسة مقارنة) ،المصادر اإلرادية ،العقد واإلرادة المنفردة ،نظرية االلتزاـ ،تحميؿ

العقد ،جٔ ،ـٔ ،مطبوعات جامعة الكويت ،كمية الحقوؽٕٔٗٓ ،ىػٜٕٔٛ ،ـ،
ص٘ٔومابعدىا؛ د .أمجد محمد منصور ،النظرية العامة لاللتزامات ،مصادر االلتزاـ،
دار الثقافة ،عماف ،طٔ ،ٕٓٓٙ ،ص ٜٔوما بعدىا.

)ٕ( تعرؼ النفقة بأنيا :الماؿ الذي ينفقو اإلنساف عمى نفسو وعيالو وزوجتو وأقاربو ،وتشمؿ
الطعاـ والكسوة والمسكف والدواء وجميع ما بو مقومات الحياة بحسب العرؼ .لمزيد مف
التفاصيؿ حوؿ النفقة وعناصرىا ينظر الفقرة الثانية مف المواد (ٕٗو٘ٛوٜ٘وٕٙوٖ)ٙ
مف قانوف األحواؿ الشخصية العراقي رقـ ( )ٔٛٛلسنة  ٜٜٔ٘المعدؿ والقاضي عباس
زيادة السعدي والقاضي محمد حسف كشكوؿ ،شرح قانوف األحواؿ الشخصية العراقي رقـ

 ٔٛٛلسنة  ٜٜٔ٘وتعديالتو ،دار الكتب ،بغداد ،ٜٜٔٗ ،صٔٔٔومابعدىا وصٕٕٛ
وما بعدىا؛ د .أحمد الكبيسي ،الوجيز في شرح قانوف الحواؿ الشخصية وتعديالتو،
الزواج والطالؽ وآثارىما ،جٔ ،دار العربية لمقانوف ،بغداد ،ٜٜٔٓ ،صٜٜومابعدىا
وصٖٖٕ وما بعدىا.
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ناؾٚ .ّ١اإلسوإ إىل ايٝتاَ ٢لا َٔ ٠ايٓاك ٚطلٜل إىل اؾٓٚ ،١عً ٢األؾلاؿ ٚاجملتُع ايعٌُ
عً ٢اؽاف ايتـابرل املُهٓ ١نًٗا يًوٗل عً ٢من ِٖٛايطبٝع ٚ ،ٞاؿؿاظ عً ٢هالَتِٗ
اؾوـٚ ،١ٜايعكًٚ ،١ٝايٓؿوٚ ،١ٝتٛد ِٗٝعً ٢ايوًٛى اؿؤ بايتعًٚ ِٝايته ٜٔٛعًٚ ٢ؾل َا
 ّٜٓعً ٘ٝؿٜٓٓاٚ ،اؿلْ عً ٢عـّ اهتػالشلِ أ ٚتعٓٝؿِٗ ،أ ٚأػق أكماقِٗ بايباطٌ
ئُإ َوتكبًِٗ ٚإؿَادِٗ يف اجملتُعٚ .بٓا ّ٤عًَ ٢ا تكـّ هٝتِ ؿكاهٖ ١قا املبشح يف
املطًبني اآلتٝني:
املطًب األ : ٍٚتعلٜـ ايٝتًٚ ِٝلٚط٘.
املطًب ايجاْ :ٞأْٛاع ايٝتَٚ ِٝكاكْ ١االيتناّ باإلْؿام عًَ ٘ٝع األٓٚاع املٌابٗ ١ب٘
ادلغهت األول

تعريف انيتيى وشروعه
ٖ ٌٌُٜقا املطًب تعلٜـ ايٝتٚ ِٝبٝإ ًلٚط ؼكك٘ٚ ،يتٝٓٛض فيو ٜٓبػٞ
ؿكاه ١فيو يف ايؿلعني اآلتٝني:
ايؿلع األ : ٍٚتعلٜـ ايٝت.ِٝ
ايؿلع ايجاًْ :ٞلٚط ايٝت.ِٝ
انفرع األول

تعريف انيتيى
ٜتُٔٔ تعلٜـ ايٝت ِٝؼـٜـ َعٓا ٙيف ايًػ ١ايعلبٚ ،١ٝيف ايؿك٘ اإلهالَٚ ،ٞيف
ايكاْٚ ،ٕٛيإلساط ١مبا تكـّ ٜٓبػ ٞتكوٖ ِٝقا املطًب عً ٢ثالثَ ١كاُـ عً ٢ايٛؾل اآلت:ٞ
املكِـ األ : ٍٚتعلٜـ ايٝت ِٝيف اُطالغ ايًػ ١ايعلب.١ٝ
املكِـ ايجاْ :ٞتعلٜـ ايٝت ِٝيف اُطالغ ايؿك٘ اإلهالَ.ٞ
املكِـ ايجايح :تعلٜـ ايٝت ِٝيف االُطالغ ايكاْ.ْٞٛ
ادلقصذ األول

تعريف انيتيى يف اصغالح انهغخ انعرثيخ
تؤػق نًُ ١ايٝت َٔ ِٝايؿعٌ ايجالث ٞاملؿلؿ ٜتِ َٚعٓا ٙاالْؿلاؿ ايق ٟال اسـ ي٘ اٚ
َع٘ ٚزل ٞايٝتٜ ِٝتُٝا الْؿلاؿٚ ٙنٌ ً ٤ٞاْؿلؿ ؾكـ تٝتِ ٚنٌ ًَ ٤ٞؿلؿ ٜعن ْعرل ٙؾٗٛ
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ٜتٜ ِٝكاٍ ؿكٜ ٙتٚ ُ٘ٝبٝت ٜتٚ ِٝبًـ ٜتٚ ِٝايٝت ِٝمجع٘ اٜتاّ ٜٚتاََٝٚ ٢تُ٘(ٚ .)1ايٝتِٝ
يف ايٓاي َٔ ؾكـ اباٚ ٙيف ايبٗا َٔ ِ٥ؾكـاَ٘ ٚيف ايطرل َٔ ؾكـ ابٚ ٜ٘ٛفيو الٕ ايهؿاي ١يف
االْوإ َٓٛط٘ باألب ؾهإ ؾاقـ االب ٜتُٝا ؿ َٔ ٕٚؾكـ اَ٘ٚ ،عً ٢ايعهى يف ايبٗا ِ٥ؾإ
ايهؿايَٛٓ ١ط٘ باألّ يقا نإ َٔ ؾكـ اَ٘ ٜتُٝا ٚيف ايطرل ته ٕٛايهؿايَٛٓ ١ط٘ باألبَ ٜٔٛعا
يقا ق ٌٝايٝت ٖٛ ِٝايق ٟميٛت ابٚ ٙٛايعذ ٞايق ٟمتٛت اَ٘ ٚقَٓ ٌٝكطع ٚايًط ِٝايق ٟميٛت
ابٛاٜٚ ٙكاٍ يًِيب ٜتُٝا افا ؾكـ اباَ ٙامل ٜبًؼ اؿًِ ؾافا بًؼ اؿًِ ماٍ عٓ٘ اهِ ايٝتِ
ٜٚكاٍ يًُلأٜ ٠تَ ُ٘ٝامل تتنٚز ؾافا تنٚدت ماٍ عٓٗا اهِ ايٝتِ ٚايٝتِ ٖ َٔٛؾكـ ابا ٙسني
اؿاد٘ يقا اثبت٘ يف ايقنل اىل ايبًٛؽ ٚاالْج ٢اىل ايجٛٝب٘ يبكا ٤سادتٗا بعـ ايبًٛؽ(.)2
ٜٚأت ٞايٝت ِٝمبعٓ ٢ايػؿًٚ ،١ب٘ هُُ َٓٞايٝتٜ ِٝتُٝاّ؛ ألْ٘ ٜتػاؾٌ عٔ بلٚ ،ٙق:ٌٝ
ٜأت ٞايٝت ِٝمبعٓ ٢اإلبطا َ٘ٓٚ ،٤أُػق ايٝتِٝ؛ ألٕ ايدل ُٜبط ُ٤ٞعٓ٘ ،ببٝإ ساٍ ايٝتِٝ
ٚكاع ٘ٝميٛت سني ٜؿكـ ٚايـْ ٙبع اؿٓإ ٚايلعاٚ ،١ٜغطا ٤األهل ٠ايواد ،ٞثِ ٜه ٕٛبعـ
فيو قتاداّ إىل َٔ ٜٗتِ ب٘ ٚقت َا تػاؾٌ عٓ٘ ايٓايٚ ،اٌْػًٛا نٌ مبا ٜػَٓ َٔٚ ،٘ٝعاْٞ
ايٝتِ :ايؿكـ ،مبعٓ ٢إَٔٓ ايٝتٜ ِٝؿكـ سادَٓٝات جيـٖا غرلٜ ،ٙؿكـ ثٛبّا ٜلٜـ إٔ ٜوذلَ ب٘ بـَْ٘،
أٜ ٚؿكـ َعُّٜٓ ٢هوب٘ ايٌعٛك بايجٔٓكٚ ١عـّ االٓطلاب ،أ ٚكبَُٓا ٜؿكـ َاالّ ٜلٜـ إٔ حيكل ب٘
ًَِش ١أٜ ٚـكى ب٘ َآكب أػلٚ .)3(٣ق :ٌٝايٝت ِٝيف األٌُ :ائعٝـُٜ ،كَاٍَٜ :تََِ ايلدٌ:
إفا َٓعُـٚ ،يف اؿـٜح :عٔ أبُٖ ٞلَِٜلَ  َ٠قاٍ :قاٍ كه ٍٛايًٖ٘ٔ ": ايًِٗ إْ ٞأُس َِّلزُ سَ ٖل
ٔعٔٝؿَ ِٔٔٝاِيَٝتَٔٚ ِٔٝايَُِلِأَ )4("ٔ٠أ :ٟأٓٓٔٝل عً ٢ايٓاي يف تِٔٝٝع سكُٗاٚ ،أًـؿ عً ِٗٝيف
اي ٖ
(ٔ ) أحمد بف عمي المقرمي الفيومي ،المصباح المنير في غريب الشرح الكبير لمرافعي ،جٕ،
المكتبة العممية ،بيروت ،مف دوف سنة نشر ،ص ،ٜٙٚمحمد بف يعقوب الفيروز آبادي،

القاموس المحيط ،جٔ ،مؤسسة الرسالة ،بيروت ،مف دوف سنة نشر ،صٖٔ٘ٔ.
(ٕ) محمد بف مكرـ بف منظور األفريقي المصري ،لساف العرب ،جٕٔ ،دار صادر ،بيروت،
طٔ ،مف دوف سنة نشر.ٙٗ٘ ،
)ٖ( حسيف شعباف وىداف ،حقوؽ اليتامى في اإلسالـ ،مقالة منشورة في شبكة األلوكة في
االنترنيت ،ٕٜٓٓ ،صٕ عمى الموقع اآلتيhttp://www.alukah.net/sharia :

)ٗ( أخرجو محمد بف يزيد القزويني ،سنف ابف ماجو ،تحقيؽ :محمد فؤاد عبد الباقي ،جٕ،
ِكتَاب ْاألَ َد ِبَ ،باب َح ا
ؽ ا ْلَيتِ ِيـ ،حديث رقـ ( ،)ٖٙٚٛدار الفكر ،بيروت ،مف دوف سنة
نشر ،صٖٕٔٔ.
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فيوٚ .توُ ٢األُْجَٜ ٢ت ْ١ُٝقبٌ بًٛغٗا ،ؾإفا بًََػت ماٍ عٓٗا اهُِ ايُٝتِِ سكٝكٚ ،ّ١قـ ُٜطًَل
عًٗٝا فامّا بعـ ايبًٛؽ ،نُا ناْٛا ُٜوَُُٓ ٕٛايٓيب  ٖٛٚ نبرلَْٜ :ت ِٝأَب ٞطايب؛ ألََْٓ٘ كَبَٓاٙ
وتَأََِلُ
بعـ َٛتٔ أَبٚ ،٘ٝيف اؿـٜح :عٔ أبُٖ ٞلَِٜلَ  َ٠قاٍ :قاٍ كه ٍٛايًٖ٘ٔ " :اِيَٝتٔ ُ١َُٝتُ ِ
ت ؾَ ُٗ َٛإٔفَُِْٗا َٚإٔ ِٕ أَبَتِ ؾال دََٛامَ عًٗٝا" ِ َٜعٓٔ ٞإفا أَؿِكَنَتِ ؾَلَؿٖتِ( ،)1إف أَكاؿ
يف َْؿِؤَٗا ؾَإِٕٔ ََُُتَ ِ
بايٝت :١ُٝايبٔ ِهلَ ايبايػ ،َ١اييت َات أَبٖٛا قبٌ بًٛغٔٗا ،ؾًَنََٔٗا اهِ اي ُٝتِِٔ ،ؾـُعٔٝت ب٘ ٖٞٚ
بايػ ْ١فامّا(.)2
ٜتٔض مما تكـّ إٔ يًٝتَ ِٝعإٕ نجرل َٔ ٠أُٖٗا :االْؿلاؿَ َٔٚ ،ات أب،ٙٛ
ٚائعٝـٚ ،احملتاز ،املبطٚ ،٧املػؿ ٍٛعٓ٘ ٖقا َٔ ْاسْ َٔٚ ،١ٝاس ١ٝأػل ٣إفا نإ
األٌُ إٔ ايٝت َٔ ٖٛ ِٝؾكـ أب ٙٛألٕ األػرل َٓٛط بهؿايت٘ ٚكعاٜت٘ ،ؾإْ٘ ًٜشل عهِ
ايٝت ِٝأٜٔاّ َٔ ؾكـ أَ٘؛ ألْ٘ قـ ال حيٌِ عً ٢ايلعا ١ٜاألب ١ٜٛايِشٝش ١ي ٛتنٚز أب،ٙٛ
ٚأػرلاّ ٜه ٕٛعهِ ايٝت َٔ ِٝؾكـ أبٛاٙ؛ ٚفيو ألْ٘ ٜه ٕٛأنجل ساد ١إىل ايلعاٚ ١ٜايعٓا١ٜ
َٔ ايق ٟؾكـ أب ٙٛؾشوب.
ادلقصذ انثبَي

تعريف انيتيى يف اصغالح انفقه اإلساليي
قاٍ أسـ ؾكٗا ٤اؿٓؿ )3(١ٝايٝت ٖٛ ِٝايِػرل ايقَ ٟات أب ٙٛقبٌ إٔ ٜبًؼ اؿًِ

ؾَأََٖا بَعِـَ اِيبًُُٛؽٔ ؾًََا ُٜوََُٖٜ ٢تُّٔٝاٚ .قاٍ أسـ ؾكٗا ٤املايه" :)4(١ٝايٝت ِٝإمنا ٖ َٔ ٛاألب".
)ٔ( أخرجو محمد بف عيسى الترمذي السممي ،الجامع الصحيح سنف الترمذي ،تحقيؽ :أحمد
ِ ِ ِ
ِ
يج،
يم ِة عمى التَّْزِو ِ
محمد شاكر وآخروف جٖ ،كتَاب الان َكا ِحَ ،باب ما جاء في إ ْك َراه ا ْلَيت َ
حديث رقـ ( ،)ٜٔٔٓدار إحياء التراث العربي ،بيروت ،مف دوف سنة نشر ،ص.ٗٔٚ
ِ
يث َح َس ٌف.
يث أبي ُى َرْي َرةَ َح ِد ٌ
يسىَ :ح ِد ُ
قاؿ أبو ع َ
)ٕ( محمد مرتضى الحسيني الزبيدي ،تاج العروس مف جواىر القاموس ،تحقيؽ مجموعة مف
المحققيف ،جٖٗ ،دار اليداية ،مف دوف سنة نشر ،صٖٖٗٔٔٙ-؛ محمد بف مكرـ بف
منظور األفريقي المصري ،المصدر السابؽ ،ص.ٙٗٙ

)ٖ( نظاـ وجماعة مف عمماء اليند ،الفتاوى اليندية في مذىب اإلماـ األعظـ أبي حنيفة
النعماف ،جٕ ،دار الفكر ،مف دوف سنة نشرٔٗٔٔ ،ىػٜٜٔٔ ،ـ ،صٔٓٔ.
)ٗ( محمد بف يوسؼ بف أبي القاسـ العبدري ،التاج واإلكميؿ لمختصر خميؿ ،ج ،ٙدار
الفكر ،بيروت ،طٕٖٜٔٛ ،ىػ ،صٗ.ٙ
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ٚقاٍ أسـ ؾكٗا ٤ايٌاؾع" :)1(١ٝايٝت ِٝايق ٟال أب ي٘ ٚال ٜوُ ٢بعـ ايبًٛؽ ٜتُٝاّ"ٚ .قاٍ

أسـ ؾكٗا ٤اؿٓابً" :)2(١ايٝت َٔ ِٝؾكـ األب بعـ ايبًٛؽ"ٚ .قاٍ ًٝؽ اإلهالّ ابٔ ت،)3(١ُٝٝ
ايٝت ٖٛ ِٝايِػرل ايق ٟؾكـ أبا.ٙ
ٜوتـٍ مما تكـّ عً ٢إٔ تعلٜؿات ايؿكٗا ٤املوًُ ٕٛيًٝت ِٝتـٚك يف إطاك ٚاسـ
ٚأْٗا تؿٝـ املعْٓ ٢ؿو٘  :ٖٛٚأْٗا تكِل ُؿ ١ايٝت ِٝعً َٔ ٢ؾكـ أبا ٙهٛا ٤أنإ فنلاّ
أّ أْجَٚ ،٢ا ٜناٍ ُػرلاّ مل ٜبًؼ اؿًِ بعـ؛ ألٕ األب ٖ ٛايقٜ ٟعٜٓٚ ً٘ٝؿل عًٚ .٘ٝقـ
ُٜطًل عً ٢ايٝت ِٝبعـ بًٛغ٘ يؿغ ٜت ٖٛٚ ،ِٝإطالم فامٚ ،ٟيٝى بإطالم سكٝك ٞملا نُا
ناْٛا ٜوُ ٕٛايٓيب  ٖٛٚ نبرلٜ :ت ِٝأب ٞطايب؛ ألْ٘ كبَٓا ٙبعـ َٛت أبٚ ،٘ٝيكٛي٘
(هبشاْ٘ تعاىل)َٚ{ :آتُٛا ايَِٝتَاََ ٢أَ ََِٛايَُِِٗ}(ٜٚ )4ك ٍٛأسـ املؿول :ٜٔإٔ ايٝتاَ ٢يف ٖق ٙاآل١ٜ
اآل ١ٜايهلمي ١ال ُٜؤِتَ ِٕٛأَٛاشلِ إال بعـ ايبًٛؽ ٚايلًـ؛ أ :ٟبعـ مٚاٍ ُؿ ١ايُٝتِ عِٓٗ(.)5

ٚتنُ ٍٚؿ ١ايٝتِ عٔ ايطؿٌ ايٝت ِٝبايبًٛؽ( )6ؾعٔ سٓعً ١املايه  ٞقاٍ كهٍُ ٛ
كه ٍُٛاهلل ((: ال ُٜتَِِ بعـ استٔالّٚ ،ال ُٜتِِ عً ٢داك ١ٜإفا ٖ ٞسآت))(ٚ )7ملا ك ٣ٚعٔ
)ٔ( إبراىيـ بف عمي بف يوسؼ الشيرازي ،الميذب ،جٕ ،دار الفكر ،بيروت ،مف دوف سنة
نشر ،ص.ٕٗٚ

)ٕ( عبد اهلل بف قدامة المقدسي ،الكافي في فقو اإلماـ المبجؿ أحمد بف حنبؿ ،جٕ ،المكتب
االسالمي ،بيروت ،مف دوف سنة نشر ،صٕ.ٜٗ
)ٖ( أحمد عبد الحميـ بف تيمية الحراني ،مجموع فتاوى (كتب ورسائؿ وفتاوى) شيخ اإلسالـ
ابف تيمية ،تحقيؽ :عبد الرحمف بف محمد بف قاسـ العاصمي النجدي ،جٖٗ ،مكتبة ابف

تيمية ،مف دوف سنة طبع ،طٕ ،ص.ٔٓٛ
)ٗ( سورة النساء ،اآلية (ٕ).

)٘( محمد بف أحمد األنصاري القرطبي ،الجامع ألحكاـ القرآف ،ج٘ ،دار الشعب ،القاىرة،
مف دوف سنة نشر ،ص.ٛ
) (ٙأحمد الزوماف ،مف أحكاـ اليتيـ ،مقالة منشورة في شبكة األلوكة في االنترنيت،ٕٜٓٓ ،
 ،ٕٜٓٓصٔ عمى الموقع اآلتي:

http://www.alukah.net/sharia
) (ٚأخرجو سميماف بف األشعث أبو داود السجستاني األزدي ،سنف أبي داود ،تحقيؽ :محمد
ِ
ص َاياَ ،باب ما جاء َمتَى َي ْنقَ ِطعُ ا ْلُيتْ ُـ،
محمد محيي الديف عبد الحميد ،جٖ ،كتَاب ا ْل َو َ
حديث رقـ (ٖ ،)ٕٛٚدار الفكر ،مف دوف مكاف وسنة نشر ،ص٘ٔٔ؛ قاؿ الييثمي،
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عًَٔ ٗٞبٔ أب ٞطَائبٕ  قاٍ :سَؿٔعِتُ عٔ كه ٍٛايًٖ٘ٔ " :يَا ُٜتَِِ بَعِـَ ا ِستًَٔإّ ٚال َُُُاتَ َِّٕٜٛ

إىل ايًٖٜ )1("ٌِٔٝتٔض َٔ ٖق ٙاألساؿٜح ايٌلٜؿ ١أْٗا ٚاكؿ ٠يف ايٝت ِٝبِٛك ٠عاَٚ ١تٌٌُ
أٜتاّ ايهؿاك أٜٔاّ ٚمل خيِٗا أسـ بٝتاَ ٢املوًُني ؾشوب(ٚ ،)2مما ٜؤنـ إٔ ايٌلٜع١
اإلهالَ ١ٝػٝن نؿاي ١غرل املوًُني ألْٗا أدامت إطعاَِٗ يف قٛي٘ تعاىل{ :اِيُ ََِّٛٝأسٌٖٔ يَهُُِ
ايط ِّٖٝبَاتُ َٚطَعَاُّ ايٖقٔ َٜٔأُٚتُٛاِ اِيهٔتَابَ سٌٌّٔ ٖيهُِِ َٚطَعَا َُهُ ِِ سٌٔٗ يُِِٖٗ.)3(}...
ٚمل ٜعـ ايؿك٘ اإلهالَ ََِٔ ٞؾكـ أَ٘ ٜتُّٝا؛ إمنا ٜكَِل ُؿ ١ايٝتِ عً ََِٔ ٢ؾكـ

أبا ٙؾشوب؛ ألٕ األب ٖ ٛايقَٜ ٟع ٍُٛايِػرل ٜٚلعً ٢ؤٜٚ ْ٘ٚك ّٛبتأؿٜب٘ ٚتعً،ُ٘ٝ
ٚنجرلّا َا جيـ ايٛيـ يف عطـ أبٚ ٘ٝكعاٜت٘ املايَ ١ٝا ٜوـٓ ُ ػًٖت٘ٚ ،جيـ ايٝت ِٝيف عطـ
أَ٘ ٚسٓاْٗا ٚأََٛتٗا ٚتلبٝت٘.
َا ٜوـٓ ؿَِٚك األب يف فيوُٜٚ .عـ ايٝتِ َِٝب ١ندل َٔٚ ،٣أِٖ ايعٛاٌَ األهاه١ٝ
يف املاف ايِػاك  ِٖٚيف مٖل ٠ايعُل َٚكبٌ اؿٝا. ٠ؾإفا مل جيـ ايٝت ِٝايٝـ اؿاْ ١ٝاييت
ؼٓ ٛعًٚ ،٘ٝايكًب ايلٖس ِٝايقٜ ٟعطـ عًٚ ،٘ٝمل جيـ ايلِّعا ١ٜايهاًَٚ ١االٖتُاّ ايهبرل
ٚاملع ١ْٛايتاَ ،١اييت توـٓ سادات٘ املاؿٚ ١ٜايعاطؿٚ ١ٝايٓؿو ،١ٝؾال ًوٖ أْٖ٘ هَٓٝشلف
ٚخيط٦ًٝ ٛاّ ؾٌ٦ٝاّ م ٛايؿواؿ( .)4يقا سلْ اإلهالّ عً ٢كعا ١ٜاألطؿاٍ األٜتاّ ٚسح
رجاؿ= =الحديث ثقات .عمي بف أبي بكر الييثمي ،مجمع الزوائد ومنبع الفوائد،
جٗ ،كتاب الفرائض ،باب ال يتـ بعد حمـ ،دار الرياف لمتراث ،دار الكتاب العربي،
القاىرة ،بيروت ،ٔٗٓٚ ،ص.ٕٕٙ

ِ
ص َاياَ ،باب ما
)ٔ( أخرجو سميماف بف األشعث أبو داود السجستاني األزدي ،جٖ ،كتَاب ا ْل َو َ
جاء َمتَى َي ْنقَ ِطعُ ا ْلُيتْ ُـ ،حديث رقـ (ٖ ،)ٕٛٚالمصدر نفسو ،ص٘ٔٔ.

)ٕ( زياد ناطؽ يحيى ،اليدي النبوي في رعاية اليتيـ (دراسة موضوعية) ،بحث منشور في
مجمة أبحاث كمية التربية األساسية ،تصدرىا كمية التربية األساسية ،جامعة الموصؿ،
ـ ،ٙعٔ ،ٕٓٓٚ ،صٕٕٓ.
)ٖ( سورة المائدة ،اآلية (٘).

)ٗ( ذكرت منظمات المجتمع المدني في محافظة ذي قار أف ىناؾ بيف (ٓٓٔ – ٓٔٔ)
آالؼ يتيـ يسكف ٓ ٚبالمائة منيـ في المناطؽ الشعبية الفقيرة ومناطؽ التجاوز ،ويتورط
نحو ٕٓ %مف ىؤالء بارتكاب جرائـ وجنح ،مما يعني أف نحو (ٗٔ )ٔ٘-ألؼ يتيـ ليـ
سجؿ جنائي في ذي قار ،ورشح العدد لمزيادة بحسب تمؾ المنظمات ،التي تحذر=
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عً ٢نؿايتِٗ ٚاإلسوإ إيٚ .ِٗٝأَل ََِٔ ٌٜلف عً ٢تلبٖ ١ٝؤال ٤ايِِّػاك األٜتاّ إٔ حيوٓٛا
َعاًَتِٗ ٚتأؿٜبِٗ ٚتٛدِٗٗٝ؛ ستٌُٖٜٓ ٢ؤا عًَ ٢هاكّ األػالم ٚايؿٔا ٌ٥ايٓؿٝو .١ست٢
جيـٚا يف ظٌ َٔ ٜلعاِٖ ايعطـ ٚاحملب ١تعّٜٔٛا شلِ عٔ نٌ َا اؾتكـ َٔ ٙٚقبٚ ١عطـ
ٚسٓإ مبٛت ٚايـِٖٚ .ال تعـ ُؿ ١ايٝتِ عٝبّا ٚال تُٗ ،١ؾال ٜٓبػ ٞيًٝت ِٝإٔ ٌٜعل بايـ١ْٖٝٚ

ٚايٖٓكّ يٝتُ٘؛ ؾًٗ ٛؼّْ تاّ يف إْواْٝت٘ ،ناٌَْ يف ًؼِٝت٘ َٔ ايٓاس ١ٝايٌلع.)1(١ٝ
ٚبٓا ٤عًَ ٢ا تكـّ ميهٓٓا تعلٜـ ايٝت ِٝعًٚ ٢ؾل اآلت :ٞايٝت ٖٛ :ِٝايِػرل ايقٟ
ؾكـ أسـ ٚايـ ٜ٘أ ٚنًُٗٝا َ ٖٛٚا ٜناٍ ؿ ٕٚهٔ ايبًٛؽ ٚاالستالّ؛ ألٕ ٖقا ايتعلٜـ ٜعـ
تعلٜؿاّ داَعاّ َٚاْعاّ ألهباب ايؿكـإ ؾكـ ٜه ٕٛهبب٘ املٛت أ ٚغرلٖٚ .ٙقا َا جيـ ٙبعض

ؾكٗا ٤املعاُل.)2(ٜٔ

ادلقصذ انثبنث

تعريف انيتيى يف االصغالح انقبَىَي
مل تعلف ايتٌلٜعات ايعلاق ١ٝاييت تُٔٓت ايبعض َٔ األسهاّ اـاُ١
بايٝت ،)3(ِٝيٝذلى فيو يؿكٗا ٤ايكاًْٚ ٕٛلاسٖ٘ٚ ،قا أَل حيُـ عً٘ٝ؛ ٚفيو ألٕ املٌلع يٛ
=أيضاً مف وجود أعداد أخرى كبيرة تتعرض إلى "االستغالؿ الجنسي" .ينظر جريدة
المدى برس ،جريدة سياسية يومية تصدر في ذي قار ،عدد ( ،)ٕٚٙٛتاريخيا /ٗ /ٙ

ٖٕٔٓ منشور في االنترنيت عمى الموقع اآلتي:
http://www.almadapaper.net/ar/news/
)ٔ( تسنيـ محمد جماؿ حسف استيتي ،حقوؽ اليتيـ في الفقو اإلسالمي ،رسالة ماجستير في
الفقو والتشريع ،جامعة النجاح الوطنية في نابمس ،فمسطيف ،ٕٓٓٚ ،صٔٔؤٕ.
منشور في االنترنيت عمى الموقع اآلتيhttp://presstetouan.com/files/ :
)ٕ( بثينة السيد العراقي ،اليتيـ طريقؾ إلى الجنة ،لمف يريد رفقة النبي  دار الحضارة
لمنشر والتوزيع ،الرياض ،طٔ ،ٕٓٔٓ ،صٚومابعدىا؛ بدراف العياري ،كتاب اليتيـ ،دار

المحترميف لمتحقيقات العممية والنشر ومطبعة الصديؽ ،القاىرة ،طٔ ،ٕٓٓٚ ،صٕٔ.

)ٖ( مف أىميا :القانوف المدني؛ قانوف تحرير التركات وادارة أمواؿ القاصريف والغائبيف
والمحجوريف رقـ ( )ٚٚلسنة ٖٜٗٔ؛ قانوف األحواؿ الشخصية؛ قانوف الضماف
االجتماعي رقـ (ٓٗٔ) لسنة ٜٗٔٙ؛ نظاـ إدارة الميتـ اإلسالمي ببغداد رقـ ( )ٛلسنة=
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ٓٚع تعلٜؿاّ قـ ٜه ٕٛداَـاّ يف ظٌ ايعلٚف ايوٝاهٚ ١ٝاالقتِاؿٚ ١ٜاالدتُاع ...١ٝاييت
ًلع ؾٗٝا  َٔٚثِ ٜه ٕٛعلٓ ّ١يالْتكاؿ َٔ ايؿك٘ يف املوتكبٌ يتػرل تًو ايعلٚف ،يف سني
ٜوتطٝع ايؿك٘ إٔ ٜٔع تعلٜؿاّ يف ظلٚف َعٚ ،١ٓٝتػرل ٙمبا ٜٛاؾل ايتطٛكات اؿاًُ ١يف
اجملتُع؛ ؾٔالّ عٔ فيو َٔ املعً ّٛإٔ املٌلع خيتّ بٓٛع ايكٛاعـ ايعاَٚ ١األهاه،١ٝ
يف سني خيتّ ايؿك٘ بٌلغ تًو ايكٛاعـ ايعاَٚ ١األهاهٚ ١ٝإجياؿ ايٓعلٜات.
ٚإفا ناْت ايتٌلٜعات ايعلاق ١ٝمل تعلف ايٝت ِٝإال أْٗا أٚكؿت أُٚاف ملِطًض
ايٝت ِٝأ ٚاألٜتاّ؛ إف ٜعـ قاْ ٕٛائُإ االدتُاع ٞايعلاق ٞايٝت ِٝايقٜ ٟه َٔ ٕٛعٝاٍ
املتٛؾ ٢املوتشل يًلاتب ايتكاعـ َٔ ٖٛ ٟؾكـ أب ٜ٘ٛنًُٗٝا ٚيٝى َٔ ؾكـ اسـِٖ إف تّٓ
ايؿكل( ٠ز) َٔ املاؿ َٔ )39( ٠قاْ ٕٛائُإ االدتُاع ٞايعلاق ٞعً ٢إٔ" :اؿؿٝـ
(ايٝت )ِٝألب ٜٔٛؿ ٕٚاـاَو ١عٌل َٔ ٠ايعُل إفا نإ ايٌؼّ املُٔ ٕٛأ ٚاملتكاعـ ٜعً٘ٝ
عٓـ ٚؾات٘"ٚ ،قـ سـؿ ْعاّ إؿاك ٠املٝتِ اإلهالَ ٞايعلاق ٞببػـاؿ عُل ايٝت ِٝبؤ اـاَى
عٌل ٠هٜٓ َٔٚ ١تذاٚم فيو نإ ٜطلؿ َٔ املٝتِ مبعٓ ٢إٔ سـ ايٝتِ عٓـ اـاَى عٌل٠
هٓ ١عً ٢ػالف َا ٚكؿ يف ايتٌلٜعات األػل ٣اييت أًلْا إيٗٝاٚ ،إٔ ٖقا ايٓعاّ قـ عـ
ايٝت ِٝأٜٔاّ َٔ ؾكـ أب ٜ٘ٛعًٚ ٢ؾل املاؿ َٔ )4( ٠ايٓعاّ اييت تّٓ عً ٢أٌْٜ٘" :ذلط
يكب( ٍٛايٝت )ِٝإٔ ال ٜه ٕٛي٘ َٔ ٜكـك عً ٢إعاًت٘ ممٔ ٜهًـ بٗا ًلعاّ ٜٚلدض عٓـ
املنامح ١ؾاقـ األب ٜٔٛعً َٔ ٢ؾكـ أبا ٙؾكط"ٚ ،قـ ٜه ٕٛايٝت ِٝأٜٔا ؾاقـ األبٚ ٜٔٛيٝى
األب ؾكط إف فنلت ايؿكل َٔ )2( ٠املاؿْ َٔ )8( ٠عاّ كعا ١ٜاألسـاخ "ؾاقـ األب ٜٔٛأٚ
اسـُٖا ٚيٝى ي٘ َعً ٌٝلع ٞقاؿك عً ٢إعايت٘ بٌٗاؿَِ ٠ـق َٔ ١اؾٗ ١املؼتِٚ "١سـؿ
هٔ ْٗا ١ٜايٝتِ بجُإ عٌل ٠عاَاّ عًٚ ٢ؾل ّْ ايؿكل َٔ )1( ٠املاؿ َٔ )9( ٠ايٓعاّ
املقنٛك.
ٚقـ سـؿت تعًُٝات ايكب ٍٛيف قل ١ٜاهل ٠ايعلام ايٝت ِٝبايق ٟال ٜتذاٚم ايجآَ١
عٌل َٔ ايعُل إف تّٓ املاؿٖ َٔ )2( ٠ق ٙايتعًُٝات عً ٢أْٜ٘" :كبٌ يف ايكل ١ٜاألٜتاّ َٔ
ايق ٜٔتذلاٚغ أعُاكِٖ َٔ اي ّٛٝاألٚ ٍٚست ٢إنُاٍ ايجآَ ١عٌل َٔ ٠ايعُل"ٚ .قـ ٚكؿ يف
=ٕٖٜٔ؛ نظاـ رعاية األحداث رقـ(ٕ٘) الصادر في ٜٗٔٙ؛ تعميمات صندوؽ الزكاة
رقـ(ٔ) لسنة ٜٔٛٛ؛ القبوؿ في قرية عائمة تعميمات رقـ (ٖ) لسنة ٕٔٓٓ؛ تعميمات
تخصيص مصروؼ جيب يومي لأليتاـ رقـ(٘ٔ) لسنة ٕٕٓٓ؛ التعميمات المالية رقـ
(ٕ) لسنة ٜٓٔٚالمعدؿ.
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ايتعًُٝات املاي ١ٝايعلاقُٚ ٞـ يًٝت ِٝبأْ٘ ايكاُل ؾاقـ األب إف تّٓ ايؿكلَٔ )ٚ( ٠
املاؿ َٔ )2( ٠ايتعًُٝات املقنٛك ٠عً ٢أْ٘" :ال تعؿ َٔ ٢ائلٜب ١ايعلُ ١اييت ميًهٗا
ًؼّ قاُل بوبب عـّ إنُاي٘ هٔ ايلًـ املعني قاْْٛا إال إفا نإ ايكاُل ٜتُٝا ؾاقـا
أباٚ ٙؾكرل اؿاٍ ؾعٓـ٥ق حيل ي٘ ايتُتع باإلعؿا ٤عٔ علُٚ ١اسـ ٠ست ٢بًٛغ٘ هٔ
ايلًـ" .ؾٗق ٙايتعًُٝات ُٚؿت ايٝت ِٝبأْ٘ ؾاقـ األب ٚسـٚ ،ٙال ٜعـ ٜتُٝا َٔ ؾكـ أَ٘،
ٚسـؿت أٜٔاّ ْٗا ١ٜايٝتِ ببًٛؽ هٔ ايلًـٚ ،بٓٝت نقيو ايٝت ِٝبأْ٘ قاُل ٖٚقا حي ً٘ٝإىل
ايتعلٜـ ايٛاكؿ يف قاْ ٕٛكعا ١ٜايكاُل ٜٔكقِ  78يوٓ 1980 ١املعـٍ.
ٚإ تبآٜت األُٚاف املقنٛك ٠آْؿاّ يًٝت ِٝبني إٔ ٜه ٕٛؾاقـ األب أ ٚاألبٜٔٛ
ٚؾُٝا ٜتعًل بؤ اْتٗا ٤ايٝتِ ؾإْٗا ال ؽلز عٔ ن ٕٛنٌ ٜت ٖٛ ِٝقاُل ٚتلاعً ٢ؤْ٘ٚ
تبعاّ يلعا ١ٜايكاُل ٜٔيف ظٌ ايكٛاْني ايٓاؾقٚ ،٠قـ ٚكؿ تعلٜـ ايكاُل يف قاْ ٕٛكعا١ٜ
ايكاُل ٜٔايعلاق ٞكقِ ( )78يوٓ 1980 ١املعـٍ إف تّٓ ايؿكل ٠األٚىل َٔ املاؿ ٠ايجايج١
َٓ٘ عً ٢أْٜ٘" :ولٖ ٟقا ايكاْ ٕٛعً ٢ايِػرل ايق ٟمل ٜبًؼ هٔ ايلًـٚ ،اؾٓني،
ٚاحملذٛك ايق ٟتكلك احملهُ ١اْ٘ ْاقّ األًٖ ١ٝأ ٚؾاقـٖاٚ ،ايػا٥بٚ ،املؿكٛؿ"ٚ .البـ َٔ
اإلًاك ٠إىل إٔ هٔ ايلًـ عًٚ ٢ؾل أسهاّ ايكاعـ ٠ايعاَ ١يف املاؿ َٔ )106( ٠ايكإْٛ
املـْ ٞايعلاق :ٖٛ ٞإمتاّ مثإ عٌل ٠هٓٚ .١تبـأ ًؼِ ١ٝايٝت ِٝبتُاّ ٚالؿت٘ سٝاّ ٚتٓتٗٞ
مبٛت٘ عًٚ ٢ؾل أسهاّ ايؿكل ٠األٚىل َٔ املاؿ َٔ )34( ٠ايكاْ ٕٛاملـْ ٞايعلاقٜٚ .ٞعـ
ايٝت ِٝايِػرل ايق ٟبًؼ اـاَو ١عٌل َٔ ٠ايعُل َٚاكي ايتذاك ٠يف سـٚؿ اإلفٕ أ ٚاملتنٚز
بإفٕ ايكٔا ٤ناٌَ األًٖ ١ٝاهتجٓا َٔ ّ٤ايكاعـ ٠ايعاَ ١املقنٛك ٠آْؿاّ عًٚ ٢ؾل املاؿ)99( ٠
َٔ ايكاْ ٕٛاملـْ ٞايعلاقٚ ٞاملاؿ ٠ايجآَ َٔ ١قاْ ٕٛاألسٛاٍ ايٌؼِ ١ٝايعلاق.ٞ
ٜتٔض مما تكـّ عً ٢إٔ ايٝت ِٝيف ايتٌلٜعات ايعلاق َٔ ٖٛ ١ٝؾكـ أباٚ ٙسـ ٙأٚ
أب ٜ٘ٛنًُٗٝا  َٖٔٛٚؿ ٕٚهٔ ايبًٛؽ ايكاْ ْٞٛأ ٟمل ٜتِ ايجآَ ١عٌل َٔ ٠ايعُل.

 َٔٚاؿاٍ بايٓوب ١إىل ايتٌلٜعات األكؿْ )1(١ٝؾًِ حيـؿ تعلٜـ َعني يًٝت ِٝعً٢
ايلغِ َٔ ٚدٛؿ قاْ ٕٛحيٌُ اهِ األٜتاّ  ٖٛٚقاْ ٕٛاألٜتاّ األكؿْ ٞإال أْ٘ مل حيـؿ تعلٜـ

َعني يًٝتٚ ِٝإمنا فنل ٙعًُٚ ٢ؿ٘ قاُل؛ الٕ ٖقا ايكاْٚ ٕٛدـ يتشلٜل تلن ١املتٛؾ ٢عٓـ
)ٔ( مف أىميا :قانوف األيتاـ رقـ ( )ٜٙلسنة ٖٜ٘ٔ؛ قانوف مؤسسة تنمية أمواؿ األيتاـ لسنة
ٕٗٓٓ؛ التعميمات المالية واإلدارية لبرنامج كافؿ اليتيـ لسنة  ٜٜٔٚوتعديالتيا صادرة
بمقتضى المادة (ٖٔ) مف قانوف صندوؽ الزكاة رقـ ( )ٛلسنة .ٜٔٛٛ
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ٚدٛؿ ٚاكخ مل ٜهٌُ ايجآَ ١عٌل َٔ ٠عُل ٙعًٚ ٢ؾل ّْ املاؿ َ٘ٓ )4( ٠اييت تّٓ عً٢
إٔ" :األهباب املٛدب ١يتشلٜل ايذلنٚ.1:ٖٞ ١دٛؿ ٚاكخ مل ٜهٌُ ايجآَ ١عٌل َٔ ٠عُلٙ
أ ٚؾاقـ األًٖٚ "١ٝقـ عـ املٌلع األكؿْ ٞهٔ اْتٗا ٤ايٝتِ ٖ ٛايجآَ ١عٌل ٠عًٚ ٢ؾل
املاؿ ٠ايعاًل َٔ ٠ايكاْ ٕٛاملقنٛك اييت تّٓ عً ٢أْ٘" :إفا أنٌُ ايٝت ...ِٝايجآَ ١عٌل٠
َٔ عُلٚ ٙثبت كًـ ٙيـ ٣احملهُ ١توًِ إي ٘ٝأَٛاي٘ َٔ ُٓـٚم األٜتاّ ْكـا أ ٚسٛاي ّ١
عً ٢أسـ املـٜٓني َٔ ُٓـٚم األٜتاّ"ٚ .قـ هاك املٌلع األكؿْ ٞعًْٗ ٢ر املٌلع
ايعلاقْ ٞؿو٘ ايق ٟسـؿ أُٚاف َع ١ٓٝيًٝت ِٝإف تّٓ املاؿ ٠ايجاْ َٔ ١ٝايتعًُٝات املاي١ٝ
ٚاإلؿاك ١ٜاألكؿْ ٞيدلْاَر ناؾٌ ايٝت ِٝعً ٢إٔ ايٝت :ٖٛ ِٝايؿكرل ايق ٟال جيـ َٔ ٜٓؿل عً.٘ٝ
ٚتٌذلط ايتعًُٝات املايٚ ١ٝاإلؿاك ١ٜيدلْاَر ناؾٌ ايٝت ِٝيف ايٝت ِٝإٔ ٜهٜ ٕٛت ِٝاألب أٚ
األبَ ٜٔٛعاّ عًٚ ٢ؾل املاؿ ٠ايواؿهَٗٓ ١اٚ ،أدامت يف ساالت ػاُ ١قبٜ ٍٛت ِٝاألّ بكلاك
َٔ ايًذٓ ١املهًؿ ١بإؿاك ٠ايدلْاَر ٚبٓا ّ٤عً ٢تٓوٝب َٔ َـٜل عاّ ُٓـٚم ايننا ٠عًٚ ٢ؾل
املاؿ ٠ايوابعَٗٓ ١ا.
ٚبٓٝت املاؿ ٠األٚىل َٔ قاَْ ٕٛؤهو ١إؿاكٚ ٠تُٓ ١ٝأَٛاٍ ايٝتاَ ٢ايؿًوطٝين
كقِ ( )14يوٕٓٓٓ٘ ١ـ أُٚاف ايٝت ِٝإف دا ٤ؾٗٝا إٔ ايٝت" : ٖٛ ِٝايٛاكخ ايكاُل ايقٟ
مل ٜتذاٚم ايجآَ ١عٌل َٔ ٠ايعُل أ ٚايػا٥بني أ ٚاملؿكٛؿ ٜٔايق ٜٔيٝى شلِ ممجٌ ًلع ٞأٚ
احملذٛك عًٚ ِٗٝؾاقـ ٟاألًٖ.١ٝ
ٚقـ ْعِ املٌلع املػلب ٞقاْْٛاّ ٜوُ ٢قاْ ٕٛنؿاي ١األطؿاٍ املًُٗني كقِ(-01
 )15يوٓٚ 2002 ١تُٔٔ ٖقا ايكاْ ٕٛمجً ١سكٛم يًطؿٌ ايٝتٚ ،ِٝبٓٝت املاؿَ٘ٓ )13( ٠
عً ٢إٔ ايٝت َٔ ٖٛ ِٝؾكـ أبٛاَ ٙعاّ.
ٚاُـك املٌلع ايُٝين قاْْٛاّ ؿُا ١ٜسكٛم ايطؿٌ كقِ ( )45يوٓٚ 2002 ١تّٓ
املاؿ ٠ايجايج َ٘ٓ ١عً ٢إٔ ٖقا ايكاْٜٗ ٕٛـف إىل.1 :ؼـٜـ سكٛم ايطؿٌ ايٌلعٚ ١ٝايكاْ١ْٝٛ
ٚاالدتُاعٚ ١ٝاالقتِاؿٚ ١ٜايِشٚ ١ٝايذلبٚ ١ٜٛايتعًٚ ١ُٝٝايلٜآٚ ١ٝايجكاؾ ١ٝاييت جيب إٔ
ٜتُتع بٗا دٓٓٝا ٚطؿال َٓق ٚالؿت٘"ٚ ،سـؿت املاؿ ٠ايجاْ َ٘ٓ ١ٝهٔ ايطؿٌ إف تّٓ عً٢
إٔ ايطؿٌ ٖ" :ٛنٌ إْوإ مل ٜتذاٚم مثاْ ١ٝعٌل ٠هٓ َٔ ١عُلَ ٙا مل ٜبًؼ هٔ ايلًـ قبٌ
فيو".
ٚبٓا ٤عًَ ٢ا تكـّ ميهٓٓا تعلٜـ ايٝت ِٝعًٚ ٢ؾل اآلت :ٞايٝت ٖٛ :ِٝايِػرل ايقٟ
ؾكـ أسـ ٚايـ ٜ٘أ ٚنًُٗٝا َ ٖٛٚا ٜناٍ َٔ ؿ ٕٚهٔ ايبًٛؽ ٚاالستالّ؛ ألٕ ٖقا ايتعلٜـ ٜعـ
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تعلٜؿاّ داَعاّ َٚاْعاّ ألٕ ٖقا ايتعلٜـ ٜتؿل َع تعلٜؿات ايؿكٗا ٤املوًُٖ ٕٛقا َٔ ْاس.١ٝ
ْ َٔٚاس ١ٝثاْ ١ٝاعتكـ إٔ يؿع( ١ؾكـ) أؾٌٔ َٔ يؿعَ( ١ات)؛ ألٕ ايًؿع ١األٚىل أٚهع َٔ
ايًؿع ١ايجاْ ،١ٝؾكـ ٜه ٕٛهبب (ايؿكـإ) املٛت اؿكٝك( ٞايطبٝع )ٞأ ٚاملٛت اؿهُٞ
(ايؿكـإ) أٓٚ ٚع ايِػرل يف ؿٚك ايٝتاَ ٢بوبب ايعلٚف االقتِاؿ ١ٜاييت متل بٗا األهل٠
أ ٚغرل فيو َٔ األهباب ،يف سني ال  ٌٌُٜيؿع( ١املٛت) ه ٣ٛاملٛت اؿكٝك( ٞايطبٝع،)ٞ
ٚيقا ٜه ٕٛقـ ٚهعٓا َٔ ْطام نؿاي ١ايٝت.ِٝ
انفرع انثبَي

شروط االنتزاو ثبإلَفبق عهً انيتيى
ٌٜذلط ياليتناّ باإلْؿام عً ٢ايٝت ِٝتٛؾل ْٛعني َٔ ايٌلٚط ،األً ٍٚلٚط
َٛٓٛعٚ ٘ٝايٓٛع ايجاًْ ٞلٚط ًهًٚ ،١ٝهٝتِ تٝٓٛشٗا يف املكِـ ٜٔاآلتٝني:
املكِـ األ :ٍٚايٌلٚط املٛٓٛع ١ٝياليتناّ باإلْؿام عً ٢ايٝت.ِٝ
املكِـ ايجاْ :ٞايٌلٚط ايٌهً ١ٝياليتناّ باإلْؿام عً ٢ايٝت.ِٝ
ادلقصذ األول

انشروط ادلىضىعيخ نالنتزاو ثبإلَفبق عهً انيتيى
ً ٖٞٚلٚط تتعًل بطليف االيتناّ ٚقً٘ ٚهبب٘ٚ ،هٝتِ تٝٓٛشٗا عًٚ ٢ؾل
اآلت:ٞ
أٚالًّ :لٚط طليف االيتناّ باإلْؿامً ٌٌُٜ :لٚط طليف االيتناّ :ايٌلٚط ايٛادب تٛؾلٖا يف
ايٌؼّ املًتنّ باإلْؿام عً ٢ايٝتٚ ،ِٝايٌلٚط ايٛادب تٛاؾلٖا يف ايٝتٚ .ِٝيقا ٌٜذلط
ؾًٜ ُٔٝتنّ باإلْؿام عًٜ ٢ت ِٝتٛؾل األَٛك اآلت:١ٝ
 .1األًٖ ١ٝايهاًَ :١جيب إٔ ٜتُتع املٓؿل بايبًٛؽ ٚايلًـ ٚايعكٌ ألٕ تِلؾ٘ ٓاك ب٘،
ٜٚكِـ بايبًٛؽ  ٍُٛٚاإلْوإ إىل َلسً ١ايتهًٝـ(ٚ ،)1ايلًـ ٓـ ايوؿ٘  ٖٛٚسؤ
ايتِلف باملاٍ(ٜٚ )2تٛقـ سؤ تِلف اإلْوإ بأَٛاي٘ عً ٢ػاكب٘ ايعًُ ،١ٝأٚ
متتع٘ مبًه٘ عكً ٘ٝتهؿ ٞملؼاطبت٘ بايتهًٝـ ايٌلع ،ٞيقا خيتًـ ايلًـ باػتالف
)ٔ) محمد رواس قمعو جي ومحمد صادؽ قنيبي ،معجـ لغة الفقياء ،دار النفائس ،بيروت،
٘ ،ٜٔٛصٓٔٔ.
)ٕ) محمد رواس قمعو جي ومحمد صادؽ قنيبي ،المصدر نفسو ،صٕٕٕ.
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األًؼاْ ٚاجملتُعات تبعا يًعلٚف ايٓؿوٚ ١ٝاالدتُاع ١ٝاييت ميل بٗا اإلْوإٜٚ ،تِ
ايتجبت َٔ كًـ ايٌؼّ بتوًَ ُ٘ٝبًؼ َٔ املاٍ ػلب ١ي٘ عً ٢سؤ تِلؾ٘ ،أٚ
ٜجبت بٌٗاؿ ٠ايٌٗٛؿ( .)1أَا ايعكٌ ؾٗ ٛايتُٝٝن بني اـطأ ٚايِٛاب ،اف ٜٓعل ايعاقٌ
بعكً٘ إىل ايتِلؾات ٚخيتاك أؾًٔٗا ي٘ يقا ُٜٛـ بايٓعُ ١اييت متٝن بٗا اإلْوإ عٔ
اؿٛٝإ(ٜٚ .)2تشكل بًٛؽ اإلْوإ يف ايكاْ ٕٛاملـْ ٞايعلاق ٞبإمتاَ٘ ( )18هٓٚ ١فيو
اهتٓاؿا إىل املاؿ ،َ٘ٓ )106( ٠ؾهٌ َٔ بًؼ ٖق ٙايؤ ٜعـ عاقال كاًـا ٚغالف فيو

جيب إثبات٘.
 .2ايكـك ٠املايٜ :١ٝؿٌٔ ؾ ُٔٝايتنّ باإلْؿام عً ٢ايٝت ِٝإٔ ٜتُتع بٓٛع َاي ٞميهٓ٘ َٔ
االهتُلاك بٗق ٙايٓؿكُٛٚ ١ال يػاٜتٗاٚ ،ال ٜكِـ بٗقا ايٌلط َٓع غرل املكتـك َٔ ٖقا
اإلْؿامٚ ،يًتٛؾٝل بُٗٓٝا ٜتِ ؼـٜـ ايٓؿك ١مببًؼ َعني َلاعا ٠ملبـأ املواٚا ٠بني
األٜتاّ يف اإلْؿام ٚعـّ تؿٔ ٌٝاسـُٖا عً ٢غرلٚ ،ٙال ٜؿلم ٖقا ايٌلط امللأ ٠عٔ
ايلدٌ ٚال ايٌؼّ ايطبٝع ٞعٔ املعٓ ،ٟٛؾٝشل يًُؤهوات ٚاملٓعُات هٛا ٤أناْت
عاَ ١أّ ػاُ ١االيتناّ بٗق ٙايٓؿك.١
 .3هالَ ١إكاؿ ٠املًتنّ َٔ عٛٝب اإلكاؿ :٠جيب إٔ ٜتُتع املًتنّ بإكاؿُ ٠شٝش ١قاْْٛا
غًٖٛا َٔ ايػدي ٚؾكا يًُٛاؿ ( َٔ )121،117،112ايكاْ ٕٛاملـْ ٞايعلاق ،ٞأَا أفا
أُاب املًتنّ غدي ْتٝذ ١الهتػالي٘ ،ؾً٘ ػالٍ هٖٓ ٤ٌْٛ َٔ ١قا االيتناّ إٔ ٜطًب
إْٗاؤٚ ٙؾكا يًُاؿٖ َٔ )125( ٠قا ايكاْ ٕٛاملـْ ٞايعلاق.ٞ
ثاْٝاًّ :لٚط قٌ االيتناّ باإلْؿام ٚهبب٘ :عًٚ ٢ؾل املاؿ َٔ )126( ٠ايكاْ ٕٛاملـْٞ
ايعلاقًِٜ ٞض إٔ ٜه ٕٛقال اليتناّ املٓؿل اآلت .1 :ٞأؿاَ ٤بًؼ َايًٗ ٞلٖٚ ٟقا ٖٛ
األٌُ ،ؾػا ١ٜااليتناّ باإلْؿام عً ٢ايٝت ٖٛ ِٝؿؾع َبًؼ َٔ املاٍ ي٘ ٜوـ أؿْ ٢سادات٘
املعًٗ ١ٌٝٝلٜا أ ٚيف َـؿ َع .2 .١ٓٝأؿاَ ٤اٍ عٝين عكاك أَٓ ٚكَٓ .3 .ٍٛؿعَ ١اٍ َٓكٍٛ
أ ٚعكاك َجٌ إههإ ايٝتٚ ِٝعاً٥ت٘ يف عكاك ًِٜض يًوهٔ ملـَ ٙع ١ٓٝأ ٚغرل َع َٔ ١ٓٝؿٕٚ
َكابٌ.
)ٔ) مصطفى احمد الزرقاء ،المدخؿ الفقيي العاـ ،طٔ ،دار القمـ ،دمشؽ،ٜٔٛٛ ،
ص.ٜٛٔ
)ٕ) عالء الديف البخاري ،كشؼ األسرار عف أصوؿ فخر اإلسالـ البزدوي ،طٔ ،دار الكتب
العممية ،لبناف ،مف دوف سنة نشر ،ص.ٖٕٚ
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ٌٜٚذلط يِش ١قٌ ٖقا االيتناّ إٔ ٜهَٛ ٕٛدٛؿا َٚعٓٝا ٌَٚلٚعا ٚؾكا يًُاؿ٠
( َٔ )127ايكاْ ٕٛاملـْ ٞايعلاق .ٞأَا هبب ٖقا االيتناّ ؾٗ ٛكغب ١املًتنّ بتشكٝل َلٓا٠
اهلل (هبشاْ٘ ٚتعاىل) ٚثٛاب اآلػل ،٠أ ٚايتٛؿؿ يًٝتٚ ِٝكعاٜت٘ ٚاالٖتُاّ ب٘ عُال بايوٓ١
ايٓب ١ٜٛاملٌلؾٚ ،١املِٗ تٛؾل ًلٚط ايوبب احملـؿ ٠يف املاؿ َٔ )132( ٠ايكاْ ٕٛاملـْٞ
ايعلاق ٖٞٚ ٞإٔ ٜهَٛ ٕٛدٛؿا ٚال ٌٜذلط فنلٚ ٙإ ٜهٌَ ٕٛلٚعا .أَا بايٓوب ١إىل
املًتنّ ي٘ ( ٖٛٚايٝت )ِٝؾٝذب إٔ تتٛاؾل ؾ ٘ٝايٌلٚط اآلت:١ٝ
أٚالّ :ايؤ .جيب إٔ ٜه ٕٛاملًتنّ ُػرل ايؤ  َٔ ٖٛٚمل ٜبًؼ هٔ ايلًـ ِْٚت عً٢
فيو املاؿ )3( ٠أٚال َٔ قاْ ٕٛكعا ١ٜايكاُل ٜٔايعلاق ٞكقِ ( )78يوٓ ٖٞٚ 1980 ١بِـؿ
ؼـٜـ ْطام هلٜاْ٘ يف ايٓكط( ١أ) بكٛشلاٜ :ولٖ ٟقا ايكاْ ٕٛعً :٢أ -ايِػرل ايق ٟمل
ٜبًؼ هٔ ايلًـ  ٖٛٚمتاّ ايجآَ ١عٌل َٔ ايعُلٜٚ )...تٔض فيو َٔ َؿٗ ّٛكايؿ١
املاؿ )106(٠املقنٛك ٠هابكا ،إف ال ٜعـ َتُتعا باألًٖ ١ٝايكاْ ١ْٝٛايهاًَ َٔ ١مل ٜتِ ايجآَ١
عٌل َٔ عُلٚ ،ٙايعً َٔ ١اًذلاط ُػل ايؤ ٖ ٛيعـّ ؼكل ايكـك ٠ايبـْ ١ٝعً ٢ايعٌُ
ٚايتهوب.
ثاْٝاُّ :ؿ ١ايٝتِ .جيب إٔ ٜهٖ ٕٛقا ايِػرل ٜتُٝا ٚهبب ٖقا ايٌلط ٖ ٛؾكـ ٙاملع ٌٝي٘
ٚاملًتنّ باإلْؿام عًٚ ،٘ٝهٛا ٤أنإ ايٝتَ ِٝعً ّٛايٓوب أّ فٗٛيٚ ،١هٛا ٤أنإ ٜوهٔ
يٛسـ ٙأّ َع أؾلاؿ عاً٥ت٘ أّ ٜك ِٝيف َؤهو ١يلعا ١ٜاألٜتاّٚ ،هٛا ٤أنإ ايٝت ِٝفنلاّ أّ
أْج.٢
ثايجاّ :إٔ ٜه ٕٛؾكرلا َٔ ٖٛٚ :ال ميًو َا ٜوـ سادات٘ املع ١ٌٝٝاي .١َٝٛٝأَا اِيؿَكٔرلُ يف
ايؿك٘ اؿٓؿ )1(ٞؾَ ُٗ َٛايٌٖؼُِّ ايٖقٔ ٟيَا ُ ًَُِٜٔو َٔاَ٥تَ ِٞؿٔكَِِٖٕ ؾٖٔٔ ٕ ١تَنٜٔـُ عَِٔ سََٛأ٥ذٔ٘ٔ اِيأًَُِٔٚ .ٔ١ٖٝيف

)ٔ( عمي حيدر ،درر الحكاـ شرح مجمة األحكاـ ،تحقيؽ :تعريب :المحامي فيمي الحسيني،
جٕ ،دار الكتب العممية ،بيروت ،مف دوف سنة نشر ،ص.ٖٗٙ
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ٚيف ايؿك٘ املايه )1(ٞايؿكرل ِٖ َٔ ال ميًو قٛت عاَ٘ٚ .يف ايؿك٘ ايٌاؾع )2(ٞؾٗ َٔ ٛال َاٍ

ي٘ ٚال نوبٚ ،يف ايؿك٘ اؿٓبً َٔ ٖٛ )3(ٞي٘ ؿُ َٕٚأَيِـٕ ؿٔكَِِٖٕ.
ادلقصذ انثبَي

انشروط انشكهيخ نالنتزاو ثبإلَفبق عهً انيتيى
ٌٜٓأ ٖقا االيتناّ بِٛك ٠كٓاٚ ١ٝ٥ال حيتاز إىل ًهٌ َعني ،ؾٝهؿ ٞاتؿام
املًتنّ َع ف ٟٚايٝتٚ ،ِٝيف أغًب األسٝإ ٜتِ االتؿام بٛهاط ١دٗات ؿ( ١ٜٝٓاؾٛاَع)
بتٓع ِٝاهتُاكات كِِ ١شلقا ايػلض َلؾكا بٗا املوتُوهات ايٌؼِ ١ٝيًٝت:ٖٞٚ ِٝ
ٖ ١ٜٛاألسٛاٍ املـًْٗٚ ،١ٝاؿ ٠اؾٓو ١ٝايعلاقٚ ،١ٝايبطاق ١ايتُٚ ،١ٜٝٓٛبطاق ١ايوهٔ،
ًٗٚاؿٚ ٠ؾا ٠األبُٛٚ ،ك ٠يًٝتٚ ،ِٝؼٌُ ٖق ٙاالهتُاك ٠تٛقٝع املًتنّ؛ يتٓٛض كٓاٙ
اـاْ بٗقا االيتناّٚ ،يًُشاؾع ١عً ٢سكٛم ايٝتٚ ،ِٝميهٔ تٝٓٛض منٛفز شلق ٙاالهتُاك:٠
منٛفز اهتُاك ٠طًب االيتناّ باإلْؿام عًٜ ٢تِٝ
أٚال :املعًَٛات اـاُ ١باملًتنّ:
االهِ ايجالث:ٞ
عٓٛإ ايوهٔ ٚايعٌُ:
ثاْٝا :املعًَٛات اـاُ ١بايٝت:ِٝ
االهِ ايجالث:ٞ
ايعٓٛإ:
ايعُل:
ثايجا :املعًَٛات اـاُ ١بايٓؿك:١
)ٔ( أحمد الدردير أبو البركات ،الشرح الكبير ،تحقيؽ :محمد عميش ،جٔ ،دار الفكر،
بيروت ،مف دوف سنة نشر ،صٕ.ٜ
)ٕ( محمد الخطيب الشربيني ،مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنياج ،جٖ ،دار
الفكر ،بيروت ،مف دوف سنة نشر ،ص.ٔٓٙ

)ٖ( عمي بف سميماف المرداوي ،اإلنصاؼ في معرفة الراجح مف الخالؼ عمى مذىب اإلماـ
أحمد بف حنبؿ ،تحقيؽ :محمد حامد الفقي ،ج ،ٚدار إحياء التراث العربي ،بيروت ،مف
دوف سنة نشر ،صٜٓٔ
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اإلْؿام ايٓكـ:ٌٌُٜٚ ٟ
أ -املبًؼ :كقُا ٚنتاب.١
ب -طلٜك ١ايـؾعًٗ :ل ،ٟؾًِ.َٜٞٛ ،ٞ
زَ -ـ ٠ايـؾعَٔ :

إىل

ؿَ -هإ ايـؾع:
اإلْؿام ايعٝين :إفا كغب املًتنّ ب٘  ٌٌُٜٚايطعاّ ٚايهو ٠ٛحيـؿٖا املًتنّ:
ًٜتنّ املتدلع بتوً ِٝايٓؿك ١ايٓكـ ١ٜأ ٚايع ١ٝٓٝأ ٚنًُٗٝا يًٝت ِٝأ ٚملٔ ي٘ سل
ايُٛا ١ٜعً ٘ٝيف اينَإ ٚاملهإ املتؿل عً ٘ٝبني ايطلؾني.
تٛقٝع املوؤ ٍٚعٔ إؿاك ٠ايٓؿك:١

تٛقٝع املًتنّ:
ادلغهت انثبَي

أَىاع انيتيى ويقبرَخ االنتزاو ثبإلَفبق عهيه يع األوضبع ادلشبثهخ ثه
هٓتٓا ٍٚيف ٖقا املطًب بٝإ أْٛاع ايٝت َٔٚ ،ِٝثِ ْبني َكاكْ ١بني االيتناّ
باإلْؿام عًٚ ٘ٝبني بعض األٓٚاع املٌابٗ ١ب٘ٚ ،يف ايؿلعني اآلتٝني:
ايؿلع األ : ٍٚأْٛاع ايٝت.ِٝ
ايؿلع ايجاَْ :ٞكاكْ ١االيتناّ باإلْؿام عًَ ٘ٝع األٓٚاع املٌابٗ ١ب٘.
انفرع األول

أَىاع انيتيى
ٜعلف ايٝت ِٝاؿكٝك ٞبأْ٘ نٌ ََِٔ َات أب ٖٛٚ ٙٛؿ ٕٚهٔ ايبًٛؽ ،هٛا ٤أنإ
فنلّا نإ أّ أْجٜٚ ٢بكٜ ٢تُّٝا ستٜ ٢بًؼ ،ؾإفا بًؼ ماٍ عٓ٘ اهِ ايٝتِ( .)1أَا ايٝتِٝ
اؿهُ )2(ٞؾٗ ٛنٌ طؿٌ ؾكـ َعٚ ً٘ٝساَٚ ٘ٝكاعٚ ،٘ٝميهٔ إٔ ُٜكاي عً ٘ٝاألطؿاٍ ايقٜٔ
شلِ آبا ٤غرل َٝتني ،يهِٓٗ يف سهِ األَٛاتٚ ،ميهٔ إ ٜعـ أٚالؿِٖ يف سهِ األٜتاّٚ ،تٛدـ
يف اجملتُع منافز نجرلٖ َٔ ٠ق ٙاألُٓاف ،ؾِٗ يف سهِ األٜتاّ َٔ ايٓاس ١ٝايؿعًَٔ ،١ٝ
)ٔ( أحمد الزوماف ،المصدر السابؽ ،صٔ.
)ٕ( حقوؽ اليتيـ في الشرع والقوانيف الوضعية والقوانيف الدولية ،،بحث منشور في االنترنيت،
صٖ ،عمى الموقع اآلتي:
http://webcache.googleusercontent.com
)Rafidain Of Law Journal, Vol. (19), No. (65), Year (21

45

االلتزاـ باإلنفاؽ عمى اليتيـ

ٖٓا دا٤ت توُ ١ٝايٝت ِٝاؿهُ ،ٞإف ِٖ عاد ١إىل اؿٓإ ٚايلعاٚ ١ٜاملواعـٚ ٠ايٓؿك١
ناألٜتاّ اؿكٝكٝني ،بٌ قـ توتٛدب ساالت ايهجرل َِٓٗ إىل ايلعاٚ ١ٜاؿٓإ ٚايٓؿك ١أًـ
َا حيتاز إيٗٝا ايٝت ِٝاؿكٝكٚ ،ٞبٓا ّ٤عًَ ٢ا تكـّ تـػٌ األُٓاف اآلت )1(١ٝؼت َُوُٖ٢
ايٝت ِٝاؿهُ:ٖٞٚ ٞ
" .1أبٓا ٤األهل ٣ف ٚٚاألسهاّ ايعاي :١ٝإف ُٜشلّ أبٓاؤِٖ َٔ مٜاكتِٗ  َٔٚكؤٜتِٗ،
ُٜٚشِبو ٕٛيف أَانٔ اْؿلاؿ ،١ٜؾٝذلبٓ ٢أبٓاؤِٖ بعٝـّا عٔ سٓاِْٗ ٚكعاٜتِٜٗٚ ،عٌٕٛٝ
ع ١ٌٝاألطؿاٍ األٜتاّ اؿكٝكٝني.
 .2ايًكطاٚ :٤ايًكٝط ٖ ٛايطؿٌ ايقًُٜ ٟك ٢ب٘ أسـ ٚايـ ٜ٘يف ايطلٜل ايعاّ ،إَٓا ٖلبّا َٔ
ؼٌُٗ َوؤٚي ١ٝاإلْؿام عًٚ ،٘ٝنؿايت٘ٚ ،تلبٝت٘ ،أ ٚإػؿا ّ٤ؾلمي ١اينْا نإ فيو ايًكٝط
مثلتٗاٚ .جيـ أسـ ؾكٗا ٤اؿٓابً )2(١إٖٔ ايًكٝط ٖ :ٛايطؿٌ املٓبٛفٚ .علٖؾ٘ أسـ ؾكٗا٤
ايٌاؾع )3(١ٝبكٛي٘ٚ ":ايًكٝط نٌ ُيب ٓا٥ع ال ناؾٌ ي٘ "ٚيكـ دا ٤يف أدٛب ١ايًذٓ١
ايـا ١ُ٥يًبشٛخ ايعًُٚ ١ٝاإلؾتا ٤يف املًُه ١ايعلب ١ٝايوعٛؿ ١ٜبل٥اه ١ايعالَ ١ابٔ بام

)ٔ( د .بدراف العياري ،المصدر السابؽ ،صٖٗوما بعدىا؛ تسنيـ محمد جماؿ حسف استيتي،
المصدر السابؽ ،صٕٔٔٗ-؛ د .محمد وياللى ،كفالة اليتيـ تأصيالً وتنزيالً ،مقالة

منشورة في شبكة األلوكة في االنترنيت ،ٕٓٔٓ ،ص ٙعمى الموقع اآلتي:
http://www.alukah.net/Sharia/
وينظر حقوؽ اليتامى في اإلسالـ ،بحث منشور في االنترنيت ،صٗ ،عمى الموقع
اآلتي:

http:www.ariffino.net

وعبداهلل بف ناصر بف عبداهلل السد حاف ،فضؿ كفالة اليتيـ ،بحث منشور في االنترنيت،
صٖ ،عمى الموقع اآلتيhttp://islamport.com/w/amm/Web/5024/1.htm :
)ٕ( عبد اهلل بف أحمد بف قدامة المقدسي ،المغني ،ج ،ٙفي فقو اإلماـ أحمد بف حنبؿ
الشيباني ،جٔ ،دار الفكر ،بيروت ،طٔٔٗٓ٘ ،ىػ ،صٖ٘ .

)ٖ( تقي الديف أبي بكر بف محمد الحسيني الحصيني الدمشقي الشافعي ،كفاية األخيار في

ح اؿ غاية االختصار ،تحقيؽ :عمي عبد الحميد بمطجي ومحمد وىبي سميماف ،جٔ ،دار
الخير ،دمشؽ ،طٔ ،.ٜٜٔٗ ،ص.ٖٜٔ
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(كمح٘ اهلل)( َٔ :")1أبٛاب اإلسوإ يف ًلٜع ١اإلهالّ سٔاْ ُ١ايًكٝط اجملٗ ٍٛايٓوب،
ٚاإلسوإُ إي ٘ٝيف نؿايت٘ٚ ،تلبٝت٘ تلب ١ٝإهالَُ ١ٝاؿٚ ،١تعً ُ٘ٝؾلا٥ض ايـٚ ،ٜٔآؿاب
ايٌلع ٚأسهاَ٘ٚ ،يف ٖقا أدلْ ععٚ ِٝثٛابْ دنٜٚ ،ٌٜـػٌ يف األدل املذلتب عً ٢نؿاي١
ايٝتِٝ؛ يعُ ّٛاؿـٜح ايٓب ٟٛايِشٝض عٔ هٌَِٕٗ قاٍ كه ٍٛايًٖ٘ٔ " :أْا َٚنَاؾٌُٔ اِيَٝتِٔٔٝ

هطََٚ ٢ؾَ ٖلزَ بَََُُِٗٓٝا ً٦ٝاّ"(ٜٚ ،)2ؤٜٓٔـ ٖقا ايؿت ٣ٛقٛيُ٘
وبٖابََٚ ٔ١اِي ُِ ٛ
يف ايِذََٖٖٓ ٔ١هَقَا َٚأًََاكَ بٔاي ٖ
(هبشاْ٘ ٚتعاىل)  ﴿:ؾَإِٕٔ يَِِ تَعًَُُِٛا آبَا َُِِٖ٤ؾَإٔػَِٛاُْهُ ِِ ؾٔ ٞايـٔٓ.)3(﴾ٜٔٔ
 .3فٗٛي ٛايٓوب َِٗٓٚ :أبٓا ٤اينْاٚ ،بٗقا أؾتت ايًذٓ ١ايـا ١ُ٥يًبشٛخ ايعًُ ١ٝيف املًُه١
ايعلب ١ٝايوعٛؿ ١ٜبل٥اه ١ايعالَ ١ابٔ بام (كمح٘ اهلل) اييت دا ٤ؾٗٝا ":إ ٕٓ فٗٛيٞ
ايٓوب يف ُسهِِ ايٝت ِٝيؿكـِٖ يٛايـ ،ِٜٗبٌ ِٖ أًـٓ ساد ١يًعٓاٚ ١ٜايلعاَ َٔ ١ٜعلٚيف
ايٓوب يعـّ َعلؾ ١قلٜب ًٜذؤ ٕٚإي ٘ٝعٓـ ائلٚكٚ. ٠عً ٢فيو ؾإٕ َٔ ٜهؿٌ طؿال َٔ

فٗٛي ٞايٓوب ؾإْ٘ ٜـػٌ يف األدل املذلتب عً ٢نؿاي ١ايٝت .)4("ِٝيعُ ّٛاؿـٜح
ايٓب ٟٛايِشٝض عٔ أبُٖ ٞلَِٜلَ َ٠قاٍ :قاٍ كه ٍٛايًٖ٘ٔ  ":نَاؾٌُٔ اِيَٝتٔ ِٔٝي٘ أ ٚئػَِٝلٔ ٔٙأْا

هطَ.)5("٢
وبٖابََٚ ٔ١اِي ُِ ٛ
 ٖٛٚنََٗاتَ ِ ٔٔٝيف ايِذََٖٓٚ ٔ١أًََاكَ ََائ ْو بٔاي ٖ
 .4أبٓا ٤املعاقني ،ألٕ آبا ِٖ٤عادن ٕٚعٔ كعا ١ٜأْؿوِٗ ،ؾِٗ عادن ٕٚعٔ كعا ١ٜأبٓاِٗ٥
ٚايعٓا ١ٜبِٗ َٔ باب أِٚىل.
)ٔ( رقـ الفتوى (ٕ٘ٗٔٔ) ،تاريخيإٔٗٓ /ٔٓ /ٕٕ :ىػ ،منشور في موقع اإلسالـ سؤاؿ
وجواب في االنترنيت عمى الموقع اآلتي:

http://islamqa.info/ar/

)ٕ( أخرجو محمد بف إسماعيؿ البخاري ،الجامع الصحيح المختصر ،تحقيؽ :د .مصطفى
ديب البغا ،جِ٘ ،كتَاب الطَّ َال ِ
ؽَ ،باب الما َع ِ
اف ،حديث ( ،)ٜٜٗٛدار ابف كثير ،اليمامة،
بيروت ،طٖٔٗٓٚ ،ىػٜٔٛٚ ،ـ ،صٕٖٕٓ.
)ٖ( سورة األحزاب ،اآلية (٘).
)ٗ( رقـ الفتوى رقـ ( )20711تاريخيا ٕٜٗٔٗٔ /ٕٔ /ىػ ،منشور في موقع اإلسالـ سؤاؿ
وجواب في االنترنيت ،المرجع السابؽ؛ وينظر تسنيـ محمد جماؿ حسف استيتي ،المرجع
السابؽ ،صٖٔ.

)٘( أخرجو مسمـ بف الحجاج أبو الحسيف القشيري النيسابوري ،صحيح مسمـ ،تحقيؽ :محمد
ض ِؿ بَِن ِ
الرقَائِ ِ
فؤاد عبد الباقي ،جِ٘ ،كتَاب ُّ
اء ا ْل َم َسا ِج ِد ،حديث رقـ
الزْى ِد َو َّ
ؽَ ،باب فَ ْ
(ٖ ،)ٕٜٛدار إحياء التراث العربي ،بيروت ،مف دوف سنة نشر ،ص .ٕٕٛٚ
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 .5أٜتاّ األّ ،ايقٜ ٜٔؿكـ ٕٚعطـ األّ ٚسٓاْٗا ٚكعاٜتٗا ،هٛا ٤مبٛتٗا سكٝك ١أّ بطالقٗا
ٚمٚادٗا َٔ كدٌ آػل غرل ٚايـ أبٓاٗ٥اٚ ،اٌْػاشلا بنٚادٗا اؾـٜـ عٔ أبٓاٗ٥ا ٚإُٖاشلا
شلِ.
 .6أبٓا ٤املطًكني ايقٜ ٜٔؿكـ ٕٚايعٓاٚ ١ٜايلعا ١ٜالٌْػاٍ ٚايـَ ِٜٗعِٓٗٚ ،اٖتُاّ نٌ َُٓٗا
عٝات٘ اـاُٚ ١الهُٝا إفا تنٚدا ٚأُبض يهٌ َُٓٗا أهلّ ٠دـٜـّٚ ٠سٝاَّ ٠وتكً،١
عٓـٖا ُٜٗالٕ أبٓاُٖ٤ا ؾٝتٌلٓؿ األٚالؿ ِٜٚبش ٕٛعلّٓ ١ئًٝاع ٚاالملاف.
ملتٌَلِّؿ( ٕٚأبٓا ٤ايٌٛاكع) ايق ٜٔال َأ ٣ٚشلِ ٚال َُعٚ ٌٝال ِْرل.
 .7األطؿاٍ ا ُ
 .8أبٓا ٤املػذلبني ايقٜ ٜٔكٔ ٕٛعُلِٖ بعٝـّا عٔ مٚداتِٗ ٚأٚالؿِٖ َٔ أدٌ ايعٌُ،
ٚايهوب املاؿَ ،ٟتٓاهني َـ ٣ساد ١أطؿاشلِ إىل ايلِّعاٚ ١ٜايعطـ ٚاؿٓإ ٚايتٛد.٘ٝ
 .9أبٓا ٤املؿكٛؿ ٜٔايق ٜٔاْكطعت أػباكِٖ ؾال ُٜعلَف َٛتِٗ َٔ سٝاتِٗٚ .قـ علٖف أسـ
ؾكٗا ٤اؿٓؿ )1(١ٝاملؿكٛؿ بأْٓ٘ " ٖٛ:ايلدٌ ايقٜ ٟػٝب ٚال ُٜعِلف ي٘ َٓٛع ٚال ُٜعًِِ
أس ٖٛ ٌّٞأّ َٝت".

ٚ .10ال بأيَ إٔ ٌْرل إىل ٜتْٛ َٔ ِٕٝعٕ آػلِٜ ،ـم عً ٘ٝيؿغ ايٝتِ سهُاّ ال سكٝكٖٛٚ ،ّ١
ََٔ ي٘ أبٛإ ،يهَٓٓ٘ ال ٌٜعل َعُٗا بايلٔٓعاٚ ١ٜاحملبَٓ١؛ ؿلَإ ايٌعٛك بايذلابُط األهلٟ
ٚأثلٙ؛ إََٓا يؿواؿٕ يف األػالم ،أ ٚسب يف سٝا ٠اؿلٚ ١ٜاالْطٔالم َٔ ُقُٛٝؿ ايذلبٚ ١ٝؼٌُُٓ
املوؤٚيٚ ،١ٝإََٓا بوبب ايتؿلٜل بايطالمٚ ،إََٓا يهجِل ٠اـالؾات ٚاملٌادلات بني األب،ٜٔٛ
َٚا أنجَل ٖق ٙاؿاالت! ٚيقا ْبَٓ٘ ايٓيب ٖ ق ٙايؿ ١٦يف اؿـٜح ايِشٝض عٔ ػَ ِٝجَََُ١

قاٍ :قاٍ كه ٍٛايًٖ٘ٔ " :نَؿَ ٢بٔايَُِلِ ٔ٤إٔثُِّا إَِٔ َُِّٜٝٔعَ َٔ َٜكُٛتُ "(ٚ .)2قاٍ أمحـ
ًٛق:)3(ٞ
يَِٝىَ ايَِٝتٔ ََٔٔ ُِٝاِْتََٗ ٢أَبََٛأَِٔ ُٙ

َِٖٔٓ ايِشََٝاَٚ ٔ٠ػًََٓؿَا ُٙفَئٝالَ

)ٔ( عمي بف أبي بكر بف عبد الجميؿ الرشداني المرغيناني ،اليداية شرح بداية المبتدي ،جٕ،
المكتبة اإلسالمية ،مف دوف مكاف وسنة نشر ،صٓ،ٔٛ

)ٕ( أخرجو مسمـ بف الحجاج أبو الحسيف القشيري النيسابوري ،جِٕ ،كتَاب َّ
الزَك ِاةَ ،باب
ِاال ْبتِ َد ِ
الن ْف ِ
النفَقَ ِة بِ َّ
اء في َّ
َىمِ ِو ثَُّـ ا ْلقََرَاب ِة ،حديث رقـ ( ،)ٜٜٙالمصدر السابؽ،
س ثَُّـ أ ْ
صٕ.ٜٙ
)ٖ( حقوؽ اليتامى في اإلسالـ ،المصدر السابؽ ،صٗ؛ د.محمد وياللي ،المصدر السابؽ،
ص.ٚ
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أَُّٓا تَؼًََٓتِ أَ ِٚأَبّا ٌََِػُٛالَ

ٚغرلِٖ َٔ األطؿاٍ احمللَٚني ايق ٜٔسُلَٛا َٔ عٓا ١ٜاألب ٚكعاٜت٘ ٚسٓاْ٘ اف
سلّ ٖؤال ٤األطؿاٍ سلَاّْا عاَّا ٚسادتِٗ إىل ايلعاٚ ١ٜايعٓاً ١ٜـٜـ ٠دـّا بِؿتِٗ
أٜتاَّا".
"ؾال تكتِل نًُ ١ايٝت ِٝعً ََِٔ ٢ؾكـ أبا ٙباملٛت ؾشوب ،بٌ تتعـٓا ٙإىل
األُٓاف املقنٛك ٠آْؿاّ  .ؾتعـ ٖق ٙاألُٓاف يف ُسهِِ ايٝتاَ ٢ايقٜ ٜٔؿكـ ٕٚايٝـ اؿاْ١ٝ
عً ،ِٗٝؾٓٝبػ ٞإٔ ٜتٖوع َؿٗ ّٛنؿاي ١ايٝتٚ ِٝكعاٜت٘ يٖ ٌٌُٝؤال ٤األٜتاّ اؿهُٝني ،ست٢
ال تبكٖ ٢ق ٙايؿ٦ات ُعلِٓ ١ألعاُرل اؿٝا ٠ايعاتَٛٚ ،١ٝكؿّا ػِبّا يتذُٗع ايلٖفاٌ٥
ٚاملٛبكات ٚؾلٜو ١يًٌٗٛاتٚ ،يقا تؿكـ األَٖ ١اإلهالَ ١ٝأبٓاٖ٤ا ٚخيول اجملتُع أؾلاؿّا
ناْت االهتؿاؿ َِٗٓ ٠ستُ ١ٝيٚ ٛدـ َٔ ٜباؿشلِ احملبٚ ١ايعطـ ٚايلِّعاٚ ١ٜايعٓاٚ .١ٜإُٖاٍ
ٖق ٙايؿ٦ات ٜوا ٟٚإُٖاٍ اجملتُع بأهلٖٚ ،ٙـّ نٝاْ٘" .يقا اٖتُت ايٌلٜع ١اإلهالَ١ٝ
باألُٓاف ايدل ١٦ٜاملقنٛك ٠آْؿاّ اييت ًا٤ت سهُ ١اهلل (هبشاْ٘ ٚتعاىل) إٔ ٜؿكـٚا عاطؿ١
األبٚ ،٠ٛسجت عًٓ ٢لٚك ٠االٖتُاّ بِٗ ٚاحملاؾع ١عً ٢سكٛقِٗ ٚايذلغٝب يف اإلسوإ
إيٚ ِٗٝايعطـ عًٚ ِٗٝإَـاؿِٖ باؿب ٚايعطـ ٚاؿٓإ ست ٢ال ٜهْٛٛا َعلٓني يٌٗٛات
ََِٔ ػًت قًٛبِٗ َٔ ايلمح.١
ٜوتـٍ مما تكـّ عً ٢إٖٔ ٖق ٙايؿ٦ات ُتعَـ يف سهِ ايٝت َٔ ِٝايٓاس ١ٝايًٗػ١ٜٛ
ٚايٌلعٚ ١ٝايكاْٚ ١ْٝٛاالدتُاعٚ ١ٝايٓؿوٚ ١ٝايعاطؿٜٓٚ .١ٝبػ ٞعًٓٝا إٔ ْٛيٗٝا عٓا ١ٜػاُ١
ٚإٔ ًٌُْٗا باحملبٖٚ ١ايعطـ ٚايلٖمح ١ستْ ٢وِٗ يف َٛاهاتِٗ يؿكـ ايعٓاٚ ١ٜايعطـ
ٚاالٖتُاّ ايالمّ يًتؼؿٝـ َٔ دلٚسِٗ ٚآالٌَُِٖٜٗٓٚ ،ؤٚا عً ٢ايؿٔاٚ ٌ٥األػالم اؿُٝـ٠
ٜٚهْٛٛا عٓاُل إجياب ١ٝيف اجملتُع املوًِ.
أَا بايٓوب ١إىل َٛقـ ايتٌلٜعات ايعلاق ١ٝؾٝتٔض يف ايتعلٜؿات املقنٛك ٠آْؿاّ إٔ
املٌلع ايعلاقٜ ٞعـ ٜتُٝاّ ايِػرل ايقٜ ٟؿكـ أباٚ ٙسـ ٙأ ٚأب ٜ٘ٛنًُٗٝا َٔ ؿ ٕٚإٔ ٜبني
أهباب ايؿكـإ ٚمبا إٔ ايِٓٚ )1(ْٛكؿت َطًكٚ ١املطًل جيل ٟعً ٢إطالق٘ َا مل ٜكٝـ
)ٔ( ينظر المادة ( )ٖٜمف قانوف الضماف االجتماعي العراقي؛ المادة الرابعة مف نظاـ إدارة
الميتـ اإلسالمي ببغداد ،الفقرة األولى مف المادة التاسعة مف نظاـ رعاية األحداث
العراقي ،المادة الثانية مف تعميمات القبوؿ في قرية عائمة العراؽ ،الفقرة (و) مف المادة
الثانية مف التعميمات المالية العراقي.
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بٌلط أ ٚقٝـ ،يقا ؾإٕ ايٝتِ قـ ٜٛدـ بوبب َٛت أب ٞايٝت ِٝأ ٚأب ٜ٘ٛأ ٚألهباب
اقتِاؿ ١ٜأ ٚأػالق ١ٝأ ٚهٝاهٚ ١ٝغرل فيو َٔ األهباب ٚاؿاالت املقنٛك ٠آْؿاّ اييت تًشل
بايٝتٚ ِٝإٕ مل ٜهٔ ٜتّ ُٝا باملعٓ ٢اؿكٝك.ٞ
ٚتًو اؿاٍ بايٓوب ١إىل املٌلع األكؿْ ٞؾًِ ٜبني سهِ ايِػرل غرل ايٝتِٝ
اؿكٝك ٞنايًكٝط ٚغرل ٙؾُٝا إفا ناْٛا يف سهِ ايٝت َٔ ِٝعـَ٘ٚ .اٚكؿ املٌلع ايُٝين
ِْاّ عاَاّ ميهٔ إٔ ٜـكز ؾ ٘ٝايٝت ِٝاؿكٝكٚ ٞايٝت ِٝاؿهُ ٞإف تّٓ املاؿ ٠ايجأَْ ١ٝ
قاْ ٕٛسكٛم ايطؿٌ عً ٢إٔ ايطؿٌ ٖ ":ٛنٌ إْوإ مل ٜتذاٚم مثاْ ١ٝعٌل ٠هٓ َٔ ١عُلٙ
َا مل ٜبًؼ هٔ ايلًـ قبٌ فيو"ٚ ،عٓ ٕٛايؿٌِ ايجايح َٔ ايكاْ ٕٛاملقنٛك بع سل ايطؿٌ يف
اؿٔاْٚ ١ايهؿاي.١
ٚيف ايٛقت ْؿو٘ ؾكـ سـؿ املٌلع املػلب ٞايطؿٌ املٌُٗ ٚاملٌُ ٍٛبأسهاّ
ايكاْ ٕٛإف  ّٜٓقاْ ٕٛنؿاي ١األطؿاٍ املًُٗني عً ٢أْ٘ ٜعـ ايطؿٌ َُٗالّ  :ايطؿٌ َٔ
اؾٓوني نالُٖا ايق ٟمل ٜبًؼ مثإ عٌل هٓٚ .١إفا ٚيـ َٔ أب ٜٔٛفٗٛيني أ َٔ ٚأب
فٗٚ ٍٛأّ َعً ١َٛأ ٚؽًت عٓ٘ مبشض إكاؿتٗاٚ .إفا نإ ٜتُٝا أ ٚعذن أبٛا ٙعٔ كعاٜت٘،
ٚيٝوت ي٘ ٚهاٌَ ٌ٥لٚع ١يًع ٖٞٚ ،ٍٝساي ١ايطؿٌ ايق ٟؾكـ أبَ ٜ٘ٛعاٚ ،إفا نإ أبٛاٙ
َٓشلؾني ٜٚكِـ باالملاف ؾواؿ أػالقُٗا ،أ ٚؾكـ أسـُٖا ٚايجآَْ ٞشلف ٚال ٜكّٛ

بٛادب٘ ،أ ٚيف ساي ١هكٛط ايٛال ١ٜايٌلع.)1(١ٝ
ٜوتـٍ مما تكـّ عً ٢إٔ ايٝت ٖٛ ِٝنٌ َٔ ؾكـ أبا ٙأ ٚأَ٘ أ ٚأبٛا ٙهٛا ٤أنإ
ايؿكـإ باملٛت أّ األهل أّ ايوذٔ َـ ٣اؿٝا ٠أّ دٗاي ١ايٓوب أّ ايًكط ١أّ اإلُٖاٍ
ٚعـّ ايلعاٚ ١ٜغرل فيو َٔ األهباب االقتِاؿ ١ٜأ ٚاالدتُاع ١ٝأ ٚاألػالق...١ٝاخل.

)ٔ( نقالً ع ف عبد الحؽ الحمزاوي ،كفالة األطفاؿ الميمميف ،مستشار قضائي في المحكمة
االبتدائية بخريبكة ،مممكة المغرب العربيٕٓٓٗ ،ـ ،صٖوٗ ،بحث منشور في

االنترنيت عمى الموقع اآلتيhttp://www.startimes.com :
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انفرع انثبَي

يقبرَخ االنتزاو ثبإلَفبق عهً انيتيى يع ثعض األوضبع ادلشبثهخ ثه
قـ ٜبـٚ ٚدٛؿ ًب٘ بني ٖقا االيتناّ ٚبني نؿاي ١ايٝت ِٓٚ ِٝايٝتٚ ،ِٝيهٔ بإَعإ
ايٓعل يف ٖق ٜٔايٓعاَني ميهٔ َالسع ١ؾلٚم نجرل ٠هٝتِ تٝٓٛشٗا يف املكاُـ ايجالث١
اآلت:١ٝ
املكِـ األَ : ٍٚكاكْ ١ايٝت ِٝاؿكٝكَ ٞع ايًٖكٝط.
املكِـ ايجاَْ :ٞكاكْ ١االيتناّ باإلْؿام عً ٢ايٝتَ ِٝع نؿاي ١ايٝت.ِٝ
املكِـ ايجايحَ :كاكْ ١االيتناّ باإلْؿام عً ٢ايٝتَ ِٝع ِٓ ايٝت.ِٝ
ادلقصذ األول

َّ

يقبرَخ انيتيى احلقيقي يع انهقيظ
عً ٢ايلغِ َٔ إٔ اإلهالّ سٓح عً ٢نؿاي ١ايٝتٚ ِٝايًكٝط عً ٢سـٍّ هٛا ،٤إال أْ٘
()1

ميٓٝن بُٗٓٝا متٝٝنّا ٚآشّا يف األسهاّ املتعًك ١بُٗا .بـي ٌٝإٔ ايؿك٘ اإلهالَ ٞاؾلؿ بابّا
َوتكالّ يف ايؿك٘ زل ٙٛباب ايًكٝط ٚؿعٛا إىل ايلِّؾل ب٘ٚ ،إْكاف َٔ ٙاشلالىْٚ .كًٛا آثاكّا
َلغِّب ١يف فيو ،بُٛؿ٘ ال فْب ي٘ يف دلميٚ ١ايـ .ٜ٘هٛا ّ٤أنإ ٖقا ايًكٝط فٗ ٍٛايٓوب
أّ َعًَٛا  َٔٚ :أِٖ أٚد٘ االػتالف بني ايٝت ِٝاؿكٝكٚ ٞبني ايًكٝط َٖ ٞاٜات:ٞ
 َٔ .1سٝح ايٓوبٜ :عـ ايٝتَ ِٝعً ّٛايٓوب ٚإٕ ؾكـ ٚايـ ،ٙيف سني ٜعـ ايًكٝط يف
ايػايب فٗ ٍٛايٓوب ٚغايبّا َا ٜه ٕٛغرل ًلع.ٞ
 َٔ .2سٝح املرلاخٜ :لخ ايٝتٚ َٔ ِٝايـ ،ٜ٘يف سني ال ٜلخ ايًكٝط ممَِٔ قاّ بذلبٝت٘ بعـ
ٚؾات٘ ،ألٕٖ اإلكخ ٜجبت بوبب ايبٓ ٠ٖٛاييت تٌٓا َٔ عكـ مٚاز ُشٝض ٌَلٚع.
 َٔ .3سٝح ايٌعٛكٜ :ه ٕٛايٝت ِٝغايبّا َٓٛع ايلٖمحٚ ١ايٌؿك َٔ ١أؾلاؿ اجملتُع ،يعـّ
ٚدٛؿ ََِٔ ُٜٓؿل عًٜٚ ٘ٝلعاٚ ٙحيٓ ٛعً .٘ٝؾُٔ املأيٛف إٔ حيذلّ ايٓاي ايٝتِٝ
ٜٚهلَ ٙٛألدٌ ٚايـ ٙال يقات٘ ،يف سني غايباّ َا ٜٛدـ ًعٛك ؿاػً ٞيـ ٣ايًكٝط،
باستكاكٚ ٙإُٖاي٘ عٓـ بعض ايٓاي ،يؿكلٚ ،ٙدٌٗ ْوب٘ٚ ،نٚ ْ٘ٛيـا غرل ًلع ٞغايباّ.
)ٔ( تسنيـ محمد جماؿ حسف استيتي ،المصدر السابؽ ،ص٘ٔٔٚ-؛ د .محمد وياللى،
المصدر السابؽ ،ص٘ وما بعدىا؛ عبداهلل بف ناصر بف عبداهلل السد حاف ،المصدر
السابؽ ،صٖ.
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 َٔ .4سٝح ايٓؿك :١ػب ْؿك ١ايٝتَ َٔ ِٝاي٘ إٕ نإ ي٘ َاٍ ٚإال ؾٓؿكت٘ عًٚ ٢ي ٘ٓٝايقٟ
ٜتٓٛىل أَٛكٌٜٚ ٙلف عً ،٘ٝيف سني ػب ْؿك ١ايًكٝط َٔ َاي٘ إٕ نإ ي٘ َاٍٚ ،إال ؾال
ػب ْؿكت٘ عً ٢أسـ ،إال إفا نإ َتدلِّعّا ،أ ٚقـ ٜٓٛع يف إسـ ٣ايـٚا٥ل اييت تكّٛ
بلعاً ١ٜؤ ٕٚاألٜتاّ ٚايًكطا.٤
 َٔ .5سٝح ايعالقٜ :١عـ ايًكٝط أدٓبّٝا بايٓوب ١ملًتكط٘ .ؾال حيٌٗ ملًتكط٘ إٔ ٜٓعل إىل
عٛكت٘ إفا ندلٚ ،ال حيٌ يًكٝط إٔ ٜٓعل إىل عٛك ٠أسـ َٔ أؾلاؿ األهل ٠اييت ٜعٍٝ
ؾٗٝا؛ ألٕٖ ايًكٝط جيٛم ي٘ إٔ ُِٜاٖل ٖق ٙاألهلٜٚ ٠تنٚز َٔ بٓاتٗا ْٚواٗ٥ا ،يف سني
ٜعـ ايٝت ِٝأسـ أٚالؿ األهل ٠اييت ٜذلبٓ ٢يف نٓؿٗا.
 َٔ .6سٝح االطالع عً ٢األهلاك :ال ٜطًع ايًكٝط عًَ ٢ا ؼلْ األهل ٠هذل ٙعً٢
األداْب؛ ألْٖ٘ أدٓيب بايٓوب ١يألهل ٠اييت تهؿً٘ ٚتلعا .ٙيف سني غايباّ َا ٜطًع ايٝتِٝ
عً ٢نٌ َا ٜـٚك يف أهلت٘ َٔ أَٛك ٚأهلاك؛ ألْ٘ غايباّ َا ٜك ّٛبلعاٜت٘ أسـ أقاكب٘
 َٔ .7سٝح ايتؿلٜل يف املٔذع :جيب إٔ ُٜؿٌَِ بني ايًكٝط ٚبني أٚالؿ ايهاؾٌ ي٘
املؼتًؿني عٔ دٓو٘ يف املٔذع ايقٜٓ ٟاَ ٕٛؾ ٘ٝإفا قاكب ايبًٛؽ؛ ألٕ ايؿٌِ بني
ايقنٛك ٚاإلْاخ ٚادب َٓق بًٛغِٗ ايعاًلٚ ٠ي ٛناْٛا إػٚ .٠ٛيٝى بائلٚك ٠إٔ ٜهٕٛ
ايًكٝط ٚيـاّ غرل ًلعٞ؛ ألْ٘ ميهٔ إٔ ٜهٚ ٕٛاسـّا َٔ اؿاالت اآلت .1 :١ٝقـ ٜهٕٛ
َولٚقّا َٔ أًٖ٘  ٖٛٚكٓٝع يف املٗـٚ .2 .قـ ٜه ٕٛمثل ٠مٚاز غرل ًلع ٞناينٚاز
املـْ ٞعذنت األّ عٔ إثبات٘ ؾتتؼًّٓ َٓ٘ ػٌ ١ٝايؿٔٝشٚ ١ايعاكٚ .3 .قـ ٜهٚ ٕٛيـّا
ألّ َلَ ١ٜٔلّٓا َنَّٓا يف اهل ٙؾكرل ٠نجرل ٠األطؿاٍ ،ؾ ُٝتِلى يف املوتٌؿٚ .4 .٢قـ
ٜهُ ٕٛػرلّا ؾكـ ٙأًٖ٘ بوبب اؿلٚب ٚايهٛاكخ .أ ٚقـ ُٜذلى ايطؿٌ أل ٟهبب آػل
عـا َا فنل.
ٚميهٔ إمجاٍ أِٖ أٚد٘ االػتالف بني ايٝت ِٝاؿكٝكٚ ٞبني األُٓاف األػل٣
اييت تأػق سهِ ايٝت ِٝعـا ايًكٝط ،نأٚالؿ األهلٚ ،٣املعاقنيٚ ،املؿكٛؿٚ ،ٜٔاملػذلبني،
ٚفٗٛي ٞايٓوبٚ ،غرلِٖ َٔ األُٓاف املقنٛك ٠آْؿاّ .يف اؿكٝك ١ال ٜٛدـ اػتالؾات بني
ٖق ٙاألُٓاف ٚبني ايٝت ِٝاؿكٝك ٞعـا إٔ ايٝت ٖٛ ِٝايِػرل ايق ٟؾكـ أبا ٙباملٛت ٖٛٚ
َٔ ؿ ٕٚهٔ ايبًٛؽ .أَا ٖق ٙاألُٓاف ؾكـت ٚايـٖا ألهباب أػل ٣عاكٓ ١غرل املٛت:
ناألهلٚ ،االغذلابٚ ،اإلعاقٚ ١غرلٖا .ؾٝجبت ْوب ٖؤال ٤ايِِّػاك آلباٚ ،ِٗ٥ػب ْؿكتِٗ َٔ
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أَٛاٍ ٚايـِٖ إٕ ٚدـتٚ ،إٕ مل ٜٛدـ ي٘ َاٍ ؾُٓٝؿل عً ِٗٝممٔ ػب عًْ ٘ٝؿكتِٗ ًلعّا.
ٜٚلثٚ ٕٛايـِٖ ٜٚلثِٜٗٚ ،ع ٌٕٛٝيف نٓـ أهلِٖ ٜٓٚعُ ٕٛباؿٝا ٠األهل ١ٜاشلاْ.)1(١٦
ادلقصذ انثبَي

يقبرَخ االنتزاو ثبإلَفبق عهً انيتيى يع كفبنخ انيتيى
إٕ االيتناّ باإلْؿام عً ٢ايٝت ٖٛ ِٝتِلف قاْ ْٞٛتدلع ٞاْؿلاؿٌٜٓ ٟأ باإلكاؿ٠
املٓؿلؿ ٠يًًُتنّ عٓـَا خيتاك اإلْؿام عً ٢ايٝتَ ِٝلٓا ٠هلل (هبشاْ٘ ٚتعاىل) أ ٚيًتٛؿؿ إىل

ٖقا ايٝت ،ِٝأَا نؿاي ١ايٝت ِٝؾتوتُـ ًلعٝتٗا َٔ قٛي٘ (تعاىل){ :ؾَأََٖا ايَِٝتٔ َِٝؾًََا تَكَِٗلِ}(.)2
ٚقٛي٘ (تعاىل){ :أَكَأَِٜتَ اٖيقُٜٔ ٟهَقِّبُ بٔايـِّٚ .)3(}ٜٔٔعٔ هٌَِٕٗ قاٍ كه ٍٛايًٖ٘ٔ " :أْا َٚنَاؾٌُٔ
هطََٚ ٢ؾَ ٖلزَ بَََُُِٗٓٝا ً٦ٝا"(ٚ .)4تٌرل ٖق ٙاألؿي١
وبٖابََٚ ٔ١اِي ُِ ٛ
ايَِٝتٔ ِٔٝيف ايِذََٖٖٓ ٔ١هَقَا َٚأًََاكَ بٔاي ٖ
ايٌلع ١ٝإىل ًإٔ نؿاي ١ايٝت ِٝيف اإلهالّ ٚاٖتُاَ٘ ب٘ ئُإ هبٌ ع ٌ٘ٝستٌٜٓ ٢أ
عٔٛاّ ْاؾعاّ يف اجملتُع َٔ ؿ ٕٚإٔ ٜؿلم بني ٜتَ ِٝعً ّٛايٓوب ٜٚت ِٝفٗ ٍٛايٓوب بٌ

إٔ األػرل أٚىل بايلعاٚ ١ٜؾكا يؿت ٣ٛايًذٓ ١ايـا ١ُ٥يًبشٛخ ايعًُٚ ١ٝاإلؾتا ٤بلقِ  20711يف
 14109/12/24اييت دا ٤ؾٗٝا" :إٕ فٗٛي ٞايٓوب يف سهِ ايٝت ِٝيؿكـِٖ يٛايـ ِٜٗبٌ ِٖ
أًـ ساد ١يًعٓاٚ ١ٜايلعاَ َٔ ١ٜعلٚيف ايٓوب يعـّ َعلؾ ١قلٜب ًٜذؤ ٕٚإي ٘ٝعٓـ ائلٚك٠
ٚعً ٢فيو ؾإٔ َٔ ٜهؿٌ طؿال َٔ فٗٛي ٞايٓوب ؾأْ٘ ٜـػٌ يف األدل املذلتب عً ٢نؿاي١
ايٝتٚ )...ِٝدا ٤تؿِ ٌٝفيو يف ؾت ٣ٛبلقِ  21145يف  142022/10اييت دا ٤يف أ ٍٚؾكل٠
َٓٗا َٔ ":أبٛاب اإلسوإ يف ًلٜع ١اإلهالّ سٔاْ ١ايًكٝط اجملٗ ٍٛايٓوب ٚاإلسوإ إي٘ٝ
)ٔ( تسنيـ محمد جماؿ حسف استيتي ،المصدر السابؽ ،ص.ٔٚ
)ٕ) سورة الضحى ،اآلية(.)ٜ
)ٖ) سورة الماعوف ،اآلية (ٔ.)ٕ،

)ٗ( أخرجو محمد بف إسماعيؿ البخاري ،جِ٘ ،كتَاب َّ
الط َال ِ
ؽَ ،باب الما َع ِ
اف ،حديث رقـ
( ،)ٜٗ٘ٛالمصدر السابؽ ،صٕٖٕٓ .لممزيد ينظر بحث بعنواف الحماية القانونية
لمصغار /دراسة في التشريع الجزائري ،مجمة الحقوؽ لمبحوث القانونية واالقتصادية /كمية

الحقوؽ ،جامعة اإلسكندرية ،ع(ٔ) ،دار الجامعة الجديدة ،ٕٓٓٗ ،صٖٔٚ؛ وينظر
أيضا بحث بعنواف :التبني والكفالة ،جامعة الجزائر ،ٕٓٔٔ ،منشور عمى الموقع:
=http // www . dielfa. Info /vb/showthread . php? T
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يف نؿايت٘ ٚتلبٝت٘ تلب ١ٝإهالَُ ١ٝاؿٚ ١تعً ُ٘ٝؾلا٥ض ايـٚ ٜٔآؿاب ايٌلع ٚأسهاَ٘ ٚيف
ٖقا أدل ععٚ ِٝثٛاب دنٜٚ ٌٜـػٌ يف األدل املذلتب عً ٢نؿاي ١ايٝت .) ِٝؾٗق ٙايهؿايٖٞ ١
ايتناّ بايتدلع ػاٚ ٙيـ قاُل ببقٍ املاٍ عًٚ ٘ٝتلبٝت٘ ٚكعاٜت٘ ٖٓٚا ٜهَ ٕٛكاّ ايهؿٌٝ
َكاّ األب ٚاؿح عًٗٝا أَل تطًب٘ سادات اجملتُعات اييت متل بعلٚف ُعب ١ؽًـ أٜتاّ
أ ٚفٗٛي ٞايٓوب ِٖ بأًـ اؿاد ١إىل كعا ١ٜأهل ،١ٜأ ٚتأتٖ ٞق ٙايهؿاي ١ملواعـ ٠األهل
اييت تلغب باإللاب ٚال ٌٜا ٤اهلل (هبشاْ٘ ٚتعاىل) إٔ ٜلمقٗا بايقك.)1(١ٜ
ٜوتـٍ مما تكـّ عً ٢إٔ ٖٓاى أٚد٘ ًب٘ بني ٖق ٜٔايٓعاَني تتُجٌ مبا ٜأت:ٞ
ْ َٔ .1اس ١ٝطبٝع ١ايتِلف :نًُٗٝا تِلف قاْ ْٞٛتدلع ٞاْؿلاؿ.ٟ
ْ َٔ .2اس ١ٝأكنإ ايتِلف ًٚلٚطٌٜ٘ٓ :أ نًُٗٝا بإكاؿ ٠املًتنّ اؿل ٠ايوًٚ ،١ُٝإ
ايٝت ِٝاملًتنّ ػاٖ٘ ُػرل ؾكـ َع ً٘ٝؾأُبض عاد ١إىل كعاَ ١ٜاؿ.١ٜ
ْ َٔ .3اس ١ٝاشلـف َٔ ايتِلف ٖٛ :تكـ ِٜايلعا ١ٜاملاؿ ١ٜيًٝت ِٝبتٛؾرل سادات٘
املع.١ٌٝٝ
ْ َٔ .4اس َُٕٛٔ ١ٝايتِلفٜ :كتِل االيتناّ باإلْؿام عً ٢ايٝت ِٝبتكـ ِٜايلعا ١ٜاملاؿ١ٜ
يًٝتٚ ،ِٝتٌٌُ نؿاي ١ايٝت ِٝايلعا ١ٜاملاؿٚ ١ٜاملعٓ ١ٜٛباْتكاٍ ايٝت ِٝيًع ٍٝيف َٓنٍ
ايهؿ ٌٝإىل داْب أهلت٘ يٝتٛىل ٖقا ايهؿ ٌٝتلبٝت٘ ٚكقابت٘ ٚتٛدٚ ٘ٗٝحيل ي٘ اإلِٜا٤
يًٝت ِٝمبا ال ٜتذاٚم ايجًح َٔ أَٛاي٘ َع استؿاظ ٖقا ايٝت ِٝبازل٘ ٚيكب اهلت٘ إفا نإ
َعً ّٛايٓوب ،أَا إفا نإ فٗ ٍٛايٓوب ؾٝشل يًهؿَٓ ٌٝش٘ ازلا ٚيكبا َٓاهبا ي٘.
ٜ .5عـ اإلْؿام عً ٢ايٝتُٛ ِٝك َٔ ٠نؿاي ١ايٝتِٝ؛ ألٕ املًتنّ ٜٓؿل عً ٢ايٝت ِٝايقٟ
ٜع ٍٝيف ؿٚك كعا ١ٜاألٜتاّ أٜ ٚعَ ٍٝع اهلت٘ ،ؾٜٗ ٛكـّ ي٘ ايلعا ١ٜاملاؿ ١ٜؾشوب
ؾٗق ٙايلعاٚ ١ٜإ ناْت أؿْ ٢ؿكد َٔ ١ايهؿاي ١يهٓٗا تعـ نؿاي ١سكٝك ١ٝيًٝتٜٚ ِٝوتشل
املٓؿل ثٛابا عًٗٝا(.)2

)ٔ) لممزيد ينظر الموقع:

http ://www . dielfa . info/ v.b/ showthread . php

)ٕ) تسنيـ محمد جماؿ استيتي ،المصدر السابؽ ،صٖ.ٙ
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ادلقصذ انثبنث

يقبرَخ االنتزاو ثبإلَفبق عهً انيتيى يع ضى انيتيى
ْعِ قاْ ٕٛكعا ١ٜاألسـاخ ايعلاق ٞكقِ ( )76يوٓ 1983 ١املعـٍ َٛٓٛع ِٓ
ايٝت ِٝيف املٛاؿ(ٚ َ٘ٓ ) 46-39مبٛدب٘ أدام يًنٚدني طًب ِٓ ُػرل ٜت ِٝاألب ٜٔٛإيُٗٝا
يلعاٜت٘ ؾِٓت املاؿ َ٘ٓ )23( ٠بكٛشلا" :يًنٚدني إٔ ٜتكـَا بطًب ٌَذلى إىل قهُ١
األسـاخ ئِ ُػرل ٜت ِٝاألب ٜٔٛإيُٗٝاٚ ،عً ٢قهُ ١األسـاخ قبٌ إٔ تِـك قلاكٖا
بائِ إٔ تتشكل َٔ إٔ طاييب ائِ علاقٝإَٚ ،علٚؾإ عؤ ايورلٚ ،٠عاقالٕ،
ٚهاملإ َٔ األَلاض املعـٚ ،١ٜقاؿكإ عً ٢إعاي ١ايِػرلٚ ،تلبٝت٘ٚ ،إ ٜتٛؾل ؾُٗٝا
سؤ ايٜٓ ."١ٝتٔض َٔ ايّٓ ايعلاق ٞأْ٘ ئِ ايٝت ِٝجيب تٛؾل ايٌلٚط اآلت:١ٝ
أٚالً -لٚط ػاُ ١باينٚدني  -1 :ٖٞٚتكـ ِٜاينٚدني طًب ٌَذلى بِٔ ايٝت -2 .ِٝإٔ
ٜه ٕٛاينٚدني عاقالٕ َٚتُتعإ عؤ ايورلٚ ٠هاملني َٔ األَلاض -3 .ثبٛت َكـكتُٗا
املاي ١ٝعً ٢إعاي ١ايٝتٚ ِٝسؤ ْٝتُٗا بُٔ٘ يلعاٜت٘ ٚيٝى ألغلاض أػل.٣
ثاْٝاً -لٚط ػاُ ١بايٝت -1 :ٖٞٚ ِٝإٔ ٜه ٕٛايٝتُ ِٝػرلا ٚؾكا ألسهاّ املاؿ ٠ايجاْ١ٝ
َٔ قاْ ٕٛكعا ١ٜاألسـاخ ايعلاق ٖٛٚ ٞايق ٟمل ٜتِ ايتاهع َٔ ١عُل -2 .ٙإٔ ٜه ٕٛؾاقـ
األبَ ٜٔٛعا.
ؾإفا تٛؾلت ايٌلٚط املقنٛك ٠آْؿاّ ثبت يًنٚدني سل ِٓ ايٝت ِٝؾًٝتنَإ مبا
ٜأت -1 :ٞاإلْؿام عً ٢ايٝت ِٝإىل سني ؼكل قـكت٘ اؾوـ ١ٜعً ٢ايتهوب ساٍ أَجاي٘ َا مل
ٜهٔ طايب عًِ أ ٚؼكل عذن ٙعٔ ايتهوب ٚإفا نإ ايٝت ِٝأْج ٢ؾًٝتنَإ بُٔٗا ؿني
مٚادٗا -2 .اي ١ُٝٛيًٝت ِٝمبا ٜعاؿٍ سِ ١اقٌ ٚاكخ عً ٢إٔ ال ٜتذاٚم ثًح ايذلنٖٚ ،١قٙ
ايٚ ١ُٝٛادبٚ ١ال حيل يًُ ُٞٛايلدٛع ؾٗٝا(.)1
ٜتٔض مما ٜتكـّ إٔ ٖٓاى ٚد٘ ايٌب٘ بني ٖق ٜٔايٓعاَني ْ َٔ :ٖٛٚاس ١ٝاشلـف:

إف ٜٗـف نالُٖا إىل تكـ ِٜايلعا ١ٜاملاؿ ١ٜيًٝتٖٓٚ .ِٝاى أٚد٘ االػتالف بُٗٓٝا اييت تتُجٌ
مبا ٜأت:ٞ

)ٔ) لممزيد ينظر القاضي سالـ روضاف الموسوي ،أحكاـ اليتيـ في الشريعة والقانوف العراقي
بحث منشور في االنترنيت عمى الموقع:
http://www.mabara.net/?act=showarticles&id
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ْ َٔ .1اس ١ٝهٔ ايٝتٌٜ :ِٝذلط ياليتناّ باإلْؿام عً ٢ايٝت ِٝعًٚ ٢ؾل قاْ ٕٛكعا١ٜ
ايكاُل ٜٔايعلاق ٞإٔ ٜه ٕٛقاُلا  َٔ ٖٛٚمل ٜتِ ايجآَ ١عٌل َٔ عُلٌٜٚ ،ٙذلط
قاْ ٕٛكعا ١ٜاألسـاخ ئِ ايِػرل إٔ ال ٜه ٕٛقـ أمت ايتاهع َٔ ١عُلٚ .ٙال ٌٜذلط
يألْؿام عً ٢ايٝت ِٝاْتكاي٘ يًعَ ٍٝع املًتنّ املٓؿل ،يف سني ٜتشكل ِٓ ايٝتِٝ
باْتكاٍ ايٝت ِٝيًعَ ٍٝع األهل ٠اييت تلغب بُٔ٘.
ْ َٔ .2اس ١ٝاإلدلا٤ات املتبع ١يتطبٝكُٗا :ؾٝهؿ ٞيف االيتناّ باإلْؿام ايطًب بقيو َٔ
ف ٟٚايٝت ِٝأ َٔ ٚاملؤهوات ايـ( ١ٜٝٓاؾٛاَع) يف سني جيب عً ٢اينٚدني ايلاغبني
بِٔ ٜت ِٝتكـ ِٜطًب إىل قهُ ١األسـاخ اييت بـٚكٖا تتجبت َٔ اهتشكاقُٗا يف تٛاؾل
مجًً ١لٚط يه ٞتوتذٝب يطًبُٗا.
ادلجحث انثبَي

يشروعيخ االنتزاو ثبإلَفبق عهً انيتيى وعجيعته واَقضبئه
ميجٌ ايٝتاَ ٢يف قًب اجملتُع املوًِ ْكط ١٦َُٝٔ ١باؿوٓاتٚ ،األدٛك ايعايٝات،
َٔ كبٔٓ األكض ٚايوُٛاتٚ ،فيو ملٔ َْعَلَ إىل األَل بعني قًب٘ ،ؾٝذب إٔ ْبني طبٝع١
االيتناّ باإلْؿام عً ٢ايٝتٚ ِٝنٝؿ ١ٝاْكٔاٚ .٘٥بٓا ّ٤عًَ ٢ا تكـّ هٝتِ تكوٖ ِٝقا املبشح
عً ٢املطًبني اآلتٝني:
املطًب األٌَ : ٍٚلٚع ١ٝااليتناّ عً ٢اإلْؿام عً ٢ايٝت.ِٝ
املطًب ايجاْ :ٞطبٝع ١االيتناّ عً ٢اإلْؿام عً ٢ايٝتٚ ِٝاْكٔا.٘٥
ادلغهت األول

يشروعيخ االنتزاو عهً اإلَفبق عهً انيتيى
يبٝإ ٌَلٚع ١ٝياليتناّ باإلْؿام عً ٢ايٝت ِٝألبـ ايتطلم إىل َٛقـ ايكلإٓ ايهلِٜ
ٚايوٓ ١ايٓب َٔ ١ٜٛفيو ،يقا هٝتِ تٝٓٛض َا تكـّ يف ايؿلعني اآلتٝني:
ايؿلع األ : ٍٚكعا ١ٜايٝت ِٝيف ايكلإٓ ايهل.ِٜ
ايؿلع ايجاْ :ٞكعا ١ٜايٝت ِٝيف ايوٓ ١ايٓب.١ٜٛ

)Rafidain Of Law Journal, Vol. (19), No. (65), Year (21

مجلة الرافدين للحقوق  ،المجلد ( ، )91العدد ( ، )56السنة ()19

44

انفرع األول

رعبيخ انيتيى يف انقرآٌ انكريى
"اٖتِ اإلهالّ بايٝت ِٝاٖتُاَّا بايػّاٚ ،أِٚال ٙعٓا ١ٜػاَُ ،١لاعا ٠يعلٚؾ٘ ايٓؿو١ٝ
ايِعب ١يؿكـ ٙألب٘ٝ؛ ألٕ ؾكـ ٙألبِٜٝ ٘ٝب٘ بٌ َٔ ٤ٞايقٍٓ ٚاالْهواك ٚايٛسٌ .١يقا حيح
اهلل (هبشاْ٘ ٚتعاىل) ايكاؿك َٔ ٜٔأٌٖ ايدلٓ ٚايِالغ عً ٢نؿاي ١األٜتاّ ٚاإلسوإ إيِٗٝ
ٚايعطـ عًٚ .٘ٝدعٌ نؿايتِٗ َٔ األؿ ١ٜٚاييت تعاجل أَلاض ايٓؿى ايبٌلٚ .١ٜتعـ نؿاي١
ايٝت َٔ ِٝأععِ أبٛاب اـرل اييت سٓجت عً ٘ٝايٌلٜع ١اإلهالَٚ ،١ٝمما ٜؤنِّـ عٓا ١ٜايٌلٜع١
اإلهالَ ١ٝبايٝتٚ ،ِٝتأنٝـٖا املوتُل عً ٢ايعٓا ١ٜب٘ ٚسؿع٘ ٚاإلسوإ إيٚ ٖٛ ،٘ٝكٚؿ نًُ١

ايٝتٌَٚ ِٝتكاتٗا يف ايكلإٓ ايهل ِٜيف ثالخٕ ٚعٌل ٜٔآُ ،)1("١ٜفنٔلت ؾٗٝا نًُٜ( ١ت )ِٝباإلؾلاؿ
باإلؾلاؿ مثاَْ ٞلاتٚ ،بايتجَٓ ١ٝلٚ ٠اسـٚ ،٠باؾُع (ٜتاَ )٢أكبع عٌلَ ٠لٚ ،٠جيـ ََٔ
تـبَٓل ٖق ٙاآلٜات ،اْٗا تٓكوِ إىل أقواّ ثالث :١ايكوِ األَٗٓ ٍٚا :تعلَٓض إىل بٝإ اإلسوإ
إيٚ ،٘ٝاي ١ُٝٛب٘ يف ايٌلٜع ١اإلهالَٚ ١ٝايٌلا٥ع ايوابكٚ .١تعلض ايكوِ ايجاْ :ٞإىل بٝإ
سكٛق٘ االدتُاعٚ .١ٝاعتٓ ٢ايكوِ ايجايح ببٝإ سكٛق٘ املايٚ .)2(١ٝيعٌَٓ يف ف ٤ٞايًؿغ
باإلؾلاؿ ٚايتجٓٚ ١ٝاؾُعَ ،ا ٜـٍُٓ عًٓ ٢لٚك ٠اإلساط ١عادات ايٝتاَْٛ ،٢عّا ٚعـؿّاٚ ،أنجل
ٖق ٙاالهتٔعُاالت َا ٚكَؿ يف هٛك ٠ايٓوا٤؛ إف فنَل ايٝتاَ ٢بًؿغ اؾُع مثاَْ ٞلاتٚ ،يعٌَٓ يف
فيو بٝإَ ايعالق ١ايٛطٝـ ٠اييت تلبط اآلباٚ ٤األََٓٗات باألبٓاْ َٔٔ ٤اسَٚ ،١ٝكـاك َا تتشًَُٓ٘
ايٓوا َٔ ٤تعبٕ ًٚـَٓ ٠يف ٖق ٙايلعا ١ٜبعـ ٚؾا ٠اينٚز َٔ ْاس ١ٝأػل .٣ؾٔالّ عٔ فيو ؾكـٓ
ؿاكَتِ ٖق ٙاآلٜات س ٍٛؿؾِع املٔاكٔٓ عٔ ايٝت ِٝيف َاي٘ ٚيف ْؿو٘ٚ ،دًب املِاحل ي٘ يف َاي٘
)ٔ( وىي كما يأتي :سورة البقرة :اآليات (ٖ ،)ٕٖٓ ،ٕٔ٘ ،ٔٚٚ ،ٛوسورة النساء :اآليات
(ٕ ،)ٖٔٚ ،ٖٙ ،ٔٓ ،ٛ ،ٙ ،ٖ ،وسورة األنعاـ :اآلية (ٖ٘ٔ) ،وسورة األنفاؿ :اآلية
(ٔٗ) ،وسورة اإلسراء :اآلية(ٔٚوٖٗ) ،وسورة الكيؼ :اآلية (ٕ ،)ٛوسورة الحشر :اآلية
( ،)ٚوسورة اإلنساف :اآلية ( ،)ٛوسورة الفجر :اآلية ( ،)ٔٚوسورة البمد :اآلية (٘ٔ)،
وسورة الضحى اآلية ( ،)ٜ ،ٙوسورة الماعوف اآلية (ٕ)؛ وينظر تسنيـ محمد جماؿ

استيتي ،المصدر السابؽ ،صٔٚو.ٔٛ
)ٕ( مختار محمد ،تربية اليتيـ في ضوء القرآف الكريـ ،مقالة منشورة في شبكة األلوكة في
االنترنيت ،ٕٜٓٓ ،صٔوٕ عمى الموقع اآلتي:
http://www.alukah.net/sharia
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ٚيف ْؿو٘ ،ؾٗق ٙأكبعٚ ،ْ١يف ساي ١اينٚد ٖٞٚ ١َٓٝاـاَوٚ .)1(١هٝتِ تٝٓٛض َا تكـّ يف
املكاُـ األكبع ١اآلت:١ٝ
املكِـ األ : ٍٚاإلسوإ إىل ايٝتٚ ِٝاي ١ُٝٛب٘.
املكِـ ايجاْ :ٞاٖتُاّ ايكلإٓ ايهل ِٜبايٝت َٔ ِٝايٓاس ١ٝاالدتُاع.١ٝ
املكِـ ايجايح :اٖتُاّ ايكلإٓ ايهل ِٜبايٝت َٔ ِٝايٓاس ١ٝاملاي.١ٝ
املكِـ ايلابع  :اٖتُاّ ايكلإٓ ايهل ِٜبايٝتْ َٔ ِٝاس ١ٝاينٚاز.
ادلقصذ األول

اإلحسبٌ إىل انيتيى وانىصيخ ثه
"ايٝتٚ ِٝإٕ ؾكـ أبا ٙايقٜ ٟهؿً٘ٚ ،ؾكـ سٓإ األب ٚعٛاطؿ٘؛ يهٓ٘ مل ٜؿكـ
ايلمح ١اإلشل ،١ٝإف إساطت٘ بايتٌلٜعات اييت تعتين ب٘؛ قاٍ (هبشاْ٘ ٚتعاىل)َٚ{ :اعِبُـُٚا ايًََٓ٘
ٌلٔنُٛا بٔ٘ٔ ً٦ٝاّ َٚبٔاِيَٛائـَ ِ ٜٔٔإٔسِوَاّْا َٚبٔقٔ ٟايِ ُكلِبََٚ ٢اِيَٝتَاَََٚ ٢ايَُِوَانٔنئ}(ٚ ،)2قاٍ
َٚيَا تُ ِ

وهّٔٓٝا ََٜٚتُّٔٝا َٚأَهٔرلّا}"(ٚ ،)3قاٍ(تعاىل){ :أ ِٚ
(تعاىل)َُٜٚ{ :طِعُُٔ َٕٛايطَٓعَاَّ عًََُ ٢س ٓبٔ٘ٔ َٔ ِ
إطِعَاّْ ؾٔ َِّٕٜٛ ٞفََٔ ٟوِػَبََٜ * ٕ١تُّٔٝا فَا ََكِلَبَٚ ،)4(}ٕ١قاٍ (تعاىل)ََٜٚ{ :وِأَيَُْٛوَ عَٔٔ ايَِٝتَاََ ٢قٌُِ

إُِٔالَغْ يَُِِٗ ػَ ِٝلْ}(،)5أَ ٟـاػًتِٗ عًٚ ٢د٘ اإلُالغ شلِ ٚألَٛاشلِ ػرلْ َٔ َُذاْبتِٗ .ؾال
جيٛم قٗل ايٝت ِٝأ ٚإٖاْت٘ أ ٚإٜقا ٘٥بوبٕ أً ٚتِ َٚا ًابٗٗا(ٚ )6كعا ١ٜايٝتٚ ِٝاحملاؾع١

عً ٘ٝال تكتِل عً ٢ايٌلٜع ١اإلهالَ١ٝ؛ بٌ ناْت يف ايٌلا٥ع ايوابك ،١ؾُٔ مجًَٛ ١اؿ
املٝجام ايق ٟأػق ٙاهلل (تعاىل) عً ٢بين إهلا :ٌٝ٥اإلسوإُ إىل ايٝتاَ٢؛ قاٍ اهلل (تعاىل):
{َٚإٔفِ أَػَقَِْا َٔٝجَامَ بَٓٔ ٞإٔهِلَا ٌَٝٔ٥يَا تَ ِعبُـُ َٕٚإٔيَٓا ايًََٓ٘ َٚبٔاِيَٛائـَ ِ ٜٔٔإٔسِوَاّْا َٚفٔ ٟايِ ُكلِبََٚ ٢اِيَٝتَاََ٢

)ٔ( د .محمد وياللي ،المصدر السابؽ ،صٖ.
)ٕ( سورة النساء ،اآلية (.)ٖٙ
)ٖ( سورة اإلنساف ،اآلية (.)ٛ

)ٗ( سورة البمد ،اآليتاف(ٗٔو٘ٔ).
)٘( سورة البقرة ،اآلية (ٕٕٓ).
) (ٙعبداهلل بف أحمد بف محمود ،تفسير النسفي ،جٔ ،مف دوف دار ومكاف وسنة نشر،
ص.ٔٓٙ
)Rafidain Of Law Journal, Vol. (19), No. (65), Year (21

مجلة الرافدين للحقوق  ،المجلد ( ، )91العدد ( ، )56السنة ()19

44

َٚايَُِوَانٔنئ َٚقُٛيُٛا ئًَٓٓائ سُوِّٓا َٚأَقُُٔٛٝا ايًََِٓاَٚ َ٠آتُٛا اينَٓنَا َ٠ثَُِٓ تََٓٛيَ ِٝتُِِ إٔيَٓا قًًَّٔٝا َٔ ِٓهُِِ َٚأَِْتُِِ

َُعِلُٔٓ.)1(}َٕٛ
"ٜٚل ٣يف ٌَٗـ آػل كعا ١ٜايٝتٚ ِٝآش ١بايٌلا٥ع ايوابك ،١لـ ايكلإٓ ايهلِٜ
ٜتعلض يكَِٛ ١هٚ ٢اـٔل (عًُٗٝا ايوالّ) إف ٚدـا يف هؿلُٖا{ :دٔـَاكّا ُٜلٜٔـُ إَِٔ
َِٜٓكَضَٓ ؾَأَقَاََُ٘}(ٚ ،)2أًُش٘ اـٔل بـ ٕٚأدل ٜأػق ٙعً ٢فيو ايعٌُٜٚ ،هٌـ ايكلإٓ
ايهل ِٜهبب فيو اإلنلاّ يف ق ٍٛاـٔل ملٛه(٢عًُٗٝا ايوالّ)َٚ{ :أَََٓا ايِذٔـَاكُ ؾَهَإَ

ئػًَُاََ َِٜ ٔٔٝتٔ ِٔٔٝ َُٝؾٔ ٞاِيَُـَٔٚ ٔ١َٜٓنَإَ تَ ِشتَُ٘ نَِٓنْ يََُُٗا َٚنَإَ أَبَُُُٖٛا َُائشّا ؾَأَكَاؿَ كَبُٓوَ إَِٔ َٜبًُِػَا
وطٔعِ عًََِٔ٘ٝ
أًَُـََُُٖٓا ََٜٚوِتَ ِؼلٔدَا نَ ِٓنََُُٖا كَ ِسَُ َِٔٔ ّ١كَبٔٓوَ َََٚا ؾَعَ ًِتُُ٘ عَِٔ أَ َِلٔ ٟفَئوَ تَأََِ ٌُٜٔٚا يَِِ تَ ِ
َُ ِبلّا}(ٖٚ .)3هقا نإ ُالغ اآلبا ٤هببّا يف سؿغ سكٛم ايقكٚ ،١ٜكعاَ ١ٜا أٚؿع شلُا َٔ
نٓن َاي ،ٞأ ٚعًُ ،ٞعً ٢اػتالفٕ يف ايتؿورل يف بٝإ ْٛع ١ٝايهٓن"(.)4
ادلقصذ انثبَي

اهتًبو انقرآٌ انكريى ثبنيتيى يٍ انُبحيخ االجتًبعيخ
ًلع اهلل (هبشاْ٘ ٚتعاىل) يًٝت ِٝيف ٖقا اجملاٍ "َا حيكل كعاٜت٘ نؿلؿ ؾَكَ َـ
نؿ ،ًَ٘ٝؾأ ٢ُٚي٘ مبٔ ٜباؿي٘ ايعطـ ٚاؿٓإٚ ،ايذلب ١ٝايِاؿ١؛ يٝه ٕٛؾلؿّا ُاؿّا ،ال
تؤثل يف ْؿوٝت٘ سٝا ُ٠ايٝتِٚ ،ال تذلى ايٛسـ ٠يف هًٛن٘ املاؾّا ٜوكط٘ عٔ املوت ٣ٛايقٟ
ٜتشًَٓ ٢ب٘ بك ١ٝاألؾلاؿ ،ممٔ ٜتٓعِ عٓإ األبٚ ٠ٛعطؿٗاٚ .ملا نإ ايٓيب  قـ ٌْأ ٜتُّٝا،
ب َٔٓٝاهلل (هبشاْ٘ ٚتعاىل) ي٘ بأْ٘ قـ أْعِ عًٚ ،٘ٝنؿً٘ٚ ،أغٓاٙ؛ ؾكاٍ (تعاىل){ :أَيَِِ َٜذٔـِىَ

َٜتُّٔٝا ؾَآََٚٚ * ٣َٚدَـَىَ َٓاالّٓ ؾََٗـَََٚٚ * ٣دَـَىَ عَأ٥الّ ؾَأَ ِغَٜٓ ،)5(}٢وتـٍ َٔ ٖق ٙاآلٜات

)ٔ( سورة البقرة ،اآلية (ٖ.)ٛ
)ٕ( سورة الكيؼ ،اآلية (.)ٚٚ
)ٖ( سورة الكيؼ ،اآلية (ٕ.)ٛ
)ٗ( مختار محمد ،تربية المصدر السابؽ ،صٕ؛ د .محمد وياللى ،المصدر السابؽ ،صٖ؛
صٖ؛ بثينة السيد العراقي ،المصدر السابؽ ،صٕٔوما بعدىا.
)٘( سورة الضحى ،اآليات (.)ٛ-ٙ
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ايهلميَ ١ا حيتاد٘ ايٝت ِٝيف اؿٝا ٠االدتُاع ،١ٝؾٗ ٞمبذُٛعٗا تٌهٌ بٝإ امللاسٌ اييت ال

بـ يألٚيٝاٚ ٤اجملتُع َٔ ادتٝامٖا؛ يً ٍُٛٛبٗقا ايٝت ِٝإىل اشلـف املٌٓٛؿ"(.)1
ٜتٔض َٔ اآلٜات إٔ ايٝت ِٝحيتاز إىل :املوهٔ ايقٜ ٟأ ٟٚإيٚ ،٘ٝايذلب١ٝ
ايِاؿ ،١مبا تٌتٌُ عً َٔ ٘ٝتأؿٜب ٚتعًِٝ؛ ست ٢ال ٜكع ؾلٜو ١ئًالٍٚ ،املاٍ ايقٟ
ُٜٓؿل عً .َ٘ٓ ٘ٝؾعً ٢اجملتُع ايقٜ ٟلٜـ إٔ ٌٜٓأ ايٝت ُِٝؾٌْ ٘ٝأ ّ٠هً١ُٝ؛ يِٝبض إْواّْا
ُاؿّا هّٜٓٛا ،توتؿٝـ َٓ٘ أ ََٓتُ٘ ،إٔ ٜٛؾل ي٘ املوهٔ اآلَٔٚ ،املاٍ ايق ٟحيتادَ٘ ،ع
ايذلب ١ٝايِاؿٚ ،١ميهٔ فيو بإٌْاَ ٤ؤهوات َٚالد - ٧ؿٚك يًٝتاَ - ٢تُعٓ ٢بقيو نً٘.
"ٚقـ دا٤ت آٜات ايكلإٓ ايهل ِٜيذلاع ٞايٝت َٔ ِٝايٓاس ١ٝايٓؿوٚ ١ٝاالدتُاع١ٝ؛

يٌٓٝأ ٌْأ ٠ه ،١َٜٓٛؾأَلتِ بإنلاَ٘ ٚايلؾل بْ٘ٗٚ ،تِ عٔ قٗلٚ ٙمدلٚ ٙإٖاْت٘()2؛ قاٍ
(هبشاْ٘ ٚتعاىل){ :ؾَأَََٓا ايَِٝتٔ َِٝؾًََا تَكَِٗلِ}(ٖٚ ،)3ق ٙاآل ١ٜايهلمي ١ػطاب يألَ ١يف ًؼّ
ايٓيب  ٖٛٚ ايكا٥ـ؛ يتكتـ ٟب٘؛ إف اـطاب يًكا٥ـ ػطاب يًلعٚ ،١ٝساًا ٙإٔ ٜكٗل ٜتُّٝا،
أٜ ٚعبى يف ٚدٗ٘ ٖٛٚ ،ايق ٟقاٍ ؾ ٘ٝكبُٓ٘ (عن ٚدٌ)َٚ{ :إَْٔٓوَ يَعًَ ٢ػًُُلٕ عَعٔٚ .)4("}ِٕٝقـ
فّ اهلل (تعاىل) أٚي٦و ايق ٕٜٛٓٝٗ ٜٔايٝتٚ ِٝال ٜهلَْ٘ٛ؛ بٌ ٜندلٜٚ ْ٘ٚـؾع ْ٘ٛعٔ سكٔٓ٘،
ٚدعٌ فيو َٔ ُؿات غرل املؤَٓني املهقٔٓبني ب ّٛٝايـٜٔ؛ ست ٢ال ٜتٌبَٓ٘ بِٗ املؤَٕٓٛ؛
قاٍ (تعاىل){ :أَكَأَِٜتَ آيَقُٜٔ ٟهَقٔٓبُ بٔايـٔٓ * ٜٔٔؾَقَئوَ آيَقَٜٔ ٟـُعُٓ اِيَٝتَٔٚ * َِٝيَا َٜشُضُٓ عًََ ٢طَعَأّ

وهٔنئ}(ٚ ،)5قاٍ (تعاىل){ :نًََٓا بٌَِ يَا ُت ِهلَُٔ َٕٛايَِٝتٔ .)6(}َِٝؾٗق ٙاآل ١ٜؼتٌُ َعٓٝني(،)7
ائُِ ِ
َعٓٝني( ،)7أسـُٖا :أِْٗ ناْٛا ال ٜدلٚ ،ْ٘ٚايجاْ: ٞال ٜعط ْ٘ٛسك٘ يف املرلاخ ٚنقيو ناْت

عاؿ ٠اؾاًٖ ،١ٝال ٜٛكِّث ٕٛايٓواٚ ٤ايِبٝإٜٚ .ـٍ عً ٢املعٓ ٢األ ٍٚقٛي٘ (تعاىل)َٚ{:يَا

)ٔ( مختار محمد ،تربية المصدر السابؽ ،صٕ.
)ٕ( بثينة السيد العراقي ،المصدر السابؽ ،صٜٔوما بعدىا.
)ٖ( سورة الضحى ،اآلية (.)ٜ
)ٗ( سورة القمـ ،اآلية (ٗ).

)٘( سورة الماعوف ،اآليات (ٔ.)ٖ-
) (ٙسورة الفجر ،اآلية (.)ٔٚ
) (ٚعبد الرحمف بف عمي بف محمد الجوزي ،زاد المسير في عمـ التفسير ،ج ،ٜالمكتب
اإلسالمي ،بيروت ،طٖٔٗٓٗ ،ىػ ،صٕٓٔ.
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تَشَآٗ َٕٛعًََ ٢طَعَأّ ائُِوِهٔنئ }(ٚ )1املعٓ: ٢ال ٜأَل ٕٚبإطعاَ٘؛ ألِْٗ ال ٜلد ٕٛثٛاب

اآلػلٜٚ . ٠ـٍ عً ٢املعٓ ٢ايجاْ ٞقٛي٘ (تعاىل)َٚ{ :تَأِنًُُ َٕٛايتٗلَاخَ أَنِالّ يُٖٓاّ }(ُٜٚ ،)2تٔض
َٔ ٖقا أْ٘ ال بـ َٔ إنلاّ ايٝتٖٚ ،ِٝقا اإلنلاّ ُٛ ٌٌُٜك سؿغ ايٝت ِٝنًٗا َٔ ْاس١ٝ
سكٛق٘ االدتُاع ،١ٝهٛا ٤ؾٗٝا اإلٜٛاٚ ،٤اإلْؿامٚ ،ايذلبٚ ،١ٝعـّ تلن٘ بال تلبٚ ١ٝتعً،ِٝ
 َٔٚإنلاَ٘ تٗقٜب٘ ٜٗٚقٔٓب ايٌؼّ أٚالؿ ،ٙؾًٝى امللاؿ بإنلاَ٘ إفّا ٖ ٛاإلْؿام عً٘ٝ
ؾشوب؛ بٌ املكِٛؿ نٌ َا حيكل إنلاَ٘ٚ .مبلاعا ٠تعاي ِٝايكلإٓ ايهلٖ ِٜق ،ٙجيـ ايٝتِٝ
ايٝـ ايلقٝك ١اييت ؼٓ ٛعًٚ ،٘ٝمتوض عً ٢كأه٘؛ يتن ٌٜعٓ٘ غباك ايٝتِٚ ،تٔؿ ٞعًٖ ٘ٝاي١
َٔ ايعطـ ٚاؿٓإ(.)3
ادلقصذ انثبنث

اهتًبو انقرآٌ انكريى ثبنيتيى يٍ انُبحيخ ادلبنيخ
يكـ عُين ايكلإٓ ايهل ِٜباؿكٛم املاي ١ٝيًٝتاَ )4(٢عٓا ١ٜعع١ُٝ؛ ست ٢ال ٜهْٛٛا
علٓ ١ئًٝاع ٚيوًب أَٛاشلًِٚ ،لعت شلِ َٛاكؿ نجرلٜ ٠أػقَٗٓ ٕٚا املاٍَٗٓ ،ا ق ٍٛاهلل
(هبشاْ٘ ٚتعاىل)َٚ{ :يَهَٔٔٓ اِيبٔلَٓ ََِٔ آَََٔ بٔايًَٓ٘ٔ َٚاِي َِّٔٛٝايِآػٔلٔ َٚايًََُِأ٥هََٚ ٔ١ايِهٔتَابٔ َٚايَٓبٔٓٔٝنيَ َٚآتَ٢

ايَُِاٍَ عًََُ ٢س ٓبٔ٘ٔ فَ ٟٔٚايِ ُك ِلبََٚ ٢ايَِٝتَاَََٚ ٢ايَُِوَانٔنيَ}(ٚ ،)5قٛي٘ (هبشاْ٘ ٚتعاىل)َٜ{ :وِأَيَُْٛوَ
وَبٌٔٔٝ
ََافَا ُِٜٓؿٔكُ َٕٛقٌُِ ََا أَِْؿَ ِكتُِِ َِٔٔ ػَ ِٝلٕ ؾًَٔ ًَِٛائـَ َِٚ ٜٔٔايِأَقِلَبٔنيَ َٚايَِٝتَاَََٚ ٢ايَُِوَانٔنئ َٚا ِبٔٔ اي ٓ

َََٚا تَؿِعًَُٛا َِٔٔ ػَ ِٝلٕ ؾَإَٕٔٓ ايًََٓ٘ بٔ٘ٔ عًَٔٚ ،)6(}ِْٝؾلَضَ شلِ اهلل (تعاىل) ِْٝبّا َٔ اـُُُى( ،)7مما
)ٔ( سورة الفجر ،اآلية (.)ٔٛ
)ٕ( سورة الفجر ،اآلية (.)ٜٔ

)ٖ( لمزيد مف التفاصيؿ حوؿ حقوؽ اليتيـ المدنية ينظر تسنيـ محمد جماؿ حسف استيتي،
المصدر السابؽ ،ص٘ٛومابعدىا .زياد ناطؽ يحيى ،المصدر السابؽ ،صٕ٘ٓوٕٓٙ؛
مختار محمد ،تربية المصدر السابؽ ،صٖ.
)ٗ( مختار محمد ،تربية المصدر السابؽ ،صٖومابعدىا؛ ولمزيد مف التفاصيؿ حوؿ حقوؽ
اليتيـ في الشرع والقوانيف الوضعية والمواثيؽ الدولية ،المصدر السابؽ ،ص٘ٔو.ٔٙ

)٘( سورة البقرة ،اآلية (.)ٔٚٚ
) (ٙسورة البقرة ،اآلية (ٕ٘ٔ).

) (ٚالخمس :حؽ مالي فرضو اهلل (سبحانو وتعالى) عمى عباده في الغنيمة التي يغنميا
نصيبا=
المسمموف مف قتاؿ الكفار ،فكمَّفيـ بإخراج سيـ واحد مف كؿ خمسة أسيـ،
ً
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مما حيٌِ عً ٘ٝاملوًُ َٔ ٕٛايػٓا ِ٥اييت غُٖٓٛا َٔ قتاٍ ايهؿاك؛ قاٍ (تعاىل):
{َٚاعًَُُِٛا أَََُْٓا غَٓٔ ُِتُِِ َِٔٔ ً ٕ٤ٞؾَإََٔٓ ئًَٓ٘ٔ ػُ ُُوَُ٘ َٚئً ٓلَهَُٚ ٍٔٛئقٔ ٟايِ ُكلِبََٚ ٢ايَِٝتَاَََٚ ٢ايَُِوَانٔنئ
َٚا ِبٔٔ ايوَٓبٔ ٌٔٝإِٕٔ ُن ِٓتُِِ آََ ِٓتُِِ بٔايًَٓ٘ٔ َََٚا أَ ِْنَيَِٓا عًََ ٢عَبِـَْٔا  ََِّٜٛايِ ُؿ ِلقَإٔ  ََِّٜٛاِيتَكَ ٢ايِذَُِعَإٔ
َٚايًَُٓ٘ عًََ ٢نٌُٔٓ ً ٕ٤ٞقَـٜٔلْ}(.)1
ٚؾلَضَ شلِ ِْٝبّا َٔ ايؿَٚ ٤ِٞايػٓٚ ،١ُٝايؿَ ٖٛ :٤ِٞنٌ َإٍ أُػٔق َٔ ايهؿاك َٔ
غرل قتاٍ ،أ ٟبطلم ايًِض ناؾنٚ ١ٜاـلاز( )2أَٓا ايػٓ ١ُٝؾَٗ :ٞا أػق َٔ أَٛاٍ أٌٖ
اؿلب ُع ِٓ ٠ّٛبطلم ايكٗل ٚايػًب ١قاٍ (تعاىل)ََ{ :ا أَؾَا َ٤ايًَُٓ٘ عًََ ٢كَهُٛئ٘ٔ َِٔٔ أٌَِٖٔ ايِ ُكلَ ٣ؾًًََٔٓ٘ٔ
وَبٔ ٌٔٝنَ ِٞيَا َٜهُ َٕٛؿُٚيَ ّ١بَ ِ َٔٝاِيأَ ِغَٓٔٝا٤
َٚئً ٓلَهَُٚ ٍٔٛئقٔ ٟايِ ُك ِلبََٚ ٢ايَِٝتَاَََٚ ٢ايَُِوَانٔنئ َٚابِٔٔ اي ٓ

َٔ ِٓهُِِ َََٚا آتَانُُِ اي ٓلَهُ ٍُٛؾَ ُؼقَََُٚ ُٙٚا ََْٗانُِِ عَ ِٓ ُ٘ ؾَاِْتَُٗٛا َٚاتَٓكُٛا ايًََٓ٘ إَٕٔٓ ايًََٓ٘ ًَـٜٔـُ ايِعٔكَابٔ}(،)3
ٚدعٌ شلِ أّٜٔا ِْٝبّا غرل قـؿ  -ددلّا ـاطلِٖ  -إفا سٔلٚا قوُ ١املرلاخٚ ،مل ٜهٔ

وَُ َ١أُِٚيُٛا ايِ ُكلِبََٚ ٢ايَِٝتَاََ٢
شلِ ِْٝب َٔ ٖقا املرلاخ؛ قاٍ (تعاىل)َٚ{ :إٔفَا سََٔلَ ايِكٔ ِ
َٚايَُِوَانٔنيُ ؾَا ِكمُقَُٚ ُِ٘ٓ َٔ ُِِٖٛقُٛيُٛا يَُِِٗ قَ ِٛالّ ََ ِعلُٚؾّا}( ،)4هٛا ٤نإ ٖقا ايِٓٝب عً ٢هبٌٝ
اي ١ُٝٛشلِ َٔ املٝت ؾُٝا ال ٜنٜـ عً ٢ثًح ايذلن ،١أّ نإ َٔ ايٛكث١؛ إسواّْا َِٓٗ شلؤال٤
ايٝتاَٚ ٢غرلِٖ ممٔ فُنٔل يف اآل ١ٜايهلميٖٚ .١قا نً٘ ؾٔالّ عٔ َا ٜوتشك٘ ايٝتأََ ٢
ايننا )5(٠إٕ ناْٛا ؾكلا ٤أَ ٚوانني؛ إف ٜـػً ٕٛيف ق ٍٛاهلل (تعاىل){ :إََُْٔٓا ايَِٓـَقَاتُ ئًِ ُؿكَلَأ٤
َٚايَُِوَانٔنئ َٚايِعَأًَٔنيَ عًَََِٗٝا َٚايِ ُُؤَيَٓؿَ ٔ١قًُُٛبُُِِٗ َٚؾٔ ٞايلٔٓقَابٔ َٚايِػَاكَٔٔنيَ َٚؾٔ ٞهَبٔ ٌٔٝايًَٓ٘ٔ َٚابِٔٔ

=لممذكوريف في اآلية ،واألسيـ األربعة الباقية توزع عمى المجاىديف .مختار محمد،
المصدر السابؽ ،صٖ.

)ٔ( سورة األنفاؿ ،اآلية (ٔٗ).
)ٕ( الجزية :ىي اسـ لما يؤخذ مف أىؿ الذمة ،فيو عاـ يشمؿ كؿ جزية سواء أكاف موجبيا

القير والغمبة وفتح األرض عنوة ،أـ عقد الذمة الذي ينشأ بالتراضي .أما الخراج  :فيو ما

تؤدى عنيا إلى بيت الماؿ .تسنيـ محمد
يوضع عمى األرض غير العشرية مف حقوؽ ّ
جماؿ حسف استيتي ،المصدر السابؽ ،ص٘ ٛىامشٗ.

)ٖ( سورة الحشر ،اآلية (.)ٚ
)ٗ( سورة النساء ،اآلية (.)ٛ
)٘( زياد ناطؽ يحيى ،المصدر السابؽ ،ص.ٕٜٓ
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ايوَٓبٔ ٌٔٝؾَلٔ ََٔٔ ّ١َٜٔايًَٓ٘ٔ َٚايًَُٓ٘ عًَٔ ِْٝسَهٖٔ .)1(}ِْٝقاٚيٝوت ٌَهً ١ايٝتاَ ٢األثلٜا ٤بأقٌ َٔ
ٌَهً ١ايٝتاَ ٢ايؿكلا٤؛ إف َٔٔ األٜتاّ ََٔ شلِ َٔ األَٛاٍ َا يٝى يًهباك ،مما قـ ٜعلض
ٖق ٙاألَٛاٍَ ؾٌع ايهباك؛ يقا ًلع شلِ اهلل (تعاىل) َا حيُٖ ٞق ٙاألَٛاٍٚ ،حياؾغ عًٗٝا
َٔ دٌع اؾٌعنيٚ ،توًط األقٜٛاٚ ،٤أٚيتِٗ ايعٓا ١ٜبتٛد ٘ٝايٓؿٛي إي ِٗٝيف بك١ٝ
امللاسٌ اؿٚ ١ٜٛٝايذلبٚ .١ٜٛقـ بـا فيو ٚآشّا يف آٜات نجرل ٠كاعتِ ٖق ٙاؾٗ ،١ؾأنَٓـت
اسذلاّ َاٍ ايٝتٚ ،ِٝعـّ ايتِلف ؾ ٘ٝإال مبا ؾًَِ ٘ٝش ١تعٛؿ إي٘ٝ؛ يقا ؾاآلٜات اييت

()2

ػِِت ملعاؾٌَ ١هً ١ايٝتاَ ٢األثلٜا ٤تتُاًَ ٢ع ايٝتاَ ٢ايؿكلا ٤يف ثالخ َلاسٌ
ٖ:ٞ

امللسً ١األٚىل :احملاؾع ١عً ٢أَٛاٍ ايٝتاَٚ :٢بٗقا ايِـؿ ٜك( ٍٛتعاىل)َٚ{ :آتُٛا اِيَٝتَاََ٢
أَ ََِٛايَُِِٗ َٚالَ تَتَبَـَٓيُٛا ايِؼَبٔٝحَ بٔاي ٓطَٓٔٝبٔ َٚالَ تَأِنًُُٛا أَ ََِٛايَُِِٗ إٔيَ ٢أَََِٛائهُِِ إَُْٔٓ٘ نَإَ سُٛبّا نَبٔرلّا}(.)3
ؾكـ تعلٓت اآل ١ٜايهلمي ١إىل تلى عًُ ١ٝتبـ ٌٜأَٛاٍ ايٝتاَ ،٢إف نإ فيو ها٥ـّا عٓـِٖ،
ؾكـ فنل املؿول )4(ٕٚإف ٜأػق بعض األُٝٚا ٤اؾٝـ َٔ َاٍ ايٝتٜٚ ،ِٝبـي ْ٘ٛبايلؿ٤ٟ؛ يقا
دا٤ت اآل ١ٜايهلمي ١يتٓٗ ٢عٔ ٖق ٙايتذاٚمات غرل املٌلٚع ١بتبـ ٌٜأَٛاٍ ٖؤال ٤ائعؿا،٤
ْٗٚتِ نقيو عُا ٖ ٛأععِ َٔ ايتبـ ،ٌٜأال  ٖٛٚايتذاٚم يف أٌُ َاٍ ايٝت ،ِٝؾ ُ٘ٔٝإىل
َاي٘ ٜٚتِلف يف اؾُٝعٜٚ ،ذلى ٖقا املوهني ٜكاهَ ٞتاعب ٖق ٙاؿٝا ٠ايهاؿٚ ،١قـ
مجع بٗقا ايتذاٚم عً ٢ايٝتٌَ ِٝهً َ١ايؿكل ،ؾٔالّ عٔ ٌَهًٜ ١تُ٘ .يقا ٚقـ ايكلإٓ ايهلِٜ
َٗـؿّا ٚققكّا ٖؤال ٤األٚيٝا َ٤املتذاٚمَ ٜٔػبٖ ١قا ايتعـ ٟايٛقضَٚ ،ب ّٓٓٔٝا عٔعَِ ٖقا ايقْب
ايهبرل؛ ؾكاٍ اهلل (هبشاْ٘ ٚتعاىل)َٚ{ :آتُٛاِ ايَِٝتَاََ ٢أَ ََِٛايَُِِٗ َٚالَ تَتَبَـٖيُٛاِ ايِؼَبٔٝحَ بٔايطِّٖٝبٔ َٚالَ
تَأِنًُُٛاِ أَ ََِٛايَُِِٗ إٔيَ ٢أَََِٛائهُِِ إُْٖٔ٘ نَإَ سُٛباّ نَبٔرلاّ}( ،)5ثِ ِٜٓٔٛك ٌَٗـّا َلعبّاٌَٗ ،ـ ايٓاك
)ٔ( سورة التوبة ،اآلية (ٓ.)ٙ
)ٕ( مختار محمد ،تربية المصدر السابؽ ،صٗومابعدىا؛
)ٖ( سورة النساء ،اآلية (ٕ).
)ٗ( محمد بف جرير بف يزيد بف خالد الطبري ،جامع البياف عف تأويؿ آي القرآف ،جٗ ،دار
الفكر ،بيروتٔٗٓ٘ ،ىػ ،صٕٕٛومابعدىا؛ الحسيف ابف مسعود البغوي ،تفسير البغوي،
تحقيؽ :خالد عبد الرحمف العؾ ،جٔ ،دار المعرفة،

بيروت ،مف دوف سنة نشر،

صٓ.ٖٜ
)٘( سورة النساء ،اآلية (ٕ).
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 ٢ٖٚتتأدر يف بطٖ ٕٛؤال ٤ايقٜ ٜٔأنً ٕٛأَٛاٍ ايٝتاَ ٢ظًُّا؛ ؾٝك ٍٛاهلل (تعاىل){ :إَٕٔٓ

ايَٓقَٜٔ َٜٔأِنًُُ َٕٛأَََِٛاٍَ اِيَٝتَاََ ٢ظًُُِّا إََُْٔٓا َٜأِنًُُ َٕٛؾُٔ ٞبطَُْ ِِْٔٗٔٛاكّا َٚهَ َِٕٛ ًََِِٝهَعٔرلّا}(ٜٚ ،)1عـ
ايٓيب  أنٌ َاٍ ايٝت ِٝبايباطٌ نبرل َٔ ٠ايهبا٥ل ملا دا ٤يف اؿـٜح ايِشٝض عٔ أبٞ
وبِعَ ايُُِٛبٔكَاتٔ قايٛا ٜا كَهُ ٍَٛايًٖ٘ٔ:
ُٖلَِٜلَ( َ٠كٓ ٞاهلل عٓ٘) عٔ ايٓيب  قاٍ ":ا ِدتَٓٔبُٛا اي ٖ
ايٌ ِلىُ بٔايًٖ٘ٔ َٚايوِّ ِشلُ َٚقَتٌُِ ايٖٓ ِؿىٔ اييت سَلَّٖ اهلل إال بٔايِشَلِّ َٚأَنٌُِ ايلِّبَا َٚأَنٌُِ ََأٍ
َٚا ُٖٖٔ قاٍِّ :
اِيَٝتَٔٚ ِٔٝاي ٖتَٛيِّ ّٜٛ ٞاينٖسِـٔ َٚقَ ِقفُ ايُُِشََِِٓاتٔ ايِ ُُؤََِٔٓاتٔ ايِػَاؾًَٔاتٔ"(.)2
يقا بعـَا ْنيت ٖق ٙاآلَ ١ٜباًل ،٠باؿك نٌُٓ ََٔ عٓـَ ٙاٍْ يٝت ،ِٝؾعنٍ طعاَ٘
ًٚلاب٘ٚ ،ادتٓبٛا أَٛكِٖ؛ ملا يف ٖقا ايتشقٜل َٔ عكاب ُاكّ ٜٓتعل آنٌ َاٍ ايٝتٚ ،ِٝال
ًو إٔ ٖقا ٜؤثل ْؿوّٓٝا بايوًب يف ايٝتِٝ؛ يٌعٛك ٙبايعني .١ملا دا ٤يف اؿـٜح ايِشٝض عٔ
ابٔ عباي (كٓ ٞاهلل عُٓٗا) قاٍ :ملا أْنٍ اهلل (عن ٚدٌ) ٚال تكلبٛا َاٍ ايٝت ِٝإال باييت
ٖ ٞأسؤ ٚإٕ ايقٜ ٜٔأنً ٕٛأَٛاٍ ايٝتاَ ٢ظًُا إىل قٛي٘ هعرلا قاٍ اْطًل َٔ نإ عٓـٙ
ٜت ِٝؾعنٍ طعاَ٘ َٔ طعاَ٘ ًٚلاب٘ َٔ ًلاب٘ ٜؿٌِ ايٌ َٔ ٤ٞطعاَ٘ ؾٝشبى ي٘ ست٢
ٜأنً٘ أٜ ٚؿوـ ؾرلَ ٞب٘ ؾاًتـ فيو عً ِٗٝؾقنلٚا فيو يله ٍٛاهلل  ؾأْنٍ اهلل (عن ٚدٌ)
ٜوأيْٛو عٔ ايٝتاَ ٢قٌ إُالغ شلِ ػرل ٚإٕ ؽايط ِٖٛؾإػٛاْهِ إىل قٛي٘ (تعاىل){:عنٜن
سه }ِٝؾؼًطٛا طعاَِٗ بطعاَِٗ ًٚلابِٗ بٌلابِٗ"(.)3
إفٕ؛ يكـ دا٤ت اآل ١ٜايهلميََٜٚ{ :١وِأَيَُ َْٛو عَٔٔ ايَِٝتَاََ ٢قٌُِ إًَُِٔاغْ يَُِِٗ ػَ ِٝلْ َٚإٔ ِٕ
تُؼَائطُ ُِِٖٛؾَإٔػَِٛاُْهُِِ َٚايًَُٓ٘ َٜعًَُِِ ايُُِؿِؤـَ ََٔٔ ائًُُِِِ ٔض َٚيًََ ِٛا َ٤ايًَُٓ٘ يَأَ ِعَٓتَهُِِ إَٕٔٓ ايًََٓ٘ عَنٜٔنْ

سَهٔ)4(}ِْٝ؛ يتؼؿـ عِٓٗ ٖق ٙايٌـٚ ،َ٠تِشٔٓض شلِ املؿٗ َّٛاـطأ ايق ٟتَِٓٛك ،ٙٚؾتوٌٗ
)ٔ( سورة النساء ،اآلية (ٓٔ).

َِّ
َّ ِ
ِ
يف
ص َاياَ ،باب قَ ْو ِؿ المو تَ َعالَى( :إِ َّف الذ َ
)ٕ( أخرجو محمد بف إسماعيؿ البخاري ،جٖ،كتَاب ا ْل َو َ
ير) ،حديث رقـ
صمَ ْو َف َس ِع ًا
وف في ُبطُونِ ِي ْـ َن ًا
ار َو َسَي ْ
امى ظُْم ًما إنما َي ْأ ُكمُ َ
َي ْأ ُكمُ َ
وف أ َْم َوا َؿ ا ْلَيتَ َ
(٘ٔ ،)ٕٙالمصدر السابؽ ،ص.ٔٓٔٚ
)ٖ( أخرجو محمد بف عبداهلل النيسابوري ،المستدرؾ عمى الصحيحيف ،تحقيؽ :مصطفى عبد
القادر عطا ،جٕ ،كتاب الجياد ،حديث رقـ ( ،)ٕٜٜٗدار الكتب العممية ،بيروت ،طٔ،

ٔٔٗٔىػٜٜٔٓ ،ـ ،صٖٔٔ .وقاؿ اإلماـ الحاكـ ىذا حديث صحيح ولـ يخرجاه
الشيخاف ،أي البخاري ومسمـ.
)ٗ( سورة البقرة ،اآلية (ٕٕٓ).
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عً ِٗٝكايطتِٗ؛ ؾايعدل ٠مبا ؾ ٘ٝاإلُالغ ٚاـرل يًٝتٚ ،ِٝإفا ناْت املًِش ١يف كايطتِٗ
ٚايتعاَ ٍٜعِٗ ،ؾِٗ إػٛاْهِٚ ،ال ًو يف إٔ املؼايط ١اؿوٓ ١تؤنٔٓـ عُل ٣احملب.١
ٚاإلُالغ يف اآلَ ١ٜطًل ،ال ٜكتِل عً ٢دَٗ ١ع١ٓٝ؛ بٌ ُٛ ٌٌُٜك اإلُالغ
ألَٛاشلِ باهتجُاكٖا ٚتُٓٝتٗاٚ ،يف ايٛقت ْؿو٘ تٌٌُ إُالغ ايٝت ِٝيف بكْٛ ١ٝاسٚ ،٘ٝيٛ
ناْت غرل َاي ،١ٝنايذلبٚ ١ٝايتٗقٜب؛ إف تلٜـ اآل ١ٜايهلمي ١إٔ ٜه ٕٛايٝت ِٝيف ْعل اآلػلٜٔ
ناالبٔ أ ٚناألؾ ايِػرل ،إف حيتٔٓ٘ األؾ ايهبرلٚ ،حيٛط٘ بعٓاٜت٘ ،ؾٜٗ ٛك ّٛبلعاٜت٘ َٔ
ايٓٛاس ٞاملايٚ ١ٝاألػالقٚ ،١ٝخيايط٘ ٜٚعاًل ،ٙال طُعّا َٓ٘ يف أَٛاٍ ايِػرل؛ بٌ يلعاٜت٘
ٚتٛد ،٘ٗٝعؤ ْٚ ١ٝإػالْ ،ممنٚدني بعطـ أػ)1(ٟٛ؛ {َٚايًَُٓ٘ َٜعًَُِِ ايُُِؿِؤـَ ََٔٔ

ائًُُِِِضٔ}(.)2
ٚمل تكتِل اآلٜات ايهلمي ١يف َكاّ ايتٗـٜـ عً ٢ايٓٗ ٞعٔ ايتذاٚم عًَ ٢اٍ ايٝتِٝ
ٚأنً٘ٚ ،ايٛعٝـ بايعقاب األػلٟٚ؛ بٌ هًهت طلٜك٘ أػل َ٣توتٛسّ َٔ ٞايٛاقع اؿٝاتٞ
ايقٜ ٟع ٌ٘ٝايؿلؿ يف نٌ ٚ ،ّٜٛتتُجٌ ٖق ٙايطلٜك ١اؾـٜـ ٠يف تٓب ٘ٝاملتذاٚم ٜٔبأِْٗ يٛ
ظًُٛا ايٝتاَٚ ،٢ػاٚمٚا عً ٢سكٛقِٗ ،ؾًٝشقكٚا إٔ ٜه ٕٛدناؤِٖ َا عًَُ ٙٛع ايٝتِٝ
ْؿو٘ٚ ،اؾنا َٔ ٤دٓى ايعٌُ ،ؾًٓٝتعلٚا َّٜٛا ُٜعاٌََ ؾ ٘ٝأٜتاَُِٗ بايطلٜكْ ١ؿو٘ اييت
أهاؤٚا بٗا إىل أٜتاّ اآلػل)3(ٜٔ؛ قاٍ (تعاىل)َِٚ{ :يِ َٝؼٍَ ايَٓقٔ َٜٔيَ ِٛتَلَنُٛا َِٔٔ ػًَِؿِِٔٗٔ ُف ٓكّٔ١َٜٓ
ٓٔعَاؾّا ػَاؾُٛا عًََ ِِ ِٔٗٝؾَ ًَِٝتَٓكُٛا ايًََٓ٘ َِٚيَٝكُٛيُٛا قَ ِّ ٛال هَـٜٔـّا}(.)4
امللسً ١ايجاْ :١ٝسكٛم األٚيٝاٚ ٤األُٝٚا :٤مل تكـ ايٌلٜع ١اإلهالَ ١ٝيف أثٓاَ ٤لسًٚ ١ال١ٜ
ايٛي ٞعً ٢ايٝت ،ِٝيف ٚد٘ ايٛيٞ؛ يتُٓع٘ َٔ تٓا َٔ ٤ًٞ ٍٚاملاٍ دنا ٤أتعاب٘ ٚكعاٜت٘ يف
ٖق ٙاملـ٠؛ بٌ زلشت ي٘ بقيو ،إال أْٗا قٝـت٘ مبا ٜكتٔ ٘ٝاؿاٍ يلعا ١ٜساٍ ايٝت ،ِٝايقٟ
حيتاز يف ايػايب قتادّا إىل َا ٜـػل ي٘ َٔ َاٍ؛ ٜك( ٍٛهبشاْ٘ ٚتعاىل)َٚ{ :ابِتًَُٛا اِيَٝتَاََ٢
وتُِِ َُِِِٔٓٗ ُكًِـّا ؾَا ِؿؾَعُٛا إٔيَ ِِِٔٗٝأَ ََِٛايَُِِٗ َٚيَا تَأِنًَُُٖٛا إٔهِلَاؾّا
سَتَٓ ٢إٔفَا بًََػُٛا اي ٔٓهَاغَ ؾَإِٕٔ آَْ ِ
)ٔ( لمزيد مف التفصيؿ حوؿ إدارة أمواؿ اليتيـ ينظر مختار محمد ،تربية المصدر السابؽ،
صٗ؛ سالـ روضاف الموسوي ،المصدر السابؽ ،صٕٓوٖٕ.

)ٕ( سورة البقرة ،اآلية (ٕٕٓ).

)ٖ( حسيف شعباف وىداف ،المصدر السابؽ ،صٓٔؤٔ؛ وينظر بثينة السيد العراقي،
المصدر السابؽ ،صٗٙوما بعدىا.
)ٗ( سورة النساء ،اآلية (.)ٜ
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االلتزاـ باإلنفاؽ عمى اليتيـ

َٚبٔـَاكّا إَِٔ ِ َٜهبَلُٚا  َََِٔٚنَإَ غَّٓٔٓٝا ؾَ ًَِٝوِتَعِؿٔـِ  َََِٔٚنَإَ ؾَكٔرلّا ؾًََِٝأِنٌُِ بٔاِيَُ ِعلُٚفٔ ؾَإٔفَا ؿَؾَ ِعتُِِ

إٔيَ ِِِٔٗٝأَ ََِٛايَُِِٗ ؾَأًَِٗٔـُٚا عًَََٚ ِِِٔٗٝنَؿَ ٢بٔايًَٓ٘ٔ سَؤٝبّا}(.)1
ؾشوب اآل ٜ٘ايهلميَُٓٓ ١ؿت األٚيٝا )2(٤إىل قوُني ُٖا:
ايكوِ األٚ :ٍٚي ْٓٞغينْٓ ،ي٘ َٔ املاٍ َا ٜهـ ْؿو٘ عٔ تٓا َٔ ٤ًٞ ٍٚأَٛاٍ ايٝتٚ ،ِٝقـ
ػاطبت اهلل (تعاىل) ٖقا ايٓٛعَ َٔ األٚيٝا ٤بكٛي٘{ :ؾَ ًَِٝوِتَعِؿٔـِ}ٚ ،االهتعؿاف يف ايًػ١
ايعلب :ٖٛ ١ٝاالَتٓاع عٔ ايٌٚ ٤ٞاإلَواى عٓ٘( ،)3ؾٗ ٞإفّا ؽاطب األغٓٝا ٤بذلى أَٛاٍ
ايٝتاَٚ ٢عـّ أنًٗا ،ال قًٝالّٚ ،ال نجرلّا ،ؾايػين قـ أعطا ٙاهلل (تعاىل) َٔ املاٍ َا نؿا ٙعٔ
ايتطًع إىل أَٛاٍ ٖؤال ٤ائعؿاٚ ،٤نٝـ تتِ سًك ١ايتهاؾٌ االدتُاعٚ ٞايتٔأَ ،إفا نإ
ايػين ٜالسل ٖؤال ٤ايِػاك ايق ٜٔؾكـٚا َٔ ٜهؿًِٗ؛ يٝٔٝـ إىل كن ْ٘ٚاملايَ ٞا ٜتكآاٙ
يكا ٤عًََُ٘ يلعا ١ٜاألٜتاّ؟! ؾُٔٔ األؾٌٔ يًٛي ٞايػين إٔ ٜبتػٚ ٞد٘ اهلل (تعاىل) ؾُٝا

ٜكـَٔٓ٘ َٔ ػـَٚ ١كعاٚ ،١ٜي٘ بقيو أععِ األدلٚ ،كمبا حيتاز ٖ ٛيف َوتكبٌ األٜاّ ملجٌ
ٖق ٙايلعا َٔ ١ٜاآلػل ،ٜٔي ٛاػتطؿ٘ املٛتٚ ،ػًـ أٜتاَّا نٗؤال ٤ايق ٜٔتٛىل ٖ ٛأَلِٖ
ٚكعاٜتِٗ؛ يكٛي٘ (تعاىل) {َٚيِِ َٝؼٍَ ايَٓقٔ َٜٔيَ ِٛتَلَنُٛا َِٔٔ ػًَِؿِِٔٗٔ ُف ٓكٔٔٓ ّ١َٜٓعَاؾّا ػَاؾُٛا عًََِِِٔٗٝ
ؾَ ًَِٝتَٓكُٛا ايًََٓ٘ َِٚيَٝكُٛيُٛا قَ ِٛالّ هَـٜٔـّا}(.)4
ايكوِ ايجاْٚ :ٞي ْٓٞؾكرل ،قـ ٜٔل عاي٘ املاي ٞإٔ ٌٜٓػٌ بإؿاك ٠ايٌؤ ٕٚاملاي ١ٝيًٝتِٝ؛ يقا
ِٜب ٛإىل أػق ً َٔ ٤ٞاملاٍ؛ يكاَ َ٤ا ٜكـَٔٓ٘ ي٘ َٔ كعاٚ ١ٜقاؾعٖٚ ،١قا قـ ػاطب٘ اهلل
(هبشاْ٘ ٚتعاىل) َلاعا ٠ؿاي٘ بكٛي٘{ :ؾَ ًَِٝأِنٌُِ بٔاِيَُ ِعلُٚفٔ} ٖٛٚ ،نٓا ١ٜعٔ تٓاٚي٘ َٔ َاٍ
ايٝت ِٝقَـِكَ اؿادٚ ١ايهؿاَ ١ٜع تكٝٝـ نٖ ٕٛقا األػق عً ٢م ٛايكلض ،إف ًٜنّ كؿ ٙإفا
متهٔ بعـ فيو َايّٓٝا ،أ ٚاألػق عً ٢قـك َا ٜوـ ب٘ دٛعتٜ٘ٚ ،وذل ب٘ عٛكت٘ ،يهٔ ال عً٢
)ٔ( سورة النساء ،اآلية (.)ٙ
)ٕ( لمزيد مف التفصيؿ حوؿ مدى جواز أكؿ الولي مف ماؿ اليتيـ ينظر مختار محمد،
المصدر السابؽ ،ص٘؛ أيمف خميس عمر حماد ،أحكاـ اليتيـ المالية في الشريعة
اإلسالمية وتطبيقاتيا في المحاكـ الشرعية ،رسالة ماجستير في القضاء الشرعي ،كمية

الشريعة والقانوف ،الجامعة اإلسالمية ،غزةٖٔٗٓ ،ىػٕٜٜٓ ،ـ ،صٕٛومابعدىا؛ بثينة
السيد العراقي ،المصدر السابؽ ،ص.ٚٓ-ٙٛ
)ٖ( أحمد بف محمد بف عمي المقري الفيومي ،جٕ ،المصدر السابؽ ،ص.ٗٔٛ
)ٗ( سورة النساء ،اآلية (.)ٜ
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دٗ ١ايكلض؛ بٌ عً ٢دٗ ١متًو املأػٛف يكا َ٤عًُ٘ ٚكعاٜت٘ ٚايتعـ ٟعٔ املكـاك ايالمّ يف

األػق َٔ َاٍ ايٝت ٖٛ ِٝأنٌْ يقيو املاٍ ظًُّا(َٗ ٖٛٚ ،)1ـؿ بكٛي٘ (تعاىل){ :إَٕٔٓ ايَٓقَٜٔٔ
َٜأِنًُُ َٕٛأَََِٛاٍَ ايَِٝتَاََ ٢ظًُُِّا إََُْٔٓا َٜأِنًُُ َٕٛؾُٔ ٞبطَُْ ِِْٔٗٔٛاكّا َٚهَ َِٕٛ ًََِِٝهَعٔرلّا}(ٜٚ .)2جاك يف
ٖقا املكاّ هؤاٍ َؿاؿ ٌٖ ٙجيٛم تجُرل َاٍ ايٝتٚ ِٝمنا٘٥؟ اف ال تكتِل كعا ١ٜايٝت ِٝعً٢
سؿغ َاي٘ ٚإٜـاع٘ ،إىل إٔ  ٌِٜإىل سـ ايبًٛؽ يٝوًِ إي٘ٝ؛ بٌ ٜٓبػ ٞتجُرلٚ ٙتُٓٝت٘؛
كعا ّ١ٜؿل ايٝت ،ِٝؾاألؿي ١ايٛاكؿ ٠يف كعا ١ٜايٝتاَٚ ٢اإلسوإ إي ِٗٝثبت ؾٗٝا أْ٘ إفا نإ
ايذلى يًتِلف بأَٛاشلِ ؾٓ ٘ٝلك َٚؿوـ ،٠سَلُّ فيو؛ ألْ٘ إتالف شلا ٚإؾواؿٖٚ ،قا َا ال
ٜلٜـ ٙايٌلع اؿٓٝـ؛ يقا ُٜوتشبُٓ تجُرل َاٍ ايٝتٚ ِٝتُٓٝت٘ ،عٔ طلٜل ايتذاك ،٠أٚ
اينكاع ،١أ ٚأ ٟتِلف ٜعٛؿ عً ٘ٝبايٓؿع ٚايُٓاٖٚ ،٤قا َٔ ايتِلف اؿؤ ايق ٟأقلَٓ ٙقٍٛ
اهلل (تعاىل)َٚ{ :يَا تَكِلَبُٛا ََاٍَ ايَِٝتٔ ِٔٝإٔيَٓا بٔايَٓتٔ َٖٞٔ ٞأَ ِسؤَُ سَتََٜٓ ٢بًُِؼَ أًَُـَٓ ٖٛٚ ،)3(}ُٙأّٜٔا
َٔ اإلُالغ املقنٛك يف قٛي٘ تعاىل {ََٜٚوِأَيَُْٛوَ عَٔٔ ايَِٝتَاََ ٢قٌُِ إُِٔالَغْ يَُِِٗ ػَ ِٝلْ}( .)4ؾال بـ
إفّا َٔ كعا ١ٜاألًُض ي٘ ،إٕ مل ٜهٔ فيو َٛدبّا إلؿػاٍ ائلك عًٜ ََٔ ٢تِـَٓ ٣يًتِلف

مباٍ ايٝت.)5(ِٝ
امللسً ١ايجايج :١توً ِٝأَٛاٍ ايٝتاَ :٢تًنّ ايٌلٜع ١اإلهالَ ١ٝتٛؾل ًلٚط َع ١ٓٝنٞ
ٜتوًِ ايٝتاَ ٢أَٛاشلِ؛ ٚفيو َوتؿاؿ َٔ ق ٍٛاهلل (تعاىل)َٚ{ :ابِتًَُٛا اِيَٝتَاََ ٢سَتَٓ ٢إٔفَا بًََػُٛا
وتُِِ َُِِِٔٓٗ ُكًِـّا ؾَا ِؿؾَعُٛا إٔيَ ِِِٔٗٝأَ ََِٛايَُٗ ِِ َٚيَا تَأِنًَُُٖٛا إٔهِلَاؾّا َٚبٔـَاكّا إَِٔ ِ َٜهبَلُٚا
اي ٔٓهَاغَ ؾَإِٕٔ آَْ ِ
 َََِٔٚنَإَ غَّٓٔٓٝا ؾَ ًَِٝوِتَعِؿٔـِ  َََِٔٚنَإَ ؾَكٔرلّا ؾَ ًَِٝأِنٌُِ بٔاِيَُ ِعلُٚفٔ ؾَإٔفَا ؿَؾَ ِعتُِِ إٔيَ ِِِٔٗٝأَََِٛايَُِِٗ

)ٔ( مختار محمد ،المصدر السابؽ ،ص٘.
)ٕ( سورة النساء ،اآلية (ٓٔ).
)ٖ( سورة األنعاـ ،اآلية (ٕ٘ٔ) ؛ سورة اإلسراء ،اآلية (ٖٗ).
)ٗ( سورة البقرة ،اآلية (ٕٕٓ).

)٘( مختار محمد ،المصدر السابؽ ،ص٘؛ زياد ناطؽ يحيى ،المصدر السابؽ ،صٕٓٛ؛
بثينة السيد العراقي ،المصدر السابؽ ،ص٘ٙوما بعدىا؛ ولمزيد مف التفاصيؿ حوؿ
تصرؼ الولي تجاه اليتيـ ينظر د .بدراف العياري ،المصدر السابؽ ،ص ٜٛوما بعدىا.
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ؾَأًَِٗٔـُٚا عًَََٚ ِِِٔٗٝنَؿَ ٢بٔايًَٓ٘ٔ سَؤٝبّا}( .)1إف اًذلطت اآل ١ٜايهلمي ١ؼكل ثالث ١أَٛك ست٢

ٜوًِٖ ايٝتَ ِٝاي٘(:ٖٞٚ ،)2
أٚالّ :ابتال ٤ايٝتاَ .٢يكٛي٘ تعاىل "َٚا ِبتًُٛا ايَِٝتاََ "٢قاٍ أسـ املؿول )3(ٜٔيف َعٓ ٢ابتال:ِٗ٥
()4
"اػتدلٚا عكٛشلِ ٚفٚقٛا أسٛاشلِ َٚعلؾتِٗ بايتِلٓف قبٌ ايبًٛؽٚ .دا ٤يف تؿورل آػل
إٔ االبتال: ٖٛ ٤االػتباك ،أٚ ٟاػتدلٚا ََِٔ عٓـنِ َٔ ايٝتاَ ،٢بتتبٗع أسٛاشلِ يف االٖتـا٤
()5
إىل ٓبط األَٛاٍٚ ،سؤ ايتِلٗف ؾٗٝاٚ ،دلِّب ِٖٛمبا ًٜٝل عاشلِٚ .دا ٤يف تؿورل
آػل إٔ" :االبتال: ٖٛ ٤اػتباكِٖ يف عكٛشلِ َٚقاٖبِٗ ٚسنَِٗ ؾُٝا ٜتِلٓؾ ٕٛؾ ٘ٝؾٗٛ
عاّ يف ها٥ل ٖق ٙايٛد."ٙٛ
ٚايلادض يف َعٓ ٢االبتال: ٖٛ ٤االػتباك مبا ٜتب ٔٓٝب٘ كًـ احملذٛك ٚقـكت٘ عً٢
سؿغ َاي٘ ٚسؤ ايتِلٓف ؾٜٚ ،٘ٝتِ اػتباك ايٝت ِٝبأنجل َٔ طلٜكَٗٓ ١ا :اػتباك عكً٘
ْعلّٜا بوؤاي٘ .أ ٚإِٔ ٜوأي٘ ايٛي ٓٞعٔ كأ ٜ٘ؾُٝا ٜباًل َٔ ٙاألعُاٍ ٚاملعاَالت؛ يٝتبٔٓٝ
بقيو هـاؿ كأ .ٜ٘أُٜ ٚؼتدل بإعطاّ٦ًٝ ٘٥ا َٔ َاي٘ يٝباًل ايبٝع ٚايٌلا ٤بٓؿو٘؛ يٝتبٔٓٝ
َـ ٣قـكت٘ عً ٢سؤ ايتِلٓف مباي٘ ،بٌلط إِٔ جيل ٟفيو ؼت َلاقب ١ايٛي.)6(ٞ

)ٔ( سورة النساء ،اآلية (.)ٙ
)ٕ( حقوؽ

اليتيـ

في

الشرع

والقوانيف

الوضعية

والمواثيؽ

الدولية،

المصدر

السابؽ،صٔٚؤٛ؛ تسنيـ محمد جماؿ حسيف استيتي ،المصدر السابؽ ،صٖٓٛ-ٛ؛
أحمد الزوماف ،المصدر السابؽ ،صٖ؛ بثينة السيد العراقي ،المصدر السابؽ،

صٕٚوما بعدىا.
)ٖ( محمود بف عمر الزمخشري الخوارزمي ،الكشاؼ عف حقائؽ التنزيؿ وعيوف األقاويؿ في
وجوه التأويؿ ،تحقيؽ :عبد الرزاؽ الميدي ،جٔ،دار إحياء التراث العربي ،بيروت ،مف
دوف سنة نشر ،صٖٓ٘وٗٓ٘.

)ٗ( شياب الديف السيد محمود األلوسي البغدادي ،جٗ ،المصدر السابؽ ،صٕٗٓ.
)٘( أحمد بف عمي الرازي الجصاص ،أحكاـ القرآف ،تحقيؽ :محمد الصادؽ قمحاوي ،جٕ،
دار إحياء التراث العربي ،بيروتٔٗٓ٘ ،ىػ ،ص.ٖ٘ٙ
) (ٙتسنيـ محمد جماؿ حسف استيتي ،المصدر السابؽ ،صٔ.ٛ
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ٚعً ٢ايٛي ٞإٔ خيتاك ايطلٜك ١املٓاهب ١الػتباك ايٝت ِٝعوب ساي٘؛ ألٕٓ ايػلض

َٔ االػتباك َعلؾ ١كًـ َٔ ٙعـَ٘ٚ .قـ أًاك إىل فيو أسـ ؾكٗا ٤اؿٓابً )1(١بكٛي٘ٚ" :إٓمنا
ٜعلف كًـ ٙباػتباكٚ ،ٙاػتباك ٙبتؿٜٛض ايتِلؾات اييت ٜتِلف ؾٗٝا أَجاي٘ ،ؾإٕ نإ
َٔ أٚالؿ ايتذاك ُؾِّٛض إي ٘ٝايبٝع ٚايٌلا ،٤ؾإٕ أسوُٓٗا ،ؾًِ ِ ُٜػبَٔٚ ،مل ِّٜٝٔع َا يف ٜـ،ٙ

ؾٗ ٛكًٝـٖ ،قا بايٓوب ١يًقنل .أَٓا األْج ٢ايٝت ،١ُٝؾٝه ٕٛاػتباكٖا مبا ٜٓاهبٗا قاٍ:
"ٚامللأُٜ ٠ؿٖٛض إيٗٝا َا ٜؿٛض إىل كب ١ايبٝت َٔ اهت٦ذاك ايػنٓاالت ٚتٛنًٗٝا يف ًلا٤
ايهٓتإ ٚأًبا ٙفيو ؾإٕ ٚدـت ٓابط ١ملا يف ٜـٜٗاَ ،وتٛؾٚ َٔ ١ٝنًٗٝا ،ؾٗ ٞكًٝـ.٠
ثاّْٝا :بًٛغِٗ ايٓهاغٜ :عـ ايبًٛؽ ايٌلط ايجاْ ٞيتوًِ املاٍ إىل ايٝتٚ ،ِٝيقا ُلٖغ اهلل
(تعاىل)َٚ ":ا َِبتًُٛا ايََِٝتاََ ٢سَتٖ ٢إٔفا بًََػٛا ايِّٓهاغَ"(ٜٚ )2كِـ بايبًٛؽ ٖٓا االستالّٚ ،زلٞ
االستالّ بًٛؽ ايٓهاغ؛ .ألْ٘ إْناٍ املا ٤ايـاؾل ايقٜ ٟه ٕٛيف اؾُاعٜٚ ،ه ٕٛايبًٛؽ بأسـ

مخو ١أًٝا ،٤ثالثٌٜ ١ذلى ؾٗٝا ايلداٍ ٚايٓوا : ٖٞٚ ،٤االستالّٚ ،اإلْباتٚ ،اهتهُاٍ
مخى عٌل ٠هٓ٦ًٝٚ. ١إ خيتِٓإ بايٓواُٖ ،٤ا :اؿٝض ٚاؿبٌ(.)3
ثايجّا :إٜٓاي كًـِٖٚ :ايلًـ ٖ ٛاالٖتـا ٤إىل ٓبط األَٛاٍ ٚسؤ ايتِلف ؾٗٝا،
ٚاػتًؿت آكا ٤املؿول ٜٔس ٍٛايلًـ يف نتب ايتؿورل عً ٢كأٜني ُٖا  :ايلأ ٟاأل:)4(ٍٚ
ايلًـ ٖ ٛايِالغ يف ايـٚ ٜٔاملاٍ ؾكايٛا إٔٓ اهلل (تعاىل) ًلط يف قٛيَ٘ٚ ":ا َِبتًُٛا ايََِٝتاََ٢
سَتٖ ٢إٔفا بًََػٛا ايٓٓهاغَ َؾإِٕٔ آََْوُِتِِ َُِِِٔٓٗ ُكًِـّا َؾا ِؿَؾعُٛا إَٔي ِِٖ ٔ ِٞأَََِٛاَشلُِِ " ًلطني ،ال ٜوًِ
ايٝتَ ِٝاي٘ إال بتشككُٗاُٖٚ ،ا -1 :بًٛؽ ايٓهاغٚ -2 .إٜٓاي ايلًـ َٚ:عٓ ٢آْوتِ :أٟ
علؾتِ .ايلأ ٟايجاْ : )5(ٞايلًـ ٖ ٛاالٖتـا ٤إىل ٚد ٙٛايتِلؾات َٔ غرل عذن ٚتبقٜل،
ُٚالغْ يف املعاَالت.
)ٔ( عبد اهلل بف أحمد بف قدامة المقدسي ،جٗ ،المصدر السابؽ ،صٕٖٓ.
)ٕ( سورة النساء ،اآلية (.)ٙ
)ٖ( محمد بف أحمد األنصاري القرطبي ،ج٘ ،المصدر السابؽ ،صٖٗوٖ٘.
)ٗ( محمود بف عمر الزمخشري الخوارزمي ،جٔ ،المصدر السابؽ ،صٗٓ٘؛ فخر الديف
محمد بف عمر التميمي الرازي الشافعي ،التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب ،ج ،ٜدار
الكتب العممية ،بيروت ،طٕٔٔٗٔ ،ىػٕٓٓٓ ،ـ ،صٖ٘ٔ.
)٘( عبد اهلل بف أحمد بف محمود ،تفسير النسفي ،جٔ ،المصدر السابؽ ،صٕ٘ٓ؛ نظاـ
الديف الحسف بف محمد بف حسيف القمي النيسابوري ،تفسير غرائب القرآف ورغائب=
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ٜوتـٍ مما تكـّ عً ٢إٔ ايلأ ٟاأل ٍٚايكا :ٌ٥بإٖٔ ايلًـ ٜعين ُالغ ايـٚ ٜٔاملاٍ
َعّا ٖ ٛايلادض ،ألٕٓ ايِالغ يف املاٍ ٚسـ ٙال ٜهؿ ،ٞؾكـ ٜه ٕٛاإلْوإ سلِّٜا عًَ ٢اي٘
َٔ ؿ ٕٚإهلاف ٚال تبقٜلٚ ،يهٓٓ٘ ال حيؤ ايتِلف ب٘ يف ٚد ٙٛاـرل ٚايِٓالغٚ .هٔ
ايلًـ عًٚ ٢ؾل ايكاْ ٕٛاملـْ ٞايعلاق ٖٛ ٞمثإ عٌل ٠هٓٚ .)1(١ايِٓالغ يف ايـٖٛ ٜٔ
ُالغ يف املاٍ أّٜٔا؛ ألٕٓ املًِض يف ؿٜ ٜ٘ٓعًِ ٚد ٙٛاـرل ٜٚعًِ اؿالٍ ٚاؿلاّ ،ؾال
ٜولف ٚال ٜبقِّك ٚال ٜٓؿل إال يف املعلٚفٚ ،بعٝـّا عٔ اؿلاّ.
ادلقصذ انراثع

اهتًبو انقرآٌ ثبنيتيى يٍ َبحيخ انزواج
يكـ ْايت ايٝت ١ُٝيف ايكلإٓ ايهل ِٜكعا ١ٜػاُ ،١إف نؿٌ اإلهالّ يًُلأ ٠عَُّٛا
سكٛقٗا املايٚ ١ٝاالدتُاع ١ٝمجٝعٗاٚ ،دعًٗا تتِلف يف َاشلا بهاٌَ اؿلٚ ١ٜاالػتٝاك،
ٚأٚيتِ ايٌلٜع ١اإلهالَٜ ١ٝتاَ ٢ايٓوا ٤عٓا ١ٜأنجل ،ؾهُا عاؾتِ ٌَهً َ١ايٝتاَ ٢ايِػرلات
َٔ ايٓاسٝتني املاؿٚ ١ٜاالدتُاع - ١ٝنُا هبل بٝاْ٘ ً -أْٗا يف فيو ًإٔ ايٝتاَ ٢ايقنٛك،
ٚعاؾت أّٜٔا ٌَهً ١ايٝتُٝات إفا بًػٔ هٔ اينٚاز( ،)2ؾكـ دا٤ت آٜتإ تلتبطتإ َٔ
سٝح ايػاٚ ُ١ٜاشلـف ملعاؾٖ ١ق ٙاملٌهًُٖٚ ١ا:
اآل ١ٜاألٚىل ٖٞ :ق ٍٛاهلل (تعاىل)َٚ{ :إِٕٔ ػٔ ِؿتُِِ أَيَٓا تُ ِكؤطُٛا ؾٔ ٞايَِٝتَاََ ٢ؾَا ِْهٔشُٛا ََا طَابَ يَهُِِ
ََٔٔ اي ٔٓوَاِ ََ ٔ٤جََٓٚ ٢ثًَُاخَ ُ َٚكبَاعَ ؾَإِٕٔ ػٔ ِؿتُِِ أَيَٓا تَعِـٔيُٛا ؾََٛاسٔـَ ّ٠أَََ ِٚا ًَََهَتِ أََُِٜاُْهُِِ فَئوَ أَؿَِْ٢
أَيَٓا تَعُٛيُٛا}(َٚ .)3عٓ ٢اآل :١ٜإٕ ػٌٝتِ  -أٜٗا األٚيٝا - ٤عً ٢ايٓوا ٤ايٝتاَ ٢أالَٓ تعـيٛا
ؾ ٔٗٝإفا تنٚدتِ بٗٔ ،بإٔ توٛ٦ٝا إي ٔٗٝيف ايعٌل ،٠أ ٚبإٔ متتٓعٛا عٔ إعطا ٔٗ٥ايِـام
املٓاهب شلٔ -ؾاْهشٛا غرلٖٔ َٔ ايٓوا ٤اؿال ٌ٥ايال ٞ٥مت ٌٝإيْ ٔٗٝؿٛهُهِٚ ،ال تعًُٛا
=الفرقاف ،تحقيؽ :زكريا عميراف ،جٕ،دار الكتب العممية ،بيروت ،طٔٔٗٔٙ ،ىػ،
ٜٜٔٙـ ،صٖٖ٘؛ محمد بف محمد العمادي ،إرشاد العقؿ السميـ إلى مزايا القرآف
الكريـ ،جٕ ،دار إحياء التراث العربي ،بيروت ،مف دوف سنة نشر ،ص٘ٗٔ.

)ٔ( تنص المادة ( )ٔٓٙمف القانوف المدني العراقي عمى أف" :سف الرشد ىي ثماني عشرة
سنة كاممة".
)ٕ( د .بدراف العياري ،المصدر السابؽ ،ص٘ٙوما بعدىا.
)ٖ( سورة النساء ،اآلية (ٖ).
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ٖؤال ٤ايٝتاَ ٢بٓهاسٗٔ ؿ ٕٚإٔ تعط ٖٔٛسكٛقٗٔ؛ ؾإٕ اهلل (تعاىل) قـ ٚهَٓع عًٝهِ يف

ْهاغ غرلٖٔ(ٚ .)1قـ دا ٤يف اؿـٜح ايِشٝض عٔ ُعلِ ُ٠َٚبٔ اينٗبَ ِٝلٔ أَُْٖ٘ هَأٍََ عَا( َ١ٌَٔ٥كٓ ٞاهلل
عٓٗا) عٔ قَ ٍِٔٛايًٖ٘ٔ (تَعَايََٚ )٢إِٕٔ ػٔ ِؿتُِِ (إىل) ُ َٚكبَاعَ ( ؾكايت ٜا بٔ ُأػِتٔ َٖٞٔ ٞاِيَٝتٔ ١ُ َُٝتَهُ ُٕٛيف
سَ ِذلٔ َٚئَِّٗٝا تٌَُاكٔنُُ٘ يف ََائ٘ٔ ؾَُٝعِذٔ ُبُ٘ ََايَُٗا َٚدََُايَُٗا ؾَُٝلٜٔـُ َٚئَٗٗٝا إَِٔ َٜتَنَ ٖٚدََٗا بٔػَ ِٝلٔ إَِٔ ُٜكِؤطَ

يف َُـَاقَٔٗا ؾَِ ُٝعطَٔٗٝا َٔجٌَِ َا ُٜعِطَٔٗٝا غَ ِٝلُٚ .)2("ُٙيف اآل ١ٜق ٍْٛآػل عٓـ املؿول ٖٛٚ :)3(ٜٔإَٔٓ
اآلَ ١ٜوٛق ْ١يًٓٗ ٞعٔ ْهاغ َا ؾٛم األكبع؛ ػٛؾّا عً ٢أَٛاٍ ايٝتاَ ٢إٔ ٜأػقٖا أٚيٝاؤِٖ؛
يٓٝؿكٖٛا عًْ ٢وا ،ِٗ٥اف إٔ قلٌّٜا نإ ايلدٌ َِٓٗ ٜتنٚز ايعٌَل َٔ ايٓواٚ ،٤األنجل
ٚاألقٌ ،ؾإفا ُاك َُعـَّاََ ،اٍَ عًَ ٢أٍ ايٝت ١ُٝاييت يف سذل ٙؾأْؿك٘ ،أ ٚتنٚز ب٘ ،ؾُُٓٗٛا

عٔ فيو.
وتَ ِؿتَُْٛوَ ؾٔ ٞاي ٔٓوَا ٔ٤قٌُٔ ايًَُٓ٘ ِ ُٜؿتٔٝهُِِ ؾَََٔٚ َٓٔٔٗٝا ُٜتًَِ٢
أَا اآل ١ٜايجاْ ،١ٝؾٗ ٞقٛي٘ (تعاىل)ِ ََٜٚ{ :
عًََ ِٝهُِِ ؾٔ ٞايِهٔتَابٔ ؾَٜٔ ٞتَاََ ٢اي ٔٓوَا ٔ٤ايًَٓاتٔ ٞيَا ُت ِؤتََُ َُٓٔٗ َْٛا نُتٔبَ يَ َُٗٔٓ َٚتَلِغَبُ َٕٛإَِٔ تَ ِٓهٔشَُٔٓ ُٖٛ
وطٔ َََٚا تَؿِعًَُٛا َِٔٔ ػَ ِٝلٕ ؾَإَٕٔٓ ايًََٓ٘ نَإَ بٔ٘ٔ
َٚايُُِوِتَِٔعَؿٔنيَ ََٔٔ اِئٛيِـَإٔ َٚإَِٔ تَكَُُٛٛا ئًَِٝتَاََ ٢بٔايِكٔ ِ

عًَُّٔٝا}( .)4اف ْـَٓؿت ٖق ٙاآل ١ٜايهلمي ١بأٚي٦و ايق ٜٔمل ًٜتؿتٛا إىل ايتٌلٜع اإلهالَ ٞايهاؾٌ
ؿكٛم امللأ ٠املاي١ٝ؛ بٌ أُلُٓٚا عً ٢ايتذاٚم عًَ ٢رلاثٗا؛ ؾكاٍ (تعاىل) يف اآل ١ٜاملقنٛك:٠
{ايًَٓاتٔ ٞيَا ُت ِؤتََُ َُٓٔٗ َْٛا ُنتٔبَ يََُٗٔٓ}ٚ ،امللاؿ مبا نُتب شلَٔ :ا ؾُلض شلٔ َٔ َرلاخُٚ ،ـام،
ٚغرل فيو َٔ سكٛم ًلعٗا اهلل (تعاىل) شلٔٚ .ؾٔالّ عٔ دلمي ١ايتذاٚم عً ٢اؿكٛم املاي١ٝ
َٔ عـّ إعطاَ ٔٗ٥ا نتب شلٔ ،ؾإِْٗ ناْٛا ٜلغب ٕٛيف اينٚاز َٓٗٔ؛ ألدٌ فيو املاٍ،

ٚطُعّا ؾ .٘ٝأَا إفا سؿغ ايٛي ٞأ ٚاي ُٞٛيًٝتَ ١ُٝرلاثٗا ٚسكٛقٗاٚ ،تنٚدٗا؛ كغب ّ١ؾٗٝا،
ال طُعّا يف َاشلا ،ؾإٕ ٖقا ايعٌُ َٓ٘ ػرل()5؛ ؾكاٍ (تعاىل) يف اآل ١ٜاملقنٛكَََٚ{ ٠ا تَؿِعًَُٛا َِٔٔ
ػَ ِٝلٕ ؾَإَٕٔٓ ايًََٓ٘ نَإَ بٔ٘ٔ عًَُّٔٝا}ٚ ،قـ دا ٤يف اؿـٜح ايِشٝض عٔ عَا( َ١ٌَٔ٥كٓ ٞاهلل عٓٗا)
)ٔ( محمد بف أحمد األنصاري القرطبي ،ج٘ ،المصدر السابؽ ،صٔٔومابعدىا.
)ٕ( أخرجو محمد بف إسماعيؿ أبو عبداهلل البخاري ،جِٕ ،كتَاب َّ
الش ِرَك ِةَ ،باب َش ِرَك ِة ا ْلَيتِ ِيـ
َى ِؿ ا ْل ِمير ِ
اث ،حديث رقـ (ٕ ،)ٕٖٙالمصدر السابؽ ،ص.ٖٛٛ
َوأ ْ
َ
)ٖ( الحسيف ابف مسعود ،جٔ ،المصدر السابؽ ،صٖٜٓومابعدىا.
)ٗ( سورة النساء ،اآلية (.)ٕٔٚ
)٘( مختار محمد ،المصدر السابؽ ،صٙ؛ تسنيـ محمد جماؿ حسف استيتي ،المصدر
السابؽ ،صٔٓٔ.
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ٜٚوتؿتْٛو يف ايِّٓوَا ٔ٤قٌُِ اهلل ِ ُٜؿتٔٝهُِِ ؾٔ( ٖٔٔٗٝإىل قَ ِٛئ٘ٔ) َٚتَلِغَبُ َٕٛإَِٔ تَ ِٓهٔشُ( ُٖٖٔٛقايتٖٛ :
ًلَنَ ِتُ٘ يف ََائ٘ٔ ست ٢يف اِيعَقِمٔ ؾََٝلِغَبُ إَِٔ
اي ٖلدٌُُ تَهُ ُٕٛعِٔٓـَ ُٙاِيَٝتَٔٚ ٖٛ ُ١َُٝئَٗٗٝا ََٚٚاكٔثَُٗا ؾَأَ ِ
ٌلَ ُنُ٘ يف ََائ٘ٔ بَُٔا ًَلٔنَ ِتُ٘ ؾََٝعًَُُِٔٗا ؾََٓنَيَتِ ٖق ٙايِآ.)1("ُ١َٜ
ِٓ َٜهٔشََٗا ِ ََٜٚهلَ ُٙإَِٔ ُٜن َِّٚدََٗا كَدًُّا ؾَِ َٝ
ٚيف اآلَ ١ٜعٓ ٢آػل ،إفحيتٌُ قٛي٘ (تعاىل)َٚ{ :تَلِغَبُ َٕٛإَِٔ تَ ِٓهٔشَُ }َُٖٓٔ ٛعٓ:٢
(تلغب ٕٛيف إٔ تٓهشٚ ،)ٖٔٛؼتٌُ َعٓ( :٢تلغب ٕٛعٔ إٔ تٓهش)ٖٔٛ؛ ألٕ ايؿعٌ (كَغٔبَ)
ٜتعـَٓ ٣علف (يف) يًٌ ٤ٞاحملبٛبٚ ،علف (عٔ) يًٌ ٤ٞغرل احملبٛب(ٚ ،)2قـ دا ٤يف
اؿـٜح ايِشٝض عٔ عا( ١ٌ٥كٓ ٞاهلل عٓٗا) يف ق ٍٛاهلل (تعاىل)َٚ{ :تَلِغَبُ َٕٛإَِٔ
تَ ِٓهٔشُ }َُٖٓٔ ٛقايت" :كَ ِغبَ َ١أَسَـٔنُِِ عٔ اِيَٝتٔ ٔ١َُٝاييت تَهُ ُٕٛيف سَذِلٔ ٔٙسني تَهُ ُٕٛقًَٔ َ١ًَٝايَُِأٍ
وطٔ َٔ أَدٌِٔ
َٚايِذََُأٍ ؾَُُٓٗٛا إَِٔ ِٓ َٜهٔشُٛا َا كَغٔبُٛا يف ََائَٗا َٚدََُائَٗا َٔ َٜتَاََ ٢ايِّٓوَا ٔ٤إال بٔايِكٔ ِ
كَ ِغبَتِِٔٗٔ عَِٓ ُٖٗٔ "( .)3قاٍ أسـ املؿولٚ :)4(ٜٔاملكِٛؿ إٔ ايلدٌ إفا نإ يف سذلٜ ٙت،١ُٝ
حيٌ ي٘ تنٚدٗا ،ؾتاكٜ ٠لغب يف إٔ ٜتنٚدٗا ،ؾأَل ٙاهلل (عن ٚدٌ) إٔ ميٗلٖا؛ أه٠ٛ
مبجاشلا َٔ ايٓوا ،٤ؾإٕ مل ٜؿعٌ ،ؾًٝعـٍ إىل غرلٖا َٔ ايٓوا٤؛ ؾكـ ٚهَٓع اهلل (تعاىل) عً،٘ٝ
ٖٚقا املعٓ ٢يف اآل ١ٜاألٚىل اييت يف أ ٍٚايوٛكٚ ،٠ال ٜه ٕٛي٘ ؾٗٝا كغب ١تاك ٠يـَاَتٗا
عٓـ ،ٙأ ٚيف األَل ْؿو٘ ،ؾٓٗا ٙاهلل (تعاىل) إٔ ٜعًٔٗا عٔ األمٚاز؛ ػٌ ١ٝإٔ ٌٜلن ٙٛيف
َاي٘ ايق ٟبٚ ٘ٓٝبٗٓٝا.
ٜوتـٍ مما تكـّ عً ٢إٔ ايٝت - ١ُٝنػرلٖا َٔ ايٓوا - ٤شلا اؿل ١ٜايهاًَ ١يف
اػتٝاك ََٔ تٌا َٔٔ ٤األمٚازٚ ،ال تُُٓع َٗلٖا أّ٦ًٝ ٚا َٓ٘ نوا٥ل ايٓوا ،٤إال إفا نإ فيو
عٔ كغبتٗا ٚإكاؿتٗاٚ ،ال جيٛم يًٛي ٞأ ٚغرل ٙإنلاُٖٗا عً َٔ ٕ٤ًٞ ٢فيو ،ؾٔالّ عٔ فيو
ؾكـ سلْ ايكلإٓ ايهل ِٜعً ٢تهل ِٜامللأ ٠ايٝتْٚ ،١ُٝـؿ باملتذاٚم ٜٔعً ٢سكٛقٗا ،هٛاّ٤
أناْت َاي ١ٝأّ ادتُاع.١ٝ

الرقَائِ ِ
)ٔ( أخرجو مسمـ بف الحجاج القشيري النيسابوري،جِٗ ،كتَاب ُّ
ؽَ ،باب في حديث
الزْى ِد َو َّ
الر ْح ِؿ ،حديث رقـ ( ،)ٖٓٔٛالمصدر السابؽ ،صٖٖٕٔ.
يث َّ
ا ْل ِي ْج َرِة َوُيقَا ُؿ لو َح ِد ُ
)ٕ( محمد بف مكرـ بف منظور األفريقي المصري،جٔ،المصدر السابؽ ،صٖٕٗ.
الش ِرَك ِة ،باب َش ِرَك ِة ا ْليتِ ِيـ وأَ ْى ِؿ ا ْل ِمير ِ
)ٖ( أخرجو محمد بف إسماعيؿ البخاري ،جِٕ ،كتَاب َّ
اث،
َ
َ
َ َ
حديث رقـ (ٕ ،)ٕٖٙالمصدر السابؽ ،ص.ٖٛٛ
)ٗ( إسماعيؿ بف عمر بف كثير الدمشقي ،جٔ ،المصدر السابؽ ،صٕ.٘ٙ
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انفرع انثبَي

انيتيى يف انسُخ انُجىيخ
إٕ ْبٓٝا ايهل ِٜػرل َٔ ؿب عًٚ ٢د٘ األكض اٖتِ بايٝت ِٝأميا اٖتُاّ ،نٝـ ال
ٜ ٖٛٚعٌ َ عاْا ٠ايٝتٌٜٚ ،ِٝعل مبأهات٘ ،بٌ يكـ عا ٍٜايٝتِ ست ٢أطًل عً  ٘ٝبٝتِٝ
أب ٞطايب ،بٌ يكـ نإ ٜك ّٛبٓؿو٘ بكٔا ٤سٛا٥ذِٗ ملا دا ٤يف اؿـٜح ايِشٝض عٔ
قتاؿ ٠قاٍ :زلعت عبـ اهلل بٔ أب ٞعتبٜ ١ك :ٍٛزلعت أبا هعٝـ اــكٜ ٟك ":ٍٛنإ
كه ٍٛاهلل ٜ هجل ايقنل ٜٚكٌ ايًػٜٚ ٛط ٌٝايِالٜٚ ٠كِل اـطبٚ ١ال ٜوتٓهـ إٔ ميٌٞ
َع ايعبـ ٚاألكًَ ١ستٜ ٢ؿلؽ شلِ َٔ سادتِٗ( ".)1ؾهإ ٜهجل َٔ فنل ايٝت ،ِٝإَا ساثاّ عً٢
نؿايت٘ ٚكعاٜت٘ ٚاالٖتُاّ ب٘ أ ٚققكاّ َٔ االعتـا  ٤عًَ ٘ٝاؿٜاّ أَ ٚعٜٓٛاّ ،أ ٚآَلاّ
األٚيٝاٚ ٤األُٝٚا ٤بتَُٓ ١ٝاٍ ٖقا ايٝتٚ ِٝمٜاؿَ ٠اي٘ ي٘ ،عً ٢نؿايت٘ ٚكعاٜت٘  يٝذـ
يكُ ١ع ٍٝنلمي ١عٓـ بًٛغ٘ ؾشح ايٓيب عً ٢نؿايت٘ ٚكعاٜت٘ ٚدعًٗا هبباّ يؿٔاٌ٥
عـٜـ )2(٠هٝتِ تٝٓٛشٗا يف املكاُـ ايجالث ١اآلت:١ٝ
املكِـ األَ : ٍٚلاؾك ١ايٓيب  يف اؾٓٚ ١ايبعـ عٔ ايٓاك.
املكِـ ايجاْ :ٞسِـ يًشوٓات َٚػؿل ٠يًو٦ٝات  ٚفٖاب يكو ٠ٛايكًب.
املكِـ ايجايح :ؾٔا ٌ٥أػل.٣
ادلقصذ األول

يرافقخ انُجي  يف اجلُخ وانجعذ عٍ انُبر
يكـ سح  ،عً ٢ايلعا ١ٜاالدتُاع ١ٝيًٝتٚ ،ِٝتأَني يكُ ١ايع ٍٝايهلمي ١تٛؾرل
اؿٝا ٠اآلَٓ ١اشلٓ ١٦ٝي٘ٚ ،دعٌ فيو َٔ أهباب ؿػ ٍٛاؾٓ ١ؾعٔ ََائؤ بٔ اؿلخ كَدٌُْ َِٓٗ
)ٔ( أخرجو محمد بف عبداهلل الحاكـ النيسابوري ،جٕ ،حديث رقـ ( ،)ٕٕٗٙصٔ .ٙٚوقاؿ
اإلماـ الحاكـ ىذا حديث صحيح عمى شرط الشيخيف ولـ يخرجاه.
)ٕ( د .بدراف العياري ،المصدر السابؽ ،صٔٗوما بعدىا؛ أيمف خميس عمر حماد،
المصدر السابؽ ،صٖٔٔٔ-؛ تسنيـ محمد جماؿ حسف استيتي ،المصدر السابؽ،

صٜٔوٕٓ؛ عبداهلل بف ناصر بف عبداهلل السد حاف ،المصدر السابؽ ،صٙوٚ؛
د.محمد وياللى ،المصدر السابؽ ،صٛ؛ سالـ روضاف الموسوي ،المصدر السابؽ،
صٕٔؤٖ؛ بثينة السيد العراقي ،المصدر السابؽ ،صٕٔٙوما بعدىا.
)Rafidain Of Law Journal, Vol. (19), No. (65), Year (21

44

االلتزاـ باإلنفاؽ عمى اليتيـ

اْ٘ زلع ايٓيب ٜ كَٜ َِٖٓ َٔ ":ٍٛتُٔٝاّ بني أَبََُ ِٜٔٔ َٛؤًَُِ ِ ٔٔٝإىل طَعَأَ٘ٔ ًََٚلَابٔ٘ٔ ست٢

َٜوِتَ ِػٓٔ َ٢عٓ٘ َٚدَبَتِ ي٘ ايِذَٖٓ ُ١ايبتٚ .)1("١كعا ١ٜايٝتٚ ِٝه ١ًٝمللاؾك ١ايٓيب  يف ؾٓ١؛ ألٕ
ألٕ اؾٓ ١ؿكداتٚ ،أععِ ايـكدات ؿكدات األْبٝاٚ ،٤ألٕ ايٓؿٛي ؿاُ٥اّ تطُض ألعً٢
ايـكدات ،ؾكـ دعٌ ايٓيب نؿاي ١ايٝت ِٝهبباّ يقيو ؾعٔ هٌَِٕٗ قاٍ كه ٍٛايًٖ٘ٔ " :أْا
هطََٚ ٢ؾَ ٖلزَ بَََُُِٗٓٝا ً٦ٝاّ"(ٚ )2يه ٞال ٜعٔ
وبٖابََٚ ٔ١اِي ُِ ٛ
َٚنَاؾٌُٔ ايَِٝتٔ ِٔٝيف ايِذََٖٖٓ ٔ١هَقَا َٚأًََاكَ بٔاي ٖ

ايٓاي إٔ ايهؿايَ ١كِٛك ٠يف ايكلاب ١ؾكط ٚغرل َتعـ ١ٜإىل أٜتاّ أداْب َٔ -غرل قلابت٘ -
بني ايٓيب  فيو يف اؿـٜح ايقٜ ٟل ٜ٘ٚأبُٖ ٛلَِٜلَ  َ٠قاٍ :قاٍ كه ٍٛايًٖ٘ٔ  :"نَاؾٌُٔ
هطَٚ .)3("٢جيـ أسـ
ايَِٝتٔ ِٔٝي٘ أ ٚئػَِٝلٔ ٔٙأْا  ٖٛٚنََٗاتَ ِ ٔٔٝيف ايِذََٖٓٚ ٔ١أًََاكَ ََائوْ بٔايوٖبٖابََٚ ٔ١اِي ُِ ٛ

ًلاغ ٖقا اؿـٜح( )4إ (:ناؾٌ ايٝت ٖٛ )ِٝايكا ِ٥بأَٛكْ َٔ ٙؿكٚ ١نوٚ ٠ٛتأؿٜب ٚتلب١ٝ
ٚغرل فيوٖٚ ،ق ٙايؿٔ ١ًٝؼٌِ ملٔ نؿً٘ َٔ َاٍ ْؿو٘ ،أَ َٔ ٚاٍ ايٝت ِٝبٛال١ٜ
ًلعٚ .١ٝأَا قٛي٘( :ي٘ أ ٚيػرل )ٙؾايق ٟي٘ إٔ ٜه ٕٛقلٜبا ي٘ نذـٚ ٙأَ٘ ٚدـت٘ ٚأػ٘ٝ
ٚأػت٘ ٚعُ٘ ٚػاي٘ ٚعُت٘ ٚػايت٘ ٚغرلِٖ َٔ أقاكب٘ ايق ٟيػرل ٙإٔ ٜه ٕٛأدٓبٝا .ؾشت٢
ال حيلّ ايٝت ِٝايق ٟيٝى ي٘ َٔ قلابت٘ ٚاهلت٘ َٔ ٜوتطٝع إٔ  ُٜ٘ٔإيٚ ٘ٝإٔ ٜهؿً٘
دعٌ األَل عاَاّ يهٌ َٔ أكاؿ إٔ ٜٓاٍ قلب ايٓيب  ؿٚك كعا ١ٜايٝتٚ ِٝه ١ًٝيإلبعاؿ عٔ
ايٓاك ،ؾعٔ أْى  قاٍ :قاٍ كه ٍٛاهلل ٜ ِٓ َٔ" :تُٝاّ ؾهإ يف ْؿكت٘ ٚنؿاْٛ٦َ ٙت٘
نإ ي٘ سذاباّ َٔ ايٓاك  ّٜٛايكٝاَ.)5("١

)ٔ( أخرجو أحمد بف حنبؿ الشيباني ،مسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ،جٗ ،حديث رقـ
( ،)ٜٔٓٗٚمؤسسة قرطبة ،مصر ،مف دوف سنة نشر ،صٖٗٗ  .قاؿ الشيخ شعيب
األرناؤوط :حديث صحيح لغيره.

)ٕ( أخرجو محمد بف إسماعيؿ البخاري ،جِ٘ ،كتَاب الطَّ َال ِ
ؽَ ،باب الما َع ِ
اف ،حديث رقـ
( ،)ٜٗ٘ٛالمصدر السابؽ ،صٕٖٕٓ.
ؽَ ،باب ِْ
الرقَائِ ِ
)ٖ( أخرجو مسمـ بف الحجاج القشيري النيسابوري ،جِٗ ،كتَاب ُّ
اإل ْح َس ِ
اف
الزْى ِد َو َّ
إلى ْاأل َْرَممَ ِة َوا ْل ِم ْس ِك ِ
يف َوا ْلَيتِ ِيـ ،حديث رقـ(ٖ ،)ٕٜٛالمصدر السابؽ ،ص.ٕٕٛٚ

)ٗ( يحيى بف شرؼ بف مري النووي ،صحيح مسمـ بشرح النووي ،ج ،ٔٛدار إحياء التراث
العربي ،بيروت،طٕ ،ٖٜٕٔ ،صٖٔٔ.
)٘( نقالً عف محمد بف أحمد األنصاري القرطبي ،جٕٓ ،المصدر السابؽ ،صٔٓٔ ،لـ أجد
في كتب الحديث نصو فأوردتو لمفائدة دوف تحقيؽ.
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ادلقصذ انثبَي

حصذ احلسُبد ويغفرح انسيئبد ورهبة قسىح انقهت
تؤؿ ٟكعا ١ٜايٝت ِٝإىل سِـ اؿوٓات ؿـٜح أب ٞأََُاََ َ١عَٔٔ ايٓيب  قاٍ:
"َٔ ََوَضَ كَ ِأيَ َٜتٔ ِٕٝأَٜ ٚتٔ ٕ١َُٝمل ميوش٘ اال ئًٖ٘ٔ نإ ي٘ بٔهٌُِّ ًَعِلَََ ٕ٠لٖتِ عًٗٝا َٜـُ ُٙسَوََٓاتْ

 َََِٔٚأَ ِسؤََ إىل َٜتٔ ٕ١َُٝأَٜ ٚتٔ ِٕٝعِٔٓـَ ُٙنٓت أْا  ٖٛٚيف ايِذَٖٓ ٔ١نََٗاتَ َِٚ ٔٔٝقَلََٕ بني إُبع.)1("٘ٝ
ٚيهٔ ًلط إٔ ٜه ٕٛاملاهض ٜبتػٚ َٔ ٞكا ٤فيو ايجٛاب َٔ اهلل (هبشاْ٘ ٚتعاىل)،ال ًٗ٠ٛ

يف ْؿو٘ نُا قاٍ أسـ ًلاغ اؿـٜح( )2يهٔ بإٔ ال ميوش٘ إال هلل تعاىل،ألْ٘ قـ ٜكع َوش٘
يلٜب ١نأَلؿ مجٜ ٌٝلٜـ َؤاْوت٘ ٚاالستعا ٤ب٘ ٚإٕ مل ٜهٔ َوض ايٌعل َؿٔٝاّ إىل ايٌٗ٠ٛ
ؾلمبا ؿع ٢إىل فيوٚ .ته ٕٛكعا ١ٜايٝتٚ ِٝه ١ًٝملػؿل ٠ايو٦ٝات ،ؾُٔ أععِ أهباب َػؿل٠
ايقْٛب ٚايو٦ٝات اإلسوإ إىل ايٝت ِٝؿـٜح ابٔ عباي  قاٍ :قاٍ كه ٍٛاهلل َٔ" 
ِٓ ٜتُٝاّ َٔ بني َوًُني إىل طعاَ٘ ًٚلاب٘ ستٜ ٢ػٓ ٘ٝاهلل عن ٚدٌ غؿلت ي٘ فْٛب٘
ايبت ١إال إٔ ٜعٌُ عُالّ ال ٜػؿل"(ٚ .)3تًني كعا ١ٜايٝت ِٝايكًب ٚتقٖب قوٛت٘؛ ألٕ املوًِ
ٜلغب بايكلب َٔ اهلل (تعاىل)ٚ ،خيٌ ٢إٔ ٜه َٔ ٕٛايبعٝـ ٜٔعٔ كمحت٘ ٚسؿع٘ ٚكعاٜت٘،

نإ ال بـ ي٘ إٔ ٜبشح عٔ ًٜ ٤ٞعاجل ؾ ٘ٝقو ٠ٛقًب٘ ؾذعٌ ايٓيب  عالز ٖقا األَل
كعا ١ٜايٝت ِٝاملعٓ ١ٜٛؾكاٍ ايٓيب  نإ البـ ي٘ َٔ ايعالز ،فٝباّ َٚعاؾاّ يلدٌ ًه٢
إي ٘ٝقو ٠ٛقًب٘ ؾؿ ٞاؿـٜح عٔ أبٖ ٞلٜل  ٠إٔ كدال ًها إىل ايٓيب  قو ٠ٛقًب٘
ؾكاٍ" :إٕ أكؿت إٔ ًٜني قًبو ؾأطعِ املوانني ٚاَوض كأي ايٝت )4("ِٝؾبح اؿٓإ بًُى

)ٔ( أخرجو أحمد بف حنبؿ الشيباني ،ج٘ ،حديث رقـ ( ،)ٕٕٖٖٛالمصدر السابؽ،
ص٘ . ٕٙوضعفو الشيخ األلباني في ضعيؼ الترغيب والترىيب ح (ٖٔ٘ٔ).
)ٕ( عبد الرؤوؼ المناوي ،فيض القدير شرح الجامع الصغير ،جٔ ،المكتبة التجارية الكبرى،
مصرٖٔ٘ٙ ،ىػ ،ص .ٔٓٛ
)ٖ( نقالً عف محمد بف أحمد األنصاري القرطبي ،جٕ ،المصدر السابؽ ،صٗٔ ،لـ أجد في
كتب الحديث نصو فأوردتو لمفائدة دوف تحقيؽ.

)ٗ( أخرجو أحمد بف الحسيف بف عمي بف موسى البييقي ،سنف البييقي الكبرى ،تحقيؽ:
محمد عبد القادر عطا ،جٗ ،حديث رقـ ( ،)ٙٛٛٙباب ما يستحب مف مسح رأس اليتيـ
واكرامو ،مكتبة دار الباز ،مكة المكرمة ،ىػٗٔٗٔٗ،ٜٜٔـ ،صٓ.ٙ
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بًُى ايٝـ َٔ ،أنجل األًٝا ٤اييت حيتاز إي ٘ٝايٝت ِٝؾٔالّ عٔ ايهؿاي ١املايٚ ١ٝاملاؿ١ٜ
أؼب إٔ ًٜني قًبو ٚتـكى سادتو

()1

ٚقاٍ املٓا :ٟٚأؼب )اهتؿٗاّ إٕ أسببت أٜٗا ايلدٌ ايقً ٟه ٢إيٓٝا قو٠ٛ
قًب٘( إٔ ًٜني قًبوٚ ،تـكى سادتو ،أ ٟتعؿل مبطًٛبو ؾكاٍ ايلدٌ :بًٜ ٢ا كه ٍٛاهلل
اكسِ ايٝتٚ) ِٝفيو بإٔ تعطـ عًٚ ٘ٝؼٓ ٛسٓٛا ٜكتٔ ٞايتؿٌٔ عًٚ ٘ٝاإلسوإ إي ،٘ٝ
قاٍ ٚ ٚاَوض كأه٘ تًطؿا ٚإٜٓاهاّ أ ٟبايـٖٔ إُالساّ يٌعل ٙأ ٚبايٝـ( ًٜني قًبو،
ٚتـكى سادتو )أ ٟؾإْو إٕ أسوٓت إيٚ ٘ٝؾعًت َا فنل حيٌِ يو يني ايكًب ٚتعؿل
بايبػٚ )١ٝؾ ٘ٝسح عً ٢اإلسوإ إىل ايٝتَٚ ِٝعاًَت٘ مبنٜـ ايلعاٚ ١ٜايتععٚ ِٝإنلاَ٘ هلل
تعاىل ػايِا(.)2

ادلقصذ انثبنث

فضبئم أخري
َٔ ٜتٛىل كعا ١ٜايٝتٚ ِٝنؿايت٘ ٜه ٕٛبٝت٘ ػرل بٝت عٓـ اهلل (تعاىل)؛ ألٕ ايٓؿٛي
كتًؿ ١ايطباعَ ،تبا ١ٜٓاألَند ،١ؾلمبا م ٜٔايٌٝطإ ملٔ نؿٌ أب ٙٛأ ٚأَ٘ ٜتُٝاّ يف بٝت،
إٔ األدل ػاْ باألب أ ٚاألّ – ايهاؾٌ-أَا باق ٞأؾلاؿ األهل ٠ؾِٗ يف سٌ َٔ أَلِٖ
ٚيٝى شلِ عالق ١بايلعا ١ٜاالدتُاع ،١ٝأ ٚاملعاًَ ١عٔ ايٓيب  أْٗا َوؤٚي ١ٝاؾُٝع ؾؿٞ
اؿـٜح عٔ أبُٖ ٞلَِٜلَ  َ٠عٔ ايٓيب  قاٍ ":ػَ ِٝلُ بَِٝتٕ يف ايُُِؤًُِٔنيَ بَِٝتْ ؾَٜ ٘ٝتُٜٔ ِْٝشِؤَُ
إيًََٚ ٘ٝلٗ بَِٝتٕ يف ايُُِؤًُِٔنيَ بَِٝتْ ؾَٜ ٘ٝتُٜٔ ِْٝوَا ُ٤إي .)3("٘ٝؾذعٌ اـرل ١ٜنًٗا يًق ٟنؿٌ

ٜتُٝاّ ؾأنلَٚ ٙٛأسوٓٛا إيٚ ،٘ٝدعٌ ًل ايبٛٝت ملٔ اعتـٚ ٣أها ٤إىل ايٝتٚ .ِٝنؿاي١
ايٝتٚ ِٝكعاٜت٘ تعـ َٔ أععِ ايكلبات عٓـ اهلل (تعاىل) .ؾًكـ دعٌ اهلل (تباكى ٚتعاىل) َٔ
ٜك ّٛعًً ٢ؤ ٕٚايٝتاَ ٢بايوع ٞشلِ عٔ َِـك كمم أ ٚسٝا ٠آَٓ ،١ي٘ أدل اجملاٖـ ٜٔيف
هب ٌٝاهلل (عن ٚدٌ) ،بٌ يكـ دعٌ اهلل (تعاىل) ي٘ أدل َٔ أَْٔٗ ٢اكُ ٙاُ٥اّٚ ،يً٘ٝ
)ٔ( أيمف خميس عمر حماد ،المصدر السابؽ ،صٕٔ.
)ٕ( عبد الرؤوؼ المناوي ،جٔ ،المصدر السابؽ ،ص.ٔٓٛ
)ٖ( أخرجو محمد بف يزيد القزويني ،جِٕ ،كتَاب ْاأل ََد ِبَ ،باب َح ا
ؽ ا ْلَيتِ ِيـ ،حديث رقـ
( ،)ٖٜٙٚالمصدر السابؽ ،صٖٕٔٔ.
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وهٔنئ
قاُ٥اّ ،ؿـٜح أبٖ ٞلٜل  ٠قاٍ :قاٍ ايٓيب  ":قاٍ ايوٖاعٔ ٞعً ٢ايِأَ ِكًََََٚ ٔ١ائُِ ِ
نَايُُِذَأٖـٔ يف هَبٔ ٌٔٝايًٖ٘ٔ أ ٚنَايٖقٔ َُُِّٜٛ ٟايَٖٓٗاكَ ََٜٚكُ ُّٛايًٖٜ َٔٚ .)1("ٌَِٝتٛىل نؿاي ١ايٝتِٝ
ٚكعاٜت٘ ٜٓاٍ كٓ ٢اهلل (هبشاْ٘ ٚتعاىل)  ّٜٛايكٝاَ ١ؿـٜح ابٔ عُل (كٓ ٞاهلل عُٓٗا) إٔ
كه ٍٛاهلل  قاٍ" :إٕ ايٝت ِٝإفا به ٢اٖتن يبها ٘٥علَ ايلمحٔ ؾٝك ٍٛاهلل (تعاىل)
ملال٥هتٜ٘ :ا َال٥هيت َٔ فا ايق ٟأبهٖ ٢قا ايٝت ِٝايق ٟغٝبت أبا ٙيف ايذلاب ؾتكٍٛ
املال٥ه :١كبٓا أْت أعًِ ؾٝك ٍٛاهلل (تعاىل) ملال٥هتٜ٘ :ا َال٥هيت أًٗـٚا إٔ َٔ أههت٘
ٚأكٓا ٙإٔ أكٓ ّٜٛ ٘ٝايكٝاَ "١ؾهإ ابٔ عُل (كٓ ٞاهلل عُٓٗا) إفا كأٜ ٣تُٝاّ َوض
بلأه٘ ٚأعطا٦ًٝ ٙا(.)2

ادلغهت انثبَي

عجيعخ االنتزاو ثبإلَفبق عهً انيتيى واَقضبئه
 ٌٌُٜؿكاهٖ ١قا املطًب بٝإ طبٝع ١االيتناّ باإلْؿام عً ٢ايٝت َٔٚ ،ِٝثِ
ايتطلم إىل األهباب أ ٚايٛها ٌ٥اييت بٗا تؤؿ ٟإىل اْكٔا ٤االيتناّ باإلْؿام عً ٢ايٝت ،ِٝيقا
هٝتِ تكوٖ ِٝقا املطًب عً ٢ايؿلعني اآلتٝني:
ايؿلع األ : ٍٚطبٝع ١االيتناّ باإلْؿام عً ٢ايٝت.ِٝ
ايؿلع ايجاْ :ٞاْكٔا ٤االيتناّ باإلْؿام عً ٢ايٝت.ِٝ
انفرع األول

عجيعخ االنتزاو ثبإلَفبق عهً انيتيى
َٔ ًٜتنّ باإلْؿام عًٜ ٢ت ِٝخيتاك بإكاؿت٘ ٖقا ايتِلف ايقٜ ٟلتب أثلا َؿاؿٙ
اهتُلاك املًتنّ باإلْؿام ؿني اْكٔاٖ ٤قا االيتناّ باألهباب اييت هٝتِ تٝٓٛشٗا السكا،
ؾٗقا االيتناّ ٖ ٛتِلف قاْ ْٞٛقٛاَ٘ إكاؿ ٠املًتنّ ألْ٘ خيتاك ٙبإكاؿت٘ املٓؿلؿ ٠اؿلَٔ ٠
ؿ ٕٚإٔ ٜتٛقـ ٖقا ايٌٓ ٤ٛعً ٢قب ٍٛايطلف ايجاْٜ َٔٚ ،ٞبقٍ املاٍ عًٜ ٢ت ِٝؿٕٚ

)ٔ( أخرجو محمد بف إسماعيؿ البخاري ،جِ٘ ،كتَاب ْاأل ََد ِب ،باب الس ِ
َّاعي عمى ْاأل َْرَممَ ِة،
َ
حديث رقـ (ٓ ،)٘ٙٙالمصدر السابؽ ،ص.ٕٕٖٚ
)ٕ( نقالً عف محمد بف أحمد األنصاري القرطبي ،جٕٓ ،المصدر السابؽ ،صٔٓٔ .لـ أجد
في كتب الحديث نصو فأوردتو لمفائدة دوف تحقيؽ.
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()1

َكابٌ ٜوُ ٢تِلؾ٘ تدلعا أ ٚنُا أطًل عً ٘ٝأسـ ًلاغ ايكإْٛ

بايتدلع احملض

(اـايّ) متٝنا ي٘ عٔ تدلعات أػلٚ .٣يعٌ هبب توُٝت٘ بايتدلع احملض ٜلدع إىل
ٌْٚ ٘٥ٛؿميَٛت٘ بِٛكَ ٠وتكًَٓٚ ١ؿلؿ ٠إىل سني اْكٔاؤٖٓٚ .ٙاى َٔ(ٜ )2ل ٣إٔ االيتناّ
ايتدلع ٖٛ ٞإجياب مبعٓا ٙاـاْ ٚعلؾ٘ بإجياب اإلْوإ َعلٚؾا عًْ ٢ؿو٘ َطًكا أٚ
َكٝـا.
ٚايك :ٍٛبإٔ االيتناّ باإلْؿام عً ٢ايٝت ٖٛ ِٝإجياب اإلْوإ َعلٚؾا عًْ ٢ؿو٘
ُشٝض؛ ألْ٘ ٌٜٓأ بإكاؿ ٠املًتنّ ٚاػتٝاك َٔ ٖٛٚ ٙأعُاٍ املعلٚف ٚاـرل ٚايدل باآلػل،ٜٔ
ٚيهٓ٘ أغؿٌ ساي ١تأقٝت ٖقا االيتناّ مبـَ ٙع ،١ٓٝؾكـ خيتاك ًؼّ اإلْؿام عًٜ ٢ت ِٝملـ٠
قـؿ ٠أ ٚؼكٝل أَل َا َجال ؿني سِٛي٘ عًًٗ ٢اؿَ ٠ع ١ٓٝؾقيو ٖ ٛدا٥ن ،ؾُجًُا ًٜتنّ
ايتناَا َطًكا أَ ٚعًكا عًً ٢لط بِلف ايٓعل عٔ ُؿٖ ١قا ايٌلط ،نإٔ ٜه ٕٛإكاؿ ٟأٟ
َعًكا عً ٢إكاؿ ٠املًتنّ َجال ٜٓؿل َا ؿاّ ٖ ٛبِش ١دٝـٜٚ ٠دلأ َٔ ايتناَ٘ مبلٓ٘ أٚ
ٜعًل ايتناَ٘ عً ٢إكاؿ ٠ايطلف ايجاَْ ٞجال ًٜتنّ باإلْؿام إفا كغب املوتؿٝـ بقيو أٜ ٚعًل
ايتناَ٘ عًً ٢لط ٚاقـ َجال ًٜتنّ باإلْؿام ؿني سِ ٍٛايٝت ِٝعًًٗ ٢اؿ ٠ؿكاهَٔ ١ٝ
ػاكز ايعلام أٜ ٚعًك٘ عًً ٢لط ؾاهؽ َجال عـّ َناٚي ١ايٝت ِٝألعُاٍ َع.١ٓٝ

)ٔ) التبرعات ثالثة أنواع ىي ٔ -تبرع محض مثؿ اليبة والصدقة والوصية  -ٕ .تبرع
ابتداء ومعاوضة انتياء مثؿ الكفالة -ٖ .تبرع ضمف عقد مثؿ المحاباة في البيع والشراء.
احمد إبراىيـ إبراىيـ ،التزاـ التبرعات ،بحث منشور في مجمة القانوف واالقتصاد ،كمية
الحقوؽ ،سنة (ٕ) ،ع(٘) ،سنة ٕٖ ،ٜٔص٘ٓ.ٙ

)ٕ) أما اإليجاب بمعناه العاـ فيو إيجاب اإلنساف أم ار عمى نفسو باختياره وارادتو مف تمقاء
نفسو فيذا ىو االلتزاـ االختياري .عبد العزيز الخياط ،نظرية العقد والخيارات في الفقو
اإلسالمي ،بحث منشور في مجمة سمسمة الدراسات المصرفية والمالية اإلسالمية ،المعيد
العربي لمدراسات المالية والمصرفية ،عماف ٗ ،ٜٜٔص.ٜ
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ٚايك :ٍٛبإٔ االيتناّ ايتدلع ٞباإلْؿام ٖ ٛإجياب اإلْوإ أَلا يف اؿاٍ أ ٚيف

املوتكبٌ( .)1ؾقيو غرل ؿقٝل؛ ألْ٘ إفا نإ ِٜض االيتناّ باإلْؿام عًٜ ٢ت ِٝيف اؿاٍ ،ؾال
ِٜض ايك :ٍٛبايتناَ٘ يف املوتكبٌ؛ ألْ٘ ِٜبض ٚعـا ٚيٝى ايتناَا(.)2
انفرع انثبَي

اَقضبء االنتزاو ثبإلَفبق عهً انيتيى
ال ٌٜٓأ االيتناّ باإلْؿام عً ٢ايٝت ِٝيٝـ ّٚبٌ ٜٓكٔ ٞبأهباب َٓٗاٜ :لدع إىل
طليف االيتناّ أ ٚبتشكٝل اشلـف ايق ٟؾلض َٔ أدً٘ٚ ،هٝتِ تٝٓٛض فيو يف املكاُـ
اآلت:١ٝ
املكِـ األ :ٍٚاْكٔا ٤االيتناّ باإلْؿام عً ٢ايٝت ِٝبوبب املًتنّ.
املكِـ ايجاْ : ٞاْكٔا ٤االيتناّ باإلْؿام عً ٢ايٝت ِٝبوبب املًتنّ ي٘ (ايٝت.)ِٝ
ادلقصذ األول

اَقضبء االنتزاو ثبإلَفبق عهً انيتيى ثسجت ادلهتزو
ٜٓكٔ ٞااليتناّ باإلْؿام عً ٢ايٝت ِٝبوبب املًتنّ بٛؾات٘ ٚإؾاله٘ ٚتٝٓٛض فيو
عًٚ ٢ؾل اآلت:ٞ
أٚالّٚ :ؾا ٠املًتنّ؛ ألٕ ٖقا االيتناّ ايتدلعً ٞؼِ ٞايتنّ ب٘ ألهباب ؿ ١ٜٝٓأ ٚأػالق،١ٝ
ؾإ ٚؾا ٠املًتنّ تًِض هببا الْكٔاٚ ٘٥ال ٜٓتكٌ إىل ٚكثت٘ َا مل خيذل ٖؤال ٤اهتُلاكٙ
عٓـ٥ق ًٜتنَ ٕٛعًٚ ٢ؾل إدلا٤ات دـٜـٜٚ ،٠كاي عًٚ ٢ؾا ٠املًتنّ إُابت٘ بعاكض َٔ
عٛاكض األًَٖ ١ٝجٌ اؾٓٚ ٕٛايوؿ٘ ٚغرلٖا َٔ ايعٛاكض األًُٚ ١ٝاملهتوب.)3(١
ثاْٝاّ :إؾالي املًتنّ؛ الٕ ٖقا االيتناّ ٜلتبط بايكـك ٠املاي ١ٝيًًُتنّ عً ٢األؿا ،٤ؾإفا عذن
عٔ االهتُلاك بٗق ٙايٓؿك ١إلؾاله٘ أْكٔ ٢ايتناَ٘ يعذن ٙاملاي.ٞ

)ٔ) عدناف السرحاف ،نوري حمد خاطر ،شرح القانوف المدني ،مصادر الحقوؽ الشخصية
(االلتزامات) ،دار الثقافة لمنشر والتوزيع ،عماف ٕٓٓٓ ،صٕٕ.
)ٕ) المذكرة اإليضاحية لمقانوف المدني األردني ،جٔ ،ص.ٕٙٚ
)ٖ) البزدوي ،المصدر السابؽ ،ج  ،ص
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ادلقصذ انثبَي

اَقضبء االنتزاو ثبإلَفبق عهً انيتيى ثسجت ادلهتزو نه (انيتيى)
ٜٓكٔ ٞااليتناّ باإلْؿام عً ٢ايٝت ِٝبوبب ايٝتْ ِٝؿو٘ يف ثالخ ساالت ميهٔ
تٝٓٛشٗا عًٚ ٢ؾل اآلت:ٞ
أٚالّٚ :ؾا ٠ايٝت .ِٝإفا تٛيف ايٝتٜٓ ِٝكٔ ٞايتناّ املٓؿل الهتشايٚ ١دٛؿ قٌ االيتناّٚ ،ألٕ
غاٖ ١ٜقا االيتناّ ٖ ٛاإلْؿام عًٚ ،٘ٝبٛؾات٘ مل ٜعـ ٖٓاى َوٛغا قاْْٝٛا الهتُلاكٖٚ ٙقا
ميجٌ تطبٝكا يًكٛاعـ ايعاَ.١
ثاْٝاّ :ثبٛت َِـك كمم يًٝت .ِٝإفا ؼكل يًٝتَِ ِٝـك ًلع ٞثابت يًلمم ست ٢قبٌ
بًٛغ٘ هٔ ايلًـٜٓ ،كٔ ٞااليتناّ باإلْؿام عً ٘ٝألٕ ايٝت ِٝأُبض قاؿكا عً ٢ايعٌُ
ٚايتهوبٚ ،بإَهإ املًتنّ ايتجبت َٔ فيو بايتشل ٟعٔ املِـك املٌلٚع يتهوب ايٝت.ِٝ
أَا إفا بًؼ ايٝت ِٝهٔ ايلًـ َِ ٖٛٚاب بعاٖ ١عكً ٘ٝأ ٚأُٝب بٗا السكا أ ٚنإ ايٝتِٝ
أْج ٢ؾٝوتُل االيتناّ باإلْؿام عً ،ِٗٝأ ٚتكلك ايـٚي ١مبؤهواتٗا االدتُاع ١ٝؿػال ثابتا
يًٝت ِٝامللٜض( ،)1أ ٚتتنٚز األْج ٢ؾٓٝكٔ ٞااليتناّ باإلْؿام عًٗٝا(.)2
ثايجاّ :بًٛؽ ايٝت ِٝهٔ ايلًـ .إفا بًؼ ايٝت ِٝهٔ ايلًـ أُبض قاؿكا عً ٢ايعٌُ ٚايهوب
ؾٓٝكٔ ٞااليتناّ باإلْؿام ،إف ٜه ٕٛقـ ْؿق ايتناَ٘ ٚبلأت فَت٘ َٓ٘ باألؿا.٤
ٜٚجاك يف ٖقا املكاّ تواؤٍ َ :ٖٛٚتٜٓ ٢كطع ايٝتِ يف ايؿك٘ اإلهالَٞ؟ .يكـ أتؿل
ايؿكٗا ٤املوًُ ٕٛعً ٢إٔ األَٛك اآلت ١ٝتؿٝـ ايبًٛؽ(:)3
)ٔ) لمزيد ينظر د .محمد وياللي ،المصدر السابؽ ،صٔٔ وما بعدىا.
)ٕ) ينظر محمد السيسي ،كفالة اليتيـ حكميا وشروطيا ،بحث منشور في االنترنيت،
 ،ٕٜٓٓصٔ عمى الموقع

Http:// wwwmohasisi . maktoobblog . com

)ٖ( عالء الديف الكاساني الحنفي ،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ،جٔ ،دار الكتاب
العربي ،بيروت ،طٕ ،ٜٕٔٛ ،صٔٔٙوٗٗٔ؛ محمد بف يوسؼ العبدري المالكي،
التاج واإلكميؿ لمختصر خميؿ ،ج٘ ،المصدر السابؽ ،صٜ٘؛ محمد الخطيب الشربيني

الشافعي ،مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنياج ،جٕ ،دار الفكر ،بيروت ،مف
دوف سنة نشر ،ص٘ٔٙ؛ عبد اهلل بف أحمد بف قدامة المقدسي الحنبمي ،المغني،
المصدر السابؽ ،صٕ٘ٓ.
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أٚالّ :االستالّ :يػ :١اؾُٔاع ٚم ٙٛيف ايٓ .)1(ّٛاُطالساّ ٖٛ :ػلٚز املين يف ْ ّٛأٜ ٚكع١
ظُاع أ ٚغرل ٖٛٚ .)2(ٙأَاك ٠عً ٢بًٛؽ ايقنل ٚاألْج .٢قاٍ تعاىلَٚ{ :إٔفَا بًََؼَ ايِأَطِؿَاٍُ َٔٓهُُِ
هتَأِفََٕ ايٖقٔ َٔٔ َٜٔقَبًِِِٔٗٔ نَقَئوَ ُٜب َِّ ُٔٝايًُٖ٘ يَهُِِ آَٜاتٔ٘ٔ َٚايًُٖ٘ عًَِْٔ ٝ
وتَأِفُْٔٛا نََُا ا ِ
ايِشًَُُِ ؾَ ًِِ َٝ
سَهٔٚ .)3(}ِْٝيف اؿـٜح عٔ عَا( َ١ٌَٔ٥كٓ ٞاهلل عٓٗا) ":إَٖٔ كَهُ ٍَٛايًٖ٘ٔ  قاٍ ":كُؾٔعَ ايِكًََُِ
ِبٔ ِّٞستِ َٜ ٢ه ُبلَ"( ،)4ؾإفا
وتَِٝكٔغَ َٚعَِٔ ايِ ُُبِتًََ ٢ستِ َٜ ٢بلَأَ َٚعَِٔ اي ٖ
عٔ ثًََاثَ :ٕ١عٔ ايٖٓا ِٔٔ٥ستِ َٜ ٢
ؾإفا ؼكل االستالّ ٜجبت ايبًٛؽ ب٘ ٜٓٚتؿ ٞايٝتِ عٓـ َٔ ؾكـ أبا ٙقبً٘ ملا ك ٣ٚعٔ عًَٔ ٗ
ٞ
بٔ أب ٞطَائبٕ  قاٍ :سَؿٔعِتُ عٔ كه ٍٛايًٖ٘ٔ  ":يَا ُٜتَِِ بَعِـَ اسِتًَٔإّ ٚال َُُُاتَ  َِّٕٜٛإىل
ايًٖ.)5("ٌِٔٝ

ثاْٝاّ .اؿٝض :يػ:١ايوٝالٕ( .)6اُطالسا  :ؿّ دبً - ١أ ٟتكتٔ ٘ٝايطباع ايوً– ١ُٝ
خيلز َٔ أقِ ٢كسِ امللأ ٠بعـ بًٛغٗا عً ٢هب ٌٝايِش َٔ ١غرل هبب يف أٚقات
َعًٚ .)7(١َٛاؿ ١ٔٝأَاك ٠عً ٢بًٛؽ امللأٜ ٠جبت ب٘ ايتهًٝـ ٜٓٚتؿ ٞب٘ ايٝتِ .أَا األَل
اييت اػتًـ ايؿكٗا ٤املوًُ ٕٛعًٗٝا ؾٗ ٛايؤ ايقَ ٖٛ ٟعٓ ١ايبًٛؽ :-إف ٜدلم َقٖبإ
بٌإٔ ؼـٜـ هٔ ايبًٛؽ ٚنُا ٜأت:ٞ
املقٖب األ :ٍٚفٖب اؿٓؿ ١ٝيف املٌٗٛك عٓـِٖ ٚاملايه :- )8(١ٝإىل إٔ ايٝت ِٝال تٓتؿٞ
عٓ٘ ُؿ ١ايٝتِ ٚال ِٜبض بايػاّ ستٜ ٢تِ ي٘ مثإ عٌل ٠هٓ ١يًػالّ ٚهبع عٌل ٠هٓ١
)ٔ( محمد بف مكرـ بف منظور األفريقي المصري ،جٕٔ ،المصدر السابؽ ،ص٘ٗٔ.
)ٕ( محمد الخطيب الشربيني الشافعي ،جٕ ،المصدر السابؽ ،ص.ٔٙٙ
)ٖ( سورة النور ،اآلية (.)ٜ٘

)ٗ( أخرجو سميماف بف األشعث أبو داود السجستاني األزدي ،جِٗ ،كتَاب ا ْل ُح ُد ِ
ودَ ،باب في
ِ
ا ْل َم ْجُن ِ
يب َح ِّدا ،حديث رقـ ( ،)ٖٜٗٛالمصدر السابؽ ،ص.ٖٜٔ
وف َي ْس ِر ُ
ؽ أو ُيص ُ
وصححو األلباني في سنف أبي داوود.
ِ
ص َاياَ ،باب ما
)٘( أخرجو سميماف بف األشعث أبو داود السجستاني األزدي ،جٖ ،كتَاب ا ْل َو َ
جاء َمتَى َي ْنقَ ِطعُ ا ْلُيتْ ُـ ،حديث رقـ (ٖ ،)ٕٛٚالمصدر نفسو ،ص٘ٔٔ.
) (ٙمحمد بف محمد بف عمي المقري الفيومي ،جٔ ،المصدر السابؽ ،ص.ٜٔ٘
) (ٚمحمد الخطيب الشربيني الشافعي ،جٔ ،المصدر السابؽ ،ص.ٔٓٛ
) (ٛنقالً عف محمد بف أحمد األنصاري القرطبي ،ج٘ ،المصدر السابؽ ،صٖ٘.
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يًذاكٚ .١ٜقـ اهتٓـٚا إىل األؿي ١اآلت :-١ٝقٛي٘ تعاىلَٚ{ :الَ تَكِلَبُٛاِ ََاٍَ اِيَٝتٔ ِٔٝإٔالٖ بٔاٖيتَٔ ٖٔ ٞ
ٞ
وؤُٚالّ }(ٚ )1قٛي٘ تعاىلَٚ{:الَ تَ ِكلَبُٛاِ
أَ ِسؤَُ سَتَٖٜ ٢بًُِؼَ أًَُـَٖٚ ُٙأَِٚؾُٛاِ بٔايِعَِٗـٔ إٕٖٔ ايِعَِٗـَ نَإَ ََ ِ
وطٔ الَ ُْهًَِّ ُ
ـ
ََاٍَ اِيَٝتٔ ِٔٝإٔالٖ بٔاٖيتٔ َٖٞٔ ٞأَسِؤَُ سَتَٖٜ ٢بًُِؼَ أًَُـَٖٚ ُٙأَِٚؾُٛاِ اِيهََٚ ٌَِٝائُِٝنَإَ بٔايِكٔ ِ
َْؿِواّ إٔالٖ ُٚهِعََٗا َٚإٔفَا قُ ًِتُِِ ؾَاعِـٔيُٛاِ َٚيَ ِٛنَإَ فَا ُقلِبََٚ ٢بٔعَِٗـٔ ايًٓ٘ٔ أَِٚؾُٛاِ فَئهُِِ َُٖٚانُِ بٔ٘ٔ يَعًَٖهُِِ
تَقَ ٖنلُ .)2(}َٕٚاف ٜوتـٍ َٔ اآلٜات ايهلمي ١عً ٢إٔ ايٝت ِٝال ٜبًؼ أًـٚ ٙال ِٜبض بايػاّ

ستٜ ٢تِ ي٘ مثاْ ٞعٌل ٠هٓ ١يًػالّ ٚهبع عٌل ٠هٓ ١يًذاك.)3(١ٜ
املقٖب ايجاْ :ٞأبٜٛ ٛهـ ٚقُـ  ٚأب ٛسٓٝؿ ١يف كٚاٚ )4(١ٜايٌاؾعٚ )5(١ٝاؿٓابً )6(١قايٛ
ٜٚتشكل ايبًٛؽ إفا أمت ايػالّ ٚاؾاك ١ٜمخى عٌل ٠هٓ ١قُل َٔ ١ٜغرل تؿلٜل عٓـِٖ بني
فنل أْجٚ .٢قـ اهتٓـٚا إىل األؿي ١اآلت :١ٝملا دا ٤يف اؿـٜح ايِشٝض عٔ ابٔ عَُُلَ (كٓٞ
اهلل عُٓٗا) ":إَٖٔ كَهُ ٍَٛايًٖ٘ٔ  عَلََُٓ٘  ّٜٛأُسُـٕ  ٖٛٚبٔ أَ ِكبَعَ عٌَِلَ َ٠هََٓ ّ١ؾًِ جين ٙثُ ِٖ
ٌلَ َ٠ؾَأَدَامَْٔ ٞقاٍ َْاؾٔعْ :ؾَكَـَِٔتُ عً ٢عَُُلَ بٔ عبـ
عَلََٓٓٔ ّٜٛ ٞايِؼَِٓـَمٔ ٚأْا بٔ ػَ ُِىَ عَ ِ
ايِعَنٜٔنٔ  ٖٛٚػًَٔٝؿَ ْ١ؾَشَ ٖـ ِث ُتُ٘ ٖقا اؿـٜح ؾكاٍ :إٕٖٔ ٖقا يَشَـٌّ بني ايِٖػٔرلٔ َٚاِيهَبٔرلٔ َٚنَتَبَ إىل
عُُٖائ٘ٔ إَِٔ َٜؿِلُٔٓٛا ئَُِٔ بًََؼَ ػَ ُِىَ عٌَِلَٜ .)7("َ٠وتـٍ َٔ األساؿٜح ايٌلٜؿ ١عً ٢أْٗا تّٓ
عً ٢ؼـٜـ هٔ ايبًٛؽٜٚ ،ؤنـ فيو أٜٔاّ سـٜح ابٔ عِ  بايوٓ ١ايكـك ١ٜايه ١ْٝٛاؾاك١ٜ
عً ٢إٔ ايػالّ ٚاؾاك ١ٜال ٜتأػل ايبًٛؽ عُٓٗا عٔ مخى عٌل ٠هٓ ١غايباّ(ٚ .)8جيـ أسـ
)ٔ( سورة اإلسراء ،اآلية (ٖٗ).
)ٕ( سورة األنعاـ ،اآلية (ٕ٘ٔ).
)ٖ( شياب الديف السيد محمود األلوسي البغدادي ،روح المعاني في تفسير القرآف العظيـ
والسبع المثاني ،جٗ ،دار إحياء التراث العربي ،بيروت ،مف دوف سنة نشر ،صٕٗٓ.

)ٗ( نقالً عف محمد بف أحمد األنصاري القرطبي ،ج٘ ،المصدر السابؽ ،صٖ٘.

)٘( محمد بف إدريس ،األـ ،جٕ ،دار المعرفة ،بيروت ،طٕ ٖٜٖٔ ،ىػ ،مف دوف سنة نشر،
نشر ،صٜٔٓ؛ محمد الخطيب الشربيني ،جٕ ،المصدر السابؽ ،ص.ٔٙٙ
) (ٙعبد اهلل بف أحمد بف قدامة المقدسي ،الشرح الكبير ،جٗ ،مف دوف مكاف ودار وسنة
نشر ،صٕٔ٘.

اد ِ
) (ٚأخرجو محمد بف إسماعيؿ أبو عبداهلل البخاري ،جِٕ ،كتَاب َّ
اتَ ،باب ُبمُوِغ
الشيَ َ
ابَي ِ
ادتِ ِي ْـ ،حديث رقـ (ٕٕٔ٘) ،المصدر السابؽ ،ص.ٜٗٛ
اف َو َشيَ َ
الص ْ
) (ٛأيمف خميس عمر حماد ،المصدر السابؽ ،ص٘.
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املؿول )1(ٜٔإٔ ايبًٛؽ ٜعلف بأسـ مخو ١أًٝا ،٤ثالثٌٜ ١ذلى ؾٗٝا ايلداٍ ٚايٓوا:ٖٞٚ ٤
االستالّ ٚاإلْباتٚ ،اهتهُاٍ مخى عٌل هٓ٦ًٝٚ ،١إ خيتِإ بايٓواُٖ ٤ا :اؿٝض
ٚاؿبٌ.
ٚيًتٛؾٝل بني أُشاب املقٖبني ْك :ٍٛبإٔ ايكاعـ ٠ايعاَ ١اييت ؼهِ عً ٢ايٝتِٝ
ببًٛغ٘ هٔ ايلًـ ٖ ٞإمتاَ٘ ايجآَ ١عٌل َٔ ٠ايعُلٚ ،اهتجٓا َٔ ّ٤فيو ٜعـ ناَالّ يألًٖ١ٝ
إفا بًؼ اـاَو ١عٌل َٔ ٠ايعُل.
اخلبمتـخ
بعـ إٔ اْتٗٓٝا َٔ َٛٓٛع عجٓا بع َٔ ٕٛاهلل (هبشاْ٘ ٚتعاىل) ٚتٛؾٝل َٓ٘
ؾكـ تًُٓٛا إىل أِٖ ايٓتا٥ر ٚايتُٝٛات اآلت:١ٝ
أٚالّ  -ايٓتا٥ر:
ٓ .1لٚك ٠اهتشـاخ قوِ ػاْ يف احملانِ ايٌلع ١ٝملتابع ١أسٛاٍ األٜتاّٜ ،كّٛ
بتِٓٝب األٚيٝاٚ ٤األُٝٚا ٤عًٚ ،ِٗٝتُٓ ١ٝأَٛاشلِ ٚإجياؿ نؿال ٤شلَِٚ ،تابعً ١ؤٕٚ
ؿكاهتِٗ ٚعالدِٗ.
 .2ايطًب َٔ َـٜلٜات األٚقاف ؽِ ّٝبعض ُ ػطب اؾُع ١يًذلغٝب يف نؿاي ١ايٝتاَ٢
ٚإٌْا ٤إؿاك ٠عاَ ١يف ٚماك ٠ايٌؤ ٕٚاالدتُاع ١ٝيلعا ١ٜايٝتاَ.٢
ٓ.3لٚك ٠تٌذٝع مجعٝات كعا ١ٜايٝتاَ ٢املٓتٌل ٠يف ايعلام ،إلجياؿ نؿال ٤أيٝتاَ ٢ايقٜٔ
ٜعَ ٌٕٛٝع أٚيٝا ٤أَٛكِٖ.
 .4إٔ تكٚ ّٛها ٌ٥اإلعالّ املوُٛعٚ ١امللٚ ١ٝ٥املكل ٠٤ٚبتبِرل اجملتُع عكٛم ايٝتاَ٢
ٓٚلٚك ٠احملاؾع ١عًٗٝا.
ُ .5لف نؿاالت َاي ١ٝيًٝتاَٚ َٔ ٢ماك ٠ايٌؤ ٕٚاالدتُاع ،١ٝمبا  ُٜٔٔشلِ عٌّٝا نلميّا،
َع اؿلْ عً ٢املواٚا ٠ايتاَ ١بِٗٓٝ
 .6إعؿا ٤ايٝتاَ َٔ ٢كه ّٛاملـاكي ٚاؾاَعات ،أ ٚؽؿٗٔٝا يتِبض كَنٚ ،١ٜتٛؾرل
ايهتب ٚايكلطاهٚ ١ٝاؿكا٥ب املـكه ١ٝشلِ.
)ٔ( عبد الرحمف بف عمي بف محمد الجوزي ،جٕ ،المصدر السابؽ ،ص٘ٔ؛ وىذا ما يراه
د.بدراف العياري ،المصدر السابؽ ،صٖٕ.
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 .7إعؿا ٤أَٛاٍ ايٝتاَ َٔ ٢ائلا٥بَٚ ،طايب ١ايبًـٜات بعٌُ ػِِ ػاْ بأُهَلِٖ عٔ
َِاكٜـ املاٚ ٤ايهٗلبا.٤
 .8إٌْآُ ٤ـٚم ػرل ٟػاْ بايٝتاَ ،٢يإلْؿام عًٚ ِٗٝكعاٜتِٗٚ ،تعًٚ ،ُِٗٝمحاٜتِٗ
َٔ ايؿكل ٚامللض ٚاالملاف ٚايتو.ٍٗٛ
 .9إٔ ٜه ٕٛايعاًَ ٕٛيف ؿُٚك كعا ١ٜايٝتاَ َٔ ٢محً ١اإلدام ٠يف ايذلبٚ ١ٝعًِ ايٓؿى
ٚايٌلٜع ١اإلهالَ.١ٝ
 .10ايعٌُ عً ٢تأٖ ٌٝايعاًَني يف َؤهوات كعا ١ٜايٝتاَ ،٢بـٚكات تأٖٚ ١ًٝٝتلب١ٜٛ
ػاُ.١
 .11إٌْا ٤فً ١ػاُ ١بايٝتاَ ٢تِـك بأعـاؿ َتوًوًُ،١تًك ٞائ ٤ٛعً ٢سكٛم ايٝتاَ٢
ٚساداتِٗ.
 .12ؽِ ّٜٛ ّٝيف ايوٓ ١يالستؿاٍ بايٝت ،ِٝيتهلمي٘ ٚإٓؿا ٤ايبوُ ١عًً ٢ؿت. ٘ٝ
 .13إؿكاز َٛٓٛعات تتشـخ عٔ سكٛم ايٝت ِٝيف املٓاٖر ايـكاه. ١ٝ
 .14ؽِ ّٝدنَٝ َٔ ٤ناْ ١ٝاؿه ١َٛملًِش ١مجعٝات كعا ١ٜايٝتاَ. ٢
 .15تٌه ٌٝؾإ كتِ ١يتنٜٚر ايٝتاَٚ ،٢إقاَ ١سؿٌ مٚاز مجاع ٞػاْ بِٗ .
 .16عٌُ ْٛاؿٕ ُٝؿٚ ١ٝتلؾٚ ١ٝٗٝثكاؾ ١ٝيألطؿاٍ ايٝتاَ. ٢
 .17إِٔ تٛؾل اؾاَعات احملًٚ ١ٝاـاكدََٓٔ ١ٝض ؿكاه ١ٝػاُ ١بايٝتاَ. ٢
 .18إؿكاز َٛآٝع تتشـخ عٔ سكٛم ايٝت ِٝيف املٓاٖر ايـكاه. ١ٝ
 .19تجكٝـ ايٝتٚ ِٝتٛعٝت٘ عكٛق٘ ٚٚادبات٘ ػا ٙأهلت٘ ٚفتُع٘ .
 .20إِٔ تك ّٛاحملالت ٚايٌلنات ايتذاك ١ٜبتؼؿٝض األهعاك يًٝتاَ٢
 .21إثلا ٤اؾاْب ايعًُ ٞبايتعلٜـ بلعا ١ٜايٝتاَ ٢يف اإلهالّ ،نبٝإ سكٛم ايٝت ِٝيف
اإلهالّ ٚهبٌ ؼكٝكٗا َٔ ايـٚيٚ ١اجملتُعٚ ،كعا ١ٜايٝتاَ ٢يف اؿٔاك ٠اإلهالََٔ ١ٝ
اؾاَعات َٚلانن األعاخ ٚايباسجني ٚاـدلا.٤
 .22تطٜٛل فاالت عٌُ املؤهوات ٚاؾُعٝات اـرل ١ٜايعاًَ ١يف فاٍ نؿاي ١ايٝتاَ٢
يتتذاٚم ايلعا ١ٜاملاؿ ١ٜإىل سادات ايٝتاَٚ ٢أهلِٖ :اؿادات ايٓؿوٚ ١ٝايذلب١ٜٛ
ٚاالدتُاعٚ ١ٝاالقتِاؿ.١ٜ
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 .23تٜٓٛع أمناط كعا ١ٜايٝتاَ ٢بتباؿٍ اـدلات بني املؤهوات ٚاؾُعٝات اـرل ١ٜايعاًَ١
يف اجملاٍ ْؿو٘ ٚتٛسٝـ قٛاعـ ايبٝاْات ٚاالهتؿاؿ َٔ ٠ايتذاكب اإلهالَٚ ١ٝايعامل ١ٝيف
فاٍ كعا ١ٜاألٜتاّ.
 .24اإلهٗاّ يف تطٜٛل املٌٓاتٚ ،تـكٜب ايك ٣ٛايبٌلٚ ١ٜايلق ٞباؾٛاْب اإلؿاكٚ ١ٜأهايٝب
ايتٓوٝل بني اؾٗٛؿ املبقٚي ١يف ٖقا اجملاٍٜٚ ،تٛىل ٖقا ايـعِ نٌ َٔ يـ ٜ٘ايكـك٠
ناملؤهوات اؿهٚ ١َٝٛاألًٖٚ ،١ٝكداٍ األعُاٍٚ ،قاؿ ٠ايلأٚ ،ٟكداٍ ايِشاؾ،١
ٚاإلعالّ.
ثاْٝاّ -ايتُٝٛات:
 ٓلٚك ٠تٓع ِٝقاْ ٕٛػاْ ُٜعلف باهِ قاْ ٕٛايٝتاَ ٌٌُٜ ،٢اؾٛاْب األػالق١ٝٚايذلبٚ ١ٜٛايتعًٚ ١ُٝٝاالقتِاؿٚ ١ٜاالدتُاعٚ ١ٝايِشٚ ١ٝايجكاؾٚ ١ٝايوٝاس...١ٝاخل
اييت ؼتادٗا ٖق ٙايؿ.١٦
ادلصـبدر
أٚالَّ :عادِ ايًػ ١ايعلب:١ٝ
 .1أمحـ بٔ قُـ بٔ عً ٞاملكل ٟايؿ ،َٞٛٝاملِباغ املٓرل يف غلٜب ايٌلغ ايهبرل
يًلاؾع ،ٞاملهتب ١ايعًُ ،١ٝبرلٚت َٔ ،ؿ ٕٚهٌْٓ ١ل.
 .2قُـ بٔ َهلّ بٔ َٓعٛك األؾلٜك ٞاملِل ،ٟيوإ ايعلب ،ؿاك ُاؿك ،برلٚت ،طَٔ ،1
ؿ ٕٚهٌْٓ ١ل.
 .3قُـ بٔ ٜعكٛب ايؿرلٚم آباؿ ،ٟايكاَٛي احملٝطَ ،ؤهو ١ايلهاي ،١برلٚت َٔ ،ؿٕٚ
هٌْٓ ١ل.
 .4قُـ َلتٔ ٢اؿوٝين اينبٝـ ،ٟتاز ايعلٚي َٔ دٛاٖل ايكاَٛي ،ؼكٝل فُٛعَٔ ١
احملككني ،ؿاك اشلـا َٔ ،١ٜؿ ٕٚهٌْٓ ١ل.
ثاْٝاّ :نتب األساؿٜح ايٌلٜؿ:١
 .5أمحـ بٔ اؿوني بٔ عً ٞبٔ َٛه ٢ايبٗٝك ،ٞهٓٔ ايبٗٝك ٞايهدل ،٣ؼكٝل :قُـ عبـ
ايكاؿك عطاَ ،هتب ١ؿاك ايبامَ ،ه ١املهلَٖ ،١ع.ّ1414،1994
 .6أمحـ بٔ سٓبٌ ايٌٝباَْ ،ٞوٓـ اإلَاّ أمحـ بٔ سٓبٌَ ،ؤهو ١قلطبَِ ،١لَٔ ،
ؿ ٕٚهٌْٓ ١ل.
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 .7هًُٝإ بٔ األًعح أب ٛؿاٚؿ ايوذوتاْ ٞاألمؿ ،ٟهٓٔ أب ٞؿاٚؿ ،ؼكٝل :قُـ قٞٝ
ايـ ٜٔعبـ اؿُٝـ ،ؿاك ايؿهل َٔ ،ؿَ ٕٚهإ ٚهٌْٓ ١ل.
 .8عبـ ايلؤٚف املٓا ،ٟٚؾٝض ايكـٜل ًلغ اؾاَع ايِػرل ،املهتب ١ايتذاك ١ٜايهدل،٣
َِلٖ1356 ،ع.
 .9عً ٞبٔ أب ٞبهل اشلٝجُ ،ٞفُع اينٚا٥ـ َٓٚبع ايؿٛا٥ـ ،ؿاك ايلٜإ يًذلاخ ،ؿاك ايهتاب
ايعلب ،ٞايكاٖل ،٠برلٚت1407. ،
 .10قُـ بٔ إزلاع ٌٝأب ٛعبـاهلل ايبؼاك ،ٟاؾاَع ايِشٝض املؼتِل ،ؼكٝل:
ؿَِ.طؿ ٢ؿٜب ايبػا ،ؿاك ابٔ نجرل ،ايُٝاَ ،١برلٚت ،طٖ1407 ،3ع.ّ1987 ،
 .11قُـ بٔ عبـاهلل ايٓٝوابٛك ،ٟاملوتـكى عً ٢ايِشٝشني ،ؼكٝلَِ :طؿ ٢عبـ
ايكاؿك عطا ،ؿاك ايهتب ايعًُ ،١ٝبرلٚت ،طٖ1411 ،1ع.ّ1990 ،
 .12قُـ بٔ عٝو ٢ايذلَق ٟايوًُ ،ٞاؾاَع ايِشٝض هٓٔ ايذلَق ،ٟؼكٝل :أمحـ قُـ
ًانل ٚآػل ٕٚؿاك إسٝا ٤ايذلاخ ايعلب ،ٞبرلٚت َٔ ،ؿ ٕٚهٌْٓ ١ل.
 .13قُـ بٔ ٜنٜـ ايكنٜٚين ،هٓٔ ابٔ َاد٘ ،ؼكٝل :قُـ ؾؤاؿ عبـ ايباق ،ٞؿاك ايؿهل،
برلٚت َٔ ،ؿ ٕٚهٌْٓ ١ل.
َ .14وًِ بٔ اؿذاز أب ٛاؿوني ايكٌرل ٟايٓٝوابٛكُ ،ٟشٝض َوًِ ،ؼكٝل :قُـ ؾؤاؿ
عبـ ايباق ،ٞؿاك إسٝا ٤ايذلاخ ايعلب ،ٞبرلٚت َٔ ،ؿ ٕٚهٌْٓ ١ل.
 .15حي ٢ٝبٔ ًلف بٔ َل ٟايُٓ ،ٟٚٛشٝض َوًِ بٌلغ ايٓ ،ٟٚٛؿاك إسٝا ٤ايذلاخ
ايعلب ،ٞبرلٚت،ط.1392 ،2
ثايجاّ :نتب ايتؿورل.
 .16أمحـ بٔ عً ٞايلام ٟاؾِاْ ،أسهاّ ايكلإٓ ،ؼكٝل  :قُـ ايِاؿم قُشا ،ٟٚؿاك
إسٝا ٤ايذلاخ ايعلب ،ٞبرلٚتٖ1405 ،ع.
 .17اؿوني ابٔ َوعٛؿ ايبػ ،ٟٛتؿورل ايبػ ،ٟٛؼكٝل :ػايـ عبـ ايلمحٔ ايعو ،ؿاك
املعلؾ ،١برلٚت َٔ ،ؿ ٕٚهٌْٓ ١ل.
ًٗ .18اب ايـ ٜٔايوٝـ قُٛؿ األيٛه ٞايبػـاؿ ،ٟكٚغ املعاْ ٞيف تؿورل ايكلإٓ ايععِٝ
ٚايوبع املجاْ ،ٞؿاك إسٝا ٤ايذلاخ ايعلب ،ٞبرلٚت َٔ ،ؿ ٕٚهٌْٓ ١ل.
 .19عبـ ايلمحٔ بٔ عً ٞبٔ قُـ اؾٛم ،ٟماؿ املورل يف عًِ ايتؿورل ،املهتب اإلهالَ،ٞ
برلٚت ،طٖ1404 ،3ع.
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 .20عبـاهلل بٔ أمحـ بٔ قُٛؿ ،تؿورل ايٓوؿ َٔ ،ٞؿ ٕٚؿاك َٚهإ ٚهٌْٓ ١ل.
 .21ؾؼل ايـ ٜٔقُـ بٔ عُل ايتُ ُٞٝايلام ٟايٌاؾع ،ٞايتؿورل ايهبرل أَ ٚؿاتٝض ايػٝب،
ؿاك ايهتب ايعًُ ،١ٝبرلٚت ،طٖ1421 ،1ع.ّ2000 ،
 .22قُـ بٔ أمحـ األِْاك ٟايكلطيب ،اؾاَع ألسهاّ ايكلإٓ ،ؿاك ايٌعب ،ايكاٖلَٔ ،٠
ؿ ٕٚهٌْٓ ١ل.
 .23قُـ بٔ دلٜل بٔ ٜنٜـ بٔ ػايـ ايطدل ،ٟداَع ايبٝإ عٔ تأ ٌٜٚآ ٟايكلإٓ ،ؿاك
ايؿهل ،برلٚتٖ1405 ،ع.
 .24قُـ بٔ قُـ ايعُاؿ ،ٟإكًاؿ ايعكٌ ايوً ِٝإىل َناٜا ايكلإٓ ايهل ،ِٜؿاك إسٝا ٤ايذلاخ
ايعلب ،ٞبرلٚت َٔ ،ؿ ٕٚهٌْٓ ١ل.
 .25قُٛؿ بٔ عُل اينكٌل ٟاـٛاكمَ ،ٞايهٌاف عٔ سكا٥ل ايتٓنٚ ٌٜع ٕٛٝاألقا ٌٜٚيف
ٚد ٙٛايتأ ،ٌٜٚؼكٝل :عبـ ايلمام املٗـ ،ٟؿاك إسٝا ٤ايذلاخ ايعلب ،ٞبرلٚت َٔ ،ؿٕٚ
هٌْٓ ١ل.
ْ .26عاّ ايـ ٜٔاؿؤ بٔ قُـ بٔ سوني ايكُ ٞايٓٝوابٛك ،ٟتؿورل غلا٥ب ايكلإٓ
ٚكغا٥ب ايؿلقإ ،ؼكٝل :منلٜا عُرلإ ،ؿاك ايهتب ايعًُ ،١ٝبرلٚت ،طٖ1416 ،1ع،
.ّ1996
كابعاّ :نتب ايؿك٘ اإلهالَ:ٞ
أ .نتب ايؿك٘ اؿٓؿ:ٞ
 .27عال ٤ايـ ٜٔايبؼاك ،ٟنٌـ األهلاك عٔ أُ ٍٛؾؼل اإلهالّ ايبنؿ ،ٟٚط ،1ؿاك ايهتب
ايعًُ ،١ٝيبٓإ َٔ ،ؿ ٕٚهٌْٓ ١ل.
 .28عال ٤ايـ ٜٔايهاهاْ ٞاؿٓؿ ،ٞبـا٥ع ايِٓا٥ع يف تلتٝب ايٌلا٥ع ،ؿاك ايهتاب ايعلب،ٞ
برلٚت ،ط.1982 ،2
 .29عً ٞبٔ أب ٞبهل بٔ عبـ اؾً ٌٝايلًـاْ ٞامللغٝاْ ،ٞاشلـاً ١ٜلغ بـا ١ٜاملبتـ،ٟ
املهتب ١اإلهالَ َٔ ،١ٝؿَ ٕٚهإ ٚهٌْٓ ١ل.
 .30عً ٞسٝـك ،ؿكك اؿهاّ ًلغ فً ١األسهاّ ،ؼكٝل :تعلٜب :احملاَ ٞؾُٗ ٞاؿوٝين،
ز ،2ؿاك ايهتب ايعًُ ،١ٝبرلٚت َٔ ،ؿ ٕٚهٌْٓ ١ل.
ْ. .31عاّ ٚمجاع َٔ ١عًُا ٤اشلٓـ ،ايؿتا ٣ٚاشلٓـ ١ٜيف َقٖب اإلَاّ األععِ أب ٞسٓٝؿ١
ايٓعُإ ،ؿاك ايؿهل َٔ ،ؿ ٕٚهٌْٓ ١لٖ1411 ،ع.ّ1991 ،
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ب .نتب ايؿك٘ املايه:ٞ
 .32أمحـ ايـكؿٜل أب ٛايدلنات ،ايٌلغ ايهبرل ،ؼكٝل :قُـ عً ،ٍٝز ،1ؿاك ايؿهل،
برلٚت َٔ ،ؿ ٕٚهٌْٓ ١ل.
 .33قُـ بٔ ٜٛهـ بٔ أب ٞايكاهِ ايعبـك ،ٟايتاز ٚاإلنً ٌٝملؼتِل ػً ،ٌٝؿاك ايؿهل،
برلٚت ،طٖ1398 ،2ع.
ت .نتب ايؿك٘ ايٌاؾع:ٞ
 .34إبلاٖ ِٝبٔ عً ٞبٔ ٜٛهـ ايٌرلام ،ٟاملٗقب ،ؿاك ايؿهل ،برلٚت َٔ ،ؿ ٕٚهٌْٓ ١ل.
 .35تك ٞايـ ٜٔأب ٞبهل بٔ قُـ اؿوٝين اؿِٝين ايـٌَك ٞايٌاؾع ،ٞنؿا ١ٜاألػٝاك يف
سٌِّ غا ١ٜاالػتِاك ،ؼكٝل :عً ٞعبـ اؿُٝـ بًطذٚ ٞقُـ ٖٚيب هًُٝإ ،ؿاك
اـرل ،ؿٌَل ،ط.1994 ،1
 .36قُـ بٔ إؿكٜى ،األّ ،ؿاك املعلؾ ،١برلٚت ،طٖ 1393 ،2ع َٔ ،ؿ ٕٚهٌْٓ ١ل.
 .37قُـ اـطٝب ايٌلبٝينَ ،ػين احملتاز إىل َعلؾَ ١عاْ ٞأيؿاظ املٓٗاز ،ز ،3ؿاك
ايؿهل ،برلٚت َٔ ،ؿ ٕٚهٌْٓ ١ل.
خ .نتب ايؿك٘ اؿٓبً:ٞ
 .38أمحـ عبـ اؿً ِٝبٔ ت ١ُٝٝاؿلاْ ،ٞفُٛع ؾتا( ٣ٚنتب ٚكهاٚ ٌ٥ؾتاًٝ )٣ٚؽ
اإلهالّ ابٔ ت ،١ُٝٝؼكٝل :عبـ ايلمحٔ بٔ قُـ بٔ قاهِ ايعاُُ ٞايٓذـَ ،ٟهتب١
ابٔ ت َٔ ،١ُٝٝؿ ٕٚهٓ ١طبع ،ط.2
 .39عبـ اهلل بٔ أمحـ بٔ قـاَ ١املكـه ٞاؿٓبً ،ٞاملػين يف ؾك٘ اإلَاّ أمحـ بٔ سٓبٌ
ايٌٝباْ ،ٞؿاك ايؿهل ،برلٚت ،طٖ1405 ،1ع.
 .40عبـ اهلل بٔ أمحـ بٔ قـاَ ١املكـه ،ٞايٌلغ ايهبرل َٔ ،ؿَ ٕٚهإ ٚؿاك ٚهٌْٓ ١ل.
 .41عبـ اهلل بٔ قـاَ ١املكـه ،ٞايهايف يف ؾك٘ اإلَاّ املبذٌ أمحـ بٔ سٓبٌ ،املهتب
اإلهالَ ،ٞبرلٚت َٔ ،ؿ ٕٚهٌْٓ ١ل.
 .42عً ٞبٔ هًُٝإ امللؿا ،ٟٚاإلِْاف يف َعلؾ ١ايلادض َٔ اـالف عًَ ٢قٖب اإلَاّ
أمحـ بٔ سٓبٌ ،ؼكٝل :قُـ ساَـ ايؿك ،ٞز ،7ؿاك إسٝا ٤ايذلاخ ايعلب ،ٞبرلٚت،
َٔ ؿ ٕٚهٌْٓ ١ل.
 .43قُـ اـطٝب ايٌلبٝين ايٌاؾعَ ،ٞػين احملتاز إىل َعلؾَ ١عاْ ٞأيؿاظ املٓٗاز ،ؿاك
ايؿهل ،برلٚت َٔ ،ؿ ٕٚهٌْٓ ١ل.
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ػاَواّ :ؾتا ٣ٚايؿك٘ اإلهالَ ٞاملعاُل:
 .44ؾتا ٣ٚايًذٓ ١ايـا ١ُ٥يًبشٛخ ايعًُٚ ١ٝاإلؾتا ٤يف املًُه ١ايعلب ١ٝايوعٛؿ ١ٜبل٥اه١
ايعالَ ١ابٔ بام (كمح٘ اهلل) ،ؾت ٣ٛكقِ( ،)21145تاكخيٗاٖ1420 /10 /22 :عٚ ،ؾت٣ٛ
كقِ )  ) 20711تاكخيٗا ٖ1419 /12 /24عٌَٛٓ ،ك يف َٛقع اإلهالّ هؤاٍ ٚدٛاب
يف االْذلْٝت عً ٢املٛقع اآلتhttp://islamqa.info/ar/:ٞ
هاؿهاّ :نتب ايكاْ: ٕٛ
 .45ؿ .أمحـ ايهبٝو ،ٞايٛدٝن يف ًلغ قاْ ٕٛاؿٛاٍ ايٌؼِٚ ١ٝتعـٜالت٘ ،اينٚاز
ٚايطالم ٚآثاكُٖا ،ز ،1ؿاك ايعلب ١ٝيًكاْ ،ٕٛبػـاؿ.1990 ،
 .46ؿ .أفـ قُـ َِٓٛك ،ايٓعل ١ٜايعاَ ١ياليتناَاتَِ ،اؿك االيتناّ ،ؿاك ايجكاؾ،١
عُإ ،ط.2006 ،1
 .47بج ١ٓٝايوٝـ ايعلاق ،ٞايٝت ِٝطلٜكو إىل اؾٓ ،١ملٔ ٜلٜـ كؾك ١ايٓيب  ،ؿاك اؿٔاك٠
يًٌٓل ٚايتٛمٜع ،ايلٜاض ،ط.2010 ،1
 .48ؿ .بـكإ ايعٝاك ،ٟنتاب ايٝت ،ِٝؿاك احملذلَني يًتشكٝكات ايعًُٚ ١ٝايٌٓل َٚطبع١
ايِـٜل ،ايكاٖل ،٠ط2007. ،1
 .49ايكآ ٞعباي مٜاؿ ٠ايوعـٚ ٟايكآ ٞقُـ سؤ نٌهً ،ٍٛلغ قاْ ٕٛاألسٛاٍ
ايٌؼِ ١ٝايعلاق ٞكقِ  188يوٓٚ 1959 ١تعـٜالت٘ ،ؿاك ايهتب ،بػـاؿ.1994 ،
 .50ؿ .عبـ اؿ ٞسذام ،ٟايٓعل ١ٜايعاَ ١ياليتناّ ٚؾكاّ يًكاْ ٕٛايهٜٛيت( ؿكاهَ ١كاكْ،)١
املِاؿك اإلكاؿ ،١ٜايعكـ ٚاإلكاؿ ٠املٓؿلؿْ ،٠عل ١ٜااليتناّ ،ؼً ٌٝايعكـ ،ز،1ّ ،1
َطبٛعات داَع ١ايهٜٛت ،نً ١ٝاؿكٛمٖ1402 ،ع.ّ1982 ،
 .51ؿ .عبـ اجملٝـ اؿهٚ ِٝعبـ ايباق ٞايبهلٚ ٟقُـ ط٘ ايبٌرل ،ايٛدٝن يف ْعل١ٜ
االيتناّ يف ايكاْ ٕٛاملـْ ٞايعلاقَِ ،ٞاؿك االيتناّ ،ز ،1ؿاك ابٔ االثرل ،امل،ٌُٛ
ط.2011 ،2
 .52عـْإ ايولسإْٛ ،ك ٟمحـ ػاطلً ،لغ ايكاْ ٕٛاملـَِْ ،ٞاؿك اؿكٛم ايٌؼِ١ٝ
(االيتناَات) ،ؿاك ايجكاؾ ١يًٌٓل ٚايتٛمٜع ،عُإ 2000.
 .53قُـ كٚاي قًع٘ دٚ ٞقُـ ُاؿم قٓٝيبَ ،عذِ يػ ١ايؿكٗا ،٤ؿاك ايٓؿا٥ى ،برلٚت،
1985.
َِ .54طؿ ٢امحـ اينكقا ،٤املـػٌ ايؿكٗ ٞايعاّ ،ط ،1ؿاك ايكًِ ،ؿٌَل.1988 ،
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هابعاّ :ايلهاٚ ٌ٥األطاكٜض اؾاَع:١ٝ
 .55أمئ مخٝى عُل محاؿ ،أسهاّ ايٝت ِٝاملاي ١ٝيف ايٌلٜع ١اإلهالَٚ ١ٝتطبٝكاتٗا يف
احملانِ ايٌلع ،١ٝكهايَ ١ادوترل يف ايكٔا ٤ايٌلع ،ٞبإًلاف نً ١ٝايٌلٜع١
ٚايكاْ ،ٕٛاؾاَع ١اإلهالَ ،١ٝغنٖ1430 ،٠ع.ّ2099 ،
 .56توٓ ِٝقُـ مجاٍ سؤ اهتٝيت ،سكٛم ايٝت ِٝيف ايؿك٘ اإلهالَ ،ٞكهايَ ١ادوترل
يف ايؿك٘ ٚايتٌلٜع ،بإًلاف داَع ١ايٓذاغ ايٛطٓ ١ٝيف ْابًى ،ؾًوطني.2007 ،
ٌَٓٛك يف االْذلْٝت عً ٢املٛقع اآلتhttp://presstetouan.com/files/ :ٞ

ثآَاّ :ايبشٛخ ايعًُ١ٝ
 .57امحـ إبلاٖ ِٝإبلاٖ ،ِٝايتناّ ايتدلعات ،عح ٌَٓٛك يف فً ١ايكاْٚ ٕٛاالقتِاؿ،
نً ١ٝاؿكٛم ،هٓ ،)2( ١ع( ،)5هٓ1932. ١
 .58ايتبين ٚايهؿاي ،١داَع ١اؾنا٥لٌَٛٓ ،2011 ،ك عً ٢املٛقع:
?http // www . dielfa. Info /vb/showthread . php

 .59سكٛم ايٝتاَ ٢يف اإلهالّ ،عح ٌَٓٛك يف ًبه ١االيٛن ١يف االْذلْٝت عً ٢املٛقع
اآلت:ٞ
 .60سكٛم ايٝت ِٝيف ايٌلع ٚايكٛاْني ايٓٛعٚ ١ٝايكٛاْني ايـٚي ،١ٝعح ٌَٓٛك يف االْذلْٝت،
عً ٢املٛقع اآلتhttp://webcache.googleusercontent.com :ٞ
http:www.ariffino.net

 .61اؿُا ١ٜايكاْ ١ْٝٛيًِػاك /ؿكاه ١يف ايتٌلٜع اؾنا٥ل ،ٟفً ١اؿكٛم يًبشٛخ ايكاْ١ْٝٛ
ٚاالقتِاؿ / ١ٜنً ١ٝاؿكٛم ،داَع ١اإلههٓـك ،١ٜع( ،)1ؿاك اؾاَع ١اؾـٜـ.2004 ،٠
 .62مٜاؿ ْاطل حي ،٢ٝاشلـ ٟايٓب ٟٛيف كعا ١ٜايٝت( ِٝؿكاهَٛٓٛ ١ع ،)١ٝعح ٌَٓٛك يف
فً ١أعاخ نً ١ٝايذلب ١ٝاألهاه ،١ٝتِـكٖا نً ١ٝايذلب ١ٝاألهاه ،١ٝداَع ١امل،ٌُٛ
ّ ،6ع2007. ،1
 .63هامل كٓٚإ املٛه ،ٟٛأسهاّ ايٝت ِٝيف ايٌلٜعٚ ١ايكاْ ٕٛايعلاق ،ٞعح ٌَٓٛك يف
االْذلْٝت ،عً ٢املٛقع اآلت:ٞ
http://www.mabara.net/?act=showarticles&id=1

 .64عبـ اؿل اؿُنا ،ٟٚنؿاي ١األطؿاٍ املًُٗنيَ ،وتٌاك قٔا ٞ٥يف احملهُ ١االبتـا١ٝ٥
غلٜبه ،١ممًه ١املػلب ايعلب ،ّ2004 ،ٞعح ٌَٓٛك يف االْذلْٝت عً ٢املٛقع اآلت:ٞ
http://www.startimes.com
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 .65عبـ ايعنٜن اـٝاطْ ،عل ١ٜايعكـ ٚاـٝاكات يف ايؿك٘ اإلهالَ ،ٞعح ٌَٓٛك يف فً١
هًوً ١ايـكاهات املِلؾٚ ١ٝاملاي ١ٝاإلهالَ ،١ٝاملعٗـ ايعلب ٞيًـكاهات املاي١ٝ
ٚاملِلؾ ،١ٝعُإ 1994.
 .66عبـاهلل بٔ ْاُل بٔ عبـاهلل ايوـ سإ ،ؾٌٔ نؿاي ١ايٝت ،ِٝعح ٌَٓٛك يف االْذلْٝت،
عً ٢املٛقع اآلت:ٞ
 .67قُـ ايوٝو ،ٞنؿاي ١ايٝت ِٝسهُٗا ًٚلٚطٗا ،عح ٌَٓٛك يف االْذلْٝت،2009 ،
http://islamport.com/w/amm/Web/5024/1.htm

ْ 1عً ٢املٛقع:
تاهعاّ :املكاالت

Http:// wwwmohasisi . maktoobblog . com

 .68أمحـ اينَٚإ َٔ ،أسهاّ ايٝتَ ،ِٝكايٌَٛٓ ١ك ٠يف ًبه ١األيٛن ١يف االْذلْٝت،
http://www.alukah.net/sharia/
 ،2009عً ٢املٛقع اآلت:ٞ
 .69سوني ًعبإ ٖٚـإ ،سكٛم ايٝتاَ ٢يف اإلهالَّ ،كايٌَٛٓ ١ك ٠يف ًبه ١األيٛن ١يف
http://www.alukah.net/sharia
االْذلْٝت ،2009 ،عً ٢املٛقع اآلت:ٞ
 .70ؿ.قُـ ٜٚالي ،ٞنؿاي ١ايٝت ِٝتأُٝالّ ٚتٓنٜالَّ ،كايٌَٛٓ ١ك ٠يف ًبه ١األيٛن ١يف
http://www.alukah.net/Sharia/
االْذلْٝت ،2010 ،عً ٢املٛقع اآلت:ٞ
 .71كتاك قُـ ،تلب ١ٝايٝت ِٝيف ٓ ٤ٛايكلإٓ ايهلَ ،ِٜكايٌَٛٓ ١ك ٠يف ًبه ١األيٛن ١يف
االْذلْٝت ،2009 ،عً ٢املٛقع اآلت:ٞ
عاًلاّ :اؾلا٥ـ.

http://www.alukah.net/sharia

 .72دلٜـ ٠املـ ٣بلي ،دلٜـ ٠هٝاه ١َٜٝٛ ١ٝتِـك يف ف ٟقاك ،عـؿ ( ،)2768تاكخيٗا
ٌَٛٓ2013 /4 /6ك يف االْذلْٝت عً ٢املٛقع اآلت:ٞ
أسـ عٌل :ايكٛاْني ٚاألْعُٚ ١ايتعًُٝات.
 .73ايكاْ ٕٛاملـْ ٞايعلاق ٞكقِ ( )40يوٓ 1951 ١املعـٍ
 .74قاْ ٕٛؼلٜل ايذلنات ٚإؿاك ٠أَٛاٍ ايكاُلٚ ٜٔايػا٥بني ٚاحملذٛك ٜٔايعلاق ٞكقِ
( )77يوٓ1934 ١
 .75قاْ ٕٛاألسٛاٍ ايٌؼِ ١ٝايعلاق ٞكقِ ( )188يوٓ 1959 ١املعـٍ
 .76قاْ ٕٛائُإ االدتُاع ٞايعلاق ٞكقِ ( )140يوٓ1964 ١
ْ .77عاّ إؿاك ٠املٝتِ اإلهالَ ٞببػـاؿ كقِ ( )8يوٓ1932 ١؛ ْعاّ كعا ١ٜاألسـاخ
ايعلاق ٞكقِ( )52ايِاؿك يف 1964
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ْ .78عاّ كعا ١ٜاألسـاخ ايعلاق.ٞ
 .79تعًُٝات ُٓـٚم ايننا ٠ايعلاق ٞكقِ()1يوٓ1988 ١
 .80ايكب ٍٛيف قل ١ٜعا ١ً٥ايعلام تعًُٝات كقِ( )3يوت2001 ١
 .81تعًُٝات ؽَِِ ّٝلٚف دٝب  َٜٞٛيألٜتاّ ايعلاق ٞكقِ( )15يوٓ2002 ١
 .82ايتعًُٝات املاي ١ٝايعلاق ٞكقِ ( )2يوٓ1970 ١املعـٍ.
 .83قاْ ٕٛاألٜتاّ األكؿْ ٞكقِ ( )69يوٓ1953. ١
 .84قاَْ ٕٛؤهو ١تُٓ ١ٝأَٛاٍ األٜتاّ األكؿْ ٞيوٓ2004. ١
 .85ايتعًُٝات املايٚ ١ٝاإلؿاك ١ٜيدلْاَر ناؾٌ ايٝت ِٝاألكؿْ ٞيوٓٚ 1997 ١تعـٜالتٗا ُاؿك٠
مبكتٔ ٢املاؿ َٔ )13( ٠قآُْ ٕٛـٚم ايننا ٠األكؿْ ٞكقِ ( )8يوٓ.1988 ١
 .86قاَْ ٕٛؤهو ١إؿاكٚ ٠تُٓ ١ٝأَٛاٍ ايٝتاَ ٢ايؿًوطٝين كقِ ( )14يوٓ.ّ2005 ١
 .87قاْ ٕٛنؿاي ١األطؿاٍ املًُٗني املػلب ٞكقِ( )15-01يوٓ.ّ2002 ١
 .88قاْ ٕٛمحا ١ٜسكٛم ايطؿٌ ايُٝين كقِ ( )45يوٓ.ّ2002 ١
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