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  املقدمة
ت اعمالنا فمف ئاونعوذ باهلل مف شرور انفسنا وسي ،إف الحمد هلل نحمده ونستعينو ونستغفره
 .مرشدا اً ييدي اهلل فيو الميتد ومف يضؿ فمف تجد لو ولي

آلػو وصػحبو  والصالة والسالـ عمى سيدنا محمد رسوؿ اهلل المبعوث رحمػ  لمعػالميف وعمػى
 .ومف تبع ىداه الى يـو الديف

ىئ ی  ىئ ىئ ېئ ېئ  ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ  ۇئ وئ وئ ەئچ  ى:قػػػػػاؿ تعػػػػػال

 .(1)چی 
 .(2)من يرد اهلل بو خيرًا يفقو في الدين: وقاؿ النبي الكريـ سيدنا محمد 

 
 :عأهنية املوضو
موضػػػػػػوعي ىػػػػػػذا الموسػػػػػػـو )حيػػػػػػوؽ الطفػػػػػػؿ اليتػػػػػػيـ فػػػػػػي الشػػػػػػريع  ا سػػػػػػالمي ( مػػػػػػف  فػػػػػػ ف

الموضػػوعات الميمػػ  التػػي تفػػص الطفػػؿ اليتػػيـ الواجػػو ا حسػػاف اليػػو وكممػػ  ا حسػػاف كممػػ  عامػػ  
تشمؿ كؿ مػا تستحسػنو الشػرائع ويستحسػنو العيػالش فالشػريع  ا سػالمي  ضػمنت لمطفػؿ حيوقػًا ك يػرة 

ف والعنايػػػ  والرعايػػػ  وىػػػذا لمطفػػػؿ بشػػػكؿ عػػػاـ فكيػػػؼ بمػػػف فيػػػد مصػػػدر العنايػػػ  م ػػػؿ العطػػػؼ والحنػػػا
  .والرعاي ؟ أحد األبويف أو كالىما لذلؾ أفترت ىذا الموضوع

 
 :ىطام البحث

تركز الحديث في بح ي ىذا عمى حيوؽ الطفؿ اليتيـ في الشريع  ا سالمي  وىذه الحيػوؽ 
عميو وحيو في الحضان    ع  وكذلؾ حيو في النفيىي حؽ الطفؿ اليتيـ في النسو وحيو في الرضا
 .وأفيرًا حيو في الوصاي  عميو عمى نفسو ومالو

 ،والمبحػػث ال ػػاني وفيػػو  ال ػػ  مطالػػو ،المبحػػث األوؿ وفيػػو مطمبػػاف ،كػػؿ ىػػذا فػػي مبح ػػيف
 .عتمدت في كتابتي عمى مصادر قديم  ومراجع حدي   كانت فير عوف لي في بح ياو 

وأرجػػو اف اكػػوف قػػد  ،عػػالى اف يكػػوف عممػػي ىػػذا فالصػػًا لوجيػػو الكػػريـوفتامػػًا اسػػهللؿ اهلل ت
  .وفيت في أنجاز عممي ىذا
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 التنهيد
  :التعريؼ بمفردات العنواف الحؽ، الطفؿ، اليتيـ، فهللبدأ مستعينًا باهلل

، ومنيػا ال بػوت والوجػوو كيولػو (3)ضػد الباطػؿ والحػؽ أيضػًا واحػد :الحق فيي المةي  -أولً 
  .(4)چہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻچ  :تعالى

قػراره  الحق في اإلصطالح الشرعي: ىو ما كاف  ابتًا  بوتًا شرعيًا أي  ابػت بحكػـ الشػرع واا
كػػػاف لػػػو سػػػبو ذلػػػؾ حمايتػػػو وعميػػػو الفييػػػاش والمحػػػد يف بهللنػػػو مػػػا  بػػػت بػػػ قرار الشػػػارع وأففػػػى عميػػػو 

 .(5)حمايتو
ؿ مرحمػػ  وىػػو المولػػود بعػػد فروجػػو مػػف بطػػف أمػػو إلػػى أف يصػػ :الطفييف فييي المةيي  -ثانييياً 

الطفػػػػؿ فػػػػي  (6)البمػػػػوغ والجمػػػػع أطفػػػػاؿ وتسػػػػمى المػػػػدة الممتػػػػدة بػػػػيف الػػػػو دة وا حػػػػتالـ بمػػػػدة الطفولػػػػ 
ىو الشفص الذي   يفيػو و  يفيػـ لصػغر سػنو وىػو يعتمػد فػي أمػور معيشػي   :ا صطالح الشرعي

ايػ  عمى غير مف الناس بسبو ضعؼ بدنػو وحواسػو وعيمػو حتػى يبمػه أشػده ويصػبً قػادرًا عمػى العن
 :، وفػػي ىػػذا المعنػػى قولػػو تعػػالى(7)بنفسػػو والييػػاـ بػػهللموره دوف الحاجػػ   عتمػػاد عمػػى غيػػره مػػف النػػاس

 .(8)چ﮵ےۓ ۓ﮲﮳﮴چ
الصغير الفاقد األو مف ا نساف واألـ مف الحيواف واليتيم  مؤنث  :اليتيم في المة  -ثالثاً 

مػػف مػػات أبػػوه وىػػو دوف سػػػف عػػرؼ الفييػػػاش اليتػػيـ بهللنػػو  :اليتػػيـ فػػي ا صػػطالح الشػػرعي .(9)اليتػػيـ
 .(10)البموغ

ىو الذي مات عنو ابػوه ولػـ يبمػه الحمػـ وسػواش اف ماتػت امػو او لػـ  :اليتيم في الصطالح
 .(12)واليتيـ ىو الصغير الذي فيد اباه وىو دوف سف البموغ، (11)تمت
  

 املبحث األول
 حق الطفل اليتيه يف النسب والرضاعة

 . اليسبحل الطفل اليتيه يف -املطلب األول

مف حؽ الطفؿ اليتيـ أف يدعى ألبيو ويعرؼ وينادى بو ، وىذا يحفظو مف ا نفالت   
والضياع ، وأف إنتماش ا نساف إلى قبيم  أو أسرة يحتـ عميو ا نصياع ألعرافيا وتياليدىا وأحكاميا 

  .(13) وما يحط منو حياًش أو فوفًا منيا .والسعي لرفع شهللنيا وتجنو ما يحط منيا
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ػػػـ التػػػي تضػػػمنيا األمػػػر الربػػػانيوىػػػ كا  ں ں ڱڱ ڳڱڱ ڳ  ڳچ :ذا مػػػف الحم

، وقػػػػػد وردت األدلػػػػػ  عمػػػػػى مشػػػػػروعي  النسػػػػػو فػػػػػي (14)چ ہۀ ۀ ڻ ڻ ڻڻ
جماع فيياش الشريع  كما ييضػي العيػؿ  الشريع  ا سالمي  في كؿ مف اليرآف الكريـ والسن  النبوي  واا

  :السميـ بهللىمي  ىذا الحؽ عمى النحو اآلتي
  .دل  من القرآن الكريماأل :أولً 

 ڎچ :إف الدليؿ ظاىر في اليرآف عمى مشروعي  النسو وأىميتو وذلؾ في قولو تعالى 

 ک گگگگڳڳڳ ڳڱک ک ڑ ڑژ ژ ڈ ڈ

، بموجو ىذه اآلي  نيى الشرع الكريـ (15)چہڻ ڻۀۀ ڻ ڻ ں ںڱ ڱڱ
اشًا غير أبنائيـ عف التبني الذي كاف سائدًا بيف العرو في الجاىمي  حيث كانوا ينسبوف إلييـ أبن

ويطبيوف عمييـ أحكاـ األو د الذيف مف أصالبيـ مف تحريـ زواج وغيره فمما جاش ا سالـ حّرـ ىذه 
العادات وأمر ا سالـ أف ينسو ىؤ ش األبناش آلبائيـ إف عرفوا ف ف لـ يعرفوا ف نيـ يدعوف إفوة في 

  .(16)الديف أو موالي
ى مشروعي  النسو ألطرافو وفاص  بالنسب  لمطفؿ وىكذا تبدو اآليات واضح  الد ل  عم

وفي حؽ اليتيـ وكونو الحاج  أشد إذ أف الطفؿ الذي يكوف أبواه أو أحدىما عمى قيد الحياة 
حتماؿ مطالبتيما بو أقرو منو في حال  اليتيـ فربما يكوف اليتيـ   أقارو لو أو أنيـ يريدوف  واا

 .الفالص منو لمصمح  دنيوي 
  

  .دل  من النن  المطير األ :ثانياً 
ورد في السن  المطيرة العديد مف األدل  التي تبيف أىمي  النسو وتؤكد عمى أىميتو 

  .بالنسب  لمفرد وأقاربو
ليس من رجف أدعى لةير أبيو وىو  :قاؿ أف النبي  عف أبي ذر الغفاري  :الدليف األوف
  .(17)يعممو إل كفر

نيى األبناش عف ا نتساو لغير آبائيـ مع  النبي ووجو الد ل  في ىذا الحديث أف 
عمميـ بذلؾ وعدَّ ىذا العمؿ مف األعماؿ التي تؤدي بصاحبيا إلى الكفر وفي ذلؾ تهللكيد مف النبي 

 عمى مشروعي  ىذا الحؽ وأىميتو. 
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ومف جانو آفر في الحديث دعوة إلى عدـ التبني وبالجمع بيف ىذا الحديث واآلي  
  .ف كؿ مف الحيوؽ بالحفاظ عمى النسو اليتيـ وكافموالسابي  يتحصؿ أ

أيما امرأ  أدخمت عمى قوم من ليس منيم  :قاؿ أف النبي  عف أبي ىريرة  :الدليف الثاني
  . (18)فمينت من اهلل في شيء ولن يدخميا جن 

نيى النساش عف أف يدفمف عمى أزواجيف مف    وجو الد ل  في ىذا الحديث أف النبي 
تمي إلييـ في النسو، وذلؾ لممحافظ  عمى ا نساو ومنع إفتالطيا، وفي ذلؾ دليؿ عمى ين

  .مشروعي  النسو ووجوو رعايتو
  :وا دفاؿ يكوف بهللحد األمريف

الزنا، وقد ورد النيي عنو في اليرآف والسن  وىنا يحدد الحديث ا رًا مف ا ارًا الزنا وىو دفوؿ  .1
 .ج الزاني الولد مف الزنا في نسو عشيرة زو 

وم اؿ التبني وابطالو زيد بف حار   الذي  ،التبني فهللف ففي أمره فالمتبني يكوف غريبًا عف قومو .2
 .(19)لما تزوجيا كاف غالمًا لفديج  فوىبتو لرسوؿ اهلل

  .األدل  من إجماع العمماء :ثالثاً 
ولذلؾ نجد فالؼ بيف فيياش الشريع  ا سالمي  عمى مشروعي  النسو بالنسب  ألطرافو   

ىؤ ش الفيياش يبح وف في ىذا الحؽ ويضعوف األحكاـ الفاص  بو مف حيث بياف أىميتو وطرؽ 
  .(20) بوتو وطرؽ نفيو وغيرىا مف األحكاـ األفرى

وىذا دليؿ عمى تهللكيد  .اف يوصي عمى ولده ،واتفيوا اف لالو العاقؿ الذي ليس محجوراً 
 . (21)لمعروؼالنسو واتفيوا اف عمى اليتيـ اف يعامؿ با

 

 .حل الطفل اليتيه يف الرضاعة :املطلب الثاىي

اف مف الحيوؽ التي   تحمؿ أي تهللفير لمطفؿ اليتيـ ىو حيو في الرضاع  التي ىي 
 سبو  ستمرار حياتو وتغذيتو جسيم  لتستمر حياتو.

اي  رو العزة و والغالو في النساش أنيا   تحبؿ قبؿ عاميف مف الو دة السابي  في ىذا إشارة إلى عن
 .لطفو بالطفؿ

مف حؽ الطفؿ أف يرضع مف أمو سواش كانت مطمي  أو   حوليف كامميف وفي وصؼ 
وأمامف  (22)چ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ چالحوليف )بالكامميف( معنى صريً بهللف ىذا ىو األصؿ 
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نيصيا عف الحوليف فمـ يتـ المطموو وا رضاع حوليف يدؿ عمى تجنو الحمؿ إذ إف الحامؿ 
يا ضررًا وحاجتيا إلى الرعاي  الصحي  وفي ذلؾ إشعار بحيو الالـز مف العناي  بو يصبً لبن

  .وا نصراؼ لو والتفرغ لشهللنو عما سواه
وىذا في حاؿ قياـ الزوجي  وعدميا ف ذا كانت الزوجي  قائم  فالمصمح  واضح  وأما إذا 

غير قائم  فالضرر يمحؽ  وأما إذا كانت (23)كانت غير قائم  ففي ىذا تهللفير زواج األـ مف آفر
الزوج  بتهللفير زواجيا لكف الرضيع يبيى ولدىا، وىنا تتعارض مصمحتاف مصمح  الزوج  في 
 .الزواج ومصمح  الطفؿ في الرضاع والمتبع ألحكاـ الم اليف يجد أف ا سالـ رجً مصمح  الطفؿ

كاف الطفؿ  وىذا تهللكيد عمى حفظ حيوؽ الطفؿ عمى األفالؽ وىو يزداد تهللكيدًا فيما لو
 .يتيماً 

فممطفؿ اليتيـ بعد و دتو حؽ الرضاع فالرضاع  مف األمور التي يحتاجيا الطفؿ منذ و دتو وقد 
، (24)چ ﮳ ۓ﮲ ۓےھ ھے ھ ھچ  :شرعيا اهلل سبحانو وتعالى في قولو
  .وفي ذلؾ مصمح  الطفؿ واألـ معاً 
والبدني لمطفؿ لذا  دور كبير في التكويف النفسي واألفالقيليا فالرضاع  الطبيعي  

ينصً عمماش الطو والنفس األميات با لتزاـ ب رضاع أطفاليف رضاع  طبيعي  وذلؾ لما في 
حميو األـ مف مكونات تساعد عمى نمو المخ واألعصاو واليدرات الذىني ، وتعزيز عاطف  المودة 

  .والحو لدى األطفاؿ
ضيع أ ناش الرضاع  يجعؿ الطفؿ ويرى ىؤ ش العمماش أف ا تصاؿ البدني بيف األـ والر 

يشعر بحناف أمو وحرارتيا ودفئيا ويبعده عف اليمؽ والتوتر والرضاع  مف جانو آفر شرعت 
لتحييؽ مصمح  األـ إذ إنيا ب رضاعيا لطفميا تتحيؽ ليا مجموع  مف المعاني، فعف طريؽ 

فميا وتشعر ب رتياح الرضاع  تحافظ األـ عمى طفميا مف اليالؾ وتحيؽ ليا مودة بينيا وبيف ط
نفسي لما تحسو مف نعم  األموم  التي جعميا الفالؽ في نفسيا والرضاع  الطبيعي   سيما مف 

 .(25)األـ ليا فوائد ك يرة كما ىو معموـ
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  .فتر  الرضاع لمطفف اليتيم
يعني بفترة الرضاع مف حيث كونيا حيًا لمطفؿ اليتيـ تمؾ المدة التي يحتاجيا الطفؿ لبناش 

مو وفييا أيضًا يتعود عمى التحوؿ مف الرضاع  إلى تناوؿ طعاـ آفر غير المبف، والتي تجبر جس
  .فييا األـ عمى ا رضاع ويجبر فييا األو عمى دفع األجرة عف ىذا ا رضاع

ولـ يتناوؿ الفيياش مدة الرضاع بوصفيا حيًا لمطفؿ بصورة مباشرة إ  أنيـ تناولوا ىذه 
لمدة التي إذا تـ ا رضاع فالليا كاف سببًا مف أسباو التحريـ، ونظرًا المدة مف حيث كونيا ا

  .لمتدافؿ بيف الحالتيف ف ننا سنتناوؿ بعض آراش الفيياش في ىذا الشهللف
  :فقد اختمف الفقياء في تحديد ىذه الفتر  عمى النحو اآلتي -أولً 
)الفتاوى اليندي ( إذا ارتضع  حددىا ا ماـ أبو حنيف  ب ال يف شيرًا وفي ىذا المعنى جاش في  .1

  .(26)في ىذه المدة ت بت الحرم 
، فيو يرى أف (27)چٺڀڀٺٺچ  :وقد استدؿ ا ماـ أبو حنيف  بيولو تعالى

الشرع قد ذكر في ىذه اآلي  أمراف ىما الحمؿ والفصاؿ وذكر ليما مدة واحدة وىي  ال وف 
  .(28)فشيرًا فكانت ىذه المدة مضروب  لكؿ واحد مف ىذيف األمري

 
 .مد  الرضاع ننتين –قاف أبو يونف ومحمد  :ثانياً 

  :انتدلًل باألدل  اآلتي 
، حيث جعؿ (29)چ﮴  ﮳ ۓ﮲ ۓےے ھ ھ ھ ھچ  :قولو تعالى  .1

  .(30)الشرع الحوليف تماـ مدة الرضاع  وليس وراش التماـ شيش
ولييف ، حيث جعمت اآلي  فطاـ الطفؿ يتـ بعد السنتيف األ(31)چڇڇ ڇ چ :قولو تعالى .2

  .مف عمره
وقاؿ الشافعي  رحميـ اهلل تعالى في ىذه المسهللل  مدة الرضاع لمطفؿ تكوف سنتاف مف يـو  :ثالثاً 

جعؿ تماـ الرضاع مف الحولييف فهللفيـ بهللف و دة الطفؿ فيد جاش في كتاو الشربيني الشافعي 
 .وىو مذىو ابو يوسؼ ومحمد .(32)الحكـ بعد الحولييف بفالفو

  .رأي الشافعي  موافؽ لرأي الصاجين  رحميـ اهلل تعالىوبيذا يكوف 



 حقوق الطفل اليتيم يف الشريعة االسالمية

 (23/2جملة اجلامعة العراقية/ ع)
835 

وفالفو المالكي  في ىذه المسهللل  فيالوا مدة الرضاش سنتاف وشير أو سنتاف وشيراف وفي 
ذا شرو المبف كاف ذلؾ عيشًا في الحولييف وقرو الحولييف فيو ىذا المعنى جاش في الحاشي   واا

نما قاؿ مالؾ الشير والشيريف ذلؾ   .(33)إذا لـ ينيطع الرضاع عنو رضاع واا
والرأي الراجً ىو قوؿ أبي يوسؼ ومحمد والشافعي  ليوة ا دل  في ىذه المسهللل  واهلل 

 .تعالى أعمـ
 

 املبحث الثاني
 حق الطفل اليتيه يف النفقة واحلضانة والوصاية 

 .حل اليفكة للطفل اليتيه :املطلب األول
يوؽ الميم  التي ت بت لمطفؿ بعد و دتو وقد عمى الطفؿ اليتيـ مف الح (34)أف النفي 

وردت األدل  عمى مشروعي  ىذا الحؽ في الشريع  ا سالمي  بؿ أف مف حؽ الطفؿ اليتيـ أف 
 ٹ ٹچ :يحظى بشيش مف العطاش إذا حضر قسم  تركو ولو لـ يكف وار ًا أمرت بيذا اآلي 

 . (35)چڄ  ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ  ڤ ڤ ٹ ٹ
 هللنو قريو، وفي ذلؾ فير وفير في التيارو والتحابو. وىذا العطاش يجعمو يشعر ك

 أدل  مشروعي  النفق  لمطفف اليتيم في الشريع  اإلنالمي   -
إف ما دلت عميو اآليات الكريم  في اليرآف الكريـ وفي السن  النبوي  وبما فسره العمماش بموجو 

  :وىذه األدل المنيج الصحيً فيما يتعمؽ بحيوؽ األطفاؿ واليتامى في النفي  واضً 
 

  :الدليف من القرآن الكريم  .1
  ۇچ :مف أىـ النصوص اليرآني  التي تدؿ عمى ا نفاؽ عمى الطفؿ الصغير قولو تعالى

، وجو الد ل  في ىذه اآلي  ىو أف اهلل سبحانو وتعالى أوجو (36)چۈ ۈ ۆ  ۆ ۇ
اجب   رضاع الصغير النفي  لمزوج  المطمي  عمى زوجيا عند قياميا ب رضاع ولدىا فيي نفي  و 

  .واليتيـ مف باو أولى
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  :األدل  من النن  .2
ىناؾ العديد مف األحاديث التي تدؿ عمى وجوو  أما في السن  الشريف  سن  النبي 

ا نفاؽ عمى األطفاؿ مف قبؿ آبائيـ أو أولياش أمور األيتاـ وكافمييـ كما ورد في األحاديث 
  .الشريف 

يا رسوؿ اهلل عندي دينار؟  :بالصدق  فياؿ رجؿ ر رسوؿ اهلل أم :قاؿ عف أبي ىريرة  . أ
عندي آفر؟ قاؿ تصدؽ بو عمى ولدؾ، قاؿ عندي آفر؟  :تصدؽ بو عمى نفسؾ قاؿ :قاؿ

وفي ىذا الحديث د ل   (37)قاؿ تصدؽ بو عمى فادمؾ، قاؿ عندي آفر؟ قاؿ أنت ابصر
  .واضح  عمى وجوو النفي  عمى األبناش واأليتاـ فاص 

بشهللف الطفؿ اليتيـ فيد حث عمى كفالتو وأمر بوجوو رعايتو، وأمر  ومف إىتماـ الرسوؿ   . و
  .ورفيتو في الجن  –بالجن   األوصياش أف يحسنوا الوصاي  وقد بشرىـ الرسوؿ 

 أنا وكافف اليتيم في الجن  كياتين :فيد روى الترمذي أنو عميو الصالة والسالـ قاؿ
  .(38)الوسطىوأشار بهللصبعيو السباب  و 

فحؽ نفي  اليتيـ وكفالتو واجب  في األصؿ عمى ذوي األرحاـ واألقرباش فعمى ىؤ ش إف أرادوا أف 
يعالجوا أحواؿ اليتامى النفسي  والفميي  فعمييـ أف يفصوىـ بمزيد مف الرحم  والعطؼ والعناي ، 

  .وأف يشعروىـ أنيـ كهللو دىـ حبًا ومعامم  ومالطف 
األوصياش مف األقارو واألرحاـ فعمى المسمميف التكفؿ برعايتيـ والنفي  وفي حاؿ عدـ وجود 

  .(39)عمييـ وتولي أمورىـ، وا شراؼ عمى تربيتيـ وتوجيييـ، والرفع مف كيانيـ وقدرىـ في الحياة
  .األدل  في إجماع جميور الفقياء .1

ف الحيوؽ الميم  يوجد إجماع بيف عمماش الشريع  في إعتبار حؽ النفي  عمى الطفؿ اليتيـ م
التي تجو لمطفؿ لذا نجد أف العمماش يوجبوف النفي  لمطفؿ عمى مف يجو عميو ا نفاؽ ابتداشًا 

ف كاف الطفؿ اليتيـ أنفؽ عميو اليريو ، ونيمو ا ماـ إبف عابديف في حاشيتو   .باألو واا
ي  عمى إ بات في المعنى نفسو قاؿ ا ماـ ابف قدام  وقد اجمع أىؿ العمـ والشريع  ا سالم

  .(40)حؽ النفي  لمطفؿ اليتيـ عمى إعتباره حؽ مف الحيوؽ الميم  والتي بدونيا قد تعرض لميالؾ
اف لـ يكف لمرضيع اـ او لـ يكف  ،فعميو اليياـ برضاع  ولده ،واتفيوا اف مف كاف بيذه الصف 

 .(41)ولـ يكف لمرضيع ماؿ ، مو لبف
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 .حلضاىةحل الطفل اليتيه يف ا :املطلب الثاىي

مف حؽ الطفؿ أف يعد إعدادًا تامًا لسف التكميؼ وما يستمزمو بموغو ىذه السف حتى إذا 
  .(42)بمغيا كاف عارفًا بما يراد منو وما يطمو وما ينيى عنو وما يذـ

 وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې چ  :فيػػد قػػاؿ تعػػالى فػػي حػػؽ اليتػػػامى

يػػ  الطفػػؿ اليتػػيـ فػػي بدايػػ  عمػػره ألمػػو ، فبػػدأ قػػد أنػػاط عممػػاش الشػػريع  مسػػؤولي  رعا(43)چ ۆئۇئ ۇئ
ألنيػػػا أقػػػرو إنسػػػاف لػػػو وأدرى النػػػاس ب حتياجاتػػػو وأرحػػػـ بػػػو مػػػف غيرىػػػا، كمػػػا جػػػاش فػػػي قػػػوؿ ا مػػػاـ 

وجعػؿ حػؽ الحضػان  إلػى األميػات لػرمييف فػي ذلػؾ مػع الشػفي  وقػدرتيف  :السرفسي فػي مبسػوطو
عمػى الولػد فتتحمػؿ فػي ذلػؾ مػف عمى ذلػؾ بمػزـو البيػوت، والظػاىر أف األـ أحفػى وأشػفؽ مػف األو 

  .(44)ما  يتحممو األو
أمػػا فػػي حالػػ  وفػػاة األـ أو أف تكػػوف غيػػر متػػوفرة فييػػا شػػروط الحضػػان  ففػػي ىػػذه الحالػػ  
تنتيؿ حضان  أو كفال  الطفؿ اليتيـ إلى كفيؿ آفر وقد إفتمؼ الفيياش فيمف أحػؽ بحضػانتوم وكفالتػو 

  :بعد أمو عمى النحو اآلتي
  :الحنفي  .1

و الحنفي  إلى أف الحضان  لمطفؿ اليتيـ بعد األـ تنتيؿ إلى محاـر الطفؿ مف النساش ذى
فهللوً  بعد األـ ينتيؿ إلى أـ األـ وأف لـ توجد انتيمت حضان  اليتيـ إلى أـ األو وأف عمت ف ف 
لـ توجد انتيمت إلى إفوات الطفؿ الشيييات  ـ األفوات ألـ فاألفوات ألو ،  ـ لبنت األفت 

  .لبنت األخ الشييي   ـ لعم  الطفؿ الشييي  ـ 
ف ذا لـ توجد حاضن  مف ىؤ ش في العائم  أو لـ تتوفر فييف شروط إستحياؽ الكفال  أو 

 .(45)الحضان  انتيمت حضان  الطفؿ اليتيـ بعد ذلؾ إلى عصبات الصغير مف الرجاؿ أو أقاربو
ألو  ـ الجد الصحيً  ـ األخ الشييؽ ويكوف ترتيبيـ بحسو ترتيبيـ في إستحياؽ ا رث فييدـ ا

 . (46) ـ األخ لألو  ـ إبف األخ وىكذا
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  :المالكي  .2
رأي المالكي  انتياؿ الحضان  بعد األـ إلى أـ األـ  ـ أـ األو حيث تيدـ ا ناث مف جي  
األـ عمى ا ناث مف جي  األو، والفال  الشييي  تيدـ عمى الفال  لألـ وعمى الفال  لألو،  ـ 

ذا لـ يوجد فيهللتي أفت المحضوف  ـ عمتو  ـ ال جدة ألو  ـ أـ أبو األو  ـ أـ أـ األو وىكذا واا
 .(47)عم  أبيو  ـ فال  أبيو وىكذا

 . :الشافعي  .3
أما فيياش الشافعي  فيد ذىبوا إلى اليوؿ بهللف الحضان  تنتيؿ بعد األـ إلى الجدة أـ األـ  ـ 
ذا لـ توجد حاضن  مف ىؤ ش  جدة األـ  ـ األفت الشييي   ـ الفال  ألو  ـ بنت األخ الشييؽ واا

  .(48)تنتيؿ الحضان  إلى محاـر الطفؿ مف الرجاؿ ويكوف ترتيبيـ حسو استحياقيـ مف ا رث
  :الحنابم  .4

أما عمماش وفيياش الحنابم  فيد ذىبوا إلى أف الحضان  لمطفؿ اليتيـ تنتيؿ إلى أـ األـ  ـ 
جدة األـ  ـ أـ األو  ـ جدة األو  ـ األفت ألبويف  ـ األفت ألـ  ـ األفت ألو ،  ـ الفال  

بويف  ـ بنت األـ  ـ الفال  لألو  ـ عم  الطفؿ  ـ العم  ألـ  ـ العم  ألو ،  ـ بنت األخ أل
ذا لـ يوجد ييدـ محاـر المحضوف مف الذكور  .(49)األخ ألـ  ـ بنت األخ ألو واا

  :الظاىري  .5
أما فيياش الظاىري  فعندىـ الطفؿ يتيـ األـ تنتيؿ حضانتو إلى الجدة أـ األـ ومنيا إلى 
 األو ومف األو إلى الجد ومنو إلى األخ  ـ األفت وييدـ مف األخ واألفت مف كاف أك ر
ذتساووا قدـ مف ىو أك ر رفاىي  وقدرة  صالحًا وتيوى ألف في ذلؾ مصمح  الطفؿ اليتيـ واا

  .(50)مادي  ألف ذلؾ فيو مصمح  ومنفع  أك ر لمطفؿ اليتيـ
 

 .حل الوصاية للطفل اليتيه على اليفس واملال :املطلب الثالث

لفيػػر والجػػوع ألف مػػف حػػؽ الطفػػؿ اليتػػيـ الحيػػاة والحفػػاظ عمػػى حياتػػو ومالػػو وطػػرد أوىػػاـ ا
، بؿ يجو الحفاظ (51)چڍڍ ڇ ڇڇڇ چچ  چ چچ  :الرزؽ عمى اهلل فيد قاؿ تعالى

 چائائ ى ىې ې ې ې ۉۉچ :عميو مع الفير المتحيؽ تنفيذًا ليولو تعالى

(52).  
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والوصاي  أو الو ي  ىي عبارة عف سمط  شرعي  تعطي صاحبيا الذي يجو أف يكوف 
شؤوف الطفؿ الياصر اليتيـ منذ و دتو حتى بموغو سف الرشد  شفصًا بالغًا راشدًا حؽ التصرؼ في

 .(53)حيث ييـو الوصي ب دارة شؤونو الشفصي  والمالي  والتربوي 
  :الولي  عمى النفس -أولً 

الو ي  عف النفس فُيضـ الصغير  :ومف أىـ الو يات التي ت بت عمى الصغير بعد و دتو ىي
تربيتو وذلؾ بعد إنيضاش فترة الحضان  لمطفؿ اليتيـ ،ف ف إلى مف لو حؽ الوصاي  عمى نفسو و 

  .الوصي يتسمـ مسؤولي  إتماـ تربيتو ويعمؿ عمى حفظو ورعايتو وصيانتو حتى تنتيي مدة الوصاي 
ومف ىنا جاشت أىمي  ىذه الو ي  ألنيا ميم  صعب  لما ليا دور ميـ في حياة ىذا الطفؿ 

  .(54)يح الصغير وتكويف شفصيتو بالصورة الصح
 ۋ ٴۇ ۈ  ۈچ :ومػػف حػػؽ الطفػػؿ اليتػػيـ أف يعمػػـ ويػػؤدو ويػػوقى العػػذاو فيػػد قػػاؿ تعػػالى

  .(55)چۋ ۅ ۅ 
  .(56)عمموىـ وأدبوىـ :في ىذه اآلي  قاؿ وعف عمي بف أبي طالو 

عمى أف  (57)وقد ذىو جميور الفيياش مف الحنفي  والمالكي  والشافعي  والحنابم  والظاىري 
  :كوف لمطفؿ اليتيـ مف قبؿالو ي  عمى النفس ت

ف عال .1  .أصوؿ األو والجد  ـ جد األو واا
ف نزلوا وييدـ الشييؽ منيـ عمى الذي لألو .2   .األفوة وييدـ األشياش  ـ أبناشىـ واا
ف نزلوا وييدـ الشييؽ منيـ .3   .األعماـ وييدـ منيـ العـ أفو األو لألبويف  ـ أبناشىـ واا
  .السمطاف أو الياضي .4
حال  لـ يوجد أحد ومف ذكر تكوف الو ي  لعام  المسمميف ممف حضروا  عام  المسمميف في .5

  .الو ي  عمى الصغير اليتيـ
 .فيي عند المالكي  ا جبارأما و ي  

وعند ا ماـ أبي حنيف  والشافعي  ف ف الو ي  تنتيؿ بعد العصبات مف الذكور إلى بيي  
  .(58)ىؤ ش إلى السمطاف والياضياألقارو بحسو قوة قرابتيـ ف ف لـ يوجد انتيمت مف 

أمػػػػػػا الحنابمػػػػػػ  فػػػػػػ ف و يػػػػػػ  ا جبػػػػػػار ت بػػػػػػت لػػػػػػألو ووصػػػػػػي  فيػػػػػػط دوف سػػػػػػائر العصػػػػػػبات 
 .  (59)واألقارو
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أمػػػػػا الظاىريػػػػػ  فػػػػػهللف و يػػػػػػ  األجبػػػػػار   ت بػػػػػت لػػػػػػألو إ  عمػػػػػى ا نػػػػػاث الصػػػػػػغيرات دوف 
 . (60)الذكور

 
  :الولي  عمى الماف -ثانياً 

واؿ وممتمكات الطفؿ اليتيـ مف حيث إمكاف التصرؼ بيا يتعمؽ ىذا النوع مف الو ي  بهللم
بكاف  التصرفات كالبيع والشراش وغيرىا وتعرؼ أيضًا في الو ي  عمى الماؿ ب متالؾ اليدرة عمى 

يجار ورىف وشراش   .إنشاش العيود الفاص  باألمواؿ ومنافعيا وتنفيذىا مف بيع واا
صاي  حرصًا منيا عمى المحافظ  عمى حيوؽ الطفؿ وقد أقرت الشريع  ا سالمي  ىذا النوع مف الو 

اليتيـ ألنو   يستطيع إدارة أموالو بنفسو ليصوره وعدـ قدرتو لمحفاظ عمى مالو لذا جاشت ىذه 
 .(61)الوصاي  لممحافظ  عمى أموالو وحيوقو لحيف بموغ الطفؿ

 وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ېچ  :كما جاش في اليػرآف الكػريـ قولػو تعػالى

  .(62)چۇئ  ۇئ وئ
وقد ذىو جميور العمماش مف الحنفي  والمالكي  والشافعي  والحنابم  والظاىري  إلى أف حؽ 

  .الو ي  تكوف لألصوؿ واألبناش والعصبات لكف ب فتالؼ الترتيو
ف عال ،  ـ األفوة فاألجداد اا فيد قدـ الحنفي  والمالكي  ا بف  ـ ا بن  وأف نزؿ عمى األو  ـ الجد و 

ف لـ يوجد فممسمطاف أو واألعماـ وأبنا ش األعماـ وييدـ منيـ الذي ألو وأـ عمى الذي ألو واا
  .الياضي ومف  ـ لعام  المسمميف

ف عال عمى األفوة وييدـ  في حيف قدـ الشافعي  والحنابم  األصوؿ األو  ـ الجد واا
األعماـ  ـ  األشياش منيـ عمى الذيف ألو  ـ أبنائيـ وأف نزلوا وييدـ الشييؽ عمى الذي ألو بعدىـ

 . (63)أبنائيـ وأف نزلوا ومف  ـ تنتيؿ إلى السمطاف أو الياضي
أوصيائيـ فمف وليَّ يتيـ عميو أف يتيي اهلل فيو  ؽوتبيى أمواؿ اليتامى أمان  في أعنا

  .وبهللموالو
ويبيى لمطفؿ اليتيـ حؽ العيش الرغيد كباقي األطفاؿ وأف يحصؿ عمى جميع حيوقو كهللي 

ىتماـ ورعاي  والمحافظ  عمى نفسو وحياتو وأموالو وتزويجو لينشهلل إنسانًا  طفؿ مف نسو ورضاع  واا
 ناجحًا في حياتو وعنصرًا فعاً  في مجتمعو. 
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 خلامتةا

الحمد هلل حمدًا ك يرًا طيبًا مباركًا فيو عمى نعم  التي   تحصى و  تعد والصالة والسالـ 
  .عمى نبيو ورسولو سيدنا محمد 

  :ي ليذا البحث أقؼ في الفتاـ وأجمؿ بح ي ىذا بعدة نياطفمف فالؿ كتابت
تضمف بح ي ىذا حيوؽ الطفؿ اليتيـ وجعمت العناي  بو مسؤولي  فاص  وعام ، والطفؿ اليتيـ  .1

 .لطفول  وفيداف األبويف أو أحدىمااجتمع فيو وصفاف ا
ف ا نفالت حؽ الطفؿ اليتيـ اف يدعى  بيو ويعرفو با سـ وينادي بو وىذا يحفظو ممف  .2

وىذا مف الحكـ التي تضمنيا ا مر  ،والضياع ويحفظ لو حؽ النسو والحيوؽ المتعمي  بو
 .[5 اآلي  :سورة ا حزاو ] چ    ڱڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱچ الرباني 

اف مف الحيوؽ التي   تحتمؿ أي تهللفير ىو حيو بالرضاع  التي ىي سبو في استمرار  .3
ة عمى قيد الحياة. حيث جعؿ الشرع الحوليف تماـ مدحياتو وتغذي  جسمو ونموه وبيائو 

سورة ]چ  ھ  ھ  ھ   ھ  ے چ :قاؿ تعالى .الرضاع  وليس وراش التماـ شيش
 .[233 اآلي  :البيرة

حؽ الطفؿ اليتيـ في النفي  عميو وىي ت بت لو بعد و دتو وقد وردت ا دل  عمى مشوعيتو ىذا  .4
  .ىذا يفي بح  ىو مبيفالحؽ في الشريع  ا سالمي  كما 

 .مف أن أكون قد وفقت والحمد هلل أوًل وآخراً آو  توصمت اليوىذا ما 
 

 
 

 هوامش البحث
 

 .122سورة التوب ، اآلي :  (1)
ىػ(، مطبع  دار الفكر 256)ت ،صحيً البفاري: ابو عبد اهلل محمد بف اسماعيؿ (2)

 (.1252رقـ الحديث ) ،1/16 :ـ، كتاو العمـ1982بيروت،
، دار الفكر (3) بيروت سن   ،لساف العرو: أبف منظور، أبو الفضؿ جماؿ الديف بف مكـر

  .1/232:ـ1983
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  .71اآلي  : سورة الزمر (4)
الحرميف الجويني، شرحو واماله فضيم  الشيخ حمد  لإلماـشرح نظـ الورقات في اصوؿ الفيو:  (5)

 .65، ص2002بف صالً الع ميف، دار الغد الجديد، المنصورة، مصر، سن  

  .2/600:لساف العرو، أبف منظور (6)
بف ك ير اليرشي الدمشيي، دار التوزيع تفسير اليرآف العظيـ، ا ماـ الحافظ أبي الفداش إسماعيؿ  (7)

  .3/253:ـ1991سن   ،والنشر ا سالمي ، مصر
  .5اآلي  : سورة الحج (8)
  .1237ـ، 1991بيروت، سن   ،الياموس المنجد، شياو الديف ابو عمرو، دار الفكر (9)
ت، سػػػػػن  الكويػػػػػ ،الموسػػػػػوع  الفيييػػػػػ  الكويتيػػػػػ : أصػػػػػدرتيا وزارة األوقػػػػػاؼ والشػػػػػؤوف ا سػػػػػالمي  (10)

  .45/254 :ـ2006
سػػػػػػػن   ،2/1079ج :معجػػػػػػػـ الفيػػػػػػػو الحنبمػػػػػػػي، مسػػػػػػػتمفص مػػػػػػػف كتػػػػػػػاو المغنػػػػػػػي  بػػػػػػػف قدامػػػػػػػ  (11)

 الكويت. ،ىػ، وزارة ا وقاؼ والشؤوف الديني 1404/ـ1984
ابػػػػو السػػػػعادات المبػػػػارؾ بػػػػف محمػػػػد الجػػػػزري، النيايػػػػ  فػػػػي غريػػػػو الحػػػػديث، تحييػػػػؽ: محمػػػػود  (12)

 .5/291 :وت، دار صادرالمكتب  ا سالمي ، بير ، الطناحي

دكتور عبد الحكيـ األنيس، دائرة الشؤوف ا سالمي  والعمؿ الفيري،  :اليرآفحيوؽ الطفؿ في  (13)
  .75ـ، 2008سن   ،دبي –ا مارات العربي  المتحدة 

  .5اآلي   :سورة األحزاو (14)
  .5 – 4اآلي   :سورة األحزاو (15)
اـ شمس الديف أبي عبد اهلل محمد بف أبي بكر، مؤسس  زاد المعاد في ىدي فير العباد، ا م (16)

  .5/554 :ـ1986الرسال  ، مكتب  المنار 
صحيً مسمـ، مسمـ بف الحجاج أبو الحسف اليشيري النيسابوري، مطبع  دار إحياش التراث  (17)

 . 1/79ـ، 1992محمد فؤاد عبد الباقي، سن   :العربي، بيروت، تحييؽ
شػػعيو  :ف حيػػاف بػػف احمػػد التميمػػي، مطبعػػ  مؤسسػػ  الرسػػال ، تحييػػؽسػنف إبػػف حبػػاف، محمػػد بػػ (18)

  .418/  3 :ـ1993األرنؤوط سن  
زاد الميعاد في ىدي فير العباد، محمد بف ابػي بكػر بػف سػعد بػف شػمس الػديف ابػف قػيـ الجوزيػ   19

 :1994ىػػػػػػ( مؤسسػػػػػ  الرسػػػػػال ، بيػػػػػروت، مكتبػػػػػ  المنػػػػػار ا سػػػػػالمي ، الكويػػػػػت، سػػػػػن  751)ت
 .17/ص3ج

 .70/ 29المبسوط: السرفسي، شمس الديف السرفسي، مطبع  دار المعرف ، بيروت،  (20)
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مراتو ا جماع في العبادات والمعامالت وا عتيادات: لالماـ ابف حـز الظاىري، دار ابف حـز  (21)
 .191-190ـ، 1998لمطباع  والنشر والتوزيع، لبناف، سن  

 .333اآلي   :سورة البيرة (22)
العالم  اليماـ الشيخ نظاـ  :يندي  في مذىو ا ماـ أبي حنيف  النعماف، تهللليؼالفتاوى ال (23)

 .1/417 :وجماع  مف عمماش اليند، المكتب  ا سالمي ، تركيا
 .333اآلي   :سورة البيرة (24)
 .27حيوؽ الطفؿ في اليرآف، الدكتور عبد الحكيـ األنيس،  (25)
ماع  مف عمماش اليند، مطبع  المطتب  ا سالمي ، الفتاوى اليندي : لمعالم  الشيخ ىماـ وج (26)

 .1/415 :ـ1976تركيا 
 .15اآلي   :سورة األحياؼ (27)
بدائع الصنائع: الكاساني، عالش الديف أبي بكر بف مسعود الحنفي، دار الكتاو العربي،  (28)

 .4/7 :1982بيروت 
 .333اآلي   :سورة البيرة (29)
 . 1/422اـ الشيخ ناظـ وجماع  مف عمماش اليند، الفتاوى اليندي : لمعالم  اليم (30)
 .14اآلي   :سورة ليماف (31)
مغني المحتاج: لمشربيني، شمس الديف محمد بف احمد، مطبع  دار إحياش التراث العربي،  (32)

 .3/415 :ـ1987بيروت، سن  
 .2/226 :حاشي  الدسوقي، الدسوقي، شمس الديف بف عرف ، مطبع  دار إحياش الكتو العربي  (33)
مفتار الصحاح: لمرازي،  النفي  لغ : البيع )وانفؽ( الرجؿ ذىو مالو، وانفؽ بالفتً مف النفي . (34)

 -ىػ(، تحييؽ: محمود فاطر، مطبع  مكتب  لبناف721محمد بف ابي بكر عبد اليادر )ت
 .674، ـ1995بيروت، 

ـ وكسوة ومسكف افراج الشفص مؤن  مف تجو عميو النفي  مف فبز واد النفق  اصطالحا:
عبد  تهللليؼ:وما يتبع ذلؾ مف ماش ودىف ومصباح وما نحو ذلؾ. الفيو عمى المذاىو ا ربع ، 

 .4/411: ـ1994، دار ابف اليي ـ، الياىرة ، ػى136الرحمف بف محمد عوض الجزيري ،
 .8اآلي   :سورة النساش (35)
 .333اآلي   :سورة البيرة (36)
 :ـ1986شعث البستاني، مطبع  دار الفكر، بيروت، سن  سنف أبي داود: سميماف بف األ (37)

1/393. 
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سنف الترمذي: أبي عيسى محمد بف عيسى، تحييؽ: عبد الرحمف محمد بف ع ماف ، دار  (38)
 .1/185 :1988بيروت، سن   ،الفكر

 تربي  األو د في ا سالـ، عبد اهلل ناصً عمواف، دار السالـ لمطباع  والنشر والتوزيع، حمو (39)
 .336 – 1/335ـ، 1981سن  

حاشي  رد المحتار عمى الدر المفتار، ابف عابديف، محمد أميف، مطبع  دار الفكر بيروت،  (40)
، المغني: ابف قدام ، أبي عبد اهلل بف احمد، مطبع  دار الفكر، 612/ 3 :ـ1979سن  

 . 5/179 :ـ1989بيروت، سن  
 .41صابف حـز الظاىري،  لإلماـمراتو ا جماع:  (41)
 .37حيوؽ الطفؿ في اليرآف: الدكتور عبد الحكيـ األنيس،  (42)
 .6اآلي   :سورة النساش (43)
 .209/ 5 :المبسوط: لمسرفسي، شمس الديف السرفسي، دار المعرف ، بيروت (44)
، حاشي  رد المحتار عمى الدر المفتار: ألبف عابدي 3/215 :بدائع الصنائع: لمكساني (45)

2/187. 
 .3/216:لصنائع: لمكاسانيبدائع ا (46)
 .3/212 :حاشي  الدسوقي: ابف عرف  (47)
ـ، 1988المجموع: لمنووي، ابو زكريا محي الديف بف شرؼ، مطبع  دار الفكر، بيروت،  (48)

18/337 – 338. 
الفروع: لمميدسي، محمد بف مفمً بف محمد، مطبع  دار الكتو العممي ، بيروت، سن   (49)

 .5/615:ـ1998
، أبو محمد عمي بف احمد بف سعيد، تحييؽ: احمد شاكر، مطبع  دار المحمى (50) : إبف حـز

 .1/322ـ، 1988بيروت ، سن   ،الفكر
 .31اآلي   :سورة ا سراش (51)
 .151اآلي   :سورة األنعاـ (52)
 .1/337 :تربي  األو د في ا سالـ، عبد اهلل ناصً عمواف (53)
 .56لحكيـ األنيس، حيوؽ الطفؿ في اليرآف: الدكتور عبد ا (54)
 .6اآلي   :سورة التحريـ (55)
 :1990د. نجـ عبد الرحمف فمؼ، دار ابف الييـ، سن   :العياؿ: ألبف أبي الدنيا، تحييؽ (56)

1/495. 
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، 17/95:، المجموع: النووي3/87، حاشي  الدسوقي: ابف عرف  5/35 :البدائع، الكاساني (57)
 .1/132 :، المحمى إبف حـز6/54 :الفروع الميدسي

 .1/152 :بدائع الصنائع: لمكاساني (58)

 .6/54:الفروع لمميدسي (59)

 .1/132 :المحمى  بف حـز (60)

 .5/152 :بدائع الصنائع: لمكاساني (61)
 .6اآلي   :سورة النساش (62)
، مغني المحتاج، 2/221 :، حاشي  الدسوقي، ابف عرفو5/155 :بدائع الصنائع: لمكاساني (63)

ديف محمد بف أحمد، مطبع  دار إحياش التراث العربي، بيروت، سن  لمشربيني، شمس ال
 .6/217:، الفروع: لممفدي9/461 :، المحمى ابف حـز3/151 :ـ1987

 
 املصادر واملراجع

  القرآن الكريم 
ابػػػو السػػػػعادات المبػػػػارؾ بػػػػف محمػػػػد الجػػػػزري، النيايػػػػ  فػػػػي غريػػػػو الحػػػػديث، تحييػػػػؽ: محمػػػػود  .1

 ـ.1985روت، دار صادر، الطناحي، المكتب  ا سالمي ، بي

بػػدائع الصػػنائع: الكاسػػاني، عػػالش الػػديف أبػػي بكػػر بػػف مسػػعود الحنفػػي، دار الكتػػاو العربػػي،  .2
 . 1982 ،بيروت

تربي  األو د في ا سالـ، عبد اهلل ناصً عمواف، دار السالـ لمطباعػ  والنشػر والتوزيػع، حمػو  .3
 ـ. 1981سن  

فػػداش إسػػماعيؿ بػػف ك يػػر اليرشػػي الدمشػػيي، دار تفسػػير اليػػرآف العظػػيـ، ا مػػاـ الحػػافظ أبػػي ال .4
 ـ.1991التوزيع والنشر ا سالمي ، مصر سن ، 

 حاشي  الدسوقي، الدسوقي، شمس الديف بف عرف ، مطبع  دار إحياش الكتو العربي . .5
بيػروت  ،حاشي  رد المحتار عمى الدر المفتار، ابػف عابػديف، محمػد أمػيف، مطبعػ  دار الفكػر .6

 ـ. 1979، سن  
الطفػػؿ اليتػػيـ: دكتػػور عبػػد الحكػػيـ األنػػيس، دائػػرة الشػػؤوف ا سػػالمي  والعمػػؿ الفيػػري،  حيػػوؽ .7

 ـ. 2008سن   ،دبي –ا مارات العربي  المتحدة 
زاد المعػػػاد فػػػي ىػػػدي فيػػػر العبػػػاد ، ا مػػػاـ شػػػمس الػػػديف أبػػػي عبػػػد اهلل محمػػػد بػػػف أبػػػي بكػػػر،  .8

 ـ.1986مؤسس  الرسال ، مكتب  المنار 
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شػعيو  :حيػاف بػف احمػد التميمػي، مطبعػ  مؤسسػ  الرسػال ، تحييػؽ سنف إبف حياف، محمد بف .9
 ـ. 1993األرنؤوط سن  

 ـ. 1986سنف أبي داود: سميماف بف األشعث السجستاني، مطبع  دار الفكر، بيروت، سن   .10
سػػنف الترمػػذي: أبػػي عيسػػى محمػػد بػػف عيسػػى، تحييػػؽ: عبػػد الػػرحمف محمػػد بػػف ع مػػاف، دار  .11

 . 1988بيروت، سن   ،الفكر

الحػػرميف الجػػويني، شػػرحو وامػػاله فضػػيم  الشػػيخ  لإلمػػاـنظػػـ الورقػػات فػػي اصػػوؿ الفيػػو:  شػػرح .12
 .2002حمد بف صالً الع ميف، دار الغد الجديد، المنصورة، مصر، سن  

ىػػػػػػػ(، مطبعػػػػػػ  دار الفكػػػػػػر 256صػػػػػػحيً البفػػػػػػاري: ابػػػػػػو عبػػػػػػد اهلل محمػػػػػػد بػػػػػػف اسػػػػػػماعيؿ )ت .13
 ـ.1982بيروت،

اليشػػيري النيسػابوري، مطبعػػ  دار إحيػاش التػػراث  صػحيً مسػمـ، مسػػمـ بػف الحجػػاج أبػو الحسػف .14
  .ـ1992العربي، بيروت، تحييؽ محمد فؤاد عبد الباقي، سن  

 . 1990د. نجـ عبد الرحمف فمؼ، دار ابف الييـ، سن   :العياؿ: ألبف أبي الدنيا، تحييؽ .15
سػػالمي ، الفتػاوى الينديػػ : لمعالمػػ  الشػػيخ ىمػػاـ وجماعػػ  مػف عممػػاش الينػػد، مطبعػػ  المطتبػػ  ا  .16

 ـ. 1976تركيا 
الفػػػروع: لمميدسػػػي، محمػػػد بػػػف مفمػػػً بػػػف محمػػػد، مطبعػػػ  دار الكتػػػو العمميػػػ ، بيػػػروت، سػػػن   .17

 ـ.1998

ىػػػ، دار 136عبػػد الػػرحمف بػػف محمػػد عػػوض الجزيػػري ، :تػػهللليؼالفيػػو عمػػى المػػذاىو ا ربعػػ ،  .18
 ـ.1994.ابف اليي ـ، الياىرة

 ـ.1991بيروت، سن   ،الياموس المنجد ، شياو الديف ابو عمرو، دار الفكر .19

، دار الفكػػػر .20 سػػػن   ،بيػػػروت ،لسػػػاف العػػػرو: أبػػػف منظػػػور، أبػػػو الفضػػػؿ جمػػػاؿ الػػػديف بػػػف مكػػػـر
 ـ. 1983

 المبسوط: السرفسي، شمس الديف السرفسي، مطبع  دار المعرف ، بيروت. .21
 ـ. 1988المجموع: لمنووي، ابو زكريا محي الديف بف شرؼ، مطبع  دار الفكر، بيروت،  .22
ـ، أبػػو محمػػد عمػػي بػػف احمػػد بػػف سػػعيد، تحييػػؽ: احمػػد شػػاكر، مطبعػػ  دار المحمػػى: إبػػف حػػز  .23

 ـ. 1988بيروت، سن   ،الفكر
ىػ(، تحييؽ: محمود فػاطر، 721مفتار الصحاح: لمرازي، محمد بف ابي بكر عبد اليادر )ت .24

 ـ1995بيروت،  -مطبع  مكتب  لبناف
ف حػػـز الظػػاىري، دار ابػػف ابػػ لإلمػػاـمراتػػو ا جمػػاع فػػي العبػػادات والمعػػامالت وا عتيػػادات:  .25

 .191-190ـ، 1998حـز لمطباع  والنشر والتوزيع، لبناف، سن  



 حقوق الطفل اليتيم يف الشريعة االسالمية

 (23/2جملة اجلامعة العراقية/ ع)
825 

 

ىػػ، وزارة 1404/ـ1984سػن   ،معجـ الفيو الحنبمي، مستمفص مف كتاو المغني  بػف قدامػ  .26
 الكويت. ،ا وقاؼ والشؤوف الديني 

 ـ. 1989ن  المغني: ابف قدام ، أبي عبد اهلل بف احمد، مطبع  دار الفكر، بيروت، س .27
مغنػػي المحتػػاج، لمشػػربيني، شػػمس الػػديف محمػػد بػػف أحمػػد، مطبعػػ  دار إحيػػاش التػػراث العربػػي،  .28

 ـ. 1987بيروت، سن  

 


