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 ــــلـــــــــــــــــــ: اإلا 

يهضف هظا البدث إلى مٗغفت مضي مالبمت ألاخيام اللاهىهُت   

ٗت وجدضًض خضوص الخُابم  فاٌ اإلاهملحن إلالانض الكَغ لىفالت ألَا

ٗت  فاٌ اإلاهملحن وأخيام الكَغ بحن ألاخيام اللاهىهُت لىفالت ألَا

فاٌ اإلاهملحن ًٖ هٓام  وملانضها، وبظلً جمُحز هٓام هفالت ألَا

ا   .الخبني املحغم قٖغ

م اإلالاعهت ألافلُت بحن الىهىم  خماص في هظا البدث ٖلى  اإلاىهج اإلالاعن ًٖ ٍَغ ولإلقاعة فللض جم الٖا

ُت، واإلاىهج الىنفي الخدلُلي في ول مغخلت مً مغاخل البدث ٖلى اؾخٗغاى آلاعاء  اللاهىهُت والكٖغ

 .الفلهُت وألاخيام اللاهىهُت

مثل هٓام الىفالت البضًل الكغعي    للخبني، إن هٓام الىفالت ًسخلف ًٖ هٓام الخ   ا، ٍو بني املحغم قٖغ

ٗت وملانضها الىبري هٓغا للخلاَ٘ الحانل في جدلُله  وحٗخبر أخيامه اللاهىهُت مُابلت إلاباصا الكَغ

 .للمهلحت الفًلى للُفل

األحكام القاهوهٌة لكفالة 
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فاٌ اإلاهملحن جضوع بحن زلم بضًل قغعي لىٓ ام الخبني املحغم إن ملانض ألاخيام اللاهىهُت لىفالت ألَا

ا وجدلُم الحماًت اللاهىهُت للُفل اإلاهمل، وبظلً  فهظه ألاخيام اللاهىهُت ال جسخلف ًٖ مباصا  قٖغ

ٗت الىبري اإلاخمثلت في الحفاّ ٖلى  ٗت اإلامثلت في جدلُم اإلاهلحت الٗامت وملانض الكَغ وملانض الكَغ

 الىفـ والضًً واليؿل.

 .الكفالة، الطفل، مقاصد الشزيعة، اإلاهمل، اإلاصلحة  احيةاإلافتت االكلم

 

THE LEGAL RULES OF KAFALA THE NEGLECTED 

CHILDREN IN LIGHT OF SHARIA PURPOSES 
Abstract 
 This research aims to find out the appropriateness 

of the legal provisions to foster of neglected 

children (Kafala) for the purposes of Shariah, and 

to determine the limits of congruence between the 

legal provisions for these children, the provisions, 

and purposes of   Shariah. Thus, distinguishing the system of the  foster care of neglected 

children from the legally prohibited adoption system. 

 

 in this research, we have relied on the comparative method by means. of a horizontal 

comparison between legal and Shariah texts, and the descriptive analytical method in each 

stage of the research on reviewing jurisprudential opinions and legal rulings. 

 The Kafala system differs from the legally for bidden adoption system. The Kafala system 

represents the legal alternative to adoption. The kafala system and its legal provisions are in 

accordance with the principles of Shariah and in  major purposes, given the intersection in 

achieving the best interest of the child, the legal objectives of the provisions of  kafala, and 

their effects converge on the purposes of Shariah and its five universals. 

 

The purposes of the legal provisions of foster care of neglected children revolve between 

creating a legitimate alternative to the legally prohibited adoption system and achieving legal 

protection for the neglected children. Thus, these legal provisions and Sharia’s purposes are 

no different, in terms of public interest and major purposes of Shariah, as preserving oneself, 

religion and offspring. 

 

Keywords: Kafala, Child, Purposes of Shariah, neglected,  intéres. 

 :ملضمت

أٖٓم ما ًُمذ إلُه ؤلاوؿان في صهُاه، ومً إن 

 ىُاث ٖلى كلبه، وأحمل الغغباث فيأٖؼ ألام
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وكض ونف هللا ٖؼَّ وحلَّ ٖباصه بأنهم ًضٖىهه أن 
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                                                                                                        1.َماًما "َوط

فالُفل ههف الحايغ و ول اإلاؿخلبل، مً 

هظا اإلاىُلم بغػ الاهخمام بالُفل و بدماًت 

خلىكه ٖلى مؿخىي مسخلف ألانٗضة، إلى صعحت 

                                                             
1
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و الكٗىب، ًلاؽ بمضي أنبذ مٗها جلضم ألامم 

فالها   2.الاهخمام الظي جىلُه أَل

سُت  والٗالم بأؾغه الُىم ٌِٗل مغخلت جاٍع

خافلت باالهخمام الٗالمي ٖلى نُٗض الضٌو 

والكٗىب بالُفل والُفىلت؛ امخضاصا الهخمام 

ٗت بهضه الفئت واإلاغغب ؾاًغ هظه اإلاغخلت  الكَغ

مً زالٌ الىهىم اإلاخلضمت الىاعصة في مضوهت 

فاٌ ألاؾغة اإلاغغبُت واللاهىن  اإلاخٗلم بىفالت ألَا

و الُفىلت هما هى مٗلىم هي جلً الفترة  اإلاهمحن.

غاًت  إلىاإلامخضة مً أٌو ًىم ًىلض فُه ؤلاوؿان 

ونىله مغخلت الىضج و  بلىغه ؾً الغقض

والٗللي والىفس ي، واللضعة ٖلى  الفؿُىلىجي

خماص ٖلى الىفـ. غج أخ حٗخبر ظلًبو هي  الٖا

فترة في ٖمغ الفغص، و ٖليها ًخىكف بىاء 

غىع إطن أن جيىن  إلاؿخلبل، فالشخهِخه في ا

ٗاث و املحىع ألاؾاؽ  مدِ اهخمام ول الدكَغ

 ،ٖلماء الصحت أبدار مسخلف في صعاؾاث

 .والاحخمإ، الىفـ ،التربُتو 

ٗت ؤلاؾالمُت ؾباكت إلى ؾً و  كض واهذ الكَغ

ت الفًلى التي اإلاباصا اإلاثلى و ألاؾـ الترب ٍى

ٕغ في هىفها  ،ًجب أن ًيكأ الُفل في ْلها و ًتٖر

ٖليها لُيىن طلً ؤلاوؿان الهالح في  و ًتربى

الىاف٘ ألؾغجه والٗىهغ الفاٖل في و  ،طاجه

مجخمٗه و أمخه، هما أن اإلاىازُم الضولُت كض 

اًت  أوحبذهدذ هفـ اإلاىحى و  جىفحر ْغوف الٖغ

ُت الصحُدت الالػمت لألَفاٌ و جغبُتهم الترب

واللُم الؿامُت مً    اإلادكبٗت بغوح اإلاثل الٗلُا

ت و مؿاواة و إزاء،  ؾلم و هغامت و حؿامذ و خٍغ

                                                             

2 ، دوى الطثعح األولى ،هدوًح الطفل ، تيهي، لحسي 

،0202، ذكر الوطثعح 3الصفحح    

و  م٘ الحغم ٖلى جيكئتهم في بِئت ؾلُمت 

ميسجمت ًملؤها حى الؿٗاصة و املحبت و 

ٗاث  ،الخفاهم وهفـ الص يء هغؾخه الدكَغ

غة ألاؾ ومنها مضوهت ،اإلاغغبُتواللىاهحن املحلُت 

ذ خلىق الُفل بكيل ي هٓمالتاإلاغغبُت 

 ،ول اإلاباصا الؿابلت الظهغوهغؾذ  ،مفهل

وهىان مً اللىاهحن أًًا ما ًغمي إلى مٗالجت 

فاٌ الظًً ًىحضون في ويُٗاث  خالت ألَا

 15.51نٗبت، هما هى الكأن باليؿبت لللاهىن 

فاٌ اإلاهملحن  3.باإلاغغب اإلاخٗلم بىفالت ألَا

جمـ  ، فهي الللُفل خلىق  والىفالت إط جدفٔ

اللاهىن اإلاكاع   كىاٖض اليؿب في ش يء، هما هو

فىٓام الىفالت ًدفٔ هلاء اليؿب،  إلُه أٖاله

وخغمت،   بما ًترجب ٖىه مً خلىق وواحباث

ألاؾغة  بدُث ال ًلحم الُفل اإلاىفٌى بيؿب

وؿبه،   اليافلت بل ًبلى ليل طي وؿباإلاغغبُت 

م الٗام وهي طلً أن كىاٖض اليؿب مً الىٓا

ت نها واإلاٗخلض الضًني، بما ٌٗني أ مغجبُت بالهٍى

ر ال ًُالها بمجغص وأن الخغُح ،للخغُحر  غحر كابلت 

ت أو مٗضلت، فهى هٓام مثلل  ههىم مكٖغ

بدمىلت زلافُت وصًيُت وأزالكُت واحخماُٖت، 

لىٓام البضًل الكغعي  وهي حؿخُُ٘ أن جيىن 

بل ألن ٌٗخمض واللا ،الخبني بل الىٓام اإلاٗاهـ له

 ع ما ًمىً أن وؿمُه هفالت صولُت.صولُا في إَا

الخبني مٗىاه أن ٌٗمض إوؿان إلى شخو ف

يؿبه إلى هفؿه  مٗغوف اليؿب أو مجهىله ٍو

خسظه ولضا وهى في الحلُلت لِـ بىلضه،  ٍو

والخبني ًخمحز ًٖ الىفالت بيىن هظه ألازحرة 

                                                             
3 02لانون   . المتعلك بكفالة األطفال المهملين بالمغرب. 01 -

 غشت 01بتاريخ  1230الصادر بالجريدة الرسمية عدد 

0220.  
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ألانلُت،    جدفٔ للُفل ٖالكت م٘ أؾغجه 

بني الظي ًدضر حغُحرا ٖلى مؿخىي ٖىـ الخ

أخىاٌ الُفل الصخهُت، فهى ًلُ٘ نلت 

لُم ٖالكت  ه ألانلُحن ٍو البىىة بحن الُفل وأبٍى

حضًضة للبىىة بحن الُفل اإلاخبنى وألاؾغة اإلاخبيُت 

لُه مً الىاحباث ما  فُيىن له مً الحلىق ٖو

 لالبً الكغعي. 

وهى هٓام مٗغوف مىظ اللضم كاٌ حٗالى ٖلى 

ًىؾف ٖلُه الؿالم لؿان خاهم مهغ في أمغ 

ووان مٗغوفا ، 4 أو هخسظه ولضا" "ٖس ى أن ًىفٗىا

هظلً ٖىض الُىهان والغومان وبلي مٗغوفا في 

ختى  ،الجاهلُت ختى حاء ؤلاؾالم واؾخمغ لفترة

ض ابً خاعزت ٖلى ٖاصة  أن الىبي ملسو هيلع هللا ىلص وان كض جبنى ٍػ

صُٖاءهم أما حٗل و كىمه ختى هٌؼ كىله حٗالى "

أبىاءهم طلً كىلىم بأفىاهىم وهللا ًلٌى الحم 

ويهضي الؿبُل أصٖىهم آلبائهم هى أكؿِ ٖىض 

هللا فئن لم حٗلمىا آباءهم فئزىاهىم في الضًً 

ض .  5ومىالُىم" م هفى بىىة ٍػ هما أن اللغآن الىٍغ

للىبي ٖلُه الهالة والؿالم  كاٌ حٗالى: "ما وان 

ىم ولىً عؾٌى هللا وزاجم دمحم أبا أخض مً عحال

  6."الىبِئحن ووان هللا بيل ش يء ٖلُم"

ٗت ؤلاؾالمُت واللاهىن الىيعي  إن ول مً الكَغ

إلى جدلُم اإلاهلحت الفًلى للُفل  يهضفان

ٗت حؿمى  اث فملانض الكَغ وحٗلها مً ألاولٍى

إلى جدلُم اإلاهلحت وصعء اإلافؿضة والحفاّ ٖلى 

ا جىضعج أًًوفي هظا الؿُاق  ،الىفـ ونُاهتها

فاٌىفالت اإلاخٗللت ب اللاهىهُتألاخيام   ألَا

                                                             
4
 00سىرج يىسف، اآليح   
5
 1و 7سىرج األحساب، اآليح  
6
 72األحساب، اآليح سىرج  

وإلاٗالجت اإلاىيٕى بكيل مغهؼ ؾىدب٘  اإلاهملحن.

 : اإلاغاخل البدثُت الخالُت

  السابقةالدراسات  .1

هىان بٌٗ الضعاؾاث الؿابلت اإلاخٗللت  

ألاخيام  باإلاىيٕى والتي ٖالجذ مىيٕى 

مؤلف  مثل فالت بكيل مٗمم لىاللاهىهُت ل

ت والخُبهفا فاٌ اإلاهملحن بحن الىٍٓغ ُم لت ألَا

فُه مفهىم  لياجبه دمحم خلمىاف الظي هاكل

ذ باإلهماٌ  الُفل اإلاهمل وإحغاءاث الخهٍغ

فاٌ اإلاهملحن وهظلً أزاع  وقغٍو هفالت ألَا

 .اهتهائهاالىفالت  وأؾباب 

ٗت  وهىان مؤلفاث أزغي جىاولذ ملانض الكَغ

ت ملانض الكغ  بكيل مفهل  مثل ٗت ٖىض َهٍٓغ

ؿىوي الظي الكاَبي لياجبه الضهخىع أ خمض الَغ

هاكل فُه مفهىم اإلالانض ومفهىم اإلاهلحت 

وجُبُلاتهما وزهىنُا اإلالانض ٖىض الكاَبي 

 وأكؿامها.

بدىر حمٗذ بحن ألاخيام  لىىىا لم وٗثر كِ ًٖ

ٗت ووي٘  اللاهىهُت للىفالت وملانض الكَغ

محزان ألاخيام اللاهىهُت اإلاخٗللت بالىفالت في 

خُث   هى مغبِ الفغؽ في بدثىا،اإلالانض، وهظا 

ٖضم الخىى في جفانُل الىفالت  حٗمضها

ٗت ، وزههىا بدثىا بكيل مغهؼ وملانض الكَغ

بم وخضوص الخُا الالخلاءوصون خكى ٖلى هلِ 

ٗتبحن أخيام الىفالت وملانض الك  .َغ

 القيمة اإلاضافة للبحث  .2

خضوص  اإلاًافت لبدثىا في بُاناللُمت جىمً    

فاٌ بالخُا م بحن ألاخيام اللاهىهُت لىفالت ألَا

ٗت، أل اإلاهملحن  ن جبُان وملانض الكَغ

 وآلازاعمُابلت الكغٍو  والاؾخضالٌ ٖلى

فاٌاللاهىهُت لىفالت   أخياماإلاهملحن م٘  ألَا
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ٗت وملانضها ًجٗل ألافغاص اإلاؿلمحن أهثر  الكَغ

فاٌ وخماًتهم مً      كبىال ٖلى الخىفل باأَل

فاٌ  ،ماٌؤلاه وال ؾُما أن ْاهغة الخسلي ًٖ ألَا

حٗخبر الىفالت خُث في جؼاًض مسُف،  أنبدذ

وفي هظا  مً بحن الحلٌى اإلاثلى لهظه آلافت،

الؿُاق جٓهغ كُمت هظا البدث في الدصجُ٘ ٖلى 

الىفالت وعف٘ الحغج ٖلى اإلاؿلمحن لإلكباٌ ٖلى 

ت منهم ًسخلِ  ،الىفالت وزانت أن مجمٖى

ا والىفالت ٖليهم ألامغ ب حن الخبني املحغم قٖغ

ت وولُاتها.  اإلاُابلت إلالانض الكٖغ

  ج البحثمناه .3

إن البدث في مىيٕى ألاخيام اللاهىهُت لىفالت    

ٗت  فاٌ اإلاهملحن في يىء ملانض الكَغ ألَا

مىا عنض أهم الىهىم اللاهىهُت  ًلخط ي

ُت التي ًمىً اؾدثماعها مً أحل و  الكٖغ

ُ ت الؿلُمت في يىء الىكف ًٖ ألاخيام الكٖغ

ألاكىاٌ وآلاعاء الفلهُت ألانُلت خٌى اإلاىيٕى 

لغنض خضوص الخُابم بحن ألاخيام اللاهىهُت 

خماص  ٗت، مما ًجغها اٖل للىفالت وملانض الكَغ

ت مً اإلاىاهج أهمها:  مجمٖى

اإلاىهج اإلالاعن: خُث يهضف هظا اإلاىهج إلى  -

ُت  اإلالاعهت ألافلُت بحن الىهىم الكٖغ

 واللاهىهُت.

أما باليؿبت للمىهج الىنفي الخدلُلي:   -

فاإلاىهجحن الىنفي والخدلُلي بُنهما اعجباٍ 

وزُم خُث ال ًمىً الخدلُل إال بىنف ما 

هى وابً أوال، لظا ؾىٗمل في ول مغخلت مً 

مغاخل البدث ٖلى اؾخٗغاى آلاعاء الفلهُت 

وألاخيام اللاهىهُت، وهظلً الىهىم 

ُت واللاهىهُت وونفها، زم  جدلُلها الكٖغ

لت ٖلمُت مٗخبرة.  بٍُغ

  البحثإشكال  .4

فاٌاللاهىهُت لىفالت  ألاخيامإن  اإلاهملحن  ألَا

ا، أخُاهاجسخلِ   م٘ أخيام الخبني املحغمت قٖغ

الص يء الظي ٌكيل الخباؾا لظي ٖضص مً الافغاص 

فاٌ مما  و ًجٗلهم ال ًلبلىن ٖلى هفالت الَا

فاٌ مً خماًت ٖابلُت مفتًدغم هؤالء  ريت ألَا

وال ؾُما أن ْاهغة الخسلي ٖنهم أنبدذ في 

 جؼاًض هبحر.

 ما مفاصهاًمىىىا َغح إقيالُت أؾاؾُت  ولهظا

فاٌ  مضي مالبمت ألاخيام اللاهىهُت لىفالت ألَا

ٗت؟  اإلاهملحن إلالانض الكَغ

ت مً ألاؾئلت  وجخفٕغ ًٖ هظا ؤلاقياٌ مجمٖى

ُت :  الفٖغ

ماهي خضوص الخُابم بحن الكغٍو  -

فاٌ اإلاهملحن وملانض اللاهىهُت ل ىفالت ألَا

ٗت؟  الكَغ

ماهي خضوص الخُابم بحن آلازاع اللاهىهُت  -

ٗت؟ فاٌ اإلاهملحن وملانض الكَغ  لىفالت ألَا

 

 خطة البحث 

للمىيٕى الغبِس ي  ٖلى ؤلاقياٌإن ؤلاحابت    

وبضون بكيل مغهؼ  اإلاىيٕى مٗالجت امى ًلخط ي

 :الخُت الخالُت خكى مً زالٌ

 القانىنية لكفالة شزوطلا   املحىر ألاول 

 ألاطفال اإلاهملين في ضىء مقاصد الشزيعة

ألاطفال  آلاثار القانىنية لكفالةاملحىر الثاني   

 اإلاهملين في ضىء مقاصد الشزيعة

 القانىنية لكفالة شزوطال   املحىر ألاول 

  ألاطفال اإلاهملين في ضىء مقاصد الشزيعة

ت مً ل  الكغٍو لض خضص اإلاكٕغ اإلاغغبي مجمٖى

اللاهىهُت إلؾىاص الىفالت خفاْا ٖلى اإلاهلحت 
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ؿا لحم الُفل في جيكئت  الفًلى للُفل، وجىَغ

ٗت  إؾالمُت وبِئت جىافم أخيام الكَغ

 :ضها، وجخمثل هظه الكغٍو في ماًليوملان

الشوحان اإلاسلمان اللذان استىفيا الشزوط 

 التالية  

ًجب أن ًيىن َالبى الخىفل    الشواج .1

ٍ مغوع مضة ٖلى ون اقترامتزوحان بض

جب أن ًلضم الُلب باؾمهما مٗا، ػواحهما  ٍو

وأن جمىذ الىفالت لهما مٗا لخيىن اإلاؿؤولُت 

 أو جفغكا. مكترهت بُنهما ؾىاء بلُا مجخمٗحن

واإلاؿلم ًمىً أن ًيىن مغغبُا،   ؤلاسالم .2

ٖغبُا أو أحىبُا، واقتراٍ ؤلاؾالم مىاَه خم 

خه : ٖ لُضجه و صًىه الُفل في الحفاّ ٖلى هٍى

و جيكئخه ٖليها، خماًت له مً الاوؿالر ًٖ 

  55زلافخه وبُئخه و هى ما ههذ ٖلُه اإلااصة 

: "الٗمل ًٖ جيكئت ألاؾغة اإلاغغبُت  ً كاهىن م

تهم والحفاّ ٖليها زانت باليؿبت لالؾم  هٍى

 والجيؿُت والدسجُل في الحالت اإلاضهُت.

م  الخىحه الضًني و التربُت ٖلى الؿلىن اللٍى

وكُم الىبل اإلاؤصًت إلى الهضق في اللٌى 

  والٗمل.

وللض واحه إًجاص هظا الكٍغ اللاهىوي  

ت  مً الاهخلاصاث زانت ٖىضما ًخٗلم مجمٖى

ان  ألامغ بُالب هفالت أحىبي غحر مؿلم، خُث

َفل مؿلم كض  ٖضم الؿماح له بالىفالت 

ًخٗاعى م٘ اإلاهلحت الفًلى للُفل الظي كض 

ت مً َغف ألاحىبي خُاة جفخذ له هظه الىفال

    7أفًل مما ٌِٗل ٖليها في خالت ؤلاهماٌ.

                                                             
7
 LISSIA VATHI, the Adoption of Childrens  

From muslims countries in France and  

Québec, journal:  legal student at  

ٗت في هظا اإلاكٕغ  لىً   خافٔ ٖلى أخيام الكَغ

ا خُث ال ججىػ الؿُاق  والًت غحر اإلاؿلم  قٖغ

ِمُىىَن  للىله حٗالى: " ٖلى اإلاؿلم.
ْ
ؤ
ُ ْ
ِسِظ اإلا خَّ ًَ  

َ
ال

ِمِىحَن وَ 
ْ
ؤ
ُ ْ
ًْ ُصوِن اإلا اَء ِم َُ ْوِل

َ
ًَ أ اِفِغٍ

َ
ي
ْ
ًَ ال ِل

َ
ْل ط َٗ ْف ًَ  ًْ َم

 
ً
َلاة

ُ
ُلىا ِمْنُهْم ج خَّ

َ
ْن ج

َ
 أ

َّ
ْيٍء ِإال

َ
ِ ِفي ش 

َّ
ًَ َّللا ـَ ِم ِْ لَ

َ
ف

ِهحُر "
َ ْ
ِ اإلا

َّ
ى َّللا

َ
ْفَؿُه َوِإل

َ
ُ ه ُم َّللاَّ

ُ
ُعه ِ

ّ
َدظ ٍُ و لم  8.َو

ًلخهغ ؤلاؾالم ٖلى أخض الؼوححن بل قملهما 

 مٗا.

الىو بما ًفُض الؿماح لألحاهب  وعغم جىؾ٘

فاٌ اإلاغاعبت، فحرص البٌٗبالخىفل ب ن إ، 9اأَل

الؿماح لألحاهب ًجب أن ًؤزظ بص يء مً 

بدُث ال ًمىً الؿماح إال لألحاهب  الاختراؽ

  ؤلاؾالم ، والظًً ًضًىىن بضًًباإلاغغب اإلالُمحن

أو الاقتراٍ ٖليهم ؤلاكامت الضابمت به بدُث 

ُفل ٖلى اللُم الضًيُت ًمىنهم جيكئت ال

ٗت وولُاتها في ؤلاؾالمُت ججؿُضا إلالا نض الكَغ

 الحفاّ ٖلى الضًً والىفـ.

وهى أن يكىنا بالغين سن الزشد القانىني   .3

 أن اإلاكٕغ اؾدثنىزماوي ٖكغة ؾىت ما ٌٗني 

ن مً لم ًلضع ٖلى اللانغة، أل  الؼوحت

هى مبضبُا غحر كاصع ٖلى مؿؤولُت هفؿه ف

وهظا وله مً باب جدلُم  مؿؤولُت غحره

لتي جلىم ٖليها اإلاهلحت الفًلى للُفل ا

ٗت واللاهىن.  فلؿفت الكَغ

                                                                                        

l’University of Montréal,0204,  n°3, page 

33 
8
     . 02سىرج آالعوراى، اآليح  

9 ن النظرية كفالة األطفال المتخلى عنهم بي، سميرة برادة 

والتطبيك: األيام الدراسية حول مدونة األسرة. المعهد العالي 

01الصفحة  ، 0227،للمضاء  
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ً ٖلى   القدرة اإلاادية .4 أن ًيىها مخىفٍغ

ؤلامياهُاث اإلااصًت اليافُت لخىفحر خاحُاث 

لِـ ليل واخض  اإلالهىص الُفل اإلاىفٌى و 

جيىن  أن، ولىً اإلالهىص ماصًا منهما مضزىال

إمياهُاث ماصًت هفُلت بخىفحر الِٗل لألؾغة 

.وجلبُت خاحُاث اإلا له  ىفٌى

ضزل في هظا    الشزط ألاخالقي والاحتماعي .5 ٍو

الكٍغ أن ال ًيىها كض ؾبم الحىم ٖليهما 

مت ماؾت مٗا ، أو ٖلى أخضهما مً أحل حٍغ

فاٌباأل  مت مغجىبت يض ألَا  .زالق أو حٍغ

ُٗت ل إن  ىفالتاإلاخٗلم ب لاهىن لاإلالانض الدكَغ

فاٌ اإلاهملحن  َفاٌ مً الدكغصهى خماًت ألا  ألَا

هفالتهم، وبالخالي فئهه يمان أؾغة كاصعة ٖلى و 

الجغابم الخفُفت أو غحر  وػ ًًٖمىً الخجا

والتي كض ٌٗفى ٖليها الؼمً زانت أمام الٗمضًت 

فاٌ اإلا  ،هملحن وكلت الغاغبحن في الىفالتهثرة ألَا

ً ؾُيىن  اعجيابوبىاء ٖلى كاٖضة  أزف الًغٍع

أخض  عجىباالخىفل بُفل مهمل مً أؾغة 

إخضي الجغابم الخفُفت أفًل للُفل  اأفغاصه

 .هماٌ الهٗبت ماصًا وهفؿُامً ويُٗت ؤلا 

إلاىاػهت بحن اإلاهالح واإلافاؾض ٖىض مً االبض ف

، الخٗاعى وأيهما أولى بالخلضًم صفٗا وحلبا

هاهًُ ًٖ أن صف٘ اإلافؿضة ٖباعة ًٖ إػالت يغع 

ت "الًغع ًؼاٌ"  ُّ اإلاّٗبر ٖىه في اللاٖضة اليل

ت مً ك "ال يغع وال  ملسو هيلع هللا ىلصٌى الغؾٌى اإلاىتٖز

  10.يغاع"

غٍو الؿالفت وفي هظا الؿُاق جىضعج مٗٓم الك 

فالُفل اإلاهمل هى في ويُٗت نٗبت  الظهغ

                                                             
، لمجموع المذهب في لواعد المذهبا ،خليلي صالح الدين 10

 027 ، الصفحة0227، المكتبة المكيّة ،المجلد األول

مدفىفت باإلافاؾض وصعء هظه اإلافاؾض مُلىب 

ا وهفالخه مً َغف أؾغة جضف٘ ٖىه هظه  قٖغ

 اإلافاؾض وججلب له مهالح هثحرة.

بها الؿالمت مً  ًلهضالسالمة الصحية   .6

نىفحن مً ألامغاى اإلاٗضًت وألامغاى اإلااوٗت 

، غحر أن  مً جدمل اإلاؿؤولُت اججاه اإلاىفٌى

اإلاكٕغ لم ًدضص َبُٗت ألامغاى اإلاٗضًت ألن 

ت منها ما ًىلل الٗضوي ألامغاى اإلاٗضً

ها ما جيخلل ٖضواه بُغق ، ومنباإلاؿاهىت

منها،  زانت، وهىان أمغاى ًمىً الكفاء

  منها. ىً الكفاءًم وأزغي ال

هما لم ًدضص اإلاكٕغ اإلالهىص مً ألامغاى 

اإلااوٗت وإن وان ًبضو أن اإلالهىص منها العجؼ 

أو حؼبُا ٖلى أن ًيىن خابال  الجؿماوي أوان ولُا

.و م  اوٗا مً اللُام بمؿؤولُت اإلاىفٌى

إن ول الكغٍو الؿالفت الظهغ الىاحب جىفغها 

م اإلاهلحت جسغج ًٖ جدلُ الفي إؾىاص الىفالت 

ا  الفًلى للُفل وهظه اإلاهلحت مُلىبت قٖغ

إن   وحضث اإلاهلحت فخم قٕغ هللا، فأًىما

ٗت ؤلاؾالمُت مبىاها وأؾاؾاها جدلُم  الكَغ

اإلاهالح لألفغاص في مٗاقهم ومٗاصهم فهي ٖضٌ 

ولها وخىمت ولها، فيل مؿألت زغحذ مً الٗضٌ 

 ً ً الغخمت إلى يضها، ٖو إلى الجىع، ٖو

ً الحىمت إلى  اإلاهلحت إلى         اإلافؿضة، ٖو

ٗت وإن أصزلذ فيها    الٗبث، فلِؿذ مً الكَغ

ٗت ٖضٌ هللا بحن ٖباصه. ل، فالكَغ  11بالخأٍو

باإليافت إلاا ؾبم فالكغٍو اللاهىهُت املحضص 

في  آلامغجسغج ًٖ ؾلُت ولي  اإلاكٕغ المً َغف 

٘ وجلُُض اإلاباح جدلُلا للمهلحت الٗامت  الدكَغ

                                                             
11

الجسء الثالث، ، إعالم الوىقعيي ،اتي القين الجىزيح 

 07، الصفحح 0220، جيل، تيروخ لثٌاىهطثعح دار ال
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، فاإلاكٕغ في هظا الهضص لً ٘للُفل واملجخم

 ًيىن ؾىي ولُا لألمغ.

فئن لىلي ألامغ ؾلُت واؾٗت في ؾً اللىاهحن، 

ؿخمض  جب ٖلى املخاَبحن بها َاٖخه فيها، َو ٍو

ٗت خُث إن  الىلي جلً الؿلُت مً أخيام الكَغ

َاٖخه وخغمذ مٗهِخه  هظه ألازحرة ههذ ٖلى

 " ًا أيها الظًً آمىىا أَُٗىا هللا للىله حٗالى

 12."الغؾٌى وأولى ألامغ مىىم وأَُٗىا

وهظلً كٌى الغؾٌى ملسو هيلع هللا ىلص " فمً أَاٖني فلض  

أَإ هللا ومً ٖهاوي فلض ٖص ى هللا، ومً ًُ٘ 

ألامحر فلض أَاٖني، ومً ٌٗص ي ألامحر فلض 

 13.ٖهاوي"

وججضع ؤلاقاعة في هظا الؿُاق أن ؾلُت ولي   

اٖخه فيها ض ُوهظلً جلُ ألامغ في ؾً اللىاهحن َو

اإلاباح مىٍى بخدلُم اإلاهلحت الحلُلُت 

والٗامت، وجلضًغ هظه اإلاهلحت مىوٌى إلى ؤلامام 

 أو مً ًىِبه ٖىه.

ومً هظا اإلاىُلم فئهه متى واهذ هىان مهلحت  

ها، عأي ؤلامام مً زاللها  ٖامت حامٗت لكغَو

أو جلُض مباح وإلؼام الىاؽ بها،  ؾً كىاهحن

طلً ٌٗخبر جهغفا  فخهغف ؤلامام بىاء ٖلى

ُا صحُدا ًجب جىفُظه والٗمل به والالتزام  قٖغ

في هظا الؿُاق جىضعج مهلحت الُفل و ،به

 اإلاهمل.

ؾبم فالكغٍو اللاهىهُت  إطن مً زالٌ ما  

فاٌاإلاخٗللت بىفالت  لحت اإلاهملحن جدلم اإلاه ألَا

ُت للُفل جلً الكغٍو  وأن  ،اللاهىهُت والكٖغ
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 11سىرج الٌساء، اآليح  
13

دار الكتة  ،الطثعح األولى ،صحيح هسلن اإلهام هسلن،

 . تيروخ لثٌاى ،العلويح

ٗت و  ملانضها بضلُل مالبمت ألخيام الكَغ

  .هلحتاإلا

كفالة ألاطفال القانىنية ل آلاثاراملحىر الثاني   

 اإلاهملين في ضىء مقاصد الشزيعة

ت مً آلازاع  اإلاغغبي للض ابخغى اإلاكٕغ    مجمٖى

ُٗت مً وعاء إؾىاص  اللاهىهُت واإلالانض الدكَغ

الىفالت وجىُٓمها بكيل صكُم، وهظه آلازاع 

اإلالانض  واإلالانض ولها جهب في جدلُم

ُت اليلُت وزانت ولُت املحافٓت ٖلى  الكٖغ

اإلالانض  أهمالىفـ والضًً واليؿل، ومً  

فاٌاللاهىهُت لىفالت  وآلازاع      اإلاهملحن  ألَا

  14:هجض

  الحضانة والنفقة .1

ن اليافل جغص نضوع ألامغ بئؾىاص الىفالت فئبم 

ا أم َبُُٗا ًترجب ٖلُه ؾىاء  وان شخها مٗىٍى

 مً اللاهىن  22خضصتها اإلااصة ٖضة التزاماث 

فاٌاإلاخٗلم بىفالت  ، بدُث ًخدمل اإلاهملحن ألَا

، ويمان  اًت اإلاىفٌى اليافل بىفلت وخًاهت وٖع

جيكئخه في حى ؾلُم إلى خحن بلىغه ؾً الغقض 

مً مضوهت  191اللاهىوي َبلا إلالخًُاث اإلااصة 

 ألاؾغة اإلاغغبُت.

ت والىفل أهمُت الحًاهت ٖالوة ٖلى هظا جخجلى 

 ،ُفللل ُتىفؿالصحت الفي الحفاّ ٖلى 

مما ًدلم  ،وجيكئخه الضًيُت ، صحخه ،وخماًت

ٗت  الحفاّ ٖلى الضًً اإلاخمثل في ملهض الكَغ

 والىفـ.

الحق في التعىيضات العائلية واإلاساعدات  .2

  الاحتماعية

                                                             
بين النظرية  المهملينكفالة األطفال  ،دمحم حلمناش 14

 .  1، الصفحة 0227، والتطبيك. مطبعة دار األفاق
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ًاث واإلاؿاٖضاث  ٌؿخفُض اليافل مً الخٍٗى

 الاحخماُٖت املخىلت للىالضًً ًٖ أوالصهم مً

 أوأو اإلاؤؾؿاث الٗمىمُت      َغف الضولت

الجماٖاث املحلُت وهُئاتها،  أوالخهىنُت 

وهظا ًهب في جىحه اإلاكٕغ في حصجُ٘ الخىفل 

فاٌ اإلاهملحن وجىفحر لهم الحم في الحُاة  باأَل

ٗت أًًا وججٗله  مت التي تهضف إلُه الكَغ الىٍغ

مً الحلىق اإلالضؾت الىاحب املحافٓت ٖليها 

ا.  قٖغ

ة اإلادنية للكافل عن فعل ؤولياإلاس .3

  اإلاكفىل 

جىضعج مؿؤولُت اليافل ٖلى فٗل اإلاىفٌى في   

في واحب  أؾاؾهااإلاؿؤولُت ًٖ الغحر، وججض 

اًت  أوفيل مً ججب ٖلُه كاهىها  ،الغكابت والٖغ

اًت اللانغ ًخدمل مؿؤولُت ما ًدؿبب  اجفاكا ٖع

فىاحب الغكابت ًل٘ ٖلى  فُه مً يغع للغحر.

ل إلاا ًفغيه ٖلُه كغاع إؾىاص الىفالت ٖاجم الياف

اًت والتربُت والتهظًب، هما أن  مً واحب الٖغ

ًلغع الالتزاماث والٗلىص  مً كاهىن  95الفهل 

مبضأ ٖاما للمؿؤولُت ًٖ     الغحر، فيل شخو 

اًخه وهى ما ًىُبم  ٌؿأٌ ٖمً جدذ ٖهضجه وٖع

ٖلى اليافل؛ والٗلت في طلً خالت اللهغ أو خالت 

َبُُٗت، فاليافل ملؼم كاهىها  ٖللُت غحر

بمباقغة عكابت الُفل اإلاهمل ومهضع طلً هى 

. اًت اإلاىفٌى  ٖلض الىفالت الظي التزم بمىحبه بٖغ

مً  35 اإلااصةُت فلض خضصها أما اإلاؿؤولُت الجىاب

فاٌ اإلاهملحنكاهىن  خُث حٗل اليافل  هفالت ألَا

ملخًُاث با واإلاىفٌى ابىا لُدُل بظلً ٖلى أ

جىاةي الظي ٌٗاكب الىالضًً ًٖ اللاهىن ال

. وجلً التي بم التي ًغجىبىنها في خم ألاوالصالجغا

حٗاكب ألاوالص ًٖ الجغابم التي ًغجىبىنها في خم 

 الىالضًً.

أزاع الىفالت في إَاع اللاهىن ًسو أما فُما   

الضولي الخام فهي ال جسغج ًٖ اٖخباع الىفالت 

ت أو الىُابت اإلاؿخلبلألاؾغة اإلاغغبُت  قبيهت بىٓام

ت التي جفغى الىفلت وأخيام الحًاهت  ألابٍى

. آلازاعوغحرها مً    15التي جدمي الُفل اإلاىفٌى

وبظلً فاليافل مؿؤوٌ كاهىها ًٖ الُفل 

مً هاخُت  ألازحرًجٗل  هظا  اإلاخىفل به وهظا ما

لىً هظه و  ،الكغعي ًخجٌز مجزلت الابً اإلاؿؤولُت

في  اإلاؿاواة جسو حاهب اإلاؿؤولُت والحم

اًت والتربُت صون الغابُت الصخهُت  ،الٖغ

واليؿب وؤلاعر وهظا هى مغبِ الفغؽ في الفغق 

ا والىفالت التي جداف ٔ بحن الخبني املحغم قٖغ

الكخه بأ ه ٖلى اليؿب بحن الُفل ٖو  ألانلُحنبٍى

اًت  تم٘ جمىُىه مً ٖع  حضًت جلُم به أبٍى

ٗت اللابم ٖلى لوهظا وله ًهب في م  هض الكَغ

 ازخالٍّ ٖلى اليؿل ومداعبت إمياهُت الحفا

ل الُفل اإلاخىفل به مجزلت أل  ،ألاوؿاب ن ججًز

الابً مً خُث اليؿب كض ًًغ بالىعزت 

ُحن في خل كض  أزغي ومً حهت ، ؤلاعري م فهالكٖغ

 ،الحلُلي واإلاخىفل به بحن الابً آلامغًسخلِ 

م  ألاوؿاب ازخالٍمما ًجٗل  ممىىا ًٖ ٍَغ

 غحر طلً وما ٗلمان بظلًػواج بحن أر وأزذ ال ٌ

ٖضة هخابج  وهظا هما هى مٗغوف له املخاَغ، مً

ا.صحُت وشخهُت زابخت ٖلما ومىُل  ا وقٖغ
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لا بضًال ًٖ الخبني ًىاػن    ٗت ؾلىذ ٍَغ فالكَغ

ُت لليافل واإلاىفٌى و  بحن بحن الحلىق الكٖغ

وججضع ؤلاقاعة اإلاهلحت الفًلى للُفل اإلاهمل، 

ىن ٖلى خض ؾىاء ال الكٕغ واللاهأن  ألازحرفي 

 إمياهُتو ، ًدغم الُفل اإلاخىفل به مً خله 

ل  آوونُت  أومً هبت جه اؾخفاص نضكت.  أوججًز

ً وإلاا له مً ؾلُاث  وكاض ي قؤون اللانٍغ

ً فئهه مً  وازخهاناث جخٗلم بكؤون اللانٍغ

ظه الخهغفاث ٖلى إٖضاص الٗلض الالػم له ٌؿهغ

 ٌ غاكب نُاهت لحلىق اإلاىفى جاػه اه إحغاءاث، ٍو

 ختى ًيىن الٗلض حامٗا لكغٍو صحخه.

إن الىهىم وألاخيام ًيبغي أن جفهم في يىء 

ملانضها صون الىكىف ٖىض ْىاهغها وألفاْها 

ٗت وأخيامها  ونُغها، خُث ههىم الكَغ

اإلاٗللت بمهالح وملانض ويٗذ ألحلها، فُيبغي 

ٖضم إهماٌ جلً اإلالانض وال الغفلت ٖنها ٖىض 

ىض ا غ ألاخيام ٖو  16.لىٓغ في الىهىمجلٍغ

اإلالانض  ؾبم ًمىىىا اللٌى أن فبىاء ٖلى ما  

فاٌالتي جيخج ًٖ هفالت  وآلازاعاللاهىهُت   ألَا

ٗت ال اإلاهملحن  ،جسغج ًٖ اإلالانض اليلُت للكَغ

ضًً والٗلل والىفـ في الحفاّ ٖلى ال اإلاخمثلت

 ألاخيام أنوبظلً ًمىً اللٌى واإلااٌ،  واليؿل

فاٌهُت لىفالت اللاهى   أخياماإلاهملحن جىافم  ألَا

ٗت وملانضها وفلؿفتها التي  لى تهضف إالكَغ

جدلُم اإلاهلحت الٗامت للمجخم٘ واإلاهلحت 

 الخانت للُفل.

 الخاثمة 
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ىفالت ل اللاهىهُت  خيامألا بٗض صعاؾت مىيٕى       

فاٌ ٗت  ألَا اإلاهملحن في يىء ملانض الكَغ

 ألاخيام هضافاإلاىيٕى في وىن أىىىا جلخُو ًم

فاٌاللاهىهُت لىفالت  وي٘ اإلاهملحن جضوع بحن  ألَا

ا وجدلُم  بضًل قغعي لىٓام الخبني املحغم قٖغ

الحماًت اللاهىهُت للُفل اإلاهمل، وبظلً  فهظه 

ٗت   جسخلف ٖلى ال ُتهاللاهى  ألاخيام مباصا الكَغ

في جدلُم اإلاهلحت  الٗامت وملانض  اإلامثلت

ٗت الىبري  في الحفاّ ٖلى الىفـ  اإلاخمثلت الكَغ

ليها ً فالىخابج اإلاخىنل إلظل ،والضًً واليؿل

ًمىً  والخىنُاث اإلالترخت  مً هظه الضعاؾت

 ماًلي: جلخُهها هما

 

 النتائج .1

 هٓام الخبني هٓام الىفالت ًسخلف  نإ ًٖ

مثل هٓام الىفالت البضًل  ا ٍو املحغم قٖغ

 الكغعي للخبني.

 ل هٓام الىفال إمياهُت ه جضٍو ت بكغَو

ُت لخفا مؿاوا هٓام الخبني صي الكٖغ

ت مً الضٌو الغحر  اإلاٗمٌى به بمجمٖى

 .ؤلاؾالمُت

  اللاهىهُت مُابلت  وأخيامههٓام الىفالت

ٗت وملانضها هٓغا  الىبري  إلاباصا الكَغ

ل في جدلُم اإلاهلحت للخلاَ٘ الحان

 .الفًلى للُفل

  ىفالت وأزاعهاال اللاهىهُت ألخيامألاهضاف 

ٗت وولُتهامجخالقى   .الخمؿت لانض الكَغ

 التىصيات .2
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  غ هٓام الىفالت ًمىً الٗمل ٖلى جٍُى

 .لُهبذ هٓاما ٖاإلاُا بضًل للخبني

  الىفالت في  أخياممً  الاؾخفاصةًجب

ٗت ؤلاؾالمُت التي جدؿ٘  لدكمل ول  الكَغ

الفئاث الغحر اللاصعة ٖلى اللُام بداحتها 

واألشخام في ويُٗت إٖاكت، الخانت 

م في ويُٗت نٗبت، وألاشخام وألاشخا

 ...الظًً ٌٗاهىن مً الايُغاباث الىفؿُت

  ُت مً  إنضاعالٗمل ٖلى فخاوي قٖغ

لى(الضًيُت الغؾمُتالجهاث   )املجلـ الٗلمي ألٖا

ٗت وأخهٓام الىفالت  أنجؤهض  يامه مُابم للكَغ

ٖلى  ؤلاكباٌ٘ ُل   حصجحوملانضها مً أ

ُم اإلاهلحت الفًلى لالىفالت ومً جم جد

 .لُفلل
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