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األمن القانهني لمطفل السحزهن

رؤية السذرع الجزائري ومجى تشاسبها مع ضهابط الذريعة اإلسالمية الدسحاء
حسادي عبج الشػر

أستاذ محاضر قدم أ-جامعة بمحاج بهشعيب -عين تسهششت-الجزائر
السمخص :تُعتبخ مدألة تكخيذ األمغ القانػني لمصفل السحزػف،أحج أىع إىتسامات السذخعيغ القانػنييغ كتأتي كرقة البحث ىحه مغ أجل إبخاز الزػابط القانػنية
لمحزانة  ،كبدط الزػء عمى تػجو التذخيعات السقارنة كمشيا التذخيع الجدائخي لزساف تحقيق حساية قانػنية لمصفل السحزػف.
الكمسات السفتاحية :األمغ القانػني-الصفل-الحزانة-األمغ القزائي-السحكسة العميا.

 1مقجمة
لقج ُشخع الدكاج عمى سبيل الجكاـ ك البقاء
{ك عاشخكىغ بالسعخكؼ} صجؽ هللا العطيع.

لقػلو عد ك جل:

كلكغ قج تعتخض العالقة الدكجية في بعس األحػاؿ أمػر تجعل الحياة الدكجية مرجر الذقاؽ كالخراـ السدتسخ بيغ الدكجيغ بجؿ أف

فذخع الصالؽ في اإلسالـ لمتخمز
تكػف سببا لالئتالؼ ك الػئاـ ،فتربح الخابصة الدكجية جحيسا ك نقسة ،بعج أف كانت نعسة ك سعادةُ ،
مغ الدكجية التي ال خيخ في بقائيا ،فإف كاف الدكاج ييجؼ أساسا إلى تشطيع العالقة الدكجية ك حفظ أعخاض الشاس ،ك إثبات ندب كل
مػلػد ،فإف الدكجيغ يدتصيعاف التخمز مغ ىحه العالقة إذا تبيغ أف الحياة كالعذخة الدكجية مدتحيمة نتيجة الذقاؽ السدتسخ ك ذلظ بفظ

الخابصة الدكجية عغ شخيق الصالؽ.

كمغ أىع الشتائج الستختبة عمى الصالؽ مدألة حزانة األشفاؿ الشاتجيغ عغ ىحا الدكاج كالسذاكل التي تصخحيا حػؿ مريخ األشفاؿ
كمغ يكفميع ككيف نحافظ عمييع؟ كمغ ىشا تدداد أىسية الحزانة كيعطع قجرىا فيشاؾ أحكاـ شخعية تحفظ لألكالد حقػقيع كتكفل

رعايتيع مشح كالدتيع حتى البمػغ ،حيث اتخحىا العمساء أساسا لػضع نرػص تذخيعية تثبت ندبيع ك تجبخ رضاعتيع كحزانتيع
كاإلنفاؽ عمييع كإدارة شؤكنيع السالية حتى يبمغػا أشجىع  .كقج أراد الذخع اإلسالمي مغ كراء ىحه األحكاـ حساية الرغار مغ الزياع

كقج تعيجت جل التذخيعات الػضعية بعجيج مغ األحكاـ تتعمق بسريخ الػلج ك حسايتو  ،كتصػر األمخ إلى إبخاـ اتفاقيات دكلية مغ
أجل ىحا الغخض.

كعميو سػؼ تكػف مجاخمتشا حػؿ مجى تشاسب رؤية التذخيع الجدائخي في قانػنو األسخي مع أصػؿ كمبادئ الذخيعة اإلسالمية

الدسحاء في مدألة حساية حقػؽ الصفل السحزػف كذلظ في نقصتيغ عامتيغ:

االول :تحجيج الزهابط العامة لمحزانة وشروطها بين الذريعة االسالمية والقانهن الجزائري كجراسة مقارنة

الثانية :كيفية حل السدائل الستعمقة بحقهق الطفل السحزهن من خالل مسارسة السحكسة العميا الجزائرية باعتبارها أعمى درجة

قزائية

كلكع مشي سعادة الجكاتخة كافخ اإلحتخاـ كالتقجيخ

السبحث االول :تحجيج الزهابط العامة لمحزانة وشروطها بين الذريعة اإلسالمية والقانهن الجزائري كجراسة مقارنة:
السطمب االول :السفههم الفقهي والقانهني لمحزانة
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سشتصخؽ في بجاية السدألة لفكخة السفيػـ الفقيي لمحزانة كبعج ذلظ نقػـ بتحميل فكخة السفيػـ الشطامي أك القانػني لمحزانة
الفرع األول :مفههم الحزانة فقها:

الحزانة – بفتح الحاء – ىي ضع الذيء إلى الحزغ كىػ جانب الذيء فشصمقيا عمى جانب الجبل أك بصشو في قػلشا « تعير
الحئاب في حزغ الجبل أي عسقو كنقػؿ " حزغ الصائخ بيزو " إذا جمذ إلييا كغصاىا بجشاحيو  ،كعشج اإلنداف يصمق عمى عسمية

الحشاف حيغ تزع األـ ابشيا إلى صجرىا كىي تعشقو كتمترق بو فتعصي ىحه الكمسة معاني ضع الذيء كحفطو كالحشاف عميو.1

كعخؼ الفقياء الحزانة بأنيا عبارة عغ الكياـ بحفظ الرغيخ ،أك الرغيخة أك السعتػه الحي ال يسيد كال يدتقل بأمخه كتعيجه بسا

يرمحو ككقايتو مسا يؤذيو أك يزخه كتخبيتو جدسيا كنفديا كعقميا كي يقػى عمى الشيػض بتبعات الحياة كاالضصالع بسدؤكلياتيا.2

كالػلج مشح أف يػلج محتاج لسغ يعتشي بو كيقػـ عمى تخبيتو كحفطو كتجبيخ كل ما يمدمو في حياتو ألنو يكػف عاج اد في حياتو األكلى عغ
الكياـ بسرالح نفدو غيخ مجرؾ لسا يزخه كيشفعو  ،كالذارع الحكيع قج أناط ىحا األمخ بػالجي الرغيخ ألنيسا أقخب الشاس إليو في ىحه
الحياة ك كزع األعباء عمييسا كل فيسا يرمح لو أما عغ تخبيتو كرعاية شؤكنو في السخحمة األكلى فقج جعميا لألـ  ،كأما عغ كالية

الترخؼ في نفذ الػلج كمالو فقج جعميا لألب.

كقج عخفيا اإلماـ مالظ بأنيا" :تخبية الػلج كحفطو كصيانتو حتى يحتمع ثع يحىب الغالـ حيث شاء"
أما بعس فقياء الذافعية يعخفػنيا بأنيا " حفظ مغ ال يدتقل بأمخه كتخبيتو  ،بسا يرمحو كيكيو ما يزخه "

كيخى ابغ الكيع أف الػالية عمى الصفل نػعاف  :نػع مقجـ فيو األب عغ األـ كمغ في جيتيا كىي كالية الساؿ كالشكاح  ،كنػع تقجـ فيو
األـ ك ىي كالية الحزانة ك الخضاع  ،ك قجـ كل مغ أبػيو فيسا جعل لو مغ ذلظ لتساـ مرمحة الػلج

3

.

ك يخى األستاذ صالح جسعةّ ،4ف الػالية عمى الشفذ ىي الكياـ ك اإلشخاؼ عمى مرالح السػلى عميو فيسا يختز بشفدو مشح كالدتو حتى
بمػغو ك تدكيجو  ،ك يجخل في نصاقيا ثالث كاليات :
سغ التّسييد  ،ك ىي ما تدسى بالحزانة .
 ّأكليا :كالية الحفظ ك الخعاية  ،ك تبجأ مشح كالدة السػلى عميو حتّى بمػغو ّالشداء حتى البمػغ الصبيعي
سغ التسييد ك استغشائو عغ ّ
 -ثانييا  :كالية التخبية ك التأديب ك التيحيب  ،ك تبجأ بعج بمػغو ّ

مع العقل  ،كىي ما تدسى بالكفالة أك كالية الزع كالريانة .

 ثالثيا  :كالية التدكيج  ،كىي تثبت لمػلي بشاءا عمى القجرة الذخعية التي أناشيا الذارع إليو في تدكيج مغ في كاليتو .كحكع الحزانة أنيا كاجبة ألف السحزػف ُييمظ بتخكيا ،فػجب حفطو مغ اليالؾ كسا يجب اإلنفاؽ عميو ك إنجاؤه مغ السيالظ  ،كدليل
كجػب الحزانة لمرغيخ قػلو تعالى عغ مخيع عمييا الدالـ :
(( فتقبميا ربيا بقبػؿ حدغ كأنبتيا نباتا حدشا ككفميا زكخيا)) صجؽ هللا العطيع

5

زِّي َع ما يعػؿ "
كقػلو صمى هللا عميو كسمع  " :بحدب السخء مغ اإلثع أف ُي َ

 -1فزيل سعج :شخح قانػف األسخة الجدائخي – الدكاج ك الصالؽ-السؤسدة الػششية لمكتاب-الج ادئخ -ص 369
 -2الديج سابق  :فقو الدشة  -السكتبة العرخية -بيخكت –لبشاف-ص 482
 -3إبغ قيع الجػزية  :زاد السعاد في ىجي خيخ العباد  -السجمج الثاني  -دار الكتاب العخبي -ص 123
 -4صالح جسعة حدغ الجبػري  :الػالية عمى الشفذ في الذخيعة اإلسالمية ك القانػف  -الصبعة األكلى -سشة - 1976مؤسدة الخسالة  -ص 34/33
 -5سػرة آؿ عسخاف  -اآلية 37
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الجع ،حتى ّإنو ُيكخه عمى اإلنداف أف يجعػ عمى كلجه أثشاء تخبيتو ،كسا ُيكخه أف
ّ
كتتصمب الحزانة الحكسة كاليقزة كاالنتباه كالخمق
يجعػ ا عمى نفدو ك خادمو ك مالو لقػلو صمى هللا عميو ك سمع :
" ال تجعػا عمى أنفدكع ك ال تجعػا عمى أكالدكع كال تجعػا عمى خجمكع كال تجعػا عمى أمػالكع  ،ال تػافقػا مغ هللا ساعة ُيدأؿ فييا
عصاء فيدتجيب لو "
ٌ

إف لي
كركى أبػ مػسى عغ ابغ عباس أف أكس بغ عبادة األنراري دخل عمى الشبي صمى هللا عميو ك سمع فقاؿ  ( :يا رسػؿ هللا ّ
بشات كأنا أدعػ عمييغ بالسػت  ،فقاؿ :
الذجة ِثْقُم ُي َّغ
يا ابغ ساعجة ال تجعػا
السسخضات عشج ّ
فإف البخكة في البشات ّ
عمييغ ّ ،
ّ
ىغ السجسالت عشج الشعسة كالسعيشات عشج السريبة ك ّ
عمى األرض ك ِرزقيغ عمى هللا ".6
الفرع الثاني :مفههم الحزانة قانهنا

7
الديخ عمى
نرت السادة 62مغ قانػف األسخة السعجؿ ك الستسع " الحزانة ىي رعاية الػلج كتعميسو كالكياـ بتخبيتو عمى ديغ أبيو ك ّ
كعخفتيا السادة  97مغ السجكنة السغخبية لألحػاؿ
حسايتو كحفطو صحة ك خمقا  ،كيذتخط في الحاضغ أف يكػف أىال لمكياـ بحلظ " ّ .

الذخرية بانيا حفظ الػلج مسا قج يزخه قجر السدتصاع كالكياـ بتخبيتو كمرالحو .

بأنيا حفظ الػلج في مبيتو كالكياـ بتخبيتو ،فخالفا لمقانػنيغ الدابقيغ
كسا عخفتيا السادة  54مغ مجمة األحػاؿ الذخرية التػندية ّ
السذخع الجدائخي في قانػف األسخة رّكد في تعخيف الحزانة عمى أسبابيا كأىجافيا كىي رعاية الػلج  ،كتعميسو كالكياـ بتخبيتو عمى ديغ
أبيو كالديخ عمى حسايتو كحفطو صحة كخمقا .

كيخى األستاذ عبج العديد سعج 8أف التعخيف الػارد في السادة  62يعتبخ أحدغ تعخيف عمى الخغع مغ إحتػائو عمى أىجاؼ الحزانة

كأسبابيا كذلظ لذسػليتو عمى أفكار لع يذسميا غيخه مغ القػانيغ العخبية  ،حيث أنو تعخيف جسع في عسػمياتو كل ما يتعمق بحاجيات

الصفل الجيشية كالرحية كالخمكية كالتخبػية كالسادية .
فإف أىجاؼ الحزانة تطيخ فيسا يمي :
كمسا تقجـ ّ
أوال :تعميم الهلج

كيقرج بو التعميع الخسسي أك التسجرس  ،كما داـ التعميع إجباريا كمجانيا فكل شفل لو الحق أف يشاؿ قج ار مغ التعميع حدب استصاعتو

كامكانياتو الحىشية كقجراتو العقمية كاستعجاده الفصخي كالشفدي.
ثانيا  :تربية الهلج عمى دين أبيه

يجب أف يخبى الػلج عمى مبادئ كقيع الجيغ اإلسالمي  ،كلسا كاف زكاج السدمع بغيخ السدمسة جائ اد  ،فإف القاضي يسشح الحق في
ّ
الحزانة لألـ غيخ السدمسة  ،كال يشكخه عمييا أبجا  ،فيي كالسدمسة عمى أف تخاعي أحكاـ الذخع في تخبية الصفل كذلظ حدب نز السادة

30مغ قانػف األسخة السعجلة باألمخ 05ػ02السؤرخ في  27فبخايخ 2005في الفقخة األخيخة كىحا ما أكجتو السادة  62مغ قانػف األسخة

 -6كلبة الدحيمي  :الفقو اإلسالمي ك أدلتو – الجدء العاشخ – ص 296
 -7قانػف رقع  11-84السؤرخ في  09رمزاف عاـ  1404السػافق لػ  09يػنيػ لدشة  1984الستزسغ قانػف األسخة السعجؿ كالستسع باألمخ رقع  02-05السؤرخ في  27فيفخي .2005
 -8عبج العديد سعج – الدكاج ك الصالؽ في قانػف األسخة – دار البحث – قدشصيشة ص 293
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ثالثا  :الدهر عمى حساية السحزهن

إذا كانت الحزانة رعاية كحساية فال بج أف تتخح ىحه الحساية كل أشكاليا ،فيجب أف ال يكػف الصفل عخضة ألي اعتجاء مادي

كالزخب أك اعتجاء معشػي كاإلرىاب ك التخػيف ك الذتع  ،مسا يؤدي إلى زعدعة انزباط الصفل نفديا ك عاشفيا  ،ك ليذ معشى
إف الحساية ال تكػف مغ الغيخ فقط ،بل البج مغ
ذلظ أف يتخؾ لمصفل الحبل عمى الغارب ك أف ال ُي ّ
ؤدب كمسا استجعت الحاجة  ،ثع ّ
حساية الصفل حتى مغ نفدو. 9

رابعا  :حساية الطفل من الشاحية الخمقية

ك يكػف ذلظ بتشذئتو عمى حدغ الخمق ك تيحيبو ك إعجاده ألف يكػف فخدا صالحا سػيا ك أف ال ُيتخؾ عخضة لمذارع ك رفقاء الدػء.
خامدا  :حساية السحزهن صحيا

التمكيحات الالزمة ك
يجب أف يمقى الصفل العشاية الرحية الكاممة  ،خاصة في الدشػات األكلى مغ حياتو  ،ك ذلظ بأف يتمقى كل ّ
الجكرية  ،ك أف ُيعخض عمى شبيب كّمسا استجعت الحاجة
السطمب الثاني  :الذروط الخاصة بالحزانة

إف الحاضغ ىػ مغ يتػلى شؤكف الرغيخ بإذف السذخع أك بأمخ القاضي ذك اخ كاف أـ أنثى  ،إذ يتداكى الخجاؿ ك الشداء في أىميتيع
لمحزانة مع اختالؼ في األكلػية ك تبايغ في التختيب .

كعميو فالحزانة تثبت لسغ كاف أىال بيا بتػافخ شخكشيا  ،إذ يخى الفقياء أف ىشاؾ شخكشا عامة في الخجاؿ ك الشداء ك أخخى تختز

بيا الشداء  ،ك البعس اآلخخ البج مغ تػافخىا في الخجاؿ .كسا أف السذخع الجدائخي حرخ شخكط الحزانة في األىمية بعج تعخيفو ليا

في السادة  62مغ قانػف األسخة الجدائخي السعجؿ ك الستسع  ،إذ نرت الفقخة الثانية مشيا عمى ّأنو :
(( ك يذتخط في الحاضغ أف يكػف أىال لمكياـ بحلظ )) .إذ السقرػد باألىمية ىشا ىػ القجرة عمى الكياـ بسيسة شاقة ،تتعمق بتخبية الصفل

ك إعجاده إعجادا سميسا ليكػف قاد ار عمى االعتساد عمى نفدو في السدتقبل.

كلتحجيج ىحه الذخكط غيخ الػاردة في نز القانػف فإف السادة  222مغ قانػف األسخة الجدائخي تشز عمى ّأنو  (( :كل ما لع يخد الشز

عميو في ىحا القانػف يخجع فيو إلى أحكاـ الذخيعة اإلسالمية )) .

كعمى ىحا األساس سشتصخؽ في ىحا السصمب إلى شخكط مسارسة الحزانة عمى ضػء الفقو مع اإلشارة إلى مػقف السذخع الجدائخي

مشيا ،مع اإلستذياد ببعس ق اخرات السحكسة العميا الجدائخية إلبخاز مجى تكخيذ القزاء ليحه الذخكط
الفرع األول :الذروط العامة
األىمية لمحزانة تثبت لمخجاؿ كسا تثبت لمشداء ك إف تقجمت حزانة الشداء عمى حزانة الخجاؿ ألف السخأة بحكع الفصخة ك
التكػيغ ىي األقجر عمى رعاية الرغيخ ك األكثخ صب اخ عمى تػفيخ احتياجاتو الستشػعة ك مغ بيغ الذخكط العامة لسسارسة

الحزانة لمخجاؿ ك الشداء نجج :
اوال العقل:10

صبًقا أك متقصعا
ال يدتصيع السجشػف الكياـ بذؤكف نفدو ك بالتالي ال يكػف لو تػلي شؤكف غيخه  ،ك يدتػي في الجشػف أف يكػف ُم ْ
فكالىسا مانع مغ الحزانة  ،ك ال فخؽ بيغ جشػف متقصع قميل أك كثيخ  ،ك لػ كاف مغ القمة بحيث ال يأتي إال ليػـ كاحج في الدشة ،
ذلظ ألف تخؾ السحزػف لجى مثل ىحه الحاضشة فيو ضخر عميو  ،فقج يخد جشػنيا في أي كقت ك إف كاف ناد ار أك قريخا.
 -9أحسج نرخ الجشجي:الشفقات ك الحزانة ك الػالية عمى الساؿ في الفقو السالكي -دار الكتب القانػنية-سشة  -2006مرخ-ص 29-28
 -10بمحاج العخبي :الػجيد في شخح قانػف األسخة الجدائخي -الجدء األكؿ -الدكاج ك الصالؽ-ديػاف السصبػعات الجامعية ،الجدائخ -سشة -1999ص270
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ك لػ مثال مخة في كل سشة  ،ألف السقرػد بالحزانة ىػ مرمحة السحزػف ك تػفيخ الحساية الالزمة لو  ،ك عميو يشبغي االبتعاد بو
عغ أدنى ضخر محتسل يريبو ك ذلظ رعاية لسرمحتو .
كالسعتػه يأخح حكع السجشػف ك الرغيخ ألنو محتاج لخعاية الغيخ

ك بالتالي فال يخعى ىػ غيخه ،ك ألف كاليتيسا لغيخىسا كالرغيخ فال كالية ليسا عمى محزػف  ،إذ الحزانة مغ الػالية  ،كسا ّأنو ال
يترػر أف يكػف الذخز قاص اخ في حق نفدو ال يسكشو الكياـ بذؤكنو الخاصة ك تكػف لو في الػقت نفدو كالية عمى غيخه ألنو في
حاجة إلى إشخاؼ الغيخ ك األخح بيجه في شؤكف نفدو فال يرػغ لو أف يتػلى ىػ ىحا اإلشخاؼ عمى الغيخ باعتبار الحزانة كالية عمى
الشفذ  ،ك غيخ العاقل ال كالية لو عمى نفدو  ،فسغ باب أكلى ال تثبت لو كالية عمى غيخه

11

.

كإلى جانب العقل اشتخط السالكية الخشج  ،فال حزانة عشجىع لدفيو ُمبحر ،كي ال يتمف ماؿ السحزػف أك يشفق عميو مشو ما ال يميق.
ك اشتخط أيزا الحشابمة مع السالكية باإلضافة إلى العقل عجـ السخض السشفخ كالجحاـ ك البخص فال حزانة لسغ بو شيء مغ ىحه
السشفخات.
أما مػقف السذخع الجدائخي في ىحه السدألة فإنو يخى أف الحزانة كالية عمى الشفذ  ،فال تكػف لغيخ العاقل الحي ال يقػى عمى شؤكنو

إذ ىػ نفدو بحاجة إلى مغ يخعاه ك ىػ ما كرد في نز السادة  85مغ قانػف األسخة الجدائخي السعجؿ ك الستسع التي تشز ّ ،أنو (( :
تعتبخ ترخفات السجشػف ك السعتػه ك الدفيو غيخ نافحة إذا صجرت في حالة الجشػف أك العتو أك الدفو )) .كسا أنو ال فخؽ في الجشػف
سػاء كاف مدتس اخ أك متقصعا  ،ألف الحزانة ىي رعاية السحزػف ك حفظ مرمحتو.

ثانيا البمهغ:
الحزانة ميسة شاقة ال يتحسل مدؤكلياتيا ك تبعاتيا إالّ الكبار  ،بل أف كضائفيا ال يقػـ بيا إالّ ىؤالء  ،إذ يذتخط في الحاضغ البمػغ
ألف الحزانة مغ باب الػالية ك الرغيخ ليذ مغ أىل الػالية .12

فألنيا بالغة حكسا  ،إذا ّادعت البمػغ ك ىي اف ّادعت البمػغ بالعالمات كانت بالغة ما داـ أف الطاىخ
أما استحقاؽ السخاىقة لمحزانة ّ
ط سار عميو سائخ الفقياء  ،ألف الصفل محتاج إلى مغ يخجمو ك يقػـ
يذيج برجؽ ا ّدعائيا  ،ك كػف البمػغ شخط في الحاضشة  ،شخ ٌ
عمى شؤكنو  ،فكيف يكػف لو أف يتػلى شؤكف غيخه
ك البمػغ شخط أساسي الستحقاؽ الحاضغ لمحزانة  ،ألف بو اكتساؿ اإلرادة عادة

ك القزاء الجدائخي اعتبخ البمػغ مغ شخكط استحقاؽ الحزانة باعتباره متفق عميو لجى فقياء الذخيعة اإلسالمية
ثالثا األمانة عمى االخالق

حجا أدنى مغ التخبية الدميسة لمرغيخ إذ
األمانة صفة في الحاضغ يكػف بيا أىال لسسارسة الحزانة ك بيئة مراحبة لمسحزػف تزسغ ّ
تدقط الحزانة إذا أُلقي بالرغيخ في بيئة سيئة مراحبة لو تؤثخ عميو سمبا ك تثيخ الذكػؾ حػؿ سالمة تخبيتو  ،ك السشاط في سقػط
َ
الحزانة مرمحة الرغيخ ك حسايتو مغ الزياع ك صيانتو مغ اإلىساؿ  ،حتى قاؿ بعس الفقياء  " :إف الحاضشة لػ كانت كثيخة
ع مشيا كسقصت الحزانة عشيا "
الرالة قج استػلت عمييا محبة هللا تعالى ك خػفو حتى شغالىا عغ الػلج ك لدـ ضياعو ُند َ
كعميو فال حزانة لغيخ أ َِميغ عمى تخبية الػلج كتقػيع أخالقو كالفاسق مثال رجال كاف أك امخاة مغ ِسكيخ أك مذتيخ بالدنا أك الميػ
الحخاـ  ،في حيغ أف في ىحه السدألة قيَّج الذيخ ابغ عابجيغ الفدق السانع مغ حزانة األـ ذلظ الفدق الحي يزيع بو الػلج إذ يكػف
ليا الحزانة كلػ كانت معخكفة عشجه بالفجػر ما لع يربح الػلج في سغ يعقل فيو فجػر أمو
 -11فزيل سعج :شخح قانػف األسخة الجدائخي – الدكاج ك الصالؽ –الجدائخ-1995-ص 369
 -12أحسج دمحم العداؼ  :األحكاـ الفقيية في السحاىب اإلسالمية األربعة – السجمج الثاني -دار إحياء العمػـ -ص 438
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ألنيا غيخ أمشية عميو .أما الخجل الفاسق
ففي ىحه الحالة كإف أصبح يعقل فجػرىا يشتدع مشيا الػلج صػنا كحفاضا ألخالقو مغ الفداد ّ

فال حزانة لو

أف الحاضشة إذا كانت تخخج كل كقت كتتخؾ الػلج ضائعا فإنيا تكػف غيخ مأمػنة عميو ،فال تكػف ليا حزانتو إذ ليدت
كسا أنو قيل ّ
أىال ليا
13
أف
تذجد القزاء الجدائخي في اعتبار األمانة شخشا جػىخيا في الحاضغ
كلقج ّ
كتكخس ذلظ في العجيج مغ أحكامو كق اخراتو ،إذ يخى ّ
ّ
الحاضشة التي ال تكيع كزنا لألخالؽ كال تخاعي حخمة لمذخؼ ال تكػف أىال لمحزانة ألنيا غيخ أميشة عمى نفذ الصفل كأدبو كخمقو ،إذ

ألف السحيط الحي يعير فيو الصفل غيخ مأمػف عمى
يشذأ عمى شخيقتيا كمتخمقا بأخالقيا ،فأسقط القزاء الحزانة عغ األـ ّ
أف عجـ إبرار األـ مانع ليا مغ حزانة األكالد األربعة لعجدىا عغ الكياـ بذؤكنيع ك
أخالقو .حيث جاء في قخار السحكسة العميا ّ " :
مخاقبتيع ك الديخ عمى تخبيتيع ك حسايتيع مغ الػقػع في زالت مذيشة كتمظ التي قاـ بيا أخ السصمقة الحي ىتظ عخض أختيع مغ أبييع
أف مغ السحزػضيغ بشتيغ إف تخكت حزانتيسا ألميسا فال يؤمغ عمييسا
خاصة ك ّ
كيتذجد القزاء في مػقفو ىحا ك أسقط حزانة الججة لألـ ألف األـ كانت أخالقيا فاسجة  ،فكسا أ ِ
ُسقصت الحزانة عغ األـ لفداد
أخالقيا ك سػء ترخفيا يدقط حق أميا في الحزانة  ،إذ كحلظ األـ التي ال تقجر عمى تخبية ابشتيا ال تدتصيع تخبية السحزػف ككبح

جساحو  ،كعميو فال األـ تدتحق الحزانة كال أميا لفقجاف الثقة ك األمانة فييسا"

بأف الحاضشة ارتكبت فعال فاحذا  ،يجب إثباتو بالصخؽ السعخكفة شخعا كىي أربعة شيػد عجكؿ مغ الخجاؿ  ،أك اعتخافيا
كالقػؿ ّ
14
بالفعل السشدػب إلييا ألف اإلعتخاؼ سيج األدلة
رابعا القجرة عمى التربية:

يقرج بالقجرة اإلستصاعة عمى صيانة الرغيخ في خمقو كصحتو ،

إذال حزانة لعاجد لكبخ الدغ أك مخض أكشغل  ،فالسخأة

السحتخفة أك العاممة إذا كاف عسميا يسشعيا مغ تخبية الرغيخ كالعشاية بأمخه ال تكػف لجييا أىمية الحزانة  ،أما إذا كاف عسميا ال يحػؿ

دكف رعاية الرغيخ كتجبيخ شؤكنو حيشئح ال يدقط حقيا في الحزانة

إذ يخى أغمب الفقياء أنو ال حزانة لكفيفة أك ضعيفة البرخ كال لسخيزة مخضا معجيا أك مخضا يعجدىا كيسشعيا عغ الكياـ بذؤكف

الرغيخ كال لستقجمة في الدغ تقجما يجعميا بحاجة إلى رعاية الغيخ ليا ،كال لسيسمة لذؤكف بيتيا كثيخة السغادرة لو  ،حيث أنو يخذى
مغ ىحا اإلىساؿ ضياع الصفل كإلحاؽ الزخر بو أك لداكشة مع مخيس مخضا معجيا أكمع مغ يبغس الصفل كلػ كاف قخيبا لو إذ ال
تتػفخ لو الخعاية الكافية كالجػ الرالح السالئع لتخبيتو.

فالسالكية كالذافعية كالحشابمة يجخمػف العسى في مانع العجد ،15كيشيصػف حزانة العسياء كغيخىا مغ العاجدات بقجرتيا عمى الكياـ

بذؤكف السحزػف كلػ كاف ذلظ بسداعجة غيخىا  ،أما إذا مشعيا شيء مغ ذلظ عغ رعاية شؤكف السحزػف فال تكػف ليا الحزانة

 -13حديغ بغ الذيخ آث ممػيا ،السشتقي في قزاء األحػاؿ الذخرية ،الجدء األكؿ ،الصبعة الثانية ،دار ىػمة لمصباعة ك الشذخ ك التػزيع ،الجدائخ ،سشة -2006ص209
-14أسامة ابػ الحدغ مجاىج:الػجيد في قانػف اإلثبات-دار الشيزة العخبية-القاىخة-مرخ-2018-ص131
 -15كلبة الدحيمي ،الفقو اإلسالمي ك أدلتو ،الجدء ،7دار الفكخ ،الجدائخ ،شبعة ،1سشة -1991ص305
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فإف الفقياء لع يذتخشػا ألىمية الحزانة سػى قجرة الحاضشة عمى رعاية الرغيخ ك اإلشخاؼ عمى تخبيتو ك السحافطة عميو ك
كعميو ّ
لع يذتخشػا اإلبرار بل أكجبػا تػافخ صفات تخجع إلى السحافطة عمى الرغيخ كتػفخ راحتو .
أما عغ مػقف القزاء الجدائخي في اعتبار القجرة شخط أساسي في مسارسة الحزانة فيطيخ جميا في العجيج مغ ق اخرات السحكسة

أف القجرة عمى التخبية شخط ضخكري ألداء كاجبات الحزانة فال حزانة لكفيفة أك مخيزة مخضا معجيا أك
العميا إذ جاء في أحجىا ّ
16
الشديو ك تقجيخ مجى عجد الحاضشة
مخض ُيعجد عغ الكياـ بذؤكف التخبية ك عمى القاضي المجػء إلى الخبخة لمػصػؿ إلى الحكع ّ

ك جاء في قخار آخخ  " :أف الذارع ا شتخط في الحاضغ عجة شخكط مغ بيشيا الكفاية ك الرحة فال حزانة لعاجد ذكخ أك أنثى لكبخ

الدغ أك مخض ال يقجر معو عمى الكياـ بذؤكف السحزػف ك ألنو ىػ نفدو في حاجة إلى مغ يأخح بيجه "

17

خامدا اإلسالم:

يخى الذافعية ك الحشابمة أف اإلسالـ شخط لسسارسة الحزانة  ،فال تثبت الحزانة عشجىع لمحاضشة الكافخة لمرغيخ السدمع ألنيا كالية ك
ال كالية لكافخ عمى مؤمغ لقػلو تعالى  (( :ك لغ يجعل هللا لمكافخيغ عمى السؤمشيغ سبيال )) صجؽ هللا العطيع سػرة الشداء اآلية 141

فيي كػالية الدكاج ك الساؿ ك ألنو يخذى عمى ديغ السحزػف مغ الحاضشة لحخصيا عمى تشذئتو عمى ديشيا ك ىحا أكبخ ضخر يريب
الصفل  ،فعغ رسػؿ هللا صمى هللا عميو ك سمع قاؿ ":كل مػلػد يػلج عمى الفصخة إال أف أبػيو ييػدانو أك يشرخانو أك ُيسجدانو

أما أك غيخىا ألف
أف الحشفية ك السالكية لع يذتخشػا إسالـ الحاضشة ،فيرح كػف الحاضشة كتابية أك غيخ كتابية سػاء كانت ِّ
إالّ ّ
18
الحزانة ال تتجاكز إرضاع الصفل ك خجمتو  ،ك كالىسا يجػز مغ الكافخة  ،ك دليميع في ذلظ ما ركا ق أبػ داكد ك الشدائي  :أف

رافع بغ سشاف أسمع ك أبت امخأتو أف تدمع فأتت الشبي صمى هللا عميو ك سمع فقالت  :ابشتي – ك ىي فصيع  -أك شبيو ك قاؿ رافع :
ابشتي  ،فسالت إلى األـ  ،فقاؿ الشبي صمى هللا عميو
ك سمع " :الميع اىجىا " فسالت إلى أبييا فأخحىا ،كألف مشاط الحزانة عشجىع ىي الذفقة ك ىي ال تختمف باختالؼ الجيغ  ،لكغ ىؤالء

إختمفػا في مجة بقاء السحزػف عشج الحاضة غيخ السدمسة،فقاؿ الحشفية يبقى عشجىا إلى اف يعقل األدياف ببمػغو سغ الدابعة أك يتزح
أنو في بقائو معيا خصخ عمى ديشو كالحىاب بو إلى معابجىا أك تعػده عمى شخب الخسخ كأكل لحع الخشديخ
إف السحزػف يبقى مع الحاضشة إلى إنتياء مجة الحزانة شخعا فإف ِخيف عمى السحزػف مغ الحاضشة أعصي حق
كقاؿ السالكية ّ :
الخقابة إلى أحج السدمسيغ ليحفظ الػلج مغ الفداد

19

كتججر اإلشارة إلى أف األحشاؼ كإف أركا جػاز حزانة الكافخة إال أنيع إشتخشػا أف ال تكػف مختجة ألف السختجة تدتحق الحبذ حتى
تتػب كتعػد إلى اإلسالـ أك تسػت في الحبذ فال تتاح ليا الفخصة لحزانة الصفل  ،فإف تابت كعادت عاد ليا حق الحزانة .

أما عغ مػقف السذخع الجدائخي في ىحه السدألة فقج أكجت السادة  62مغ قانػف األسخة الجدائخي السعجؿ كالستسع عمى اف يخبى الصفل
عمى ديغ ابيو  ،كال فخؽ بيغ السدمسة كغيخ السدمسة في مدألة الحزانة .

كالػاضح مغ خالؿ تفحز أحكاـ كق اخرات القزاء الجدائخي أنو تسدظ بػقف اإلماـ مالظ رضي هللا عشو حيث ساكى بيغ األـ

السدمسة كالغيخ السدمسة في استحقاؽ الحزانة،20كسا انو أسقصت الحزانة عغ أـ مديحية ألنيا حاكلت تخبية ابشيا كفق مبادئ

ديشو

21

 -16قخار السحكسة العميا رقع  26403السؤرخ في 1991 12/30
 -17السجمة القزائية-قخار السحكسة العميا رقع  33921بتاريخ - 84/07/09سشة - 89عجد - 04ص 76
 -18عبج العديد عامخ :األحػاؿ الذخرية في الذخيعة فقيا ك قزاءا -الدكاج-دار الفكخ العخبي-الصبعة األكلى-سشة -1984ص271
 -19كلبة الدحيمي :السخجع الدابق-ص306
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الفرع الثاني:الذروط الخاصة بالشداء
ىشاؾ جسمة مغ الذخكط الخاصة بالشداء يسكغ سخدىا فيسا يمي :

أوال :أالّ تكهن متزوجة بأجشبي عن الرغير أو بقريب غير محرم مشه
اختمف الفقياء في حكع تدكج الحاضشة باألجشبي عغ السحزػف عمى آراء مشيا:

أ  -قػليع أف الحزانة تدقط بالتدكج مصمقا ،سػاء كاف السحزػف ذك اخ أك أنثى  ،ك ىػ ما ذىب إليو كل مغ األئسة األربعة  :مالظ ك

إف
الذافعي  ،ك أبػ حشيفة ك أحسج في السذيػر عشو ،ك حجتيع في ذلظ ما ركاه عبج هللا بغ عسخك  ( :أ ف امخأة قالت  :يا رسػؿ هللا ّ
مشي فقاؿ صمى هللا عميو ك سمع  " :أنت أحق بو
ابشي ىحا كاف بصشي لو كعاء ك حجخي لو حػاء ك ثجيي لو سقاء ك زعع أبػه ّأنو يشدعو ّ

ما لع تشكحي " .22

فيحا الحجيث جعل ليا حق الحزانة حتى تتدكج  ،ك عشجىا ال يكػف ليا ىحا الحق ك كحلظ إجساع الرحابة عمى أف الحزانة لألـ حتى
تتدكج ،فتدقط عشيا ك يجؿ عمى ذلظ خبخ عسخ بغ الخصاب في الشداع حػؿ ابشو عاصع فقج قاؿ لو الرجيق أبػ بكخ ّ :إنيا أحق بو ما

لع تتدكج  ،ك قج كافقو عسخ رضي هللا عشو عمى ىحا الحكع ك كاف بحزػر الرحابة ك لع يشكخ عميو أحج ذلظ  ،ك عمى حكع أبي بكخ

سار القزاة ابتجاء مغ ُشخيح ال يختمفػف فيو زمانا ك مكانا

ك قيل إف الحزانة ال تدقط بالتدكج مصمقا سػاء كاف السحزػف ذك اخ أك أنثى  ،كىحا الخأي أ ّكج عميو الحدغ البرخي كىػ قػؿ ابغ حدـ
الطاىخي كحججيع في ذلظ الحجيث الحي ركاه أنذ رضي هللا عشو قاؿ :قجـ رسػؿ هللا صمى هللا عميو كسمع السجيشة كليذ لو خادـ ،فأخح

إف أنذ غالـ َكّيِ ٌذ فميخجمظ  ،قاؿ  :فخجمتو في
أبػ شمحة بيجي  ،كانصمق بي إلى رسػؿ الو صمى هللا عميو كسمع  ،فقاؿ يا رسػؿ هللا ّ
أمو  ،كليا زكج كىػ أبػ شمحة ،بعمع رسػؿ هللا صمى هللا عميو كسمع كىػ لع يشكخ ذلظ
الدفخ كالحزخ  ، ...ك ّ
أندا كاف في حزانة ّ
إف ً
23
ط بدكاجيا كفالتيا لبشييا
 ،كحجتيع كحلظ أف أـ سمسة لسا تدكجت بخسػؿ هللا صمى هللا لع تُ ْدِق ْ
فإف تدكجت الحاضشة بقخيب محخـ مغ الرغيخ مثل عسو ،فإف حزانتيا ال تدقط ألف العع صاحب حق في الحزانة ك لو مغ صمتو
فيتع بيشيسا التعاكف عمى كفالتو  ،ك ىحا عمى عكذ األجشبي فإنيا إذا تدكجتو
بالصفل ك قخابتو مشو ما تحسمو عمى الذفقة ك رعاية حقو ّ ،
24
ال يعصف عميو ك ال يسكشيا مغ العشاية بو  ،ك عميو فالرغيخ ال يجج الجػ الخحيع ك ال الطخكؼ السداعجة التي تشسي ممكاتو
ك مػالبو  ،ألف الحاضشة قج أمدكتو عشج األجشبي قج يبغزو ك يقدػ عميو ك ال يؤدبو

 -20السحكسة العميا الجدائخية -ممف رقع  11029قخار بتاريخ 1974/05/29
 -21نذخة القزاة عجد -81السحكسة العميا الجدائخية ممف رقع  19287قخار بتاريخ  1979/04/16ص 108
 -22دمحم محجة :سمدمة قانػف األسخة -الجدء األكؿ الخصبة ك الدكاج -دراسة مجعسة بالق اخرات ك األحكاـ القزائية -الصبعة  -2شياب ،سشة -1994ص280
 -23رمزاف الديخنباشي ك جابخ عبج اليادي سالع الذافعي ،أحكاـ األسخة الخاصة بالدكاج ك الفخقة ك حقػؽ األكالد في الفقو اإلسالمي ك القزاء ،دراسة مقارنة األحػؿ الذخرية في مرخ ك لبشاف،
مشذػرات حمبي الحقػقية ،سشة -2000ص88
 -24حديغ بػادي :حقػؽ الصفل في القانػف الجكلي كالذخيعة اإلسالمية-دار الفكخ العخبي-الصبعة األكلى-القاىخة-مرخ -لدشة -2005ص43
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أما عغ مػقف السذخع الجدائخي في ىحه السدألة ،تشز السادة  66مغ قانػف األسخة الجدائخي السعجؿ ك الستسع عمى أنو  " :يدقط حق
الحاضشة بالتدكج بغيخ قخيب محخـ ك بالتشازؿ ما لع يزخ بسرمحة السحزػف " .

كعميو ُيدتذف مغ ىحه السادة أف حق الحاضشة يدقط بدكاجيا باألجشبي
ك بقخيب غيخ محخـ  ،ك لقج كخست السحكسة العميا ىحا السبجأ في العجيج مغ ق اخراتيا مشيا ما جاء في أحجىا " :مغ السقخر في أحكاـ
الذخيعة اإلسالمية أنو يذتخط في السخأة الحاضشة ك لػ كانت أما أف تكػف خالية مغ الدكاج أما إذا كانت متدكجة فال حزانة ليا

النذغاليا عغ السحزػف  ،مسا يدتػجب معو نقس القخار .

25

26

ك السالحظ أف مػقف السذخع الجدائخي أخح بسػقف الجسيػر  ،حيث أسقط الحزانة عغ الحاضشة لدكاجيا بغيخ ذي رحع لمسحزػف
 ،ك لمقاضي الدمصة التقجيخية الػاسعة في مخاعاة مرمحة السحزػف .

ك عميو ك خجمة لسرمحة السحزػف دائسا فإف سقػط الحزانة بدكاج الحاضشة بغيخ قخيب محخـ تقع عميو عجة استثشاءات مشيا :

عجـ كجػد مغ يحزغ الصفل غيخ األـ  :فبجؿ مغ كضع السحزػف في دار مغ ديار الحزانة فإف حاضشتو تكػف أكلى بو رغع زكاجيا

 ،ك كحلظ األمخ إذا كاف مغ يمييا في الحزانة غيخ مأمػف عمى الصفل أك عاج اد عمى حزانتو .

أالّ يشازع األـ في السحزػف بعج زكاجيا أحج مسغ ليع الحق في الحزانة  :ك يبجأ حداب السجة مغ يػـ الدكاج إلى انقزاء الدشة كاممة

ك ذلظ كفقا لمسادة  68مغ قانػف األسخة الجدائخي السعجؿ ك الستسع.
أف يتخؾ األب أك مغ يقػـ مقامو السحزػف ألمو عغ تخاض .

كتججر اإلشارة ىشا إلى أف أغمبية الفقياء يخكف أف العقج كحجه ليذ سببا في إسقاط الحزانة  ،إذ البج مغ الجخػؿ بيا حتى يتحقق

الذخط .
شمقت أك مات عشيا قبل أف يعمع مغ تشتقل إليو الحزانة فإنو في ىحه
ك نذيخ أيزا أف الحاضشة إذا تدكجت ك دخل بيا زكجيا ثع ُ

الحالة تدتسخ في حزانة السحزػف

ثانيا :أن تكهن ذات رحم محرم من الرغير

أي تكػف الحاضشة رحسا محخما عمى السحزػف كأـ السحزػف ك أختو ك ججتو  ،فال حق لبشات العع ك العسة ك بشات الخاؿ ك الخالة
بحزانة الحكػر لعجـ السحخمية ،ك ليغ الحق في حزانة اإلناث ك ال حق لبشي الخاؿ ك الخالة ك العع ك العسة في حزانة اإلناث ك

لكغ ليع الحق في حزانة الحكػر.27

 -25السجمة القزائية لدشة -1989عجد-02قخار السحكسة العميا  ،ممف رقع  40418ـ -ص 75
 -26السجمة القزائية لدشة -1992عجد-04السحكسة العميا قخار رقع  58812بتاريخ  - 90/02/05ص 58
 -27سعج عبج العديد ،الدكاج ك الصالؽ ،شبعة ،3دار ىػمة ،الج ادئخ ،سشة -1996ص150
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ثالثا :عجم إقامة الحاضشة بالرغير في بيت يبغزه :

يخى أغمب الفقياء أف سكغ الحاضشة مع مغ يبغزو الرغيخ يعخضو لألذى ك الزياع  ،فال حزانة لمججة إذا سكشت مع بشتيا إذا

تدكجت  ،إالّ إذا انفخدت بدكغ آخخ عشيا

ك ىحا ما أكرده السذخع الجدائخي في السادة  70مغ قانػف األسخة الجدائخي السعجؿ ك الستسع :

" تدقط حزانة الججة أك الخالة إذا سكشت بسحزػنيا مع أـ السحزػف الستدكجة بغيخ قخيب محخـ " .

ك جاءت ىحه السادة تكخيدا لسرمحة السحزػف ليتخبى تخبية سػية بعيجة عغ كل السذاكل التي تحيط بالصفل ك تؤثخ عميو سمبا في

السدتقبل .

رابعا :أالّ تكهن قج امتشعت عن حزانته مجانا و األب معد ار :

إف امتشاع األـ عغ تخبية الػلج مجانا عشج اعدار األب مدقط لحقيا في الحزانة  ،فعجـ اإلمتشاع يعتبخ شخشا مغ شخكط الحزانة ،فإذا

كاف األب معد اخ ال يدتصيع دفع أجخة الحزانة ك قبمت قخيبة أخخى تخبيتو مجانا سقط حق األكلى في الحزانة

28

الفرع الثالث الذروط الخاصة بالرجال:
يذتخط في الخجل الحاضغ باإلضافة إلى شخط العقل ك األمانة ك اإلستقامة شخكط خاصة بالخجاؿ فقط ك ىي :

أوال:أن يكهن الحاضن محرما لمسحزهن إذا كانت أنثى

سشيا بدبع سشيغ تفاديا أك حح ار مغ الخمػة بيا النتياء السحخمية  ،ك إف لع تبمغ الصفمة حج الفتشة ك الذيػة
حجد الحشابمة ك الحشفية ّ
أعصيت لو باإلتفاؽ  ،ألنو في حالة بمػغيا ىحه السخحمة مغ الذيػة فال يكػف البغ العع حزانة ابشة عسو السذتياة  ،ك أجازىا الحشفية إذا
لع يكغ لبشت العع غيخ ابغ العع ،ك إبقائيا عشجه بأمخ مغ القاضي إذا كاف مأمػنا عمييا ك ال يخذى عمييا الفتشة مشو

29

ثانيا:اتحاد الجين بين الحاضن و السحزهن

األساس ك السبجأ لحق الخجاؿ في الحزانة مبشي عمى السيخاث ك ال تػارث بيغ السدمع ك غيخ السدمع  ،ك ذلظ إذا كاف الػلج غيخ مدمع

ك كاف ذك الخحع السحخـ مدمسا ،فميذ لو حق الحزانة بل حزانتو إلى ذكي رحسو السحارـ مغ أىل ديشو  ،ك إذا كاف الػلج مدمسا ك
ذك رحسو غيخ مدمع  ،فميدت حزانتو إليو ألنو ال تػارث بيشيسا  ،إذ قج ُبشي حق الحزانة في الخجاؿ عمى السيخاث.30
َ

 -28عثساف حدشيغ بخي الجعمي السالكي – سخاج الدالظ لذخح أسيل السدالظ ج – 2ك ازرة الذؤكف الجيشية – السؤسدة الػششية لمفشػف السصبعية  – 1992ص 120
 -29البخاري :صحيح البخاري -تحقيق ك تخخيج أحسج زىػ ك أحسج عشاية -دار الفكخ العخبي -سشة -2004ص330
 -30سعج عبج العديد  :السخجع الدابق-ص170
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السبحث الثاني :كيفية حل السدائل الستعمقة بحقهق الطفل السحزهن من خالل مسارسة السحكسة العميا الجزائرية باعتبارها أعمى
درجة قزائية

السطمب األول :اآلثار السترتبة عمى إسشاد الحزانة طبقا لقانهن األسرة الجزائري

مسغ ىػ أحق بيا قانػنا ك شخعا  ،ك
إف انحالؿ الخابصة الدكجية  ،مغ شأنو أف يختب إسشاد حزانة األكالد ألحج الدكجيغ أك غيخىسا ّ
لعّميا تكػف األـ مبجئيا لكػنيا األندب ك األججر بيا  ،ك يشتج عغ ذلظ آثخ تتصمبيا مسارسة الحزانة  ،ك مخاعاة مرمحة السحزػف

ليشذأ سميسا  ،ك يتجمى ذلظ فيسا تتصمبو الحزانة مغ نفقة عمى السحزػف  ،ك إضافة إلى ذلظ ككػف الحاضشة تبحؿ مجيػدات مادية

ك معشػية مزشية في سبيل تخبية السحزػف  ،ك الديخ عمى مرالحو .
فيل يتصمب ذلظ مقابال ليا بسا يعبخ عشو بػ " أجخة الحزانة " ؟

كسا أف مسارسة الحزانة تقتزي أف يكػف تحت سقف بيت  ،يشسػا في دفئو السحزػف  ،تحت رعاية الحاضشة لو

31

.

كزيادة عمى ذلظ فإف حزانة الصفل بعج شالؽ كالجيو  ،يفتخض ابتعاده عغ أحجىسا  ،ك لسجابية ذلظ اقتزى القانػف ك الذخع ،مغ

أف يحكع القاضي بحق الديارة عشج اسشاد الحزانة .
تمظ ىي اآلثار الستختبة عغ الحزانة ك التي سشتشاكليا كسا يمي :
الفرع األول :نفقة السحزهن و أجرة الحاضشة
إف حزانة الصفل بسا تشصػي عميو مغ تغحية ك كدػة ،ك عالج  ،ك تخبية كسكغ،ككل ما يتصمبو السحزػف مغ احتياجات
لسعيذتو،كتشذئتو التشذئة القػيسة،كل ذلظ يتصمب مجيػدات مادية قػاميا الساؿ،كتتجمى في نفقة السحزػف ،لكغ ىل نفقة السحزػف مغ

شأنيا أف تشصػي عمى مقابل لسا تبحلو الحاضشة مغ مجيػدات مزشية  ،في سبيل رعاية السحزػف ك حدغ تشذئتو ؟ أـ أف ىحه

الجيػد تتصمب ليا مقابال مدتقال عغ نفقة السحزػف  ،بسا يدسى بأجخة الحاضشة؟
ذلظ ما سشحاكؿ اإلجابة عميو كاآلتي:

أوال:نفقة السحزهن

نرت السادة  78مغ قانػف األسخة الجدائخي السعجؿ كالستسع في تعخيفيا لمشفقة في مفيػميا العاـ عمى:

(( تذسل الشفقة  :الغحاء ك الكدػة ك العالج  ،ك الدكغ ك أجختو  ،ك ما يعتبخ مغ الزخكريات في العخؼ ك العادة )) .كىحا معشاه أف

الش فقة ىي كل ما يحتاج إليو اإلنداف إلقامة حياتو مغ شعاـ ك كدػة ك عالج  ،ك سكغ ك خجمة ك كل ما يمدـ بحدب العخؼ ك العادة
 ،ك ىي ما يرخفو الدكج عمى زكجتو ك أكالده ك أقاربو بحدب الستعارؼ عميو بيغ الشاس،كحدب كسع الدكج .
كالشفقة تجب لمفخكع عمى األصػؿ  ،كسا تجب لألصػؿ عمى الفخكع حدب القجرة ك اإلحتياج  ،ك األصل أف الشفقة تعػد إلى سببيغ اثشيغ
ىسا  :الدكاج ك القخابة

32

ك بخرػص نفقة السحزػف نرت السادة  75مغ قانػف األسخة الجدائخي السعجؿ كالستسع عمى  (( :تجب نفقة الػلج عمى األب ما لع

يكغ لو ماؿ  ،فبالشدبة لمحكػر إلى سغ الخشج  ،ك اإلناث إلى الجخػؿ  ،ك تدتسخ في حالة ما إذا كاف الػلج عاج اد آلفة عقمية أك بجنية ،

أك م ادكال لمجراسة ك تدقط باإلستغشاء عشيا بالكدب،)).كتيجؼ ىحه السادة إلى قياـ كاجب األب بالشفقة عمى ابشو الحي ال ماؿ لو  ،ك
تدتسخ ىحه الشفقة إلى بمػغ الػلج الحكخ سغ الخشج  ،أما اإلناث فإلى زكاجيغ بالجخػؿ بيغ .

 -31أحسج نرخ الجشجي:الشفقات ك الحزانة ك الػالية عمى الساؿ في الفقو السالكي  -دار الكتب القانػنية-سشة -2006القاىخة -مرخ-ص115
 -32حديغ بػادي  :السخجع الدابق-ص99

© 2022 NSP
Natural Sciences Publishing Cor.

45

Applied Science University Journal, Vol.6 No.1 Jun.2022

كسا تدتسخ نفقة األب عمى أكالده العاجديغ عغ الكدب لعاىة عقمية أك بجنية  ،أك لدبب مداكلتيع الجراسة  ،ك يدقط كاجب األب في
الشفقة عشج استغشاء مغ ُقِّجرت لسرمحتو عشيا بالكدب  ،فال تجب الشفقة عمى األب 33لفائجة ابشو السداكؿ لمجراسة بعج أف يشيي دراستو ك
يدتغشي عغ نفقة أبيو بأف يربح لو دخل مغ عسل أك حخفة .كسا يدقط كاجب الشفقة عغ األب السعدخ .
فشدتشتج ىشا أنو لكي تكػف نفقة مغ األب عمى ابشو يجب أف يكػف األب قاد ار  ،ك أف يكػف اإلبغ محتاجا ليا  ،لكػنو ال ماؿ لو أك

لكػنو صغيخ الدغ  ،أك ذا عاىة أك م ادكال لجراسة إلى أف يدتغشي عشيا بالكدب .

أما البشات فيبقى كاجب اإلنفاؽ عمييغ قائسا إلى زكاجيغ ك الجخػؿ بيغ ،فبحلظ يشتقل كاجب الشفقة عمييغ مغ األب إلى الدكج  .كيبقى
ىحا حكع الشفقة عمى اإلبغ سػاء في إشار زكجية قائسة أك في إشار حزانة مدشجة بعج انحالؿ عالقة الدكاج .

ك يشتقل كاجب األب باإلنفاؽ عمى األبشاء إلى األـ إف كاف معد اخ أك عاج اد عغ الشفقة ،ك ىحا ما نرت عميو السادة  76مغ قانػف

األسخة بشريا عمى  (( :في حالة عجد األب تجب نفقة األكالد عمى األـ إذا كانت قادرة عمى ذلظ )).
َفَشَق َل السذخع ىشا كاجب الشفقة مغ األب العاجد عشيا إلى األـ بذخط قجرتيا عمى الشفقة  ،بأف يكػف ليا ماؿ
عبخت عغ اعدار األب بكمسة " عجد "  ،كيقرج بيا ىشا عجـ القجرة التامة عمى الكدب ال مجخد فقخه ك
ك يججر القػؿ ىشا بأف السادة ّ

إعداره ،ك إالّ لتقاعذ اآلباء ع غ الكدب ك الشفقة عمى أبشائيع السحزػنيغ لجى مصمقاتيع أك غيخىع مسغ يدتحقيا في إشار مخاعاة

مرمحة السحزػف  ،بل إف الفقياء يحىبػف إلى حج إمكانية الحكع بحبذ األب الستقاعذ عمى كدب قػت أبشائو رغع قجرتو عمى ذلظ ،

فاألصل أال يحبذ الػالج ك إف عال في َد ْيغ البشو ك إف َسُف َل  ،إال َد ْيغ الشفقة،كقج ذىب فقياء الحشفية 34إلى حج تكميف الجج ك العع ك
غيخىع مغ األقخبيغ درجة بشفقة األبشاء إف عجد عشيا األب .أما الدكغ أك أجختو فشرت عميو السادة 72السعجلة باألمخ 02-05كالتي
ألدمت األب أف يػفخ لسسارسة الحزانة سكشا مالئسا لمحزانة كإف تعجر دلظ فعميو دفع بجؿ اإليجار.

كلتقجيخ قيسة الشفقة  :فاألصل أف يشفق األب عمى ابشو السحزػف دكف ما حاجة إلى حكع قزائي  ،لكغ عشج امتشاع األب عغ اإلنفاؽ

يقػـ لسغ كانت لو حزانة الػلج حق السصالبة بشفقة السحزػف الرتباط ىحه الشفقة بالحزانة ،فال يسكغ لمحاضشة أف تسارس حزانتيا
لمصفل إال بتحقق اإلنفاؽ عميو ك قج نرت السادة  79مغ قانػف األسخة الجدائخي في مدألة تقجيخ الشفقة عمى ما يمي  (( :يخاعي القاضي

في تقجيخ الشفقة حاؿ الصخفيغ ك ضخكؼ السعاش ك ال يخاجع تقجيخه قبل مزي سشة مغ الحكع )) .كيطيخ مغ ىحه السادة أنيا تحجد

معاييخ تقجيخ الشفقة بيغ الدكجيغ  ،لكغ ال مانع مغ اعتساد ىحه السادة لتحجيج نفقة السحزػف

في إشار احتياجات ىحا األخيخ مغ أجل رعاية الػلج ك تعميسو ك الكياـ بتخبيتو ك تشذئتو التشذئة الدميسة ك تحقيق الحساية لو صحة ك

خمقا ك يكػف ذلظ بمتمبية حاجياتو السعيذية مغ مأكل ك مذخب ك كدػة ك عالج كمدكغ ك دراسة ...كما يدتسج مغ السادة  79مغ قانػف
األسخة الجدائخي أف القاضي لساّ يقجر الشفقة يأخح بعيغ اإلعتبار كسع الدكج

 -33بمحاج العخبي ،الػجيد في شخح قانػف األسخة الجدائخي الجدء األكؿ ،الدكاج ك الصالؽ ،ديػاف السصبػعات الجامعية ،الجدائخ سشة -1999ص130
 -34كلبة الدحيمي:السخجع الدايق-ص377
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كسا يجب أف يخاعي القاضي ضخكؼ السعيذة ك السدتػى اإلجتساعي  ،ك قج ّبيغ دمحم صجيق حدغ خاف ىحه السعصيات عمى الشحػ
التال ي  ... (( :أقػؿ ىحا يختمف باختالؼ األزمشة ك األمكشة ك األحػاؿ كاألشخاص ،فشفقة زمغ خرب السعخكؼ فييا غيخ السعخكؼ
في زمغ الججب ،ك نفقة أىل البػادي ك السعخكؼ فييا ما ىػ الغالب عشجىع ك ىػ غيخ السعخكؼ مغ نفقة أىل السجف  ،ك كحلظ
السعخكؼ مغ نفقة األغشياء عمى اختالؼ شبقاتيع غيخ معخكؼ مغ نفقة الفقخاء ...ككحلظ فالحاكع عميو مخاعاة السعخكؼ بحدب األزمشة
ك األمكشة ،
ك األحػاؿ ك األشخاص مع مالحطة حاؿ الدكج في اليدخ ك اإلعدار ،كحدب السادة  79مغ قانػف األسخة الجدائخي فإنو ال يجػز

لمحاضشة السصالبة بسخاجعة نفقة محزػنيا إال بعج مخكر سشة مغ يػـ الحكع بيا

35

كسا يجب عمى القاضي حيغ إعادة الشطخ في تقجيخ الشفقة أف يخاعي السعاييخ الدابقة

كقج أكجت السحكسة العميا في معطع ق اخراتيا الحجيثة عمى كجػب إنفاؽ األب عمى ابشو السحزػف حدب حالو كال يسكغ لو التحرع بذيادة
عجـ العسل إلعفائو مغ الشفقة عمى أكالده كاألـ الحاضشة ال تسمظ حق التشازؿ عغ نفقة األكالد ككحلظ فإف يدار الدكجة ال يدقط حقيا

كحق أكالدىا في الشفقة دكف مبخر شخعي .

كالججيخ بالحكخ أف كل مغ فخندا ك مرخ ك تػنذ دكؿ تعتسج عمى الرشجكؽ لزساف دفع الشفقة السدتحقة قانػنا  ،إذ يتع إنذاء ىجا
الرشجكؽ في إشار قانػف السالية  ،عمى أف ِ
تخػؿ لو جسيع الصخؽ ك الػسائل القانػنية السججية ك
ّ
يحل الرشجكؽ محل الجائغ بالشفقة ك ّ
الفعالة لتحريل السبالغ التي يكػف قج دفعيا لمجائغ األصمي بالشفقة،كنفذ األمخ مػجػد في التذخيع الجدائخي بأف استحجث صشجكؽ
الشفقة

36

كىحا حدب قخار السحكسة العميا أىع ما جاء فيو أنو مغ السقخر قانػنا أنو في تقجيخ الشفقة يخاعي القاضي حاؿ الصخفيغ كضخكؼ
السعاش  ،أما الذيادة الرادرة عغ البمجية كالسقجمة مغ شخؼ الصاعغ ال يسكغ األخح بيا كجليل عمى كضعيتو انو عاشل عغ العسل

ألف ىحه الذيادة ترادؽ فقط عمى إمزاء الذاىجيغ
ثانيا:أجرة الحزانة

إف الحزانة بسا تتسثل في رعاية الػلج ك تعميسو ك الكياـ بتخبيتو عمى ديغ أبيو ك الديخ عمى حسايتو كحفطو صحة ك خمقا  ،يجعل

مشيا عسال متعبا ك مزشيا ك شاقا بسا تتصمبو الحزانة مغ إمكانيات ك جيػد مادية

يستج بحليا خالؿ سشػات الحزانة في سبيل رعاية الصفل  ،ك إنذاء شباب ليكػنػا رجاؿ الغج  ،ك التداؤؿ
ك معشػية ك شاقة جدجية ّ
بأنشا رّبانا آباؤنا ك عميشا
سشة الحياة ّ
السثار ىشا ىػ ىل ليحه الجيػد مقابل مادي يذكل أجخة لمحزانة ؟ أـ أف ذلظ البحؿ يكػف في إشار ّ

تخبية أبشائشا ؟

ذلظ ما سشحاكؿ اإلجابة عميو فيسا يمي :

-35بمحاج العخبي:السخجع الدابق-ص150
 -36قانػف رقع  01/15السؤرخ في  04جانفي  2015الستزسغ إنذاء صشجكؽ الشفقة-الجخدة الخسسية الجدائخة –العجد  -01سشة .2015
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أوال الحزانة ال تتطمب أج ار :

يتصخؽ إلى أجخة الحاضشة
رغع أف السذخع الجدائخي قج نز عمى نفقة السحزػف في السػاد  79 ، 78 ،77مغ قانػف األسخة إالّ ّأنو لع ّ
شالع عمى الفقو نججه لع يثبت عمى
مشا حدب السادة  222مغ قانػف األسخة الخجػع إلى أحكاـ الذخيعة اإلسالمية ك باإل ّ
مسا يتصمب ّ
مػقف كاحج بخرػص أجخة الحزانة فسشيع مغ قاؿ بعجـ كجػد مقابل أك أجخ لمحاضشة عمى حزانتيا لألكالد بعج شالؽ  ،ك مشيع
مغ قاؿ بحِّقيا في أجخة الحزانة .

37
أما لمصفل أـ ال  ،ك ّ ِ
بغس الشطخ عغ حالتيا السادية  ،فإف
 فيخى اإلماـ مالظ أنو ليذ لمحاضشة أجخة عمى حزانتيا سػاء كانت ِّكانت فقيخة ك لػلجىا السحزػف ماؿ أنفق عمييا مشو لفقخىا ك ليذ لحزانتيا ك لمسحزػف عمى أبيو الشفقة ك الكدػة ك الغصاء ك الفخاش

أف األكالد إذا كانػا يتامى كاف لألـ أجخة
 ،ك الحاضشة تكبزو مشو ك تشفقو عمى الػلج ،ك قػؿ " الّمخسي " ك ىػ مغ فقياء السالكية " ّ
ألنيا تدتحق الشفقة في أمػاليع ك لػ لع تحزشيع "
الحزانة إف كانت فقيخة  ،ك األكالد مػسخيغ ّ ،
أف األـ في ىحه الحالة ال تكبس مقابال عغ حزانتيا لألكالد ك ّإنسا تتمقى الساؿ مشيع لكياـ كاجب نفقة الفخع عمى األصل
ك ىحا يعشي ّ
الحتياج األخيخ لو ك يدخ األكؿ .
ثانيا حق الحاضشة في أجرة الحزانة :

الدكجية قائسة بيشيا ك بيغ ِ
معتجة مغ شالؽ رجعي ،ك
يخى فقياء الحشفية أنو تجب لمحاضشة أجخة إف لع تكغ
أب الػلج  ،ك لع تكغ ّ
ّ
مرححيغ
تدتحق الشفقة مغ أب الصفل  ،ك ىحا عمى أحج قػليغ
كحلظ ال تدتحق أجخة الحزانة إذا كانت معتجة مغ شالؽ بائغ  ،ك
ّ
ّ
ِ
خالرا  ،بل ىي كأجخة الخضاع لألـ مؤكنة ك نفقة ك بسا أف
ضا
في محىب أبي حشيفة ك عميو العسل ك ذلظ ألف ىحه األجخة ليدت ع َػ ً
ً
الدكجية
الشفقة ثابتة ليا بسقتزى
ّ

تعجد الدبب ك ما عجا ىؤالء مغ الحاضشات يأخحف أجخة
العجة ّ
إف ّ
لكياميا  ،أك كجػد ّ
فإنيا ال تأخح نفقتيغ مغ شخز كاحج  ،ك ّ
لمحزانة.
كأجخة الحزانة تكػف كاجبة في ماؿ الػلج نفدو  ،إذا كاف لو ماؿ  ،ألف نفقتو تكػف في مالو ك أجخة الحزانة مغ الشفقة  ، ،ك إف لع

يكغ لو ماؿ فإف أجخة الحزانة تكػف عمى مغ تجب عميو نفقتو

38

 ،ك تكػف عمى األب إذا كاف مػجػدا ك كاف قاد ار  ،فإف لع يكغ لو

أب أك كاف عاج اد فإنيا تجب عمى غيخه مغ سائخ األقارب  ،ك إذا أبت األـ أف تحزشو إال بأجخة ،

 –-37باديذ ديابي:أثار فظ الخابصة الدكجية  -دار اليجى -عيغ مميمة –الجدائخ-سشة، 2008ص 80-79
 -38حػؿ أف الشفقة السحكػـ بيا لمسحزػف يجب أف يخاعى فييا مدتػى السعيذة  .مجمذ قزاء سيجي بمعباس –الجدائخ 1983 /05/25 -ـ -نذخة القزاة –لدشة  1986ـ – عجد - 2ص 87
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الستبخعة ليدت مغ الحاضشات  ،أما إذا
فإف األـ أكلى إذا كانت أجخة الحزانة عمى األب  ،ك كاف مػس اًخ أك كانت
متبخعة ّ
ّ
ُكججت ّ
الستبخعة مغ الحاضشات ك كانت أجخة الحزانة عمى األب ك كاف األب غيخ مػسخ  ،أك كانت أجخة الحزانة مغ ماؿ الػلج ،
كانت
ّ
الستبخعة تشطخ إلى مرمحتو في الجسمة ،
ألف الحزانة لسرمحة الػلج  ،ك مغ مرمحتو السحافطة عمى مالو  ،ك
فإف الستبخعة أكلى ّ
ّ
ّ

الستبخعة في ىحه
فألف إلدامو بأجخة الحزانة مع كجػد
ّ
أما عجـ الػجػب عمى األب ك ىػ غيخ مػسخ ّ
ّ
ألنيا ذات رحع محخـ مشو  ،ك ّ
مزارة بو  ،ك هللا سبحانو ك تعالى يقػؿ  (( :ال تزار كالجة بػلجىا ك ال مػلػد لو بػلجه))،كالفخؽ بيغ التبخع بالحزانة ك التبخع
الحاؿ
ّ
بالخضاعة أف الستبخعة في الخضاعة تُ َّ
قجـ في كل األحػاؿ قخيبة كانت أك أجشبية  ،سػاء كانت الشفقة عمى األـ أـ كانت عمى األب  ،ك
البج مغ أف يكػف األب غيخ
سػاء كاف األب مػس اخ أـ معد اخ  ،ك أما في الحزانة
فالبج مغ أف تكػف الستبخعة مغ الحاضشات  ،ك ّ
ّ

مػسخ  ،أك تكػف األجخة مغ ماؿ الػلج .

تقجر ليا أجخة ك تكػف تمظ األجخة ك
 -ك يالحظ ّأنو إذا كاف األب معد اخ  ،ك الػلج ال ماؿ لو  ،ك لع تػجج متبخعة فإف األـ تحزشو ك ّ

أما إذا كاف األب عاج اد فإنو ال
األداء عمى مغ يمي األب مغ نفقة الػلج ك ّ
لكشو يؤدييا عمى ّأنيا ديغ عمى األب يأخحه مشو إذا أيدخ ّ ،
يجب عميو شيء ك تكػف األجخة كاجبة عمى مغ يميو في اإلنفاؽ  ،ىحا ما قخره فقياء الحشفية بالشدبة لألـ إذا شالبت باألجخة  ،ك كججت
تسدكت مغ ىي أقخب مشيا باألجخة
متبخعة ك كاف األب معد اخ  ،ك الطاىخ أف حكع غيخ األـ مغ الحاضشات كحلظ إذا ّ
تبخعت حاضشة ك ّ
 ،إذ ال فخؽ بيغ األـ ك غيخىا بالشدبة لمتبخع ك اإلعدار
39
أف  " :أجخة الحاضشة
أف أجخة الحزانة ىي جدء مغ الشفقة عمى السحزػف فسا جاء عشو ّ
ك ندتخمز عغ محىب اإلماـ أبي حشيفة ّ
ِ
الخضاع لألـ مؤكنة ك نفقة "  ،ك ذلظ ما ذىب إليو اتفاؽ عخؼ الفقياء في كػف أجخة الحزانة
ليدت ع َػ ً
ضا خالرا ك إنسا ىي كأجخة ّ

أف ما يجفع لمحاضشة مقابل ما تقػـ بو مغ عسل ىػ أجخة ،
ليدت عػضا خالرا ك ّإنسا فييا شبو بالشفقة  ،فشقػؿ ّ
أف نفقة الصفل كاجبة عميو في مالو ثع عمى أبيو ك مغ جسمة ما يشفق عميو  ،اإلنفاؽ عمى الحاضشة التي حبدت نفديا
ك إذا نطخنا إلى ّ

أف ما يجفع إلييا ىػ نفقة  ،فيي ليدت نفقة خالرة ك ال أجخة خالرة.
ألجمو  ،فشقػؿ ّ
كضحشا ما يخز نفقة السحزػف ك أجخة الحاضشة يججر بشا أف نتعخض إلى مدألة اإلشكالية القانػنية فيسا يخز سكغ
 ك بعجما ّالبج مغ كجػده لسسارسة حزانة األشفاؿ.
الحزانة  ،ك ىػ السكاف الحي ّ
السطمب الثاني :اإلشكاالت القانهنية التي تثيرها مدألة سكن الحزانة

حخ الريف ك بخد الذتاء  ،ك يجج فيو الجؼء ك الحشاف
إف مشاط معيذة اإلنداف أف يكػف لو سكغ ُيؤكيو ك يحتسي تحت سقفو مغ ّ
كاأللفة  ،فالصفل يتمّقى ما يمدمو مغ احتياجات مادية ك معشػية  ،مغ مأكل ك مذخب ك ممبذ ك غحاء لجدجه ك ركحو  ،ك يحزغ
تحت سقف بيت تسارس فيو الحزانة .

فإنو
كليحا فقج ألدمت السادة  72السعجلة باألمخ  02-05بػضػح كبرخيح العبارة األب بأف يػّفخ سكشا لسسارسة الحزانة فيو كإال ّ
ي َّ
كمف بجفع بجؿ اإليجار.
ُ
أف تػفيخ سكغ لسسارسة الحزانة الزـ ك لريق بيا  ،إذ ىػ السجاؿ ك اإلشار الحي يشذأ فيو الصفل ك ُيخعى
كندتخمز مغ ىحه السادة ّ
ك يخبى كىػ السكاف الحي يتَ ََّ
مسا نرت عميو السادة  62مغ قانػف األسخة السعجؿ ك الستسع .
ُّ
ُ
صم ْب لتحقيق مزسػف الحزانة ّ
كأكجت السحكسة العميا السبجأ الػارد في السادة  72مغ قانػف األسخة السعجؿ ك الستسع بإلداـ األب بتػفيخ سكغ لمحزانة أك دفع أجختو ،
أف  " :عجـ االستجابة لصمب الصاعشة في تخريز سكغ ليا لسسارسة
ك ذلظ بالقخار الرادر عغ غخفة األحػاؿ الذخرية الحي مفاده ّ
العجة ك نفقة إىساؿ ك تعػيزيا عغ الصالؽ ك الحكع ليا
الحزانة أك مشحيا مقابل إليجار سكغ  ،رغع القزاء ليا بعج الصالؽ بشفقة ّ
 -39كلبة االدحيمي:السخجع الدابق-ص390
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فإنو يقع عمى عاتق األب أف يػفخ لمسحزػف سكشا أك أجختو ،
بشفقة األكالد السحزػنيغ  ،إال ّأنو ك حدب السادة  72مغ قانػف األسخة ّ
40

مسا كاف يدتػجب عمى القزاة أف يحكسػا ليا بالدكغ أك بأجختو "
ّ
ػ أما فيسا يخز مدألتي مكاف مسارسة الحزانة كاالنتقاؿ بالسحزػف:

عجة السصمقة أك الستػفى عشيا زكجيا فال ُيمدميا أحج عمى البقاء بالسحزػف في بيت الدكجية ،فميا أف تشتقل بو إلى مكاف
عشج انقزاء ّ
آخخ مغ نفذ البمج الحي بجأت فيو الحزانة .

بأف السذخع الجدائخي لع يشز صخاحة عمى السكاف الحي يجب أف تسارس فيو حزانة الرغيخ ك لكششا ندتشتج ذلظ مغ
كالسالحظ ّ
حق الحزانة أف يدتػشغ في
خالؿ ما جاء في نز السادة  69مغ قانػف األسخة  ،إذ تشز عمى ّأنو  " :إذا أراد الذخز السػكل لو ّ

أف السذخع
بمج أجشبي رجع األمخ لمقاضي في إثبات الحزانة لو أك إسقاشيا عشو مع مخاعاة مرمحة السحزػف " .بسفيػـ السخالفة نجج ّ
يخيج بالحاضغ أف يسارس حّقو في الحزانة في بمج السحزػف  ،ك الحي يعتبخ محل إقامة أبيو  ،حتى يتسكغ ىحا األخيخ مغ مخاقبة
ابشو ك زيارتو ك رعايتو .

أما إذا أراد الحاضغ أف يدتػشغ في بمج أجشبي رجع األمخ لدمصة القاضي التقجيخية في أف يثبت الحزانة لو أك إسقاشيا عشو مخاعيا
ّ
ف
في ذلظ مرمحة السحزػ .كتؤكج السحكسة العميا في قخارىا الرادر عغ غخفة األحػاؿ الذخرية،كالحي مفاده ّأنو " :مغ السقخر شخعا ك

فإف القزاء بإسشاد حزانة
ثسة ّ
قانػنا ّ
أف إسشاد الحزانة يجب أف تخاعى فيو مرمحة السحزػف ك الكياـ بتخبيتو عمى ديغ أبيو ،ك مغ ّ
يعج قزاءا مخالفا لمذخع ك القانػف
الرغار إلى األـ التي تدكغ في بمج أجشبي بعيجا عغ رقابة األب كسا ىػ حاصل في قزية الحاؿ ُّ ،
ك يدتػجب نقس القخار السصعػف فيو .41

قج تدقط الحزانة عغ األـ في حالة انعجاـ أىميتيا لحلظ  ،أك في حالة تػفخ فييا أىمية الحزانة لكغ مرمحة السحزػف ال تقتزي أف

يعصييا ليا  ،فيشا تشتقل الحزانة مغ األـ إلى األب كفقا لمتختيب الحي جاء في قانػف األسخة الجدائخي السعجؿ كالستتع في السادة 64
مشو .

أما في حالة انتقاؿ الحاضشة إليو
أمو ك يدافخ بو إلى مكاف بعيج عغ مكاف إقامة الحاضشة ّ ،
كسا ّأنو ال يحق لألب أف يشدع الػلج مغ ّ
فالدؤاؿ السصخكح ىشا ىػ  :ىل يجػز لألب أك مغ يقػـ مقامو أف يدافخ بالسحزػف ؟
يفرل ك لع ِ
إف السذخع الجدائخي لع ِ
يػضح ىحه السدألة  ،بيشسا قج اختمفت آراء الفقياء بذأف ىحه السدألة
ّ
ّ
ّ
تقجر بسا يديج عغ
أػ السالكية  :لقج سػى فقياء السالكية بيغ الحزانة ك
الػلي في إسقاط حزانتيا إذا سافخ أحجىسا إلى بمج آخخ بسدافة ّ
ّ
ِ
ست ُب َخد ،ك ىػما يعادؿ تقخيبا  133كمع بقرج اإلقامة  ،فإذا سافخ الػلي سػاء كاف األب أك مغ يقػـ مقامو بقرج اإلقامة  ،مدافة
ّ
ّ
42
تبعج عغ بمج الحاضشة ِ
بدت ُب َخد فأكثخ  ،لو أخح الػلج مغ الحاضشة بذخط أمغ الصخيق ك أمغ السكاف السقرػد  ،ك يدقط حق
ّ
الحاضشة في الحزانة إذا سافخت معو  ،ك بالتالي فال يدقط حّقو في الحزانة بانتقالو

 -40نذخة القزاة-العجد56السحكسة العميا – غخفة األحػاؿ الذخرية– ممف رقع  175646قخار مؤرخ في 25نػفسبخ  1997ص 30
 -41السجمة القزائية –العجد-04السحكسة العميا – غخفة األحػاؿ الذخرية – ممف رقع – 59013لدشة  - 1991ص 116
 -كلبة الدحيمي:السخجع الدابق-ص42392
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الدفخ لحاجة كاف السحزػف مع السكيع
فخقػا بيغ الدفخ لحاجة  ،ك بيغ الدفخ لشقمو  ،فإذا أراد
ب ػ الذافعية  :إال ّ
أف الذافعية قج ّ
الػلي ّ
ّ
حتى يعػد السدافخ  ،ك ذلظ لسا في الدفخ مغ خصػرة عمى السحزػف .
أما إذا كاف الدفخ لشقمو كاف األب أكلى بحزانة الرغيخ بذخط كجػد األمغ في شخيقو ك أمغ البمج السقرػد لو
أمو .
فإف لع يكغ ىشاؾ أمغ بقي الرغيخ في حزانة ّ
ست ُب َخد ك كاف البمج ك الصخيق آمشا
ج -الحشابمة  :بيشسا يخى الحشابمة ّأنو إذا أراد أحج الػالجيغ نقل السحزػف إلى بمج مدافتو أكثخ مغ ّ
ألف األب ىػ الحي يقػـ عادة بتأديب األبشاء ك
 ،مغ أجل الدكغ  ،فيشا األب أحق بحزانتو سػاء كاف األب السكيع أـ ىػ السشتقل ّ

حفظ ندبيع .

ألف فتخة الحزانة
أمو أك غيخىا فال يجػز لألب اإلنتقاؿ بو إالّ بخضاه ّ ،
د -الحشفية  :يخى الحشفية ّأنو إذا كاف السحزػف في حزانة ّ
43
الدفخ بو جاز لو ذلظ عمى أف يكػف
ىحه مغ حّقيا  ،إالّ إذا سقصت حزانتيا ك ال يػجج مغ يمييا بالتختيب ك انتقمت لألب  ،فإذا أراد ّ

أف الدفخ ال
سفخ األب بالسحزػف إلى بمج قخيب مغ بمج األـ لتسكيشيا مغ رؤيتو  ،ك إالّ يجػز ذلظ  .كما ندتخمرو مغ اختالؼ اآلراء ّ
حق الحزانة  ،ك ىحا عشج الحشفية  ،بيشسا يدقصيا في رأي الجسيػر ( السالكية ك الذافعية ك الحشابمة ) .
يدقط ّ
ألي مغ
إذ ّأنو يجب أف تتػفخ في الدفخ راحة الرغيخ ك مرمحتو ك ّ
صحتو  ،فإذا كاف فيو مخاشخ عمى السحزػف فال يجػز ّ
األبػيغ أك غيخىسا ال ّدفخ بو.
أف السدألة تخجع لمقاضي في تقجيخ ذلظ إذا كاف اإلنتقاؿ بقرج اإلستيصاف دائسا مخاعيا مرمحة السحزػف .كالججيخ
ك تججر اإلشارة ّ

بالحكخ اإلشارة الى السادة  2/ 467مغ القانػف السجني التي تشز عمى أف:

يعيغ مغ الدكجيغ مغ يسكشو أف يشتفع بحق اإليجار باعتبار تكاليف ىحا الدكج مغ أجل حزانة
" ك في حالة الصالؽ يجػز لمقاضي أف ِّ
األكالد خاصة " .

ِّ
معج لمدكغ ك تابع
السؤجخ ك السدتأجخ
نرت السادة  2/12مغ السخسػـ رقع  147-76الستزسغ تشطيع العالقات بيغ
لسحل ّ
ّ
كسا ّ
السعيغ مغ
السؤجخة لمدكج
حق البقاء بالعيغ
ّ
ّ
حق اإليجار ك ّ
لسكاتب التخقية ك التدييخ العقاري عمى ّأنو  " :ك في حالة الصالؽ  ،يؤكؿ ّ
قبل القاضي شبقا ألحكاـ السادة  2/467مغ األمخ رقع  58-75الستزسغ القانػف السجني "  .كما يدتفاد مغ ىحه السػاد السأخػذة مغ

قػانيغ ك مخاسيع مختمفة ّ ،أنيا تيجؼ إلى تسكيغ األـ السصمقة مغ مدكغ أك أجختو لسسارسة الحزانة .كقج سايخ السذخع في التعجيل
الججيج ىجه السػاد بإلدامو لألب بشز صخيح كاضح اللبذ فيو مغ خالؿ السادة 72قانػف األسخة السعجؿ كالستسع.

أما السادة  2/467مغ القانػف السجني 44نرت عمى ّأنو في حالة الصالؽ  ،يسكغ لمقاضي أف ُيعيغ مغ بيغ الدكجيغ مغ يدتفيج مغ
حق اإليجار بالشطخ إلى التكاليف السدشجة إليو ال سيسا حزانة األكالد  .ك يجخل ذلظ في إشار كجػب تػفيخ مدكغ لسسارسة الحزانة
ّ
 ،فسغ خالؿ ىحه السادة يسشح القاضي لمدكجة حق اإليجار إف كانت حاضشة .
كفيسا يخز مدألة حق الديارة نجج إف إسشاد الحزانة إلى ُمدتحِّقيا  ،ك الحي يكػف في الغالب لألـ  ،باعتبارىا األكلى بيا رعاية
مسا يؤدي بو حتسا إلى اإلبتعاد عغ كالجه كىحا يدتجعي معو إيجاد كسيمة لمسحافطة عمى تػازف الصفل مغ جية ،
لسرمحة السحزػفّ ،
ك عجـ اإلضخار بالػالج مغ جية أخخى ،بتسكيشو مغ زيارة ك رؤية ابشو السحزػف  ،ك الديارة عمى العادة التكػف يػمية  ،بل يػما في
عجد مغ األياـ  ،لكغ ال بأس أف تدكر األـ ابشيا أك ابشتيا يػميا إف كاف مشدليا قخيبا.

-43كلبة الدحيمي:السخجع الدابق-ص392
 -44األمخ رقع  58-75السؤرخ في  20رمزاف  1395السػافق لػ  26سبتسبخ  1975يتزسغ القانػف السجني السعجؿ كالستسع بقانػف رقع  10-05السؤرخ في  20يػنيػ 2005
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ألف ىحا حّقو  .فإف لع يأذف بو
ك إف كانت األـ مع الػلج بسشدؿ زكج ليا  ،فإنو يجب لكي يتسكغ األب مغ الديارة أف يأذف بحلظ الدكج ّ ،
فعمى األـ إخخاج الػلج إليو لكي يخاه ك يتفقج أحػالو ك يباشخ شأنو.
كتشز السادة  64مغ قانػف األسخة الجدائخي السعجؿ كالستسع عمى ّأنو  ... " :ك عمى القاضي عشجما يحكع بإسشاد الحزانة أف يحكع

محجدة عشج الحكع
لسخات معيشة ك في أكقات ك أماكغ ّ
بحق الديارة".ما يدتذف مغ ىحه السادة ّأنو عمى القاضي أف يحكع بحق الديارة ّ
بإسشاد الحزانة .

كحق الديارة مغ الحقػؽ التي حساىا القانػف نط اخ ألىسيتو البالغة ك رعاية دائسة لسرمحة السحزػف  ،بل رتّب عقػبات جدائية لسغ
45
بأنو " :يعاقب بالحبذ مغ شيخ إلى سشة  ،ك بغخامة مغ
خل بيحا الحق كيعبث بو حدب نز السادة  328مغ قانػف العقػبات
ّ
ُي ّ
 200000إلى  1000000دج األب أك األـ أك أي شخز آخخ ال يقػـ بتدميع قاصخ ُق ِ
زي في شأف حزانتو بحكع مذسػؿ بالشفاذ
ّ
46
ِ
مسغ ُكّكمت إليو حزانتو  ،أك مغ األماكغ التي
السعجل  ،أك بحكع نيائي إلى مغ لو الحق في السصالبة  ،ك كحلظ كل مغ خصفو ّ
كضعو فييا أك أبعجه عشو  ،أكعغ تمظ األماكغ أك حسل الغيخ عمى خصفو أك إبعاده حتى ك لػ كقع ذلظ بغيخ تحايل أك عشف  ،ك تدداد
عقػبة الحبذ إلى  3سشػات إذا كانت قج أ ِ
كتكخس حق
ُسقصت الدمصة األبػية عغ الجاني "
ّ
عجة ق اخرات لمسحكسة العميا إذ جاء في القخار الرادر عغ غخفة األحػاؿ الذخرية ّأنو  " :متى أكجبت أحكاـ السادة  64مغ
الديارة في ّ

فإنو مغ الػاجب أف يكػف تختيب ىحا الحق تختيبا
أف القاضي حيشسا يقزي بإسشاد الحزانة أف يحكع بحق ّ
الديارة ّ ،
قانػف األسخة عمى ّ
لتعيجىع بسا يحتاجػف إليو ك التعاشف
مخنا كفقا لسا تقتزيو حالة الرغار  ،فسغ حق األب اف يخى ابشائو عمى األقل ّ
مخة في األسبػع ّ

فإف القخار السصعػف فيو القاضي بتختيب حق زيارة األب مختيغ كل شيخ  ،يكػف قج خخؽ القانػف  ،ك متى كاف كحلظ
ثع ّ
معيع ،ك مغ ّ
استػجب نقس القخار السصعػف فيو.
لسا أكجب عمى القاضي عشج الحكع بالصالؽ إسشاد الحزانة إلى
بحق الديارة ّ ،
كما تججر اإلشارة إليو فيسا يتعمق ّ
أف السذخع الجدائخي ّ
بحق الديارة مغ تمقاء نفدو ك لػ لع يصمب مشو أحجىسا ذلظ ،فالسذخع الجدائخي في ىحا
أحج الػالجيغ أك إلى غيخىسا  ،عميو أف يحكع ّ
الحكع قج أخخج القاضي مغ دائخة القاعجة القانػنية التي مفادىا ّأنو ال يجػز لمقاضي أف يحكع بسا لع يصُمبو الخرػـ  ،ك كاف عمى
القانػف عشجما ألدـ القاضي أف يحكع بحق الديارة أف ِ
يحجد معشى الديارة ك الحاالت التي يسكغ لمقاضي أف يقزي فييا بدقػط حق
ّ
الديارة بشاء عمى شمب الحاضغ  ،كقج جاء في فخار السحكسة العميا :السبجأ أف زيارة الػالج إلبشو السحزػف عشج غيخه حق لو كغيخ مختبصة

بدغ معيشة ،كقج جاء في فخار السحكسة العميا :السبجأ أف زيارة الػالج إلبشو السحزػف عشج غيخه حق لو كغيخ مختبصة بدغ معيشة

47

الخاتسة

كػف الصفػلة ىي السخحمة الحاسسة في تكػيغ شخرية اإلنداف كتحجيج مدتقبل األمع ليحا كاف لداما عمى السذخع مػاكبة ىحه السخصصات
اإلنسائية بتخسانة مغ الشرػص القانػنية اعتخؼ لو مغ خالليا بسجسػعة مغ الحقػؽ كقج جاءت ىحه األحكاـ مػزعة عمى كل فخكع
القانػف كالتذخيع السجني ،قانػف األسخة ،الحالة السجنية ،قانػف الجشدية ،تذخيع العسل ،كغيخىا .كتجعيسا ليحه الشرػص خمق السذخع

مجسػعة مغ اآلليات الجاخمية ،تديخ عمى حساية كتخقية حقػؽ الصفل.

 -45األمخ رقع 156-66السؤرخ في 08يػنيػ سشة  1966الستزسغ لقانػف العقػبات السعجؿ كالستسع إلى غاية  2009بسػجب القانػف رقع  01-09السؤرخ في  25فبخايخ 2009
 -46شاىخ حديغ -قزاء االستعجاؿ فقيا كقزاءا -دار الخمجكنية -شبعة -2005الجدائخ -ص11
 -السجمة القزائية لدشة  - 2006العجد  -01قخار السحكسة العميا رقع  350942السؤرخ في  04جانفي  - 2006ص 47 . 455
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حيث ُيعج الصفل مغ أىع الثسخات التي تشتج عغ الدكاج لكشو أيزا يعتبخ مغ أصعب السذاكل التي تشجع عغ فظ الخابصة الدكجية ألف
الزخر ال يقترخ أثخه عمى الدكجيغ فقط بل يتعجى إلى األشفاؿ ،كفي ىحا الرجد كاف لداما عمى التذخيعات أخح ىحه السدألة مأخح
الجج ،فمسا كاف الصفل عاجد عغ الشطخ في مرالح نفدو جعل هللا عد كجل ذلظ إلى مغ ُيػلى عميو ،ففػض الػالية في الساؿ كالعقػد
لمخجل ألنو أقػـ كأقجر بحلظ كفػض التخبية لألـ ألنيا أشفق كأحغ .كفي حالة فظ الخابصة الدكجية يبقى الصفل في حزانتيا.

كمغ خالؿ عخض ىحا الب حث كمشاقذة أفكاره تػصمشا إلى جسمة مغ الشتائج كالتػصيات التي نخاىا ميسة كججيخة باإلشالع عمييا

كمشاقذتيا كدعسيا:
أوال الشتائج:

كلعل مغ أبخز نتائج البحث ما يمي:

-1إذا كاف غخض الحزانة ىػ تحقيق األمغ بالشدبة لمصفل السحزػف بسعشاه الذامل مادي كنفدي كركحي كاجتساعي...كىحه ميسة
شاقة ممقاة عمى عاتق القاضي ،الحي ىػ اآلخخ مختبط بسدألة ضخكرة الفرل في القزايا في أحدغ اآلجاؿ،فإف كاف ىحا السبجأ

محبػب في باقي السجاالت القانػنية ،فيػ غيخ ذي نتيجة إذا تعمق األمخ بسريخ الصفل السحزػف ،ك مشو نخى ّأنو مغ الػاجب أف
الجعع السادي ك السعشػي حتى يقػـ بسيستو عمى أحدغ كجو  ،ك يبحؿ ألجل ذلظ
يمقى القاضي باعتباره حامي الصفل السحزػف كامل ّ
عشاية الخجل الحخيز  ،ك مغ ذلظ أف يػضع تحت ترخفو متخرريغ نفدانييغ  ،اجتساعييغ ك أشباء مغ شأنيع أف ِ
يشػركا لو
ّ
اإلتجاه الحي يدمكو بخرػص الصفل باعتساده عمى تقاريخىع في السدائل الفشية التي يرعب عميو معخفتيا بشفدو.

 -2رأيشا مػقف السذخع الجدائخي في إسشاد الحزانة ،فقج أكجت السادة  62مغ قانػف األسخة الجدائخي السعجؿ كالستسع عمى أف ُيخبى

الصفل عمى ديغ أبيو  ،كال فخؽ بيغ السدمسة كغيخ السدمسة في مدألة الحزانة ،فكيف يتسكغ األب مغ مخاقبة تخبية الصفل عمى
ديشو عشجما تسشح الحزانة ألـ غيخ مدمسة ؟ نالحظ ّأنو مغ الرعػبة بسا كاف أف يدتصيع متابعة ابشو في ىحه الحالة  ،ك لبعجه عشو
أف السجة التي يبقى فييا
بأف الػالج يخاقب الصفل عشج مسارستو لحقو في الديارة في غيخ محّمو كػف ّ
ك عجـ التقائو يػميا بو ،ك القػؿ ّ

أف الديارة حق  ،فساذا يتختب لػ لع
معو عشج مسارستو ليحا الحق ال تقارف بالسجة التي يعيذيا الصفل مع حاضشتو غيخ السدمسة  ،ثع ّ
يسارس صاحب الحق حقو ؟
-3تػصمشا كحلظ إلى أف مغ الذخكط العامة لمحزانة مدألة األىمية ،كنعخؼ أف أىمية األداء حدب القانػف السجني الجدائخي ىي 19

سشة كاممة ما لع يػجج عارض مغ عػارض األىمية

لكغ ىشا فيو إشكالية فمػ عجنا لشز السادة  85مغ قانػف األسخة الجدائخي التي تشز ّ ،أنو ( تعتبخ ترخفات السجشػف ك السعتػه ك
الدفيو غيخ نافحة إذا صجرت في حالة الجشػف أك العتو أك الدفو ).
لكغ بالخجػع إلى السادة 43مغ القانػف السجني نججىا تشز(كل مغ بمغ سغ التسييد كلع يبمغ سغ الخشج ككل مغ بمغ سغ الخشج ككاف

سفييا أك ذا غفمة يكػف ناقز األىمية كفقا لسا يقخره القانػف)

كبالخجػع إلى السادة  222مغ قانػف األسخة الجدائخي تشز عمى ّأنو ( كل ما لع يخد الشز عميو في ىحا القانػف يخجع فيو إلى أحكاـ
الذخيعة اإلسالمية )
كبالخجػع السالكية نججىع يذتخشػف الخشج  ،فال حزانة عشجىع لدفيو ُمَب ِّحر،كي ال يتمف ماؿ السحزػف أك يشفق عميو مشو ما ال
يميق،كسا أف القاضي ما ذا يصبق إذا كاف الدفيو في القانػف السجني يعتبخ ناقز األىمية ،بيشسا في قانػف األسخة الجدائخي يعتبخ عجيع
التسييد؟

-4مدألة تقخيخ مدؤكلية متػلى الخقابة عشج إسشاد الحزانة ،حيث تشز السادة 1/62مغ قانػف األسخة أف  " :الحزانة ىي رعاية

الديخ عمى حسايتو كحفطو صحة كخمقا" .
الػلج كتعميسو كالكياـ بتخبيتو عمى ديغ أبيو ك ّ
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كانصالقا مغ ىحا الشز فالحزانة تذسل الخقابة  ،كإذا كاف األمخ كحلظ فإف األـ تُدأؿ عغ أفعاؿ ابشيا السحزػف الزارة عمى أساس
السادة  431مغ القانػف السجني أي مدؤكلية متػلي الخقابة،كبالتالي نجج تسمز األب مغ السدؤكلية !!! مع العمع أنو عمى قيج
الحياة،بحكع أنو فقج الحخاسة الكاممة ،كبالتالي ىي عشجه متقصعة حدب أكقات الديارة التي حجدتيا لو السحكسة.

ثانيا التهصيات:

كبشاءا عمى ىحه الشتائج ،فإنشا نقتخح بعس التػصيات كذلظ عمى الذكل التالي:

أف السجة التي يبقى فييا معو عشج مسارستو ليحا الحق
بأف الػالج يخاقب الصفل عشج مسارستو لحقو في الديارة في غيخ محّمو كػف ّ
 -1القػؿ ّ
ال تقارف بالسجة التي يعيذيا الصفل مع حاضشتو غيخ السدمسة فكيف تكػف تخبية الصفل ؟

يتجخل لحل ىحه اإلشكالية بسادة صخيحة تفرل ما بيغ إسشاد الحزانة ألـ غيخ مدمسة  ،ك تخبية الػلج عمى
نخى ّأنو عمى السذخع أف ّ
ديغ أبيو
-2عمى السذخع الجدائخي ضبط إشكالية األىمية القانػنية بيغ القانػف السجني كقانػف األسخة حتى يتع تحقيق األمغ القانػني لمصفل

السحزػف.
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فبخايخ .2009

© 2022 NSP
Natural Sciences Publishing Cor.

