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 انشريعة وانقانون بني حقوق اجلنني

 -دراسة مقارنة -

                         
 )*( 

 د.  اوان عبذ هللا الفيضي 

 
 مهخص انبحج

يعد الطفؿ ثمرة مف ثمار الزواج ، وأىـ مقاصده ، وأعظـ نعـ الحيػاة وزينهيػا 
لػ  عػاهؽ  ػؿ ، فرعايهو والعناية بحقوقو ، واجب هحميو الملؿ والشػراع،، والهػزاـ يقػ، ع

 انساف ، وىي مقررة  بالهشريعات واالنظمة الوضعية واالعالنات العالمية.
فمف المعلوـ اف  ػؿ الحضػارات عنػت بهربيػة الطفػؿ بعػد والدهػو ، اال اف ىػذه 
العنايػػػة ينباػػػي اف هبػػػدأ قبػػػؿ والدهػػػو ايضػػػا ، الف والدة الطفػػػؿ ال هعهبػػػر بدايػػػة حياهػػػو 

مرحلة وجاء ال  الحيػاة الػدنيا ، هلػؾ المرحلػة الهػي  الحقيقية ، انما هدؿ عل  انو اني 
 انياىا ىي مرحلة  ونو جنينا حيث يه وف فييا الفرد فعال وههحدد معالمو الوراثية .

مػػػف اجػػػؿ ىػػػذا اعهرفػػػت الشػػػريعة االسػػػالمية بحقوقػػػو  املػػػة ، مػػػف قبػػػؿ ه لقػػػو 
فػػػي  جنينػػػا ، ومػػػف وقػػػت علوقػػػو فػػػي بطػػػف امػػػو ، وقبػػػؿ انفصػػػالو عنيػػػا ،  حقػػػو االوؿ

الحيػػاة والمحافظػػة عليػػو ، فافهرضػػت لػػو حيػػاة هقديريػػة ، واجػػازت الوصػػية واليبػػة لػػو ، 
ا ، اذ ػواالحهفػػاظ بنصػػيبو فػػي الميػػراث ، فػػال ي ػػوف مال ػػا حقيقيػػا اال بعػػد اف يولػػد حيػػ

 شاءت رحمة اهلل هعال  اف ال يحـر مف هلؾ الحقوؽ .
 

 .صل جامعة المو ،كلية الحقوق  ، مذرس القاوون الخاص)*(
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 الشريعة والقاوون بيه حقوق الجىيه

 -اروةدراسة مق -

 د. اوان عبذ هللا الفيضي
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      The child is the fruit of marriage, and the most important 

object of life. The taking car of his childhood, and all reglion 

take care of all chikren. And all declaration of human right of 

the world.  

 All civilization took care of the child after Birth for a 

period of time. This care should take place even before birth for 

the reasos that the child birth is not the beginning of his real life. 

But it considered as a first stage of pregnancy, then the real life. 

 The Islamic have recognized his early time of pregnancy 

and his rights of the time created in the whom of his mother. 

There laws recognized the embrio's life and kept certain rights 

of inferitance and it dose not become a real owner after birth. He 

well become a legal owner if he live on, he will have certain 

right, and duties at the same time it should be recognized.  

 
 
 
 
 
 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
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 :ادلقذمة 
 

الحمد هلل الذي اعط  ل ؿ م لوٍؽ حقو و الصػالة و السػالـ علػ  الرسػوؿ الػذي 
ارشػػد الػػ  حقػػوؽ االنسػػاف المقػػررة بػػالقر ف و علػػ  الػػو و صػػحبو و مػػف هػػبعيـ باحسػػاف 

 ال  يـو الديف..اما بعد.
الطفػػػؿ الثمػػػرة المرجػػػوة مػػػف العالقػػة الزوجيػػػة، فيػػػو المنحػػػة ال ريمػػػو و اليبػػػو يعػػد 

العظيمة، الهي هوجب عل  االسرة و المجهم، اف يحسف اليو، وي ـر رفادهػو ،ويمػنم مػا 
 يسهحؽ مف الرعاية والعناية،فيو امانة في عنؽ المجهم، واملو في غد مشرؽ.

اعقو بػو، ونعههػو بانػو زينػة الحيػاة مف اجؿ ىذا ابدت الشريعو االسالمية عنايو ف 
اْلَمػاُؿ َواْلَبُنػػوَف ِزيَنػُة اْلَحَيػاِة الػػدوْنَيا َواْلَباِقَيػاُت الُصػػاِلَحاُت َ ْيػر  ِعنػػَد الػدنيا، فقػاؿ هعػػال     

و  صػػػػػهو باح اميػػػػػا منػػػػػذ ه لقػػػػػو جنينػػػػػا الػػػػػ  صػػػػػيرورهو  (ٕ (َربِّػػػػػَؾ َثَوابػػػػػا  َوَ ْيػػػػػر  َأَمػػػػػال  
ؿ بالمحافظػػة علػػ  حياهػػو فػػي بطػػف امػػو،حه   روجػػو الػػ  فػػردا ،مد ػػدة علػػ  حقػػو االو 

ـْ اَل الحيػػاة صػػحيم البػػدف سػػػليـ معاف .قػػاؿ هعػػال     ػػف ُبطُػػوِف ُأُميَػػػاِهُ  َواللّػػُو َأْ ػػػَرَجُ ـ مِّ
ـْ َهْشػُ ُروفَ  ََْفعِػَدَة َلَعُلُ ػ ََْبَصػاَر َوا ـُ اْلُسػْمَ، َوا َيػا   وقػاؿ هعػال   (ٖ (َهْعَلُموَف َشْيعا  َوَجَعَؿ َلُ 

ـُ ِمػػْف  ـُ ِمػػف نوْطفَػػٍة ثُػػ ػػف هُػػَراٍب ثُػػ ػػَف اْلَبْعػػِث َفِاُنػػا َ َلْقَنػػاُ ـ مِّ ـْ ِفػػي َرْيػػٍب مِّ َأيويَػػا الُنػػاُس ِكف ُ نػػُه
َْرَحػاـِ َمػا َنَشػاء ِكلَػ َْ ـْ َوُنِقرو ِفي ا ـُ ِمف موْضَاٍة موَ ُلَقٍة َوَغْيِر ُمَ ُلَقٍة لُِّنَبيَِّف َلُ  َأَجػٍؿ   َعَلَقٍة ُث

ـُ ِلَهْبُلُاػػػوا َأُشػػػُدُ ـْ  ـْ ِطْفػػػال  ثُػػػ ـُ ُنْ ػػػِرُجُ   مػػػا اف والدهػػػو الهعهبػػػر بدايػػػة حياهػػػو ( ٗ (موَسػػػمث  ثُػػػ
الحقيقية،انما هدؿ عل  انو أني  مرحلة مف مراحؿ حياهو،وجاءال  العالـ ال ارجي،هلؾ 
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ه ػوف فييػا الفػرد المرحلػة الميمػة الهػي انياىػا،ىي ماقبػؿ الػوالدة ػ  ونػو جنينػا ػ حيػث ي
 فعال وههحدد معالمو الوراثية ذ را  اف اـ انث .

وليػػػذه االىميػػػة، فقػػػد عزمنػػػاعل  دراسػػػة ىػػػذا الموضػػػوع، لقلػػػة الدراسػػػات المقارنػػػة 
ال اصػػػة بػػػو، فحاولنػػػا االجابػػػة عػػػف ماىيػػػة حقػػػوؽ الجنػػػيف  وىػػػؿ للجنػػػيف حقػػػوؽ علػػػ  

قػػػارف،مف  ػػػالؿ مقارنػػػة والديػػو  و يػػػؼ يػػػهـ االيفػػػاء بيػػػا  .. معهمػػػديف علػػػ  المػػػني  الم
 -بعض الهشريعات العالمية  االعالف العالمي و االعالف االسالمي لحقوؽ االنسػاف  

والقوانيف الوضعية بالفقو اإلسالمي،م، اال ذ بالمني  الهحليلي االسهنباطي، في بعض 
المواضػػػػ، الهػػػػي ههطلػػػػب ذلػػػػؾ، ىػػػػذا مػػػػا سػػػػنبحثو فػػػػي ىػػػػذه الدراسػػػػة،مف  ػػػػالؿ ثػػػػالث 

االوؿ علػ  حقػو فػي ا هيػار ابويػو، ونبػيف فػي المبحػث الثػاني حقػو مباحث نهعرؼ في 
فػػي الحيػػاة، ونوضػػم فػػي المبحػػث الثالػػث حقػػو فػػي الميػػراث والوصػػية وسػػواىما،ثـ ن ػػهـ 

 البحث بالنهاع  والهوصيات، وا ر دعوانا اف الحمد هلل رب العالميف .
 ادلبحج االول

 حقه يف اخت ار ابويه
 

مامػػػا  بيػػػرا بػػػاوؿ انسػػػانة يهلقػػػ  منيػػػا الطفػػػؿ درس ابػػػدت الشػػػريعة االسػػػالمية اىه
الحيػاة،واوؿ انسػػاف يقلػده الطفػػؿ فػػي هصرفاهو،فوضػعت لػػذلؾ االسػس الح يمػػة ال هيػػار 
االبويف الزوجيف، فارشدت  ؿ مف الرجؿ والمػرأة الػ  حسػف الهػدبر فػي ا هيػار الطػرؼ 

( عاعشػػة   اال ػػر، له ػػويف اسػػرة صػػالحة لالطفػػاؿ، فقػػد ورد عػػف اـ المػػدمنيف السػػيدة
. وقػاؿ (٘  (   ه يروا لػنطف ـ وان حػوا اال فػاء وان حػوا الػييـ(قالت  قاؿ رسوؿ  اهلل  

ايضػػا فػػي  يفيػػة ا هيػػار الػػزوج اال ر،للمايػػرة بػػف شػػعبة عنػػدما  طػػب امػػراة   اذىػػػب 
وىنػػػا ينػػػدب للمػػػراة ايضػػػا اف هنظػػػر اليػػػو  (ٙ وانظػػػر الييػػػا فانػػػو اجػػػدر اف يػػػددـ بين مػػػا (
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علة المذ ورة في الحديث، بؿ بهقديرنا ىػي اولػ  منػو، الف الرجػؿ يم ػف لالشهراؾ في ال
 .(ٚ مفارقة مف اليرضاىا ب الفيا

لػػذلؾ نجػػد أف االسػػالـ يعلػػؽ علػػ  مسػػتلة اال هيػػار هلػػؾ  مػػاال  بالاػػة الشػػاف فػػي 
مقػػدمهيا سػػالمة االطفػػاؿ، الف الطفػػؿ  النبهػػة، فػػاذا اردنػػا اف ننبػػت نباهػػا  حسػػنا ، فيجػػب 

صػػػالحة اوال ، و ا هيػػػار ارض صػػػالحة ليػػػذه البػػػذرة ثانيػػػا  و غرسػػػيا، فبقػػػدر هييعػػػة بػػػذرة 
 صالحيما ي وف صالح الزرع. 

و علػػ  ىػػذا ىػػدانا االسػػالـ ، فهػػراه فسػػم المجػػاؿ للرجػػؿ فػػي ا هيػػار زوجهػػػو، و 
رهػػب لػػو مقػػدمات هسػػبؽ عقػػد الػػزواج، ل ػػي ال ييػػوك امػػاـ المظػػاىر،  مػػا اهػػاح بالوقػػت 

اح عػػف راييػػا فػػيمف  يهقػػدـ ل طبهيػػا، و حػػذرىا مػػف الهنػػازؿ نفسػػو للزوجػػة شػػرعية اإلفصػػ
عػػف امنيػػا ازاء الماريػػات و اىػػاب باابػػاء ايضػػا  الػػ  ا هيػػار الرجػػؿ الصػػالم المناسػػب 

 سنا  و عقال  لبناهيـ.
لذلؾ ينباي عل  المرء اف يسػع  النهقػاء الػزوج المناسػب و االفضػؿ، فيػذا حػؽ  

شرة الهي هملدىػا السػعادة و هامرىػا المػودة و مشروع الف اال هيار الموفؽ سبب في الع
 .  (ٛ الحب

فالمسػالة اذف هػدور اساسػا  حػوؿ المظيػػر و الجػوىر، فليسػت  ػؿ فهػاة هصػػلم اف 
ه وف زوجا  لو وس نا  لنفسو وأما الوالده، الف النسآء عل  اش اليـ وانواعيـ  المعادف، 

 .(ٜ لناس معادف ((قاؿ  هجدوف ا( أف رسوؿ اهلل  فقد ورد عف أبي ىريرة  
( ايضػا علػ  العنايػػة بالطفػؿ قبػؿ والدهػػو، وذلػؾ بحسػػف  مػا يحثنػا رسػػوؿ اهلل  

ا هيػػار امػػو، ا هيػػارا  يجعػػؿ الطفػػؿ يولػػد و يرعػػ  وينشػػت فػػي بيعػػو صػػالحو، وفػػي رعايػػة 
( عػف ، وقد أجاب سيدنا عمر بػف ال طػاب  (ٓٔ امرأة صالحة واعية لما يلـز وليدىا

مػػا سػػتلو عػػف حػػؽ الولػػد علػػ  ابيػػو  فقػػاؿ ينباػػي اف ينهقػػي امػػو، سػػداؿ َحػػد اَبنػػاء ل
ويحسػػف اسػػمو، ويعلمػػو القر ف، مػػا روي عػػف ابػػي  االسػػود الػػددلي انػػو قػػاؿ الوالده، لقػػد 
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احسػػنت الػػي ـ صػػاارا  و  بػػارا  وقبػػؿ اف هولػػدواا قػػالوا  يػػؼ احسػػنت الينػػا قبػػؿ اف نولػػد  
 .(ٔٔ قاؿ ا هرت ل ـ مف االميات مف ا هسبوف بيا

هػػدؿ ىػػذه النصػػوص داللػػػو واضػػحة علػػ  اف مسػػتلة ا هيػػػار الػػزوج اال ػػر ، قػػػد 
جعلت اساسا  لمصلحة االطفاؿ البراعـ، الهي سههفهم عف شباب الاد وبناة المسهقبؿ و 
دعامة الحياة و المجهم،، وانو بقدر ما نزرع فييـ مف ال ير والصالح، بقدر ما نجنػي 

 هجا.منيـ لالسرة والمجهم، عمال مثمرا ومن
وفي ىذا المجاؿ يد د علماء الهربية ايضػا ، أنػو يجػب علػ  االب اف يبػدا بهربيػة 
ولده قبؿ الوالدة، وىذا ما أرشد اليو االسالـ عف طريؽ ا هيار الزوجة الصالحة، ف ػاف 
حسف ا هيار الزوجة مف اجؿ االوالد، ا ثر اىميو مف بقيػة العوامػؿ الهػي هطلػب المػرأة 

 .(ٕٔ الجليا
د وضعت الشريعة اإلسالمية السػمحاء أسػس عامػة فػي مسػتلة اال هيػار وبيذا فق

هلػػؾ، ا هيػػار الرجػػؿ للمػػرأة، والمػػرأة للرجػػؿ، للػػزواج وه ػػويف االسػػرة، ويم ننػػا اف نوجزىػػا 
 -عل  النحو ااهي 

 أوالً: أسس اخت ار انرجم نه رأ  انصاحلة:
بػػي، فعػػف ابػػي ػػػ اف ه ػػوف الزوجػػة ذات ديػػف و لػػؽ عػػاٍؿ، حهػػ  يهحقػػؽ السػػ ف القلٔ

( قػػػاؿ   هػػػن م المػػػرأة َربػػػ،  لماليػػػا ولحسػػػبيا ولجماليػػػا ( عػػػف النبػػػي  ىريػػػرة  
( قػاؿ  قػاؿ ، وعف عبد اهلل بف عمػرو (ٖٔ ولدينيا، فتظفر بذات الديف هربت يداؾ(

( ال هزوجػػوا النسػػاء لحسػػنيف فعسػػ  حسػػنيف اف يػػردييف ػػػػ اي يػػوقعيف رسػػوؿ اهلل  
 بػر و الفسػاد ػػػ و ال هزوجػوىف المػواليف فعسػ  امػواليف في الهيل و واالعجػاب و اله

اف يطاػييف ػػػػ اي هسػبب ليػػف الطايػاف والظلػػـ والفسػػؽ ػػػ ول ػػف هزوجػوىف علػػ  الػػديف 
مة   رماء سوداء ػػ اي فييا شي ء مف الهشويو ػػ ذات ديف افضؿ( ، وىذا يديده (ٗٔ َو

ػػف موْشػػِرَ ٍة َولَػػْو َواَل َهنِ ُحػػوْا اْلُمْشػػِرَ اِت َحهُػػ  ُيػػقولػػو هعػػال     ْدِمَنػػة  َ ْيػػر  مِّ َََمػػة  مو ْدِمُف َو
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( الػػدنيا مهػػاع ( قػػاؿ  قػػاؿ رسػػوؿ اهلل  ، وعػػف عبػػد اهلل بػػف عمػػرو (٘ٔ (َأْعَجَبػػْهُ ـْ 
 ، وغيرىا مف االحاديث ال ثيرة.(ٙٔ و ير مهاع الدنيا المرأة الصالحة(

 ػ  اف ه وف مف بيت طيب المنبت، الف العرؽ دساس.ٕ
ػ  اف ه وف مف ذوات العقؿ ال يس، وحذاِر مػف الحمقػاء، النيػا الهصػلم للعشػرة وال ٖ

 هدَمف عل  ولدىا.
ػ اف ه وف جميلو، النيا اس ف لنفسو واغض لبصره وا مُؿ لمودهِو، ولػذلؾ نػرك انػو ٗ

شػػرع النظػػر قبػػؿ الن ػػاح  مػػا ذ رنػػا سػػابقا ، وهلل در االمػػاـ احمػػد بػػف حنبػػؿ، فقػػد نػػدب 
تؿ عػػف جمػػاؿ م طوبهػػو اوال ، فػػاف حمػػد سػػتؿ عػػف دينيػػا، فػػاف حمػػد ال اطػػب اف يسػػ

 هزوج، واف لـ يحمد ي ف ِرَدا  الجؿ الديف.
ػػػ اف ه ػػوف ولػػودا  الف انجػػاب الذريػػو مػػف مقاصػػد الػػزواج اَولػػ ، وفػػي ىػػذا الصػػدد ٘

يعػػرؼ  ػػوف المػػرأة ولػػودا  مػػف  ػػالؿ ا واهيػػا و  االهيػػا اف  انػػت ب ػػرا ، فقػػد ورد عػػف 
( فقػػاؿ اف اصػػبت امػػراة ذات جمػػاؿ ر قػػاؿ  جػػاء رجػػؿ الػػ  النبػػي  معقػػؿ بػػف يسػػا

وحسػػب وانيػػا ال هلػػد افتهزوجيػػا   فقػػاؿ ال ثػػـ اهػػاه الثانيػػة فنيػػاه ثػػـ اهػػاه الثالثػػة فقػػاؿ  
 .(ٚٔ هزوجوا الودود الولود فاني م اثر ب ـ االمـ(

علػ   ػ و يسهحب اف ه وف اقؿ منو في الجاه و العز و الماؿ، الف الرجػاؿ قوامػوفٙ
النسػػاء حػػافظوف ليػػف، فػػاذا لػػـ ي ػػف الرجػػؿ  ػػذلؾ ال ه ضػػ، المػػراة لػػو و ال يسػػهطي، 

 .(ٛٔ صيانهيا
ىذا بالنسبو ال هيار الزوجة الصالحو، اما بالنسػبو للموافقػو علػ  ا هيػار الػزوج، 
فمػػف المعلػػوـ شػػرعا  اف الحػػر العاقػػؿ ىػػو ولػػي نفسػػو، ولػػيس الحػػد واليػػة هزويجػػو و ال 

الشتف في المػرأة اذا  انػت عاقلػو بالاػو، فلػيس الحػد اجبارىػا علػ   اجبار عليو، و ذلؾ
(، فػذ رت لػو الزواج بمف الهريد، فعف ابف عبػاس قػاؿ   اف جاريػة ب ػرا  اهػت النبػي  

( اف النبػػي ، وعػػف ابػػي ىريػػرة  (ٜٔ (اف اباىػػا زوجيػػا وىػػي  ارىػػو، ف يرىػػا النبػػي 
 الب ػر حنػ  هسػهتذف، قػالوا يػا رسػوؿ  ( قاؿ  ال هن م االيـ حه  هسهتمر، و ال هن م
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، فيػػذه االحاديػػث الشػػريفة وغيرىػػا، هشػػير الػػ  اف (ٕٓ اهلل و يػػؼ اذنيػػا  قػػاؿ اف هسػػ ت(
 .(ٕٔ الولي ليس مف حقو هزوي  المرأة اال برضاىا صراحة  او ضمنا  

الجدير بالذ رفي ىذا الصػدد اف القػوانيف الوضػعية جػاءت مطابقػة مػ، الشػريعة  
 ٛٛٔمػػف قػػانوف اَحػػواؿ الش صػػية العراقػػي النافػػذ رقػػـ  ٜت المػػاده/السػػمحاء، اذ نصػػ

ػػػػ اليحػػػؽ َي مػػػف اَقػػػارب او اَ يػػػار ك ػػػراه أي  ٔالمعػػػدؿ علػػػ  انػػػو    ٜٜ٘ٔلسػػػنة 
ش ص ذ را   اف اـ أنث  عل  الػزواج بػدوف رضػاه ويعهبػر عقػد الػزواج بػاال راه بػاطال  

مػف ىػذه المػاده بػالحبس مػده  ٔة/ػػ يعاقػب مػف ي ػالؼ اح ػاـ الفقػر ٕاذا لـ يهـ الػد وؿ. 
الهزيد عل  ثالث سنوات.. اذا  اف قريبا  مف الدرجة االول ، اما اذا  اف الم الؼ مف 
غير ىدالء فه وف العقوبو السجف مده ال هزيد عل  عشر سنوات او الحبس مده ال هقؿ 

ػػ علػ  المح مػة الشػرعية او مح مػة اَحػواؿ الش صػية اَشػعار ٖعف ثالث سػنوات. 
مػػف  ٔالػػ  سػػلطات الهحقيػػؽ اله ػػاذ الهعقيبػػات القانونيػػة بحػػؽ الم ػػالؼ الح ػػاـ الفقػػرة/

مػػف قػػػانوف حقػػوؽ العاعلػػػة اللبنػػاني لسػػػنة  ٚ٘ىػػذه المػػػادة.. (، فػػي حػػػيف نصػػت المػػػادة/
المعػػػػػدؿ علػػػػػ  اف  ٜٛٗٔوالمعػػػػػدؿ بقػػػػػانوف الهنظػػػػػيـ المحػػػػػا ـ الشػػػػػرعية لسػػػػػنة  ٜٚٔٔ

  ٜٛٗٔف العػػالمي لحقػػوؽ االنسػػاف لسػػنة   الن ػػاح  رىػػا  فاسػػد (،  مػػا جػػاء فػػي االعػػال
ػ للرجؿ والمرأة مه  بلاا سف الػزواج حػؽ الػزواج وهاسػيس االسػرة ٔانو   ٕػ  ٙٔالمادة/

دوف قيػػػد بسػػػبب الجػػػنس او السػػػف او الػػػديف وليمػػػا حقػػػوؽ مهسػػػاوية عنػػػد الػػػزواج واثنػػػاء 
ي الزواج رضػا  ػ اليبـر عقد الزواج اال برضا الطرفيف الراغبيف فٕقيامو وعند انحاللو. 
ػ االسرة ىي الوحدة الطبيعيو االساسػيو للمجهمػ، وليػا حػؽ الهمهػ، ٖ امال  ال ا راه فيو. 

 في حمايو المجهم، و الدولو (.
وىػػذا الػػنص بعمومػػو صػػحيم شػػرعا  ول نػػو يحهػػاج الػػ  بعػػض القيػػود  ػػاال هالؼ 

يػرد نػص  بيف الزوجيف في الديف اذ يبطؿ زواج المسلمة مف غير المسلـ، فػي حػيف لػـ
 ٜٔٛٔصػريم عػف اال ػػراه علػ  الػزواج فػػي االعػالف االسػالمي لحقػػوؽ االنسػاف لسػػنة 

اال اف المفيػػـو منػػو اف نصوصػػو مقيػػده باح ػػاـ الشػػريعو اإلسػػالمية الهػػي ىػػي المصػػدر 
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منػو هضػمنت بعػض اح ػاـ االسػرة  ٘الوحيد لهفسػير اي مػاده مػف مػواده اال اف المػادة /
سػػرة ىػػي االسػػاس فػػي بنػػاء المجهمػػ، والػػزواج اسػػاس ػػػ االٔوالػػزواج فنصػػت علػػ  انػػو   

ه وينيػػػا وللرجػػػاؿ والنسػػػاء الحػػػؽ فػػػي الػػػزواج وال هحػػػوؿ دوف همػػػهعيـ بيػػػذا الحػػػؽ قيػػػود 
ػ عل  المجهم، والدولو ازالة العواعؽ اماـ الزواج ٕمنشدىا العرؽ او اللوف او الجنسيو. 

 وهيسير سبلو وحماية االسرة و رعايهيا(.
ة فرصػة الهريػث و الهنقيػب عػف مواصػفات بعليػا، فيػو نصػفيا وبيذا ُمنحت المرأ

ومرفػػت سػػعادهيا، ول ػػي الهسهسػػلـ المػػرأة لعاطفػػة ىوجػػاءاو مصػػلحة مدقهػػة،نلقي الضػػوء 
 عل  اسس ا هيار المراة للرجؿ الصالم، نوجزىا عل  النحو االهي    

 
 حان ا : أسس اخت ار ادلرأ  نهرجم انصاحل :

و  لؽ،الف عشرهيا معو هقهضي العمر  لو، و  ػ اف ي وف الزوج صاحب ديفٔ
َواَل هُنِ ُحػػوْا اْلُمِشػػِرِ يَف َحهُػػ  ُيْدِمُنػػوْا صػػاحب الػػديف يمهػػاز ب صػػاؿ فاضػػلو، قػػاؿ هعػػال  

ػػف موْشػِرٍؾ َولَػػْو َأْعَجػػَبُ ـْ  ػػْدِمف  َ ْيػػر  مِّ ََيػػاَم  ، وقػػاؿ هعػال  أيضػػا   (ٕٕ (َوَلَعْبػد  مو َْ َوَأنِ ُحػػوا ا
ـْ َوالصُ  ـُ اللُػُو ِمػف َفْضػِلِو َواللُػُو َواِسػ،  ِمنُ  ـْ ِكف َيُ وُنوا ُفَقَراء ُيْاػِنِي َماِعُ  ـْ َواِ  اِلِحيَف ِمْف ِعَباِدُ 

(   اذا اهػػػا ـ مػػػف ( قػػػاؿ  قػػػاؿ رسػػػوؿ اهلل  ،  مػػػا ورد عػػػف ابػػػي ىريػػػرة  (ٖٕ (َعِلػػػيـ  
 .(ٕٗ (هرضوف  لقو ودينو فزوجوه اال هفعلوا ه ف فهنة في االرض وفساد  عريض

ف مػػػا اف المػػػرأة المرغػػػوب فييػػػا ذات الػػػديف،  ػػػذلؾ الرجػػػؿ المرغػػػوب فيػػػو لي ػػػوف 
زوجا  ليا ىو صاحب ال لؽ والديف، ستؿ رجؿ االماـ الحسف البصري، قاؿ ممف ازوج 

 .(ٕ٘ ابنهي  قاؿ ممف يهقي اهلل، فتف احبيا ا رميا واف اباضيا لـ يظليما
فاوت الواس، في السػف بػيف الػزوجيف ػ اف ي وف ىناؾ هقارب في السف، الف الهٕ

لػػو أثػػر بػػالد فػػي عػػدـ االنسػػجاـ والوعػػآـ بينيمػػا، وقػػد يػػددي الػػ  عػػدـ احصػػاف احػػدىما، 
 .(ٕٙ والهاريخ يذ ر لنا امثلو متسآويو مصدرىا الفرؽ الشاس، في السف
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ػ اف ال ي ػوف دميمػا ، فجمػاؿ الرجػؿ مطلػوب للمػرأة حهػ  ههحصػف بزوجيػا، وال ٖ
وقد ذ ر اولو العلـ انو يسهحب لمف اراد اف يزوج ابنهػو،اف ينظػر ليػا  هلهفت ال  غيره،

(، ال هزوجػػوا بنػػاه ـ مػػف شػػابا  حسػػف الصػػورة و ال يزوجيػػا دميمػػا ،  مػػا قػػاؿ عمػػر  
 .(ٕٚ الرجؿ الدميـ، فتنو يعجبيف منيـ ما يعجب ـ منيف

لػػػذلؾ جػػػاءت النصػػػوص هد ػػػد هالحػػػـ وجيػػػات النظػػػر بػػػيف الػػػولي و المػػػرأة،  مػػػا 
دت الػػولي مػػف اسػػه داـ نفػػوذه علػػ  وليهػػو فػػي الػػزواج اذا جػػار، وفػػي الوقػػت الػػذي جػػر 

ُمِنعت المرأة مف اف هض، نفسيا فػي غيػر  ػؼء، اذ للػولي االعهػراض او طلػب الفسػخ 
 .(ٕٛ اذا أسآت البنت اال هيار مرده وشرعا  

 ومما هجدر االشارة كليو في ىذا الصدد أف قانوف اَحواؿ الش صية العراقي لـ 
يػػنص علػػ  ال فػػاءة علػػ  الع ػػس مػػف قػػانوف العاعلػػة اللبنػػاني اذ جػػاء عػػف ال فػػاءة مػػف 

واشػهرطت فػي لػزـو الن ػاح اف ي ػوف الرجػؿ  ٘ٗ، حيػث اوجبػت المػادة/ٔ٘ػػػ ٘ٗالمادة/
منُو ال فاءة شػرط ابهػداء العقػد  ٙٗ ؼء للمرأة في الماؿ والحرفو، بينما اعهبرت المادة/

ال فاءة شرط  لزوـ العقد وللػولي  ٚٗعقد  ما اعهبرت المادة/وال اثر ليا اذا زالت بعد ال
 .الفسخ اذا  اف الش ص غير  ؼء

 
 
 
 
 

 ادلبحج انخاني
 حقه يف احل ا 
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يعػػد حػػؽ الحيػػاة الحػػؽ االوؿ للجنػػيف الػػذي بػػو هبػػدأ سػػآعر الحقػػوؽ، فعنػػد وجػػوده 
علػ  أنػػو هطبػؽ بقيػة الحقػػوؽ، وعنػد انهيآعػػو هنعػدـ الحقػػوؽ اَ ػرك، ويبػػدو حػؽ الحيػػاة 

حػؽ لالنسػاف فػي الظػاىر، ول نػو فػػي بالحقيقػة ىومنحػو مػف اهلل هعػال  ال ػالؽ البػػاركء 
المصور، ولػيس لننسػاف فضػؿ فػي كيجػاده، وبيػذا فػاف اي اعهػداء عليػو يعهبػر جريمػو 

 في نظر االسالـ و المجهم،.
 

فمف حقوؽ الجنيف عل  ابويو ايضا  حقو في الحياة، الذي يشمؿ حقو فػي البقػاء 
يا  بمن، الجنايو عليو، بايػة صػوره  انػت واسػقاطو، وىػذا الحػؽ مبنػي علػ  اسػاس اف ح

الجنػػػيف نفػػػس انسػػػانية  لقيػػػا اهلل هعػػػال ، فيحػػػـر اف يمػػػارس ضػػػدىا اي نػػػوع مػػػف انػػػواع 
 االعهداء، سو ء  اف مف قبؿ االـ اـ مف قبؿ غيرىا.

ار بقاعيػا الػ   ما اف رغبة  االـ بالحمؿ وانجاب االطفػاؿ، النمػاء الحيػاة واسػهمر 
اجليػػا المحػػدد، يعهبػػر مػػف حقيػػا ايضػػا ، ومػػف اراد اعاقهيػػا فػػي ذلػػؾ بسػػفاح او اجيػػاض 

 .(ٜٕ فقد ظلميا واعهدك عل  حقيا المشروع 
فالواجب اذف عل  االـ الحامػؿ العنايػة بنفسػيا اثنػاء فهػرة الحمػؿ للمحافظػة علػ  

العناصػر الالزمػو له ػويف ونمػو الجنيف ورفقا  بو، وذلؾ بهناوليا الاذاء الذي يهػوافر فيػو 
الجنيف، حيف ينشت قوي البنية، وييذا ههجل  القوة بمعناىػا المػادي،  مػا ههجلػ  بمعناىػا 
الروحػػي ايضػػا ، بػػاف ي ػػوف الاػػذاء طػػاىرا  مبػػرأ  مػػف  ػػؿ حػػر ـ، فػػال يهاػػذك الجنػػيف واالـ 

بر ػػو فيػػو،  الحامػػؿ اال مػػف حػػالؿ، الف الاػػذاء الحاصػػؿ مػػف حػػراـ ػػػػ و العيػػاذ بػػاهلل ػػػػ ال
 ويهحمؿ الوالداف وزر ذلؾ يـو القيامة.

يفػػاءه  فالمحافظػػة علػػ   حػػؽ الجنػػيف فػػي الحيػػاة واجػػب علػػ    اىػػؿ االبػػويف، وا 
ي وف بحمايهو مف  ؿ سوء ورعايهو حه  يولد سػليما   ػالي مػف  ػؿ نقػص او عيػب او 
 هشػػػويو، وليػػػذا فػػػال يجػػػوز لػػػالـ الحامػػػؿ اف ههعػػػاط  أي عمػػػؿ او فعػػػؿ او دواء يضػػػر
بصػػحة جنينيػػا، و ال ايػػا  مػػف المحرمػػػات  المسػػ رات او الم ػػدرات والسػػ اعر وغيرىػػػا، 
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النيا هعهبر مسدلة عف االمانو الهي هحمليا باحشاعيا، فػاذا همرضػت االـ الحامػؿ  ػاف 
واجبػػػا  علييػػػا اف هبػػػادر الػػػ  العػػػالج السػػػري، المب ػػػر حهػػػ  ال ي ػػػوف ذلػػػؾ ميػػػددا  لسػػػير 

جيػػاد و المواقػػؼ النفسػػيو المدذيػػو و ػػؿ الوسػػاعؿ الهػػي الحمػػؿ،  مػػا علييػػا اف ههجنػػب اال
هددي بيا ال  االسقاط، وذلؾ باه اذىا الحيطو و الحذر الد عـ و اصة  الؿ االسابي، 
االولػػػ  للحمػػػؿ، الف الجنػػػيف ال ي ػػػوف فييػػػا ملهصػػػقا  همامػػػا  فػػػي جػػػدار الػػػرحـ و بالهػػػالي 

 فؼ عػف االـ الحامػؿ جملػة ي وف معرضا  ال  الهزعزع، لذا نالحظ اف الشارع الح يـ 
مػػف االح ػػاـ الشػػرعيو رعايػػة  لحقيػػا ولحػػؽ جنينيػػا،  تباحػػة الفطػػر فػػي رمضػػاف المبػػارؾ 
اف  افت عل  حمليا بشرط الفدية و القضاء، واف صآمت صم صوميا ايضػا  وجعػؿ 

 (.ٖٓ ىذا االمر مهرو ا ليا وىي الهي هقدره
ة هبػدأ مػػف ىػذه المرحلػػو وبيػذا يهضػػم أف المحافظػو علػػ  الجنػيف وحقػػو فػي الحيػػا

ػ  ٕٓ٘بالهحديػػد، وىػػي الهػػي هنحصػػر بػػيف اال صػػاب و الػػوالده، والهػػي ههػػراوح مػػابيف 
، مهوسطيا  ٖٓٓ حيث يهظػافر مػ، نمػو الجنػيف  (ٖٔ يوـ في الظروؼ المعهادةٕٓٛيـو

وه ػػويف قدراهػػو فػػي ىػػذه المرحلػػة عػػدة عوامػػؿ و مػػدثرات، سػػو ء  وراثيػػو اـ بيعيػػو، فيهػػتثر 
ه العوامػػػؿ ومنيػػػا يسػػػهمد الميػػػوؿ الاريزيػػػة الوراثيػػػو الهػػػي هقػػػوـ علييػػػا حياهػػػو الجنػػػيف بيػػػذ

البدنيو والعقليو والنفسيو مسهقبال ، وهه يؼ هلؾ القابليات حسبما هوحيو المدثرات البيعيػو 
 .(ٕٖ الهي يعيشيا الجنيف

وى ذا فاف حؽ الجنيف في الحياة حؽ مفػروض مػف اهلل هعػال  المحيػي المميػت، 
الوالػػديف واجػػب حمايهػػو، الف الحيػػاة عمومػػا ليسػػت مل ػػا لصػػاحبيا او لايػػره ويقػػ، علػػ  

فيو لـ يمنحيا بنفسو، وحيػاة الجنػيف ليسػت مل ػا لوالديػو، النيمػا ليسػا ا ثػر مػف وسػيلو 
طبيعيػػو سػػ رىا اهلل ال ػػالؽ لنقػػؿ الحيػػاه كليػػو،  مػػا انيػػا ليسػػت ملػػؾ للمجهمػػ، يهصػػرؼ 

يحمييػػػا ويصػػػونيا ب ػػػؿ الوسػػػاعؿ المهاحػػػو بيػػػا، بػػػؿ اف مػػػف واجبػػػات ىػػػذا المجهمػػػ، اف 
 .(ٖٖ لو
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فالشػػفقة والرحمػػة علػػػ  الطفػػؿ المشػػوه مػػػثال ال ه ػػوف بتنيػػاء حياهػػػو، وانمػػا ببػػػذؿ 
المزيػد مػػف الحػػب والهضػػحية للػػذيف قسػػت علػييـ الظػػروؼ وأ ػػرميـ اهلل هعػػال  بعلػػة مػػف 

مػنيـ  العلؿ، فمف حقيػـ اف يجػدوا فػي  نػؼ ذوييػـ االمػاف واالطمعنػاف، حهػ  ولػو  ػاف
طفػػؿ مشػػوه ال يرجػػ  بػػرده، الف اح ػػاـ الشػػريعو االسػػالميو قطعيػػو فػػي ىػػذا المجػػاؿ، ال 

، اذ وردت اح ػاـ قطعيػو فػي (ٖٗ هميز بػيف مػا يسػم  ااف بقهػؿ الرحمػو و القهػؿ اا ػر
َواَل َهْقُهلُػوْا ال هاب والسنو ال يم ف ال روج علييا او هعديليا، ن هفػي منيػا بقولػو هعػال    

ـْ َهْعِقلُػوفَ  الُنْفَس  ـْ بِػِو َلَعُلُ ػ ـْ َوُصػاُ   مػا ورد عػف أبػي  ،(ٖ٘ (اُلِهي َحُرـَ الّلُو ِكاُل ِباْلَحؽِّ َذِلُ ػ
( يػػوـ النحػػر قػػاؿ  ... فػػاف دمػػاد ـ و أمػػوال ـ علػػي ـ ( قػػاؿ  طبنػػا النبػػي  ب ػػر  

ؿ حػػراـ  حرمػػة يػػوم ـ ىػػذا فػػي شػػير ـ ىػػذا فػػي بلػػد ـ ىػػذا كلػػ  يػػوـ هلقػػوف رب ػػـ اَىػػ
 .(ٖٙ  (بلات

وعل  ضوء هلؾ اَح اـ الشرعية وهحقيقا  لمعن  الرأفة، يهرهب عل  الوالديف أف 
يحافظا عل  حياة طفليما ب ؿ ما أوهيا مػف علػـ واجهيػاد وَجلَػد، ولػيس مػف حقيمػا أبػدا 

 .(ٖٚ اف يقضيا عليو، الف للنفس اإلنسانية في اإلسالـ حرمت منُذ ه لقيا في الرحـ
الـ ىػػذا الم لػػوؽ الصػػاير حػػؽ الحيػػاة، وجعػػؿ االعهػػداء علػػ  فقػػد أعطػػ  اإلسػػ

، وللفقياء المسلميف في بياف نوعيا (ٖٛ حياهو وقهلو باإلجياض جريمة هسهوجب العقاب
، ول ف ال ثيريف مػنيـ ميػزوا بػيف حػالهيف مػف حػاالت (ٜٖ وهحديد عقوبهيا هفاصيؿ  ثيرة

 الجنيف ػ 
 الثانيو ػ اسقاطو قبؿ نفخ الروح فيو. االول  ػػ اسقاطو بعد نفخ الروح فيو، و 

امػػا الحالػػو االولػػ  فقػػد اجمػػ، الفقيػػاء المسػػلموف علػػ  اف قهػػؿ الجنػػيف بعػػد نفػػخ 
الػػروح فيػػو جريمػػو ال يحػػؿ الحػػد اف يقهرفيػػا، ل ػػوف االعهػػداء علػػ   ػػاعف مه امػػؿ، فيػػو 
 محـر حرمو هامو ميما  اف الجنيف مشوىا  او غيػر ذلػؾ، ولػـ يسػمحوا باالجيػاض ابػدا  

 .(ٓٗ اال اذا  انت حياة االـ في  طر فقدموا حينعذ حياهيا النيا اصلو
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اما الحالة الثانيو فقد ا هلؼ الفقيآء بعد ذلؾ في االجيػاض قبػؿ نفػخ الػروح فيػو 
 يـو مف بدء الهلقيم ، وانقسموا في ذلؾ كل  ثالث فعات   ٕٓٔالهي يحددونيا بػػ 

الازالػي مػف الشػافعيو وابػف رجػب الحنبلػي الفعو االول   ويمثليػا االعمػو المال يػو و 
 مف الحنابلو، وىـ يحرموف االجياض منذ اللحظو الهي هسهقر فييا النطفة في الرحـ.

الفعػػو الثانيػػة  ويمثػػؿ ىػػذا الػػرأي االعمػػو الشػػافعيو عػػدا الازالػػي والحنابلػػو عػػدا ابػػف 
يس محرمػا  رجػب، وىػذه الفعػو هسػمم باالجيػاض اذ يعهبرونػو م روىػا   راىػة هنزيييػو ولػ

مهػػ   ػػاف لػػو سػػبب، مثػػؿ مػػرض االـ او غيػػره مػػف االسػػباب اذا  ػػاف الجنػػيف لػػـ يه لػػؽ 
، فقػػد جػػاء عػػف زيػػد بػػف وىػػب قػػاؿ عبػػد اهلل حػػدثنا (ٔٗ بعػػد اي لػػـ هظيػػر فيػػو االعػػػضاء

(  اف احد ـ يجم،  لقو فػي بطػف امػو اربعػيف يومػا ثػـ ي ػوف علقػو مثػؿ رسوؿ اهلل  
ـ يبعػث اهلل مل ػا  فُيػدمر بػارب،  لمػات ويقػاؿ لػو ا هػب ذلؾ ثـ ي وف مضاة مثؿ ذلػؾ ثػ

 .(ٕٗ عملو ورزقو واجلو وشقّي أو سعيد ثـ ينفخ فيو الروح..(
الفعػػػو الثالثػػػو  ويمثػػػؿ ىػػػذه الفعػػػو المهسػػػامحو بعػػػض االعمػػػو مػػػف علمػػػاء االحنػػػاؼ 

يػػػـو مػػػف بػػػدء  ٕٓٔوالحنابلػػػة، وىػػػـ يجيػػػزوف االسػػػقاط قبػػػؿ نفػػػخ الػػػروح اي قبػػػؿ مػػػرور 
يـو منذ بدايػة   ػر حيضػة حاضػهيا  ٖٗٔهحسب منذ لحظة الهلقيم وهساوي الحمؿ، و 

يػـو  ٕٓٔالمراة، والحاالت الهي يسمم باالجياض مف قبؿ نفخ الروح ػػ اي قبػؿ مػرور 
 مف   ر حيضة ػػ ىي  ٖٗٔمنذ بدء الحمؿ او 

 ػ اذا هعرضت حياة االـ ل طر محقؽ.ٔ
هيو، او بواسػػػػطة بػػػزؿ مػػػف وسػػػػاعؿ اذا هت ػػػد لػػػدك االطبػػػاء و بػػػػاالمواج فػػػوؽ الصػػػو  -ٕ

او بايػر ذلػؾ( اف الطفػؿ سػينجب بعاىػة غيػر قابلػو Amnio Centesi  االمينوسػي
للعػػػػالج،  ػػػػاله لؼ العقلػػػػي الشػػػػديد المسػػػػهديـ، علػػػػ  اف يػػػػهـ بموافقػػػػة  ر ء ثالثػػػػو مػػػػف 

 .(ٖٗ االطباء االسهشارييف وموافقة االبويف عل  ذلؾ
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هلؼ فيو عندىـ ىو الحياة، واف ىذا وبيذا يم ف اف نهصور اف مدار الح ـ الم 
يػػو، ومػػف ثػػـ ههرهػػب االح ػػاـ االمػػر ينباػػي اف ينبنػػي علػػ  رأي العلػػـ اوال  ليقػػوؿ  لمهػػو ف

 عليو. الشرعية
وهجدر االشارة اف القوانيف الوضعية رهبت عقوبػات علػ  ىػذه الجريمػة، اذ نػص 

جراعـ الواقعو عل  المعدؿ عل  ال ٜٜٙٔلسنة  ٔٔٔقانوف العقوبات العراقي النافذ رقـ 
فبينػػت مػػا  ٜٔٗػ  ٚٔٗاالشػػ اص وحػػدد العقوبػػات بجريمػػة االجيػػاض مػػف المػػادة/ 

 يتهي 
 ػػػؿ امػػػرأة اجيضػػػت نفسػػػيا عمػػػدا بتيػػػة وسػػػيلة  انػػػت أو م نػػػت غيرىػػػا مػػػف ذلػػػؾ  -ٔ

 برضاىا ه وف العقوبة حبس مدة ال هزيد عف سنة وغرامة أو احدك العقوبهيف.
واذا افضػػػ   –يعاقػػػب بالعقوبػػػة ذاهيػػػا  –ا  ػػػؿ مػػػف اجيػػػض امػػػراة عمػػػدا برضػػػاى -ٕ

االجياض أو الوسيلة الهي اسهعملت الحداث ولو لـ يهـ االجيػاض كلػ  مػوت المجنػي 
ويعهبػػر ظػػرؼ قضػػاعي  -علييػػا فه ػػوف العقوبػػة السػػجف مػػدة ال هزيػػد علػػ  سػػب، سػػنوات

م فؼ اجياض امرأة نفسيا اهقاء العػار اذا  انػت قػد حملػت سػفاحا و ػذلؾ االمػر لمػف 
 يضيا مف اقاربيا كل  الدرجة الثانية.اج

العقوبػػة سػػجف لمػػدة ال هزيػػد علػػ   – ػػؿ مػػف اجيػػض امػػرأة عمػػدا بػػدوف رضػػاىا  -ٖ
وه وف العقوبة سجف  مسة عشر سنة اذا افض  االجيػاض أو الوسػيلة  -عشرة سنيف

 الهي اسهعملت في احداثو ولو لـ يهـ االجياض كل  موت المجني علييا.
علػػػ  امػػػراة حبلػػػ  مػػػ، علمػػػو بحمليػػػا وهسػػػبب عػػػف ذلػػػؾ   ػػػؿ مػػػف اعهػػػدك عمػػػدا -ٗ

اجياضيا وذلؾ بالضرب أو الجرح أو العنػؼ أو باعطػاء مػادة ضػارة أو باره ػاب فعػؿ 
يعاقػػب  –  ػػر م ػػالؼ للقػػانوف دوف اف يقصػػد اجياضػػيا وهسػػبب عػػف ذلػػؾ اجياضػػيا 

 بالحبس.
أو قابلػة او  يشدد العقاب اذا  اف مف اجيض امراة طبيبا أو صيدليا أو  يمياعيا -٘

 احد معاونييـ.
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وبهقػػديرنا اف ىػػذه العقوبػػات  فيفػػة واالفضػػؿ زيػػادة العقوبػػة بحيػػث هناسػػب الفعػػؿ 
 الجرمي المره ب مف ىذه الجريمة.

بينما لـ يرد نص صريم في االعالف العػالمي لحقػوؽ االنسػاف ب صػوص ىػذه  
جػػراء اداء علػ  انػو   اليػػداف اي شػ ص مػف  ٕػ  ٔٔالجريمػو اال انػو نصػت المػػادة/ 

عمؿ او االمهناع عف اداء عمؿ اال اذا  اف ذلؾ يعهبػر جرمػا  وفقػا للقػانوف الػوطني او 
 ٕالدولي وقت االره اب.. (، اما االعالف االسالمي لحقوؽ االنساف فقد نصت المادة/

علػ  انػو   أ ػ الحيػاة ىبػة اهلل وىػي م فولػة ل ػؿ انسػاف وعلػ  االفػراد و المجهمعػات و 
ىػػػذا الحػػػؽ مػػػف  ػػػؿ اعهػػػداء عليػػػو وال يجػػػوز ازىػػػاؽ روح دوف مقهضػػػ  الػػػدوؿ حمايػػػة 

شػرعي. ب ػ يحػـر اللجػوء الػ  وسػاعؿ هقهضػي الػ  افنػاء النػوع البشػري. ج ػ المحافظػو 
علػ   ٚعل  اسػهمرار الحيػاة البشػريو الػ  ماشػاء اهلل واجػب شػرعي..(، ونصػت المػادة/

، و الدولػػة فػػي الحضػػانو انػػو   أ ػ ل ػػؿ طفػػؿ منػػذ والدهػػو حػػؽ علػػ  االبػػويف والمجهمػػ
والهربيو والرعاية الماديو والعلميو واالدبيو،  مػا هجػب حمايػة الجنػيف و االـ واعطادىمػا 

علػ  انػو   ال ٜعنايو  اصو. ب ػ لالبويف عل  االبناء حقوقيما.. (، ونصت المػادة /
 (. والعقاب اال بموجب اح اـ الشريعة جريمو

 
 
 

 ادلبحج انخانج
 انوص ة وسوآ  احقه يف ادلرياث و 

 
اعهرفػػػػت الشػػػػريعو االسػػػػالميو للجنػػػػيف قبػػػػؿ والدهػػػػو بتىليػػػػة وجػػػػوب ناقصػػػػة، اي 
صػالحيهو الف ي ػوف لػو بعػػض الحقػوؽ دوف االلهزامػات، فثبػت لػػو احػد عنصػري اىليػػة 
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، وليػذا فهصػػم الوصػػيو لػو وهثبػػت لػػو  (ٗٗ  الوجػوب الناقصػػو وىػػو االلػزاـ ولػػيس االلهػػزاـ
، وي وف ارثو هقديرا  مه  حصؿ هردد في جنسػو او فػي  (٘ٗ الميراث ويلحؽ نسبو بابيو 

ثبػػوت نسػػبو وىنػػا ال منػػاص مػػف الح ػػـ بػػاالرث فػػي ىػػذه االحػػواؿ علػػ  اسػػاس الهقػػدير 
 واالحهماؿ اال ثر رجحانا ، وسيهـ هوضيم ذلؾ هباعا و ما يلي 

 اوال   حؽ الجنيف في الميراث  
به صػػيص نصػػيب مفػػروض  جعلػػت الشػػريعة اإلسػػالمية للجنػػيف حقػػا علػػ  والديػػو 

مػػػف الميػػػراث، والزمػػػت الػػػوارثيف بمراعػػػاة ذلػػػؾ عنػػػد هقسػػػيـ الهر ػػػو بالطريقػػػو الهػػػي هحقػػػؽ 
العدالة والهب س حؽ احد شيعا ، وقد هباينػت وجيػات نظػر الفقيػاء فػي مقػدار مػا يوقػؼ 

مػف لو ػ اذا ا هار الورثة الهقسيـ قبؿ الوالدة ػ نظرا  الحهماؿ  ونػو ولػدا  او بنهػا او ا ثػر 
واحػد، او الحهمػػاؿ  ونػو شػػاذ ال لقػو، اذ يحصػػؿ الهػردد فػػي  ػوف الجنػػيف ذ ػرا او انثػػ  
او بػػيف  ونػػو  نثيػػا، او يحصػػؿ الهػػردد بنسػػبو بػػيف الثبػػوت والنفػػي  ولػػد اللعػػاف او ولػػد 

 ، وعليو سيهـ هوضيم ذلؾ و ما يلي  (ٙٗ الزنا
هقسـ الهر ػة علػ  ػ بالنسبو لميراث الحمؿ   الراجم في الفقو االسالمي ىو اف ٔ

اعهبػار اف الحمػؿ وارث، اذ يحسػب مػرة علػ  انػو ذ ػر وا ػرك علػ  انػو انثػ ، ويوقػؼ 
لػو اوفػػر النصػػيبيف علػػ  اسػػاس انػػو شػػ ص واحػػد، ذلػػؾ الف المػػراة الحامػػؿ فػػي الاالػػب 
الهلػػػد اال ولػػػدا  واحػػػدا فػػػي بطػػػف واحػػػدة، واالح ػػػاـ انمػػػا هبنػػػ  علػػػ  الاالػػػب مػػػالـ يهبػػػيف 

  الفو.
  (ٚٗ بالطب، اليهحقؽ اال اذا هوافر شرطاف وىذا الميراث

االوؿ ػػػػ اف يعلػػـ ويهحقػػؽ وجػػوده فػػي بطػػف امػػو وقػػت وفػػاة مورثػػو، ويسػػهدؿ علػػ  
ذلػػؾ بوقػػت والدهػػو، مػػ، مالحظػػة اف الحمػػؿ امػػا اف ي ػػوف مػػف المػػورث بنفسػػو وامػػا اف 

 ي وف مف غيره.
واحػػدة، الثػػاني ػػػػ لػػف ينفصػػؿ عػػف بطػػف امػػو حيػػا ، اي اف يولػػد حيػػا ولػػو للحظػػة 

وهعػػرؼ  حياهػػو بمػػا يػػدؿ علييػػا  الصػػراخ والعطػػاس والهثػػآدب والهقامػػو الثػػدي وهحريػػؾ 
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( ( عػػػػف النبػػػػي  االعضػػػػاء، ومػػػػا شػػػػابو ذلػػػػؾ، امهثػػػػاال لمػػػػا ورد عػػػػف أبػػػػي ىريػػػػرة  
( قػػاؿ   ، للحػػديث الػػوارد عػػف جػػابر عػػف النبػػي   (ٛٗ اذا اسػػهيؿ المولػػود ورث((قػػاؿ 

 .  (ٜٗ يورث حه  يسهيؿ( الطفؿ ال ُيِصل  عليو واليرث وال
وفػػي ىػػذا الصػػدد فػػاف المالحػػظ بالنسػػبة للقػػوانيف الوضػػعية أف المشػػرع العراقػػي لػػـ     

يذ ر شيء فػي قػانوف اَحػواؿ الش صػية عػف ميػراث الحمػؿ ول نػو احالػة كلػ  اح ػاـ 
الشػػػريعة اإلسػػػالمية الهػػػي  ػػػاف معمػػػوال بيػػػا قبػػػؿ نفػػػاذ القػػػانوف المػػػذ ور في ػػػوف ميػػػراث 

مػػف القػػانوف نفسػػو ار ػػاف الميػػراث  ٙٛشػػهمالهو، فػػي حػػيف بينػػت المػػادة/الحمػػؿ مػػف م
ػػ ٔواسبابو وشروطو ضػمف فقراهيػا الػثالث فنصػت علػ  انػو   أػػ ار ػاف االرث ثالثػو  

ػػ الميػراث وىػو ٖػػ الػوارث وىػو الحػي الػذي يسػهحؽ الميػراث. ٕالمورث وىػو المهػوفي. 
اثنػػػاف ىمػػػا القرابػػػة والن ػػػاح مػػػاؿ المهػػػوفي الػػػذي يا ػػػذه الػػػوارث. ب ػ اسػػػباب االرث 

ػ هحقؽ ٕػ موت المورث حقيقة  او ح ما.  ٔالصحيم. ج ػ شروط الميراث ثالثة ىي  
 ػ العلـ بجية االرث(. ٖحياة الوارث بعد موت المورث. 

ػ بالنسبو لميراث ال نثي  فاف جميػور الفقيػاء مػف الحنابلػو و المال يػة والزيديػو ٕ
ؿ البػػي يوسػػؼ مػػف الحنفيػػو وىػػو قػػوؿ ابػػف عبػػاس مػػف واشػػير االراء عنػػد الجعفريػػو وقػػو 

فقيػػاء الصػػػحابو ومػػػذىب الشػػعبي و ابػػػف ليلػػػ  والثػػػوري، اذ يقػػرروف بػػػاف ي ػػػوف ميراثػػػو 
باعطاعػػو نصػػؼ مجمػػوع نصػػيبو فػػي حالػػة فرضػػو ذ ػػرا وحػػاؿ فرضػػو انثػػ ، ذلػػؾ النيػػـ 

ب يروف انو مف الجاعز اف ي وف ذ را ومف الجاعز ايضا اف ي وف انث ، وحيػث الموجػ
لهػػػرجيم احػػػد الجػػػانبيف المهسػػػاوييف، لػػػذا فانػػػو يػػػرث نصػػػؼ النصػػػيبيف، علػػػ  اف فقيػػػاء 
الحنفيو يقرروف اف ميراث ال نثي ي وف باعطاعو اقؿ النصيبيف، نصيبو عل  انػو ذ ػر 
ونصػػيبو علػػ  انػػو انثػػ ، ذلػػؾ النيػػـ يػػروف انػػو يجػػب اف يعامػػؿ باسػػوا حاليػػو النػػو ىػػو 

ثػػو اال ػػريف بمعاملهػػو علػػ  غيػػر المهػػيقف مػػف امػػره، المهػػيقف ، وال ينباػػي االضػػرار بالور 
ومػػػػػذىب الحنفيػػػػػو ىػػػػػذا ىػػػػػو قػػػػػوؿ عامػػػػػو فقيػػػػػاء الصػػػػػحابو وعليػػػػػو الفهػػػػػوك وىػػػػػو اقػػػػػرب 

 . (ٓ٘ اار ءوأعدليا
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بالنسبة لميراث ولد الزنا   فانو اليثبت نسبو ممف  اف السبب فػي حمػؿ امػو  -ٖ
م اف ه ػػػوف سػػػببا لنعمػػػة بػػو ، حهػػػ  لػػػو اقػػػر انػػػو ابنػػػو مػػف الزنػػػا ، الف الجريمػػػة ال هصػػػ

النسب ، اما اذا اقر الرجؿ ببنوهو دوف اف يعهرؼ بانو مف الزنػا و ػاف يولػد مثلػو لمثلػو 
والفقيػػاء مهفقػػوف علػػ  اف ال هػػوارث  (ٔ٘ ، فانػػو يثبػػت نسػػبو منػػو ويصػػبم ابنػػا شػػرعيا لػػو

ء بيف ولد الزنا وبيف مف اقر لو ببنوة نهيجة اهصاؿ جنسي غير مشروع ، وال بيف اقربػا
ونقػؿ عػف بعػض الفقيػاء  ػابف هيميػة  –المقر ، النهفاء السبب الذي ىو سبب الميػراث 

مف الحنابلة القوؿ بالهوارث بػيف ولػد الزنػا وبػيف ابيػو الزانػي ، اذا الحقػو بػو ، بشػرط اال 
لػذلؾ فػاف  –ه وف امو ذات فراش لزوج ا ر او معهدة منو وىو قػوؿ م ػالؼ لالجمػاع 

غيػػر الشػػرعي يعطػػوف هر هػػو  ليػػا المػػو ، وال يعطػػوف شػػيعا مػػف يهػػوف  عػػف امػػو وابيػػو 
البيػػو غيػػر الشػػرعي ، واذا مػػات ابػػوه غيػػر الشػػرعي او احػػد اقػػارب ابيػػو فػػال ميػػراث لػػو 

 . (ٕ٘ منو
وا يػػػرا هجػػػدر االشػػػارة الػػػ  اف للحمػػػؿ حرمػػػة فػػػال هقهػػػؿ االـ الحامػػػؿ واف زنػػػت    

( للحػديث رسػوؿ اهلل   واسهحقت القهؿ ، حه  هض، حمليا وه فؿ ولدىا ، فقد قض 
( بالزنػػػا الػػػوارد عػػػف عمػػػراف بػػػف حصػػػبف  اف امػػػراة مػػػف جيينػػػة اعهرفػػػت عنػػػد النبػػػي  

( ولييا وقاؿ احسف الييا فاذا وضعت حمليا فػا برني فقالت اني حبل  فدعا النبي  
 . (ٖ٘ ت...( ػيا فرجمػر برجمػففعؿ فامر بيا فشدت علييا ثيابيا ثـ ام

الصدد اف االعالف العالمي لحقوؽ االنسػاف جػاء بجمػؿ  والجدير بالذ ر في ىذا
عل  انو  لالمومة والطفولة  ٕ-ٕ٘م هصرة جدا عف حقوؽ الطفؿ فنص في المادة / 

الحػػػؽ فػػػي مسػػػاعدة ورعايػػػة  اصػػػهيف ويػػػنعـ الطفػػػؿ بػػػنفس الحمايػػػة االجهماعيػػػة سػػػواء 
 . (ٗ٘ ا انت والدهيـ ناهجة عف رباط شرعي اـ بطريقة غير شرعية(

 مػػا اصػػدرت الجمعيػػة العموميػػة لالمػػـ المهحػػدة ايضػػا االعػػالف العػػالمي لحقػػوؽ       
المدلػؼ مػف عشػرة مبػاد  لػـ يػرد فييػا شػق عػف حقػوؽ الجنػيف اال  ٜٜ٘ٔالطفؿ لسنة 
حقػػو فػػي الضػػماف االجهمػػاعي والصػػحي والعنايػػة  -ٗفػػنص علػػ  انػػو   ٗفػػي المبػػدا / 
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 اذيػة ال افيػة وفػي السػ ف والرياضػة(ال اصة لو والمو قبػؿ الػوالدة وبعػدىا وحقػو فػي اله

 ٘٘) . 
 

  وىو الولد الذي ولدهو امو عل  فراش زوجيػة (ٙ٘ بالنسبة لميراث ولد اللعاف -ٗ
صحيحة شرعا ول ف الزوج رماىا بالزنا ، وقد يجم، ال  ىذا اف ينفي نسب ولدىا منػو 

طريقػػا ل ػػالص ، اال انػػو ال يوجػػد شػػيود يشػػيدوف بػػذلؾ ، لػػذلؾ شػػَرع اهلل هعػػال  اللعػػاف 
الػػزوج مػػف ىػػذا القػػذؼ و ػػالص الزوجػػة مػػف حػػد الزنػػا واف  ػػاف لل ػػاذب منيمػػا عنػػد اهلل 

َوالَِّذيَن يَمْرُموَن َأْزَواَجُهْم َوَلْم َيُكن لَُّهمْم عذاب اشد مف حد القذؼ وحد الزنا ، لقولو هعال     
{ َواْلَخاِمَسُة َأنَّ َلْعَنَت 6َداٍت بِاللَِّو ِإنَُّو َلِمَن الصَّاِدِقيَن }ُشَهَداء ِإَّلَّ أَنُفُسُهْم َفَشَهاَدُة َأَحِدِىْم َأْرَبُع َشَها

مماَن ِمممَن اْلَكمماِيبِيَن َويَممْدرَأُ } ََ َأْن َهْشممَهَد َأْربَممَع َشممَهاَداٍت بِاللَّممِو ِإنَّممُو َلِمممَن 7اللَّممِو َلَلْيممِو ِإن ََ َهمما اْلَعممَذا { َلنمْ
مممماَن ِمممممَن الصَّمممماِدِقينَ  { َواْلَخاِمَسممممَة َأنَّ 8اْلَكمممماِيبِيَن } َهمممما ِإن ََ ومهػػػػ  همػػػػت  (ٚ٘ (.َغَضممممَل اللَّممممِو َلَليمْ

المالعنة اماـ القاضي وح ـ بنفي نسب الولد مف ابيو والحاقو بامو ، صار ولد اللعاف 
 ولد الزنا مف ناحية انو ال هوارث بينو وبيف ابيو الذي العف امو فيو ونف  نسبو ،  ما 

د مػػف أقربػػاء المالعػػف . امػػا بالنسػػبة لػػالـ واقرباعيػػا ، فػػاف انػػو ال هػػوارث بينػػو وبػػيف احػػ
الهوارث يثبت بينيما عند جمي، الفقياء ، لما روي عػف م حػوؿ قػاؿ   جعػؿ رسػوؿ اهلل 

 ) مػا جػاء فػي صػحيم الب ػاري  (ٛ٘ ( ميراث ابف المالعنة المو ولورثهيػا مػف بعػده 
انهف  مػػف ولػػدىا ففػػرؽ (   العػػف بػػيف رجػػؿ وامػػراه فػػ( اف النبػػي  عػػف بػػف عمػػر  

وقػد ورد فػي شػرح الحػػديث انػو   قػاؿ العينػي رحمػػو اهلل  (ٜ٘ بينيمػا والحػؽ الولػد بػػالمراة(
الحديث مشهمؿ عل  ح ـ الحاؽ الولد باالـ لظاىر الحديث وذلؾ َنو اذا العف ونفي 

  (ٓٙ عنو نسب الحمؿ انهف  عنو ويثبت نسبو مف اَـ ويرثيا وهرث منو(
 نيف في الوصية   ثانيا   حؽ الج

 (ٔٙ  ما هصم الوصية للجنػيف ايضػا علػ  راي جميػ، فقيػاء المػذاىب االسػالمية
اذ افهرضػػػت الشػػػريعة االسػػػالمية اف للجنػػػيف اىليػػػة وجػػػوب ناقصػػػة ، واف لػػػو صػػػالحية 
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ا هساب بعض الحقوؽ الهي ال هحهاج في نشتهيا ال  قبوؿ لما فييا مف النف، المحػض 
صػية . ثػـ اف الوصػية نػوع مػف االسػه الؼ ، حيػث ي ػوف لو ،  حقػو فػي الميػراث والو 

الموصػػػي لػػػو  ليفػػػة للموصػػػي فػػػي بعػػػض المػػػاؿ ، ف مػػػا اف الجنػػػيف اىػػػؿ لل الفػػػة فػػػي 
وبيػذا فػاف  (ٕٙ الميراث  ما ذ رنا ، فيو اىؿ ليا في الوصية أيضا َنيا أ ت الميػراث

 الجنيف ال يسهحؽ الوصية اال اذا هوافرت فيو الشروط االهية 
وف حيا فاف مات في بطف أمو أو أثناء انفصالو عنيا وقبؿ هماـ االنفصاؿ اف ي  -ٔ

بطلت الوصية ، اما اذا ولد حيا ثـ مات بعد ذلؾ ولو للحظػة واحػدة لػـ هبطػؿ الوصػية 
بؿ هنهقؿ مل يهيا ال  ورثة المولود . امػا اذا ولػد مولػوداف احػدىما حػي واال ػر ميػت ، 

حيػػػػاء ثػػػػـ مػػػػات احػػػػدىما فػػػػاف الوصػػػػية ليمػػػػا فالوصػػػػية للحػػػػي منيمػػػػا ، واف ولػػػػدهيما ا
 مناصفة . 

اف ي وف قد ولػد حيػا  ػالؿ مػدة محػددة مػف هػاريخ الوصػية، وىػذه المػدة ه هلػؼ   -ٕ
 بحسب ما اذا  اف الموص  قد اقر بوجود الحمؿ عند الوصية او لـ يقر بذلؾ . 

اف يثبػت نسػػبو البيػػو اذا  ػػاف الموصػػ  قػػد عػػيف ذلػػؾ فػػي عقػػد الوصػػية ، ومهػػ    -ٖ
 . (ٖٙ الجنيف م، هحقؽ ىذه الشروط الثالثة هثبت لو الوصيةولد 

اما عف موقؼ القوانيف الوضعية فقد ا ذ المشرع العراقي بصحة الوصية للجنيف ايضػا 
مف القانوف اَحواؿ الش صية اذ نصت عل  انو   ويشهرط الموص   ٛٙفي المادة / 

ي ...( وبمػػا ػوت الموصػػاف ي ػػوف حيػػا حقيقػػة او هقػػديرا حػػيف الوصػػية وحػػيف مػػ -ٔلػػو  
اف الحمؿ يعد موجودا هقديرا فمعناه صحة الوصية للجنػيف ايضػا اال انػو هػرؾ الهفصػيؿ 

 ال  قواعد الفقو االسالمي الواردة بشاف اقؿ مدة حمؿ و اقصاىا .
و   ػي علػػػػ  انػػػػػية العراقػػػػػمػػػػف قػػػػانوف االحػػػػواؿ الش صػػػػ ٚٙوى ػػػػذا نصػػػػت المػػػػادة /     

يشهرط في الموصي اف ي وف اىػال للهبػرع قانونػا مال ػا لمػا اوصػ  بػو ( ونصػت المػادة 
اف ي ػوف حيػا حقيقػة   -ٔمف القانوف نفسو عل  انو   يشهرط في الموصػ  لػو    ٖٙ/

اف ال ي ػوف قػاهال للموصػي (.  -ٕاو هقديرا حيف الوصية وحيف مػوت الموصػ  لػو .. 
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شهرط في الموص  بو اف ي وف قابال للهمليػؾ بعػد منو عل  انو   ي ٜٙونصت المادة /
منو عل  انو   ال هجوز الوصية بػا ثر مػف الثلػث  ٓٚموت الموصي( ونصت المادة /

 اال باجازة الورثة وهعهبر الدولة وارثا لمف ال وارث لو (.

وهجػػػدر االشػػػارة الػػػ  انػػػو بالنسػػػبة للحقػػػوؽ اال ػػػرك الهػػػي يهمهػػػ، بيػػػا الجنػػػيف  حقػػػو 
الوقػػؼ ، فيػػػي  مثيالهيػػا مػػػف حقػػو بػػػالميراث والوصػػية ال هحهػػػاج فػػػي بثبػػوت النسػػػب و 

نشاهيا ال  قبوؿ ، بؿ هنشا بعد زواج والديو أي بصػلة الػدـ ، وبيػذا فقػد جنبػو الشػارع 
الح يـ  ؿ ما  يضر   بمصلحهو وىي الحقوؽ الهي هحهاج ال  قبوؿ فلـ يثبهيػا عليػو 

 .(ٗٙ النو ال عبارة لو وليس لو ولي يقبؿ عنو
حؽ االوالد بالنسػب يعهبػر مػف الضػروريات ال مسػة االساسػية فػي االسػالـ ، وىػو ف

ايضػػا حػػؽ للوالػػد بالحػػاؽ نسػػب ولػػده لػػو ، فيسػػعد بػػو ويحمػػؿ اسػػمو وينهسػػب اليػػو ويرثػػو 
وي سب دعاءه بعد وفاهو ، وىو حؽ لالـ ايضا الهي ييميا اف يثبػت نسػب وليػدىا مػف 

يا ، ولما يهفػرع علػ  ثبػوت النسػب مػف االب ابيو ها يدا لشرفيا وحفظا لعرضيا و رامه
. واالىـ  (٘ٙ ة ػـو القيامػو يػمف واجب النفقة والهربية والوالية وغيرىا ، ويدع  الولد بام

ات الحيػاة الش صػية ػـ مقومػػو مػف اىػػمف ىذا ىو حؽ الولد بثبوت نسبو مف ابيو ، فيػ
( قػػاؿ ( عػػف النبػػي  الهػي قررىػػا االسػػالـ وحػػرص علييػا فقػػد ورد عػػف أبػػي ىريػرة  

،  مػػا منػػ، االسػػالـ المسػػاس بالنسػػب نياعيػػا ، فػػال يبطػػؿ (ٙٙ  الولػػد لصػػاحب الفػػراش (
نسب الولد مطلقا اال بامر اسهثناعي ونادر وىو اللعاف بػيف الػزوجيف ونفػي النسػب ، اذ 
اعهبػػر االسػػالـ مجػػرد الهيمػػة بالنسػػب والهشػػ يؾ فيػػو موجبػػا لحػػد القػػذؼ الثابػػت بػػنص 

ـْ َيػػػػْتُهوا ِبَتْرَبَعػػػػِة ُشػػػػَيَداء ريـ لقولػػػػو هعػػػػال   القػػػػراف ال ػػػػ ـُ لَػػػػ َوالُػػػػِذيَف َيْرُمػػػػوَف اْلُمْحَصػػػػَناِت ثُػػػػ
ـُ اْلَفاِسُقوفَ  ـْ َشَياَدة  َأَبدا  َوُأْوَلِعَؾ ُى ـْ َثَماِنيَف َجْلَدة  َواَل َهْقَبُلوا َلُي  . (ٚٙ (َفاْجِلُدوُى

( ( عػػف النبػػي  بػػي ىريػػرة  ( مػػف ال بػػاعر اذ ورد عػػف أ مػا اعهبػػره الرسػػوؿ  
قػػاؿ  اجهنبػػوا السػػػب، الموبقػػات... الشػػرؾ بػػػاهلل والسػػحر وقهػػؿ الػػػنفس الهػػي حػػػـر اهلل اال 
بػػالحؽ وا ػػؿ الربػػا وا ػػؿ مػػاؿ اليهػػيـ والهػػولي يػػـو الزحػػؼ وقػػذؼ المحصػػنات المدمنػػات 
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( مػػف ادعػػ  نسػػبو لايػػر ابيػػو ومػػف جحػػد نسػػب ، وقػػد لعػػف الرسػػوؿ   (ٛٙ الاػػافالت (
( (  وابي ب ػر  ومف اد لت عل  زوجيا ولدا ليس منو فقد ورد عف سعد  ولده ،

( قػػاؿ  مػػف ادعػػ  الػػ  غيػػر ابيػػو وىػػو يعلػػـ انػػو غيػػر ابيػػو فالجنػػة عليػػو اف النبػػي  
 .(ٜٙ حراـ (
وبيػػذا فػػاف مػػراد الفقيػػاء المسػػلميف مػػف حػػؽ الجنػػيف فػػي ثبػػوت نسػػبو مػػف ابيػػو ىػػو  

عػػف االب زوجهػػو وينفػػي نسػػبو منػػو ، اذ اف حقػػو لحوقػػو بػػو بعػػد الػػوالدة حيػػا ، مػػا لػػـ يال
فػػي النسػػػب مػػف ابيػػػو يثبػػػت لػػو مػػػف وقػػت علوقػػػو فػػػي بطػػف امػػػو وبمجػػرد وجػػػود السػػػبب 
الشػػرعي المنشػػق لػػو حفاظػػا عليػػو مػػف الضػػياع ، اال انػػو فػػي الحقيقػػة الطفػػؿ ىػػو الػػذي 

حػػؽ  وبيػػذا فػػاف  (ٓٚ ينسػػب الػػ  ابيػػو ، والجنػػيف انمػػا يسػػهحؽ اسػػـ الوالػػد بػػالوالدة فقػػط 
 النسب يم ف اعهباره مف حقوؽ الطفؿ بعد الوالدة ايضا . 

 
وا يرا فاف ىذا الجيد ارجو بو وجو اهلل هعال  ، واف يجعلو في صحيفة عملػي يػـو 
القيامة ، فانني لـ ارد اال رضاه ، ولـ اطلب اال محبهو وقربو ، واف يجعلػو علمػا نافعػا 

يػػب ، والحمػػد هلل فػػي البػػدء وال هػػاـ ، ولػػو ، ومػػا هػػوفيقي اال بػػاهلل عليػػو هو لػػت واليػػو ان
 الش ر عل  ما انعـ ، فبنعمهو بدات وبفضلو اهممت .

 
 

 اخلامتة :
اتضححم  ححل هحح ا دححسة ادى اهححة  ححىة اد قححة  ي  ححة ائحح ، اد  ححقل  اق    حح    

 ي : د ت  ج  ادت صق ت على اد ا  اآلتاقث ق كل اقض ح ادم ا
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   -أوال : / اننتائج :
ة االسػػػالمية رهبػػػت للطفػػػؿ قبػػػؿ الػػػوالدة حقوقػػػا عديػػػدة ، اهضػػػم اف الشػػػريع -ٔ

ههحقؽ بيا مصالحو وه فؿ لو الحياة السليمة مسػهقبال ، اذ هبػيف اف للجنػيف حقوقػا قبػؿ 
ه لقو ، فمف حقو اف ي وف لو ابويف صالحيف يسهطيعاف رعايهو وهربيهو هربيػة صػالحة 

با هيػار االـ الصػالحة واالب  قبؿ والدهو وبعدىا ، فيجب اله ير للنطفة ون اح اال فػاء
 الصالم الف العرؽ دساس . 

اهضم اف الشريعة االسالمية اوجبػت علػ  الوالػديف العنايػة بػالجنيف مػف قبػؿ  -ٕ
اف يه لػػؽ ، فوجيػػت االزواج الػػ  اه ػػاذ الوسػػاعؿ ال فيلػػة الهػػي ه ػػوف بيػػا حمايػػة الطفػػؿ 

وامػػؿ العنايػػة مػػف نزغػػات الشػػيطاف عنػػد وضػػعو فػػي الػػرحـ ، واوجػػب علػػ  االميػػات الح
بانفسيف في اثناء فهرة الحمػؿ رفقػا بػالجنيف ومحافظػة عليػة ، واف يهاػذك غػذاءا حػالال 
طيبػػا مه ػػامال مبػػرا مػػف  ػػؿ حػػراـ ، حهػػ  يولػػد سػػليما  اليػػا مػػف  ػػؿ نقػػص او عيػػب او 
هشويو او مرض ، فمن، االـ الحامؿ مف فعؿ أي شق يضر بػالجنيف ويلحػؽ بػو االذك 

واالجيػاض ، وقػػد رهػب الشػػارع الح ػيـ عقوبػػات بدنيػة وماليػػة  ويػددي بيػػا الػ  االسػػقاط
هلػـز مػف يهعػدك علػػ  حػؽ مػف حقوقػػو بصػورة او بػا رك ،  حقػػو االوؿ فػي البقػاء حيػػا 
والحياة السليمة ، فاجم، الفقياء عل  اف اسقاطو بعد نفػخ الػروح فيػو ال يحػؿ الحػد اف 

امة ميما  اف الجنيف مشوىا يقهرفو ل ونو اعهداء عل   اعف مه امؿ فيو محـر حرمة ه
او غير ذلؾ ، وا هلؼ الفقياء في االجيػاض قبػؿ نفػخ الػروح فيػو أي قبػؿ اهمػاـ اربعػة 
اشػػير ، ويم ػػف اف نهصػػور اف مػػدار الح ػػـ الم هلػػؼ فيػػو عنػػدىـ ىػػو الحيػػاة واف ىػػذا 
االمػػر ينباػػي اف يبنػػ  علػػ  راي العلػػـ اوال ليقػػوؿ  لمهػػو فيػػو ومػػف ثػػـ ههرهػػب االح ػػاـ 

ة عليػو ،  مػا جعلػت الشػريعة االسػالمية مػف حػؽ الجنػيف ايضػا اف يلحػؽ نسػبو الشرعي
بابيػػو ، و ػػذلؾ هصػػم الوصػػية واليبػػة لػػو ، ويم ػػف ه صػػيص نصػػيبا مفروضػػا لػػو مػػف 
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الميراث ، واالحهفاظ بػو فػال ي ػوف مال ػا حقيقيػا لهلػؾ الحقػوؽ اال بعػد اف يسػهيؿ ويولػد 
 حيا .

الوضػعية انػو لػـ يػرد نػص مه امػؿ  اهضم مف  الؿ المقارنة بيف الهشريعات -ٖ
يهعلػػػػؽ بحقػػػػوؽ الطفػػػػؿ قبػػػػؿ الػػػػوالدة أي حقػػػػوؽ الجنػػػػيف فػػػػي االعػػػػالف العػػػػالمي لحقػػػػوؽ 
االنساف الذي اقرهو الجمعية العامة لالمـ المهحدة ، وىػذا واف دؿ علػ  شػق فانمػا يػدؿ 
علػػ  قصػػور الهشػػري، الوضػػعي علػػ  االحاطػػة ب ػػؿ الحقػػوؽ النيػػا موضػػوعة مػػف قبػػؿ 

ال ههمهػػ، بال مػػاؿ ، فال مػػاؿ هلل وحػػده وىػػو الػػذي يضػػمف الحقػػوؽ ال املػػة  عقػػوؿ بشػػرية
للطفػػؿ قبػػؿ  والدهػػو وللجنػػيف قبػػؿ ه لقػػو ، وبيػػذا هبقػػ  ميػػزة ىػػذه القػػوانيف والهشػػريعات 
الوضػػعية القصػػور ميمػػا بلاػػت مػػف الدقػػة .   ػػذلؾ االعػػالف العػػالمي لحقػػوؽ الطفػػؿ لػػـ 

، فػي حػيف  ػاف االعػالف االسػالمي  ٗيهضمف شق عف حقػوؽ الجنػيف اال فػي المبػدا /
لحقوؽ االنساف افضؿ ب ثيػر وبػدوف وجػو مقارنػة مػ، مػا سػبؽ مػف االعالنػات العالميػة 

علػ  وجػوب حمايػة الجنػيف واالـ  ٚ، ٕب صوص حقوؽ الجنػيف ، اذ ا ػد فػي المػادة /
اذ بينػت اف  ػؿ الحقػوؽ المقػرر فػي   ٕ٘، ٕٗواعطادىا عناية  اصة و ذلؾ المػادة /

عػػالف مقيػػدة باح ػػاـ الشػػريعة االسػػالمية الهػػي ىػػي المصػػدر الوحيػػد لهفسػػير او ىػػذا اال
 هوضيم أي مادة مف مواد االعالف .

 
 

  -حان ا : / انتوص ات :
نوصي بزيػادة الهوعيػة بػيف ابنػاء المجهمػ، بواسػطة وسػاعؿ االعػالـ  افػة الػ   -ٔ

يػد واالعػراؼ السبؿ الصحيحة في ا هيار  ؿ مف الزوجيف لال ر واالعراض عػف الهقال
 الساعدة الهي ال همس روح الشريعة االسالمية مف قريب او بعيد . 



 الشريعة والقاوون بيه حقوق الجىيه

 -اروةدراسة مق -

 د. اوان عبذ هللا الفيضي

 

 ٜٙ 

نوصػػػي أيضػػػا بزيػػػادة الهوعيػػػة بػػػيف ابنػػػاء المجهمػػػ، عامػػػة واالزواج  اصػػػة  -ٕ
بحقوؽ الطفؿ قبؿ الوالدة و اصة حقو االوؿ في الحيػاة والبقػاء سػليما معػاف  وضػرورة 

ذر مػػػف  ػػػؿ الوسػػػاعؿ الهػػػي هػػػددي الػػػ  االىهمػػػاـ والعنايػػػة بػػػالجنيف واه ػػػاذ الحيطػػػة والحػػػ
االسػػػقاط واالجيػػػاض وهػػػوعيهيـ ب طػػػورة ىػػػذه الجريمػػػة والعقوبػػػات الدنيويػػػة واال رويػػػة 
واثارىػػا شػػرعا وقانونػػا .  فضػػال عػػف هػػوعيهيـ بوجػػوب المحافظػػة علػػ  الجنػػيف بهاذيهػػو 
 بالعناصػػرالالزمة له وينػػو ونمػػوه واف ي ػػوف ىػػذا الاػػذاء حػػالال مبػػرا مػػف  ػػؿ حػػراـ ، فػػال
يهاػػذك الجنػػيف وأالـ الحامػػؿ اال مػػف حػػالؿ الف االبػػويف مسػػدوالف عػػف ذلػػؾ ويػػهحمالف 

 الوزر يـو القيامة . 

 

نوصػػػػي بػػػػايراد نصػػػػوص  اصػػػػة بحقػػػػوؽ الجنػػػػيف فػػػػي الهشػػػػريعات الوضػػػػعية  -ٖ
عمومػػا ، واالعػػالف العػػالمي لحقػػوؽ اإلنسػػاف ولحقػػوؽ الطفػػؿ  اصػػة ، بوجػػوب حمايػػة 

عطػػاده عنايػػة  اصػػة لػػو وال مػػو فػػي ىػػذه المرحلػػة الميمػػة بحيػػث يهمهػػ، ب ػػؿ الجنػػيف وا 
الحقػػػوؽ ،  مػػػا ضػػػمنيا االسػػػالـ بػػػاقراره مبػػػاد  حقػػػوؽ االنسػػػاف عامػػػة وحقػػػوؽ الجنػػػيف 
والطفؿ  اصة مف لدف ح يـ  بير ودونت في الدسػهور االليػي ال الػد الػذي ال يعهريػو 

 الهايير والهبديؿ قبؿ هدوينيا في الوثاعؽ الوضعية باربعة عشر قرنا  لت .

 مصادر ومراجع انبحج
 
   -انقران انكريم : 

 -اوال/ كتب انتفسري :
جػػالؿ الػػديف المحلػػ  ، وجػػالؿ الػػديف السػػيوطي ، هفسػػير الجاللػػيف مػػذيال ب هػػاب  -ٔ

، دار البيػػػػاف الحديثػػػػة للطباعػػػػة  ٔلبػػػػاب النقػػػػوؿ فػػػػي اسػػػػباب النػػػػزوؿ للسػػػػيوطي ، ط
  ٕٗٓٓوالنشر ، االزىر ، 
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 -حان ا / كتب احلذيج انشريف: 
،هحقيػؽ ٔابو الحسػيف مسػلـ بػف الحجػاج القشػيري النيسػابوري ، صػحيم مسػلـ ، ط -1

 .ٕٗٓٓاحمد زىوة واحمد عناية، دار ال هاب العربي، بيروت، 
، ضػػػػبط ٔابػػػو داود سػػػػليماف بػػػػف اَشػػػػعث بػػػف السجسػػػػهاني، سػػػػنف ابػػػػو داود، ط  -ٕ

 .ٕٓٓٓوهصحيم محمد عدناف ودرويش، دار احياء الهراث العربي، بيروت، 

، هحقيػػؽ ٔبػػد اهلل بػػف اسػػماعيؿ الجعفػػي الب ػػاري ، صػػحيم الب ػػاري ، طابػػو ع  -ٖ
 .ٕٗٓٓاحمد زىوة واحمد عناية، دار ال هاب العربي، بيروت، 

، ضػػػبط احمػػػد شػػػمس ٕابػػػو عبػػػد اهلل بػػػف يزيػػػد القزوينػػػي ، سػػػنف ابػػػف ماجػػػو ،ط  -ٗ
 .ٕٗٓٓالديف، دار ال هب العلمية بيروت، 

، سنف الهرمذي الجام، الصػحيم، ابو عيس  محمد بف عيس  بف سورة الهرمذي  -٘
، هحقيػػػػؽ الشػػػػيخ  ليػػػػؿ مػػػػاموف شػػػػيحا، دار المعرفػػػػة للطباعػػػػة والنشػػػػر والهوزيػػػػ،، ٔط

 . ٕٕٓٓبيروت ، 

 -/كتب انشريعة اإلسالم ة : حانخا
، مطبعػة الشػروؽ ،  ٗد. احمد فهحي بينسي ، الديو في الشػريعة االسػالمية ، ط -ٔ

 . ٜٛٛٔالقاىرة ، 
الحقيػؿ ، حقػوؽ االنسػاف فػي االسػالـ وهطبيقاهيػا فػي  د. سليماف بف عبػد الػرحمف -ٕ

، مطبعة م هبة الملؾ فيد الوطنية للنشر ، الرياض  ٔالممل ة العربية السعودية ، ط
 ،ٕٓٓٓ . 

، م هبة الرشيد للنشر، والهوزي،، الرياض، ٕ، المجلدٔالسيد سابؽ، فقو السنة، ط  -ٖ
ٕٓٓٔ. 

 ٕلد ػ، المجػ ٔلسػنة النبويػة ، طد. صالم بف احمد رضا ، اإلعجاز العلمػي فػي ا -ٗ
 . ٕٔٓٓ، م هبة الملؾ فيد الوطنية للنشر ، الرياض ، 
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،  ٖز ، طػد. عبد العظيـ بف بدوي ال لفي ، الوجيز في فقو السػنة وال هػاب العزيػ -٘
 .  ٕٔٓٓدار ابف رجب للنشر والهوزي، ، مصر ، 

وف الوضػػػعي ، د. عبػػػد القػػػادر عػػػودة ، الهشػػػري، الجنػػػاعي اإلسػػػالمي مقارنػػػا بالقػػػان -ٙ
 . ٜٗٙٔ، مطبعة العاني ، القاىرة ،  ٕ، ج ٕالقسـ الثاني ، ط

عبد الوىاب الشعراني ، الميزاف  وبيامشو  هاب رحمػة اَمػة فػي ا ػهالؼ اَعمػة  -ٚ
، مطبعػة حجػازي ،  ٕ، ج ٔ، لمحمد عبػد الػرحمف الدمشػقي العثمػاني الشػافعي ، ط

 . ٖٜٙٔالقاىرة ، 

ة ، دار ػسالـ نوري ، مد ؿ ال  الثقافة االسالمي د. عماد الديف  ليؿ و د. موفؽ -ٛ
 . ٕٗٓٓابف االثير للطباعة والنشر ، جامعة الموصؿ ، 

، دار ال لػػػػػـ الطيػػػػػب  ٕد. محمػػػػػد الزحيلػػػػػي ، حقػػػػػوؽ االنسػػػػػاف فػػػػػي االسػػػػػالـ ، ط -ٜ
 . ٜٜٚٔللطباعة والنشر والهوزي، ، بيروت ، 

اـ ، ػـ مػف أدلػة االح ػمحمد بف ياسيف بف عبد اهلل ، نيؿ المراـ شرح بلػوغ المػرا -ٓٔ
 . ٜ٘ٛٔ، مطبعة الزىراء الحديثة ، الموصؿ ،  ٗ، ج ٔط

د. محمػػػػد فهحػػػػي عثمػػػػاف ، حقػػػػوؽ االنسػػػػاف بػػػػيف الشػػػػريعة اإلسػػػػالمية والف ػػػػر  -ٔٔ
 .ٕٗٓٓالقانوني الاربي ، دار بف االثير للطباعة والنشر ، جامعة الموصؿ، 

،  ٔسػػالـ ، طد. محمػػود الحػػاج قاسػػـ محمػػد ،  حقػػوؽ وحريػػة االنسػػاف فػػي اال -ٕٔ
 . ٖٕٓٓمطبعة االنهصار ، الموصؿ ، 

 
 

 -/ انكتب انقانون ة وانعامة : رابعا
، مطبعػػػة البيػػػاف العربػػػي ،  ٘د. احمػػػد ز ػػػي صػػػالم ، علػػػـ الػػػنفس الهربػػػوي ، ط  -ٔ

 . ٜٚ٘ٔالقاىرة ، 
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د. حمد عبيد ال بيسي  و د. احمد علي ال طيب  و د. محمد عباس السامراعي   -ٕ
ر ، جامعػػػة ػػػػػ، دار ال هػػػب للطباعػػػة والنش ٔلش صػػػية ، ط، شػػػرح قػػػانوف االحػػػواؿ ا

 . ٜٓٛٔالموصؿ ، 

د. مػػػػاىر عبػػػػد شػػػػويش ، شػػػػرح قػػػػانوف العقوبػػػػات القسػػػػـ ال ػػػػاص ، دار ال هػػػػب   -ٖ
 . ٜٛٛٔللطباعة والنشر ، جامعة الموصؿ ، 

د. مصػػطف  ابػػراىيـ الزلمػػي   و د. احمػػد علػػي ال طيػػب ، شػػرح قػػانوف االحػػواؿ   -ٗ
راث والوصػية ، القسػـ االوؿ والثػاني ، دار ال هػب للطباعػة الش صية في اح ػاـ الميػ

 . ٕٜٛٔوالنشر ، جامعة الموصؿ ، 

 . ٜٔٚٔد. لويس شمعاف ، الطب العدلي الهطبيقي ، مطبعة االرشاد ، باداد   -٘

  -/ انتقن نات انقانون ة واالعالنات انعادل ة :خامسا
 .  ٜٔٛٔاالعالف االسالمي لحقوؽ االنساف لسنة  -ٔ

 . ٜٛٗٔالعالمي لحقوؽ االنساف لسنة  االعالف -ٕ

 . ٜٜ٘ٔاالعالف العالمي لحقوؽ الطفؿ لسنة  -ٖ

 المعدؿ . ٜٔ٘ٔ( لسنة ٓٗالقانوف المدني العراقي رقـ   -ٗ
 المعدؿ . ٜٙٚٔ( لسنة ٖٗالقانوف المدني االردني رقـ   -٘

 المعدؿ . ٜٜ٘ٔ( لسنة ٛٛٔقانوف االحواؿ الش صية العراقي رقـ   -ٙ

 المعدؿ. ٜٜٙٔ( لسنة ٔٔٔقي رقـ  قانوف العقوبات العرا -ٚ

والمعػػػػدؿ بقػػػػانوف هنظػػػػيـ المحػػػػا ـ  ٜٚٔٔقػػػػانوف حقػػػػوؽ العاعلػػػػة اللبنػػػػاني لسػػػػنة   -ٛ
 . ٕٜٗٔالشرعية لسنة 

 

  -/ انبحوث وادلقاالت : سادسا
د. سػػليـ ابػػراىيـ حريػػة ، القهػػؿ بػػداف، الرحمػػة ، بحػػث منشػػور فػػي مجلػػة القػػانوف   -ٔ

 . ٜٙٛٔ،  ٛٔمقارف العراقية ، باداد ، عالمقارف الهي هصدرىا جمعية القانوف ال
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، مقػػاؿ منشػػور فػػي  ٔعبػػد الحػػافظ ال بيسػػي ، ا هيػػار االزواج فػػي االسػػالـ ، ج  -ٕ
 . ٖٜٜٔ،  ٕ، ؾ ٕٖ، س ٛمجلة الهربية االسالمية ، ع

، مقػػػاؿ منشػػػور فػػػي  ٕعبػػػد الحػػػافظ ال بيسػػػي ، ا هيػػػار االزواج فػػػي االسػػػالـ ، ج -ٖ
 . ٖٜٜٔ،  ٕٖ، س ٜمجلة الهربية االسالمية ، ع

عبػػد المجيػػد اسػػماعيؿ حقػػي  و  زاىػػدة سػػعد اهلل ، حقػػوؽ الطفػػؿ فػػي الهشػػريعات  -ٗ
،  ٗة ، عػالدولية ، بحث منشػور فػي مجلػة العدالػة الهػي هصػدرىا وزارة العػدؿ العراقيػ

 . ٜٜٚٔ،  ٘س

الن اح ، مقاؿ منشور فػي مجلػة  – امؿ  طاب ، بحوث في االحواؿ الش صية  -٘
 . ٕٜٜٔ، حزيراف ،  ٕٖ، س ٘الهربية االسالمية ، ع

رة ، ػػػػد. ليلػػ  عبػػد اهلل سػػعيد ، الشػػريعة االسػػالمية وحقػػوؽ الطفػػؿ فػػي محػػيط االس -ٙ
،  ٘، س ٖبحػػث منشػػور فػػي مجلػػة العدالػػػة الهػػي هصػػدرىا وزارة العػػدؿ العراقيػػػة ، ع

ٜٜٔٚ . 

د. محمػػػػد بػػػػف احمػػػػد الصػػػػالم ، الطفػػػػؿ فػػػػي الشػػػػريعة االسػػػػالمية ، هعليػػػػؽ علػػػػي  -ٚ
، شػػػػػباط ، ٖٖ، س ٙور فػػػػػي مجلػػػػػة الهربيػػػػػة االسػػػػػالمية ، عالقاضػػػػػي ، مقػػػػػاؿ منشػػػػػ

ٜٜٔٙ . 

،  ٕد. محي ىالؿ السرحاف ، الهربية الدينية للطفؿ في مرحلة ما قبؿ الوالدة ، ج -ٛ
 . ٜٙٙٔ،  ٛ، س ٛمقاؿ منشور في مجلة الهربية االسالمية ، ع

 
 
 

  وامش انبحج

                                                 

 .ٕٚسورة النحؿ / ااية  (ٔ 
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 .ٙٗ( سورة ال يؼ /ااية ٕ 
 .ٛٚ( سورة النحؿ /ااية ٖ 
 .٘( سورة الح  /ااية ٗ 
ضػػبط نصػػيا احمػػد  ،ٕطبػػف يزيػػد القزوينػػي، سػػنف ابػػف ماجػػو، محمػػد اهلل  أبػػو عبػػد( ٘ 

  هػػػاب الن ػػػاح، بػػػػاب  ٖٗٔ، صٕٗٓٓشػػػمس الػػػديف، دار ال هػػػب العلميػػػة، بيػػػروت، 
 (.ٜٛٙٔاَ فاء، رقـ الحديث 

بػػػػاب النظػػػػر الػػػػ  المػػػػرأة اذا اراد اف   هػػػػاب الن ػػػػاح،  ٜٜٕ، ص( المصػػػػدر السػػػػابؽٙ 
 (ٙٙٛٔ ، رقـ الحديثيهزوجيا

/الن اح، مقػػاؿ منشػػور فػػي ةالش صػػي اَحػػواؿ امػػؿ  طػػاب، بحػػوث فػػي    ( ينظػػرٚ 
 .ٜٖٔ، صٕٜٜٔ، حزيراف، ٕٖ،س٘ع مجلة الهربية االسالمية،

، هعليػؽ علػي ةاالسػالمي ةد. محمد بف احمد الصػالم، الطفػؿ فػي الشػريع   ينظر ( ٛ 
، ٜٜٙٔشػػباط، ، ٖٖ،  سٙ، مقػػاؿ منشػػور فػػي مجلػػة الهربيػػة االسػػالمية، ع يقاضػػال

 .ٖٗٗص
، هحقيؽ احمد زىوه ٔ( ابو الحسيف مسلـ بف القشيري النيسابوري، صحيم مسلـ، طٜ 

  هػػػػػاب فضػػػػػاعؿ  ٓ٘ٓٔ، ص ٕٗٓٓواحمػػػػػد عنايػػػػػة، دار ال هػػػػػاب العربػػػػػي، بيػػػػػروت، 
( ورواه الب ػاري، صػحيم الب ػاري، ٘٘ٗٙالصحابة ، باب  يػار النػاس، رقػـ الحػديث 

 ٖٔٚ، صٕٗٓٓايػػة، دار ال هػاب العربػػي، بيػػروت ، هحقيػؽ احمػػد زىػوه واحمػػد عنٔط
( ٖٜٖٗ  هػػاب المناقػػب، بػػاب قولػػو هعػػال  ياأييػػا النػػاس انػػا  لقنػػا ـ..، رقػػـ الحػػديث 

 واللفظ لمسلـ.
( للمزيد مف الهفصيؿ ينظر  د. صالم بف احمد رضا، االعجاز العلمي في السنة ٓٔ 

    .ٔٓٔٔ، صٕٔٓٓلرياض، ،م هبة الملؾ فيد الوطنية للنشر، إ، المجلدٔالنبويو،ط
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، اشػار اليػو ٚٔ( ينظر  د. علي حسب اهلل ، الػزواج فػي الشػريعة اإلسػالمية، صٔٔ 
، مقاؿ منشور في مجلة الهربية ٔعبد الحافظ ال بيسي، ا هيار االزواج في االسالـ، ج

 .ٜٓٗ، صٖٜٜٔ، ٕ، ؾٕٖ، سٛاإلسالمية، ع
دار ال لػػػـ الطيػػػب ٕسػػػالـ، طينظػػػر  د.محمػػػد الزحيلػػػي، حقػػػوؽ االنسػػػاف فػػػي اال (ٕٔ 

 .ٕٔٗ،صٜٜٚٔللطباعة والنشر والهوزي،، بيروت، 
  هػػػاب الن ػػػاح، بػػػاب اال فػػػاء فػػػي ٔٚٓٔ( صػػػحيم الب ػػػاري، مصػػػدر سػػػابؽ، صٖٔ 

( رواه أيضا بنفس اللفظ االماـ مسلـ فػي صػحيحو، مصػدر ٜٓٓ٘الديف، رقـ الحديث 
قػػػػػـ الحػػػػػديث   هػػػػػاب الرضػػػػػاع، بػػػػػاب اسػػػػػهحباب ن ػػػػػاح ذات الػػػػػديف، ر ٖٜ٘سػػػػػابؽ، ص

ٖٖٙ٘.) 
  هاب الن اح، باب هزوج ذات الػديف،  ٜٕٛ( سنف ابف ماجو، مصدر سابؽ، صٗٔ 

 (ٜ٘ٛٔرقـ الحديث 
 .ٕٕٔ( سورة البقرة/ االيو٘ٔ 
   هػػػاب الرضػػػاع،  بػػػاب  يػػػر مهػػػاع  ٜ٘٘( صػػػحيم مسػػػلـ، مصػػػدر سػػػابؽ، صٙٔ 

 (. ٖٖٗٙالدنيا المرأة الصالحة ػػ رقـ الحديث 
السجسػػػهاني االزدي، سػػػنف ابػػػو داود، ضػػػبط وهصػػػحيم محمػػػد  ( ابػػػو داود االزديٚٔ 

، دار احيػػػاء الهػػػراث العربػػػي للطباعػػػة والنشػػػر والهوزيػػػ،، بيػػػروت، ٔعػػػدناف درويػػػش، ط
،   هػػاب الن ػػاح، بػػاب النيػػي عػػف الهػػزوي  مػػف لػػـ يلػػد مػػف النسػػاء، رقػػـ الحػػديث ٕٓٓٓ
ٕٜٓٗ) 

ي ، الػػوجيز فػػي فقػػو ( للمزيػػد مػػف الهفصػػيؿ ينظػػر  د.عبػػد العظػػيـ بػػف بػػدوي ال لفػػٛٔ 
 ٕٛٚ،صٕٔٓٓ،دار ابف رجب للنشر و   الهوزي،، مصر،ٖالسنة و ال هاب العزيز،ط

 و ما بعدىا.
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،   هػػاب الن ػػاح، بػػاب مػػف زوج ابنهػػو ٖٓٓسػػنف ابػػف ماجػػو، مصػػدر سػػابؽ، ص (ٜٔ 
 (. ٘ٚٛٔوىي  ارىة،رقـ الحديث 

م اَب    هػاب الن ػاح، بػاب ال يػن ٓٛٓٔ( صحيم الب اري، مصدر سػابؽ، صٕٓ 
، رواه ايضػػا بػػنفس اللفػػظ االمػػاـ ٖٙٔ٘وغيػره الب ػػر و الثيػػب االبرضػػاىا، رقػػـ الحػديث 

  هػػاب الن ػػاح، بػػاب اسػػهعذاف الثيػػب فػػي ٙٙ٘مسػػلـ فػػي صػػحيحو، مصػػدر سػػابؽ، ص
 (. ٖٖٚٗالن اح بالنطؽ والب ر بالس وت، رقـ الحديث 

زواج فػي االسػالـ، ( للمزيد مف الهفصػيؿ ينظػر  عبػد الحػافظ ال بيسػي، ا هيػار االٕٔ 
، ٖٜٜٔ، همػػػػػػوز، ٕٖ، سٜ، مقػػػػػػاؿ منشػػػػػػور فػػػػػػي مجلػػػػػػة الهربيػػػػػػو اإلسػػػػػػالمية، ع ٕج

 .ٕٚ٘ص

 .ٕٕٔ( سورة البقرة /االية ٕٕ 

 .ٕٖسورة النور/ االية  (ٖٕ 
   هػػاب الن ػػاح، بػػاب اال فػػاء، رقػػـ  ٖٗٔ( سػػنف ابػػف ماجػػة، مصػػدر سػػابؽ، صٕٗ 

 ( ٜٚٙٔالحديث 
 .ٜٖٔ، صينظر   امؿ  طاب، مصدر سابؽ  (ٕ٘ 
( ينظػػػر  قصػػػة يوسػػػؼ عليػػػو السػػػالـ وزلي ػػػة والعزيػػػز فػػػي   جػػػالؿ الػػػديف المحلػػػ  ٕٙ 

وجالؿ الديف السػيوطي، هفسػير الجاللػيف مػذيال  ب هػاب لبػاب النقػوؿ فػي اسػباب النػزوؿ 
 .ٖٕٛ، ص  ٕٗٓٓ، دار البياف الحديثو للطباعو والنشر ، االزىر ، ٔللسيوطي، ط

 .ٜٕ٘، صٕ، مصدر سابؽ،ج( ينظر  عبد الحافظ ال بيسيٕٚ 
( للمزيد مف الهفصيؿ حػوؿ أسػس ال فػآءة ينظػر  د. محمػد فهحػي عثمػاف ، حقػوؽ ٕٛ 

االنسػػػاف بػػػيف الشػػػريعو اإلسػػػالمية و الف ػػػر القػػػانوني الاربػػػي، دار ابػػػف االثيػػػر للطباعػػػو 
 .ٕٗٔ، صٕٗٓٓوالنشر، جامعو الموصؿ ، 
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ف فػػي االسػػالـ وهطبيقاهيػػا ( ينظػػر  د. سػػليماف عبػػد الحمػػف الحقيػػؿ، حقػػوؽ االنسػػاٜٕ 
، مطبعػػػػو الملػػػػؾ فيػػػػد الوطنيػػػػة للنشػػػػر، الريػػػػاض، ٔفػػػػي الممل ػػػػة العربيػػػػة السػػػػعوديو، ط

، وينباي االشارة ال  اف المقصود باالجياض، ىو انياء حالةالحمؿ ٕٛٔ، صٕٓٓٓ
فيػػػو ’ فػػي اي دور  ػػػاف قبػػؿ ا همػػػاؿ اشػػير الحمػػػؿ الطبيعػػي، امػػػا مػػف الوجيػػػة العلميػػو

او بدوف قصد للقضاء عل  الجنيف ويشمؿ ذلؾ طرحو  ارج الرحـ انياء الحمؿ بقصد 
فػػي دور لػػيس لػػو القػػدرة علػػ  الحيػػاة وال يشػػمؿ ذلػػؾ انجػػاب الجنػػيف فػػي االشػػير الثالثػػة 
اال يرة مػف مػدة الحمػؿ الطبيعػي، اذ مػف المم ػف اف يبقػ  حيػا لػوهـ انجابػو بػالرغـ مػف 

وؿ انػػواع االجيػػاض وطػػػرؽ عػػدـ ا همػػاؿ جنسػػو الطبيعػػي ، و للمزيػػد مػػف الهفصػػيؿ حػػ
االجياض الجناعي، ينظر  د. لويس شمعاف، الطب العدلي الهطبيقي، مطبعة االرشاد، 

 وما بعدىا. ٕٚٔ، صٜٔٚٔباداد، 
( للمزيػػػد مػػػف الهفصػػػيؿ ينظػػػر  عبػػػد الوىػػػاب الشػػػعراني، الميػػػزاف وبيامشػػػو  هػػػاب ٖٓ 

ني،الشػػافعي ، رحمػػة االمػػة فػػي ا ػػهالؼ االعمػػة لمحمػػد عبػػد الػػرحمف الدمشػػقي العثما
 وما يعدىا. ٜٔ، صٖٜٙٔ، مطبعة حجازي القاىرة، ٕ، جٔط
( فػػي ىػػذا الصػػدد هجػػدر االشػػارة كلػػ  أف علمػػاء نفػػس الطفػػؿ يولػػوف اىميػػة  بػػرك ٖٔ 

ليػػذه المرحلػػة النيػػا المرحلػػو الهػػي يه ػػوف فييػػا  الجنػػيف فعػػال  والف المهايػػرات الحادثػػة 
ههحػػدد المعػػالـ الوراثيػػو ويهحػػدد  فييػػا سػػريعة وحازمػػة وذات اثػػر صػػميمي وجػػوىري اذ

جنسو ذ را  اـ انث  فه وف عملية نمو سريعة معقدة هيدؼ ال  ه ويف  اعف جديد يمر 
َوَلَقممْد َلَلْقنَمما     ٗٔػػػ ٕٔبػػاطوار م هلفػػو  مػػا بػػيف جػػؿ وعػػال فػػي سػػورة المػػدمنيف/ االيػػة

نَساَن ِمن ُسََلَلٍة مِّن ِطيٍن } { ثُمَّ َلَلْقنَما النطْطَفمَة َلَلَقمة  11ِفي قَمَراٍر مَِّكيٍن } { ثُمَّ َجَعْلَناُه نُْطَفة  11اْْلِ
َلَر فَمَتَباَرَك اللَُّو َفَخَلْقَنا اْلَعَلَقَة ُمْضَغة  َفَخَلْقَنا اْلُمْضَغَة ِلظَاما  َفَكَسْونَا اْلِعظَاَم َلْحما  ثُمَّ أَنَشْأنَاُه َلْلقا  آ

َيْخُلُقُكمْم ِفمي بُطُموِن ُأمََّهماِهُكْم َلْلقما  ِممن     ٙمػر /االيػةو ػذلؾ فػي سػورة الز  (َأْحَسُن اْلَخماِلِقينَ 
ٍِ ِفممي اُُلَممماٍت ثَممََلثٍ  وهحقيقػػا  ليػػذه االيػػة اهفػػؽ علمػػاء االجنػػو علػػ  هقسػػيـ ىػػذه ( بَمْعممِد َلْلمم
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ػػػػ فهػػػرة ال ليػػػة الجرثوميػػػو وهشػػػمؿ االسػػػابي، الػػػثالث ٔالمراحػػػؿ الػػػ  فهػػػرات ثالثػػػة ىػػػي 
ػػػ فهػػرة الجنػػيف ٕ صػػاب ويػػرث فييػػا الجنػػيف الصػػفات. االولػػ  وهحػػدث فييػػا عمليػػة اال

ال لوي وهشمؿ اوؿ االسبوع الراب، ال  نيايةاالسبوع الثامف ويػهـ فييػا نمػو سػري، ل ػؿ 
ػػػ فهػػرة الجنػػيف وىػػي فهػػرة النمػػو السػػري، فػػي الجسػػـ مػػف اوؿ الشػػير الثالػػث ٖاَجيػػزة. 

الهفاصػيؿ ينظػر  د. احمػد حه  الوالده وفييػا ههحػدد المعػالـ الرعيسػية لػُو. وللمزيػد مػف 
، ٜٚ٘ٔ، مطبعػػػػة البيػػػػاف العربػػػػي، القػػػػاىرة، ٘ز ػػػػي صػػػػالم، علػػػػـ الػػػػنفس الهربػػػػوي، ط

 وما بعدىا.  ٖ٘ص

، ٕ( ينظػر  د. محػػي ىػػالؿ السػػرحاف، الهربيػػو لالطفػػاؿ مرحلػػة مػػا قبػػؿ الػػوالده، جٕٖ 
 .ٜٛٗ، صٜٙٙٔ،  ٛمقاؿ منشور في مجلة الهربيو اإلسالمية، ع

صيؿ ينظر  د. عماد الديف  ليػؿ ود. موفػؽ سػالـ نػوري، مػد ؿ للمزيد مف الهف (ٖٖ 
، ٕٗٓٓال  الثقافػو اإلسػالمية، دار ابػف االثيػر للطباعػو و النشػر، جامعػو الموصػؿ، 

 وما بعدىا. ٕٛٗص

( فػػػي ىػػػذا الصػػػدد ينباػػػي االشػػػارة الػػػ  مسػػػالو اسػػػهجدت فػػػي الحقػػػؿ الطبػػػي فػػػي ٖٗ 
مػريض بباعػث الشػفقو وقػد شػاعت  السنوات اال يػره وىػي قهػؿ الرحمػو اي انيػاء حيػاة

في حياهنػا العمليػو ال ثيػر مػف حػاالت ىػذا القهػؿ وبشػه  الطػرؽ، فيػو فعػؿ ايجػابي او 
سػػػلبي ينيػػػي ااـ نفػػػس ال يرجػػػ  شػػػفآعيا بالقضػػػاء علييػػػا رحمػػػة بيػػػا .. وللمزيػػػد مػػػف 
الهفصػػيؿ ينظػػر د. سػػليـ ابػػراىيـ حربػػة ، القهػػؿ بػػداف، الرحمػػو، بحػػث منشػػورفي مجلػػة 

 . ٕٔٔ، صٜٙٛٔ، ٛمجلة القانوف ، باداد، عالقانوف، 

 .ٔ٘ٔ( سورة االنعاـ االية/ ٖ٘ 
،   هػػاب الحػػ ، بػػاب ال طبػػو ايػػاـ ٖٛٗ( صػػحيم الب ػػاري ، مصػػدر سػػابؽ، صٖٙ 

  هػاب  ٕٔٚ( ورواه مسلـ في صػحيحو، مصػدر سػابؽ، صٔٗٚٔمن ، رقـ الحديث
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اؿ، رقػػػػػػػػـ القسػػػػػػػػامة والمحػػػػػػػػاربيف، بػػػػػػػػاب هالػػػػػػػػيظ هحػػػػػػػػريـ الػػػػػػػػدماء واالعػػػػػػػػراض واالمػػػػػػػػو 
 ( واللفظ للب اري.ٖٖٛٗالحديث

( هجػػدر االشػػارة الػػ  اف المقصػػود بجريمػػة االجيػػاض، ا ػػراج الجنػػيف عمػػدا  مػػف ٖٚ 
الرحـ قبػؿ الموعػد الطبيعػي لوالدهػو او قهلػو عمػدا   فػي الػرحـ، وبيػذا ي ػوف االجيػاض 
علػػ  صػػورهيف   االولػػ  هفهػػرض ا ػػراج الجنػػيف مػػف الػػرحـ بوسػػيلة غيػػر طبيعيػػو اي 

جػػو عمليػػة غيػػر هلقاعيػػو قبػػؿ الموعػػد الطبيعػػي لوالدهػػو وىػػي ههحقػػؽ حهػػ  ولػػو  ػػرج نهي
الجنػيف حيػا، امػا الصػورة الثانيػة فهفهػرض قهػؿ الجنػيف فػي رحػـ االـ اي فعػؿ االسػػقاط 
المػػددي الػػ  وفػػػاة الجنػػيف وىػػو فػػػي رحػػـ االـ.. وللمزيػػد مػػػف الهفصػػيؿ حػػوؿ الجريمػػػة 

قػػػانوف العقوبػػػات القسػػػـ ال ػػػاص، دار وار انيػػػا، ينظػػػر  د. مػػػاىر عبػػػد شػػػويش، شػػػرح 
 .ٕٔٙ، صٜٛٛٔال هب للطباعو والنشر، جامعو الموصؿ، 

( للمزيػػػػػد مػػػػػف الهفصػػػػػيؿ ينظػػػػػر  د. احمػػػػػد فهحػػػػػي بينسػػػػػي، الديػػػػػو فػػػػػي الشػػػػػريعو ٖٛ 
  وما بعدىا. ٓٓٔ، صٜٛٛٔ، مطبعة الشروؽ، القاىرة، ٗاإلسالمية، ط

قوبات عل  عملية االجياض مف الجدير بالذ ر اف الشارع الح يـ رهب جملو ع (ٜٖ 
 ىذه ن هفي بذ ر ما يلي  

ػػػ الديػػو فػػي حالػػو نزولػػو حيػػا و عقوبػػة ماليػػة اقػػؿ منيػػا فػػي حالػػة نزولػػو ميهػػا، والديػػة ٔ 
 عوض مالي محدد والمقدار يسلـ ال  اىؿ القهيؿ.

ػ ال فارة و ىي عقوبة ا رك  وجبت للجناية عل  الجنيف سواء الجاني امو اـ غيرىا ٕ 
قط حيػا  اـ ميهػػا ، وال فػػاره يهحمليػا داعمػػا  القاهػؿ وحػػده وىػػي ههمثػؿ فػػي هحريػػر و سػواء سػػ

 رقبو مدمنو او صياـ شيريف مههابعيف. 
 ػ الحرماف مف الميراث، ف ؿ مف اسقط جنينا  فانو يمن، مف اف يرث منو.ٖ
ػ العقوبػػة اا رويػػو الهػػي رهبيػػا اهلل علػػ  مػػف قهػػؿ نفسػػا   بايػػر حػػؽ.. وللمزيػػد مػػف  ٗ
صػػػيؿ ينظػػػر  د. عبػػػد القػػػادر عػػػودة، الهشػػػري، الجنػػػاعي االسػػػالمي مقارنػػػا  بالقػػػانوف الهف
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ومػػا  ٖٔٓ، صٜٗٙٔ، مطبعػػة المػػدني ، القػػاىرة، ٔ، جٕالوضػػعي، القسػػـ الثػػاني، ط
 بعدىا.

، م هبػػػة الرشػػيد للنشػػػر والهوزيػػػ،، ٕ، المجلػػػدٔ( ينظػػر  السػػػيد سػػػابؽ،فقو السػػنو، طٓٗ 
 .ٜٕٛ، صٕٔٓٓالرياض، 

 .ٜٕٛصدر السابؽ، صينظر  الم(ٔٗ 

  هػػػػػاب بػػػػػدء ال لػػػػػؽ، بػػػػػاب ذ ػػػػػر  ٘٘ٙصػػػػػحيم الب ػػػػػاري، مصػػػػػدر سػػػػػابؽ، ص(ٕٗ 
( ورواه مسػػػػػلـ، مصػػػػػدر سػػػػػابؽ، ٕٖٛٓالمالع ػػػػػة، صػػػػػلوات اهلل علػػػػػييـ، رقػػػػػـ الحػػػػػديث 

( ٖٕٚٙ  هاب القدر، باب  يفية  لؽ االدمي في بطف امػو، رقػـ الحػديث  ٜٓٓٔص
 واللفظ الب اري.

، ٔقاسـ محمػد، حقػوؽ وحريػة االنسػاف فػي االسػالـ، ط( ينظر  د. محمود الحاج ٖٗ 
 .٘ٔ، صٖٕٓٓمطبعة االنهصار، الموصؿ، 

( ينظػػػر  د. ليلػػػ  عبػػػد اهلل سػػػعيد، موقػػػؼ الشػػػريعو اإلسػػػالمية مػػػف الطفػػػؿ، بحػػػث ٗٗ 
 .ٚ٘ٙ، صٜٜٚٔ، ٘، سٕمنشور في مجلة العدالو، ع

 ٓٗالنافػػػذ رقػػػـ  مػػػف القػػػانوف المػػػدني العراقػػػي ٖٗ( هجػػػدر االشػػػارة الػػػ  اف المػػػادة /٘ٗ 
ػػػ هبػػدأ ش صػػية االنسػػاف بهمػػاـ والدهػػو حيػػا  ٔالمعػػدؿ، نصػػت علػػ  انػػو    ٜٔ٘ٔلسػػنة 

 ػ وم، ذلؾ فحقوؽ الحمؿ يحددىا قانوف االحواؿ الش صيو (.ٕوهنهيي بموهو. 

ينظػػػػر  د. مصػػػػطف  ابػػػػراىيـ الزلمػػػػي، ود. احمػػػػد علػػػػي ال طيػػػػب، شػػػػرح قػػػػانوف  (ٙٗ 
والوصػػػيو، القسػػػـ االوؿ، دار ال هػػػب للطباعػػػو االحػػػواؿ الش صػػػيو فػػػي اح ػػػاـ الميػػػراث 

 .ٓٚٔو ٜٙٔ، صٕٜٛٔوالنشر، جامعو الموصؿ، 
 .ٖٚٔ( ينظر   المصدر السابؽ، صٚٗ 

  هػػػػاب الفػػػػراعض، بػػػػاب فػػػػي المولػػػػود  ٜٛٗسػػػنف ابػػػػو داود، مصػػػػدر سػػػػابؽ، ص (ٛٗ 
 (. ٜٕٛٔيسهيؿ ثـ يمت، رقـ الحديث 
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لجػام، الصػحيم، هجميػ، الشػيخ ( ابو عيس  محمد سوره الهرمذي، سنف الهرمػذي اٜٗ 
، ٕٕٓٓ، دار المعرفػػػة للطباعػػػة والنشػػػر والهوزيػػػ،، بيػػػروت، ٔ ليػػػؿ مػػػاموف شػػػيحا، ط

،    هاب الجناعز، باب مػا جػاء فػي هػرؾ الصػالة علػ  الجنػيف حهػ  يسػهيؿ، ٖٗٗص
 (.ٕٖٓٔرقـ الحديث 

راد بػو هجدر االشارة ال  اف ال نثي مف ال نث وىو في اللاو الليف واله سر والمػ (ٓ٘ 
مف لو عضو هناسؿ الرجاؿ والنساء او لػيس لػو شػيء منيمػا اصػال  فيػو م لػوؽ ادمػي 
في ه وينو شذوذ يش ؿ معو معرفة جنسو فال يعرؼ أذ ػر  ىػو أـ انثػ  امػا اذا ان شػؼ 
امره وهبيف حالو بمضي الزماف وذلؾ بظيور كمارات الذ ورة او االنوثة فػال اشػ اؿ فػي 

ذ ور او االنػػاث ويعطػػ  ح ػػـ  ػػال منيمػػا فػػي الميػػراث علػػ  امػػره، اذ يم ػػف الحاقػػو بالػػ
حسب ما يبدوا فيو مف العالمػات .. وللمزيػد مػف الهفصػيؿ ينظػر  د. مصػطف  ابػراىيـ 

 .ٔٛٔالزلمي و د. احمد علي ال طيب، مصدر سابؽ، القسـ االوؿ، ص

 .  ٕٛٔ( ينظر  المصدر السابؽ، ص ٔ٘ 
 .   ٖٛٔ( ينظر  المصدر نفسو، ص ٕ٘ 
  هػػاب الحػػدود، بػػاب هػػربص الػػرجـ ٗٓٙسػػنف الهرمػػذي ، مصػػدر سػػابؽ ، ص  (ٖ٘ 

 (.ٖ٘ٗٔبالحبل  حه  هض،، رقـ الحديث 
وهجػػػدر االشػػػارة الػػػ  اف الفقػػػرة اال يػػػرة جػػػاءت لمعالجػػػة الماسػػػاة االنسػػػانية الهػػػي  (ٗ٘ 

يعيشػػيا االطفػػاؿ فػػي اوربػػا الشػػرقية والاربيػػة حيػػث وصػػلت احصػػاعيات اوالد الزنػػا فػػي 
% بؿ وهصؿ في بعػض المػدف االمري يػة الػ  ٖ٘فرنسا وبريطانيا وامري ا ال  المانيا و 

% . وللمزيػػػػد مػػػػػف الهفصػػػػيؿ ينظػػػػػر   د. محمػػػػد الزحيلػػػػػي ، مصػػػػدر سػػػػػابؽ ، ص ٓ٘
ٕ٘ٛ . 
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وللمزيد مف الهفصيؿ ينظػر   عبػد المجيػد اسػماعيؿ وزاىػدة احمػد ، حقػوؽ الطفػؿ (٘٘ 
، ص  ٜٜٚٔ،  ٘، س ٗالة ، ع في الهشريعات الدولية ، بحث منشور في مجلة العد

ٔٔٙٚ . 

يقصد باللعاف لاة الطرد واالبهعاد وشرعا اسـ لشيادات مد دات بااليماف مقرونػة (ٙ٘ 
باللعف والاضب قاعمة في حػؽ الػزوج مقػاـ حػد القػذؼ وفػي حػؽ الزوجػة مقػاـ حػد الزنػا 

نفػي نسػب فاذا هالعف الزوجاف بالصياة المبينة بالقراف ح ـ القاضػي بػالهفريؽ بينيمػا و 
الولػػد علػػ  ابيػػو والحاقػػو بامػػو فالمهالعنػػاف ىمػػا زوج اهيػػـ زوجهػػو بالزنػػا .. ولمزيػػد مػػف 

  هػػػاب  ٕٖٔ، ص  ٕؽ ، جػالهفصػػػيؿ ينظػػػر  عبػػػد الوىػػػاب الشػػػعراني ، مصػػػدر  سابػػػ
 اللعاف (.

 .  ٜ-ٙ( سورة النور / االية ٚ٘ 
    هػػػػػاب الفػػػػػراعض، بػػػػػاب ميػػػػػراثٜٙٗ( سػػػػػنف ابػػػػػو داود ، مصػػػػػدر سػػػػػابؽ، ص ٛ٘ 

 (. ٜٕٗٓالمالعنة، رقـ الحديث
  هػػاب الطػػالؽ، بػػاب يلحػػؽ الولػػد  ٘ٔٔٔ( صػػحيم الب ػػاري، مصػػدر سػػابؽ، صٜ٘ 

 ٚٔٙ( ورواه مسػػػلـ فػػػي صػػػحيحو، مصػػػدر سػػػابؽ، صٖ٘ٔ٘بالمالعنػػػة، رقػػػـ الحػػػديث
 ( واللفظ للب اري.ٕٖ٘ٚ  هاب اللعاف، رقـ الحديث

 اـ ، ػالمػراـ مػف ادلػة االحػ ( محمد بف ياسيف بف عبد اهلل ، نيؿ المراـ شػرح بلػوغٓٙ 
  بػػػػػػػػػاب  ٕٖٕ، ص  ٜ٘ٛٔ، مطبعػػػػػػػػػة الزىػػػػػػػػػراء الحديثػػػػػػػػػة ، الموصػػػػػػػػػؿ  ٗ، ج ٔط

 اللعاف ( .  
( للمزيػػػد مػػػف الهفصػػػيؿ ينظػػػر  د. مصػػػطف  ابػػػراىيـ الزلمػػػي ، و د. احمػػػد علػػػي ٔٙ 

والجدير بالػذ ر اف للوصػية فػي  ٕٙ٘ؽ ، القسـ الثاني ، ص ػال طيب ، مصدر ساب
هعاريؼ عديدة منيا هعريؼ الحنفية بانيا   همليؾ مضػاؼ الػ  مػا االصطالح الفقيي 

بعػػػد المػػػوت بطريقػػػة الهبػػػرع سػػػواء ا ػػػاف الموصػػػ  بػػػو عينػػػا او منفعػػػة ( وللمزيػػػد مػػػف 



 الشريعة والقاوون بيه حقوق الجىيه

 -اروةدراسة مق -

 د. اوان عبذ هللا الفيضي

 

 ٔٔٓ 

                                                                                                                          

   هػػاب  ٕٔٔ، ص  ٕالهفصػيؿ ينظػػر   عبػػد الوىػػاب الشػعراني ، مصػػدر سػػابؽ ، ج
ضػػا فػػي المػػادة / الوصػػايا (  .  مػػا هجػػدر االشػػارة الػػ  اف المشػػرع العراقػػي عرفيػػا اي

مػػػف قػػػانوف االحػػػواؿ الش صػػػية بانيػػػا   هصػػػرؼ فػػػي الهر ػػػة مضػػػاؼ الػػػ  مػػػا بعػػػد ٗٙ
مػػف القػػانوف المػػدني  ٕ٘ٔٔالمػػوت مقهضػػاه الهمليػػؾ بػػال عػػوض ( وهطابقيػػا المػػادة / 

 المعدؿ. ٜٙٚٔلسنة  ٖٗاالردني النافذ رقـ 
ؽ ػلسابػ( ينظر  د. مصطف  ابػراىيـ الزلمػي و د. احمػد علػي ال طيػب ،مصػدر إٙ 

 .  ٕٙ٘، القسـ الثاني ، ص 
 .ٕٛ٘( ينظر  المصدر السابؽ، ص ٖٙ 
 ( فػػي  ىػػػذا الصػػػدد، هجػػػدر االشػػػارة الػػػ  اف الواليػػػة ال هثبػػػت فػػػي الفقػػػو االسػػػالمي ٗٙ  

 عمومػػا اال بعػػد الػػوالدة ول ػػف الفقيػػاء اجػػازوا هعيػػيف امػػيف لحفػػظ مػػا يوقػػؼ الجنػػيف مػػف 
فػي  را لحيف الوالدة اال اف ىذا االميف ليس اسهحقاؽ في االرث والوصية والوقؼ انهظا

ح ػػـ الوصػػي فػػال يسػػهطي، مباشػػرة الهصػػرفات عنػػو ... ولمزيػػد مػػف الهفاصػػيؿ ينظػػر   
د.حمػػد عبيػػد ال بيسػػي ، و د. احمػػد علػػي ال طيػػب ، و د. محمػػد عبػػاس السػػامراعي ، 

 ، دار ال هب للطباعة والنشػر ، جامعػة الموصػؿ ٔشرح قانوف االحواؿ الش صية ، ط
 .  ٜٚٔ، ص  ٜٓٛٔ، 
 .   ٕٗ٘( ينظر  د. محمد الزحيلي ، مصدر سابؽ ، ص ٘ٙ 
  هػػػػاب الفػػػػراعض،  بػػػػاب الولػػػػد  ٖٙٙٔ( صػػػػحيم الب ػػػػاري ، مصػػػػدر سػػػػابؽ، صٙٙ 

 (.ٓ٘ٚٙللفراش حرة  انت او امو، رقـ الحديث 
  .ٗ( سورة النور / ااية ٚٙ 
اب قػػػػػذؼ ،   هػػػػػاب الحػػػػػدود، بػػػػػٖ٘ٛٔ( صػػػػػحيم الب ػػػػػاري ، مصػػػػػدر سػػػػػابؽ، صٛٙ 

 (.ٚ٘ٛٙالمحصنات، رقـ الحديث 
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   هػاب االيمػاف، بػاب بيػاف حالػة ايمػاف  ٗ٘( صحيم مسػلـ ، مصػدر سػابؽ، صٜٙ 
 (.ٕٕٓمف رغب عف ابيو وىو يعلـ، رقـ الحديث 

( الجػػدير بالػػذ ر اف الفقيػػاء االحنػػاؼ ال يجيػػزوف للػػزوج اف يالعػػف زوجهػػو اثنػػاء ٓٚ 
ف انهظػار والدهػو عنػدىـ ثػـ هجػري المالعنػة الحمؿ ونفػي مػا فػي بطنيػا منػو بػؿ البػد مػ

عل  اف الصاحبيف اجازا ذلػؾ اف ولػدت بػو القػؿ مػف سػهة اشػير مػف وقػت نفيػو للها ػد 
مف وجود الحمؿ وقت القذؼ ، اما جميور الفقياء فيجيػزوف اللعػاف اثنػاء الحمػؿ ونفػي 
 نسػػػب مػػػا فػػػي الػػػبطف مػػػف قبػػػؿ الػػػزوج ، وللمزيػػػد مػػػف الهفصػػػيؿ ينظػػػر   د. حمػػػد عبيػػػد
ال بيسي ، و د. احمد علي ال طيب ، و د. محمد عباس السامراعي ، مصدر سابؽ ، 

 .    ٜٚٔص
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 .72ه  ة اد اا / اآلقة   (1)
 
 .46( ه  ة ادك ف /اآلقة 2)
 .78( ه  ة اد اا /اآلقة 3)
 .5( ه  ة اداج /اآلقة 4)
 

ضبط  صح   اا حى   2طبل قزقى ادئز ق ي  ه ل ابل    ه   ى  ااهلل  أب  عبى( 5)
)كتحح م اد كحح ح  بحح م  314  ص2004شحح ا ادححىقل  ىا  ادكتححم اديل قححة  بقحح  ت  

 (.1968األك  ء   قم اداىقث 
بحح م اد  حح  ادححى اد حح أة اسا ا اى ال )كتحح م اد كحح ح   299  ص( اد صححى  ادهحح ب،6)

 (1866    قم اداىقثقتز    
/اد ك ح   ئح ا   شح    حي ةادشهصحق األاح اا حا هطح م  باح ث  حي ك :  ( ق   7)

 .319  ص1992  ازق ال  32 ا5ع   لة ادت بقة االه  قة 
  تيلق، علي ةااله  ق ةى.  ا ى بل اا ى ادص دم  ادط ا  ي ادش قي : ق    ( 8)
  1996  شب ط  33   ا6   ئ ا   ش    ي   لة ادت بقة االه  قة  ع يئ ضاد

 .344ص
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  تائقح، اا حى 1( اب  اداهقل  هلم بل ادئشق ي اد قهح ب  ي  صحاقم  هحلم  ط9)
)كت م  ضح  ا  1050  ص 2004زد ة  اا ى ع  قة  ىا  ادكت م ادي بي  بق  ت  

(    اة ادبه  ي  صاقم ادبه  ي  6455ادصا بة   ب م هق   اد  ا   قم اداىقث 
 713  ص2004ي بي  بق  ت   تائق، اا ى زد ة  اا ى ع  قة  ىا  ادكت م اد1ط

( 3493)كت م اد   قم  ب م ق ده تيح دى ق أق ح  اد ح ا ا ح  هلئ ح كم..   قحم اداحىقث 
  ادل   د هلم.

( دل زقححى  ححل ادت صححقا ق  حح : ى. صحح دم بححل اا ححى  ضحح   االع حح ز اديل ححي  ححي 10)
  2001  كتبححة اد لححد   ححى اد ط قححة دل شحح   اد قحح    2  اد  لححى1ادهحح ة اد ب قححه ط

    .1101ص

  اشحح   17( ق  حح : ى. علححي اهححم اهلل   ادححز اج  ححي ادشحح قية ا هحح  قة  ص11)
   ئ ا   ش    ي   لة 1ادقه عبى ادا    ادكبقهي  اهتق   االز اج  ي االه م  ج

 .490  ص1993  2  د32  ا8ادت بقة ا ه  قة  ع
 
ادطقححم  ىا  ادكلححم2ق  حح : ى. ا ححى ادزاقلححي  ائحح ، اال هحح ل  ححي االهحح م  ط (12)

 .241 ص1997دلطب عة  اد ش   ادت زقع  بق  ت  
)كتحح م اد كحح ح  بحح م االك حح ء  ححي 1071( صححاقم ادبهحح  ي   صححى  هحح ب،  ص13)

(   اة أقضحح  بحح  ا ادل حح  اال حح م  هححلم  ححي صححاقاه  5090ادححىقل   قححم اداححىقث 
)كت م اد ض ع  ب م اهتاب م  ك ح سات ادىقل   قم اداحىقث 593 صى  ه ب،  ص

3635.) 
)كتحح م اد كحح ح  بحح م تححز ج سات  298( هحح ل ابححل    ححه   صححى  هحح ب،  ص14)

 (1859ادىقل   قم اداىقث 
 .221( ه  ة ادبئ ة/ االقه15)
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) كتحح م اد ضحح ع   بحح م هقحح   تحح ع  595( صححاقم  هححلم   صححى  هحح ب،  ص16)
 (. 3643ادى ق  اد  أة ادص داة حح  قم اداىقث 

  هح ل ابح  ىا ى  ضحبط  تصحاقم  ا حى ( اب  ىا ى االزىي اده هحت  ي االزىي17)
  ىا  ااقح ء ادتح اث ادي بحي دلطب عحة  اد شح   ادت زقحع  بقح  ت  1عى  ل ى  قح,  ط

  )كت م اد ك ح  ب م اد  ي عل ادتز قج  ل دم قلى  ل اد ه ء   قحم اداحىقث 2000
2049) 

 ( دل زقى  ل ادت صقا ق   : ى.عبى ادي قم بل بحى ي ادهل حي   ادح  قز  حي  ئحه18)
 ىا  ابحححححححححل   حححححححححم دل شححححححححح      ادت زقحححححححححع  3ادهححححححححح ة   ادكتححححححححح م اديزقحححححححححز ط

      بيىد . 278 ص2001 ص  

  )كت م اد ك ح  ب م  حل ز ج اب تحه 300ه ل ابل    ه   صى  ه ب،  ص (19)
 (. 1875 دي ك  دة  قم اداىقث 

 .319ق   : ك  ا هط م   صى  ه ب،  ص  (20)
ة  اديزقحز  حي :  ح ا ادحىقل اد الحى ( ق   : قصة ق هف علقه اده م  زدقه21)

  حح ا ادححىقل ادهححق طي  ت هححق  اد  دححقل  ححسق   بكتحح م دبحح م اد ئحح ا  ححي اهححب م 
   2004  ىا  ادبقحح ل اداىق ححه دلطب عححه  اد شحح    االزدحح    1اد ححز ا دلهححق طي  ط

 .238ص 
 .529  ص2( ق   : عبى ادا    ادكبقهي   صى  ه ب، ج22)
احح ا أهححا ادك ححظءة ق  حح : ى.  ا ححى  تاححي ع  حح ل   ( دل زقححى  ححل ادت صححقا 23)

ائ ، اال ه ل بحقل ادشح قيه ا هح  قة   اد كح  ادئح    ي اد  بحي  ىا  ابحل اال قح  
 .142  ص2004دلطب عه  اد ش      يه اد  صا   

 .289ق   : اد صى  اده ب،  ص (24)
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)كتححح م بحححىء ادهلححح،  بححح م سكححح   655صحححاقم ادبهححح  ي   صحححى  هححح ب،  ص (25)

(    اة  هححلم   صححى  هحح ب،  3208  كححة  صححل ات اهلل علححق م   قححم اداححىقث اد 
)كتححح م ادئحححى   بححح م كق قحححة هلححح، االى حححي  حححي بطحححل ا حححه   قحححم اداحححىقث  1090ص

 (  ادل   ادبه  ي.6723

 ت ى  االش  ة ادحى ال اد ئح ة االهقح ة  ح ءت د ي د حة اد  هح ة اال هح  قة ادتحي  (26)
قة  اد  بقحة اقحث  صحلت ااصح  ق ت ا الى ادز ح   حي قيقش   االط  ا  حي ا  بح  ادشح ق

% بحا  تصحا  حي بيح  اد حىل اال  قكقحة 35اد   ق      ه   ب قط  قح   ا  قكح  ادحى 
% .  دل زقى  ل ادت صقا ق    : ى.  ا حى ادزاقلحي    صحى  هح ب،   ص 50ادى 
258 . 

ئح ،  دل زقى  حل ادت صحقا ق  ح  : عبحى اد  قحى اهح  عقا  زادحىة اا حى   ا( 27)
   5  ا 4ادط ححا  ححي ادتشحح قي ت ادى دقححة   باححث   شحح    ححي   لححة اديىادححة   ع 

 . 1167  ص  1979

قئصححى ب دليحح ل د ححة ادطحح ى  االبتيحح ى  شحح ع  اهححم دشحح  ىات   كححىات ب الق حح ل  (28)
 ئ   ة بح دليل  اد ضحم ق   حة  حي اح، ادحز ج  ئح م احى ادئحسف   حي اح، ادز  حة 

  ل ب دصق ة اد بق حة بح دئ ال اكحم ادئ ضحي بح دت  ق،  ئ م اى ادز     سا ت عل ادز  
بق        ي  هم اد دى على ابقه  ادا قه ب  ه   د ت ع  ل د   ز ج ات حم ز  تحه 
 2ب دز   ..  د زقى  ل ادت صقا ق   : عبى اد دح م ادشحي ا ي    صحى   هح ب،   ج

 )كت م ادلي ل (. 132  ص 


