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ABSTRACT : 

    The importance of research on the subject of the provisions of the 

inclusion of a young orphan or unknown parent is related to a basic 

need for man, especially the child's need for care, protection and 

tenderness, which can only be achieved in a family atmosphere that 

guarantees the child all his basic needs. The Islamic religion is at the 

forefront of religions in terms of the scope of its system and its 

accuracy, details of its provisions and its perfection. It is a religion and 

law that regulates the life of the individual in society. Among these 

practical provisions are the provisions related to the guarantee or 

inclusion of orphans and uneducated .Since the Constitution of the 

Republic of Iraq for the year 2005 stated in Article (2) that: "Islam is 

the official religion of the state, which is a basic source of legislation, 

and it is not permissible to enact a law that contradicts the principles of 

Islam." This rule, in accordance with its legislation, requires that all 

legislation in force in accordance with the provisions of the Islamic 

Shariah be upheld, including legislation regulating the provisions of 

guaranteeing the orphan and the uneducated persons such as the 

Juvenile Welfare Law and the Personal Status Law.The second chapter 

deals with the conditions and procedures for the inclusion of the young 

orphan of the Unknown parents. The third chapter examines the effects 

of the inclusion of the young orphan of parents Or unknown descent. 
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 : المقدمة
 اهمية البحث ومسوغات اختياره -اوالا 

في موضوع )أحكام ضم الصغير يتيم األبوين أو مجهول النسب( ترجع أهمية البحث 
إلى ارتباطه بحاجة أساسية لإلنسان، وبخاصة حاجة الطفل إلى الرعاية والحماية والحنان، 
والتي ال يمكن تحقيقها على الوجه المطلوب اال في جو ًأسري يضمن للطفل كل حاجياته 

بين األديان من حيث سعة نظامه ودقته، األساسية. ويعد الدين اإلسالمي في المقدمة 
وتفصيالت أحكامه وكمالها، فهو دين وقانون ينظم حياة الفرد في المجتمع، ومن بين تلك 

 األحكام العملية، األحكام ذات العالقة بكفالة أو ضم اليتيم ومجهولي النسب.
ه: )اإلسالم ( على أن5قد نص في المادة ) 5002وحيث أن دستور جمهورية العراق لسنة    

دين الدولة الرسمي، وهو مصدر أساس للتشريع، وال يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت 
أحكام اإلسالم(. فهذه القاعدة بما لها من سمو على كافة التشريعات توجب مسايرة كافة 
 التشريعات النافذة ألحكام الشريعة اإلسالمية، ومنها التشريعات التي تنظم أحكام كفالة اليتيم
ومجهولي النسب كقانون رعاية األحداث، وقانون األحوال الشخصية، لذا آثرنا بحث الموضوع 

 بشكل مقارن بين الشريعة اإلسالمية والقانون.
والجدددير بالددذكر  أن الشددريعة اإلسددالمية كانددت السددبااقة فددي اإلقددرار بحقددوق متميددزة ل طفددال    

ل يتدام ومدن فدي حكمهدم آكدد وأوجدب، حيدث  بشكل عام، فالمتمعن في أحكامها يجد أن رعايتها
جعلددت مددن القددرب مددنهم ومخددالطتهم علددى وجددوه اإلصددالع قىربددة إلددى ال تعددالى. لددذا أكددد رسددولنا 

 ( على بشارة الكافل بأن منزلته معه في الجنة.الكريم محمد )
ي بالنتيجدة ورغم إختالف الفقه اإلسالمي في التعاريف التدي قيلدت فدي كفالدة اليتيم،لكنهدا تلتقد   

عند معنى واحد هو أن كافل اليتيم هدو مدن يتعهدده بالتربيدة والرعايدة والقيدام بحاجياتده األساسدية 
 كافة محتسبًا ذلك من أعمال البر والتقوى.
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ممددا ال يخفددى علددى احددد ان القاعدددة الفطريددة فددي البشددر هددي أن ينشددأ الطفددل بددين ابددوين وتحددت 
السدرة الطبيعيدة هدي البيذدة ذات االثدر الفعادال فدي تنميدة رعايتهما، ولهذا حكمة الهيدة عظيمدة، فا

جميع جوانب النمو لدى طفلها، حيث يتحقق للطفل من خالل ابويده اشدباع الحاجدات االساسدية 
لديه، سواء كانت حاجات اجتماعية او نفسية او عاطفية او امثالها من الحاجات الالزمدة لنمدوه 

ن الدراسات اهمية وجود األبوين فدي حيداة الطفدل وخطدورة النمو السليم المتوازن. وتؤكد العديد م
فقددهما او احددهما علدى مسدتقبل حياتده. لدذلك شدرع االسدالم نظدام كفالدة اليتديم ومجهدول النسدب 
او مددا يسدددمى )الضدددم(. وابتددداًء ال بدددد مدددن القدددول ان )الضددم( و )الكفالدددة( مصدددطلحان مترادفدددان 

يتيما بين ابوين مسلمين الى طعامـ  ورـراب   ))من ضم( في قوله: بدليل حديث رسول ال)
 .(1)حتى يستغني عن  وجبت ل  الجنة البتة((

وأهميددة نظددام الضددم او الكفالددة تكمددن فيمددا يترتددب عليهددا مددن حقددوق و واجبددات، لددذا اكدددت     
الشريعة االسالمية، وكذلك التشريعات الوضعية، على احاطتها بشروط معينة، ووفقا إلجدراءات 

 ألجازة الكفالة او الضم. محددة 
 تقسيم البحث -ثانياا 

وللوقددوف علدددى احكددام مدددا تقدددم، نتنددداول هدددذا الفصددل بالدراسدددة فددي مبحثدددين، نخصدددص 
المبحدددث االول لشدددروط كفالدددة الصدددغير يتددديم االبدددوين او مجهدددول النسدددب. ونخصدددص المبحدددث 

 الثاني لإلجراءات كفالة يتيم االبوين او مجهول النسب.
 
 

                                                             

اخرجدده احمددد فددي مسددنده، مسددند االمددام احمددد بددن حنبددل: احمددد بددن حنبددل ابددو عبددد ال الشدديباني، تحقيددق:  (1)
.   11052برقم  11/170م. 1111ه/1250 -5شعيب االرنؤوط وآخرون، مؤسسة الرسالة للنشر، ط

شددر، وصددححه االلبدداني فددي صددحيب الترغيددب والترهيددب: محمددد ناصددر الدددين االلبدداني، مكتبددة المعددارف للن
 . 1912برقم  5/112م  . 5000ه/1251 -1الرياض، السعودية، ط
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 المبحث االول
 رروط ضم الصغير يتيم االبوين او مجهول النسب

مددن الشددروط مددا هددو خدداص بالصددغير المطلددوب ضددمخه، ومنهددا مددا هددو خدداص باالسددرة التددي     
وبخاصة الكافل. هذين الندوعين مدن الشدروط سدنتناولها بالبحدث تباعدًا فدي مطلبدين  تطلب الضم

 وكاآلتي:
 المطلب االول

 الرروط الخاصة بالصغير المطلوب ضم 
للوقدددوف علدددى مفدددردات االحكدددام الخاصدددة بهدددذه الشدددروط، سدددنتناولها بالبحدددث فدددي فدددرعين،      

نخصص الفرع االول للبحث في موقف الشريعة االسدالمية مدن هدذه الشدروط، ونخصدص الفدرع 
 الثاني للبحث في موقف القانون منها.

 الفرع األول
 الرروط الخاصة بالصغير في الرريعة االسالمية 

الخاصة بالكفالة تتعلق بااليتام ومجهولي النسب، وبالتالي ال تنصدرف هدذه االحكدام  االحكام   
الى غيرهم من االفراد. فالشرط األول إلجازة الكفالة ان يكون المطلوب ضمه يتيمدا، واليتديم فدي 

، واذا (5)، وفدي االصدطالع الشدرعي:) الدذي فقدد ابداه وهدو دون سدن البلدو ((1)اللغة: من فقد أبداه
فددده ابدددن تيميدددة بأنددده: )هدددو الصدددغير الدددذي فقدددد ابددداه(بلددد   ،  (1)يدددزول عنددده اسدددم اليتددديم حقيقدددة. وع رأ

. ويسدتدل ممدا تقددم علدى ان صدفة  (2)ويقول النسفي: ) اليتيم هو من ال اب له ولدم يبلد  الحلدم(

                                                             

 . 6/122م ، 1171معجم مقاييس اللغة: ابن فارس ابو الحسين احمد، دار الفكر ، بيروت،  (1)
 . 115م ص 1199هد/  1209 -5دمشق ،ط -القاموس الفقهي: د.سعدي أبو حبيب، دار الفكرللنشر (5)
مجموع فتاوى ابن تيمية: ابن تيمية، جمع وترتيب عبد الرحمن محمد بن قاسم، دار احيداء الكتدب العربيدة،  (1)

 . 109القاهرة)دون تأريخ(، ص 
 .21تب العربية، القاهرة)د.ت(،  ص تفسير النسفي: النسفي، عبد ال بن احمد بن محمود، دار احياء الك (2)
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(: ( اندده قددال: حفظددت عددن رسددول ال )اليددتم تددزول عددن اليتدديم بددالبلو ، لمددا روي عددن علددي)
 .(1)يىتم بعد احتالم(())ال 
انهدا تددور فدي اطدار واحدد وهدو انهدا تقصدر صدفة اليىدتم  والمالحظ على التعريفات المتقدمة    

على من فقد اباه وما يزال فدي سدن الطفولدة لدم يبلد  الحلدم بعدد، ألن األب هدو المنفدق والمعيدل. 
فقددد ابدداه فقددط، ألن لددذا لددم يعتبددر الشددرع مددن فقددد امدده يتيمددًا. انمددا قصددر هددذه الصددفة علددى مددن 

هدددو المنفدددق والمعيدددل، وهدددو مدددن يرعدددى شدددؤون الصدددغير ويقدددوم بتأديبددده -كمدددا سدددبق القدددول-األب
 وتعليمه، وكثيرا ما يجد الولد في عطف ابيه ورعايته المالية ما يسد حاجته. 

وهدو اليىدتم الحقيقدي. ويطلدق علدى كدل مدن مدات  -األولوفي الشرع االسالمي، اليىتم نوعدان:    
ذكرًا كان ام انثى، وهو دون سن البلو ، ويبقى يتيمًا حتى يبلد ، فداذا بلد  زالدت عنده صدفة ابوه، 
 اليىتم.

فهو اليىتم الحكمدي، وسدمي بدالحكمي مدن بداب القيداس، فعلدى مدن  -اما النوع الثاني من الُيتم  
 فقددد ابدداه مددن االطفددال يقدداس كددل مددن لهددم آبدداء غيددر ميتددين فددي الحقيقددة وربمددا ميتددين لكددن هددذه
المعلومة مجهولة فهم في حكم االمدوات مدن الناحيدة الواقعيدة، وهدو بحاجدة الدى الحندان والرعايدة 
والمسدداعدة والنفقددة كاأليتددام الحقيقددين، بددل قددد تسددتوجب حدداالت كثيددرة  رعددايتهم والحنددان علدديهم 
ومسدداعدتهم بصدددورة أشدددد ممددا يحتدددام اليهدددا اليتدديم الحقيقدددي، وهدددم نمدداذم كثيدددرة فدددي المجتمعدددات 

. ومنها مجتمعندا العراقدي بسدبب مدا تعدرض لده مدن فوضدى خالاقدة بسدبب الحدروب (5)ل عامبشك
 -واالضطرابات ولعل من أهم الصور التي تدخل تحت مصطلب اليتيم الحكمي ما يأتي:

                                                             

بدرقم  1/101، حسنه النووي في كتاب تلخيص الحبير ،  5971برقم  1/112اخرجه ابو داود في سننه : (1)
1199 . 

الدراسدات  بكليدة والتشدريع الفقده جمدال، رسدالة ماجسدتير فدي محمدد" اإلسالمي : تسدنيم الفقه في اليتيم حقوق(5)
 . 15م ، ص  2007فلسطين نابلس، في الوطنية النجاع جامعة في العليا
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 العلميدة للبحدوث الداذمدة اللجندة أفتدت وبهدذا .الزندا أبنداء ومدنهم - :النسـب مجهولـوا -1
وممدا جداء فيهدا:) – ال رحمده– بداز ابدن العالأمدة برذاسدة السدعودية، العربيدة في المملكة واإلفتاء

ان مجهولددوا النسددب فددي حكددم اليتدديم لفقدددهم لوالددديهم، بددل هددم أشددد حاجددة للعنايددة والرعايددة مددن 
معروفي النسب لعدم معرفدة قريدب يلجدأون اليده عندد الضدرورة. وعلدى ذلدك فدأن مدن يكفدل طفداًل 

لعمدوم قولده  كفالدة اليتديم الحقيقدي علدى المترتدب األجدر فدي يددخل النسدب فننده مجهدولي مدن
()(1):))(5))) انا وكافل اليتيم في الجنة هكذا وقال باصبعي  السبابة والوسطى. 
العدام او االمداكن العامدة  الطريدق فدي بده يىلقدى الدذي الطفدل اللقديط هدو و -اللقطـا:: -5

 كدان زندا لجريمدة إخفاءً  أو وتربيته، وكفالته، عليه، اإلنفاق مسؤولية تحمخل من هرًبا إماا ونحوه،
 .(2). وعرفه الحصني بقوله:) واللقيط كل صبي ضاذع ال كافل له((1)ثمرتها  اللقيط ذلك
وهدم مدن انقطعدت اخبدار آبداذهم فدال يعدرف مدوتهم مدن حيداتهم، وقدد  المفقـودين: أبنـا: -1

 هدو أحدي   يىْعلدم وال موضدع لده يىْعدرف وال يغيب الذي الرجل عرف المرغيناني المفقود بأنه:) هو
 (2)ميت( أم
ــة -4 ــا: االســرو وذوو األحكــام العالي وهددؤالء يتعددذر فددي الغالددب رؤيددتهم، فيتربددى  -:(6)أبن

 .(1)ابناءهم بعيدًا عن حنانهم ورعايتهم، فيعيش االبناء عيشة االيتام الحقيقيين

                                                             

  www.saaid.netه . 52/15/1211( بتأريخ 50711الفتوى رقم ) )1(
 .6002برقم  9/1اخرجه البخاري في صحيحه ، (5)
 .5/590م ، 1191 -5عمان ،االردن، ط –اإلسالم : محمد عقلة ، مكتبة الرسالة للنشر  في األسرة نظام(1)
ايدددددة االختصدددددار: الحصدددددني، تقدددددي الددددددين ابدددددوبكر بدددددن محمدددددد الحسددددديني، دار كفايدددددة االخيدددددار فدددددي حدددددل غ (2)

  5/6المعرفة)د.ت(، 
، يوسف طالل :بكر ، تحقيق أبي بن علي الحسن أبو الدين للمرغيناني برهان  :المبتدي بداية شرع الهداية(2)

 . 5/190بيروت ،  –دار احياء التراث العربي 
أحكاما عالية لجراذم ت تأسم بالخطورة، منها عقوبة السجن المؤبد ومدتها  في التشريعات الجزاذية قرر المشرع(6) 

عشددرون سددنة، مددن تلددك الجددراذم جريمددة القتددل العمددد المقترنددة بظددرف مشدددد والمنصددوص عليهددا فددي المددادة 

http://www.saaid.net/
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 .معيل، وال نصيروهم الذين ال مأوى لهم، وال  -االطفال المّرردون)ابنا: الروارع(: -5
وهؤالء يفقدون الرعاية والعناية النشدغال الوالددين عدنهم واهتمدام كدل  -ابنا: المطلقين:  -6

منهمددا بحياتدده الخاصددة، خاصددة اذا مددا تزوجددا وأصددبب لكددل منهمددا أسددرة جديدددة وحيدداة مسددتقلة، 
 .(5)عندها يهمالن االبناء فيتشردون، ويصبحون عرضة ل نحراف والضياع

الى ان هذه المجموعات تىعدد بحكدم اليتديم شدرعًا، ممدا يتعدين منحهدا قددرًا تقدم  ونخلص مما    
كافيًا من الرعاية واالهتمام، كمدا يعندي ان الشدريعة االسدالمية حثادت علدى كفالدة اليتديم ومدن فدي 
حكمده كمجهدولي النسدب علدى حدد سدواء، فدان مدن يجدوز كفالتده مدن االيتدام او مجهدولي النسدب 

لددم مددنهم. وبلددو  الحلددم يعنددي سددن البلددو ، وسددن البلددو  فددي الفقدده االسددالمي هددم ممددن لددم يبلدد  ال حى
تحدد غالبًا بنكمال الخامسة عشرة من العمر او باالحتالم ،او باآلثدار االخدرى التدي يسدتدل بهدا 

 .(1)على البلو 
 الفرع الثاني

 الرروط الخاصة بالصغير في الترريع العراقي

                                                                                                                                                                         

م. وعقوبددة السددجن مددى الحيدداة ومددتها لحددين وفدداة 1161( لسدنة 111( مدن قددانون العقوبدات رقددم )206)
السجن. ومن تلك الجراذم المقررة لها هذه العقوبة جريمة مواقعة أنثى بغير رضاها أو اللدواط المحكوم في 

( مدددن ذات 111بدددذكر أو انثدددى بغيدددر رضددداه أو رضددداها، وهدددي الجريمدددة المنصدددوص عليهدددا فدددي المدددادة )
 م.5001( لسنة 11القانون، والمعدلة بأمر سلطة االذتالف المؤقتة )المنحلة( رقم )

 م .5001لسنة  1190وقاذع العراقية رقم منشور في: ال
 . 11جمال ، ص محمد اإلسالمي : تسنيم الفقه في اليتيم حقوق (1)
 .12المصدر السابق ص (5)
المددددخل لدراسدددة الشددددريعة االسدددالمية: د. مصددددطفى ابدددراهيم الزلمدددي واالسددددتاذ عبدددد البدددداقي البكدددري، العاتددددك  (1)

 . 16م ، ص5006لصناعة الكتاب، بيروت، 
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مدن قدانون  (1)(11بالصدغير المطلدوب ضدمخه، فقدد حددادت المدادة)وبصدد الشروط الخاصة      
 -م المعدل هذه الشروط بما يأتي:1191( لسنة 76رعاية االحداث رقم)

ان يكون المطلوب ضمخه يتيم االبوين او مجهول النسب، واليىدتم المقصدود بهدذا الدنص،  -1
زت كفالدة اليتديم مطلقدًا، واليىدتم اليىتم من جانبي االب واالم. بخالف الشدريعة االسدالمية التدي أجدا

اذا ورد بصيغة االطالق يعني اليىتم من جهة االب او االبوين. فال يىعد من فقد امه فقدط يتيمدًا.  
وندددرى ان التضدددييق فدددي داذدددرة الشدددمول بنظدددام الضدددم مدددن شدددأنه االضدددرار بمصدددالب العديدددد مدددن 

االب بسدددبب الحددددروب اليتدددامى مدددن جهددددة االب. ذلدددك ان أكثددددر اليتدددامى هدددم يتددددامى مدددن جهددددة 
واالضدطرابات التددي شددهدتها الددبالد، كمدا ان االم بعددد وفدداة زوجهددا قدد تكددون عدداجزة عددن امكانيددة 
رعاية ولدها اليتيم وتربيته وتهذيبه والقيام بساذر شؤونه، وقد يكدون مدن مصدلحة الصدغير ضدمه 

 طلبات حياته.الى اسرة بديلة تحقق له كل مصالحه في الرعاية والحماية والتهذيب وساذر مت
وامددددددا الشددددددرط الثدددددداني فددددددي المطلددددددوب ضددددددمخه فهددددددو سددددددن الصددددددغير، حيددددددث اشددددددترطت  -5

(آنفدة الددذكر أن يكدون المطلدوب ضددمه صدغير. والصدغير وفقددًا لحكدم الفقدرة )أوال( مددن 11المدادة)
( مددن قددانون رعايددة االحددداث هددو )مددن لددم يددتم التاسددعة مددن عمددره(. فددنذا أتمهددا تعددذر  1المددادة )

 .(5)لة وفقًا للقانون المذكورضمه الى أسرة بدي

                                                             

للزوجين أن يتقددما م المعددل ونصدها:)1191( لسدنة 76( من قانون رعاية االحداث رقدم)11تالحظ المادة) (1)
بطلدددب مشدددترك إلدددى محكمدددة  األحدددداث لضدددم الصدددغير يتددديم األبدددوين أو مجهدددول النسدددب إليهمدددا . وعلدددى 
رة  المحكمددة قبددل أن تصدددر قددرار الضددم أن تتحقددق مددن أن طددالبي الضددم عراقيددان ومعروفددان بحسددن السددي

وعدداقالن وسددالمان مددن األمددراض المعديددة وقددادران علددى إعالددة الصددغير وتربيتدده وان يتددوافر فيهمددا حسددن 
 النية(.

ومما ينبغي االشارة اليه هو الفرق بين عمدر الصدغير كشدرط لجدواز الضدم، وبدين عمدره كشدرط لتحديدد سدن  (5)
الرشد. فتحديد عمر الصغير كشرط لجواز الضم يىرجع فيه الى قانون رعاية االحدداث كونده القدانون الدذي 

ألة العمدددر م مسددد1121لسدددنة  199عدددالح احكدددام الضدددم. فدددي حدددين عدددالح قدددانون االحدددوال الشخصدددية رقدددم 
كشددرط لكمددال االهليددة. والقددانون االخيددر اعتبددر سددن البلددو  وكمددال االهليددة هددو إكمالدده الثامنددة عشددرة مددن 



 

 أحكـام ضم الصـغـري يتيـم  
 األبويـن و جمـهول النسـب

دراسة قانونية مقارنة  -

 أ.د. براء منذر كمال  عبداللطيف
  أ.د. هاشم فارس عبدون

  الباحثة ثريــا صديق غائب

 

 

 

 

 
52 

( لسدنة 12وجدير بالذكر ان المشرع في اقلديم كردسدتان العدراق كدان قدد اصددر القدانون رقدم)    
( 1م)قانون تحديد سدن المسدؤولية الجزاذيدة فدي اقلديم كردسدتان العدراق(، وجداء فدي المدادة)5001

م المعدل فدي اقلديم كردسدتان 1191( لسنة 76منه: ) لغرض سريان قانون رعاية االحداث رقم)
علددى الحدددث الجددانب، وعلددى الصددغير، والحددث المعددراض للجنددوع وعلددى أوليدداذهم، يىقصددد العدراق 

يعتبدر صدغيرًا مدن لدم يدتم الحاديدة عشدرة  -1بالمعاني المحددة ادناه ألغراض القانون المدذكور: 
من عمره(. ويعني ما تقدم ان شرط العمر للصغير المطلوب ضمخه هو انده لدم يدتم التاسدعة مدن 

محافظات العراق باستثناء محافظدات اقلديم كردسدتان،حيث يشدترط فدي الصدغير عمره في عموم 
 المطلوب ضمخه عدم اكماله الحادية عشرة  من العمر.

مع االشارة  الى ان غالبية  قضايا الضدم فدي المحداكم العراقيدة تشدمل الصدغار ممدن هدم فدي    
ى طفدل رضديع مدن اجدل سن الرضاعة، والغرض من ذلك ان االسرة البديلة تسعى للحصول عل

انندا وبصددد الشدرط الخداص بعمدر  نخلص مما تقـدمتربيته في كنفها ووفق سلوكياتها المعتادة. 
 -المطلوب ضمه أمام ثالثة أنماط من الشروط:

في الشريعة االسالمية يشترط ان ال يتجاوز المطلوب ضدمه سدن الحلدم. والدرأي الدراجب  - أ
 .(1)حدد بنكمال الخامسة عشرة من العمرفي الشريعة االسالمية هو ان سن الحلم تت

                                                                                                                                                                         

العمددر، واسددتثنى مددن هددذه القاعدددة اكتسدداب االهليددة بددالزوام اذا تددوافرت شددروطه المبينددة فددي المددادة الثامنددة 
شرة من العمر الزوام فللقاضدي ان من قانون االحوال الشخصية ونصها: )اذا طلب من اكمل الخامسة ع

يأذن به اذا ثبت له اهليته وقابليته البدنية بعد موافقدة وليده الشدرعي، فدنذا امتندع الدولي طلدب القاضدي منده 
موافقتدده خدددالل مددددة يحددددها لددده. فدددنن لدددم يعتددرض او كدددان اعتراضددده غيددر جددددير باالعتبدددار اذن القاضدددي 

 بالزوام(.
( 79عراقي في الفقرة )أ( من المادة )الثامنة( من قانون رعايدة القاصدرين رقدم )وبذات المسار اتجه المشرع ال   

الصغير الذي لم يبل  سن الرشد وهو تمام الثامنة عشدرة مدن العمدر. ويعتبدر  -م ونصها: ) أ1190لسنة 
 من اكمل الخامسة عشرة وتزوم بنذن المحكمة كامل االهلية(.

 . 16د. مصطفى الزلمي واالستاذ عبد الباقي البكري، صالمدخل لدراسة الشريعة االسالمية:  (1)
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م المعدل، تتحددد سدن المطلدوب ضدمه 1191( لسنة 76في قانون رعاية االحداث رقم) - ب
 بمن لم يتم التاسعة من العمر.

( لسدددنة 12فدددي قدددانون تحديدددد سدددن المسدددؤولية الجزاذيدددة فدددي اقلددديم كردسدددتان العدددراق رقدددم ) -جدددد
 يتم الحادية عشرة من العمر. م  تتحدد سن الصغير المراد ضمه بمن لم5001
وبتقددديرنا المتواضددع فمددا أخددذت بدده الشددريعة االسددالمية هددو األولددى باالعتبددار وهددو الددراجب،      

كمدددا انددده األكثدددر تحقيقدددًا لمصدددلحة الصدددغار وبخاصدددة فدددي ظروفندددا المعاصدددرة، حيدددث ازداد عددددد 
راقنددا العزيددز مددن الصددغار مددن اليتددامى ومجهددولي النسددب أضددعافًا مضدداعفة بسددبب مددا مددرأ بدده ع

حددروب واضددطرابات نددتح عنهددا االالف مددن اليتددامى ومجهددولي النسددب. وهددو مددا يتطلددب التوسددع 
 في داذرة المشمولين بنظام الضم او الكفالة.

 المطلب الثاني
 الرروط الخاصة باألسرة التي تطلب الضم

سددددنتناولها  للوقدددوف علددددى مفددددردات االحكدددام الشددددرعية والقانونيددددة الخاصدددة بهددددذه الشددددروط،      
بالبحدددث فدددي فدددرعين: نخصدددص الفدددرع االول للبحدددث فدددي موقدددف الشدددريعة االسدددالمية مدددن هدددذه 

 االحكام، ونخصص الفرع الثاني للبحث في موقف القانون منها.
 الفرع األول

 الرروط الخاصة باألسرة في الرريعة االسالمية
ألن اسدم يؤكد فقهداء الشدريعة علدى ان )شدروط الكافدل هدي شدروط الحاضدن( فدي جملتهدا،      

)الحاضدددن( يطلقددده الفقهددداء علدددى حضدددانة الصدددغير قبدددل سدددن التمييدددز وعلدددى حضدددانته بعدددد سدددن 
التمييدز، لهدذا فهدم عنددما يتكلمدون علدى شدروط الحاضدن، فدانهم يريددون بهدا شدروط )الحاضددن( 
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.  ومدددن اسدددتقراء مددا كتدددب فدددي شدددروط)الكفالة( و (1)لتمييددز وبعددددهاوشددروط )الكافدددل( قبدددل سدددن ا
 )الحضانة( و)االلتقاط(، فيما يتعلق بالكافل نجد انها ما يأتي:

 القسم االول: رروط الكفالة والحضانة -
يددرى جمهددور الفقهاءمن)الشددافعية والمالكيددة   الرــرط االول:بلــوك الكافــل ســن الررــد مــع العقــل:

رشدديدا،فال كفالددة لسددفيه ألندده لدديس اهددال -وكددذلك الحاضددن–ن الكافددل والحنفيددة( وجددوب ان يكددو 
. وجددداء فدددي الشدددرع الكبيدددر (5)للكفالدددة، كمدددا قدددال ذلدددك القاضدددي المددداوردي والقاضدددي ابدددو الطيدددب

للددردير فدي الفقده المدالكي بوجددوب الرشدد،ألن فيده صدون المدال، فددال كفالدة لسدفيه ومبدذر، وذلددك 
.كمددا اشددترطوا العقددل، وكددذلك الحنفيددة فددال يثبتددون الحددق فددي (1)للحيلولددة دون تلددف مددال المكفددول

فدددي حالدددة الجندددون، بمددددا فدددي ذلدددك الجندددون المتقطدددع حرصدددًا علددددى  -وكدددذلك الحضدددانة-الكفالدددة
 .   (2)الصغير

. وبالتدالي (2)وذهب الحنابلة الدى التأكيدد علدى ان )ال حضدانة لمجندون وال لمعتدوه وال لطفدل(    
انهددم اشددترطوا البلددو  و العقددل فقط،ولددم يشددترطوا الرشددد مددع العقددل،  ال  كفالددة ايضددًا لهددؤالء، أي

، الن الهددددف مددددن الكفالدددة هدددو القيددددام (6)وهدددو الدددراجب فدددال يشددددترط )الرشدددد( ذكدددرا كددددان او انثدددى

                                                             

فصول البداذع في اصول الشراذع: الفنري الرومي، شمس الددين محمدد بدن حمدزة بدن محمدد، تحقيدق: محمدد  (1)
 .  2/21م ، 1،5006بيروت، ط–حسين محمد حسن اسماعيل، دار الكتب العلمية 

 -ربيني شددمس الدددين محمددد بددن احمددد، دار الكتددب العلميددةمغنددي المحتددام  الددى معرفددة الفدداظ المنهددام: للشدد(5)
 . 2/112م  1112ه/1212 -1بيروت ، ط

حاشدددية الدسدددوقي علدددى الشدددرع الكبيدددر: حاشدددية الدسدددوقي علدددى الشدددرع الكبيدددر: محمدددد بدددن أحمدددد بدددن عرفدددة  (1)
 . 1/251الدسوقي ، دار الفكر للنشر،)د.ت( ، 

 . 2/516التام واالكليل:  (2)
 . 111-1/111: كشاف القناع (2)
-المفصدل فددي احكدام المددرأة والبيددت المسدلم فددي الشددريعة االسدالمية: د.عبددد الكددريم زيددان،، مؤسسددة الرسددالة (6)

 . 15-10/11م ، 1111ه/ 1211-1بيروت ، ط
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بمصددالب وحاجددات المكفددول الشخصددية، امددا غيددر البددال  فددال يسددتطيع القيددام بشددؤونه الشخصددية 
 الحال في المجنون كونه في حاجة لمن يرعاه.فكيف له ان يقوم برعاية غيره. وكذلك 

 الررط الثاني: االسالم
ـــة: -اوال ان تكدددون  فقدددد قدددالوا بهدددذا الشدددرط اذا كدددان المحضدددون مسدددلما،ويجوز -مـــذهب الحنفي

الحاضدنة كتابيددة، اذا كددان صددغيرًا ال يفقدده أمددور الددين، امددا اذا كددان يعقددل الدددين، ويىخشددى عليدده 
: " لدو جا: في البدائعالكفر، فال حضانة للكتابية عليه، كذلك ال حضانة للمرتدة عن االسدالم. 

 (.1) كانت الحاضنة كتابية والولد مسلما كانت في الحضانة كالمسلمة"

ـــا ـــة: -ثاني وعنددددهم لددديس االسدددالم بشدددرط فدددي الحاضدددن وان كدددان المحضدددون  -مـــذهب المالكي
مسدددددلما، واذا خيدددددف علدددددى المحضدددددون مدددددن كفدددددر الحاضدددددنة، ضدددددمت الدددددى المسدددددلمين ليكوندددددوا 

:" االسددالم لدديس شددرطا فددي الحاضددن ذكددرا او فــي الرــرك الكبيــر للــدرديررقباءعليهددا، فقددد جدداء 
 .                            (5) لمين ان خيف على المحضون منها فساد"انثى وضمت الحاضنة غير المسلمة لمس

قدالوا: ال تثبدت الحضدانة لكدافر علدى مسدلم اذ ال واليدة لده  -مـذهب الرـافعية والحنابلـة: -ثالثـا
عليده، وألن الحضدانة جعلدت لمصدلحة الولدد وال مصددلحة للولدد المسدلم فدي حضدانة الكدافر، ألندده 

ن اعظددم الضددرر، ولكددن الحضددانة تثبددت للمسددلم علددى الكددافر، ألن فيدده يفتندده عددن ديندده وذلددك مدد
 .(1)مصلحة للمحضون

وال حضددانة لكددافر علددى مسددلم، بددل ضددرره اعظددم، ألندده يفتندده عددن  كرــاا القنــاع: جدداء فددي    
 .(2)دينه ويخرجه عن االسالم بتعليمه الكفر وتربيته عليه وفي ذلك كله ضرر عليه"

                                                             

بداذع الصناذع في ترتيب الشراذع: عدالء الددين ابدو بكدر بدن مسدعود بدن احمدد الكاسداني، دار الكتدب العلميدة (1)
 .  2/25م .1196ه/1206 -5ط–

 .  5/251الشرع الكبير للدردير:  (5)
 .  2/112مغني المحتام:  (1)
 –كشددداف القنددداع عدددن مدددتن االقنددداع : للبهدددوتي منصدددور بدددن يدددونس بدددن صدددالع الددددين، دار الكتدددب العلميدددة (2)

 .  219/ 2بيروت،)د.ت( .
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راجب ما ذهب اليده الحنفيدة، ويدتلخص فدي انهدم اشدترطوا ان يكدون وال -القول الراجح: -خامسا
مسددلمًا، وجددوزوا ان تكددون الحاضددنة كتابيددة، اذا كددان المحضددون صددغيرًا ال يعقددل الدددين، امددا اذا 
كددان يعقدددل الددددين، ، فددال حضدددانة للكتابيدددة عليدده، فاالسدددالم لددديس شددرطا فدددي الحاضدددنة اذا كدددان 

و خيدف عليده مدن ان يدألف الكفدر بتعويدده عليده او علدى المحضون مسلما ما لم يعقل االديدان ا
 .(1)شعاذره من قبل الحاضنة الكافرة

 الررط الثالث: الحرية
 اختلف الفقه االسالمي في هذا الشرط الى قولين:

ــول االول:  وجددوب ان يكددون الحاضددن او) الكافددل( حددرًا  وهددذا مددا يددراه  )الحنابلددة والشددافعية الق
.  " و ال حضددانة لرقيددق (2)(، معللددين رأيهددم بددالقول: "ال حضددانة لرقيددق"(1)والجعفريددة (5)والحنفيددة

 .(2)ولو اذن له سيده،ألنها والية وليس هو من أهلها، وألنه مشغول بخدمة سيده"
ــاني وهددو مددذهب المالكيددة  -وكددذلك فددي الكافددل-: ال تشددترط الحريددة فددي الحاضددنامــا القــول الث

.وقدال االمدام ابدن (6)رط عندد بيدانهم لشدروط الحاضدنة والظاهرية، حيث لدم يتطرقدوا الدى هدذا الشد
حزم الظاهري: ) واما قولنا ان األم ة والحراة سواء، ف ن القرآن والسنة لم يأت في احددهما ندص 

 .(7)في التفريق بينهما، فالحكم فيما ال نص فيه شرع لم يأذن به ال تعالى(

                                                             

 .  16/ 10المفصل في احكام المرأة والبيت المسلم:  (1)
 .  25/ 2بداذع الصناذع:  (5)
م ، 5000ه/1251الفكر،بيددددددروت،الفتددددداوي الهنديددددددة: البلخي،نظددددددام الدددددددين)مع لجنددددددة مددددددن العلمدددددداء(، دار  (1)

1/225. 
 .  219/ 2كشاف القناع:  (2)
 .  112/ 2مغني المحتام:  (2)
 .  259/ 5الشرع الكبير للدردير و حاشية الدسوقي:  (6)
 15/ 10والبيت المسلم: المفصل في احكام المرأة (7)
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ـــراجح: ـــول ال الثددداني، كدددون االعتدددراف بدددالرق فدددي ونخلدددص ممدددا تقددددم الدددى تدددرجيب القدددول   -الق
الشريعة االسالمية لم يكن يراد به تمكين هدذا النظدام فدي المجتمدع االسدالمي، بدل كاندت الددعوة 
االسددالمية فددي كددل مفاصددلها تتابددع السددير التدددريجي للقضدداء علددى نظددام الددرق تدددريجيًا، وهددو مددا 

لعددالمي المعاصددر لددم يعتدددرف حصددل بالفعددل. وبمددا ان العددالم االسددالمي اليددوم، وكددذلك النظددام ا
بنظام الرق، فلم نرى هناك من ضرورة الشتراط الحرية صراحة كشدرط مدن شدروط الكفالدة، ألن 

 اشتراطه صراحة يوحي بأن نظام الرق لم يزل معمواًل به لحد اآلن.
 الررط الرابع: حفظ المكفول وصيانت  وعدم افساده

ط كدددون الحاضدددن اميندددا فدددي الددددين، غيدددر وهدددذا الشدددرط يقابلددده فدددي شدددروط الحضدددانة اشدددترا     
فاسق، ومأمونا على المحضون، وقادرًا على القيام بمتطلبدات ومقتضديات الحضدانة. وهدو شدرط 
جوهري يتعين اخذه بنظر االعتبار والتأكيد عليه والتحقق من توافره قبدل اجدازة الكفالدة، ومتابعدة 

واال ال يجدوز تسدليم الطفدل اليده اذا  استمرار هذا الشرط بعد اجازتها وضم الصدغير الدى الكافدل.
دل م الطفدل الدى  عىدرف عنده عددم أهليتده  للقيدام بحفدظ الصدغير وصديانته وعددم افسداده.  امدا اذا سى
الكافدددل تحدددت مظنادددة مقدرتددده علدددى الوفددداء بمتطلبدددات وحاجدددات الطفدددل ورعايتددده وتربيتددده التربيدددة 

ويىسددلام الددى كافددل آخددر يتددوافر فيدده السددليمة ، ثددم تبددين خددالف ذلددك، فددأن الصددغير يىنددزع مددن يددده، 
هدددذا الشدددرط. ومالحظدددة هدددذا الشدددرط واجدددب، سدددواء كدددان المكفدددول ذكدددرًا  ام انثدددى ، ألن كليهمدددا 

 (1)يحتاجان الى الحفظ والصيانة وعدم االفساد
 القسم الثاني: رروط االلتقاط -

لددم يشددترط العلمدداء شددرطا معينددا متفقددا عليدده فددي حددق الالقددط ، كمددا إن بعددض المددذاهب لددم      
تتندداول جميددع الشددروط ،فمددا ذكددره مددذهب لددم يددذكره اخددر ،وسددنعرض هددذه الشددروط التددي ذكرهددا 

 -الفقهاء في كتبهم وهي اآلتي:

                                                             

.  كشددددداف القنددددداع:  21/ 2. بدددددداذع الصدددددناذع:   16/ 10المفصدددددل فدددددي احكدددددام المدددددرأة والبيدددددت المسدددددلم:  (1)
2/217-219  . 
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، (1)والتكليددف لغددة مصدددر كلددف، يقددال كلفدده تكليفددًا، أي أمددره بمددا يشددق عليدده -التكليددف: -1
والتكليددف بمقتضددى الشددرع االسددالمي هددو الددزام المكلددف بمقتضددى خطدداب الشددرع ، ويعنددي ممددا 
تقدددم ان المكلددف ملزمددًا شددرعا بمعرفددة ديندده ومددا جدداء فيدده مددن تعدداليم وأوامددر وأحكددام، وفهددم ذلددك 

 .  (5)ليقوم بتطبيقه في حياته
، ولدم (1)والشافعية والحنابلة غير أنه ال يصب التقداط الصدبي والمجندون وقد اشترطه االحناف   

 يتطرق المالكية لهذا الشرط.
، وقددد خددالف 2))اشددترطه الشددافعية والحنابلددة فددال يجددوز التقدداط الكددافر للمسددلم -االسددالم: -5

 .(2)االحناف في جواز التقاط الكافر اال في حال التمييز فان المسلم يقدم على الكافر
اشددترطها المالكيددة والشددافعية والحنابلددة فددال يصددب التقدداط العبددد و المكاتددب اال  -الحريددة: -1

 .(6)باذن سيده

                                                             

 . 1/166م ، 5011معجم متن اللغة: احمد رضا، منشورات مكتبة الحياة، بيروت،  (1)
-بدن عدالم قدادر الباكسدتاني، دار الخدزاز . اصول الفقه على منهح اهل الحديث: زكريا 1/152المفصل:  (5)

 . 515م ، ص5005ه/1251، 1الرياض، ط
، روضدة الطدالبين وعمددة المفتدين : البدن شدرف الندووي ابدو زكريدا محدي الددين 2/561حاشية ابن عابددين :(1)

 -1عمدددان ، ط –دمشدددق  –بيدددروت  –بدددن يحيدددى، تحقيدددق: زهيدددر الشددداويش ، المكتدددب االسدددالمي للنشدددر 
،و االنصدددداف فددددي معرفددددة الددددراجب مددددن الخددددالف: عددددالء الدددددين ابددددو 211  -2/219، م1111ه/1115

ه(، تحقيدق: د.عبدد ال بدن عبدد المحسدن التركددي، 992الحسدن علدي بدن سدليمان بدن احمدد المدرداوي)ت: 
 591-16/590م، 1112ه/1212 -1ط -مصر -دار هجر للطباعة والنشر، القاهرة

 191-16/590، واالنصاف: 1/219محتام:، ومغني ال211-2/219روضة الطالبين: (2)
 6/111، وبداذع الصناذع: 2/561( حاشية ابن عابدين: (2

، الفواكده الدددواني علدى رسدالة ابددن ابدي زيددد 591-16/590، االنصدداف: 211-2/219روضدة الطدالبين : (6)
 -ه( ، دار الفكرللنشددددددددددر1156)ت:0القيررواندددددددددي: احمدددددددددد بدددددددددن غدددددددددانم بدددددددددن سدددددددددالم النفدددددددددراوي المدددددددددالكي

 .5/172م ، 1112ه/1212
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اشدددرطه المالكيدددة والشدددافعية والحنابلدددة وخدددالفهم االحنددداف، حيدددث انهدددم اجدددازوا  -الرشدددد: -2
 .(1)التقاط المحجور عليه لسفه اال في حال التمييز

الكيددددة الددددى ان العدالددددة شددددرط فددددي االلتقدددداط ، ذهددددب الشددددافعية والحنابلددددة والم -العدالددددة: -2
. جداء فدي بدايدة (5)وخالف االحناف حيث اعتبروا التقاط الكافر صدحيب فالفاسدق مدن بداب اولدى

 .(1)المجتهد: ) والملتقط هو كل حر عدل رشيد(
 الفرع الثاني

 الرروط الخاصة باألسرة في الترريع العراقي
م 1191( لسدنة 76من قدانون رعايدة االحدداث، رقدم)(2)(11سبق ان اوضحنا بأن المادة )      

المعددل قددد حددددت مدن لدده الحددق فددي الضدم والشددروط الواجددب توافرهددا فيده، وهددذه الشددروط تتمثددل 
ان يكدون كدال  - 5اعدالن كدال الدزوجين عدن رغبتهمدا المشدتركة فدي ضدم الصدغير.  -1باآلتي:

الددزوجين قددادرين علددى اعالددة ان يكددون  -1الددزوجين عدداقلين، وسددالمين مددن االمددراض المعديددة. 
 ان يكون الزوجين عراقيين.  -2ان يتوافر في الزوجين حسن النية.  -2الصغير وتربيته. 

هدددددذه الشدددددروط بمجموعهدددددا تددددددلل علدددددى اهتمدددددام المشدددددرع العراقدددددي بدددددالحرص علدددددى الصدددددغير    
)المضددموم( مددن اجددل تددأمين الجددو العدداذلي المناسددب لدده ، وبالتددالي ضددمان وقايتدده مددن أسددباب 

من أهم هذه الشدروط التدي اتدى علدى ذكرهدا  –فهو بتقديرنا  –حسن السيرة  اما شرط. االنحراف
الددنص ،ويالحددظ أن القضدداء العراقددي مىلتددزم بددالتحقق مددن هددذه الشددروط ، مددن أجددل إصدددار قددرار 
بالضم من عدمه، من ذلك قرار يقضي برفض طلب ضم طفل اذا كدان المتقددمان بالطلدب مدن 

                                                             

 .6/111، بداذع الصناذع: 2/561حاشية ابن عابدين :(1)
 16/591، االنصاف: 2/211، روضة الطالبين: 2/561حاشية ابن عابدين :(5)
 . 2/11بداية المجتهد:  (1)
 ( في الهامش)  (،ص  .11يالحظ نص المادة) (2)
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اتجدداه سددليم مددن شددأنه حمايددة المضددموم مددن االنحددراف المتمثددل هنددا بانتهددام  وهددو . (1))الغجددر( 
 مسيرة وسلوك الغجر المرفوضة اجتماعيًا ودينيًا .

أمدددا إذا تدددوافرت الشدددروط فدددي طالدددب الضدددم، ومدددن بينهدددا شدددرط حسدددن السددديرة والسدددلوك فدددنن     
ضدم، ومدن ذلدك قدرار القضاء العراقي يتجه نحو الموافقة على ضم الصغير إلدى االسدرة طالبدة ال

لمحكمة احداث صالع الدين جاء فيه : ))بنداءا علدى الطلدب المقددم مدن قبدل طدالبي الضدم كدل 
مددددن الددددزوم )س( والزوجددددة )ص( ،والمتضددددمن ضددددم الطفلددددة الصددددغيرة مجهولددددة النسددددب اليهمددددا. 
ولكتاب صحة صالع الدين المرقم ..... في .... ولشهادة جنسدية الدزوم )س( ولشدهادة جنسدية 

جدة )ص(، ولتقريدر البحدث االجتمدداعي لهدذه المحكمدة المتضدمن تعهددد طدالبي الضدم بحسددن الزو 
تربيددة الصددغير ورعايتدده،ولثبوت حسددن سدديرة طددالبي الضددم ،قددررت هددذه المحكمددة ضددم الصددغيرة 
مجهولة النسب الى طالبي الضم المذكورين على ان يكدون الدزوم )س(ابدًا  لهدا ،والزوجدة )ص( 

حصددتها مددن الميددراث حصدة اقددل وارث وهددو الثلددث، وتاشددير ذلددك فددي  أمدًا لهددا ، وعلددى ان تكددون
سجالت االحوال المدنية لغرض الحصول على بطاقة االحوال المدنية للصغيرة مجهولدة النسدب 

مدددددن قدددددانون رعايدددددة االحدددددداث وافهدددددم  25و21و 20و  11... وصددددددر القدددددرار اسدددددتنادا للمدددددواد 
 .(5)علنًا....(( 

                                                             

(  ففي قرار لمحكمة التمييز في العراق جاء فيه : )) لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيذة الموسعة الثانيدة 1) 
لمحكمددة التمييددز وجددد إن محكمددة أحددداث الرصددافة كانددت قددد أصدددرت قددرارًا يددرفض طلددب ضددم طفددل إلددى 

من الغجر وال يطمدأن إلدى  من قانون رعاية األحداث لكونهما 21،  11المميزين  استنادًا لحكم المادتين 
إمكانيدددة تربيتددده تربيدددة سدددليمة ، ولعددددم تحقدددق مصدددلحة الصدددغير مدددن هدددذا الضدددم ... لدددذا وحيدددث أن القدددرار 
المطعددون فيدده بددالنظر ل سددباب التددي أسددتندت ة إليهددا محكمددة األحددداث صدددر صددحيحًا فقددد قددرر تصددديقه 

/ موسددعة  90(( قددرار محكمددة التمييددز رقددم لموافقتدده للقددانون ورد الطعددن التمييددزي وصدددر القددرار باألتفدداق 
) القسدم  –المختدار مدن قضداء محكمدة التمييدز  –. إبدراهيم ألمشداهدي  55/7/1110في  1110ثانية / 

 .  10 – 1/ 2 – 1119 –بغداد  –الجناذي ( مطبعة الجاحظ 
 .)غير منشور (5/5001/ 51في   5001/ضم/1(  قرار محكمة احداث صالع الدين العدد 5) 
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 -بحسب مدا جداء فدي القدرار اعداله–الزوم ابًا لها والزوجة امًا لها وبرأي الباحثة فنن تسجيل    
هددو امددر يخددالف الدسددتور العراقددي النافددذ أي أن المشددرع العراقددي وقددع فددي تندداقض ،  ذلددك ألن 

( منددده إشدددترطت فدددي التشدددريعات وتطبيقاتهدددا القضددداذية عددددم مخالفدددة االحكدددام العامدددة 5المدددادة )
الددزوم ابددًا للصددغيرة والزوجددة امددًا لهددا يعنددي ذلددك األخددذ  للشددريعة االسددالمية. وحيددث ان تسددجيل

بنظدام التبندي المحدرم شددرعًا، لدذا نددعو القضداء العراقددي الدى التخلدي عدن هددذا الدنهح فدي قراراتدده، 
وتسجيل اللقطاء بأسماء مختارة )االسم الرباعي( وان يختار اللقب بناء على إسدم )مديندة( حتدى 

 و ليس منها.ال ينسب الى عشيرة معينة وربما ه
وينتقددد الدددكتور غالددب علددي الددداودي المشددرع العراقددي ألندده أعطددى الحددق بصددورة مطلقددة ألي    

زوجين أن يتقدما بطلب الضم سواء كان لديهما أطفدال أم ال ، بعكدس مدا كدان عليده الحدال فدي 
الملغدددي، والدددذي كدددان يجيدددز الضدددم للعاذلدددة التدددي  1175لسدددنة   62ظدددل قدددانون األحدددداث رقدددم 

. (  1) ب أطفددااًل فقددط  ))الددزوجين الددذين مضددى علددى زواجهمددا سددبع سددنوات ولددم ينجبددا ((التنجدد
ويدددرى أن ماجددداء بددده القدددانون الجديدددد غيدددر صدددحيب ، الن العاذلدددة التدددي لهدددا أطفدددال وتقدددوم بضدددم 
مجهددول النسددب إليهددا تددؤثر فددي حددق أوالدهددا فددي األمددوال والتركددة ، والن الددزوم يتعهددد باألنفدداق 

بما يساوي حصة اقل وارث على إن اليتجداوز الثلدث ، وبدذلك يبتعدد الضدم   لهعليه وبااليصاء 
 .( 5) عن أهدافه وأهمها إيجاد طفل لمن الينجب األطفال –برأيه  –
غير ان النقد المتقدم ليس فدي محلده ، فدنذا كدان القدانون قدد ابتعدد عدن هددف الضدم التقليددي    

وهدددو ) إيجددداد طفدددل لمدددن ال ينجدددب األطفدددال ( ، فأنددده قدددد اتجددده إلدددى هددددف أسدددمى هدددو تحقيدددق 
االطمذنددان العدداطفي والعالقددة األسددرية للضددام والمضددموم متددى ماكانددت هندداك حاجددة إلددى ذلددك ، 

لددة أطفددال ولكددن بنمكانهددا إعالددة أطفددال أكثددر وتددربيتهم تربيددة حسددنة ، ومددا يهددم فربمددا كددان للعاذ

                                                             

 الملغى . 1175( لسنة 62( من قانون األحداث رقم )22(تالحظ المادة )1) 
الددددكتور غالدددب علدددي (5)(اآلثددار القانونيدددة للتبندددي والضددم فدددي قدددوانين األحددداث واألحدددوال الشخصدددية العراقيددة 5) 

 . 25ص  – 1191 -10س  – 12ع  –بغداد  –مجلة القانون المقارن  –الداودي 
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فنذا كانت تتحقق بضمه إلى عاذلة لديها أطفدال فدال ‘ المشرع بالدرجة األولى مصلحة الصغير 
بأس. وأما القول بأن العاذلدة التدي لدديها أطفدال وتقدوم بضدم اليتديم أو مجهدول النسدب إليهدا تدؤثر 

 في األموال والتركة ، فأنه قول مردود لسببين : في حق األوالد 
أندده البددد مددن ثبددوت قدددرة طددالبي الضددم علددى إعالددة الصددغير وتربيتدده ، وهددذا يعنددي إن  -األول

   0االنفاق عليه ال يؤثر في حق األوالد الصلبيين
ـــاني أن ثلدددث التركدددة أساسدددًا ال يددددخل فدددي حسددداب الدددوارثين ، فللمدددورث شدددرعًا وقانوندددًا أن  -والث

،لذلك فااليصداء بحددود الثلث)وصدية واجبدة( لدن يدؤثر فدي حدق (1)يوصي بثلث التركة لمن يشاء
األوالد من تركة مورثهم ، وهو بتقديرنا اتجاه سليم ينم عدن تقددير صداذب هدفده المحافظدة علدى 

 المضموم واالطمذنان عليه في اسرة بديلة صالحة .
 المبحث الثاني
 او مجهول النسب إجرا:ات ضم الصغير يتيم األبوين

حيددث تهددتم الشددريعة االسددالمية ببيددان االحكددام الشددرعية بقواعدددها الكليددة وجزذياتهددا الفرعيددة،     
فننهددا تتددرك لددولي األمددر ان يتخددذ مددن القددرارات والقددوانين واالنظمددة واالوامددر مددا يصددلب بدده أمددر 

علددى ولددي األمددة. وهددو بددذلك يسددتعين بأهددل الددرأي والخبددرة كددل فددي مجددال تخصصدده. غيددر ان 
االمر ان يختار لمهام الدولة من يدرى فيده الخبدرة والصدالع، عدن ابدي سدعيد الخددري عدن النبدي 

: ( انددده قدددال: ))محمددد ) لييف دددةة،إيالأ ك ان دددْت ل دددهى بيط ان ت ددداني ْنخ  دددْن ن بيدددْي، و ال  اْسددت ْخل ف  مي دددا ب ع ددث  اللأدددهى مي م 

                                                             

مطبعددة  –الفقدده والقضدداء والقددانون ) الوصددايا والمواريددث( :الدددكتور احمددد الكبيسددي(األحددوال الشخصددية فددي 1) 
 . 5/197– 1175 –بغداد  –اإلرشاد 
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وفي  ْعرى دم  بيط ان ٌة ت ْأمىرىهى بياْلم  دْن ع ص  دومى م  ل ْيهي،ف اْلم ْعصى دهى ع  ت حىضخ بيط ان ٌة ت ْأمىرىهى بيالشأدر  و  ل ْيهي، و  هى ع  ت حىضخ و 
 .  (1) اللأهى ت ع ال ى((

ددديار امدددور       غيدددر ان بطاندددة ولدددي االمدددر مهمدددا اوتيدددت مدددن خبدددرة وصدددالع ، ال يمكدددن ان تىس 
ع بة، وضددبط االمدور وفددق اجددراءات تىث ب ددت المجتمدع علددى هواهددا وكيفمدا اتفددق، فددأمور الحيداة مىتشدد

حقددوق الندداس وواجبدداتهم امددر موكددول لدده، وهددو يقددوم بهددذه المهددام عددن طريددق اصدددار قددوانين او 
انظمددة او اوامددر او تعليمددات، تكددون ملزمددة للعدداملين فددي الدولددة كددل ضددمن تخصصدده، وملزمددة 

 ألفراد المجتمع حين مراجعتهم لدواذر الدولة لقضاء مصالحهم.
بنددداء عليددده فددددان الشدددريعة االسددددالمية وان اوضدددحت احكدددام كفالددددة اليتددديم ومددددن فدددي حكمدددده،     

وبداألخص شددروطها علددى وجدده التحديددد ، لكنهددا تركددت لددولي االمددر ان يقددرر مددن االجددراءات مددا 
 يىسهم في التحقق من توافر الشروط في الكافل و أسرته، وتركت لولي االمر ايضا إقرار النظام

ضداه المسدتخلف مدن قبدل الدولددة لهدذا الشدأن، فهدي مسدألة اداريدة بحتده بنسددتثناء يسدير بمقتالدذي 
 ما ذكرناه آنفًا من وجوب اختيار البطانة الصالحة للقيام بأمور العباد.

وحيدددث ان المملكدددة المغربيدددة و المملكدددة العربيدددة السدددعودية هدددي مدددن بدددين الددددول االسدددالمية     
الدة االسدالمية، فسدوف نتخدذ مدن أنظمتهدا الخاصدة بكفالدة المطبقة للشريعة االسالمية لنظام الكف

اليتيم ومن في حكمه نموذجًا نتعرف من خاللها على االجراءات الواجب اتخاذها، والجهة التدي 
تقوم بتلك االجراءات. وهذه االجدراءات منهدا مدا هدو سدابق علدى اتخداذ القدرار بالضدم، ومنهدا مدا 

 بًا مستقاًل.هو الحق عليه، وسوف نفرد لكل منها مطل
 
 

                                                             

( وسدننه وايامده: اخرجه البخاري فدي صدحيحه، الجدامع المسدند الصدحيب المختصدر مدن امدور رسدول ال) (1)
 -1ناصر، دار طدوق النجداة للنشدر، طمحمد بن اسماعيل ابو عبد ال البخاري، تحقيق: محمد زهير بن 

 .  7119برقم  1/77ه، 1255
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 المطلب االول
 االجرا:ات السابقة على الضم

للوقدددوف علدددى االجدددراءات السدددابقة علدددى الضددددم فدددي كدددل مدددن الشدددريعة االسدددالمية والتشددددريع    
العراقي ارتأينا بحثها في فرعين، نخصدص الفدرع األول للبحدث فدي تلدك االجدراءات فدي الشدريعة 

 االسالمية، ونخصص الفرع الثاني لبحث تلك االجراءات في التشريع العراقي.
 الفرع األول

 قة على الضم في الرريعة االسالميةاالجرا:ات الساب
تأخددددذ المملكددددة المغربيددددة بنظددددام الكفالددددة وفقددددًا ألحكددددام الشددددريعة االسددددالمية وبالشددددروط ذاتهددددا    

حزيددران  11فددي  1251فأصدددرت قانونددًا خاصددًا باألطفددال المشددمولين بأحكامدده هددو القددانون رقددم 
( منه حددد 5. وبموجب المادة )(1)م أطلق عليه القانون المتعلق بكفالة األطفال المهملين5005

المشدددرع المقصدددود بالكفالدددة: ) كفالدددة طفدددل مهمدددل بمفهدددوم هدددذا القدددانون هدددي التدددزام برعايدددة طفدددل 
مهمدل وتربيتده وحمايتده والنفقدة عليده كمدا يفعدل األب مدع ولدده و ال يترتدب عدن الكفالدة حدق فدي 

 النسب و ال في اإلرث(. 
. كمددا جعددل أمددر البددت فددي (5)مغربددي لنظددام التبندديويفهددم مددن الددنص المتقدددم رفددض المشددرع ال   

طلبات الكفالدة للقضداء، حيدث تخدتص بدذلك المحكمدة االبتداذيدة الواقدع بدداذرة نفوذهدا مقدر إقامدة 
 .(1)الطفل او مكان العثور عليه او مقر المركز االجتماعي المودع به

                                                             

حددت المادة االولى مدن القدانون المغربدي األطفدال المهملدين وهدم مدن لدم يبلد  سدنه ثمدان عشدرة سدنة كاملدة  (1)
 اذا وجد في احدى الحاالت التالية:

 رادتها.اذا ولد من ابوين مجهولين، او لد من اب مجهول وام معلومة تخلأت عنه بن -
 اذا كان يتيما، او عجز ابواه عن رعايته، وليست له وساذل مشروعه للعيش. -
 اذا كان ابواه منحرفين وال يقومان بواجبهما في رعايته وتوجيهه من اجل اكتساب سلوك حسن. -

                 .كفالة الطفل المهمل وفق القانون المغربي: د. نجاة العروسي (5)
topic-http://alhoriyatmaroc.worldgoo.com/t411 

http://alhoriyatmaroc.worldgoo.com/t411-topic
http://alhoriyatmaroc.worldgoo.com/t411-topic
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نجدد ان وزارة العمدل والشدؤون و بالرجوع الى النظام القانوني في المملكة العربيدة السدعودية      
االجتماعية كانت قد اصدرت قرارًا أنشأت بموجبده ادارة تىعندى بشدؤون االيتدام ومدن فدي حكمهدم، 

ه . وتقدم هذه الداذرة خدماتها عن طريق ما يسمى 55/6/1255في  11295وهو القرار رقم 
لك نظددامين همددا: نظددام بمراكددز الخدمددة االجتماعيددة واللجددان المحليددة المتفرعددة منهددا. وسددنأت لددذ

االسر البديلة، ونظام االسر الصديقة. كما انشأت قسمًا خاصدًا برعايدة االيتدام ومدن فدي حكمهدم 
. وسوف نوضدب فيمدا يدأتي االجدراءات المتبعدة (5)ممن لم يحصل على أي نوع من انواع الكفالة

 في كال النظامين، بعد تحديد مفهوم هذه االقسام.
تدددام فمهمتددده اسدددتالم اليتدددامى ومدددن فدددي حكمهدددم مدددن مجهدددولي النسدددب أمدددا قسدددم رعايدددة االي    

وايدداعهم بدددور الحضددانة ومتابعدة شددؤونهم وتسددليم الدبعض مددنهم الددى األسدر الراغبددة بددذلك. كمددا 
يتلقددى االعانددات الماديددة مددن اهددل الخيددر والمنظمددات الخيريددة ومددن الدولددة . لددذا يطلددق الددبعض 

. وال يمكدن بتقدديرنا اطدالق مثدل هدذا المصدطلب (1)ماديدة(على هدذا الندوع مدن االعاندة )الكفالدة ال
على مدن يتقددم باالعاندة الماديدة فقدط، فالكفالدة فدي الشدريعة االسدالمية نظدام متكامدل لده قواعدده 

 -وفددي كدل خيددر-وشدروطه، وفيده يقددول االمدام النددووي: بدأن كفالددة اليتديم أعددم مدن االنفدداق عليده،
بيته وتعليمه والقيام بأموره كافة واالنفداق عليده. قدال االمدام ذلك ان كفالة اليتيم تشمل رعايته وتر 

النووي في شرحه على صحيب مسلم: )كافدل اليتديم(  هدو القداذم بدأموره مدن نفقدة وكسدوة وتأديدب 

                                                                                                                                                                         

 ( من القانون المغربي .2تالحظ المادة ) (1)
تصددور مقتدددرع لتطدددوير اسددداليب رعايدددة االيتدددام بالسددعودية فدددي ضدددوء اتجاهدددات بعدددض الددددول العربية)دراسدددة  (5)

)تشددرين  -علددوم التربيويددة، جامعددة الملددك عبددد العزيددز، العدددد الرابددعمقارنددة(: د.حنددان اسددعد خددوم، مجلددة ال
 . 1/209( ، 5012االول 

   www.sayidaty.net. 52/15/5015دليلك لكفالة يتيم بدون متاعب: عواطف الثنيان، الرياض  (1) 



 

 أحكـام ضم الصـغـري يتيـم  
 األبويـن و جمـهول النسـب

دراسة قانونية مقارنة  -

 أ.د. براء منذر كمال  عبداللطيف
  أ.د. هاشم فارس عبدون

  الباحثة ثريــا صديق غائب

 

 

 

 

 
66 

وتربيددة وغيددر ذلددك، وهددذه الفضدديلة تحصددل لمددن كفلدده مددن مددال نفسدده او مددن مددال اليتدديم بواليددة 
 .(1)دون ضمه الى االسرة ففيه أجر النفقةشرعية. اما االنفاق على اليتيم فقط 

مدن قبدل  -او مدن فدي حكمده-واما نظام األسر البديلة فتقدوم فكرتده علدى احتضدان طفدل يتديم   
احدى االسر ليعيش معهدا كأحدد اطفالهدا، ويحصدل منهدا علدى كدل مدا يحتاجده لينمدو بدذلك نمدوًا 

برضدداع مددن الزوجددة او مددن احدددى  متوازنددًا بأسددم االسددرة، وتبقددى المحرميددة قاذمددة الددى ان تنقطددع
 أقارب الزوجين. 

ونظام االسدر البديلدة يمثدل نظدام الكفالدة االسدالمية بعينده وال بدد لتحققده مدن اجدراءات محدددة    
 -للتيقن من توافر الشروط المطلوبة شرعًا وقانونًا في الكافل، ومن هذه االجراءات:

تقددديم طلددب مددن رب االسددرة موجدده الددى اقددرب فددرع مددن فددروع وزارة الشددؤون االجتماعيددة  -1
يىعلن فيه عن رغبته بالحصول على طفل وكفالته له. على ان تكون االسرة مكونة مدن زوجدين، 
وان ال تتجاوز الزوجة سن الخمسين عامدًا. ويجدوز عندد الضدرورة كفالدة الصدغير مدن قبدل امدرأة 

 المرأة من حنان وعاطفة قد ال تتوافر لدى الرجل. فقط، لما تتمتع به 
ان يقتددرن الطلددب المقدددم بجملددة مددن المستمسددكات بهدددف الوثددوق مددن شخصددية المتقدددم  -5

بالطلددب، ومددن قدرتدده علددى رعايددة الصددغير ومقدرتدده الماليددة، ولضددمان ضددم الصددغير الددى اسددرة 
 -تتمتع بحسن السيرة والسمعة، وهذه المستمسكات ما يأتي:

استمارة بحث اجتماعي لالسرة طالبة الكفالة، وهدذه االسدتمارة تىمد  مدن قبدل الباحدث او  - أ
الباحثة االجتماعية، بعد ان تقوم بزيارة ميدانية لالسرة البديلة فدي محدل سىدكناها، وللتعدرف علدى 

 واقع االسرة عن قرب وعلى رغبتهم الصادقة بكفالة اليتيم او من في حكمه.
السددددرة، يتضددددمن سددددالمتهم مددددن االمددددراض السددددارية او المعديددددة، تقريددددر طبددددي الفددددراد ا - ب

 وسالمتهم العقلية والنفسية.

                                                             

التددراث شددرع االمددام النددووي علددى صددحيب مسددلم: ابددو زكريددا محمددد بددن يحيددى بددن شددرف النددووي ،دار احيدداء  (1)
 .  10/161م ، 5010-19العربي، بيروت، ط
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مددد  النمدددوذم الخددداص بموافقدددة افدددراد االسدددرة علدددى الكفالدددة، ويشدددمل ذلدددك الدددزوم والزوجدددة،  -جدددد
 وابناذهم من البالغين.

السدرة م  النموذم الخاص ب)المعرفين(، ويقصد بالمعرفين شهود ثالث من منطقدة سدكن ا -د
الراغبدة فدي الكفالدة، علدى درايدة بدأحوال االسدرة، ومقددرتها الماديدة، وقددرتها علدى اعالدة الصددغير 

 وتربيته.
شددهادة حسددن سدديرة وسددلوك، موقعددة ومصدددقة مددن الجهددة االمنيددة فددي منطقددة سددكن االسددرة  -ه

 الراغبة في الكفالة.
أكددد مددن كددون االسددرة الراغبددة ربددط صددورة مددن الوثدداذق الرسددمية )هويددة االحددوال المدنيددة(، للت -و

 بكفالة يتيم او من في حكمه سعودية الجنسية. 
، وهذا االجراء تقوم به دار الحضانة االيواذي لتالفي مدا قدد (1)محضر )مطابقة لون البشرة( -ز

يحصددل مسددتقباًل مددن اشددكاليات لالسددرة الكافلددة وللمكفددول علددى حددد سددواء بسددبب االخددتالف فددي 
 لون البشرة.

االنتهدداء مددن االجددراءات المتقدمددة، تىعنددى وزارة الشددؤون االجتماعيددة السددعودية بدراسددة وبعددد     
طلبددات الكفالددة وتقددرر موافقتهددا بالضددم مددن عدمدده وفقددًا للشددروط واالجددراءات الخاصددة بددذلك،في 
حددين يكددون أمددر البددت بهددذه الطلبددات فددي المغددرب لقاضددي القاصددرين )االحددداث( حيددث يصدددر 

لطفددل الدددى الشددخص الددذي تددوافرت فيددده الشددروط المطلوبددة بمقتضددى الشدددرع قددرارًا بنسددناد كفالددة ا
. وبعدد صددور قدرار بالموافقدة علدى طلدب الكفالدة يوقدع الكافدل عقددًا مدع داذدرة الرعايدة (5)والقانون

 التي يتواجد فيها الطفل ويستلمه.

                                                             

نمدددداذم مددددن تجددددارب رعايددددة االيتددددام فددددي العددددالم العربي)دراسددددة فددددي المنطلقددددات وآليددددات التنفيددددذ مددددن منظددددور  (1)
 52-55سوسيولوجي(، ابراهيم اسماعيل عبده محمد ، المؤتمر السعودي االول لرعاية االيتام، الرياض، 

 55م، ص5011نيسان  59-56ه/ 1215جمادى االولى، 
 ( من القانون المغربي المتعلق بكفالة االطفال المهملين.17تالحظ المادة ) (5)
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الددة ومددن الجدددير بالددذكر اندده قددد يحصددل ان تتقدددم اكثددر مددن اسددرة بطلبددات الحصددول علددى كف   
يتديم، فدداذا مدا تددوافرت الشدروط باسددرتين او اكثدر، فددنن وزارة الشدؤون االجتماعيددة السدعودية تؤكددد 
على افضلية االسرة البديلدة التدي تتعهدد بنرضداع الطفدل المحتضدن مدن قبدل احددى نسداء االسدرة 

. (1)البديلدة مدن طددرف االب او االم، فدي محاولدة منهددا لجعدل الطفدل ابنددًا لهدذه االسدرة بالرضدداعة
وفقدًا للقددانون المغربدي للددزوجين اللدذين لديس لهمددا اطفدال، او اللددذين  –فدي حدين تكددون االفضدلية 

. او تفضديل االسدرة التدي تتعهدد (5)تتوفر لهما افضل الظروف لضمان المصلحة الفضلى للطفدل
بنرضدداع الطفدددل لكونهدددا األفضدددل مدددن الناحيدددة الشدددرعية، ذلدددك ان صدددلة الدددرحم الشدددرعية سدددتكون 

 ين االسرة والطفل المكفول.متحققة ب
وأما نظام االسرة الصديقة فبموجبده تقدوم احددى االسدر فدي المجتمدع باالرتبداط بأحدد االطفدال    

االيتام او مدن فدي حكمهدم، مدن المقيمدين فدي دور التربيدة والحضدانة، حيدث يكدون لهدا ان تلتقدي 
يىفضددل االسددرة التددي يكددون  بالطفددل الددذي اختارتدده فددي المناسددبات واالعيدداد واالجددازات .وبمقتضدداه

لدددديها اطفدددال فدددي سدددن مىقاربدددة للطفدددل المستضددداف مدددن دار التربيدددة او الحضدددانة، بحيدددث تسدددتلم 
االسرة الطفل في بداية االجازة او يوم العيد ليشاركها الفرحة والمتعة مع ابناذها، ثدم يىعداد الطفدل 

ة معينة ألخذ الطفدل. بدل هدو متدروك بعد انتهاء المناسبة. هذا النظام ال يىلزم االسرة بفترة او مد
لمدددى االرتبدداط بددين االسددرة والطفددل، فقددد تستضدديفه فددي بدايددة االسددبوع وفددي االعيدداد فقددط وذلددك 

(. وبتقددديرنا فددنن هددذا النظددام ال يمثددل نظددام الكفالددة المقددرر شددرعًا، 1بحسددب ظروفهددا الخاصددة)
سددبيل الدددوام ولغايددة بلوغدده سددن فدداألخير يسددتلزم إقامددة الطفددل المكفددول مددع االسددرة الكافلددة علددى 

 الرشد.

                                                             

 .55ابراهيم اسماعيل عبده محمد، المرجع السابق، ص(1)
 ( من القانون المغربي المتعلق بكفالة المهملين .10تالحظ المادة ) (5)
 .  209تصور مقترع: د.حنان اسعد خوم، مصدر سابق، ص (1)
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ومن مجمل االجراءات المتقدمة يتضب ان من شأنها وبواسطتها يتم التأكد من تدوافر شدروط    
 الكفالة التي قررتها الشريعة االسالمية، فهذه االجراءات اذًا تدعم تلك الشروط وتعززها.

 الفرع الثاني
 راقياالجرا:ات السابقة على الضم في الترريع الع

سدبق القدول ان المشدرع العراقدي عدالح موضدوع ضدم اليتديم ومجهدول النسدب فدي قدانون رعايددة    
، وأندداط هددذه المهمددة بمحكمددة االحددداث، حيددث توجددد محكمددة 1191( لسددنة 76االحددداث رقددم )

احداث او اكثر في كل محافظة مدن محافظدات العدراق وبمقتضداه حددد المشدرع اجدراءات الضدم 
 (وكاآلتي: 1)
تقدددديم طلدددب موقدددع مدددن الدددزوجين موجددده الدددى محكمدددة االحدددداث ضدددمن منطقدددة تواجدددد  -1

( من القانون ومما جاء فيهدا: ) للدزوجين ان 11الصغير المراد ضمه، نصت على ذلك المادة )
يتقددددما بطلدددب مشدددترك الدددى محكمدددة االحدددداث لضدددم صدددغير يتددديم االبدددوين او مجهدددول النسددددب 

لدب المقددم الدى المحكمدة شدكاًل معيندًا، بدل يكفدي ان تقددم اليهما...(. ولم يشترط القدانون فدي الط
)عريضددة( موجهددة الددى المحكمددة المختصددة يلتمسددها فيدده الموافقددة علددى طلددب ضددم صددغير يتدديم 
االبدددوين او مجهدددول النسدددب، وبالتدددالي لددديس للدددزوم منفدددردًا، وال للزوجدددة منفدددردة، وال ل عدددزب او 

رنا ان هدذا الشددرط ال موجددب لده، فهددو ال يخلددو العزبداء الحددق فدي تقددديم مثددل هدذا الطلددب. وبتقدددي
مدن قيدد يحدول دون حصدول اليتديم او مدن فدي حكمده علدى كافدل. فقدد يكدون الراغدب بالكفالدة او 

موسرا حسن السيرة والسمعة، ولكن لظروف معينة حالت دون زواجه ،  وقدد تكدون  الضم سليما
ا. ثم مدا الضدير مدن ان يتقددم رجدل عزباء المات بها حالة العنوسة ألسباب خارم ارادته له اخت

او امرأة بطلب الضم اذا توافرت فيه شدروط الصدحة وحسدن السديرة والمقددرة الماليدة، ومدن تكدون 

                                                             

بعد مراجعة محكمة األحداث في صالع الدين، ومحكمة األحداث في بغداد /الرصافة واالطالع على  (1)
أضابير الدعاوي الخاصة بالضم، فقد تم تنظيم معاملة كاملة باجراءات الضم ابتداء من تقديم الطلب 

 بالضم وانتهاء بصدور قرار نهاذي بالضم، تم ربطه بعد الخاتمة.
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لدده المقدددرة الماليددة يكددون بامكاندده االسددتعانة بددامرأة لخدمددة الصددغير تعيندده علددى تربيتدده ورعايتدده. 
سدالمية ألنهدا لدم تشدترط ذلدك، بدل ان يخدالف احكدام الشدريعة اال -بتقديرنا–كما ان هذا االجراء 

نظام االسر البديلة في المملكة العربية السعودية اجاز للمرأة لوحدها ان تتقدم بمثدل هدذا الطلدب 
 طالما توافرت فيها بقية الشروط.

ومن نافلدة القدول ان اشدتراط تقدديم الطلدب مدن كدال الدزوجين، يعندي ان تكدون الحالدة الزوجيدة    
 يس لمن انتهت عالقته الزوجية بفراق او طالق الحق بتقديم مثل هذا الطلب.قاذمة، وبالتالي ل

ان يىرفق بالطلب ما يثبدت كدون الدزوجين عراقيدان، ويثبدت ذلدك بهويدة االحدوال المدنيدة،  -5
( مددن قددانون رعايددة االحددداث قددد جدداءت 11وشددهادة الجنسددية العراقيددة. مددع مالحظددة ان المددادة )

ة االحدددداث قبدددل ان تصددددر قرارهدددا بالضدددم ان تتحقدددق مدددن ان بالصددديغة التاليدددة: ) وعلدددى محكمددد
طالبي الضم عراقيان...(، وكلمة)عراقيان( جاءت مطلقة، لدذا يكدون للعراقدي، سدواء كدان عراقيدا 

ناس الحق في ان يتقدم بطلب الضم)  (.1بالوالدة ام بالت ج 
وجدير بالذكر ان المشرع العراقي وان لم يغفل مسألة اتحاد الجنسدية بدين الضدام والمضدموم،    

فانه اغفل مسألة االتحاد في الددين، رغدم اعتبداره الصدغير مجهدول النسدب )مسدلما عراقيدا مدا لدم 
. وحيددث ان المشددرع العراقددي قددد اشددترط االتحدداد فددي الجنسددية واالتحدداد فددي (5)يثبددت خددالف ذلددك(

ددل م الصددغير او الحدددث المشددرد او المنحددرف السددلوكالددد ، ممددا (1)ين عنددد معالجتدده لموضددوع مىت س 
                                                             

السياسة الجناذية في قانون رعاية االحداث )دراسة مقارندة(: د.بدراء مندذر كمدال عبدد اللطيدف، دار الحامدد،  (1)
 .  155م ، ص5001-1االردن، ط-عمان

 ( من قانون رعاية االحداث.22تالحظ المادة ) (5)
ظهر للصغير او الحدث ( من قانون رعاية االحداث ونصها: ) اذا لم ي57تالحظ الفقرة )ثانيا( من المادة ) (1)

قريدددب، وطلدددب شدددخص ملددد  حسدددن السددديرة والسدددلوك متحدددد فدددي الجنسدددية والددددين مدددع الصدددغير او الحددددث 
تسليمه اليه لتربيته وتهذيبه فلمحكمة االحداث ان تسلمه اليه لضمان حسن تربيته وسدلوكه بموجدب تعهدد 

ك او باحدددث اجتمددداعي لمددددة مددالي مناسدددب. وعلدددى المحكمددة ان تراقدددب تنفيدددذ التعهددد بواسدددطة مراقدددب سددلو 
 تنسبها(.
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يتعين ان تكون سياسة المشدرع فدي كدال الحدالتين واحددة. بدل ندرى انهدا فدي موضدوع الضدم اولدى 
باالعتبار، كون المضموم صغيرًا داذمًا، وباستطاعة من يضمه اليه ترسيخ الديانة التدي يعتنقهدا 

به. وبهذا االجدراء نضدمن التوافدق االجتمداعي والددين ضدمن العاذلدة الواحددة، وهدذا التوافدق في قل
مددن شددأنه بددال شددك ان يددؤدي الددى حددرص االسددرة الضددامة علددى رعايتدده ووقايتدده مددن االنحددراف 

 .(1)وتهذيبه

اجددراء البحددث االجتمدداعي والنفسددي: قبددل البدددء بطلددب الضددم، تىكلددف محكمددة االحددداث  -1
، (5)عي فددي المحكمددة بمهمددة دراسددة الحالددة االجتماعيددة والنفسددية لطددالبي الضددمالباحددث االجتمددا

حيث يقدم  تقريره  بعد زيارة  مسكن طالبي الضم للوقوف عدن قدرب علدى مددى تحقدق الشدروط 
المطلوبددة فيهمددا، اذ يتوجددب علددى المحكمددة اخددذ تقريددر الباحددث االجتمدداعي بعددين االعتبددار، وال 

من زيارة مسكن طدالبي الضدم ألكثدر مدن مدرة والتحدري عدن سديرة  -اذا تطلب االمر -يمنع ذلك
 العاذلة وحسن اخالقها ومقامها في المجتمع.

صدددور قددرار بضددم الصددغير بصددفة مؤقتددة: مددن اجددل التحقددق مددن رغبددة االسددرة الضددامة  -2
للصغير في الضم، ولعددم التعجدل بنصددار قدرار نهداذي بدذلك اال بعدد التأكدد ميددانيا مدن اهتمدام 

( مدددن قدددانون رعايدددة االحدددداث محكمدددة االحدددداث بدددأن 20بالصدددغير فقدددد خولدددت المدددادة ) االسدددرة
تصدددر قرارهددا بالضددم بصددفة مؤقتددة ولفتددرة تجريبيددة امدددها سددتة اشددهر، يجددوز تمديدددها الددى سددتة 
اشددهر اخددرى . وترسددل المحكمددة خددالل هددذه الفتددرة باحثددا اجتماعيددا الددى دار الددزوجين مددرة واحدددة 

قق من رغبتهما في ضم الصغير ومن رعايتهما له، ويقددم بدذلك تقريدرا في االقل كل شهر، للتح
 مفصال بذلك الى المحكمة.

                                                             

 .  151-155السياسة الجناذية: د. براء منذر كمال ، ص(1)
( 20( من قانون رعاية االحداث التي اشترطت التحقق من سيرة طالب الضدم، والمدادة )11تالحظ المادة ) (5)

 ر.والتي اشترطت ارسال باحث اجتماعي الى دار الزوجين للتحقق من رغبتهما بضم الصغي
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وفددي مجددال المقارنددة فددي  االجددراءات بددين مددا اخددذت تشددريعات المغددرب والسددعودية والعددراق،    
نعتقددد ان االجددراءات فددي جميعهددا متقاربددة، فهددي تهدددف الددى التحقددق مددن تددوافر شددروط الضددم او 

 ي االسرة الراغبة في الضم.الكفالة ف
وامددا فددي مجددال المقارنددة بددين االتجدداه الددذي اخددذ بدده النظددام السددعودي مددن حيددث اناطددة مهمددة    

اتخدداذ القددرار بالموافقددة علددى كفالددة طالددب الضددم مددن عدمدده الددى اللجددان التابعددة لددوزارة الشددؤون 
بمحداكم االحدداث، نعتقدد ان االجتماعية، والنظامين العراقي والمغربي اللذين  اناطا هذه المهمة 

اناطتها بالقضاء اولى باالعتبار. فمستقبل الطفل المضموم يتوقف على  مصدداقية التحقدق مدن 
شروط الضم، كما قد يحصل ان تتقدم لضم ذات الصغير اكثدر مدن اسدرة، وبالتدالي قدد يحصدل 

لفصدل بدين نزاع في االحقيدة بضدم الصدغير بدين االسدرتين، وحيدث ان القضداء هدو المرجدع فدي ا
الخصومات، لذلك نعتقدد ان مدا اخدذ بده المشدرع المغربدي والمشدرع  العراقدي مدن هدذه الجهدة هدو 

 االولى باالعتبار.
 المطلب الثاني

 االجرا:ات الالحقة على الضم
بهذه االجراءات في كل من الشريعة االسالمية والنظام العراقي، سنتناولها  لالحاطة    

بالبحث في فرعين، ندرس في األول االجراءات الالحقة على الضم في الشريعة االسالمية، 
 وندرس في الثاني االجراءات الالحقة على الضم في التشريع العراقي.
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 الفرع األول
 م في الرريعة االسالميةاالجرا:ات الالحقة على الض

ان توقيدع العقدد بدين دار االيتدام والكافدل ال تعندي نهايدة المطداف فدي االجدراءات، بدل ال بدد      
من استمرار المتابعة ألحوال الطفل داخدل االسدرة البديلدة بواسدطة مؤسسدات الخدمدة االجتماعيدة 

 .(1)المختصة، وحتى ال يتعرض الطفل لظروف غير مواتية
ومددن فددي  –واهددم هددذه االجددراءات التددزام الكافددل بضددوابط المعاملددة الشددرعية لليتدديم المضددموم     

 حم جم  ُّ  . وقولدددده تعددددالى:(5) َّ جت  هب مب خب حب ُّ  لقولدددده تعددددالى: -حكمدددده
 خيحي  جي يه ىه مه جهين ىن من خنحن  جن يم ىم ممخم

 مس خس حسجسُّ  . وقولددددددددده تعدددددددددالى:(1)أ َّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰرٰذ يي ىي مي
 .(2) َّ مص خص حص

(: أي االعمددال ( قدال: سىدذل رسدول ال )وفدي الحدديث الشدريف عدن عمدر بدن الخطداب)   
ددْيت  ل ددهى  ددْوت  عىورتدده، أ ْو ق ض  ت ددهى، أ ْو ك س  ْوع  نة أ ْشددب ْعت  ج  ددْؤمي ل ددى مى ور  ع  الىددك  السخددرى افضددلاقال: ))إيْدخ 

ًة(( اج   .(2)ح 

                                                             

م ، بحددددث منشدددور علددددى شددددبكة 2/1/5002سددديكولوجية التبني...الكفالة،االسددددرة البديلدددة، د.محمددددد مهددددي،  (1)
 www.maganin.com/articles/articlesview.asp?key=134االنترنت.   

 ( .1سورة الضحى: االية ) (5)
 ( .550سورة البقرة: من االية ) (1)
 ( .17سورة الفجر: االية ) (2)
اخرجه الطبراني في المعجم االوسط: سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير ، أبو القاسم الطبراندي ،تحقيدق:  (2)

القدداهرة ،  –طددارق بددن عددوض ال بددن محمددد ، عبددد المحسددن بددن إبددراهيم الحسدديني، دار الحددرمين للنشددر 
 1/262. وقددددال عندددده االلبدددداني فددددي صددددحيب الترغيددددب والترهيددددب )حددددديث حسددددن(،  2091بددددرقم 2/505

 .122برقم

http://www.maganin.com/articles/articlesview.asp?key=134
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نسدب ان لدم يكدن لده مدال يىنفدق عليده منده، كما يلتزم الكافل باالنفاق على اليتيم او مجهدول ال   
فان لم يكن للكافل مال وجب على ولي االمر )الدولة( االنفاق عليه مدن بيدت المدال )الخزيندة(، 

. وفي كل االحوال، فان وزارة الشدؤون االجتماعيدة بالمملكدة (1)وهو ما اتفق عليه علماء الشريعة
فددي وجددوب النفقددة مددن بيددت المددال علددى اليتدديم العربيددة السددعودية، واسددتجابة منهددا للددرأي الشددرعي 

ومن في حكمه، وتشجيعا منها لنظام االسدر البديلدة، فقدد قدررت عدددا مدن المزايدا الماليدة للطفدل 
 الذي تىسند حضانته الحدى االسر البديلة ولالسرة الكافلة وكاآلتي:

 ( لاير لكل طفل.5000اعانة شهرية مقدارها ) -1
 لاير للطفل اذا دخل المدرسة.( 1000اعانة شهرية مقدارها ) -5
اعانددة اضددافية تعددادل مكافددأة شددهرين تصددرف للطفددل الملتحددق بالمدرسددة مددع بدايددة كددل  -1

 عام دراسي.
( لاير تصددددرف لالسددددرة الحاضددددنة عنددددد انتهدددداء اقامددددة الطفددددل 50000مكافددددأة مقدددددارها ) -2

 (5)لديها
ويلتحددق باحدددى  ومددن الجدددير بالددذكر ان صددرف االعانددات الماليددة يسددتمر حتددى يبلدد  الطفددل   

 .(1)الوظاذف العامة، او الخاصة، ويصبب بمقدوره االعتماد على نفسه
( مددن القددانون المتعلددق بكفالددة المهملددين يسددجل القددرار 51أمددا فددي المغددرب فبمقتضددى المددادة )   

الصددادر عددن القاضددي المخددتص بنسددناد كفالددة الطفددل لدددى ضددابط الحالددة المدنيددة وخددالل مدددة 

                                                             

. حدق االنسدان  112ه، ص1192تنظيم االسالم للمجتمع: محمد ابو زهرة، دار الفكدر العربدي، القداهرة،   (1)
 . 12في الحياة، د. هاشم فارس عبدون الجبوري، المصدر السابق، ص

( لاير 50000ا )يالحظ ان مجليس الوزراء السعودي قرر زيادة مبلد  المكافدأة المقدررة لالسدرة الكافلدة وجعلهد (5)
 ه .51/1/1257( بتأريخ 517عن كل طفل انتهت فترة كفالته، وذلك بقرار مجلس الوزراء رقم )

( فددددددي الجنددددددة(: عبددددددد ال بددددددن ناصددددددر بددددددن عبددددددد ال فضددددددل كفالددددددة اليتيم)دعددددددوة الددددددى مرافقددددددة الرسددددددول ) (1)
 .51-55م ، ص5005ه/1251 -1السدحان،ط
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القدرار، حيدث يتحمدل الكافدل كافدة التبعدات وااللتزامدات المتعلقدة بنعاشدة شهر من تدأريخ صددور 
 .(1)الطفل وتربيته ورعايته والمحافظة عليه دون ان تتحمل الدولة شيذًا من ذلك

ومن االجراءات الالحقة على قرار ضم اليتيم او مدن فدي حكمده الدى اسدرة بديلدة، هدو واجبهدا    
 سلكت الشريعة االسالمية في هذا السبيل عدة طرق منها:في الحفاظ على ماله وتنميته. وقد 

رتبت الشريعة االسالمية عقوبات شديدة على آكل مال اليتديم سدواء كدان وصديا او غيدره،  -أ   
 رب يئ ىئنئ مئ زئ رئ  ِّّٰ ُّ َّ ُّ  دلا علددددددى ذلددددددك قولدددددده تعددددددالى:

 زث رث يت ىت ُّ  .  وقولددددده تعدددددالى:(5) أَّ نت مت زت رت  يب ىبنب مب زب
.  وقدددددددد عددددددددات (1) َّ مك لك اك يقىق يف  ىف يث ىث نث مث

السنة النبوية المطهرة أكل مدال اليتديم مدن الكبداذر بنعتبارهدا احددى السدبع الموبقدات )المهلكدات( 
، ق دالىوا: : )( بنجتنابهدا، قدال رسدول ال )التي امرنا    رسول ال ) ))اْجت نيبىدوا السأدْبع  المىوبيق داتي

: ....و   ا ق ال  م ا هىنأ ((ي ا ر سىول  اللأهي و  أ ْكلى م الي الي تييمي
(2). 

امرت الشريعة االسالمية االوصياء على اليتامى بالعمدل علدى تنميدة امدوالهم عدن طريدق  -ب  
التجارة، ألنده لدو لدم تدتم تنميدة هدذا المدال وقضديت بده حاجدات اليتدامى ودفعدت منده الزكداة عامدًا 

بدددذلك، وكدددان عمدددر بدددن ( يدددأمر بعدددد عدددام سدددوف ينتهدددي اصدددل المدددال. وقدددد كدددان رسدددول ال )
( يددأمر بددذلك فددي خالفتدده، فقددد كددان يدددفع فعدداًل بددأموال اليتددامى الددذين كددان وصدديًا الخطدداب )

 .(2)عليهم الى التجار حتى ال يضيع اصلها في النفقة والزكاة

                                                             

                .لمغربي: د. نجاة لعروسيكفالة الطفل المهمل وفق القانون ا (1)
topic-http://alhoriyatmaroc.worldgoo.com/t411  

 ( .5سورة النساء: االية ) (5)
 ( .10سورة النساء: االية ) (1)
 . 5766برقم  2/10اخرجه البخاري في صحيحه:  (2)
 . 111تصور مقترع: د.حنان اسعد خوم، مصدر سابق، ص(2)

http://alhoriyatmaroc.worldgoo.com/t411-topic
http://alhoriyatmaroc.worldgoo.com/t411-topic
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لددم تىعدط الشددريعة االسدالمية الحددق لليتديم فددي اسدتالم اموالدده بمجدرد البلددو ، ولكدن اشددترطت  -جدد 
 مظ حط مض خض حض  جض  ُّ  د عنددد دفددع االمددوال اليدده. قددال ال تعددالى:الرشددد واالشددها
  حل جل مكلك خك حك جك مق حق مفخف حف  جف مغ جغ مع جع
 مه جه هن من  خن حنجن مم خم حم جم هلمل خل
 .(1) َّ جيٰه

واالجراء االخيدر الالحدق لقدرار الضدم هدو اسدتمرار متابعدة احدوال الطفدل داخدل االسدر البديلدة    
، (5)مددن عدددم تعرضدده لظددروف غيددر مناسددبة بواسددطة المؤسسددات االجتماعيددة المختصددة، للتأكددد

وهدددذه الزيدددارات هدددي ندددوع مدددن التفتددديش االرشدددادي يقددددر ضدددرورته واسدددتمراره مدددن عدمددده الباحدددث 
االجتماعي المكلف بهذه المهمة، وللجهة المختصة فدي وزارة العمدل والشدؤون االجتماعيدة الغداء 

 ن قبل كافله.الكفالة اذا تضمن تقرير الزيارة ما يسيء الى الطفل المكفول م
امدددا فدددي المغدددرب فلقاضدددي القاصدددرين )االحدددداث( ان يعهدددد بدددنجراء البحدددث االجتمددداعي الدددى    

باحدث اجتمدداعي او لجنددة تشدكل لهددذا الغددرض إلجدراء البحددث االجتمدداعي عدن حالددة الطفددل بعددد 
تنفيذ قرار الكفالة، وللباحث االجتماعي او اللجنة المشكلة لهذا الغدرض ان تقتدرع علدى القاضدي 

 .(1)المختص التدابير التي تراها مالذمة ومنها الغاء الكفالة
 
 
 
 

                                                             

 ( .6سورة النساء: االية ) (1)
)5( www.arabvolunteering,org  

                 .كفالة الطفل المهمل وفق القانون المغربي: د. نجاة لعروسي(1)
topic-http://alhoriyatmaroc.worldgoo.com/t411  

http://www.arabvolunteering,org/
http://alhoriyatmaroc.worldgoo.com/t411-topic
http://alhoriyatmaroc.worldgoo.com/t411-topic
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 الفرع الثاني
 االجرا:ات الالحقة على الضم في الترريع العراقي

سددبق القددول ان محكمددة االحددداث وبعددد تأكدددها مددن تحقددق شددروط الضددم فددي االسددرة الراغبددة    
تصدددر قددرارًا بالضددم بصددفة مؤقتددة ولمدددة سددتة اشددهر يجددوز تمديدددها لسددتة اشددهر اخددرى. وخددالل 
هددذه الفتددرة تىرسددل المحكمددة باحثددًا اجتماعيددًا الددى دار طددالبي الضددم لمددرة واحدددة فددي كددل شددهرعلى 

من حسن رعايدة االسدرة للطفدل، وكدذلك للتأكدد مدن اسدتمرار رغبدة االسدرة بضدمه، األقل، للتحقق 
. فددداذا عددددل (1)حيدددث يقددددم الباحدددث االجتمددداعي تقريدددرًا بدددذلك الدددى محكمدددة االحدددداث المختصدددة

الزوجددان عددن رغبددتهم، او وجدددت المحكمددة ان مصددلحة الطفددل غيددر متحققددة فتقددرر تسددليمه الددى 
.  امددددا اذا انقضددددت فتددددرة التجربددددة (5)برعايددددة االيتددددام احدددددى المؤسسددددات الحكوميددددة المتخصصددددة

 .(1)وكانت مصلحة الطفل متحققة فتصدر قرارا بالضم النهاذي
وفدددي مجدددال المفاضدددلة بدددين الشدددريعة االسدددالمية والتشدددريع العراقدددي فيمدددا يتعلدددق بددداالجراءات    

ضدوابط المعاملددة الالحقدة علدى الضدم، ندرى ان الشدريعة االسدالمية بتأكيددها علدى التدزام الكافدل ب
الشددرعية مددع المكفددول، ومددا قررتدده الدولددة السددعودية مددن اعانددات ماليددة لليتدديم ومددن فددي حكمدده، 
واعانات مالية للكافل إعمااًل لرأي الفقه االسالمي القاذل بأن الدولة هي المسدؤولة عدن نفقدة مدن 

                                                             

( مددن قددانون رعايددة االحددداث ونصددها: ) تصدددر محكمددة االحددداث قرارهددا بالضددم بصددفة 20تالحددظ المددادة ) (1)
خدالل هدذه مؤقتة ولفترة تجريبية امدها ستة اشهر، يجوز تمديدها الى ستة اشهر اخرى. وترسل المحمكة 

الفتددرة باحثدددا اجتماعيدددا الددى دار الدددزوجين مدددرة واحدددة فدددي االقدددل كددل شدددهر للتحقدددق مددن رغبتهمدددا فدددي ضدددم 
 الصغير، ومن رعايتهما له. ويقدم بذلك تقريرا مفصال الى المحكمة(.

( من قانون رعاية االحداث ونصها: ) اذا عدل الزوجان او احدهما عن رغبته فدي ضدم 21تالحظ المادة ) (5)
لصغير خالل فترة التجربة، او تبين لمحكمة االحداث ان مصلحة الصغير غير متحققة في ذلك، فعليها ا

 الغاء قرارها بالضم وتسليم الصغير الى اية مؤسسة اجتماعية معدة لهذا الغرض(.
 ( مددن قددانون رعايددة االحددداث ونصددها: ) اذا وجدددت محكمددة االحددداث بعددد انقضدداء فتددرة25تالحددظ المددادة ) (1)

 التجربة ان مصلحة الصغير متحققة برغبة الزوجين األكيدة في ضمه اليها تصدر قرارها بالضم(.
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فالددة مددن اجددل لددم يملددك المددال لالنفدداق مندده، هددي االوفددق واألقددرب لتحقيددق اهددداف الضددم او الك
إشددعار اليتددديم بالطمأنيندددة واألمدددان فدددي ظدددل اسدددرة طبيعيدددة راغبدددة بحدددق فدددي كفالتددده ومشدددهود لهدددا 
بحسددن السدديرة، بددل نعتقددد كددذلك بضددرورة شددمول المكفددول بقددانون الرعايددة االجتماعيددة النافددذ فددي 

ف العددراق اذا مددا ثبددت مددن تقريددر البحددث االجتمدداعي تراجددع المقدددرة الماليددة للكافددل بسددبب ظددرو 
 خارجة عن ارادته كما لو ساءت الظروف االمنية او االقتصادية .

 : الخاتمة
مدن  هدذا البحدث  الموسدومة: ) أحكدام  تم بعون ال تعدالى وفضدله، ومناده وكرمده، اإلنتهداء     

ضدددددم الصدددددغير اليتددددديم األبدددددوين و مجهدددددول النسدددددب  دراسدددددة قانونيدددددة مقارندددددة بأحكدددددام الشدددددريعة 
االسددالمية(. وبعددد أن بسددطنا القددول فيهددا جهددد المسددتطاع، مددع مددا يتعلددق بأحكامهددا مددن تحليددل 

ستعراض آلراء الفقه للوقوف على الرأي الصاذب مدن بدين اآلر  ستدالل وا  اء المعروضدة، فضداًل وا 
عددن اسدددتعانتنا بددالمنهح التطبيقدددي الددذي يقدددوم باألسددداس علددى تعزيدددز المواقددف الفقهيدددة والقانونيدددة 
باألحكدام القضداذية الوثيقدة الصدلة بهددذا الموضدوع، فقدد إنتهيندا مدن خددالل هدذا البحدث إلدى جملددة 

 من النتاذح والتوصيات وكاآلتي:
 النتائج -أوالا 
مية ببيان حقوق اإلنسان وحسب، بل عداتها جزءًا من العقيددة، لم تكتفي الشريعة اإلسال -1

لذا تميزت الشريعة اإلسالمية عن غيرها من الشراذع في بيانها لتلك الحقدوق وتدوفير الضدمانات 
لهددا، وكددان مددن بددين أهددم الحقددوق كفالددة اليتددامى ومجهددولي النسددب، وهددذه الحقددوق أزليددة فرضددتها 

 علدى عبداده وليسدت هبدة مدن سدلطة حاكمدة أو منظمدة دوليدة. االرادة االلهية كجدزء مدن نعدم ال
( القددددادرين مددددن أهددددل البددددر والصددددالع علددددى كفالددددة األيتددددام ومجهددددولي النسددددب لددددذا حددددث ال )
 واالحسان اليهم.
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قىربددة مددن ال تعددالى، لددذا أكددد نبينددا  -ومددن فددي حكمهددم –وحيددث  أن فددي كفالددة اليتددامى  -5
ل، فجعددددل منزلدددة الكافدددل معددده فدددي الجندددة، تشددددجيعًا   ( علدددى التندددافس فدددي هدددذا المجدددامحمدددد )

 للمسلمين لبلو  هذه المنزلة.
ورغم اختالف الفقده فدي التعداريف التدي قيلدت فدي كفالدة اليتديم، لكنهدا تلتقدي عندد مفهدوم  -1

هددو مددن يتعهددد بتربيتدده ورعايتدده والقيددام بشددؤونه  -ومددن فددي حكمدده –واحددد، هددو أن كافددل اليتدديم 
 عمال البر والتقوى.كافة، محتسبًا ذلك من أ

مدن جاندب آخدر لددوحظ أن الضدم والكفالدة هددو نظدام خداص لده أحكامدده الخاصدة بده مددن  -2
شددروط واجددراءات ومحكمددة مختصددة هددي محدداكم االحددداث فددي مراكددز المحافظددات. امددا اإلقددرار 
بالنسب فله شروطه واجراءاته الخاصة ومحاكم االحوال الشخصدية فدي عمدوم الوحددات االداريدة 

 بنظرها. هي المختصة
كما أوضحت الدراسة مدى اهتمام الشريعة اإلسالمية بالطفل اللقيط، كان ذلدك واضدحًا  -2

ن اختلفدوا فدي جعلده فدرض عدين اذا رجدب هالكده إن لدم  من خالل عد الفقهداء التقاطده فرضدًا، وا 
يلتقط، وفرض كفاية إن لم يخف عليه ذلدك. وقيدل هدو منددوب لمدا فيده مدن إحيداء لدنفس مسدلمة 

لددب علددى الظددن ضددياعه، فددنن غلددب ذلددك كددان واجبددًا. كمددا اهتمددت الشددريعة اإلسددالمية إن لددم يغ
باليتامى، وهم بنظر الشريعة من فقد أباه،  وتتحدد فترة اليتم منذ الوالدة حتدى يدتم الثامندة عشدرة 
للغالم، وسبع عشرة سنة للجارية، مع اختالف في تحديدد هدذه السدن بدين الفقهداء. فدي حدين عددا 

راقددي الطفددل حدددثًا مددن لددم يبلدد  الثامنددة عشددرة مددن عمددره، وامددا الصددغير الددذي يمكددن المشددرع الع
شموله بنظام الكفالة هو الذي لم يكمل التاسعة من عمره، وهو تحديدد مدن شدأنه التضدييق علدى 

 نطاق المشمولين بنظام الضم.
ثددة، الوصددية الواجبددة المقدددرة قانونددًا للصددغير المكفددول، ال تدددخل اساسددًا فددي حسدداب الور  -6

أن يوصددي بمددا ال يزيددد عددن ثلددث التركددة لمددن يشدداء. لددذا فااليصدداء  -شددرعًا وقانوندداً  –فللمددورث 
بحدددود الثلددث لددن يددؤثر فددي حقددوق األبندداء مددن تركددة مددورثهم. وهددو بتقددديري اتجدداه سددليم يددنم عددن 
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تقدددير صدداذب هدفدده المحافظددة علددى المضددموم واالطمذنددان لمسددتقبله فددي ظددل أسددرة ترعدداه فددي 
 في حياته، وترعاه بموجب الوصية الواجبة بعد مماته. كنف الكافل

 التوصيات -ثانياا 
تفعيدل نظدام الضددم والتشديع عليده عالميددًا، وفدي إطدار التشددريعات الوطنيدة، مدع مسدداهمة  -1

 الدول في الدعم المادي والمعنوي للكافل أمر له ما يىس واغه.
 اعفاء اموال اليتيم من الرسوم او الضراذب. -2
 الموسرين في دعم دور االيتام. فتب باب مساهمة -3
دعددوة المؤسسددات الخيريددة الرسددمية وغيددر الرسددمية، المختصددة برعايددة األيتددام ومجهددولي  -2

النسددددب للتعريددددف بحقيقددددة مجهددددولي النسددددب وانهددددم ليسددددوا فقددددط عددددن نتددددام عالقددددة غيددددر شددددرعية 
والتشددددجيع علددددى كفالددددة اليتددددامى ومجهددددولي النسددددب، كمددددا نوصددددي الجهددددات الرسددددمية المختصددددة 

اصة وزارة العمل والشؤون االجتماعيدة المسدؤولة عدن دور االيتدام بتقدديم الددعم المدادي لمدن وبخ
 يكفل يتيمًا أو مجهول النسب.

نوصي المشرع العراقي بالدراسة والنظر بنمكانية التوسع بدداذرة المشدمولين بنظدام الضدم  -2
ين، وأن يشددمل ومددن فددي حكمهددم، ليشددمل كددذلك اليتددامى مددن جهددة األب فقددط أو مددن جهددة الوالددد

 من في حكم اليتامى جميعًا.
وتعد القاعدة )يحرم من الرضاع ما يحرم مدن النسدب(، لدذا نوصدي القضداء العراقدي ب  -6

تفضدديل األسددرة الكافلددة التددي تضددمن إرضدداع الصددغير علددى غيرهددا مددن األسددر فددي حالددة مددا إذا 
 تقدمت أكثر من أسرة على طلب الضم.

عمدر المطلدوب ضدمه والتوسدع بدداذرة المشدمولين  نوصي المشرع العراقي بدراسدة مسدألة -7
 سنة(. 12بنظام الضم واألخذ بما هو مقرر في الشريعة اإلسالمية وهو سن الحلم )

ندعو مجلس القضاء األعلى إلى دراسة )اضدافة لقدب المضدموم الدى الضدام( والتوصدل  -9
مضدددموم ال إلددى توصدددية تعمدددم علدددى محدداكم األحدددداث عمومدددًا بوجدددوب إختيددار أسدددماء رباعيدددة لل
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تحمددل أسددماء الكافددل وزوجتدده، وأن تختددار لدده لقبددًا غيددر لقددب الكافددل، وأن ال تختددار لدده لقبددًا إلددى 
 عشيرة بعينها فربما يكون ليس منها.

 : المصادر والمراجع
 *القرآن الكريم

الددددكتور : اآلثددار القانونيدددة للتبندددي والضددم فدددي قدددوانين األحدددداث واألحددوال الشخصدددية العراقيدددة -1
 .1191–بغداد  –مجلة القانون المقارن  –الداودي  غالب علي

األحددددوال الشخصددددية فددددي الفقدددده والقضدددداء والقددددانون ) الوصددددايا والمواريددددث( :الدددددكتور احمددددد -5
 .1175 –بغداد  –مطبعة اإلرشاد  –الكبيسي

االنصدداف فددي معرفددة الددراجب مددن الخددالف: عددالء الدددين ابددو الحسددن علددي بددن سددليمان بددن -1
ه(، تحقيدددق: د.عبدددد ال بدددن عبدددد المحسدددن التركدددي، دار هجدددر 992احمدددد المدددرداوي)ت: 

 م.1112ه/1212 -1ط -مصر -للطباعة والنشر، القاهرة
بددددددداذع الصددددددناذع فددددددي ترتيددددددب الشددددددراذع: عددددددالء الدددددددين ابددددددو بكددددددر بددددددن مسددددددعود بددددددن احمددددددد -2

 م .1196ه/1206 -5ط–ه( ، دار الكتب العلمية 297الكاساني)ت:
بدددددددن يوسدددددددف بدددددددن ابدددددددي القاسدددددددم بدددددددن يوسدددددددف التدددددددام واالكليدددددددل لمختصدددددددر خليدددددددل: محمدددددددد -2

 م .1112ه/1216 -1بيروت، ط -ه( ، دار الكتب العلمية917العبدري)ت:
تصددور مقتدددرع لتطدددوير اسددداليب رعايدددة االيتدددام بالسددعودية فدددي ضدددوء اتجاهدددات بعدددض الددددول -6

العربية)دراسدددة مقارندددة(: د.حندددان اسدددعد خدددوم، مجلدددة العلدددوم التربيويدددة، جامعدددة الملدددك عبدددد 
 ( .5012)اكتوبر  -دد الرابعالعزيز، الع

تفسدددددير النسدددددفي: النسدددددفي، عبدددددد ال بدددددن احمدددددد بدددددن محمدددددود، دار احيددددداء الكتدددددب العربيدددددة، -7
 القاهرة)د.ت(.

 ه، 1192تنظيم االسالم للمجتمع: محمد ابو زهرة، دار الفكر العربي، القاهرة، -9



 

 أحكـام ضم الصـغـري يتيـم  
 األبويـن و جمـهول النسـب

دراسة قانونية مقارنة  -

 أ.د. براء منذر كمال  عبداللطيف
  أ.د. هاشم فارس عبدون

  الباحثة ثريــا صديق غائب

 

 

 

 

 
82 

ه( ، 1510)ت:حاشددية الدسددوقي علددى الشددرع الكبيددر: محمددد بددن أحمددد بددن عرفددة الدسددوقي -1
 دار الفكر للنشر،)د.ت( .

حددق االنسدددان فددي الحيددداة ووسدداذل حمايتددده فددي القدددانون والشددريعة: د. هاشدددم فددارس عبددددون -10
 م .5010عمان، -الجبوري، دار الحامد

 والتشريع الفقه جمال، رسالة ماجستير في محمد" اإلسالمي : تسنيم الفقه في اليتيم حقوق-11
 م . 2007فلسطين نابلس، في الوطنية النجاع جامعة في الدراسات العليا بكلية

رد المحتار)حاشية ابن عابدين(  على الدر المختار: ابن عابدين محمد امين بن عمر بدن -15
 م .1115ه/1215 -5بيروت، ط–ه( ، دار الفكر 1525عبد العزيز الحنفي)ت:

بدددددن روضدددددة الطدددددالبين وعمددددددة المفتدددددين : البدددددن شدددددرف الندددددووي ابدددددو زكريدددددا محدددددي الددددددين -11
 –بيددددروت  –ه( ، تحقيددددق: زهيددددر الشدددداويش ، المكتددددب االسددددالمي للنشددددر 676يحيددددى)ت:

 م  .1111ه/1115 -1عمان ، ط –دمشق 
السياسدددة الجناذيدددة فدددي قدددانون رعايدددة االحدددداث )دراسدددة مقارندددة(: د.بدددراء مندددذر كمدددال عبدددد -12

 م.5001-1االردن، ط-اللطيف، دار الحامد، عمان
: ابدو زكريدا محمدد بدن يحيدى بدن شدرف الندووي ،دار شرع االمام النووي على صحيب مسدلم-12

 م   .5010-19احياء التراث العربي، بيروت، ط
ه( ، مكتبددة المعددارف 1250صددحيب الترغيددب والترهيددب: محمددد ناصددر الدددين االلبدداني)ت:-16

 م   .5000ه/1251 -1للنشر، الرياض، السعودية، ط
ء(، دار الفتددددددددددددددددداوي الهنديدددددددددددددددددة: البلخي،نظدددددددددددددددددام الددددددددددددددددددين)مع لجندددددددددددددددددة مدددددددددددددددددن العلمدددددددددددددددددا-17

 م5000ه/1251الفكر،بيروت،
فصدددول البدددداذع فدددي اصدددول الشدددراذع: الفندددري الرومدددي، شدددمس الددددين محمدددد بدددن حمدددزة بدددن -19

بيددددروت، –محمددددد، تحقيددددق: محمددددد حسددددين محمددددد حسددددن اسددددماعيل، دار الكتددددب العلميددددة 
 م   .1،5006ط
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نفدددراوي الفواكدده الددددواني علدددى رسددالة ابدددن ابدددي زيدددد القيرروانددي: احمدددد بدددن غددانم بدددن سدددالم ال-11
 م.1112ه/1212 -ه( ، دار الفكرللنشر1156)ت:0المالكي

 1199هدد/  1209 -5دمشدق ،ط -القاموس الفقهي: د.سعدي أبو حبيب، دار الفكرللنشر-50
 م 

كشدددددددداف القندددددددداع عددددددددن مددددددددتن االقندددددددداع : للبهددددددددوتي منصددددددددور بددددددددن يددددددددونس بددددددددن صددددددددالع -51
 بيروت،)د.ت( . –ه( ، دار الكتب العلمية 1021الدين)ت:

في حل غاية االختصار: الحصني، تقي الددين ابدوبكر بدن محمدد الحسديني، كفاية االخيار -55
 دار    المعرفة)د.ت( . 

مجموع فتاوى ابن تيمية: ابن تيمية، جمع وترتيب عبد الرحمن محمد بن قاسم، دار احياء -51
 الكتب العربية، القاهرة)د.ت( .

 –بغددددداد –شدددداهديم ألمالمختددددار مددددن قضدددداء محكمددددة التمييددددز  ) القسددددم الجندددداذي ( إبددددراهي-52
1119. 

المددددخل لدراسددددة الشددددريعة االسددددالمية: د. مصددددطفى ابدددراهيم الزلمددددي واالسددددتاذ عبددددد البدددداقي -52
 م  .5006البكري، العاتك لصناعة الكتاب، بيروت، 

ه( ، تحقيدق: 521مسند االمام احمد بن حنبل: احمدد بدن حنبدل ابدو عبدد ال الشديباني)ت:-56
 م.1111ه/1250 -5وآخرون، مؤسسة الرسالة للنشر، ط شعيب االرنؤوط

المعجددم االوسددط: سددليمان بددن أحمددد بددن أيددوب بددن مطيددر ، أبددو القاسددم الطبرانددي ،تحقيددق:  -57
طارق بن عدوض ال بدن محمدد ، عبدد المحسدن بدن إبدراهيم الحسديني، دار الحدرمين للنشدر 

 القاهرة . –
 م.1171، دار الفكر ، بيروت، معجم مقاييس اللغة: ابن فارس ابو الحسين احمد -59
مغنددددددي المحتدددددددام  الدددددددى معرفددددددة الفددددددداظ المنهدددددددام: للشدددددددربيني شددددددمس الددددددددين محمدددددددد بدددددددن -51

 م  .1112ه/1212 -1بيروت ، ط -ه( ، دار الكتب العلمية177احمد)ت:
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المفصددل فددي احكددام المددرأة والبيددت المسددلم فددي الشددريعة االسددالمية: د.عبددد الكددريم زيدددان،، -10
 م .1111ه/ 1211-1ط بيروت ،-مؤسسة الرسالة

 -5عمدان ،االردن، ط –اإلسدالم : محمدد عقلدة ، مكتبدة الرسدالة للنشدر  فدي األسدرة نظدام-11
 م  1191

بكدر ،  أبدي بدن علدي الحسدن أبدو الددين للمرغينداني برهدان  :المبتددي بدايدة شدرع الهدايدة-15
 بيروت  . –يوسف ، دار احياء التراث العربي  طالل :تحقيق

البددوين او مجهددول النسددب مددن خطددر الجنددوع: د. بددراء منددذر كمددال وقايددة الصددغير يتدديم ا -11
 عبد اللطيف، مجلة الحقوق .

( وسدددننه وايامددده: محمدددد بدددن الجدددامع المسدددند الصدددحيب المختصدددر مدددن امدددور رسدددول ال)-12
ه( ، تحقيددق: محمددد زهيددر بددن ناصددر، دار طددوق 526اسددماعيل ابددو عبددد ال البخدداري)ت:

 ه  .1255 -1النجاة للنشر، ط
ذم مددن تجددارب رعايددة االيتددام فددي العددالم العربي)دراسددة فددي المنطلقددات وآليددات     مددن نمددا-12

منظدددور سوسددديولوجي(، ابدددراهيم اسدددماعيل عبدددده محمدددد ، المدددؤتمر السدددعودي االول لرعايدددة 
 م.5011نيسان  59-56ه/ 1215جمادى االولى،  52-55االيتام، الرياض، 

( فددي الجندة(: عبدد ال بددن ناصدر بدن عبددد فضدل كفالدة اليتيم)دعدوة الددى مرافقدة الرسدول )-16
 م.5005ه/1251 -1ال السدحان،ط

 القوانين 
 م )المعدل(1191( لسنة 76قانون رعاية االحداث  في العراق رقم)-17
 م )المعدل(1190( لسنة 79قانون رعاية القاصرين  في العراق رقم )-19
 الملغى 1175( لسنة 62قانون األحداث العراقي رقم )-11
 المغربي المتعلق بكفالة االطفال المهملين.القانون -20
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 *مواقع االنترنت:
1- www.alhayat.com  
5- www.arabvolunteering.org  
1- www.saaid.net  
 www.sayidaty.netيتيم بدون متاعب: عواطف الثنيان،.دليلك لكفالة  -2
                .كفالددددددددددددددة الطفددددددددددددددل المهمددددددددددددددل وفددددددددددددددق القددددددددددددددانون المغربددددددددددددددي: د. نجدددددددددددددداة العروسدددددددددددددد  -2

www.alhoriyatmaroc.worldgoo.com     
م ، بحث 2/1/5002سيكولوجية التبني...الكفالة،االسرة البديلة، د.محمد مهدي،  -6

منشور على شبكة االنترنت.   
www.maganin.com/articles/articlesview.asp?key=134 
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