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 السوري الشخصية األحوال وقانون اإلسالمي الشرع بين الطفل حقوق

( سوريا) عميش الرحمن عبد حمزة الباحث

 

 

 الرحيم الرحمن اهلل بسم

 مـقـدمــة

.  " الُدنيا الحياة زينة والبنون المال"   تعاىل كقاؿ  " أعين قّرة وذرياتنا أزواجنا من لنا ىب ربنا"   تعاىل اهلل قاؿ

 شؤكف الكل كالعناية كاجملتمعي الفردم اظتستول على هبم اوىتماـ من كوالبّن , اظتستحبل كأمل اضتياة كزينة العُت قرّنة ىم ألطفاؿا إفّن   حان 

. اهلل الإذف ممرقان  مستحببن  ضماف أجل من مباشران  اىتمامان  كقضاياىم  ياهتم

 األطفاؿ حبماية اطتاصة التمريعات من العبيب كتسّنن دكؿكاؿ المعوب فيو تتساالق  ضاريان  مؤشران  الاألطفاؿ اوىتماـ أصبح كلحب 

. العمرين الحرف هناية ُب كحتضرىا كرقيها اجملتمعات لتحبـ محيااان  اجملاؿ ىذا أصبح  ىت قضاياىم عن كالبفاع  حوقهم كضماف

 كافة إىل تطرقت اليت كالم عليو اهلل صلى  الراوؿ كانو الكرًن الحرآف آيات خبؿ من اظتوضوع هبذا اإلابمية المريعة اىتمت كلحب

 ُب كالرفق إليهم الاإل ساف المريعة كأكصت كاألدالية المرعية ك حوقهم معهم التعامل ككيفية تراليتهم كطريحة كقضاياىم األطفاؿ شؤكف
. طاقتهم فوؽ الأمور تكليفهم كعبـ معهم التعامل

.   السكاف من% 50  وايل تمكل  ؿكاألطفا المباب فئة أف ؾتب  اإلابمية اجملتمعات إىل كالالنظر 

 ُب خاطئة ؽتاراات ىناؾ كاف  أنّنو ؾتب األطفاؿ لتاريخ تارخيي كالااتعراض,  حبحوقهم اوىتماـ لضركرة البالغة األمهية يؤكب ما ىذا
 اىتم ث ي "  قتلت ذنب بأي ، سألت المؤودة وإذا"  اإلابـ  رمة الذم البنات كأد مثل الحتل  ب إىل تصل معهم التعامل

 شهبت مرا ل األطفاؿ تاريخ  شهب  يث السليم الوجو على تطبيحو يتم مل اوىتماـ ىذا أفّن  إوّن  األطفاؿ المؤكف كثَتان  اإلابـ

.  كتغذيتهم الًتاليتهم اوىتماـ عبـ أك شاقة الأعماؿ األطفاؿ تكليف مثل خاطئة ؽتاراات

 اوجتماعيوف اظتصلحوف البأ عنبما, عمر التااع الحرف  ىت ااتمرت رخيهاتا ُب مظلمة مرا ل أكركالا  ُب الواطى العصور شهبت كلحب 

.   حوقهم عن كتبافع  ياهتم تنظم اليت التمريعات من العبيب كظهرت, األطفاؿ قضايا ُب النظر  الضركرة ينادكف

.  هبم اطتاصة التمريعات من لعبيبا كظهور األطفاؿ  حوؽ عن البفاع ُب الذىبية الفًتة ىو العمرين الحرف من الثاين النصف كيعترب 

 ىذه العض أف على يبؿ ؽتا النبوية كالسنة الكرًن الحرآف ُب كرد ما العض كالُت الينها كثَتان  تماهبان  ؾتب التمريعات ىذه إىل كالالنظر

 ُب معظمها صبر اليت التمريعات ىذه إىل كالالنظر.  اإلابمية اضتضارة محبمتها كُب اإلنسانية اضتضارات من مستمبة التمريعات
                                                           

 
 74سٕسة انفشلاٌ،آٌت  
 
 46سٕسة انكٓف، آٌت  
 
 .7 ص ( و 997 انًكتبت انعظشٌت ، : بٍشٔث ) تشبٍت انُبٌٕت سٓاو يٓذي خباس،انطفم فً انششٌعت اإلساليٍت ٔيُٓح ال 
4
 9-8سٕسة انتكٌٕش، اٌَاث  
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ا ؾتب كأكركالا األمريكية اظتتحبة الوويات  على هبا يعمل اليت اجملتمعية اصتوانب ُب كالالذات األطفاؿ  حوؽ  وؿ كثَتة تفاصيل حتمل أهنّن

ا كما اجملتمعات مستول  أ بؾ كإيذاءىم األطفاؿ معاملة إلااءة للتصبم كمبئمة ناجحة جعلها ؽتا اضتحيحي للتطبيق آلية حتمل أهنّن

. النامية اجملتمعات العض ُب األطفاؿ  حوؽ إلية تفتحر الذم األمر كىو اضتبيثة اجملتمعات تواجو اليت اظتماكل

 النبوية كالسنة الكرًن الحراف ُب كردت كما  حوقو على كاحملافظة الطفل زتاية ُب اإلابمية المريعة منهج نوضح اوؼ البحث ىذا كُب 

. اجملاؿ ىذا ُب الوضعية كالحوانُت اضتبيثة التمريعات العض إىل نتطرؽ ًب

 

: الدراسة مشكلة

 ُب النسبة ىذه كتزداد  %50  وايل إىل تصل  يث اإلابمية البكؿ ُب  السكاف غتموع من عالية نسبة كالمباب األطفاؿ فئة تمكل
 ملحة ضركرة يمكل الذم األمر   %58 إىل تصل  يث السعودم اجملتمع ُب اضتاؿ ىو كما ذلك من أكثر إىل النامية البلباف العض

.  الفئة هبذه اظترتبطة كالحضايا اظتماكل لبرااة

. السورم المخصية األ واؿ ذلك محارنة مع األطفاؿ؟  حوؽ موضوع اإلابمية المريعة عاصتت فكيف

. كملموس كاضح المكل فئةاؿ هبذه اإلابمية المريعة اىتماـ تؤكب نبوية كأ اديث قرآنية آيات اإلابمية المريعة ُب كردت فحب

 أمهية من لألطفاؿ ظتا الوعي لعبـ نتيجة أك هبا جهبن  إما اضتحوؽ هبذه اجملتمع أفراد العض من اىتماـ عبـ ىناؾ أف اظتب ظ من أنّنو إو 

, اجملتمعات  ياة ُب الالغة

 كرمبا, كاوجتماعية كالنفسية الصحية اظتماكل من يبالعب إىل تحود اليت اظتعاملة كاوء اإلمهاؿ من يعانوف الذين األطفاؿ من الكثَت فهناؾ 

. ضتحوقهم اظتراعاة كعبـ الفئة هبذه اوىتماـ عبـ السبب الوفاة إىل األ ياف العض ُب تؤدم

.  السورم المخصية األ واؿ الحانوف كمحارنتها كتوضيحها اضتحوؽ ىذه على التأكيب حتاكؿ البرااة ىذه فإف اظتنطلق ىذا كمن 

 

 وأىدافو ثالبح أىمية

: التالية لالعتبارات الدراسة ىذه أىمية تنطلق   

 لئن كاوؿترافات اصترائم ُب الوقوع من اجملتمع إلفراد  فظه  ىي صغرىم ُب كاإلمهاؿ لإلااءة ضحايا الوقوع من األطفاؿ زتاية إفّن  -1

. اصترائم كارتكاب لبؿتراؼ ا تمالية الناس أكثر ىم كاإلمهاؿ اإلااءة ضحايا

 اليت السليمة الًتالية إىل كاوفتحار البرااي التحصيل كقلة الفمل من يعانوا أفّن  اظتتوقع من كاإلمهاؿ لإلااءة اظتتعرضُت األطفاؿ فّن إ -2

. األشخاص ىؤوء  ياة ُب الكامل الفمل إىل يحود ؽتا النجاح مسببات أ ب تكوف

. جنسية اؿترافات أك ذىنية أك يةالبف إعاقات يؤدم قب كاإلمهاؿ اإلااءة من األطفاؿ زتاية إفّن  -3

                                                           
 

 7  ص، انطفم فً انششٌعت اإلساليٍت يشخع سابك :خباس    
 
( و 999 انشٌاع ،) ٔصاسة انتخطٍط ، يطبٕعاث ٔصاسة انتخطٍط  
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. الطفل ضتياة مبكر إنحاذ ىي كاإلمهاؿ اإلااءة من األطفاؿ زتاية إفّن   –4

 منها يعاين اليت اظتزمنة كاإلعاقات كاألمراض الصغر ُب كاإلمهاؿ اظتعاملة إااءة الُت  تراالط كجود إىل اضتبيثة البرااات تمَت  يث 

. البالغوف األشخاص

: البحث فرضيات

 ُب السورم األ واؿ قانوف أخفق اليت الثغرات كتوضيح, السورم األ واؿ كقانوف اإلابمي التمريع الُت التحارب نحاط ظهارإ
. كاقعية أكثر كتكوف اطتلل تصلح جبيبة قوانُت صياغة من والبّن  قانونيان  خلبن  يمكل ؽتا معاصتتها

 

: البحث منهج 

. السورم األ واؿ كقانوف اإلابمي التمريع الُت كاظتحارنة التحليل يعتمب الذم,  لعلميا التحليلي اظتنهج على البرااة ىذه تعتمب 

: اظتباخلة ىذه قسمت كقب

 .كأمهيتو كمنهجو البحث إشكالية  وؿ محبمة -

 .كفحهان  لغة ك قانونان  الطفل مصطلح مفهـو شرح يتناكؿ كدتهيب  -

 المخصية األ واؿ الحانوف محارنتها مع اإلابمي المرع ُب الطفل  حوؽ تتضمن) مطالب ابعة إىل البحث ىذا قسمت ٍب -

 (السورم

.  كاوقًتا ات الالتوصيات البحث اختتمت ٍب -

 

 تمهيد

 ؟ الطفل لحقوق  الدولية اتفاقية في جاء كما الطفل تعريف

 العض كُب. عليو اظتنطبق قانوفاؿ مبوجب ذلك قبل الرشب ان يبلغ مل ما عمرة الثامنة يتجاكز مل إنساف كل الأنو" الطفل" اوتفاقية تعرؼ

 التعليم من اونتهاء كان العمل اولتحاؽ ان اظتثاؿ ابيل على ػ لألعمار اظترجعية النحطة حتبيب ُب الاوتساؽ البكؿ تلـز اضتاوت

 مبل لسجنا عحوالة تطبيق مثل لألعمار األعلى اضتب فيها لبس و الطريحة اوتفاقية توضح األخرل، اضتاوت العض ُب كلكن األاااي؛

  .العمر من عمر الثامنة ان دكف ىم ظتن اإلعباـ أك اضتياة

 
 من الصغَت الوليب مصادقيو أًب كمن  باثة ُب النعومة يعٍت اظتصطلح ىذا ُب اللغوم األصل إفّن ,  الصغَت اظتولود ىو اللغة ُب الطفل كلمة

 .ناعما لينا لطيفا البنو ماداـ اإلنساف

                                                           
 
 االتفالٍت انذٔنٍت نسمٕق انطفم  
 
 65 ص ، يختاس انظساذ 
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 يا) الحرآف ُب ذكر كقب كاللعب، كاللهو اللغو من لو كينااب يليق ما غَت إىل كدتايل ضعف فيها السنُت فـ مر لة على تطلق الصيب كلمة
 قب السبـ عليهما كعيسى حيِت إف إىل إشارة  (صبيا اظتهب ُب كاف من نكلم كيف قالوا) ،  (صبيا اضتكم كآتيناه الحوة الكتاب خذ حيِت

 خبؼ على جرياف كإعجاز الرىاف كىذا كاللعب اللهو ُب التوغل إو فيها الناس من يرل و انُت كُب انهما صغر ُب كالنبوة الو ي أكتيا

 لعب عتو ُب المهوة مطلق فيو كيتجلى يتصف من فهي الغبـ كلمة أما.كالطفولة الصغر دكف الصبا مبادة التعبَت لطف كظهر الطبيعة،

 يا قاؿ دلوه فأدىل)  الالغ غَت طفل على أطلحو ككذلك ، (حيِت اشتو الغبـ نبمرؾ إنا ريازؾ يا)  اصتبيب اظتولود على الحرآف أطلحو كقب ككبـ،
 . (اظتبينة ُب يتيمُت لغبمُت فكاف اصتبار كأما) (غبـ ىذا المرل

  ( اضتلم يبلغوا مل الذين كاألطفاؿ) تعاىل قاؿ .البلوغ  ب يصل مل الذم للمخص المريعة فحهاء يستعملو الفحهي اوصطبح ُب الطفل

 
 السوري الشخصية األحوال وقانون اإلسالمي الشرع بين الطفل حقوق

 على للحافظ اإلابمية التمريعات عرب خاصة أمهية اإلابمي المرع أكوىا فحب اإلنساف شخصية تكوين ُب الطفولة مر لة ألمهية نظران 

. اضتضارة كالناة اظتستحبل رجاؿ الاعتبارىم األطفاؿ  حوؽ

 جزءا الاعتباره غرة من عليو اظتعتبم على فرضو كما, أمو الطن ُب جننب كىو الالطفل اإلابمي المرع اىتماـ اريعة عامة نظرة ُب فنجب

.  اإلنسانية اضتياة من

.  البالغ لإلنساف جيب ما لو جيب  األىلية كامل إنساف اإلابمي المرع ُب فهو  صارخا أمو الطن من نزؿ فإذا

ا اإلنساف ضتحوؽ اإلابمية  معاصتة ُب أمهية األكثر العنصر إفّن ) للمسلمُت العامة اطتصائص كتاالو ُب  الحرضاكم يواف الميخ يحوؿ  إهنّن

 مىت يسلبها أك شاء مىت  هبا  دينّن  ؼتلوؽ من منحة ليست كىي  قوم صراع أك النضاؿ تارخييا تنزع مل فهي اهلل الإرادة لألالب مفركضة  حوؽ

  ( المريعة حبكم كدائمة ثاالتة كىي سللنا اهلل فرضها  حوؽ كإهنا يماء

  البمر لكافة جاءت كإمنا الناس من  رتاعة أك معُت غتتمع ختاطب مل فهي  الالعاظتية تتسم اإلابمية  المريعة ُب الطفل  حوؽ كاف 

:  األم اختيار حسن حق: األول المطلب

 العرؽ فاف لنطفكم ختَتكا) اهلل راوؿ قاؿ الزكجة اختيار  سن على  اإلابمية المريعة حتث  يث  الوودة قبل الطفل  حوؽ كتببأ

  (دااس

 من دائم الرالاط أفرادىا كيرتبط   األارل عليها تحـو الصلة دائم الرالاط أفراده الو كيرتبط  األارل عليها تحـو اليت البعائم أقول كالنسب

  عراه ينحطع و الذم يجالنس ىي النسب كراالطة أاليو من جزء فالولب البـ ك بة أااس على تحـو الصلة

                                                           
 
   يشبى اٌَت  سٕسة 
 
 9 سٕسة يشبى اٌَت  
 
 7سٕسة يشٌى اٌَت  
4
 9 سٕسة ٌٕسف اٌَت  
5
  8سٕسة انكٓف اٌَت  
6
 59سٕسة انُٕس اٌَت  
7

 .انخظائض انعايت نإلسالو  :ٌٕسف انمشضأي 
8
 958 ابٍ ياخّ  
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 أدخلت امرأة أيّما )  كالسبـ الصبة عليو فحاؿ أاليو غَت إىل الولب نسب  النساء على ك ـر  األكود  نسب إنكار اإلالاء المرع كمنع

 منو اهلل احتجب إليو ينظر وىو ولده جحد رجل وأي جنتو اهلل يدخلها ولن شيء في اهلل من فليست منهم ليس من قوم على

  ( واآلخرين األولين رؤوس على فضحوو

:  النسب حق: الثاني المطلب

  اإلابمي المرع ُب  النسب ثبوت اثباب - أ

. أدىن كحب أشهر اتة عن اضتمل فًتة تحل و اضتاوت ؼتتلف ُب النسب لثبوت والب

( عامُت ُب كفصالو)  تعاىل لوكقو  (  شهران  ثبثوف كفصالو كزتلو) أشهر اتة ىي للحمل مبة أقل أفّن  على الفحهاء أرتع فحب

 اهلل رضي عباس االن فحاؿ, يررتها أف فهّنم  عنو اهلل رضي عفاف الن عثماف زمن ُب أشهر لستة فولبت  امرأة تزكج  رجبن  أفّن  ركل  كقب 

  أشهر اتة إو للحمل يبق فلم(  عامُت ُب كفصالو( )  شهرا ثبثوف كفصالو كزتلو)  اهلل قاؿ  طتاصمتك الالحراف خاصمتك لو  عنهما

   عنها اضتب عنو اهلل رضي عثماف فبرأ

   أشهر لستة الوودة ا تماؿ يؤكب اضتبيث الطب كاف

 عائمة  لحوؿ كالصحاالة  نيفة أالو رأم كىو كانتاف  الظاىرية رأم كىذا أشهر تسعة منها كؼتتلفة كثَتة أقواؿ للعلماء  اضتمل مبة أكثر

  ( مغزؿ الظل كلو انتُت من أكثر أمو الطن ُب يبحى و الولب)  عنها اهلل رضي

  المافعي قوؿ كىو انُت أرالع اعتجرم الثاين الحرف ُب مصر فحيو اعب الن الليث إىل الحبير الفتح كناب ُب كنسبو  انُت ثبث

   كالتجرالة العادة إىل فيها مرجوع  اضتفيب رشب االن قاؿ كما اظتسائل ىذه ُب الفصل كالحوؿ 

  اظتاضي الحرف ستسينات ُب اوريا ُب الحوانُت ممرعُت من كىو اهلل رزتو السباعي لمصطف البكتور كيرل 

 حيتاط كالنسب  أشهر تسعة من أكثر إىل اضتمل فيها  ديتب أف نادرة  اوت ُب جيوز  يث  األطباء رأم إىل اضتمل تحبير ُب الرجوع إف)

(  اإلمكاف الحبر إثباتو ُب

 عائمة الحوؿ آخذان   انتاف كىو  اهلل رزتو  نيفة أيب مبذىب يأخذ المخصية األ واؿ قانوف صبكر قبل السورية الاحملاكم العمل ككاف

  عنها اهلل رضي

  الفحهية اظتذاىب الُت متواطة حبالة"  128" اظتادة ُب السورم الحانوف كاخذ

(   مشسية انة كأكثرىا يوما كذتانوف مئة اضتمل مبة اقل)

                                                           
 
 عٌٕ انًعبٕد ششذ سٍُ أبً دأٔد 
  
 .  سٕسة نمًاٌ  اٌَت  - 
 
 84 \4، نٓذاٌتفتر انمذٌش ششذ ا 
4
 ششذ لإٌَ األزٕال انشخظٍت نهذكتٕس يظطفى انسباعً  
5
 سٔاِ انذاس لطًُ  
6
 بذاٌت انًدتٓذ َٔٓاٌت انًمتظذ 
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 كىذا الزكاج ُب نسبو ليثبت ذلك من ألقل الو ت جاء فاف  اضتمل مبة اقل الزكاج عحب على ديضي أفّن  يحالصح الزكاج ُب الفحهاء كاشًتط

   عليو غتمع  كم

 عليو كامتبت  العيب اللب ُب غائبا أك اجينا الزكجُت أ ب كاف لو كما الزكج من النسب ويثبت الزكجُت الُت اللحاء عبـ من التأكب إفّن   

   نيفة أالو كخالفهم اضتحيحي البخوؿ اشًتاط إىل تيمية االن كذىب  الفحهاء من اصتمهور الو قاؿ المرط كىذا  ؿاضتم أقصى من أكثر اظتبة

 اللحاء إمكانية يتصور إف من الب و الل النسب إثبات ُب العحب غترد يرل و  نيفة أالا إف إو  اللحاء عبـ ويثبت إف النسب لصحة كاشًتط

  الالزكجة كالبخوؿ

 اللحاء يتأكب مل كاف النسب ثبت اللحاء تأكب فاف غتسبة الصورة اللحاء يثبت أف اصتمهور إف ىو  كاصتمهور  نيفة أالو الُت كاطتبؼ 

  النسب ويثبت

  اللحاء إمكانية يتصور إف فحط الل اللحاء يثبت إف  نيفة أالو يمًتط كمل

 زكجها إىل ينسب الصحيح النكاح ُب زكجة كل كلب أف"على تنص  يث" 129" مادتو ُب اصتمهور الرأم السورم الحانوف كاخذ

  :التاليُت الالمرطُت

 .اضتمل مبة أقل الزكاج عحب على ديضي أف ػ أ

 . اضتمل مبة من أكثر العيب اللب ُب غائبان  أك اجينان  الزكجُت أ ب كاف لو كما ػتسواة الصورة الزكجُت الُت التبقي عبـ يثبت و أف ػ ب

  ادعاه أك الو أقر إذا إو الزكج من الولب نسب يثبت و المرطُت ىذين أ ب انتفى إذا -2

. الاللعاف إو الزكج عن اظتولود نسب ينفى و المرطاف ىذاف توافر إذا-3

:  بشبو الدخول أو الفاسد الزواج في إما

  ااالحة رؤية دكف زكجها تيب إىل اظتزفوفة اظترأة مثل فااب أك الصحيح زكاج عحب على الناء الزنا غَت اصتنسي اوتصاؿ ىو المبو كالوطء

  زكجتو فيظنها فراشو على الرجل جيبىا امرأة كطء كمثل  هبا فيبخل زكجتو إهنا كقيل

  لو حتل أهنا اعتحاد على العبة إثناء ثبثا طبقا اظتطلحة زكجتو كطء كمثل

 مضي قبل الو أتت كاف  منو اضتمل إف قلتأكب الوطء من نسبو ثبت الوطء كقت من أكثر أك أشهر الستة مضي العب الولب اظترأة أتت فاف

 المبو ذلك قبل كطئها يكوف قب إذ  منو نسبو كثبت ادعاه إذا انو إو  ذلك قبل   بث ضتمل إف لتأكب  لو النسب يثبت و أشهر اتة

  أخرل

:  كنصها 133-132اظتادة ُب المبو البخوؿ ك الفااب الالزكج النسب ثبوت على السورم الحانوف كاخذ

 . الزكج من نسبو ثبت البخوؿ تاريخ من فأكثر يومان  كذتانُت ظتئة كلب إذا البخوؿ العب فااب زكاج من اظتولود إف: 132 اظتادة

  التفريق أك اظتتاركة تاريخ من انة خبؿ الو جاءت إذا إو نسبو يثبت و تفريق أك متاركة العب كودتو كانت إذا

                                                           
 
 ششذ لإٌَ األزٕال انشخظٍت  
 
 انفمّ اإلساليً ٔأدنتّ  ْٔبّ انضزٍهً  
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  الواطئ من نسبو يثبت كأكثرىا اضتمل مبة أقل ينب ما الولب جاءت إذا المبهة اظتوطوءة: 133 اظتادة

 الحراالة نفحة الو كتستحق اظتمنوعة البرجات ُب النكاح فيمنع الحراالة نتائج رتيع عليو ترتب المبهة أك فااب النكاح كلو النسب ثبت مىت

.  كاإلرث

 .الرضاع حق: الثالث المطلب

  ( أكودىن يرضعن كالوالبات)  تعاىل قاؿ

  اإلرضاع على األـ جترب ىل

 الرضيع أب من متزكجة أكانت اواء الولب  ياة على  فاظا  الحيامة يـو عنو تساؿ ديانةن  األـ على كاجب الرضاع إفّن  على الفحهاء اتفق

: قضاء عليها كجوالو ُب كاختلفوا عبهتا كانتهت  مطلحة أـ

. للضركرة إو عليو جترب و منبكب الأنو: اصتمهور كقاؿ, عليو فتجرب قضاء الالوجوب: اظتالكية قاؿ 

. أدىن مرتبة أك شريفة  أكانت اواء  الرضاعة على أمو  إجبار لو ليس ك ىت األب على الولب كرضاع

)  تعاىل كقولو(  الرضاعة يتم إف أراد ظتن كاملُت  ولُت أكودىن يرضعن كالوالبات)  تعاىل قولو من  اظتراد فهم كيفية ُب  اطتبؼ كمنمأ

 232البحرة(  الاظتعركؼ أتيتم ما المتم إذا عليكم جناح فب أكودكم اًتضعوات إف أردًب كاف

  لألب حيل كو الااليو إضراران  ترضعو أفّن  تأىب و  األـ إف(  الولبه ضار ىو مولود كو الولبىا كالبة تضار كو)  تعاىل قولو معٌت إفّن : اظتالكية قاؿ

 الرجعية للمطلحة كاجبة النفحة كألف لطبؽ ذكر عنب جاء الضرر عن النهي ذكر وف الطبؽ عنب كلو كذلك, إرضاعو من األـ دينع إف

.  الرضاعة ألجل نفحتو على زيادة األـ تستوجب كو  العبة ُب النكاح الحاء ألجل

.  الساالحة اآلية النص الرضاع اجر عتا فيجب البائن أما

.  األـ غَت ثبم الولب يحبل مل إفّن  كىذا  أكودىن يرضعن إف للوالبين تعاىل اهلل من إرشاد أك للنبب أمر اآلية أفّن  إىل: اصتمهور كذىب

(  أخرل لو فسًتضع تعاارًب كإفّن ) تعاىل  قولو البليل

.  اإلجبار يستبعي ما كجب إذا إو  حو اواتيفاء على ا ب جيرب كو للوليب  ق ىو كما لبـ  ق  الرضاع ألف

   اوت ثبث ُب األـ على  رضاعاإل كجوب على اتفحوا الفحهاء أفّن  منو كيفهم

 . أمو ثبم من إو الرضاع الطفل يحبل أوّن  - 

 . اواىا مرضعة توجب أوّن  - 

  . ديوت لئب إرضاعو عليها فيجب مرضعة واتئجار ماؿ للولب كو ألاليو يوجب مل إذا  - 

:"  المخصية األ واؿ قانوف من 152 اظتادة ُب كجاء 

  غذائو محاالل ُب ذلك كيعترب النفحتو اظتكلف على اصطناعيان  أـ طبيعيان  الرضاع أكاف اواء الولب رضاع أجرة-

                                                           
 
 .   انبمشة  - 
 
 انفمّ اإلساليً ٔأدنتّ  
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  الرجعي الطبؽ عبة ُب أك الزكجية قياـ  اؿ الرضاع أجرة األـ تستحق و-

: الحضانة حق:  الرابع المطلب

  اإلابمي تمريعاؿ مظاىر من مظهر  اضتضانة كأ كاـ معينا انا يبلغ  ىت الطفل شؤكف رعاية  الاضتضانة يحصب:  اضتضانة

.  الصحيحة الًتالية للطفل يكفل حبيث  الالطفولة

.  للرجاؿ إشرافو  ق يعطى  معينا انا اللغ إذا  ىت النساء شؤكف من الصغَت   ضانة أمر المارع كجعل

.  تراليتو إثناء كلبه على يبعو أف لإلنساف يكره انو  ىت كالصرب  كاونتباه كاليحظة اضتكمة اضتضانة كتتطلب

 راوؿ يا: فحاؿ كالسبـ الصبة عليو النيب على دخل  األنصارم عبادة الن  أكاان  أفّن   عنهم اهلل رضي عباس االن عن مواى أالو لكرك

 ىن  البنات ُب الربكة فاف  علهن تبعو و    ااعبه االن يا  كالسبـ الصبة عليو فحاؿ  الاظتوت  عليهن أدعو كانأ النات يل إف  اهلل

  ( اهلل على كرزقهن األرض على ثحلهن  المبة عنب كاظتمرضات  اظتصيبة عنب كاظتعينات  عمةالن عنب  اجملمبت

 على كاظتالكية  اضتنفية رأم كىو للحاضن  ق اضتضانة اضتق إف فحيل  الفحهاء الُت فيو فمختلف  اضتضانة ُب اضتق صا ب كأمّنا 

   اظتمهور

   لسحطت أاحطها فلو  للمحضوف  ق أهنا: كقيل

 محامو يحـو من أك"  األب ك ق  احملضوف ك ق اضتاضنة  ق:"   حوؽ الثبث تتعلق اضتضانة أف احملححُت  العلماء لبل اىركالظ 

.  غَته على  احملضوف  ق قبـ  تعارضت كاف  إليو اظتصَت كجب اضتحوؽ ىذه الُت التوفيق أمكن فاف

  غَتىا يوجب و الأف  عليها تعينت إذا اضتضانة على اضتاضنة جترب

.  احملاـر من غَتىا  لوجود   الصغَت على ضرر كو  حها اضتضانة ألف  عليها يتعُت مل إذا اضتضانة على اضتاضنة جترب كو

 يكوف كأف الولب  ق ىذا ألف, الاطل كالمرط صحيح اضتنفية عنب فاطتلع الزكج عنب كلبا تًتؾ أفّن  على زكجها من اظترأة اختلعت إذا

  .يهاإؿ ػتتاجا ماداـ أمو عنب

    شرعي ظتسوغ إو لغَتىا كيعطيو  اضتضانة ُب اضتق صا بة من الطفل يأخذ أف لألب حيق و

 : الحضانة مستحقي أو الحواضن درجات ترتيب

.  اإلرث الًتتيب العصبيات ٍب  العمات ٍب األخ النات ٍب األخت النات ٍب اطتاوت ٍب  األخوات ٍب األب أـ ٍب  األـ أـ ٍب األـ:اضتنفية

.  كفاة أك  طبؽ من الفرقة العب  الولب  الاضتضانة أ ق األـ أفّن  ُب  األ ناؼ ليلكد

 أالاه كاف  واء لو ك جرم احاء لو كثبم كعاء لو الطٍت كاف  ىذا االٍت أفّن :اهلل راوؿ يا لو فحالت   النيب إىل جاءت امرأة إف كركم 

   تنكحي مل ما الو  قأ أنت:السبـ ك  الصبة عليو فحاؿ مٍت ينزعو إف  كأراد  طلحٍت

                                                           
 
 464\ ركشِ يغًُ انًستاج  
 
 ة ابٍ عابذٌٍ زاشً 
 
 .7  ششذ األزٕال انشخظٍت ص  - 
4
 انفمّ اإلساليً ٔأدنتّ 
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.  للعصبة األفضل ٍب للوصي ٍب األخ االنة ٍب  العمة ٍب  األخت ٍب علت كأف  األب جبة  ٍب اطتالة ٍب ألـ اصتبة ٍب األـ: اظتالكية

 كارث  ػتـر ذم لكل ٍب  العمات ٍب  األخت كالنات  األخ النات ٍب  اطتاوت ٍب  األخوات ٍب األب أـ ٍب األـ أـ ٍب األـ: المافعية 

.  اإلرث ترتيب على

 ٍب عمة ٍب لألب ٍب األـ خالة ٍب  ألالوين خالة ٍب األب ٍب وـ ٍب ألالوين أخت ٍب أمهاتو ٍب اصتب ٍب األب أـ ٍب األـ أـ ٍب  األـ: اضتنااللة
  فاألقرب األقرب العصبة الاقي ٍب  أب عم النت ٍب أخ النت ٍب عمتو ٍب أب خالة ٍب أـ خالة

: اضتنفية الرأم أخذ فحب  139 اظتادة  اورماؿ الحانوف موقف   

 المحيحة، فلبنت ألب، فلألخت ألـ، فلألخت المحيحة، فلألخت علت، كإف األب فألـ علت، كإف فبمها لألـ، اضتضانة  ق"

"  اإلرث ترتيب على الذكور من للعصبيات ٍب الًتتيب، هبذا فللعمات، فللخاوت، ألب، األخت فبنت ألـ األخت فبنت

: النفقة حق: الخامس لبالمط

  الوودة السبب أكوده نفحت  اصتبيب اظتولود أبِب  على أم  ( الاظتعركؼ ككسوهتن رزقهن اظتولود كعلى)  تعاىل لحولو األكود نفحة جتب

( الاظتعركؼ  كلبؾ كيكفي يكفيكي ما خذم)  عتبة النت عتنب كالسبـ الصبة عليو لحوؿ,  الزكجة نفحو عليو جتب كما

.  األب على كاجبة كالزكجة الولب فحةف إف أم

 اصتب فعل  نزلوا كإفّن  الفركع أم  األكود كأكود  مباشرة األكود ىم اصتمهور رأم حبسب ىم األب على نفحتهم الواجب كاألكود

 دكف  الاصتزئية جتب النفحة فهذه  منو تفرع كما اظتباشر الولب يممل  الولب ألف  كانوا جهة أم من  أ فاده  نزلوا إف أكوده نفحة

.  اإلرث

   .اصتزئية مبطلق و اإلرث السبب جتب فالنفحة أكود دكف فحط اظتباشرين األكود نفحو  جتب أنّنو:مالك اإلماـ كرأل

:   األكود نفحة لوجوب الفحهاء كاشًتط

 لو يكن مل كاف اطتاص مالو من عليهم فينفق  أكوده نفحو عليو كجبت كذلك كاف فإف الكسب على كقادران  غنيان  األب يكوف أف-1
 من غَته على نفحتو جتب حبيث  معسرا كاف إف كأمّنا  اصتمهور رأم ُب  اوكتساب عليو كجب  الكسب على قادر كىو  ماؿ

.  يعطيو و المئ فاقب أف إذ غَته من نفحتو يأخذ كىو  الفركع أك األصوؿ

 كإذا غَته على و  مالو من نفحتو كجبت  يكفيو ماؿ لو كاف فإذا اوكتساب على لو قبرة كو لو ماؿ و معسران  فحَتان  الولب يكوف أف-2

 كسب أك مباؿ  اظتوار  الولب فاف كعليو  أاليو على و كسبو ُب نفحتو اظتكتسب فالصغَت اوكتساب عليو كجب  مكتسبا كاف

   اظتواااة ابيل على جتب الحراالة وف لو نفحة وف الو يستغٍت

 

 

                                                                                                                                                                                     
 
 سٔاِ أبٕ دأد ٔانبٍّ لً ٔانساكى ٔطسٍر اإلسُاد  
 
 انفمّ اإلساليً ٔأدنتّ  
 
    انبمشة  - 
4
 انفمّ اإلساليً ٔأدنتّ  
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 ؟ األوالد فقةن عليو تجب من

 يماركو و األكود نفحة ك به فعليو اصتمهور رأم ُب  الكسب على قادرا أك موارا أك موجودا األب كاف إذا أنو على الفحهاء اتفق

.  منو جزء كألنو, عليو النفحة  صر اآلية تفيب  يث(  رزقهن لو اظتولود كعلى)  تعاىل لحولو  أ ب فيها

 من اظتوجود على اضتنفية رأم ُب نفحتهم كانت ان لكرب أك ظترض  الكسب عن عاجزا فحَتا ككاف اموجود األب يكن مل إذا أمّنا 

. موارة كانت إذا أنثى أـ أكاف ذكر األصوؿ

 عليو فحاؿ دينار عنبم األو لرجل قاؿ  كالم عليو اهلل صلى النيب ألف غَته دكف ك به األب على النفحة جتب أنّنو: اظتالكية كرأل

 أخر عنبم قاؿ كلبؾ على أنفحو قاؿ أخر عنبم: قاؿ, اىلك على أنفحو:قاؿ أخر عنبم:قاؿ نفسك على أنفحو: ابـكاؿ الصبة

"  غَته على الإنفاقو يأمره كمل  الو اعلم أنت:قاؿ أخر عنبم قاؿ  خادمك على أنفحو قاؿ

  ( الولبىا كالبة تضار و) تعاىل لحولو ـاأل على النفحة كجبت عاجزا كاف أك  األب يوجب مل إذا أنّنو إىل ذىبوا:  المافعية

 الوارث كعلى) تعاىل لحولو مَتاثو قبر على كارث كل على نفحتو كجبت أب الصغَت للولب يكن مل إذا: اظتذىب ظاىر ُب  اضتنااللة قاؿ

( ذلك مثل

:  اضتنفية مبذىب  السورم الحانوف كأخذ

: 154 اظتادة

 زكجها على ىافنفحت الزكجة إو مالو ُب إنساف كل نفحة 

 : 155 اظتادة

  عحلية أك البنية آلفة كالكسب النفحة عن عاجزان  فحَتان  يكن مل ما أاليو على فنفحتو ماؿ للولب يكن مل إذا

  أمثالو فيو يكتسب الذم اضتب إىل الغبـ كيصل األنثى تتزكج أف إىل األكود نفحة تستمر

 :156 اظتادة

  األب كجود عبـ عنب عليو جتب من الولب فحةالن يكلف الكسب عن عاجزان  األب كاف إذا

  أيسر إذا هبا عليو يرجع األب على للمنفق دينان  النفحة ىذه تكوف

  157 اظتادة

  هبا تكفل إذا إو االنو زكجة النفحة األب يكلف و

  يوار أف إىل الولب على دينان  اضتالة ىذه ُب األب إنفاؽ يكوف

                                                           
 
    انبمشة  
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  158 اظتادة

 ُب األب تعنت يظهر مل ما الكسب على قادرين كانا كلو الفحراء كالبيو نفحة صغَتان  أك كاف كبَتان  أنثى أك ران ذؾ اظتوار الولب على جيب
  عنادان  أك كسبن  أمثالو عمل على البطالة اختيار

  159 اظتادة

  إلرثيةا  صصهم حبسب اظتوارين أقارالو من يرثو من على عحلية أك البنية آلفة الكسب عن عاجز فحَت كل نفحة جتب

  160 اظتادة

  كالفركع لألصوؿ إو البين اختبؼ مع نفحة و

  161 اظتادة

 تتجاكز و أف على لبدعاء ااالحة مبة عن أاليهم على األكود النفحة حيكم أف للحاضي كجيوز اودعاء، تاريخ من األقارب النفحة يحضى

 . أشهر األرالعة

 : الجنين حقوق:  السادس المطلب

:  المرطُت الًتكة تحسيم ُب   ساالو حيسب أمو الطن ُب زتل كرثتو من كاف إذا اظتيت إف ظتاءالع الُت خبؼ و

  مورثو موت عنب  يا كجوده يثبت إف -

 . دقائق العب مات كلو  يا أمو عن ينفصل إف -

 كثبثة كاتُت طتمسة تأٌب أفّن  منو اضتمل لثبوت الب فب طبؽ من كفاتو  ُت  معتب كانت أك اظتتوَب اظتورث زكجة اضتامل كانت إذا

.  يورث و ذلك من ألكثر الو جاءت فإذا الفرقة أك الطبؽ أك الوفاة تاريخ من األكثر على يـو مئة

 األكثر على يـو كمائيت لسبعُت الو تأٌب إف اظتورث من أرثو لثبوت الب فب أخيو زكجة أك كأمو اظتتوَب لغَت زكجة اضتامل كانت إذا أمّنا

  ُت زكجها كالُت الينها  قائمة غَت كانت كاف اظتورث كفاة  ُت  زكجها كالُت الينها قائمة الزكجية كانت إذا اظتورث كفاة تاريخ من

   الوفاة تاريخ من  كاملة مشسية انة ظتبة الو تأٌب إف فيمًتط اظتورث كفاة

 :" 300 المادة في السوري الشخصية األحوال قانون بو أخذ وقد

.  الحانوف ىذا ُب النسب لثبوت اظتبينة الالمرائط منو النسب ثاالت  يان  كلب إذا إو زتلها يرثو فب عتبتوـ عن أك زكجتو عن الرجل توُب إذا

:  يا الوودة اشًتاط

  يورث مل ذلك العب مات ٍب  يا أكثره خرج فلو   يا يولب أفّن  الب و:األمامية كالميعة كأزتب  كالمافعي مالك الثبثة األئمة قاؿ

   المريعة إ كاـ من كثَت ُب  الكل  كم لألكثر ألف  يا أكثره يولب أفّن  يكفي: صحاالةكاؿ  نيفة أالو كقاؿ

:  اضتمل كجود  اؿ الًتكة تحسيم

                                                           
 
 ششذ لإٌَ األزٕال انشخظٍت  
 
 ششذ لإٌَ األزٕال انشخظٍت 
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  اضتمل يوضع حتت قسمها يوقف الل الًتكة تحسم و زتل الورثة ُب كاف إذا: اظتالكية قاؿ

 غَت كىذا مبلكو ينتفع أفّن  من اإلنساف كمنع الالورثة إضرار من فيو ظتا اونتظار إىل  اجة غَت من تحسم الًتكة أفّن :العلماء رتهور قاؿ

. جائز

 :الجنسية حق:  السابع المطلب

 ُب العثماين اصتنسية قانوف صبكر مع كالبكلة الفرد الُت كايااية قانونية كراالطة اضتبيث مبفهومها اصتنسية فكرة مرة ألكؿ اوريا عرفت
 اإلابمية المريعة مبادئ حتبدىا الببد اكاف عبقة كانت ذلك كقبل ـ1869 عاـ الثاين كانوف 19

 المريعة إ كاـ كظلت  المريعة إل كاـ كخضعت اإلابمية البكلة من جزءان  الببد أصبحت ـ635 عاـ لبممق اإلابمي الفتح منذ

  عثمانيةاؿ اطتبفة ظل ُب  العثماين اصتنسية قانوف صبكر  ىت اإلابمية الالبكلة السكاف عبقة حتكم السمحة

 عنصر حتبيب ُب أاااا اإلابمي البين يتخذ إف اإلابمية العحيبة أااس على قاـ اليت اإلابمية البكلة ظل ُب الطبيعي من كاف

 اصتنسية) اظتؤلفُت العض عليو  أطلق ما كىذا البكؿ ُب  طبيعيا عضوا يعب  الاإلابـ يبين من فكاف  اإلابمية البكلة ُب السكاف

  ( اإلابمية

 دار  من فهم   األجانب من األماف عهب مبوجب  اإلابـ دار ُب مؤقتة إقامة يحيموف الذين  اظتستأمنُت اعتبار ُب الفحهاء خيتلف كو

  الاضتراليُت شتوا كلذلك اضترب

. الذمة عحب إىل ااتنادا  اإلابـ دار ُب دائمة إقامة يحيموف الذين الذميوف إما

  اإلابمية العحيبة غَت أخرل أاس على أيضا تحـو كانت الل  فحسب العحيبة أااس على تبٌت تكن مل  اإلابـ دكلة ُب اظتواطنة كاف

  اإلابـ دار أىل من يعبكف كانوا فالذميوف  نفسها البيانة اإلابمية البكلة لرعايا يكوف إف الضركرم من كليس اظتسلمُت لغَت الالنسبة

   اإلابمية الاصتنسية كيتمتعوف

 جزءا كصارت اظتسلموف  كمها اليت األقاليم إىل انتماؤىم  الذمة العحب  السبمية البكلة مع ارتبطوا ؽتن الذميُت على ننكر إف ديكن كو 

 عتذه األصليُت اكاف ىم الأهنم ننسى كو البكلة ىذه قوانُت كتطبيق  اإلابمية للبكلة خضوعهم إنكار ديكن كو  اإلابمية الببد من

.  اظتسلمُت ضتكم كخضوعها الببد ىذه ُب السيادة  تببؿ أفّن  جملرد  عنها غرالاء أك أجانب اعتبارىم كزيج كو  األقاليم

م اإلابمية البكلة ُب الذمة أىل مركز ُب  العامة كالحاعبة  يتعلق فيما  اإلابمي الحانوف عليهم يسرم  البكلة الرعايا من رعية أهنّن

 احملرمات ترؾ أك اضتحوؽ أداء من عليهم حيكم فيما كاظتعامبت العحوالات إىل يعود فيما  إلابـا الإ كاـ كيلتزموف  البنيوية المؤكهنم

   شريعتهم إ كاـ عليهم يطبق  المخصية إ كامهم كأمّنا اإلابـ دار أىل من ألهنم

 فذمتو ذمة لو كانت من) الحولو المك عليو اهلل صلى النيب  عن عرب ما ىو اإلابمية البكلة ُب الذمة أىل على يطبق الذم العاـ كاضتكم

  (كبيتنا كديتو كذمتنا

                                                           
 
 ضع انزيٍٍٍ انًستًٍٍٍُ فً داس اإلسالو انذكتٕس عبذ انكشٌى صٌذأٌ 
 
 انمإٌَ انذٔنً انخاص  فؤاد شباط يُشٕساث خايعت ديشك 
 
 أطٕل انعاللاث انذٔنٍت عثًاٌ ضًٍشٌت  

 
4
 86 \ انٓذاٌتة نًشغاًَ  
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: اإلابـ دار ُب دتنح كانت اصتنسية أفّن : ذلك من نستنتج

. اظتسلمُت كل يممل كىذا البـ راالطة كىي, مسلم أب من كلب إف - 

 .اظتسلمُت ديار ُب ذمي أب من كلب إفّن  الاإلقليم كإما  - 

م  يث اإلقليم  ق كإمّنا البـ حبق إما اإلابمية األقاليم اكاف رتيع مشلت قب اصتنسية فتكوف  .  اإلابـ دار أقاليم ُب كلبكا إهنّن

:  معا الاظتببئيُت السورم الحانوف أخذ كقب

  الحطر ُب كلب من   كما اوريا عراليا يعترب) يلي ما على 1969 لعاـ 276 رقم التمريعي اظتراـو من الثالثة اظتادة نصت كما  البـ  ق: أكون 

  اورم عريب كالب من خارجو ُب أك

  األشخاص من  معينة لفئة الالنسبة اإلقليم مبببأ أيضا كاخذ

 يثبت مل ما عليو عثر الذم اظتكاف ُب مولودا اللحيط كيعترب  عتما جنسية أكو  اصتنسية غتهولُت أك  غتهولُت كالبين من الحطر ُب كلب من

  العكس

. كاألمن السيادة وعتبارات اإلقليم  ق إىل ااتنادا شخاصاأل ىؤوء إىل اصتنسية منح الحانوف كيربر 

 

 والمقترحات التوصيات

 يحيب كمل  النساء من الاضتضانة اضتق عتن من فحب عنب  الرجاؿ من للعصبيات اضتضانة  ق جعل أنو السورم الحانوف على يؤخذ -

 فيو خبؼ كو منو والب قيب كىو  الاحملاـر العصبيات

  الصغَت يبغض من فيو ليس اليت ُب كاإلقامة  األمانة:  اضتاضنة شركط يةأىل ُب الحانوف اغفل -

  ك اضنتو احملضوف الُت البين احتاد مسالة الحانوف يذكر مل -

  األكود  كم يعطوف و نزلوا كاف األكود أكود أف نفحة إىل الالنسبة الحانوف على يب ظ -

 نفحة يتجاكز و السورية احملاكم الو حتكم مبا الصغَت نفحة نصف عن اضتضانة أجرة تزيب إو اشًتط انو الحانوف على كيؤخذ  -

  الطفل حبق إجحاؼ ىذا كُب األكثر على أياـ ثبثة

  اليتيم  حوؽ تضيع ما كغالبا اليتيم  حوؽ  ضتماية تحنُت فيو موجود ليس  السورم الحانوف على كأو ظ -

  السورية اصتنسية إعطاء األمهات على ك ـر األب جهة من اصتنسية ُب  البـ مبببأ اخذ السورم الحانوف أف كنب ظ -

      السورية اصتنسية مع العرالية اصتنسية ازدكاج من دينع  اصتنسية قانوف أف كنب ظ  -

 منح حبق كخصوصا  األكىل اظترتبة ُب الطفل  حوؽ  اوعتبار العُت اخذين الطفل حبحوؽ تتعلق اليت اظتواد تعبيل كنحًتح  -

 .اضتياة تطور مع يتنااب مبا الطفل نفحة كتعبيل  األـ اللؽ من اصتنسية
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