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  مبادئ وقيم ومفاهيم عامة

  
  الفصل األول

  رسالة اإلنسان الربانية
  )١(مــادة 

  عبادة اهللا وعمارة األرض
من خلقه، واستخلفه في األرض؛ ِلُيَعمَِّرَها بالسعي فيها لتلبية َآرََّم اهللا اإلنسان َوَفضََّلُه على آثير 

حاجاته البدنية والروحية، وإلقامة مجتمع إنساني َتُسوُدُه الِقَيم اْلُمْثلى من الحق والخير والعدل، 
ولتحقيق معاني العبودية هللا واإليمان به وحده، وإفراده بالطاعة والعبادة دون أحد من خلقه على 

  .بيائه ورسلهمنهج أن
  )٢(مــادة 

  تأهيل اإلنسان لحمل الرسالة
تحقيًقا لرسالة اإلنسان في األرض، َوَهَبه اهللا من القدرات العقلية والنفسية والجسدية ما يجعله 

أهًال لتحقيق هذه الرسالة، وأرسل إليه الرسل لهدايته إلى أقوم سبل الرشد والفالح في الدنيا 
  .واآلخرة

---------------  
  الفصل الثاني

  الفطرة اإلنسانية والسنن الكونية
  )٣(مــادة 

  امتــــالك العقل وإرادة التغــــــيير
خلَق اهللا اإلنسان مفطوًرا على اإليمان به سبحانه وتعالى، وَمَنَحُه العقل واإلرادة الذي يستطيع 

، وملكاته الروحية، إما االنحراف عن فطرته أو االرتقاء بقدراته حسب مكتسباته المعرفية: بهما
  .وظروفه االجتماعية، وهذا العقل وهذه اإلرادة هي مناط الجزاء األخروي ثواًبا أو عقاًبا

  )٤(مــادة 
  التساوي في أصل الخْلق وتنوُّع الخصائص

 في -تبًعا لذلك-خلق اهللا البشر جميًعا متساوين في أْصل الخْلق من َنْفٍس واحدة، ويتساوون 
مع ذلك اقتضت حكمة اهللا أن يتفاوتوا في بعض الخصائص آالقوة الخصائص العامة، و

  .والضعف، وفي الملكات والقدرات النفسية والعقلية والجسمية
وهذا التنوع البشري في بعض الخصائص هو قوام الحياة بالتعارف والتعاون والتكامل بين 

  .األفراد والمجتمعات، وليس مدعاة للعداوة والتباُغض



  )٥(مــادة 
  الذآر واألنثى: امل الزوجينتك

مع وحدة اإلنسان في أصل الَخْلِق من َنْفٍس واحدة، فقد خلق اهللا منها بقدرته زوجين ذآًرا وأنثى، 
وال تستمر الحياة وَتْعُمُر األرض وَيَتكاَثر الجنس البشري إال بتالقيهما وتعاونهما وتكاملهما، وتلك 

  لدنيويةهي سنة اهللا في جميع الكائنات واألشياء ا
  .ومن الرابطة بين الرجل والمرأة تتكون األسرة، وهي النواة األولى للمجتمع اإلنساني

----------------------  
  الفصل الثالث

  وحدة الخطاب الشرعي والتمايز في الوظائف
  )٦(مــادة 

    وحدة خطاب التكليف والمساواة في الحقوق والواجبات العامة
  :المرأة في فطرة الَخْلق الطبيعية أمرينتقتضي المساواة بين الرجل و

المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة في األغلب األعّم من شئون الحياة، واعتباُر آلٍّ منهما : أولهما
ُمَكمًِّال لآلخر وُمتمًِّما لرسالته، وشريًكا له في الحياة الزوجية واالجتماعية عدا بعض 

  .ي تكوينه البدني والنفسي فيختص آلٌّ منهما بما َتَميَّز فيهالخصوصيات الُمَميِّزة لكلٍّ منهما ف
اتَّساًقا مع هذا األصل، جاء الخطاب الشرعي ُمَوحًَّدا يتناول آال من الرجل والمرأة في : الثاني

سائر األمور التي يتساويان فيها آالتكليف باألوامر والنواهي، وفي الحالل والحرام والثواب 
وق والواجبات اإلنسانية العامة، وفي الكرامة البشرية، آما جاء هذا الخطاب والعقاب، وفي الحق

  .خاصا بكلٍّ منهما في األمور الخاصَّة به
  )٧(مــادة 

  َتَنوُّع التََّخصَُّصـــــات
إنَّ َتَماُيَز آلٍّ من الرجل والمرأة بخصائص وملكات وقدرات بدنية ونفسية معينة ال تجعل أحَدهما 

 من اآلخر، ولكنه َمُنوٌط بصالِحيَِّته ألداِء وظائَف حياتيٍة وحيوية معّينة ال يستطيع أعلى شأًنا
  .اآلخر القيام بها، وهي ُسنَّة اهللا في البشر آافَّة حتى بين الرجال وبعضهم، وبين النساء وبعضهن

رجل واألسرة، فالمرأة بعاطفتها ورّقتها وأنوثتها مصدر االستقرار والسََّكن النفسي واالجتماعي لل
وبفطرتها وصبرها غير المحدود على مشاقِّ الحمل والوالدة واألمومة، ترعى أطفالهما وتعتني 
بهم رضاعة وتربية وتقوم على سائر شئونهم، والرجل بقّوته وَجَلده وَآْدحه المتواصل منوط به 

  .تحصيل الرزق وتلبية احتياجات أسرته، والقيام على رعايتها وحمايتها
  )٨ (مــادة

  توزيع المسئوليات وَتَماُيز المراآز القانونية
إنَّ العدالة والمصلحة تستوجب مراعاة هذه الخصائص الفطرية الطبيعية لكلٍّ من الرجل والمرأة 

في توزيع المسئوليات والتبعات والوظائف التي يؤديها آلٌّ منهما في الحاالت التي تقتضيها؛ وهو 
لمرآز القانوني لكلٍّ من الرجل والمرأة في نطاق هذه الحاالت دون ما يؤدي حتًما إلى َتَماُيز ا

  .غيرها
واألسرة من أهم الميادين التي تبرز فيها تلك الفروق والملكات والُمَكوِّنات الِخْلِقيَّة البدنية والنفسية 

  .لكل من الرجل والمرأة
  )٩(مــادة 

  صالح المجتمع في اإلقرار بالخصائص الفطرية
ر لهذه الفروق والخصائص غير جائز عقًال وطبًعا وشرًعا؛ لما فيه من امتهان للفطرة إن الَتَنكُّ

  .وإنكار لظواهر طبيعية متجسدة واقًعا وعمًال ومعلومة للكافة بالعلم اليقيني والمعملي
آما ال يجوز شرًعا التوسع في إعمال هذه الفوارق ِبَمدَِّهـا خارج نطاق الحاالت التي تستوجبها 

يعة أو تشهد لها الفطرة لما فيه من ظلم للمرأة وافتئات على أحكام الشريعة، وألن ِآال الشر



ولم َيْحَظ نظام اجتماعي بالعناية والتفصيل في القرآن الكريم بمثل ما َحِظَيت به األسرة في آل 
  .ونها على النحو الوارد تفصيًال في األحكام الشرعيةشئ
  

  الفصل الرابع
  الزواج ونظام األســـرة

  )١٠(مــادة 
  تعريــــــــف

رابطة شرعية محكمة بين رجل وامرأة على َوْجِه الدوام واالستمرار، وتنعقد : الزواج في اإلسالم
  .شرًعابالرضاء والقبول الكامل منهما وْفق األحكام الُمَفصَّلة 

  )١١(مــادة 
  تحريم االقتران غير الشرعي

هو الوسيلة المحدََّدة على سبيل الحصر إلباحة اقتران الرجل بامرأة واألساس : الزواج الشرعي
  .الوحيد لبناء األسرة

وقد َحرََّم اإلسالم آاّفة الصور األخرى للعالقة بين الرجل والمرأة ولو ُسمِّيت ُزوًرا باسم الزواج، 
  .رََّم آاّفة الدواعي المؤدية إليهاآما َح
  )١٢(مــادة 

  تطور مظاهر الزواج ِبُرِقّي اإلنسان
َخْلُق اإلنسان من ذآر وأنثى، يكشف عن اإلرادة اإللهية في َجْعِل الزواج فطرًة بشريًة وضرورًة 

  .اجتماعيًة ونظاًما أساسًيا لتكوين األسرة والترابط االجتماعي بين األسر
هر الزواج ووسائله بمقدار ُرِقّي اإلنسان عن باقي المخلوقات وأصبح طريًقا وقد تطورت مظا

  .لتزآية الجوانب الجنسية والسلوآية واالجتماعية في اإلنسان
  )١٣(مــادة 

  نطاق األسرة
األسرة في اإلسالم ال تقتصر على الزوجين واألوالد فقط، وإنما تمتد إلى شبكة واسعة من َذِوي 

داد والجدات واألخوة واألخوات واألعمام والعمات واألخوال والخاالت وغيرهم الُقْربى من األج
ممن تجمعهم رابطة النسب أو المصاهرة أو الرضاع أينما آان مكانهم، وَتتَِّسع حتى تشمل 

  .المجتمع آله
  )١٤(مــادة 

  أهمية األسرة وضرورة وجود رئيس لها
 األولى والوحدة االجتماعية األساسية هي اللبنة: األسرة آمجموع بشري من ذآر أو أنثى

للمجتمع، وتتجّسد فيها أرآان المجتمع ومقوماته البنائية، ومهما َصُغر حجُمها أو عدُد أفرادها 
فإنهم يرتبطون بعالقات عاطفية واجتماعية ومالية وُتَنّظمهم حقوق وواجبات، فال يستقيم أمرها 

ي إدارة خاضعة للضوابط واألحكام الشرعية في قوامة الرجل، وه: دون قيادة تدير شئونها وهي
  .آتاب اهللا وسنة رسوله صلى اهللا عليه وسلم

  )١٥(مــادة 
  حكمة تحريم زواج المحارم

َحرََّم اإلسالم زواج المحارم من النساء وهم الذين يرتبطون بدرجة معينة من قرابة النسب أو 
على حسن صلتها وعدم قطيعتها، ووقاية لها المصاهرة أو الرضاعة، ُسمًُّوا بهذه القرابة وحرًصا 

  .من أسباب الخصومة والبغضاء
  

  الفصل الخامس



  مقاصـــد األســـرة
  ) ١٦(مــادة 

  )الجنس البشري(حفظ النسل 
المْقِصد األول لألسرة في الشريعة اإلسالمية هو حفظ النسل أو الجنس البشري؛ تعميًرا لألرض، 

الرغبة الجنسية في األبدان لكونها الوسيلة الطبيعية لإلنجاب وتواصًال لألجيال، وقد فطر اهللا 
  .المشروع، وليست غاية في ذاتها

وتحقيًقا لهذا المْقِصد َقَصَر اإلسالم الزواج المشروع على ما يكون بين ذآر وأنثى، وَحرََّم آل 
ى اإلنجاب، ولم صور اللقاء خارج الزواج المشروع، آما َحرََّم العالقات الشاذة التي ال تؤّدي إل

  .ُيِجْز تنظيم النسل إال بموافقة الزوجين
  )١٧(مــادة 

  تحقيق السكن والمودة والرحمة
حتى ال تنحصر العالقة بين الزوجين في صورة جسدية بحتة، فقد َنبََّهْت الشريعة إلى أن من 

  .الرحمةمقاصد هذه العالقة أن يسكن آل من الزوجين إلى اآلخر، وأن تتحقق بينهما المودة و
وبذلك ُتَؤمِّن الشريعة لكل أفراد األسرة حياًة اجتماعيًة هانئًة وسعيدة قوامها المودة والحب 
  .والتراحم والتعاون في السراء والضراء وُتَحقِّق االستقرار والسكن النفسي والثقة المتبادلة

جين، وغير ذلك من وَشَرَعْت لتحقيق هذا المقصد أحكاًما وآداًبا للمعاشرة بالمعروف بين الزو
  .األحكام التي ُتَوفِّر الجوَّ العائلّي المملوء دفًئا وحناًنا، ومشاعر راقية

  )١٨(مــادة 
  حفــظ النســب

انتساب اإلنسان إلى أصله الشرعّي ونقاء األنساب وصيانتها من االختالط، َمْقِصٌد للشريعة 
  .مستقل عن َمْقِصد حفظ النسل
م اإلسالم الزنا والتََّبنِّي، وُشِرَعْت األحكاُم الخاصة بالِعدَِّة، وعدِم وألجل تحقيق هذا المقصد حر

  .َآْتِم ما في األرحام، وإثباِت النسب وجحِده، وغيِر ذلك من األحكام
  )١٩(مــادة 

  اإلحصــــــــــان
يوفر الزواُج الشرعي َصْون العفاف ويحقق اإلحصان ويحفظ األعراض، ويسّد ذرائع الفساد 

  .ي بالقضاء على فوضى اإلباحية واالنحاللالجنس
  )٢٠(مــادة 

  حفظ التدين في األسرة
األسرة هي محضن األفراد، ال برعاية أجسادهم فقط، بل األهم هو َغْرس القيم الدينية والُخُلقية 

في نفوسهم، وتبدأ مسئولية األسرة في هذا المجال قبل تكوين الجنين بُحْسن اختيار آّل من 
خر، وأولوية المعيار الديني والخلقي في هذا االختيار، وتستمر هذه المسئولية بتعليم الزوجين لآل

العقيدة والعبادة واألخالق ألفراد األسرة وتدريبهم على ممارستها، ومتابعة ذلك حتى بلوغ 
  .األطفال ُرْشدهم واستقاللهم بالمسئولية الدينية والقانونية عن تصرفاتهم

  
  

   الباب الثاني
  ية األمة عن تكوين األسرة وحمايتهامسئول

  
  الفصل األول

  مسئولية األمة عن تشجيع الزواج
  )٢١(مــادة 

  أسـاس هذه المسئولية



تقوم مسئولية األّمة عن أفرادها في اإلسالم على أساس ارتباط الكّل بالجزء، والكيان الواحد 
د، ال من أفراد منفصلين، وال بأعضائه، فاألمة تتكون من ُأَسر مترابطة ومتماسكة آالجسد الواح

  .يتم ذلك إال عن طريق الزواج
واألمة الراشدة هي التي تعنى بوضع الخطط والمناهج الصالحة لتشجيع الزواج، والتبكير به؛ 

  .حرًصا على ارتقائها وقوتها الذاتية، وسدا ألبواب الرذيلة
  )٢٢(مــادة 

  تيسير سبل الزواج الشرعي
 على األّمة تيسير سبل الزواج الشرعي وتذليل العقبات والصعاب توجب الشريعة اإلسالمية
  :الصارفة عنه ومن ذلك

 حّل المشكالت المادية، وباألخص مشكلة البطالة، وأزمة المساآن، وتقديم المعونة المادية -١
  .لراغبي الزواج

  . االرتباط بالزواج االرتفاع بَوْعِي األمة بإدراك أهمية الزواج في اإلسالم، وبَحّق األفراد في-٢
 الدعوة والتأآيد على السلوك اإلسالمي المتوازن بااللتزام بالضوابط الشرعية لالختالط -٣

  .المباح شرًعا، وأن يكون وَسًطا بين اإلفراط والتفريط والتضييق واالنفالت
 التأآيد على عدم المغاالة في المهور واإلسراف في حفالت الزواج، ومحاربة العادات -٤
جتماعية السيئة في مجال الزواج، واتخاذ آافة اإلجراءات الكفيلة بمنع هذه المظاهر والَحّد اال
  .منها

  )٢٣(مــادة 
  الحــّث على تزويج الشباب

تحّث الشريعة اإلسالمية على التبكير بزواج الشباب؛ درًءا لدواعي االنحراف األخالقي 
  .والجنسي

  
  الفصل الثاني

  األسرة ورعايتهامسئولية األمة عن حماية 
  )٢٤(مــادة 

  أساس هذه المسئولية
  :تقوم هذه المسئولية على دعامتين

أنها تحقق مقصًدا شرعًيا؛ ألن اإلسالم يقضي بأن األصل في الزواج التأبيد وفي األسرة : األولى
ء البقاء والدوام، وإتماًما لواجب التشجيع على الزواج الذي ال يستوفي مقاصده الشرعية إال ببقا

  .األسرة بالذود عنها ورعايتها
أن األمة عندما تحمي األسرة من عوامل االنهيار والتفسُّخ إنما تحمي نفسها وقيمها : الثانية

  . االجتماعية واألخالقية
  )٢٥(مــادة 

  التوازن بين الحقوق والواجبات
عدالة والتوازن يجوز استيفاء عقد الزواج بتحديد شروط آلٍّ من الزوجين بدّقة ووضوح مراعاة لل

بين حقوق وواجبات آلٍّ منهما وفق األصول والضوابط الشرعية، ضرورة ولحماية الحياة 
  .األسرية وبقائها

  )٢٦(مــادة 
  توثيق عقد الزواج

توثيق عقد الزواج بطريق رسمي يحقق مصلحة شرعية واجتماعية؛ درًءا إلنكار العالقة 
  .الزوجية وحفاًظا على حقوق الزوجة واألوالد

  )٢٧(مــادة 
  اإلشهاد على عقد الزواج وإعالنه



اشتراُط الشريعة اإلشهاد على عقد الزواج، إشراٌك لألمة في بناء األسرة وعالمٌة فارقة بين 
المشروع والمحظور في العالقة بين الرجل والمرأة، واستحباب اإلعالن عنه إشهاٌر للعقد وإقراٌر 

  .اجتماعيٌّ بقيام أسرة جديدة
  )٢٨(مــادة 

  قــيد الموالــيد
قيد المواليد لدى الجهة المختصة يكفل انتساب آل طفل إلى أبويه الشرعييَّن، ويضمن قيام أسرة 
صحيحة وثابتة االنتماء، آما يحقق انتماَء الفرد إلى مجتمعه ووطنه، واحتراَم المجتمع والوطن 

  .لحقوق الفرد
  )٢٩(مــادة 

  محاربة األشكال غير المشروعة للزواج
حماية األمة للقيم الُخُلقية واالجتماعية الفاضلة ومحاربة العالقات الجنسية وأشكال الزواج غير 

المشروعة، تحمي األسرة من االنهيار، وتحقق لها السعادة واالستقرار؛ لتصبح المحضن الصالح 
  .للنشء الجديد، آما تنّمي اإلقبال على الزواج المشروع

  )٣٠(مــادة 
  المنحرفةالتصدي لألفكار 

يجب على األمة التصّدي لألفكار المنحرفة التي تجعل العالقة بين الرجل والمرأة عالقة صراع 
وتنافس، وشرآة مادية يتحقق آْسب آل من طرفيها بخسارة الطرف اآلخر، ونشر الوعي بأن 

  .العالقة بينهما عالقة تعاون وتكامل
  )٣١(مــادة 

  آدابهاإشاعة الوعي بقيمة العالقة الزوجية و
إشاعة الوعي بقيمة العالقة الزوجية في اإلسالم وقيامها على المودة والرحمة واالستقرار النفسي 
والمشارآة في َحْمل األعباء والتشاور في أمور الحياة الزوجية، يحمي األسرة من أسباب الخالف 

  .والشقاق
  

  الفصل الثالث
  وســائل حماية األســـــــرة 

  زع الدينيالوا: المبحث األول 
   

  )٣٢(مــادة 
  بناء األسرة على مبادئ الدين

قيام البناء األسري عند اختيار آل من الزوجين لآلخر على مبادئ الدين وقواعده، ترسيخ لهذا 
  .البناء واستدامته

  )٣٣(مــادة 
  اهتمام الشريعة بعقد الزواج

 خاصة وتحيطه بضوابط ألهمية األسرة في بناء المجتمع، تجعل الشريعة لعقد الزواج أهمية
  .تفصيلية وشروط أشّد وأآثر من سائر العقود األخرى

  )٣٤(مــادة 
  تبغيض الطالق وتضييق أسباب الفرقة

تحرص الشريعة على تضييق أسباب الفرقة، وتبغيض الطالق والتنفير منه، وعلى ترغيب آل 
  .لمن الزوجين في الحرص على البناء األسري بأقصى قْدر من الصبر والتحم

  .آما تفرض لحل الخالف بين الزوجين آليات ووسائل متعددة تضمن عدم التسّرع في افتراقهما
  )٣٥(مــادة 

  أهمية النسل في تثبيت الزواج



الشريعة اإلسالمية تعتبر النسل من أهم مقاصد الزواج، ووجوده مدعاة لعدم إقدام أيٍّ من 
  .الزوجين على َفْصم ُعَرى الزوجية

  )٣٦(مــادة 
  ابة الضمير واستشعار رقابة اهللارق

يتميز الوازع الديني عن الوازعين االجتماعي والسلطاني، بتأثيره البالغ على الضمير اإلنساني 
واستشعار رقابة اهللا والجزاء األخروي ثواًبا وعقاًبا، فيكون عاصًما من َفْصم ُعَرى الزواج أو 

  .ي الحاالت التي ال َيطَّلع عليها الناسظلم المرأة، وذلك حيث تعجز اإلجراءات العملية، وف
----------------------   

  الوازع االجتماعي: المبحث الثاني 
  )٣٧(مــادة 

  تأثر األسرة بالمجتمع
  .األسرة جزء من المجتمع، وتتأثر حتًما بالضوابط والقيم األخالقية السائدة في المجتمع

  )٣٨(مــادة 
  لتقاليدتأثُّر إجراءات الزواج بالعادات وا

العالقات األسرية السابقة على الزواج والناشئة عنه، ومقدمات الزواج ومعايير الكفاءة بين 
الزوجين وعوامل نجاح الحياة الزوجية، تتأثر بالعادات والتقاليد السائدة في المجتمع، ويجب أن 

  .تتشّكل وْفق الضوابط والقيم االجتماعية في اإلسالم
  )٣٩(مــادة 

  لزوجين في الزواجتدخُّل أهل ا
يتدخل أهل الزوجين في مشروع الزواج بقدر ما تفرضه تقاليد الواقع االجتماعي، وينبغي الحّد 

من هذا التدخل قدر المستطاع وفق الضوابط الشرعية، مع إشاعة االستمساك بالقيم واألخالقيات 
  . اإلسالمية في االرتقاء بالعالقة بين آل من الزوجين وأهل الطرف اآلخر

  )٤٠(مــادة 
  الجيران ومدى تأثيرهم

العالقات االجتماعية بين األسر المتجاورة تحكمها األسس االجتماعية السائدة، ويؤدي الجيران 
دوًرا فعاًال في وجود المشكالت األسرية وفي حلِّها، وبناء العالقة مع الجيران على المبادئ والقيم 

  .اإلسالمية يساعد على بقاء األسرة وتماسكها
  )٤١(مــادة 

  التكافل االجتماعي في األسرة
  .التكافل االجتماعي بين أفراد األسرة يؤدي دوًرا رئيسًيا في ترابطها ودوامها

  )٤٢(مــادة 
  أهمية المؤسسات األهلية

  :للمؤسسات األهلية دور فّعال في أمور األسرة، يتسع هذا الدور ليشمل مؤسسات
  . للتشجيع على الزواج وتيسيره-١
  .للتوعية باألحكام الشرعية المتعلقة باألسرة وبالدراسات االجتماعية والنفسية المتعلقة بها -٢
 لرعاية األمومة والطفولة والمسّنين والزوجات في الخالفات الزوجية ومشكالت الشباب مع -٣

  .اآلباء واألمهات والتي تعجز عنها األسرة
  . إلقامة مجالس الصلح بين أفراد األسرة-٤
ر الحضانة والمدارس ووسائل اإلعالم والمساجد تمثل التربية الخارجية التي تكوِّن أفراد  دو-٥

األسرة من داخل نفوسهم، فينبغي االهتمام بها وتمكينها من ُحْسن القيام بأدوارها التربوية 
  .الصحيحة التي تالئم مبادئ اإلسالم

----------------------   
  نيالوازع السلطا: المبحث الثالث 



  )٤٣(مــادة 
  معيار نجاح التشريعات القانونية

معيار نجاح التشريعات القانونية المنظمة للعالقات الزوجية، َرْهٌن بنجاحها في حل المشكالت 
الزوجية، وبإقامة العدالة والتوازن بين حقوق آل من الزوجين وواجباتهما في إطار أحكام 

  .الشريعة اإلسالمية
  )٤٤(مــادة 

  التقاضي وحّل المنازعاتتيسير سبل 
على الدولة تيسير سبل التقاضي وسرعة الفصل في المنازعات الزوجية وضمان تنفيذ األحكام 

فور صدورها وبصورة الئقة وآريمة؛ حرًصا على حسن العالقات بين األسر وعلى عدم 
  .اإلضرار باألوالد

  
  )٤٥(مــادة 

  مسئولية الدولة عن نجاح الترابط األسري
  :يات الدولةمن مسئول

  . إقامة نظم التأمينات االجتماعية بأنواعها المختلفة-١
 الرقابة الرشيدة على وسائل اإلعالم ومنع تقديم النماذج السيئة التي تصرف الشباب عن -٢

  .التفكير في الزواج والتي تشّجع على الفساد واالنحالل وتؤدي إلى تفّكك األسر وانهيارها
 الثقافة العلمية الالزمة -آل حسب مستواه-م في مختلف المراحل  أن تتضمن مناهج التعلي-٣

  .لتهيئة آل طالب وطالبة لتكوين أسرة ونجاحها، وفق الضوابط الشرعية
----------------------  

  
  الباب الثالث 
  بين الزوجين

  
  الفصل األول

  مــقدمات الــــزواج
  )٤٦(مــادة 

  تعريــف الِخطـــــبة
 الرجل رغبته في الزواج من المرأة وقبولها هي ووليها، لهذه الرغبة، والتواعد هي إبداء: الِخطبة

  .على إبرام عقد الزواج مستقبًال
  )٤٧(مــادة 

  آثــــــــــار الخطبـــــــة
الخطبة ليست زواًجا وال شبهة زواج؛ وإنما هي مواعدة على الزواج بين رجل وامرأة، ال ُتثبت 

 وال َيِحلُّ ألحدهما من اآلخر سوى النظر إليه عند الخطبة، تحقيًقا للرضاء حًقا وال ُتِحلُّ حراًما،
  .به، وتظل أجنبية عنه حتى ينعقد العقد

  )٤٨(مــادة 
  عدم جواز خطبة المرأة المخطوبة

ال يجوز شرًعا لرجل أن يتقدم لخطبة امرأة مخطوبة لغيره، وال أن يسعى لَحْملها أو َحْمل أهلها 
  .غيره ليخطبها لنفسهعلى َفْسخ خطبة 

  )٤٩(مــادة 
  عدم جواز خطبة المحرمات من النساء

ال يجوز خطبة امرأة يحرم زواجها على الرجل حرمة مؤبدة بسبب النسب أو المصاهرة أو 
الرضاع، أو محرمة حرمة مؤقتة إال بعد زوال سبب التحريم، وال خطبة امرأة في عدة طالق 



  )٥٠(مــادة 
  العدول عن الخطبة وآثاره

يكره شرًعا لكل من الخاطب والمخطوبة العدول عن الخطبة إال لمصلحة مشروعة، آنقص ظهر 
خر أو خلقه أو اعوجاج مسلكه أو ألمر نفسي يصعب احتماله، وُيْرَجُع إلى األحكام له في دين اآل

  .الشرعية لتحديد حقوق والتزامات آل من الطرفين عند عدول أحدهما
----------------------  

  الفصل الثاني
  عقـــــــــد الـــــــزواج

  )٥١(مــادة 
  عوامل نجاح األسرة

يير للزواج الناجح، ينبغي على آل من الزوجين مراعاتها بما يحقق حددت الشريعة اإلسالمية معا
  .مصلحة األمة واألسرة عموًما، واألطفال على وجه الخصوص

التدين الصحيح، والخلق الكريم، والمنشأ الطيب، ويجوز التماس صفات : ومن هذه المعايير
  .أخرى معها

قافة والبيئة االجتماعية، ومنها خلو ومن عوامل نجاح الزواج مراعاة التكافؤ في السّن والث
  .الزوجين من األمراض المنفرة أو المعدية أو الوراثية الخطيرة

  )٥٢(مــادة 
  متى يكون الزواج واجًبا

الوجوب والندب واإلباحة والكراهة والتحريم، : تجري على الزواج األحكام الشرعية الخمسة
 يخشى على نفسه الفتنة مع قدرته على َحْمل وتعتبر الشريعة اإلسالمية الزواج واجًبا على من

  .أعبائه المادية
  )٥٣(مــادة 

  شروط صحة الزواج
يشترط أن يتم عقد الزواج بحضور شاهدين، وأن يباشر العقد ولّي الزوجة، ويجوز لمن سبق لها 

الزواج أن تتولى العقد بنفسها إذا ثبت عضل وليها أو فقدت الولي، ويندب اإلعالن عن الزواج 
  .بإقامة وليمة؛ احتفاًال به وإظهاًرا للفرح والسرور

  )٥٤(مــادة 
  حّق االشتراط عند عقد الزواج

يجوز للزوجة أن تشترط على زوجها عند عقد الزواج ما تراه أآفل لراحتها وأوفى بحاجتها من 
 عدم المباحات التي ال تنافي مقتضى عقد الزواج، فلها مثًال أن تشترط تفويض الطالق إليها مع

اإلخالل بحّق الرجل فيه، أو أال يخرجها من بلدها أو أال يتزوج عليها، أو تشترط أن تعمل خارج 
البيت، ولها أن تحّدد الجزاء المترتب على مخالفة هذا الشرط، وللرجل نفس الحق في االشتراط، 

  .آأن يشترط أن تعيش معه في بيت أهله، أو تسافر معه إلى حيث يعمل
  )٥٥(مــادة 

  لتيسير في تكاليف الزواجا
تنهى الشريعة اإلسالمية عن المغاالة في المهور، وعن التشّدد في المسائل المادية التي ُتِحيل 

الزواج إلى مساومة مادية تهبط بمنزلة المرأة وبقيمة العالقة الزوجية باعتبارها رابطة معنوية 
  .تقوم على السكن والمودة والتراحم

----------------------  
  الفصل الثالث

  ضوابط العالقة بين الزوجــين



  )٥٦(مــادة 
  المساواة بين الزوجين إال فيما ُخصِّص

األصل العام في اإلسالم هو المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة، وهي مقّررة شرًعا في األعم 
تطيع األغلب من أمور الحياة، واالستثناء هو اختصاص آل منهما ببعض الوظائف التي ال يس

  .اآلخر القيام بها، بحكم طبيعة تكوينه البدني والنفسي وخصائصه الذاتية
وليس ثمة مانع شرعي من توزيع األعباء االجتماعية بين الرجل والمرأة بما يحقق المصلحة 

  .العامة لألسرة والمجتمع
  )٥٧(مــادة 

  القيــم المعنوية واألخالقيــة
تقوم العالقة الزوجية على عدد من القيم » ٥٦« في المادة استناًدا إلى هذا األصل العام الوارد

  :المعنوية واألخالقية والضوابط الشرعية اآلتية
  . المودة والرحمة والثقة المتبادلة والتعاون على السراء والضراء-١
  . العشرة بالمعروف واإلحسان واحترام الكرامة البشرية-٢
ية القائمة على التراضي والتشاور واعتبار آل من  الشَّراآة التامة في أمور الحياة الزوج-٣

  .الزوجين جزًءا من اآلخر وُمَكمًِّال له وُمَتمًِّما لرسالته في الحياة الزوجية واالجتماعية
  )٥٨(مــادة 

  توافر األهلية والشخصية المستقلة للمرأة
ة، وباحترام إرادتها، تتمتَّع المرأة في الشريعة اإلسالمية باألهلية الشرعية والقانونية الكامل

  .وباستقالل ِذّمتها المالية، وباحتفاظها باسم أسرتها
  )٥٩(مــادة 

  مسئولية الرجل عن األسرة
للرجل القوامة على األسرة، باعتبارها وحدة اجتماعية مكونة من عدة أفراد، والبد لها من رئاسة 

وينه البدني والنفسي لحمل تبعات وإال َفَسَد أمرها وتبّدد شملها، والرجل مؤّهل بحكم فطرته وتك
هذه المسئولية وَمَشقَّاتها، وهي ليست قوامة َقْهر وتسلط، ولكنها مسئولية وجوب وتكليف لرعاية 
  .األسرة وحمايتها وصيانتها، وضمان مصالحها المادية وآفالتها بالعمل والكسب وتحصيل المال

  )٦٠(مــادة 
  مسئولية المرأة في بيتها

م للمرأة نوًعا من المسئولية يناسب طبيعتها وتكوينها البدني والنفسي، ويعتبرها ُيَقرِّر اإلسال
راعية ومسئولة مع زوجها عما ترعاه من أمور البيت واألوالد، وهي مسئولية لها مكانتها 

وخطرها على األسرة والمجتمع آله، وال تقّل أهمية عن مسئولية الرجل، بل أعظم منها في 
  .األخالقيالتأثير المعنوي و

----------------------  
  

  الفصل الرابع
  الحقوق والواجبات الزوجية المتبادلة

  )٦١(مــادة 
  تثقيف الشباب بمبادئ اإلسالم في الزواج

ضرورة تثقيف الشباب من الجنسين بمبادئ اإلسالم وقيمه وآدابه وأصوله في شأن الزواج 
  .زوجية وأسرية صالحة وناجحةوأمور التعامل بين الزوجين، ووسائل تكوين حياة 

  الحقوق والواجبات المشترآة: المبحث األول 
  )٦٢(مــادة 

  التعاون على المسئوليات الزوجية



على آّل منهما واجب اإلخالص لآلخر والثقة به، والتناصح والتعاون على القيام بمسئوليات 
  .الحياة الزوجية ورعاية األبناء وتربيتهم في آل الظروف واألحوال

  )٦٣(مــادة 
  الحرص على التفاهم وعدم التنازع

تحّث الشريعة اإلسالمية آال من الزوجين على فْهم طبيعة اآلخر، والوْعي بالفوارق الفطرية 
والطبيعية والنفسية لكّل منهما، وبوجود قواسم وسمات مشترآة بينهما، آما تحّث الشريعة آال من 

االهتمام بعوامل التوافق واإليجابيات في شخصية الطرف  على -لنجاح الحياة الزوجية-الزوجين 
اآلخر، وحْصر أسباب االختالف، والبحث لها عن حلول وسط يتراضيان عليها، والبعد عن 

  .نزغات العناد واإلثارة واإلفراط في الغيرة وحّب التغلب على اآلخر
  )٦٤(مــادة 

  االحترام المتبادل
  :على آل من الزوجين

 اآلخر وتقدير متاعبه الحياتية ومراعاة مكانته في األسرة، وإعانته على تحمل  واجب احترام-١
  .أعبائه وعلى سائر شئونه، واحترام قرابته، واعتبارهم في مكانة قرابته من النسب

 مراعاة مشاعر اآلخر وتجنب آّل ما يجرح آرامته وآرامة أسرته، سواء في سرٍّ أو على مأل -٢
  .د من أهله أو أهلهامن الناس وخاصة أمام أح

  )٦٥(مــادة 
  ضوابط الخالف بين الزوجين

  . ال يجوز للزوجين فيما بينهما استعمال الشتم والتقبيح وإسماع أحدهما اآلخر ما يكره-١
 ال يجوز في حالة الخالف بين الزوجين إعراض أحدهما عن آالم اآلخر أآثر من ثالثة أيام -٢

 يجوز أليهما هجر اآلخر في الفراش إال لسبب شرعي وخيرهما الذي يبدأ بالسالم، آما ال
  .وبالشروط الواردة في األحكام الشرعية

 اللجوء إلى استعمال الضرب تجاوًزا -مهما بلغت درجة الخالف بين الزوجين- ال يجوز -٣
  .للضوابط الشرعية المقررة، ومن يخالف هذا المنع يكون مسئوًال مدنًيا وجنائًيا

لى إبقاء الخالف محصوًرا بينهما بعيًدا عن األطفال، وعدم إشاعته بين  ينبغي الحرص ع-٤
األهل والمعارف، ومحاولة حّله بالتفاهم بينهما، فإن َعَجَزا فباالحتكام إلى َحَكَمْين َعْدَلْين من أهله 

  .ومن أهلها
 ال َيْعَلُمه أحٌد سواهما  آتمان األسرار الزوجية؛ إذ َيطَِّلُع آلٌّ منهما على َأَدقِّ أسرار اآلخر، بما-٥

  .إال اهللا عز وجل، وإفشاُء هذه األسرار ولو بعد الطالق إثٌم ومعصيٌة وخيانٌة لألمانة
  )٦٦(مــادة 

  التزام آل منهما باآلداب اإلسالمية
  :يجب على آِل من الزوجين

راقبة اهللا  أن َيحثَّ آلٌّ منهما اآلخر على التزام طاعة اهللا والتحّلي بمكارم األخالق، وم-١
وخشيته في السر والعلن، وأن يأخذه بأداء حقوق اهللا آما يأخذه بحقوقه أو أشد، وأن يكون آلٌّ 

  .منهما قدوة لآلخر ولألبناء في هذا الشأن
 أن ُيعلِّم آلٌّ منهما اآلخر، أو ُيَيسَِّر له َتَعلُّم آل ما يحتاج إليه في إحسان حياته الدنيوية -٢

  .واألخروية
م آل منهما بالنظام والنظافة والتطهر في آل شئونهما، ليس فقط نظافة المكان والجسم  التزا-٣

والثياب، ولكن من باب أولى نظافة النفس وطهارتها ونظافة القلب واليد واللسان من جميع 
  .المحرمات واآلثام

ياته،  الحرص على االلتزام بالحالل الطيب، والكسب الحالل وتجنب الحرام مهما آانت مغر-٤
واالقتصاد واالعتدال في اإلنفاق دون إسراف وال تقتير، والبعد عن المظاهر والشكليات والتقليد 

  .األعمى لآلخرين



  )٦٧(مــادة 
  حسن الصلة بالناس وخاصة الجيران واألقارب

  :ينبغي على آل من الزوجين
  . الحرص على اآلداب الشرعية في زيارة اآلخرين واستقبالهم ومخالطتهم-١
 الحرص على إحسان الصلة بالناس وخاصة الجيران واألقارب وذوي األرحام واعتبار قرابة -٢

  .آل منهما في درجة قرابة النسب لآلخر
  . عدم اإلزعاج لآلخرين خاصة الجيران بأي وجه من أوجه اإلزعاج والضوضاء-٣
 المنتجات الوطنية  العناية بالصحة واجتناب العادات الغذائية السيئة، والحرص على استخدام-٤

  .ومقاطعة منتجات األعداء
----------------------  

  الحقوق الخاّصة للزوجة على زوجها:المبحث الثاني
  )٦٨(مــادة 

  االلتزام بتكاليف الزواج
، نفقات الزواج ومهر زوجته وتأثيث بيت -وحده-تفرض الشريعة اإلسالمية على الزوج 

ن ذلك إال برضائها وطيب نفسها ومع حفظ حقها فيما تسهم الزوجية، وال تتكلف الزوجة شيًئا م
  .به

  )٦٩(مــادة 
  المعاملة بالمعروف واإلحسان

توجب الشريعة اإلسالمية على الزوج أن يعامل زوجته بالمعروف واإلحسان ويتحقق ذلك بما 
  : يلي
ق في حلم  مراعاة فطرتها واختالف نشأتها ونظرتها لبعض األمور ومعاملتها باللين والرف-١

  .وهوادة، وأن يهيئ لها المسرات البريئة
 عدم منعها من زيارة والديها ومحارمها، إال في حالة ثبوت ضرر معتبر شرًعا وبقدر تالفي -٢

  .الضرر
  . االعتدال في الغيرة عليها دون إفراط وال تفريط-٣

  )٧٠(مــادة 
  حــــــق النفقـــــة

 اإلنفاق عليها بما يكفيها للطعام والشراب والمسكن  الحّق في-ولو آانت ذات ماِل-للزوجة 
والملبس والعالج من األمراض بقدر استطاعته ُيْسًرا وُعْسًرا في غير إسراف وال تقتير، على 

  .النحو الوارد تفصيًال في األحكام الشرعية
  )٧١(مــادة 

  عمل المرأة خارج البيت
أصًال، وهو ليس غاية في ذاته، ولكنه وسيلة عمل المرأة خارج بيتها في نظر اإلسالم أمر مباح 

لتحقيق مصلحة األسرة والمجتمع، وتطرأ عليه أحكام الوجوب والندب والحظر وْفق الظروف 
  :واألحوال، وفي آل الحاالت يخضع للضوابط اآلتية

  . أن يكون العمل مباًحا شرًعا، ومتفًقا مع مصلحة الجماعة وفطرة المرأة-١
 بين الزوجين في حدود مصلحة األسرة دون تكّلف وال إفراط، مع تحديد  التفاهم والتراضي-٢

  .»٧٦«العالقة المالية بين الزوجين على النحو المبين في المادة 
  . أولوية مصلحة األطفال في التربية والرعاية الصالحة باعتبارهم عماد األمة وجيل المستقبل-٣
  .رجل والمرأة االلتزام بالضوابط األخالقية اإلسالمية لل-٤

  )٧٢(مــادة 
  إعانتها في عمل المنزل



إذا اقتضت الظروف أن تعمل الزوجة خارج البيت، فعلى زوجها أن يعينها وأن يهّيئ لها سبل 
  .أداء عملها وإحسانه آما يعينها على أداء األعمال المنزلية ورعاية األطفال

----------------------   
  اصة على زوجته حقوق الزوج الخ: المبحث الثالث 

  )٧٣(مــادة 
  طاعته في المعروف

للزوج على زوجته أن تطيعه في المعروف، وهو آل أمر مباح شرًعا وال يصيبها منه ضرر أو 
  .إيذاء

  )٧٤(مــادة 
  عدم اإلسراف في اإلنفاق

يجب عليها أن تّتقي اهللا في ماله وأن تنفق منه بقدر حاجتها وحاجة أوالدها بحكمة وتبصُّر دون 
  .إسراف وال تبذير، وأال تتصّرف في شيء منه إال بإذنه، أو فيما يجري به العرف والعادة

  )٧٥(مــادة 
  حــّق االلتزام بآداب الدين

 على الزوجة أن تكون صالحة قانتة متأدبة بآداب الدين، ملتزمة باللباس الشرعي، والحشمة -١
  .والوقار والجّد في زينتها وآّل أعمالها

زوج َمْنع زوجته من آل ما يمكن أن ُيَؤدِّي إلى ارتكاب المنكرات والرذائل وارتياد من حّق ال-٢
  .أماآن اللهو العابث؛ وفي غير هذه األماآن يتم التفاهم بينهما وفق الضوابط الشرعية

  )٧٦(مــادة 
  مســئوليتها عن بيتها

م ألمثالهما، وهو واجب  على الزوجة القيام بشئون بيت الزوجية واألوالد على الوجه المالئ-١
عليها ديانة وبحكم روابط المودة والرحمة والتعاون على ما فيه سعادتهما، ولكنها ال ُتجبر عليه 
قضاء، وإذا آانت تعمل خارج المنزل، فعليها أن تسهم في نفقات البيت بالقدر المناسب لحالهما 

  .نوحسبما يتفقان عليه رضاء، أو بتقدير َحَكم َعْدل بين الطرفي
 إذا آانت ذات مال وأعسر زوجها، وجب عليها اإلنفاق عليه وعلى األوالد وترجع على -٢

  .الزوج بما أنفقته إذا أيسر وْفق الضوابط وفي الحدود المقررة شرًعا
----------------------  

  
  الفصل الخامس

  الحقوق المتبادلة بين اآلباء واألبناء 
  )٧٧(مــادة 

  ء وأبنائهمأساس العالقة بين اآلبا
يقيم اإلسالم عالقة األبوة والبنوة على أساس متين من البرِّ والترابط والود والرحمة، وجعل لكل 

من الطرفين حقوًقا وعليهما واجبات متبادلة، وسيأتي بيان حقوق األبناء على اآلباء في الفصل 
  .الخامس من الباب الرابع الخاص بحقوق وواجبات الطفل في اإلسالم

  )٧٨ (مــادة
  حقوق اآلباء على أبنائهم

  . صحبتهما بالمعروف ولو آانا على غير دينه أو مذهبه-١
  . اإلحسان إليهما وإآرامهما والقيام بحقوقهما ورعاية شيخوختهما وخاّصة أمه-٢
  . أال يرفع صوته عليهما وال َيْنَهرهما وال يؤذيهما أدنى إيذاء ولو باإلشارة-٣
تهما بالدعاء واالستغفار لهما َوإنفاذ عهدهما ووصيتهما وإآرام  رعاية حقوقهما بعد وفا-٤

  .صديقهما وصلة رحمهما
----------------------  



  الفصل السادس
  فــي تعـــــدد الزوجات

  )٧٩(مــادة 
  ضوابـــط التعــــــــّدد

شْرط يباح تعدد الزوجات في الحدود المقررة شرًعا؛ تحقيًقا لمصلحة شرعية أو اجتماعية، وب
القدرة على تبعات اإلنفاق على الزوجات واألبناء، وتحقيق العدالة بينهم بالمساواة التامة في 

  .المسكن والمأآل والملبس والمبيت وآّل شئون الحياة
  )٨٠(مــادة 

  عدم إظهار الميل إلحدى الزوجات
ي إلحدى تحّث الشريعة على التوازن النفسي بعدم المبالغة في إظهار الحب والميل القلب

  .الزوجات
  )٨١(مــادة 

  اشتراط عدم التعّدد
يجوز للزوجة أن تشترط في عقد الزواج أال يتزوج عليها زوجها، وأن تحّدد الجزاء المترّتب 

  .على مخالفة هذا الشرط
  )٨٢(مــادة 

  متى يكون التعّدد سبًبا للطالق
ر للزوجة آان من حقها طلب إذا لم يراِع الزوج الشروط الشرعية للتعّدد، وترّتب على ذلك ضر

  .الطالق، فإذا لم َيْسَتجْب الزوُج َطَلَبْت من القاضي تطليَقها منه
----------------------  

  
  الفصل السابع

  فـــــي الفرقــــة 
  الطالق: المبحث األول 

  )٨٣(مــادة 
  ماهيته والحكمة من ورائه

دة، وهو من المباحات اْلُمْبَغَضة في هو انفصام رابطة الزواج بإرادة الزوج المنفر: الطالق
اإلسالم بل أبغض الحالل إلى اهللا، وقد ُشِرَع للتََّخلُِّص من زواٍج لم يتحقق مقصوُده الشرعي، 

  .حينما َيْسَتْحِكُم الخالف بين الزوجين ويتأآد استحالُة استمراِر الزواج
  )٨٤(مــادة 

  ضرورة الصبر واالحتمال
ة على آلٍّ من الزوجين الصبر على شريك حياته واحتماله إلى أبعد مدى ُتْوجُب الشريعة اإلسالمي

  .مستطاع
  )٨٥(مــادة 

  تضييق أسباب الطالق
تعمل الشريعة اإلسالمية على تضييق سبل إيقاع الطالق، وتعقيد إجراءاته وتعّددها، وتحرص 

ذا الهدف آليات على استدامة الزواج وتجّنب استحكام الخالف بين الزوجين، وأوردت لتحقيق ه
  .ووسائل متعددة مبسوطة في األحكام الشرعية

  )٨٦(مــادة 
  مـــتعة الطـــالق

تحّث الشريعة اإلسالمية على إعطاء الزوجة المطّلقة عطاًءا مادًيا يسمى المتعة بقدر َيَسار الزوج 
  .ومدة الزواج تطييًبا لنفسها وجبًرا لما أصابها من ضرٍر بسبب الطالق

----------------------  



  التطليق: المبحث الثاني 
  )٨٧(مــادة 

  التطلــيق للضــرر
إذا وقع على الزوجة ضرر من زوجها، يتعّذر معه دوام العشرة بين أمثالهما آان لها الحق في 
طلب الطالق، فإذا امتنع زوجها عن طالقها رفعت أمرها إلى القاضي، فإذا ثبت الضرر قضى 

التطليق للضرر يقع بائًنا بينونة صغرى، فال تحّل لزوجها إال بعقد لها بالتطليق من زوجها، و
  .ومهر جديدين إذا لم يكن الطالق مكّمًال للثالث

  )٨٨(مــادة 
  التطليق لعدم اإلنفاق أو للَغْيبة المنقطعة

للزوجة حق طلب الطالق إذا امتنع زوجها عن اإلنفاق عليها، أو غاب عنها َغْيبة بعيدة منقطعة 
 مفقوًدا أو مسجوًنا مدة طويلة، ولم يكن له مال ظاهر تنفق منه، أو له مال ولكنها تضررت أو آان

  .من ُبْعِده عنها، وذلك وْفق الضوابط والشروط الواردة في األحكام الشرعية
  )٨٩(مــادة 

  الخلــــــــــــع
جب الطالق إذا أبغضت المرأة زوجها وأصابها النفور منه دون سبب من جانبه يتوافر به مو

للضرر، ولم ُتِطْق صبًرا على اإلقامة معه، آان لها الحق في طلب الطالق مقابل التنازل عن 
  . حقوقها المالية المترتبة على الطالق وأن ترّد إليه ما قّدمه لها من مهر وهدايا

قا أو لم هذا النوع من الطالق يعرف بالخلع، وهو يتم في األصل باالتفاق بين الطرفين، فإذا لم يتف
  .يستجب الزوج تعّسًفا، رفعت الزوجة أمرها إلى القاضي ليحكم بتطليقها من زوجها طالًقا بائًنا

----------------------  
  فســخ عقــد الزواج: المبحث الثالث 

  )٩٠(مــادة 
  ســـبب الفســــخ

ستحكًما ال يمكن لكلٍّ من الزوج والزوجة حّق طلب التفريق بينهما، إذا وجد في اآلخر عيًبا م
البرء منه، أو يمكن بعد زمن طويل، وال يمكن العيش معه إال بضرر، وذلك بشرط عدم العلم 

بالعيب إذا آان قائًما قبل العقد، وعدم الرضاء به صراحة أو ضمًنا إذا وقع العلم أو حدث المرض 
  .بعد العقد

بر الفرقة فسًخا لعقد الزواج ال ويستعان بأهل الخبرة في تحديد العيوب الموجبة للتفريق، وتعت
  .طالًقا

----------------------  
  
  

  الباب الرابع 
  حقوق وواجبات الطفل في اإلسالم

  
  الفصل األول

  العناية بالطفل منذ بدء تكوين األسرة
  ) ٩١(مــادة 

  طلب الولد حفًظا للجنس البشري
  . الطفل نعمٌة إلهية، ومطلٌب إنسانيٌّ فطرّي-١
  . الشريعة اإلسالمية في طلب األوالد حفًظا للجنس البشري وُتَرغِّب-٢
 ولذلك ُتحرِّم الشريعة تعقيم الرجال والنساء واستئصال األرحام واإلجهاض بغير ضرورة -٣

  .طبية، آما ُتحرِّم الطرق التي تحول دون استمرار مسيرة البشرية



  .ن رجٍل وامرأة من حق الطفل أن يأتي إلى الحياة عن طريق الزواج الشرعي بي-٤
  ) ٩٢(مــادة 

  الرعاية المتكاملة منذ بدء الزواج
  : تشمل رعاية الشريعة اإلسالمية للطفل المراحل التالية-١
  . اختيار آل من الزوجين لآلخر-أ
  . فترة الحمل والوالدة-ب
  ).مرحلة الطفل غير المميِّز( من الوالدة حتى التمييز -ج
  ). الطفل المميِّزمرحلة( من التمييز حتى البلوغ -د
  . وتنشأ للطفل في آل من هذه المراحل حقوق تالئمها-٢

  ) ٩٣(مــادة 
  األسرة مصدر القيم اإلنسانية

األسرة محِضن الطفل وبيئته الطبيِعيَّة الالزمة لرعايته وتربيته، وهي المدرسة األولى التي ُيَنّشأ 
  .الدينيةالطفل فيها على القيم اإلنسانية واألخالقية والروحية و

  )٩٤(مــادة 
  االلتزام بمعايير الزواج الناجح

من حق الطفل على أبويه أن ُيْحسن آّل منهما اختيار اآلخر، وأن يلتزم بمعايير الزواج الناجح 
  .من هذا الميثاق» ٥١«التي حددتها الشريعة اإلسالمية والمنصوص عليها في المادة 

----------------------  
  

  الفصل الثاني
  ـــريات والحقوق اإلنسانية العامةالح

  )٩٥(مــادة 
  حق الحياة والبقاء والنماء

  . لكل طفل منذ تخّلقه جنيًنا حٌق أصيٌل في الحياة، والبقاء، والنماء-١
  . يحرم إجهاض الجنين إال إذا تعرضت حياة األم لخطر محقق ال يمكن تالفيه إال باإلجهاض-٢
ة الصحية والتغذية المالئمة من خالل رعاية أمه  من حق الجنين الحصول على الرعاي-٣

  . الحامل
 َيْحُرم بوجه عام اإلضرار بالجنين، وقد نظمت الشريعة اإلسالمية الجزاء المدني والعقابي -٤

  .لمن يخالف ذلك
  )٩٦(مــادة 

  االحتفاء بمقدم الطفل
 والتهنئة به من حّق الطفل عند والدته إحسان تسميته، وإبداء السرور والبشرى بمقدمه،

واالحتفال بمولده، وتأمر الشريعة اإلسالمية بالتسوية بين البنين والبنات في آل هذه األمور، 
  .وُتَحرِّم التسخُّط بالبنات، أو فعل أي شيء يؤذيهن

  ) ٩٧(مــادة 
  الحفاظ على الهوية

لغته، للطفل الحق في الحفاظ على ُهويته، بما في ذلك اسمه، وجنسيته، وِصالته العائلية، وآذلك 
  .وثقافته، وعلى انتمائه الديني والحضاري

  ) ٩٨(مــادة 
  تحريم التمييز بين األطفال

ييز ُتحرُِّم الشريعة اإلسالمية أي نوع من أنواع التفرقة أو التمييز بين األطفال سواٌء أآان التم
بسبب عنصر الطفل أو والديه أو الوصي القانوني عليه، أو لونهم أو جنسهم أو جنسيتهم أو لغتهم 



  ) ٩٩(مــادة 
  الرعاية الصــــــحيـة

للطفل حق التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه، وله حق استخدام مؤسسات الوقاية والعالج 
  .وإعادة التأهيل

  ) ١٠٠(مــادة 
  المعامـــلة الحانيــــة

  .حتهللطفل الحق في أن يلقى من والديه ومن غيرهما المعاملة الحانية العادلة المحقِّقة لمصل
  ) ١٠١(مــادة 

  االستمتاع بوقت الفراغ
للطفل حق االستمتاع بطفولته، فال ُيسلب حقه في الراحة، واالستمتاع بوقت الفراغ، ومزاولة 

األلعاب واالستجمام والمشارآة بحرية في الحياة الثقافية والفنية بما يتناسب مع سنه ويحفظ 
  . وقانوًناهويته، مع إبعاده عن وسائل اللهو المحرم شرًعا

  ) ١٠٢(مــادة 
  حرية الفكر والُوْجدان

 للطفل في حدود الضوابط الشرعية والقانونية الحق في حرية الفكر والُوْجدان، وله الحق في -١
  .رعاية فطرته التي ولد عليها

 وللوالدين والمسئولين عن رعايته شرًعا وقانوًنا حقوق وعليهم واجبات في توجيه الطفل -٢
  . بطريقة تنسجم مع قدراته المتطورة ومصالحه الحقيقيةلممارسة حقه

  ) ١٠٣(مــادة 
  حريــــــة التعبـــير

  . للطفل الحق في حرية التعبير، بما ال يتنافى مع تعاليم اإلسالم وآدابه-١
 ويشمل هذا الحق حرية طلب جميع أنواع المعلومات واألفكار القويمة التي ال تتنافى مع -٢

الدين والوطنية، وحرية تلقيها وإذاعتها سواء بالقول أو بالكتابة، أو بالفن أو بأية مبادئ األخالق و
  .وسيلة أخرى مناسبة لظروفه وقدراته الذهنية

 وللطفل القادر على تكوين آرائه الخاصة حقُّ التعبير بحرية عن تلك اآلراء، في جميع -٣
اجَب وفًقا لسن الطفل، ونضجه، ولمصالحه المسائل التي تخصه، وُتوَلى آراُء الطفل االعتباَر الو

  .الحقيقية
 وال يحّد من هذه الحرية سوى احترام حقوق الغير، أو سمعتهم، أو حماية األمن الوطني، أو -٤

  .النظام العام أو الصحة العامة، أو اآلداب العامة
----------------------  

  الفصل الثالث
  حقـــوق األحوال الشخصية

  )١٠٤(مــادة 
  لنســــبا
  . للطفل الحق في االنتساب إلى أبيه وأمه الشرعيين-١
 الممارسات التي تشكك في انتساب الطفل إلى أبويه، آاستئجار -بناء على ذلك- وَتْحُرُم -٢

  .األرحام ونحوه
  . وُتتََّبع في ثبوت النسب أحكاُم الشريعِة اإلسالمية-٣

  ) ١٠٥(مــادة 
  الرضــاع



أن ترضعه أمه، إال إذا منع من ذلك مصلحة الرضيع، أو المصلحة للطفل الرضيع الحق في 
  .الصحية لألم

  ) ١٠٦(مــادة 
  الحضــانة

 والقيام على تنشئته، وتربيته، -أي ضمه- للطفل الحّق في أن يكون له من يقوم بحضانته -١
م الشريعة وقضاء حاجاته الحيوية والنفسية، واألم أحق بحضانة طفلها، ثم من تليها وفًقا ألحكا

  . اإلسالمية
 ويشمل نظام الحضانة األطفال األيتام، واللقطاء، وذوي االحتياجات الخاصة، والالجئين، -٢

  .والمحرومين بصفة مؤقتة أو دائمة من بيئتهم العائلية، والمقهورين بالطرد ونحوه
اعية بكافة  وال تجيز الشريعة اإلسالمية نظام التبني، ولكنها تكفل حقوق الرعاية االجتم-٣

  .صورها لألطفال أًيا آان انتماؤهم
 وتقوم مؤسسات المجتمع آافة ومنها الدولة، بتوفير الدعم والخدمات الالزمة لمعاونة -٤

  . الحاضنات على القيام بواجباتهن
 الوالدان صاحبا الحضانة أساًسا، وال يمكن فصل الطفل عنهما أو عن أحدهما إال لضرورة -٥

  .تقدر بقدرهاراجحة، والضرورة 
 الوالدان مسئوالن بالتشاور بينهما عن رعاية الطفل، ومصالحه، وآيفية معيشته، ويمكن أن -٦

يستعينا بجهة الرعاية االجتماعية المختصة أو القضاء عند الحاجة لتحقيق تلك الرعاية، وهذه 
  .المصلحة

والطبي وفق  ومصلحة الطفل يقدرها أهل الخبرة واالختصاص القضائي واالجتماعي -٧
  .الظروف المحيطة بكل طفل على حدة

  ) ١٠٧(مــادة 
  النـفـقــة

  . لكل طفل الحق في مستوى معيشي مالئم لنموه البدني، والعقلي، والديني، واالجتماعي-١
 على أبيه، ثم على غيره من أقاربه الموسرين، وفًقا - الذي ال مال له - ويثبت هذا الحق للطفل -٢

  .إلسالميةألحكام الشريعة ا
 ويمتد هذا الحق للولد حتى يصبح قادًرا على الكسب وتتاح له فرصة عمل، وللبنت حتى -٣

  .تتزوج وتنتقل إلى بيت زوجها، أو تستغني بكسبها
 وعلى مؤسسات المجتمع آافة ومنها الدولة مساعدة الوالدين، وغيرهما من األشخاص -٤

  .لالزمة لنموهالمسئولين عن الطفل، في تأمين ظروف المعيشة ا
----------------------  

  الفصل الرابع
  األهليــة والمسئولية الجنائية

  ) ١٠٨(مــادة 
  األهلية المحدودة للجنين

ويتمتع الجنين بأهلية وجوب محدودة للحقوق المالية التي تقررها له الشريعة اإلسالمية، فيحتفظ 
لوالدين أو األقرباء أو الغير، على أن له بحصته في الميراث، والوصية، والوقف، والهبة من ا

  .تكون معلقة بميالده حًيا
  ) ١٠٩(مــادة 

  أهلية الوجوب للطفل
 بأهلية وجوب آاملة فيكون له بذلك حقوق في الميراث -منذ والدته حيا- يتمتع الطفل -١

  .والوصية والوقف والهبة وغيرها
 بما في ذلك التأمين االجتماعي واإلعانات  يبدأ حق الطفل في االنتفاع من الضمان االجتماعي،-٢

  .وغيرها منذ والدته



  ) ١١٠(مــادة 
  أهليـة األداء
 مناطها الرشد العقلي، بالقدرة على - هي أهلية الطفل للتصرف في حقوقه وأمواله -أهلية األداء 

، معرفة النافع من الضار، ويتدرج التمييز العقلي َحَسب المراحل العمرية، ويتأثر بالسن
  .وبعوارض األهلية التي قد تعدمها أو تنقصها

  ) ١١١(مــادة 
  تدرج المسئولية الجنائية والمعاملة الخاصة

 الطفل الذي لم يبلغ سن التمييز التي يحددها القانون، يكون غير مسئول جنائيا، ويجوز أن -١
  .يخضع ألحد تدابير الرعاية المقررة قانوًنا

ييز ولم يصل إلى سن البلوغ التي يحددها القانون، تتدرج معاملته  الطفل الذي تجاوز سن التم-٢
  .إما بإخضاعه ألحد تدابير الرعاية أو ألحد تدابير اإلصالح أو لعقوبة مخففة

  : في آل األحوال للطفل الحق في-٣
  . مراعاة سنه، وحالته، وظروفه، والفعل الذي ارتكبه-أ
رامته، وقدره، وتعزز احتراَم حقوقه اإلنسانية،  أن تتم معاملته بطريقة تتفق وإحساسه بك-ب

  .وحرياته األساسية، والضمانات القانونية، احتراًما آامًال
  . تشجيع إعادة اندماجه وقيامه بدور بنَّاء في المجتمع-ج
 محاآمِته أمام هيئة قضائية مختصة ومستقلة ونزيهة تفصل في دعواه على وجه السرعة، -د

عيون وقانونيون، وبحضور والديه أو المسئولين عن رعايته قانوًنا ما لم ويساعدها خبراُء اجتما
  .يكن ذلك في غير مصلحة الطفل الفضلى

  . تأمين قيام سلطة قضائية أعلى إلعادة النظر في القرار الصادر ضده-هـ
----------------------  

  الفصل الخامس
  إحســـان تربية الطفل وتعليمه

  )١١٢(مــادة 
  لفاضلة والمتكاملة وفق الضوابط الشرعيةالتربية ا

 الحق تجاه والديه أن يقوما بمسئوليتهما المشترآة عن إحسان تربيته تربية قويمة ومتوازنة، -١
وعن نموه العقلي والبدني، وينصرف هذا الحق إلى آل من يحل محل الوالدين من المسئولين عن 

  .لفضلى موضع اهتمامهما األساسيرعايته والقيام على مصالحه، وتكون مصالح الطفل ا
 ومن أولويات التربية األساسية تعليمه قواعد اإليمان، وتدريبه على عبادة اهللا، وطاعته، -٢

وتأديبه بآداب اإلسالم، ومكارم األخالق، وتعويده على اجتناب المحرمات، وسائر السلوآيات 
إلى الرياضة المفيدة، والقراءة والعادات السيئة والضارة، والبعد عن قرناء السوء، وتوجيهه 

  .النافعة، وأن يكون الوالدان أو المسئولون عن رعايته قدوة عملية صالحة له في آل ذلك
 وعليهم مراعاة التدرج في منحه هامًشا من الحرية، وفًقا لتطوره العمري، بما يعمق شعوره -٣

  . القانونيةبالمسئولية؛ تمهيًدا لتحمله المسئولية الكاملة عند بلوغه السن
 من الضروري حماية الطفل وخاصة في سن المراهقة من استثارة الغرائز الجنسية، -٤

  :واالنفعال العاطفي عند التوعية الجنسية، ويجب في جميع األحوال
 استخدام األسلوب األمثل في التعبير، والمالئم لكل مرحلة من مراحل نمو الطفل العقلي -أ

  .والوجداني
ومات الجنسية بصورة مالئمة لمرحلته العمرية في مواد العلوم المناسبة لها آعلم  إدماج المعل-ب

  .األحياء، والعلوم الصحية، والعبادات واألحوال الشخصية، والتربية الدينية
 اقتران عرض مواد التوعية الجنسية بتعميق اآلداب السلوآية اإلسالمية المتصلة بهذه الناحية، -ج

  .ام، ومخاطر انحراف السلوك الجنسي عن التعاليم اإلسالمية الساميةوبيان الحالل من الحر



 وفي جميع األحوال، يجب العمل على وقاية المراهقين من الممارسات التي تشجع على -٥
االنحراف، أو على إثارة الغرائز الدنيا المخالفة للتعاليم الدينية ولقيم المجتمع، وذلك بمنع 

ادي الرياضية، وتعيين مدربات للفتيات بها، ومنع ارتياد المراهقين االختالط في المدارس، والنو
من الجنسين ألماآن الفساد واللهو العابث، وتقرير عقوبات رادعة للمسئولين عن تلك األماآن في 

  .حالة مخالفة ذلك
  ) ١١٣(مــادة 

  العادات االجتماعية الطيبة
ات االجتماعية الطيبة، وخاصة بالحرص من حق الطفل أن ينشأ منذ البداية على اآتساب العاد

على التماسك األسري واالجتماعي، بالتوادِّ والتراحم بين أفراد األسرة واألقرباء، وصلة 
األرحام، واإلحسان إلى الوالدين، وطاعتهما في المعروف، والبر بهما، واإلنفاق عليهما، 

لمقررة شرًعا، وعلى توقير الكبير، ورعايتهما عند الحاجة لِكَبر أو عوز، وأداء سائر حقوقهما ا
  .والرحمة بالصغير، وحب الخير للناس، والتعاون على البر والتقوى

  ) ١١٤(مــادة 
  التعليم المتكامل والمتوازن للطفل

  : يحق للطفل الحصول على تعليم يهدف إلى:  في إطار الضوابط الشرعية-١
 مدبر، وآوٍن مسخَّر، وإنساٍن ذي رسالة، ِمن خالٍق:  تنمية وعي الطفل بحقائق الوجود الكبرى-أ

  .وحياِة ابتالٍء في الدنيا تمهيًدا لحياِة جزاٍء في اآلخرة
 تنمية شخصية الطفل، ومواهبه، وقدراته العقلية، والبدنية إلى أقصى إمكاناتها بما يمكِّنه من -ب

  .أداء رسالته في الحياة
  . ة، وتوعيته بواجباته الخاصة والعامة تنمية احترام حقوق اإلنسان، وحرياته األساسي-ج
  .   تنمية احترام ذات الطفل وهويته الثقافية ولغته وقيمه الخاصة بدينه ووطنه-د
 إعداد الطفل لحياة تستشعر المسئولية في مجتمع حر، َيْنُشد الحفاظ على قيمه الدينية -هـ

م، والتسامح، والمساواة بين واإلنسانية، واالقتراب من مثله العليا بروح من التفاهم، والسل
الجنسين في الكرامة اإلنسانية، والتعارف بين جميع الشعوب والجماعات العرقية والوطنية 

  . والدينية
 تنمية احترام البيئة الطبيعية، في سياق الوعي بتسخير الكون لإلنسان، لتمكينه من أداء رسالته -و

  . في الحياة، خليفًة في إعمار األرض
  :يل ذلك ينبغي وفي سب-٢
 جعل التعليم األساسي إلزاميا ومتاًحا مجاًنا للجميع، ومشتمًال على المعارف األساسية الالزمة -أ

  . لتكوين شخصية الطفل وعقله
 تشجيع وتطوير جميع أشكال التعليم الثانوي، سواء العام أو المهني، لتغطية احتياجات -ب

وض الكفاية، المحققة ألهداف المجتمع، وتوفيرها المجتمع من العمالة القادرة على تحقيق فر
وإتاحتها لجميع األطفال، واتخاذ التدابير المناسبة مثل مجانية التعليم وتقديم المساعدة المالية، عند 

  .الحاجة إليها
 جعل التعليم العالي المزود بجميع الوسائل المناسبة متاًحا للجميع على أساس القدرات العقلية -ج

  .د البدني والنفسيواالستعدا
  ) ١١٥(مــادة 

  الحصول على المعلومات النافعة
 للطفل الحق في الحصول على المعلومات والمواد التي تبثها وسائل اإلعالم، وتستهدف تعزيز -١

رفاهيته االجتماعية، وتعميق ثقافته الدينية، وحماية صحته الجسدية والعقلية، والوقاية من 
  . به في هذه النواحي جميًعاالمعلومات والمواد الضارة



 وعلى مؤسسات المجتمع آافة ومنها الدولة تشجيع إنتاج وتبادل ونشر المعلومات، والمواد -٢
ذات المنفعة الثقافية، والخلقية، والدينية، واالجتماعية، وتيسير وصولها لألطفال، ومنع إنتاج 

  .ونشر المعلومات الضارة باألطفال في هذه الجوانب جميعها
  
  لفصل السادسا

  الحمــاية الـمـتكـامــلة
  )١١٦(مــادة 

  الحماية من اإليذاء واإلساءة
 للطفل الحق في حمايته من آافة أشكال اإليذاء، أو الضرر أو أّي تعسُّف، ومن إساءة معاملته -١

 أو بدنًيا أو عقلًيا أو نفسًيا، ومن اإلهمال أو أية معاملة ماسة بالكرامة من أي شخص يتعهد الطفل
  .يقوم برعايته

 وال يخل هذا الحق بمقتضيات التأديب والتهذيب الالزم للطفل، وما يتطلبه ذلك من جزاءات -٢
مقبولة تربويا، تجمع بحكمة وتوازن بين وسائل اإلفهام واإلقناع والترغيب والتشجيع، ووسائل 

  .الترهيب والعقاب بضوابطه الشرعية والقانونية والنفسية
ات المجتمع آافة ومنها الدولة تقديم المساعدة المالئمة للوالدين ثم لغيرهم من  وعلى مؤسس-٣

المسئولين القانونيين عن الطفل، في االضطالع بمسئوليات تربية الطفل واتخاذ جميع التدابير 
االجتماعية والتشريعية، واإلعالمية والثقافية الالزمة لغرس مبادئ التربية اإليمانية، وإقامة 

  .فاضل، ينبذ الموبقات والعادات المنكرة، ويتخلق بأقوم األخالق وأحسن السلوآياتمجتمع 
  )١١٧(مــادة 

  الحماية من المساس بالشرف والسمعة
 للطفل الحق في الحماية من جميع أشكال االستغالل، أو االنتهاك الجنسي، أو أي مساس غير -١

  .قانوني بشرفه أو سمعته
ام المواد المخدِّرة، والمواد المؤثرة على العقل، والمشروبات  وله حق الحماية من استخد-٢

  .الكحولية والتدخين ونحوها
  . وله حق الحماية من االختطاف، والبيع، واالتجار فيه-٣
 وعلى الوالدين والمسئولين عن رعايته شرًعا وقانوًنا توعية الطفل، وإبعاُده عن قرناء السوء، -٤

مجالس اللهو الباطل وسماع الفحش، وتقديم القدوة الحسنة، وعن آافة المؤثرات السيئة، آ
  .والصحبة الصالحة التي تعين على حمايته

 وعلى مؤسسات المجتمع آافة ومنها الدولة واجب اتخاذ التدابير الوقائية الالزمة لتنقية وسائل -٥
 التشريعية اإلعالم من آل ما يؤثر، أو يشجع، أو يساعد على انحراف الطفل واتخاذ التدابير

  .واالجتماعية والتربوية التي تحقق ذلك
  ) ١١٨(مــادة 

  الحماية من االستغالل االقتصادي
 للطفل الحق في الحماية من االستغالل االقتصادي، ومن أداء أي عمل ينطوي على خطورة، -١

البدني، أو أو يعوقه عن االنتظام في التعليم األساسي اإللزامي، أو يكون ضارا بصحته، أو بنموه 
  .العقلي، أو الديني، أو المعنوي، أو االجتماعي

 ويدخل في ذلك تحديد حد أدنى لسن التحاق األطفال باألعمال المختلفة، ووضع نظام مناسب -٢
  .لساعات العمل وظروفه

  ) ١١٩(مــادة 
  الحـــــــرب والطوارئ

  .باشًرا في الحرب ال يشترك الطفل قبل بلوغه السن المقررة قانوًنا اشتراًآا م-١



 وللطفل في حاالت الطوارئ والكوارث والمنازعات المسلحة أولوية الحماية والرعاية -٢
الخاصة بالمدنيين من حيُث عدم جواز قتله أو َجْرحه أو إيذائه أو أََْسِره، وله أولوية الوفاء بحقوقه 

  .في المأوى والغذاء والرعاية الصحية واإلغاثية
----------------------  

  الفصل السابع
  مراعاة المصالح الفضلى للطفل

  )١٢٠(مــادة 
  االستفادة من إعالنات حقوق اإلنسان

بأيٍّ من حقوق اإلنسان المنصوص عليها في إعالن القاهرة ]) ١([ال تخلُّ أحكاُم هذا الباب الرابع
 ٥(ي في حول حقوق اإلنسان في اإلسالم الصادر عن مؤتمر القمة لمنظمة المؤتمر اإلسالم

، والذي ُيعد مع هذا الميثاق وحدًة متكاملة، وال مع أي إعالن دولي ال يتعارض )م١٩٩٠أغسطس
  . مع أحكام الشريعة اإلسالمية

  ) ١٢١(مــادة 
  اتخاذ تدابير إعمال حقوق الطفل

تتخذ مؤسساُت المجتمع آافة ومنها الدولة التدابيَر المالئمَة إلعمال الحقوق المقررة في هذا 
باب، وتوفر للطفل التوجيه واإلرشاد المالئمين لقدراته المتطورة عند ممارسته هذه الحقوق، مع ال

احترام مسئوليات الوالدين، أو األقرباء، أو األوصياء، أو غيرهم من األشخاص المسئولين قانوًنا 
  . عن الطفل، واحترام حقوقهم وواجباتهم

  )١٢٢(مــادة 
   آل ما يتعلق باألطفالمراعاة مصالح الطفل الفضلى في

في جميع اإلجراءات التي تتعلق باألطفال، سواء قامت بها الهيئات التشريعية أو القضائية أو 
اإلدارية، أو مؤسسات الرعاية االجتماعية العامة أو الخاصة، يكون االعتبار األول لمصالح 

اد المسئولين شرًعا الطفل الفضلى، مع مراعاة حقوق والديه أو أوصيائه أو غيرهم من األفر
  .وقانوًنا عنه وواجباتهم

----------------------  
  
  

  الباب الخامس 
  من األسرة الصغرى إلى األسرة الكبرى 

  
  الفصل األول

  التكافـــل االجتماعـي
  مكانة التكافل في اإلسالم: المبحث األول 

  )١٢٣(مــادة 
  مبدأ التكافل وأساس قيامه
 من أهم المقاصد العامة، واألهداف األساسية في اإلسالم، والذي يجب التكافل المالي واالجتماعي

تحقيقه في المجتمع اإلسالمي، ويقوم على مبدأين أساسيين يحيطهما اإلسالم بأقصى درجات 
  .مصلحة الجماعة ووحدتها وتماسكها، واألخوة اإلنسانية الشاملة: الرعاية واالهتمام وهما

  )١٢٤(مــادة 
  ي اإلسالمدوائر التكافل ف

تّتسع فكرة التكافل في اإلسالم في دوائر متماسكة الحلقات حتى تستوعب المجتمع آله، فتشمل 
التكافل المالي والمعنوي واالجتماعي بكل صوره بين أفراد األْسرة الواحدة وبين األَسر وبعضها، 



ونقتصر هنا على بيان صور ومجاالت التكافل في ميدان األْسرة، وهي النواة األساسية للمجتمع 
  .وبصالحها يصلح سائر أحواله

----------------------  
  أحكــام عامـة: المبحث الثاني 

  )١٢٥(مــادة 
  الفطرة االجتماعية تقتضي التكافل

تماعي مفطور على العيش في جماعة، وال يستطيع أن يحيا منفرًدا، ولذا آان اإلنسان آائن اج
التكافل بين األغنياء والفقراء، وإعانة بعضهم بعًضا في الضّراء والمشارآة في السّراء من أهم 

  .القواعد األساسية لبناء التضامن االجتماعي وتحقيق الوحدة واألخوة اإلنسانية بين البشر
  )١٢٦(مــادة 

  ـــدود التكافـــلح
التكافل االجتماعي في اإلسالم يضمن للفرد توفير حاجاته األساسية من الضروريات والحاجيات 

والتحسينيات، في المسكن والمأآل والملبس والعالج والتعليم بالقدر الكافي لحاجة الشخص 
  .المعتاد من أواسط الناس ليس بأدناهم وال أعالهم

  )١٢٧(مــادة 
  مع اإلسالميتعاون المجت

أقام اإلسالم المجتمع اإلسالمي على التعاون على البر والتقوى، والتكافل االجتماعي من أهم 
صور البر؛ إذ يحقق مصلحة لألمة بما يشيعه من ترابط بين أفراد المجتمع وبما يوفره من دعم 

  .قدرة األفراد على الزواج وبناء األسر
  )١٢٨(مــادة 

  التكافـــل حـق وواجب
تكافل في اإلسالم ليس صدقة طوعية متروآة إلرادة األفراد إن شاءوا أدوها أو منعوها، بل ال

جعله اإلسالم حًقا في مال األغنياء واجب األداء إلى مستحقيه دون منٍّ وال أذى، وشرع لضمان 
  .وصوله إليهم نظاًما دقيًقا يجمع بين مسئولية األغنياء ومسئولية ولّي األمر

  )١٢٩(مــادة 
  المستـحقون للتكافــل

المستحقون للتكافل في اإلسالم هم آافة فئات المجتمع غير القادرة على الوفاء باحتياجاتها 
األساسية، المقيمون في الدولة اإلسالمية بصفة دائمة أو بصفة مؤقتة طارئة، من اليتامى 

في مصالح مشروعة والضعفاء والفقراء والمساآين ومن أصابتهم الكوارث، أو تحملوا أية ديون 
  .وال يستطيعون سدادها، سواء أآانوا مسلمين أو غير مسلمين

  )١٣٠(مــادة 
  التكافل في اإلسالم أساس العبادات المالية

التكافل في اإلسالم أحد المقاصد الشرعية المهمة لكثير من التشريعات والنظم التي يقوم عليها 
ية آالزآاة والنفقات بين ذوي القربى، واألمر المجتمع اإلسالمي والتي تعرف بالعبادات المال

بصلة الرحم، ونظام العاقلة وهي مشارآة أقارب الجاني من الَعَصَبات في تحمل دية القتل الخطأ، 
واألمر بعدالة توزيع الدخل القومي بين األغنياء والفقراء والقرض اَلَحَسن والكفَّارات والنذور 

  .وغيرها
----------------------  

  مبحث الثالثال
  )١٣١(مــادة 

  األحـكام التفصيلية للتكافـل



تتدرج األحكام الشرعية لاللتزام التكافلي بين الوجوب والندب، آما تتنوع دوائر االستحقاق، 
درجة القرابة بين صاحب المال والمستحق، ونوع التكليف الشرعي : وذلك من وجوه عدة منها

 واجبة أو صدقة تطوعية، وبحسب نوع حاجة المستحق على المال إن آان زآاة مفروضة أو نفقة
إن آانت ضرورّية أو حاجّية أو تحسينّية، وبحسب السبب الناشئ عنه هذه الحاجة إن آان 

مصلحة مشروعة أو قوة قاهرة، أو تصرفات غير مشروعة، وتتسع هذه الدوائر حتى تشمل 
م بحق أنه دين أنزل لرعاية الفقراء المجتمع آله بنظام دقيق ليس له نظير حتى أطلق على اإلسال

  .والمستضعفين، ويرجع في ذلك آله إلى أحكامه التفصيلية في آتب الفقه اإلسالمي
  

  الفصل الثاني
  صـــلة الرحــــم

  )١٣٢(مــادة 
  تعريف وتحديــد المفهــوم

مستقر خلق اإلنسان واآتمال تكوينه في بطن أمه، :  الرحم في أصل الوضع اللغوي -١
  ..ذوو القربى، سواء آانوا ذوي رحم أو ذوي نسب: مقصود بها هنا وال
وصلة األرحام هي إسداء البر والخير والمعروف وأداء الحقوق والواجبات والمندوبات لذوي -٢

  القربى قبل غيرهم من سائر الناس، 
ألقرب  ويتنوع حكم هذه الصلة بين الفرض والواجب والمندوب بحسب قوة القرابة أو بعدها، ا-٣

فاألقرب حتى ترتفع إلى درجة اإليثار للوالدين ألنهما سبب الوجود، وتتقدم األم على األب في 
  .سائر النصوص والتعاليم اإلسالمية

  )١٣٣(مــادة 
  أهمية صــلة الرحــم

  . يولي اإلسالم أهمية بالغة لصلة الرحم وإحسان هذه الصلة والتحذير الشديد من قطعها-١
لة القرابة بصلة الرحم، ُينبِّه األذهان إلى اعتبار رحم األم محل اإلعجاز اإللهي  التعبير عن ص-٢

وقدرة اهللا عز وجل على خلق اإلنسان من عدٍم؛ وهو ما يرّسخ الوازع الديني والوفاء بحقوق 
  .ذوي القربى

  )١٣٤(مــادة 
  وسائل وآليات صــلة الرحــم

ولوية التكافل االجتماعي وأساس البناء االجتماعي،  جعلها اإلسالم أساًسا لقواعد الميراث، وأ-١
  .واعتبرها أعمق وأهم الروابط المجتمعية التي تعمل على تماسك المجتمع واستمراريته

 يحثُّ اإلسالم على ضرورة اإلبقاء على قدر مناسب من أواصر المودة وحسن الصلة -٢
سباب التنازع واختالف المذهب والمعاشرة بالمعروف، وعدم التنكر لصلة الرحم مهما بلغت أ

  .والمعتقد
  . الحرص على التناصح والتناصر ومراعاة األولويات بين ذوي القربى-٣

----------------------  
  الفصل الثالث

  النفقـــة
  )١٣٥(مــادة 

  النفقة أهم وسائل التكافل
عضهم اآلخر وبين يتميز اإلسالم بوضع تنظيم دقيق لاللتزام بالنفقة بين بعض أفراد األسرة وب

الفرد والدولة، بحيث ُيَكوُِّن جزًءا مهًما من تنظيم التكافل االجتماعي في اإلسالم، ويتضافران 
  .سويا في سدِّ حاجة الفقراء والضعفاء وذوي الحاجات الخاصة

  )١٣٦(مــادة 
  نفقة الزوجة واألوالد الصغار وَمْن في ُحْكِمِهْم



 آان أو امرأة، صغيًرا أو آبيًرا، فنفقته في ماله عدا الزوجة  الشخص الموسر ذو المال، رجًال-١
  . على زوجها ولو آانت موسرة-بكل أنواعها بما فيها العالج-خاصة فنفقتها 

 األوالد الصغار الفقراء نفقتهم على أبيهم ولو آان فقيًرا، ويتولى اإلنفاق عليهم أمهم الموسرة -٢
على أبيهم على تفصيل يرجع له في آتب الفقه، وآذلك أو أقرب قريب موسر لهم وتكون ديًنا 

األوالد الكبار إذا آانوا عاجزين عن الكسب حقيقة أو حكًما، وتستمر نفقة البنت حتى تتزوج 
  .وتنتقل إلى بيت زوجها فينتقل حقها في النفقة إلى زوجها

  )١٣٧(مــادة 
  نفقة الفقراء القادرين على الكسب

 له، َأْو له مال ال يكفيه إذا آان قادًرا على الكسب يلتزم بالبحث عن الرجل الفقير الذي ال مال
عمل مناسب يكفيه، ويلتزم ولي األمر بمساعدته المالية ومعاونته في الحصول على ما يناسبه من 

  .عمل
  )١٣٨(مــادة 

  نفقــة المرأة غير المتزوجــة
انقضت عدتها، إذا آانت ذات مال  المرأة غير المتزوجة أو التي طلقت أو مات عنها زوجها و-١

فنفقتها في مالها، وإن آانت ال مال لها فال تلتزم شرًعا بالبحث عن عمل، ونفقتها على وليها، أو 
على ذوي قرابتها األقرب فاألقرب، فتجب على ابنها أو أبيها أو على أخيها أو جدها أو عمها 

سار آل منهم أو بالسوية، آما يتم ترتيب وهكذا، وإذا تعّددوا في درجة واحدة قسمت بينهم حسب ي
  .األولويات بين المستحقين إذا تعّددوا على التفصيل الوارد في األحكام الشرعية

  . أما إذا تكّسبت المرأة غير المتزوجة من عمل مناسب فنفقتها في آسبها-٢
 بقدر آفايتها من  وإذا لم يكن للمرأة أقرباء وال مال وال آسب أو لها ولكن ال يكفيها فنفقتها-٣

  .أموال الزآاة والصدقات ثم على ولي األمر من بيت مال المسلمين
  )١٣٩(مــادة 

  نفقة الفقراء غير القادرين على الكسب
الرجل الفقير غير القادر على الكسب أو لم يجد فعًال عمًال يناسبه، وجبت نفقته على أقرب قريب 

ا لم يكونوا آذلك، وإذا تعددوا في درجة واحدة موسر له آاألوالد الموسرين، أو من يليهم إذ
قسمت بينهم وفًقا للتفصيل الوارد في األحكام الشرعية، مع مراعاة حقه في زآاة المال المفروضة 
وفي الصدقة الطوعية، فإذا لم َيِف ذلك بقضاء حاجاته األساسية، ولم يوجد له قريب موسر يجب 

سلمين، فإذا لم يكن فيه ما يكفي حاجات الفقراء، آان على عليه نفقته، انتقل حقه إلى بيت مال الم
  .ولّي أمر المسلمين أن يوّظف في أموال األغنياء ما يفي بحاجة الفقراء

----------------------  
  الفصل الرابع

  الوالية على النفس والمـــال
  )١٤٠(مــادة 

  المقصــد الشــرعي
القوامة حرًصا على مصلحة ومال شخص غير شرعت الوالية على النفس والمال والوصاية و

آامل الرشد والعقل؛ نتيجة لِصَغِر سنه أو عدِم استقامة تصرفاِته في أمواله؛ أو النعدام أهليته أو 
  .نقصها؛ ألن المال قوام الحياة، ويجب شرًعا حفظه وتنميته

  )١٤١(مــادة 
  الوالية والوصاية

 له الدولة الرعاية الشخصية، ورعاية حقوقه  من حق عديم األهلية أو ناقصها، أن تكفل-١
ومصالحه المعنوية والمادية؛ وذلك بتنظيم أحكام الوالية على النفس، وعلى المال، والوصاية، 

  .والقوامة، والمساعدة القضائية، وغيرها، وْفق أحكام الشريعة اإلسالمية



 وعلى المؤسسات التشريعية  ولعديم األهلية أو ناقصها الحق على هؤالء األولياء واألوصياء-٢
والقضائية واالجتماعية أن ُيْحسنوا رعايته والمحافظة عليه، وحسن إدارة أمواله، وتدريبه على 

  .إدارتها توطئة لتسّلمها عند بلوغ الرشد
  )١٤٢(مــادة 

  إجراءات تعيين األولياء واألوصياء
الرابع من الباب الرابع الخاص يراجع ما جاء من أحكام أهلية الوجوب وأهلية األداء في الفصل 

بحقوق وواجبات الطفل في اإلسالم، ويرجع في تفصيل إجراءات تنظيم الوالية على النفس 
والمال وحق عديم األهلية وناقصها تجاه األولياء واألوصياء إلى أحكام الشريعة اإلسالمية 

  .والقوانين المستمدة منها
  

  الفصل الخامس
  المـيراث

  )١٤٣(مــادة 
  ــه الشــرعيحكم

نظام إجباري فرضه اهللا عز وجل بنصوص صريحة قطعية الثبوت : الميراث في اإلسالم
والداللة، ومفصلة تفصيًال دقيًقا أآثر من أي نظام دنيوي آخر في الشريعة اإلسالمية، حتى أطلق 

  .عليه اسم علم الفرائض
  )١٤٤(مــادة 

  قـوام نظــام المـيراث
ى أن الموّرث ال سلطان له على ماله بعد وفاته إال في حدود الثلث عن  يقوم نظام الميراث عل-١

طريق الوصية، آما ُتوجب الشريعة سداَد ما على المتوفى من حقوق وديون قبل التوزيع على 
  .الورثة، وتحث الشريعة على أن تكون الوصية بأقل من الثلث

 الوصية إذا أوصى، يعتبر ترآة من  إن مال المتوفى الباقي بعد سداد الديون والحقوق، وبعد-٢
حق ورثته، وقد استأثر الشارع الحكيم بتوزيعها بين أفراد أسرته آل واحد حسب درجة قرابته 

توزيًعا محدًَّدا بَحْصر المستحقين وتحديد نصيب آل منهم دون أي تدخل إلرادة المورث أو ورثته 
  .في هذا التحديد

اعد والضوابط التي تكفل المرونة والعدالة والتطبيق  يشتمل هذا النظام على عدد من القو-٣
شروط اإلرث وأسبابه وموانعه : الصحيح ومواجهة التغيرات في آل حالة تقتضي ذلك مثل

وقواعد الحجب والحرمان من الميراث والرّد والَعْول والتخارج وغير ذلك، ويرجع في تفصيل 
  .مستمدة منهابيانها إلى أحكام الشريعة اإلسالمية والقوانين ال

  )١٤٥(مــادة 
  التوازن الدقيق بين نظامي الميراث والنفقة

 باستقراء أحكام الميراث في اإلسالم يتبين أن اهللا العليم الخبير قد وزََّع َتِرآة المتوفى في دائرة -١
أسرته ال يخرج عنها، وأن ترتيب المستحقين ومقادير أنصبتهم ترتبط بقواعد النفقة بين األقارب، 

  .أن آال من النظامين ُيَشكِّل أساًسا متيًنا للتكافل االجتماعي في اإلسالمو
 وقد رتبت أحكام هذين النظامين على أفراد األسرة، ولهم حقوًقا ومسئوليات متبادلة، فقد -٢

أوجب الشارع الحكيم للصغير الفقير وللكبير الفقير العاجز عن الكسب حقا في مال قريبه الموسر 
فاألقرب، وهم غالًبا ممن يرث بعضهم بعًضا، حتى إّن بعض الفقهاء اشترط فيمن تجب األقرب 

عليه النفقة أن يكون وارًثا، ويقابل هذا االلتزام أن أغلب هؤالء األقارب هم ورثة المتوفى الذين 
  .تئول إليهم ترآته

  )١٤٦(مــادة 
  تميز نظام الميراث في اإلسالم



ئم على جعل خالفة الموّرث في ماله لألسرة مجتمعة على تفاوت نظام الميراث في اإلسالم القا
بينهم، وأن يكون بعضهم أولى أو أآثر نصيًبا، طبًقا لمعايير منضبطة هو الوسط العدل الذي 

يحقق ترابط األسرة وتوثيق العالقات بين أفرادها خالًفا للنظريات التي تمحو التوارث تماًما أو 
 الكامل على ماله بعد وفاته آما آان في حال حياته، وآلتا النظريتين التي تجعل للمتوفى السلطان

  .ال تحقق مصلحة األسرة وال توثق الصلة بين أفرادها
  )١٤٧(مــادة 

  معايير التوزيع بين الورثة
  :باستقراء أحكام الميراث، تبين أن معايير التوزيع بين الورثة تقوم على االعتبارات اآلتية

  .فاألقرب يأخذ نصيًبا أآبر ذآًرا آان أو أنثى درجة القرابة، -١
 اعتبار الوارث امتداًدا لشخص المتوفى، وهم فروعه الذين يستقبلون الحياة، نصيبهم أآبر من -٢

األجيال الماضية وهم أصوله، ولذا آان نصيب األوالد أآثر حًظا في الميراث من اآلباء، 
  .يب البنت أآبر من نصيب األم وآلتاهما أنثىوينفردون بالترآة في أغلب األحيان، آما أن نص

 االلتزام بتكاليف مالية أآبر آاألوالد الذين في مستقبل حياتهم وال مال لهم، خالًفا لآلباء الذين -٣
  .لهم مال من آسبهم ويستدبرون الحياة

 حسب  العدل بين الورثة بإقامة توازن دقيق بين التزامات الوارث المالية ونصيبه في الميراث-٤
  .»١٤٨«الوارد في المادة 

 تفتيت الثروة وعدم ترآيزها في يد وارث واحد، ولذا ال يقتصر الميراث على األصول -٥
والفروع، وإنما يشترك فيه أيًضا قرابة الحواشي آاإلخوة واألخوات واألعمام واإلخوة ألب 

  .واإلخوة ألم وذوي األرحام
  )١٤٨(مــادة 

  ي معايير التوزيعالذآورة واألنوثة ال تدخل ف
قرََّرْت الشريعة تحديد نصيب الذآر ضعف نصيب األنثى في بعض الحاالت التي يتساويان فيها 

 التساوي في حق الميراث، آاالبن واالبنة، واألخ -ظاهًرا-في درجة القرابة وجهتها مما يقتضي 
امات المالية بينهما واألخت، والعم والعمة، والزوج والزوجة، والحكمة من ذلك هي تفاوت االلتز

في هذه الحاالت تفاوًتا آبيًرا رغم تساويهما في درجة القرابة وجهتها، فالمرأة في جميع الحاالت 
تحتفظ بنصيبها في الميراث لنفسها وال تلتزم شرًعا بإنفاق شيء منه على غيرها إال في حاالت 

  .نادرة جًدا وبشرط أن تكون غنية
باإلنفاق من نصيبه بما يجعل المرأة أوفر حًظا في الميراث حتى في حين أن الرجل يلتزم شرًعا 

  .في الحاالت التي يأخذ فيها الرجل ضعف األنثى
  )١٤٩(مــادة 

  القاعدة العامة المساواة بين الرجل والمرأة في تطبيق معايير التوزيع
ث، حسبما في غير الحاالت السابقة ال يوجد أي فرق بين الذآر واألنثى في تحديد حق الميرا

  :يتضح من الحاالت اآلتية على سبيل المثال ال الحصر
 األّم تأخذ نصف األب في حالة إذا لم يكن البنهما المتوفى فرع وارث، وتتساوى معه في -١

  .حاالت أخرى إذا آان البنهما ولد واحد أو بنتان
ية في الثلث إذا  يتساوى األخ واألخت ألم في استحقاق السدس لكل منهما أو يشترآون بالسو-٢

  .زاد عن ذلك، وهي حالة ميراث الكاللة بأن لم يوجد فرع وارث للميت وال أصل وارث
  . يتساوى آل من الذآر واألنثى في استحقاق آل الترآة عند االنفراد فرًضا وردا-٣
  . في بعض الحاالت يكون نصيب األنثى فرًضا مثل نصيب الذآر تعصيًبا أو أآثر-٤
بين المستحقات من النساء والمستحقين من الرجال، يتبين أن األغلب األعم من  بالمقارنة -٥

الوارثات من النساء يرثن بالفرض، وال يرث بالفرض من الرجال سوى نوعين فقط، والباقي من 
الرجال ال يرث إال تعصيًبا؛ أي ال يرث إال بعد استكمال توريث أصحاب الفروض وأغلبهم من 



----------------------  
  الفصل السادس

  الوصيـــة
  )١٥٠(مــادة 

  تعــــريف
ي ُمكمِّلة لنظام الميراث لكونها تمليًكا إحدى وسائل التكافل االجتماعي في اإلسالم، وه:الوصية

من المورِّث مضاًفا إلى ما بعد الموت تبرًُّعا، بجزء من الترآة لمن يشاء من أهل مودته أو أقاربه 
  .أو غيرهم

  )١٥١(مــادة 
  حكمــــة مشــروعيتها

 دون شرع اهللا عز وجل قواعد الميراث فرًضا الزًما بتحديد المستحقين وتحديد نصيب آل منهم
تدخل إلرادة المورث أو لورثته في ذلك، ونظًرا ألن المورث هو صاحب المال الذي جمعه 

بجهده وآسبه، فقد شاءت حكمته سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الفريضة متعلقة بثلثي الترآة، وأن 
 يترك للمورث ثلث الترآة يتصرف فيها باختياره بأن يهديه إلى من يشاء ممن تربطه به مودة أو
قرابة أو غيرهم، أو ليتدارك به تقصيًرا في دنياه، أو ليزداد به مثوبة عند اهللا بتوجيهه إلى جهة 

  .بر أو إلى تحقيق مصلحة لألمة
  )١٥٢(مــادة 

  مــكانتها في اإلســـالم
رغََّبْت الشريعة في الوصية وجعلت لها منزلة آبيرة؛ إذ تسبق في التنفيذ حقوق الميراث؛ وذلك 

 بإرادة المتوفى وليست جبًرا عنه، فتكون جزًءا من آسبه الدنيوي ومن صالح أعماله ألنها تتم
  .التي يثاب عليها بعد وفاته

  )١٥٣(مــادة 
  مقدارهــا

الحد األقصى للوصية ثلث الترآة، ويستحب شرًعا أن تكون بأقل من الثلث إيثاًرا لحق الورثة في 
لترآة، إال بإجازة الورثة فيما جاوز الثلث، فإن لم الترآة، وال تجوز الوصية بَأْزَيد من ثلث ا

  .يجيزوا الزيادة آانت الوصية نافذة في حدود الثلث
  )١٥٤(مــادة 

  الوصــية لوارث
ال تجوز الوصية لوارث إال بشرط إجازة الورثة أو تحقيق العدل بين الورثة بمراعاة حاجة 

  .مشروعة وحقيقية خاّصة بالموصى له
  )١٥٥(مــادة 
  وط عامـةشـر

ُيشترط في الموِصي أن يكون مختاًرا غير مكره، وتتوافر له أهلية التبرع، وأن يكون الموَصى له 
موجوًدا، وأن يقبل الوصية إذا آان شخًصا متعيًنا، وأن يكون الموَصى به ماًال متقّوًما قابًال 

  .لإلرث
  )١٥٦(مــادة 

  الوصيـة الواجبة
في المادة ) م١٩٤٦(لسنة ) ٤٣(القانون المصري رقم تقضي بعض القوانين الوضعية ومنها 

أخًذا من بعض المذاهب الفقهية تحقيًقا للعدالة بين األبناء بوجوب الوصية لفرع ولده الذي ) ٧٦(
مات في حياته إذا لم يكن الفرع وارًثا، وأن تكون الوصية بمثل نصيب االبن المتوفى بشرط أال 



  
  الفصل السابع

  الوقــف
  )١٥٧(مــادة 

  التعريــف
هو حبس المال عن التداول في حياة الواقف وبعد مماته، والتصدق بثمراته ومنافعه في : الوقف

  .ه من وجوه الخير للناس والنفع العام للمجتمعسبيل اهللا على أي وج
  )١٥٨(مــادة 

  أســاس مشــروعيته
الوقف صدقة جارية أصلها ثابت وأجرها دائم، وعبادة مالية، وإحدى الوسائل المهمة للتكافل 

االجتماعي في اإلسالم، وهو سنة مؤآدة للرسول صلى اهللا عليه وسلم، سنة قولية وعملية، فقد 
قف وقًفا في اإلسالم وأول من أمر المتصدقين بتحويل تبرعاتهم إلى وقف بحبس آان أول من و

أصلها وإنفاق ثمرتها في سبيل اهللا، آما انعقد عليه إجماع الصحابة رضي اهللا عنهم، واألمة 
  .اإلسالمية من بعدهم

  )١٥٩(مــادة 
  شـروط الوقف وأحـكامه

هميته، وبعض الفقهاء وضع شروًطا لصحته فصََّل الفقهاء في أحكام الوقف تفصيًال دقيًقا أل
آاشتراط أن يكون الموقوف عقاًرا ومفرًزا ولجهة مؤبدة وغير ذلك من شروط، والبعض اآلخر 

من الفقهاء لم يشترط شيًئا من ذلك، وهو الرأي الراجح عمًال بهدي الرسول صلى اهللا عليه وسلم، 
قيق مصالح المسلمين، فيجوز وقف المشاع وترغيًبا للناس في الوقف، وتحصيًال لما فيه من تح

والمنقول والعقار وغيرها مؤبًدا ومؤقًتا، واألصل في الوقف هو عدم اللزوم إال في بعض 
  .الحاالت التي تفيد التأبيد آوقف أرض إلقامة مسجد عليها

  )١٦٠(مــادة 
  مكانته العملية في اإلسالم

دي إلى تكافل المجتمع وتسانده، ويشيع فيه يجوز الوقف في آل أعمال البر والخير، وآل ما يؤ
المودة والرحمة ويربط األمة بأواصر األخوة اإلنسانية والتكافل، وال يقتصر الوقف على مجال 
معين، بل يشمل آافة أنواع الحياة اإلنسانية وعلى المرافق والخدمات العامة وآافة صور التقدم 

  .الحضاري
  )١٦١(مــادة 

  الوقفاألهداف التي يخدمها 
  :تنافس المسلمون حكاًما ومحكومين في وقف أموالهم لإلنفاق منها على األغراض اآلتية

 النواحي اإلنسانية وسد حاجة الفقراء والمعدمين، بالوقف على اللقطاء واليتامى والمقعدين -١
والعجزة والعميان والمجذومين، وتزويج الشباب والشابات وما يقدم من حليب وسكر لألطفال 

رضع، وعلى السقايات والمطاعم الشعبية لتوزيع الطعام على الفقراء والمحتاجين، والوقف ال
على المقابر وعلى القرض الحسن وعلى البيوت ليسكنها الفقراء والمحتاجون غير القادرين على 

امتالك أو تأجير مسكن وعلى الحمامات العامة للنظافة ووقف البيوت بمكة إلقامة الحجاج 
  .ى الحيواناتوالوقف عل

 المرافق العامة لتيسير أمور الحياة، آالوقف على إصالح القناطر والجسور ووقف اآلبار في -٢
  .الفلوات لسقاية المسافرين والزروع والماشية

 الجهاد في سبيل اهللا، وعلى أدوات الحرب والخيول والكراع واإلنفاق على المجاهدين -٣
  .وأسرهم



  .اِقف خشيَة تبديِد األموال، وِلَضمان عائٍد دائٍم للموقوف عليهم الوقوف على ذرِّيَّة الو-٤
  )١٦٢(مــادة 

  دور الوقف في التقّدم الحضاري اإلسالمي
آان للوقف دور أساسي في أغلب اإلنجازات العلمية والحضارية في بالد اإلسالم وقت أن آانت 

  :أوربا وأغلب بالد العالم تعيش في عصر الظلمات ومن ذلك
ر العلم والمعرفة بالوقف على المدارس والمساجد والمكتبات العامة والكتاتيب لتحفيظ  نش-١

  .القرآن الكريم، وعلى طلبة العلم من غذاء ومسكن وغيرها
 الوقف على المراصد الفلكية ودور الحكمة والمستشفيات التعليمية؛ لتعليم الطب والتمريض -٢

  .توتطوير علم الصيدلة والكيمياء وعلم النبا
 ساهم الوقف مساهمة فعالة في حفظ مبادئ اإلسالم ورقي المجتمع اإلسالمي وتقدمه، وعلى -٣

نشر اإلسالم والدعوة إليه، ومقاومة عمليات التبشير والهدم الفكري والنفسي الموجَّه إلى بالد 
  .اإلسالم من أعدائها

  )١٦٣(مــادة 
  وجوب العناية بالوقف وتيسير أحكامه

 التاسع عشر وما بعده، ابتلي المسلمون باحتالل أراضيهم، وغزوها فكرًيا في نهاية القرن
واقتصادًيا وعسكرًيا، وأدرك هؤالء األعداء أهمية الوقف في مقاومة مخططاتهم، فعملوا على 

القضاء على فكرة الوقف وسلب أمواله، واعتماد المجتمع آلًيا على الحكومات الموالية لهم وتعلًال 
 التي يمكن تصويبها صدرت القوانين الوضعية في العديد من البالد اإلسالمية ببعض السلبيات

بالتضييق على الواقفين ووضع القيود والعقبات أمامهم وسلبهم النظارة واإلشراف على الوقف 
 في مصر وما تبعه من قوانين أخرى، فانصرف الناس عن الوقف ١٩٤٦ لسنة ٤٨آالقانون رقم 

 األوان لكي يعود للوقف مكانته السابقة في خدمة المسلمين والمجتمع حتى آاد أن يندثر، وآن
  .اإلسالمي، وأن تقوم بالدعوة إلى هذه الفكرة فئة من المسلمين حسبة لوجه اهللا تعالى

  )١٦٤(مــادة 
  )األهلي(الــوقف على الذرية 

 ما ُيطلق عليه اّتجهت بعض الدول اإلسالمية أخيًرا إلى َمْنع الوقف على ذّرية الواقف، وهو
الوقف األهلي؛ إذ أدى على المدى الطويل إلى حبس آثير من الثروات عن التداول؛ وهو ما 

تسّبب في اإلضرار باالقتصاد القومي وإعاقة التنمية، فضًال عن تكاثر الذرية وضآلة العائد على 
  .المستحقين، واستنفاد معظم إيرادات الوقف في نفقات ومصاريف اإلدارة

عمًال بالنصوص الشرعية، ) األهلي(إبقاء الوقف على الذرية : ب شرًعا وأصلح عمًالواألصو
مع إحاطته بضوابط وشروط تجيز التصرف في الوقف وتوزيعه على المستحقين إذا أضحى 

  .قاصًرا عن تحقيق مقصده الشرعي
----------------------  

  وهو ميثاق الطفل الذي صدر مستقًال ]) ١([
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