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 المتواضع،فضله وأعاننا على إتمام هذا العمل نحمد اهللا عّز وجل الذي منَّ علينا ب

  .ونسأله الهداية والتوفيق في أعمالنا مستقبال

الذي  داود ابراھیمالمشرف بن  دكتورال كما نتوجھ بالشكر الجزیل إلى
، وإلى الدكتور إلرشادقدم لنا ید المساعدة ولم یبخل علینا بالنصح وا

لحرش أسعد المحاسن، واألستاذ جمال عبد الكریم والدكتور فشار 
  عطاء هللا والدكتور معیزة عیسى 

   .كما ال ننسى أن نشكر كل األساتذة والزمالء

وإلى   البحث،قبلوا مناقشة هذا  اللجنة الذيننتقدم بالشكر الجزيل ألعضاء  و

  .كل من يسـر لنا الطريق إلتمـام هذا العمل المتواضع

  

  

  وشكراً جزيالً                                                                            

   

 



 مقدمة عامة

  أ
  

  مقدمة 

الحمد هللا رب العالمین أرسل رسوله صلى اهللا علیه وسلم لیخرج الناس من الظلمات   

إلى النور بإذن رب العالمین، وأكمل للمؤمنین دینهم وأتم علیهم نعمته، والصالة والسالم على 

للعالمین بشیرا ونذیرا وهادیا للعالمین وعلى أصحابه الغر المیامین الذین من بعثه ربه رحمة 

: هداه بإحسان إلى یوم الدین وبعد ضحوا بالغالي والنفیس لرفع كلمة الحق والدین ومن تبع

لها حكما مبنیا  قضیة ووكل لقد جاءت الشریعة اإلسالمیة لكي تعالج كل قضایا المسلمین 

بعیدا عن الزلل وهضم الحقوق وظلم طاء الحقوق ألصحابها العدل واإلنصاف وٕاع ىعل

فكیف التكون كذلك وهي من عند اهللا عزوجل فهي كلها عدل ورحمة وحكمة ومن اآلخرین 

في جوانب حیاتهم الدینیة هنا فإن الشریعة السمحاء تعالج قضایا كثیرة تخص الفرد والمجتمع 

ماخصصته من آیات كریمة وأحادیث نبویة شریفة إلرشاد والدنیویة إذ أنه من الجلي الواضح 

وتوجیه المسلمین لإلمتثال للقواعد الهامة التي تنظم العالقات بین المسلمین وتوطدها 

وتعلمهم حسن التعامل وآدابه، ونشر الخیر والمودة بینهم، فمن اتبع هدي الشریعة اإلسالمیة 

.                    ممتثال ألوامرها ونواهیهامادام لم یته أبدا عن الطریق الشرعي القویم 

میزة هامة للشریعة اإلسالمیة فهي لم تغفل أبدا عن تنظیم فإن الشمولیة ومن جهة أخرى 

العالقات بین المسلمین وغیر المسلمین فأوجدت إطارا تنظیمیا لتعامل المسلمین مع غیر 

لمین متعددة المجاالت ر المسمسلمین مع غیلالمسلمین، ومن المعروف أن جوانب تعامل ا

.                      ج عنه حقوق وواجبات لكال الطرفینإحتكاكا بینهم ینت وهذا ماینشئ

ومن هنا نجد أن الشریعة اإلسالمیة قد عنیت بالحفاظ على الحقوق ألصحابها وتوضیح 

ختلفي راد مبالحقوق الناشئة عن تصرفات أفالجائز منها والمحظور خصوصا إذا تعلق األمر 

المنتفعین منها، خصوصا ماتعرفه الدول اإلسالمیة من تواجد لغیر  دیانة الدیانة عن

وكذلك الهجرة الكبیرة للمسلمین للدول الغربیة في إطار العمل، المسلمین على أراضیهم 

ظهرت الحاجة لدراسة موضوع أثر إختالف الدین وٕانتشار اإلسالم فیها، وفي هذا اإلطار 

ینهم عن دین المنتفع من هذا الحقوق المكتسبة جراء تصرفات أفراد یختلفون في دعلى هذه 

أثر إختالف الدین على : وهذا ماحاولنا دراسته في هذا الموضوع تحت عنوان.  الحق

الحقوق المقررة في مسائل األحوال الشخصیة في الفقه اإلسالمي وقانون األسرة الجزائري 



 مقدمة عامة

  ب
  

رع الجزائري للفقه اإلسالمي في تنظیم هذه الحقوق والحفاظ وذلك لمعرفة مدى مسایرة المش

  : ، حیث تم طرح اإلشكالیة اآلتیةفیها حكمهعلیها وٕابداء 

هل یمكن أن یتغیر الحكم الشرعي والقانوني في الحقوق المقررة في مسائل األحوال 

  الشخصیة إذا أختلف الدین بین الطرفین أم ال؟ 

  :خالل األسئلة الفرعیة اآلتیة ویمكن بلورة هذه اإلشكالیة من

إذا أختلف في مسائل األحوال الشخصیة ماهو الحكم الشرعي في الحقوق المقررة  .1

 الدین بین الطرفین؟

 ف المشرع الجزائري في هذه الحالة؟ماهو موق .2

  :أهمیة الموضوع

تعتبر دراسة موضوع أثر إختالف الدین على الحقوق المقررة في مسائل األحوال الشخصیة  

  :مهمة للغایة وذلك ألسباب عدة نذكر منها في الفقه اإلسالمي وقانون األسرة الجزائري

  إظهار مدى إهتمام الشریعة اإلسالمیة بتنظیم عالقات المسلمین مع غیر المسلمین

بط ضو  ج عن معامالتهم وٕاحتكاكهماتلمعاملة والحكم النوتوضیح اإلطار الشرعي ل

 .الناشئة بینهم في إطار شرعيالعالقات 

  إبراز مدى إعطاء الشریعة اإلسالمیةألصحاب الحقوق التصرف في هذا الحق مادام

 .في إطاره الشرعي بمایعود علیه بالنفع دون اإلضرار باآلخرین

  التطرق لمذاهب الفقه اإلسالمي الثریةالبحث في هذا الموضوع له أهمیته من حیث 

هذا لالفقهاء والعلماء إضافة إلى دراسة قانون األسرة الجزائري ومدى معالجته راء بآ

 .الموضوع نظرا ألنه یحتوي على جانب عملي مهم تتطلبه حیاة األفراد وواقعهم

 ئ الشریعة اإلسالمیة وبقي یتطور بتطور حیاة یهذا الموضوع ظهرت بوادره منذ مج

األمم إلى غایة الیوم، والجزائر بإعتبارها بلد مسلم فإن حاجتها الیوم للتعرض لهذا 



 مقدمة عامة

  ت
  

وذلك لكثرة التعامل بین المسلمین الجزائریین وغیر الموضوع أمر واجب وضروري 

 .المسلمین سواء بالداخل أو بالخارج

  :أسباب ودوافع إختیار الموضوع

  األسباب الشخصیة: أوال

الرغبة في البحث في موضوع أثر إختالف الدین على الحقوق المقررة في مسائل  .1

األحوال الشخصیة في الفقه اإلسالمي وقانون األسرة الجزائري لإلهتمام به وحب 

التوصل لمعرفة مدى هذا التأثیر على هذه الحقوق المكتسبة نظرا ألن صاحب 

 .لظفر دون المساس بحقوق اآلخرینالحق یود اإلحتفاظ به وا

البحث في الكتب الفقهیة یرسخ المعرفة في الذهن، ویجعل الباحث متمرس في  .2

 .عملیة البحث في هذه الكتب مهما كانت قیمتها العلمیة ومهما كان موضوعها

  األسباب الموضوعیة:ثانیا

خصوصا ماتعرفه الدول اإلسالمیة من حركة إحتكاك  األهمیة البالغة للموضوع .1

وٕاختالط مع الدول الغربیة وما ینجر عنه من إكتساب للحقوق للجانبین المسلم وغیر 

 .المسلم ومعرفة مدى تأثیر إختالف الدین على هذه الحقوق

قلة الدراسات في هذا المجال ، وٕان وجدت فإنها الترقى للمستوى الذي تتطلبه دراسة  .2

 .الموضوعهذا 

مة لهذا الموضوع نجد أنها غیر كافیة ظة الجزائریة المنیبالرجوع للنصوص القانون .3

وهذا من خالل وجود بعض النصوص التي تستوجب التعدیل لمعالجة هذه المسائل 

لتتماشى مع المسائل الفقهیة، إضافة إلى وجود مواد محدودة سنها المشرع الجزائري 

لذلك كانت هذه  ما تعرض هذه المسائل على القضاءفي إطار إیجاد حل قانوني عند

 .الدراسة لمعرفة مدى مسایرة المشرع الجزائري للفقه اإلسالمي في هذا الموضوع



 مقدمة عامة

  ث
  

  :أهداف الموضوع

إبراز الدور الهام الذي یلعبه الفقه اإلسالمي لتكوین قواعد قانونیة تعمل على إیجاد  .1

 .في مسائل األحوال الشخصیةالحلول في المسائل المتعلقة بالحقوق المقررة 

توضیح الفراغات التي توجد في قانون األسرة خصوصا في إطار توضیح أثر  .2

إختالف الدین على الحقوق المقررة في مسائل األحوال الشخصیة وضرورة حث 

 .المشرع الجزائري على سن نصوص قانونیة لسد هذا الفراغ

  :الدراسات السابقة 

لسابقة لموضوع أثر إختالف الدین على الحقوق المقررة في في إطار البحث عن الدراسات ا

فلم أجد دراسة بهذا  مسائل األحوال الشخصیة في الفقه اإلسالمي وقانون األسرة الجزائري

  :العنوان وٕانما وجدت دراسات فقهیة في معظمها تعلقت بــ

 أثر إختالف الدین على مسائل األحوال الشخصیة في الفقه اإلسالمي حیث كان .1

ثناء التركیز على أثر إختالف الدین على إنشاء الرابطة الزوجیة وأثره على الزواج أ

الجوانب  فلم تناقشقیام الرابطة الزوجیة، أما الجانب القانوني كان مجرد إشارة 

القانونیة لهذه المسائل، لذا كانت دراستنا دراسة مقارنة ألثر إختالف الدین على 

الحقوق المقررة في مسائل األحوال الشخصیة في الفقه اإلسالمي وقانون األسرة 

بشكل أكثر دقة وتفصیل وٕاظهار لموقف المشرع الجزائري في  له رضناع، فتالجزائري

 .ورة في البحثكل مسألة من المسائل المذك

العالقات اإلجتماعیة بین المسلمین وغیر المسلمین للدكتور بدران أبو العینین بدران  .2

وقد اقتصرت على القانون المصري بحكم أن مصر فیها العدید من الدیانات، ویالحظ 

 .أنها أغفلت الكثیر من المسائل الفقهیة الواجب معالجتها



 مقدمة عامة

  ج
  

في دراسة األحوال الشخصیة للمسلمین لرفاعي وقد قام الدكتور سالم بن عبد الغني ا .3

في الغرب وهي رسالة دكتوراه قارن فیها الشریعة اإلسالمیة والقانون األلماني في 

،فهي دراسة مجال أحكام األحوال الشخصیة وخاصة زواج المسلمین بغیر المسلمین

وق تختص في الرابطة الزوجیة ولكنه لم یتطرق إلى أثر إختالف الدین على الحق

 .ي مسائل األحوال الشخصیةالمقررة ف

وأثره على الحقوق المالیة وغیر المالیة ونظرا لعدم وجود موضوع یدرس إختالف الدین 

فإن دراستنا سلطت الضوء على هذا الموضوع وهو المقررة في مسائل األحوال الشخصیة 

  .دراسة مقارنة بین الفقه اإلسالمي وقانون األسرة الجزائري

  :الدراسةمنهج 

في إن دراسة موضوع أثر إختالف الدین على الحقوق المقررة في مسائل األحوال الشخصیة 

حیث أن تتطلب اتباع المنهج التحلیلي المقارن  إلسالمي وقانون األسرة الجزائرياالفقه 

قة بالحقوق في المسائل المتعلالمسائل الفقهیة تستوجب التحلیل ألستنباط الحكم الشرعي منها 

المستنبطة  الشرعیة المالیة وغیر المالیة، أما المنهج المقارن فیتجلى في مقارنة هذه األحكام

.          مع أحكام النصوص القانونیة في قانون األسرة الجزائري بخصوص نفس المسائل

كما أن المذاهب الفقهیة تتطلب مقارنة في ما بینها ألن آراء الفقهاء في مذهب ما تختلف 

  .                    غنى وثراء الفقه اإلسالميفقهاء المذهب اآلخر وهذا ما یفسر  عن آراء

  وقد اعتمدت في بحثي هذا على تعریف المصطلحات المفتاحیة وتتبعها تعریفا

 .لغویا ثم تعریفا إصطالحیا في المذاهب الفقهیة األربعة المشهورة

 من أمهات الكتب الفقهیة آلراءا الفقهاء في كل مسألة وتوثیق هذه ا قال بهتتبع م. 

  في كل مذهبمناقشة األدلة التي یوردها بعض الفقهاء لإلحتجاج بأرائهم. 



 مقدمة عامة

  ح
  

  تعمدت البدء بدراسة كل مسألة من الجانب الفقهي ثم التعرض لموقف المشرع

ة في حالة ومدى مسایرته للفقه اإلسالمي في ما یخص هذه المسألالجزائري منه 

 .اوجود مادة واضحة تخصه

  من قانون  222إعتماد آلیة اإلحالة لمذاهب الفقه اإلسالمي طبقا لنص الماة

كل مالم یردعلیه النص في هذا القانون یرجع فیه إلى ( األسرة الجزائري التي تنص

 ).أحكام الشریعة اإلسالمیة

 بذكر الكتاب والباب ورقم  اإلعتماد على تخریج األحادیث النبویة في الهامش

 .الحدیث

  فهارس لآلیات القرآنیة الكریمة واألحادیث النبویة الشریفة وفهرس لألعالم وضع

 .المترجم لهم في البحث وفهرس للمصادر والمراجع وفهرس للموضوعات

 إعتماد الخطة اآلتیة لمعالجة البحث 

  أثر إختالف الدین على الحقوق المالیة: الفصل األول

الهبة :صرفات المضافة لما قبل الوفاةأثر إختالف الدین على الت: المبحث األول

  النفقة ،الوقف،

  أثر إختالف الدین على الهبة: 10المطلب 

  أثر إختالف الدین على  هبة المسلم لغیر المسلم: 01الفرع 

  أثر إختالف الدین على هبة غیر المسلم للمسلم: 02الفرع 

موقف المشرع الجزائري من هبة المسلم لغیر المسلم وهبة غیر المسلم  :03الفرع 

  للمسلم

  أثر اختالف الدین على النفقة : 20المطلب 

  أثر اختالف الدین على النفقة الزوجیة: 01الفرع



 مقدمة عامة

  خ
  

  أثر اختالف الدین على نفقة األقارب:  02الفرع

قارب في حالة إختالف موقف المشرع الجزائري من النفقة الزوجیة ونفقة األ:03الفرع

  الدین

  أثر إختالف الدین على الوقف: 03المطلب

  وقف المسلم على غیر المسلم: 01الفرع 

  وقف غیر المسلم على المسلم : 02الفرع 

موقف المشرع الجزائري من وقف المسلم على غیر المسلم ومن وقف غیر : 03الفرع 

  المسلم على المسلم 

  :الوفاة دین على التصرفات المضافة لما بعد أثر إختالف ال: المبحث الثاني 

  الوصیة ،المیراث 

  أثر اختالف الدین على وصیة المسلم للكافر األصلي  :01المطلب 

  وصیة المسلم للكافر: 01الفرع 

  وصیة الكافر للمسلم :02الفرع 

موقف المشرع الجزائري من اختالف الدین على وصیة المسلم للكافر : 03الفرع 

  الكافر للمسلمووصیة 

  أثر إختالف الدین على على وصیة المسلم للمرتد ووصیة المرتد للمسلم :02المطلب 

  وصیة المسلم للمرتد: 01الفرع 

  وصیة المرتد  للمسلم :02الفرع 

موقف المشرع الجزائري من اختالف الدین على وصیة المسلم للمرتد : 03الفرع 

  ووصیة المرتد للمسلم



 مقدمة عامة

  د
  

  إختالف الدین على اإلرثأثر : 03المطلب

  میراث المسلم من الكافر األصلي: 01الفرع 

  میراث الكافر من المسلم :02الفرع 

  موقف المشرع الجزائري من التوارث بین المسلم والكافر:03الفرع 

  التوارث بین المسلم والمرتد: 04المطلب

  میراث المسلم من المرتد: 01الفرع 

  میراث المرتد  من المسلم :02الفرع 

موقف المشرع الجزائري من التوارث بین المسلم والكافر األصلي والمسلم : 03الفرع 

  والمرتد

الحضانة، الوالیة، : أثر إختالف الدین على الحقوق غیر المالیة : الفصل الثاني

  الوصایة

  أثر إختالف الدین على الحضانة : المبحث األول

  ة الكافر للمسلم جواز حضان  :01المطلب 

  أصحاب الرأي القائل بجواز حضانة الكافر للمسلم: 01الفرع 

  حجج القائلین بجواز حضانة الكافر للمسلم  :02الفرع 

  عدم جواز حضانة الكافر للمسلم :02المطلب 

  أصحاب الرأي القائل بعدم جواز حضانة الكافر للمسلم: 01الفرع 

  حجج القائلین بعدم جواز حضانة الكافر للمسلم :02الفرع 

  موقف المشرع الجزائري من حضانة الكافر للمسلم: 03الفرع 



 مقدمة عامة

  ذ
  

  أثر إختالف الدین على على الوالیة على المال : المبحث الثاني

  والیة المسلم على غیر المسلم   :01المطلب 

  المذهب القائل بجواز والیة المسلم على غیر المسلم : 01الفرع 

  المذهب القائل بعدم جواز والیة المسلم على غیر المسلم :02الفرع 

  والیة غیر المسلم على المسلم :02المطلب 

  أدلة عدم جواز والیة غیر المسلم على المسلم: 01الفرع 

  موقف المشرع الجزائري من والیة  غیر المسلم على المسلم :02الفرع 

  أثر إختالف الدین على على الوصایة : المبحث الثالث

  وصایة المسلم على غیر المسلم   :01المطلب 

  عدم جواز وصایة المسلم على غیر المسلم: 01الفرع 

  موقف المشرع الجزائري من وصایة المسلم على غیر المسلم :02الفرع 

  وصایة الكافر على المسلم :02المطلب 

  مدى جواز وصایة الكافر على المسلم :  01الفرع 

  موقف المشرع الجزائري من وصایة الكافر على المسلم :02الفرع 

  خاتمــــــــــــــــة

  :صعوبات البحث

الیخلو إنجاز أي بحث مهما كان حجمه الكمي ومهما كانت درجته العلمیة من 

  :بـصعوبات مختلفة یتعلق معظمها 

 تعالج هذا الموضوع  صعوبة الحصول على المراجع التي .1



 مقدمة عامة

  ر
  

دراسة الموضوع تتطلب مجال زمني أوسع ألن البحث فیه یتطلب الغوص في  .2

 الكتب الفقهیة إلستخراج األحكام الشرعیة للمسائل المعروضة ومقارنتها بأحكام

القانونیة المنصوص علیها في قانون األسرة الجزائري وهذا أمر شاق  النصوص

 .نوعا ما
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  الفصل األول

  أثر إختالف الدین على الحقوق المالیة

تنقسم الحقوق المالیة التي تنشأ على تصرفات إلى حقوق مالیة ناشئة عن تصرفات مضافة 

  لما قبل الوفاة وتتمثل في الهبة والنفقة والوقف 

  مضافة لما بعد الوفاة وهي الوصیة والمیراثوتصرفات أخرى 

  وسنتناول في المبحث األول من هذا الفصل  

الهبة والنفقة والوقف : أثر إختالف الدین على التصرفات المضافة لما قبل الوفاة وهي

  ونتناول كل عنصر في مطلب 

ة وهي أثر إختالف الدین على التصرفات المضافة لما بعد الوفا: وفي المبحث الثاني 

    .ینالوصیة والمیراث ونخصص لكل منهما مطلب
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الهبة ،النفقة ، : أثر إختالف الدین على التصرفات المضافة لماقبل الوفاة:المبحث األول

  الوقف

تنقسم الحقوق المالیة الناتجة عن تصرفات مضافة لما قبل الوفاة إلى الهبة التي مناطها حیاة 

على ساسي ومطلب شرعي لكل أسرة أالواهب والموهوب وكذلك النفقة على إعتبار أنها حق 

  .عائلها

دین یإضافة إلى الوقف الذي یعتبر من التصرفات المتمیزة التي تنشئ حقوق مالیة للمستف

  .منها

إال أنه قد یختلف دین القائم بالتصرف عن دین المنتفع منه وینتج عنه إختالف الدین بین 

  المنتجة للحقوق المالیة  ومن هنا سنتناول أثر إختالف الدین على هذه التصرفات  ،الطرفین

  :سنقسم الدراسة كمایليوعلیه 

  أثر إختالف الدین على الهبة : المطلب األول 

  أثر إختالف الدین على النفقة:  المطلب الثاني

 الدین على الوقف إختالف أثر : المطلب الثالث

  



 أثر إختالف الدین على الحقوق المالیة         الفصل األول

14  

 

  أثر إختالف الدین على الهبة: المطلب األول 

تعتبر الهبة من التصرفات الهامة على إعتبار أنها إثراء لجانب الموهوب له وٕافتقار من 

وسنعرف الهبة لغة وٕاصطالحا ثم نرى أثر إختالف الدین على هبة المسلم . جانب الواهب

في الفرع األول وهبة غیر المسلم للمسلم في الفرع الثاني، ثم نتعرض لموقف لغیر المسلم 

  .في الفرع الثالثالمشرع الجزائري من هبة المسلم لغیر المسلم وهبة غیر المسلم للمسلم 

على والتفضل من وهب یهب هبة بمعنى أعطى یعطي عطیة وهي التبرع  :تعریف الهبة لغة

یقال وهبته . اإلیهاب وهو قبول الهبة واإلستیهاب وهو سؤال الهبة: الغیر بمال أوغیره ومنه

  .1هبة وموهبة وموهبا

  .2﴾ وهبنا له إسحاقو ﴿  :قال اهللا تعالى

هممت أالأهب هبة إال من لقد ﴿  قال أن النبي صلى اهللا علیه وسلم وعن ابن عباس 

  .3﴾ یشي أو أنصاري أو ثقفير ق

یهب لمن یشاء إناثا ﴿  والهبة هي العطیة الخالیة من األعواض واألغراض لقوله تعالى

  .4﴾ ویهب لمن یشاء ذكورا

  .والهبة إذا كثرت یسمى صاحبها وهابا وهي من صیغ المبالغة أي كثیر الهبة

ك المال بال عوض حال في الحال مجانا، أو تملیتملیك المال هي :تعریف الهبة إصطالحا

  .حیاة المملك

  

                                                           
، 1968دار بیروت للطباعة والنشر، بیروت لبنان، سنة ابي الفضل جمال الدین محمد بن مكرم بن منظور،لسان العرب ، 1

  .803ص
  .84سورة األنعام، اآلیة  2
  .295،ص1994، سنة 2، طبعة 1اإلمام أحمد ابن حنبل ،المسند، دار الفكر،بیروت لبنان،الجزء3
  .49سورة الشورى، اآلیة 4
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  :تعریف الهبة عند األئمة األربعة

   1تملیك من له التبرع ذاته شرعا بال عوض لألهل بصغة أو یدل علیه: عند المالكیة 

  وعرفها ابن عرفة المالكي الهبة لغیر ثواب والصدقة هي تملیك ذي منفعة لوجه بغیر

  .عوض والصدقة لوجه اهللا تعالى 

 .2وعرفها خلیل في مختصره تملیك بال عوض ولثواب اآلخرة صدقة

 3الهبة تملیك حال الحیاة تطوعا  :عند الشافعیة. 

  ویعني هذا أن تملیك العین أو المنفعة بال عوض یعتبر هبة وعموما فهي تشمل الهدیة 

  .والصدقة

 4الهبة تملیك العین بغیر شرط عوض في الحال :عند الحنفیة. 

 5الهبة تملیك جائز تصرف ماال معلوما أو مجهوال : عند الحنابلة. 

وٕاسم فالهبة والصدقة والهدیة والعطیة معانیها متقاربة وكلها تملیك في الحیاة بال عوض 

  .العطیة شامل لجمیعها

عند أهل العلم كما ذكر أبن قدامة ومما سبق یتبین أن حكم الهبة هو الندب واإلستحباب 

دلیل على ذلك  7﴾  تهادوا تحابوا﴿  ، ولعل حدیث الرسول صلى اهللا علیه وسلم 6المغني

التي تنص على فضل الهبة والهدیة لما تجلبه من مودة وتشیعه وغیره من األحادیث واآلیات 

  .ت النفوس وتنهي العداوة والبغضاءمن محبة، فهي تزیل حزازا

                                                           
بیروت، لبنان، ،دار الكتب العلمیة،المنھاجحاشیة الجملعلى شرح ،سلیمان ابن عمربن منصور العجیلي المعروف بالجمل1

  .425،ص1996سنة ،1،الطبعة 7الجزء 
  .427،المرجع نفسھ،ص سلیمان ابن عمربن منصور العجیلي المعروف بالجمل2
  .428،المرجع نفسھ،ص سلیمان ابن عمربن منصور العجیلي المعروف بالجمل3
  .429جع نفسھ،ص،المر سلیمان ابن عمربن منصور العجیلي المعروف بالجمل4
          .430،المرجع نفسھ،ص سلیمان ابن عمربن منصور العجیلي المعروف بالجمل5
، سنة 5لبنان،الجزء ،المغني، دار الكتاب العربي ،بیروتابن قدامة المقدسي،ابن عبد هللا ابن قدامة موفق الدین 6

  .386،ص1972
،  بیروت،دار البشائر اإلسالمیة  ، باب قبول الھدیة،المفرداألدب ، محمد بن إسماعیل أبو عبدهللا البخاري الجعفي7

 .594،رقم تحقیق محمد فؤاد عبدالباقي،1989 – 1409الطبعة الثالثة ، لبنان،
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  سر األخوة وتوطید الرسول صلى اهللا علیه وسلم علیها بین المسلمین لتقویة أوالقد حث 

  .العالقات بینهم

غیر أنه إذا كانت الهبة بین طرف مسلم بإعتباره الواهب وطرف ثاني غیر مسلم بإعتباره 

  .، فهل تجوز في هذه الحالة هبة المسلم لغیر المسلم أو العكسالموهوب له

  إختالف الدین على هبة المسلم لغیر المسلمأثر : الفرع األول

  : منهاوذلك في أحادیث صحیحة األصل في هبة المسلم لغیر المسلم الجواز 

  رأى عمر حلة على رجل تباع فقال للنبي :أخرج الشیخان من حدیث ابن عمر قال

إبتع هذه الحلة تلبسها یوم الجمعة، وٕاذا جاءك وفد فقال النبي : صلى اهللا علیه وسلم

فأتى رسول اهللا  ﴾إنما یلبس هذه من الخالق له في اآلخرة﴿: صلى اهللا علیه وسلم

كیف ألبسها وقد قلت : صلى اهللا علیه وسلم بحلل فأرسل إلى عمر منها بحلة فقال عمر

لتلبسها بل لتبیعها أو  إني لم أكسكها﴿فیها ماقلت فقال رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم

 .1إلى أخ له من أمه من أهل مكة قبل أن یسلم، فأرسل بها عمر ﴾تكسوها

 3في شرحه لصحیح مسلم بجواز إهداء المسلم للمشرك ثوبا أو غیره 2قال اإلمام النووي. 

 مت علیا أمي وهي مشركة في عهد رسول اهللا صلى دعن أسماء بنت أبي بكر قالت ق

إلي وهي راغبة  اهللا علیه وسلم، فأستفتیت رسول اهللا، فقلت یارسول اهللا إن أمي قدمت

 4.فقال رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم نعم صلي أمك أفاصل أمي؟

  :لكن بضوابط نذكر منهاإلى المشرك ءوفي هذه األدلة مایفید جواز اإلهدا

                                                           
  .2613البخاري،صحیح البخاري،كتاب الھبة وفضلھا والتحریض علیھا، باب ھدیة مایكره لبسھا رقم 1
زكریا یحي بن شرف بن مري الحزامي الخوراني الشافعي، صاحب التصانیف، ھو اإلمام الحافظاألوحد محي الدین أبو 2

  .)254، ص4الجزء (للھجرة، طبقات علماء الحدیث 676ھجري وتوفي سنة  631ولد سنة 
النووي أبو زكریاء،صحیح مسلم بشرح النووي،تحقیق حازم أحمدوعماد عامر، دار الحدیث،مصر،الطبعة األولى،سنة 3

  .ب جواز إھداء المسلم للكافرم،با1994ھـ  1415
  .2620رقم  للمشركینھدیة الالبخاري،صحیح البخاري،كتاب الھبة وفضلھا والتحریض علیھا، باب 4
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﴿التجد قوما یومنون باهللا : ول الهبة مودة ورحمة لقوله تعالىأال یترتب على قب .1

 عشیرتهمأبناؤهم أو إخوانهمأو آباؤهم أو اآلخر یوادون من حاد اهللا ورسوله ولو كانوا وبالیوم

﴾1. 

كإهداء الصلیب أالتكون الهبة ما یستعان به على الباطل من شرك أو كفر أو معصیة  .2

 .رى في أعیادهماأو الشموع للنص

كتألیف  أو قبول الهدیة منهأن یغلب على الظن وجود مصلحة في اإلهداء إلى الكافر  .3

 .قلبه على اإلسالم وتحبیب الدین لنفسه

مفسدة ظاهرة كإستعالئه وتكبره، أو أال یترتب على اإلهداء للكافر وقبول الهدیة منه  .4

 .لعموم النهي عن التبذیرمبالغ فیها  تكون الهبة للكافر 

ن طر ألضفویت مصلحة راجحة كسد حاجة مسلم متأال یترتب على اإلهداء للكافر  .5

 .2البدء باألهم منهج شرعي قویم 

  أثر إختالف الدین على هبة غیر المسلمللمسلم : الفرع الثاني 

  :في حكم قبول هدیة غیر المسلم وأنقسموا إلى قولینإختلف الفقهاء 

  :وأستدلوا بأدلة منها 3ینص على جواز قبول هدیة غیر المسلم :القول األول

 .4شاة مسمومة أن یهودیة أهدت الرسول علیه الصالة والسالم  .1

للنبي صلى اهللا علیه وسلم أهدى ملك آیلة أخرج البخاري في صحیحه عن أبي حمید  .2

 .5بغلة بیضاء وكساه بردا 

كنا : قال أخرج البخاري ومسلم من حدیث عبد الرحمان ابن أبي بكر رضي اهللا عنهما  .3

هل ﴿ :فقال النبي علیه الصالة والسالم.مع رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم ثالثین ومائة
                                                           

  .22سورة المجادلة، اآلیة 1
  بدران أبو العینین بدران،المواریث الوصیة والھبة في الشریعة اإلسالمیة والقانون، مؤسسة الشباب والجامعة اإلسكندریة،2

  .1998، سنة 1مصر،طبعة     
  .448، ص15لبنان، الجزء  ،النووي أبو زكریاء،المجموع ، مؤسسة الرسالة، بیروت3
  .2474رقم  قبول الھدیة من المشركینالبخاري،صحیح البخاري،كتاب الھبة وفضلھا ، باب 4
  .1411قبول الھدیة من المشركین رقم البخاري،صحیح البخاري،كتاب الھبة وفضلھا ، باب 5
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فإذا مع رجل صاع من طعام أو نحوه فعجن،ثم جاء رجل مشرك ﴾  مع أحد منكم طعام

أبیع أم عطیة أو قال أم ﴿  مشعان طویل بغنم یسوقها فقال النبي صلى اهللا علیه وسلم 

، وجه الداللة قوله أبیع أم عطیة وفي اللفظ اآلخر أم 1ال بل بیع : جل فقال الر ﴾  هبة

 .هبة یدل على جواز قبول الهبة من المشرك

ماریة أهدى المقوقس ملك اإلسكندریة للنبي صلى اهللا علیه وسلم ﴿  :قال ابن القیم .4

 .2﴾، فتسرى بماریة ووهب سیرین لحسان ابن ثابتالقبطیة وأختیها سیرین وقیسرى

  : وأستدل أصحاب هذا القول بـینص على عدم جواز قبول هدیة المشرك  :القول الثاني

بن حمار رضي اهللا عنه أنه أهدي للنبي صلى اهللا علیه وسلم هدیة أو  ضحدیث عیا .1

إني نهیت ﴿  ، قال ال فقال النبي ﴾  أأسلمت ﴿  :ناقة فقال النبي صلى اهللا علیه وسلم

 .3﴾عن زبد المشركین

أن عامر بن مالك : عن موسى بن عقبة المغازيعن عبد الرحمان بن كعب بن مالك  .2

قدم على رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم وهو مشرك فأهدى له فقال له الرسول صلى 

 .4﴾ إني الأقبل هدیة مشرك﴿  :اهللا علیه وسلم

  :وفي رد هدیة المشرك وجهان 

  .ذلك على اإلسالم أن یغیظه برد الهبة فیمتعض منه فیحمله:أوال

أن للهدیة موضع من القلب وال یجوز للنبي صلى اهللا علیه وسلم أن یمیل بقلبه إلى  :ثانیا

  .فرد الهبة قطعا لسبیل المیل لغیر المسلممشرك 

                                                           
  . 2618البخاري،صحیح البخاري،كتاب الھبة وفضلھا والتحریض علیھا، باب قبول الھدیة من المشركین رقم 1
، 1، الطبعة 10لبنان، الجزء  ،محمد ابن الخطیب الشربیني،مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنھاج، دار المعرفة، بیروت2

  .195، ص1997
  .م 1998ھـ  1419، د، مكتبة المعارف،السعودیة، الطبعة األولىأبو داود السجستاني، سنن أبو داو3
،ص م 1989ھـ1409، 1طبعة ،5الجزءابن رشد الحفید، بدایة المجتھد ونھایة المقتصد ، دار الجیل ، بیروت، لبنان، 4

234.  
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هبة غیر المسلم موقف المشرع الجزائري من هبة المسلم لغیر المسلم و : الفرع الثالث 

  للمسلم

 2121إلى  202المتعلقة بالهبة في قانون األسرة الجزائري من مادة بالرجوع لنصوص المواد 

قانون األسرة الجزائري نجد أنه المشرع لم ینص على جواز أو عدم جواز الهبة من وٕالى غیر 

من قانون األسرة الجزائري التي تحیلنا على مذاهب الفقه  222المسلم وبذلك نرجع للمادة 

سواء كان جوازها أو عدم جوازها كما تم تفصیله سابقا في  اإلسالمي لمعرفة حكم هذه الهبة

  .الفرع األول والفرع الثاني

  نفقةأثر إختالف الدین على ال:  ثانيالمطلب ال

كفاه هذه المطالب وٕاال یحتاج اإلنسان في حیاته إلى غذاء ومسكن وكسوة، فإن كان له مال 

  .على قریبه ذي المال أن ینفق علیهكان حق 

وأمهات وجدات وٕان علون، والنفقة تجب بمقتضى قرابة األصول من آباء وأجداد وٕان علو 

  .2اوالفروع وهم األوالد وأوالدهم وٕان نزلو 

  3أم قرابة الحواشي تشمل اإلخوة واألخوات وأوالدهم واألعمام والعمات واألخوال والخاالت

  .ولو كانت الزوجة غنیةحتى أما الزوجیة فإنها موجبة للنفقة بمجرد العقد الصحیح 

 تعریف النفقة: 

لسلعة أي ا تونفقمأخوذة من الفعل نفق ویقال نفق البیع أي إشتهر وراج  :النفقة لغة

وأنفقوا أموالهم إذا  4أي نقص وقل وذهب مهونفق ماله وطعاانتشرت وراجت ورغب فیها

                                                           
  .  المتعلقة بالھبة 212- 202قانون األسرة الجزائري ،المواد 1
وق األوالد ونفقة األقارب في الشریعة اإلسالمیة، دار الھدى للمطبوعات الجامعیة، أحمد محمود الشافعي،الطالق وحق2

  .191،ص1997القاھرة، مصر، 
  .  192أحمد محمود الشافعي،المرجع نفسھ،ص3
  .693أبو الفضل جمال الدین محمد ابن مكرم ابن منظور،مرجع سابق،ص4
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النفاذ والفناء،  ،أي خشیة1﴾  إذ أمسكتم خشیة اإلنفاق﴿  أفتقروا منها ومنه قوله تعالى 

  .وٕانفاق المال یعني صرفه

  :إصطالحاالنفقة 

  .2هي الطعام واللباس والسكن:النفقة عند الحنفیة

  .3مابه قوام معتاد حال اآلدمي دون سرف:النفقة عند المالكیة

  .4هي كفایة من یمونه خبزا أو أدما أو نحوها: النفقة عند الحنابلة

النفقة هي كفایة من یمونه من : الفقه اإلسالمي وأدلتهوقال الشیخ وهبة الزحیلي في كتابه 

  .5الطعام والكسوة والسكن

نفقة اإلنسان على نفسه ونفقة اإلنسان على غیره، لقوله صلى اهللا : وعموما فإن النفقة قسمان

فإن فضل عن أهلك  فإن فضل شيء فألهلك. تصدق علیهاإبدأ بنفسك ف﴿ علیه وسلم

فبین یدیك : یقول  6﴾ عن ذى قرابتك شيء فهكذا  وهكذافإن فضل . شيء فلذى قرابتك

  .وعن یمینك وعن شمالك

لذلك سوف نتطرق ألثر إختالف كما سبق اإلشارة له فإن النفقة تجب بسبب الزوجیة والقرابة 

قارب، وأخیرا الدین على النفقة الزوجیة في الفرع األول ثم أثر إختالف الدین على نفقة األ

  .ئري من النفقة الزوجیة ونفقة اآلقارب في حالة إختالف الدینموقف المشرع الجزا

  أثر إختالف الدین على النفقة الزوجیة:الفرع األول

  وهي زواج المسلم من المعلوم أن النكاح الیصح مع إختالف الدین إال في حالة واحدة  

  الزوجین الكافرین بإسالم أحدبالكتابیة، لكن قد یطرأ إختالف الدین بعد قیام الرابطة الزوجیة 
                                                           

  .  100سورة اإلسراء، اآلیة 1
المحتار على الدر المختار شرح تنویر األبصار، دار الكتب العلمیة،  رد،محمد أمین ابن عابدین2

  .  499، ص1،الطبعة8بیروت،لبنان،الجزء
، الطبعة 4شرح الخرشي على مختصر خلیل المالكي،  دارالكتب العلمیة، بیروت، لبنان،الجزء ،محمد ابن عبد هللا الخرشي3
  .  138م ،ص1997ھـ 1417،السنة 1
، 1977، السنة 8المبدع في شرح المقفع، المكتب اإلسالمي، دمشق، سوریا، الجزء، مفلح الحنبليبرھان الدین ابن 4

  .  185ص
  .  468،ص 1997معدلة،سنة  4الطبعة  ،4الجزء، دمشق، سوریا،لفقھ اإلسالمي وأدلتھ، دار الفكر العربي،اوھبة الزحیلي5
باب اإلبتداء في النفقة بالنفس ثم أھلھ ثم السعودیة،كتاب الزكاة،دار السالم، صحیح مسلم، ،مسلم أبو الحسن النیسابوري6

  .  997،رقم القرابھ
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  :حاالت ثالثأو ردة أحد الزوجین المسلمین، وعلیه فإننا سنتناول  

 نفقة الزوجة الكتابیة  .1

 نفقة الزوجة عند إسالم أحد الزوجین  .2

 نفقة الزوجة عند ردة أحد الزوجین .3

أجمع الفقهاء على أنه یجب على الزوج اإلنفاق على زوجته الكتابیة :نفقة الزوجة الكتابیة .1

 :، وقد دل على ذلك األدلة التالیة1جمیع متطلباتها مثلها مثل المسلمة في ذلكفي 

 قد دلت اآلیة على 2﴾ وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ﴿ :قوله تعالى ، 

وجوب إنفاق الزوج على زوجته بالمعروف، كمابینت أن سبب اإلنفاق هو الوالدة التي 

إسالمها وهذا دلیل على وجوب النفقة للزوجة الكتابیة كما التختلف بإسالم الزوجة أو عدم 

 .وجبت للزوجة المسلمة

 3﴾ أسكنوهن من حیث سكنتم من وجدكم﴿  :قوله تعالى. 

 4﴾ لینفق ذو سعة من سعته﴿  :قوله تعالى. 

 دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفیان : مارواه الشیخان عن عائشة رضي اهللا عنها قالت

یارسول اهللا إن أبا سفیان رجل شحیح ال : فقالتعلى رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم 

یعطیني من النفقة ما یكفیني ویكفي بنّي إال مأخذت من ماله بغیر علمه فهل في ذلك من 

من ماله بالمعروف مایكفیك ویكفي  يخذ﴿لى اهللا علیه وسلم فقال رسول اهللا ص.جناح

 .5﴾بنیك

                                                           
  .   296، ص1، الطبعة 3البنایة شرح الھدایة،دار الكتب العلمیة ،بیروت، لبنان، الجزء ،بدر الدین العیني الحنفي 1
  .  233اآلیة ،سورة البقرة2
  .  6اآلیة ،سورة الطالق3
  .  7 اآلیة،سورة الطالق4
صحیح البخاري، كتاب النفقات، باب إذا لم ینفق الرجل على المرأة تأخذ بغیر علمھ ما یكفیھا ،البخاري محمد إسماعیل5

  .  3825وولدھا بالمعروف، رقم 
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سواء كانت مسلمة أو فقد دلت النصوص السابقة بعمومها على وجوب النفقة على الزوجة 

  .كتابیة

  إذا كانت الزوجة قد حبست نفسها لزوجها ولمنفعة تعود علیه فإن نفقتها واجبة علیه

  مادام زواجها ثابت نظیر هذا اإلحتباس والفرق بین الزوجة المسلمة والزوجة الكتابیة  

  بالعقد الصحیح فكفر الزوجة الیمنعها من حقها في النفقة، والحقوق التي یكون سببها 

الحقوق التي الیكون سببها العقد، فالكفر یؤثر فیها العقد ال یؤثر فیها الكفرعلى عكس 

  .ویسقطها

في كون المرأة حامل أو غیر  تختلف هذه المسألة:الزوجة عند إسالم أحد الزوجیننفقة  .2

 .حامل

 وٕان كن أوالت حمل فأنفقو ﴿  :فإنها تجب لها النفقة لقوله تعالى: إذا كانت المرأة حامل

ألن الحمل ولده فیلزم اإلنفاق علیه، وألنها مشغولة بمائه ، 1﴾ علیهن حتى یضعن حملهن

 .یتغذى منها فوجب اإلنفاق علیها حتى تضع حملهاوهذا الحمل 

 فهنا یجب مراعاة من أسلم منهما: إذا لم تكن المرأة حامال: 

ففي حالة إسالم الزوج ذهب أهل العلم واإلمام أبو حنیفة واإلمام مالك إلى أن نفقتها  -1

 ولهم حجج في ذلك 2تسقط مدة تخلفها عن اإلسالم

  بالنشوز فحكمها كالناشز ال نفقة لهاقاسو تخلفها عن اإلسالم. 

 بإسالم الزوج یكون قد منع من إتیان زوجته الكافرة حتى تسلم وبهذا تسقط نفقتها. 

  إن الزوجة تكون عاصیة بعدم إسالمها وهذا من جهتها، فهذا سبب لعدم اإلنفاق علیها

 .إلقدامها على هذه المعصیة

                                                           
  .  6اآلیة ،سورة الطالق1
،السنة 2الطبعة فصل في أحكام المرأة والبیت المسلم، مؤسسة الرسالة، بیروت، لبنان، ،المعبد الكریم زیدان2

  .  138،ص1994
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النفقة ألنها ال ذنب لها وٕانما الزوج هو من بدل غیر أن اإلمام الشافعي یرى أنها تجب لها 

  .1دینه

  .والراجح هو القول األول لقوة أدلتهم وحججهم

فإن نفقتها التسقط إذا أسلمت الزوجة وتخلف زوجها عن اإلسالم حالة إسالم الزوجة  -2

، وأحتجو بحجج 2عند الحنفیة والحنابلة وبعض المالكیة وبعض الشافعیة خالل فترة العدة

  : منها

یمكن للزوج مواصلة عشرته مع زوجته واإلستمتاع بها وذلك بدخوله هو كذلك لإلسالم وعلیه 

  .تثبت لها النفقة

إن الزوجة بإسالمها قد أحسنت صنعا فرفض الزوج إعتناق اإلسالم قد أعلن الفرقة من قبله 

  .فنفقة الزوجة واجبة مدة تخلفه عن اإلسالم

وهي أحدثت إسالم الزوجة قد منعت الزوج من إتیانها ألنها مسلمة وهو كافر سقوط النفقة ب

  .3التغییر الذي أسقط حقها في النفقة

  :أحد الزوجین ردةنفقة الزوجة عند 

 وعدم 4إذا أرتد الزوج فنفقة الزوجة التسقط حتى تنقضي عدتها أو یقتل الزوج بسبب الردة ،

الزوج والزوجة الذنب لها في ذلك حتى تحرم من  سقوط النفقة یعود لسبب الفرقة وهو ردة

النفقة، لذا فالزوج یمكنه إعادة الحال لما كان علیه في حال رجوعه عن ردته إلى 

  .اإلسالم

                                                           
  .  140مرجع سابق، ص،بدران أبو العینین بدران1
  .  141نفس المرجع، ص، بدران أبو العینین بدران2
  .  537مرجع سابق، ص،ابن عبد هللا ابن قدامة موفق الدین ابن قدامة 3
  .  77،ص1997، السنة 10بیروت، لبنان،الجزء، دار الكتب العلمیة، بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع،عالء الدین الكاساني4
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  1إلى أن النفقة تسقط عنها من حین ردة زوجها إال إذا كانت حامال  وذهب المالكیة

أة غیر مذنبة حتى تحرم ث أن المر والراجح في هذه المسألة هو قول الجمهور لقوة أدلتهم حی

  .من النفقة

  أما إذا أرتدت الزوجة إن ردة الزوجة عن اإلسالم تؤدي إلى سقوط نفقتها عند اإلمام مالك

الت بین وطء الزوج لزوجته فصار ممنوعا حوالشافعي وأحمد بن حنبل ألن هذه الردة 

  .2عنها فأصبحت في حكم الناشز

، ألن حق إحتباس الزوج 3المرأة إذا أرتدت التسقط نفقتها من زوجهاإال أن الحنفیة قالو بأن 

لزوجته مازال قائما ولو إرتدت إذ أنها منعت من التزوج بغیره وعلى هذا األساس تستحق 

  .النفقة

ألنها ن الراجح هو ماذهب إلیه الجمهور، إذ أن النفقة تسقط عن الزوجة بسبب ردتها غیر أ

قد أفسدت الزواج وجزاؤها هو الحرمان من النفقة كأدنى حد ، وهي بذلك في حكم الناشز

  .4للزجر

  قارب أثر إختالف الدین على نفقة األ:الفرع الثاني

تعددت آراء الفقهاء حول حدود القرابة الموجبة للنفقة فمنهم من توسع فیها كالحنابلة والحنفیة 

  .ومنهم من ضیق فیها كالمالكیة والشافعیة

  5أن النفقة تجب لألبوین المباشرین فقط والولد المباشر دون غیرهمفذهب المالكیة إلى 

  .6﴾ وبالوالدین إحسانا﴿  وأستدلوا بآیات منها قوله تعالى

                                                           
  .  150مرجع سابق، ص،بدران أبو العینین بدران1
  .  80مرجع سابق،ص،عالء الدین الكاساني2
  .  91المرجع نفسھ، ص،عالء الدین الكاساني3
  .  92مرجع نفسھ،ص،العالء الدین الكاساني4
  .  511مرجع سابق، ص،وھبة الزحیلي5
  .  23اآلیة ،سورة اإلسراء6
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ن أل1نزل وللوالدین واألجداد مهماعلو وذهب الشافعیة إلى أن النفقة تجب للولد وولده مهما

،وهنا سمى اهللا 2﴾ ابراهیم ملة أبیكم﴿:إسم الوالدین یقع على األجداد ومنه قوله تعالى

  .تعالى ابراهیم أبا وهو جد

لقوله  3أما الحنفیة یرون أن النفقة تجب للقرابة المحرمة للزواج والتجب لقریب غیر محرم

  .4﴾ ذا القربى حقه تِ فئا﴿  :تعالى

من األصول والفروع والحواشي وذوي أما الحنابلة فیرون أن النفقة تجب لكل قریب وارث 

  .6﴾ وعلى الوارث مثل ذلك﴿  :وأستدلوا بقوله تعالى،  5األرحام

ة األقارب آثارت الكثیر من الجدل، وأنقسم بذلك إن مسألة إختالف الدین وأثره على نفق

  :الفقهاء في هذه المسألة إلى ثالث مذاهب

هو رأي المالكیة والشافعیة وقوال للحنفیة ویرون أنه ال یشترط إتحاد الدین : المذهب األول

ودلیلهم في ذلك  7لوجوب النفقة على األقارب، فینفق الكافر على قریبه المسلم والعكس

وٕان جاهداك على أن تشرك بي مالیس لك به علم فال تطعهما وصاحبهما ﴿ : قوله تعالى

الدین ، فحسن الصحبة للوالدیناإلنفاق علیهما وٕان كانا مختلفین في 8﴾ في الدنیا معروفا

  .كالهمامع الولد أحدهما أو 

وهو رأي الحنفیة فیرون أن إتحاد الدین الیشترط في نفقة األصول وٕان علو  :المذهب الثاني

صول والفروع فإن النفقة التجب لهم إذا كانو مختلفي ونفقة الفروع وٕان نزلو،أما غیر األ

                                                           
رسالة ماجیستیر،معھد الشریعة،جامعة األمیر عبد القادر ،بلقاسم شتوان ، نفقة األقارب والزوجة بین الشریعة والقانون1

  .  76، ص1994/1995للعلوم اإلسالمیة، قسنطینة، الجزائر ، السنة الجامعیة 
  .  78یة ،اآلسورة الحج 2
  .  100مرجع سابق،ص ،عالء الدین الكاساني3
  .  38اآلیة ،الرومسورة 4
  .  768ابق، صسمرجع ،وھبة الزحیلي5
  .  233اآلیة ،سورة البقرة6
  .  300، ص1995، السنة 1أحكام أھل الذمة، دار الكتب العلمیة، بروت، لبنان، الطبعة ،ابن القیم الجوزیة7
  .  15اآلیة ،سورة لقمان8
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ن ، فقد قالوا بإشتراط إتحاد الدین في نفقة األقارب من أصول وفروع أل1الدیانة على المنفق

سبب هذه النفقة هو اإلرث وألن القریب ینفق على قریبه الوارث، ولما كان إختالف الدین 

  .2مانعا من اإلرث فإنه یكون مانعا للنفقة على األقارب كذلك

وهو رأي الحنابلة وقد ضیقوا في النفقة على األقارب في وجود إختالف  :المذهب الثالث

، فإذا كان إختالف 4﴾ وعلى الوارث مثل ذلك ﴿  :وأستدلوا بذلك مایلي قوله تعالى 3الدین

إختالف الدین مانعا للمیراث وكان سبب اإلنفاق هو اإلرث فإن إختالف الدین یمنع 

  .اإلنفاق، فالنفقة وجبت بسبب اإلرث والإرث مع إختالف الدین

في وجوب النفقة لألقارب ولو إختلف الدین والأثر له  الراجح في هذه المسائل مایراه الجمهور

، وعلیه فیتعین على المنفق اإلنفاق على والدیه وٕان إختلفا معه في 5على نفقة األقارب

برا بهما وٕاحسانا إلیهما، وأن یصل رحمه من أقاربه باإلنفاق علیهم إذا كانوا في الدین 

  .من باب صلة الرحمحاجة إلى ذلك والینظر لدیانتهم إنما یفعل ذلك 

موقف المشرع الجزائري من النفقة الزوجیة ونفقة األقاربفي حالة إختالف :الفرع الثالث

  الدین

بالرجوع إلى أحكام المواد المتعلقة بالنفقة في مواد قانون األسرة الجزائري في إطار النفقة 

الزوجیة وعلیه  نجد أن المشرع لم یتطرق لمسألة أثر إختالف الدین على النفقةالزوجیة 

كل مالم یرد النص علیه في هذا القانون یرجع فیه (التي تنص  222یرجع لنص المادة 

فالمادة تحیل على مذاهب الفقه اإلسالمي لتفصیل هذه  6)إلى أحكام الشریعة اإلسالمیة

  .المسألة كما ورد في الفروع السابقة

                                                           
  .  367ص،بدر الدین العیني الحنفي، مرجع سابق1
  .  402ص،العیني الحنفي، المرجع نفسھبدر الدین 2
  .  303ص،ابن القیم الجوزیة، مرجع سابق3
  .  233اآلیة ،سورة البقرة4
  .  305مرجع سابق،ص،ابن القیم الجوزیة5
  .  حالة إلى مذاھب الفقھ اإلسالميالمتعلقة باإل222ةقانون األسرة الجزائري ،الماد6
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إختالف الدین فإن المشرع نص  أما عن موقف المشرع الجزائري من نفقة األقارب في حالة

یجب نفقة األصول على الفروع والفروع على (والتي تنص  77على ذلك في نص المادة 

  .1)اإلحتیاج ودرجة القرابة في اإلرثاألصول حسب القدرة و 

  النفقة متوقفة على درجة نجد أن هذه المادة موافقة ألحكام المذهب الحنبلي الذي یرى أن 

وهو متفرد بهذا الرأي، لكن یجب الرجوع ألحكام المشهور عند الفقهاء كون ابة في اإلرث ر الق

  .قوم على أساس صلة الرحم والقرابةوال بقواعد المیراث بل تالنفقة العالقة لها بالدین 

 أثر إختالف الدین على الوقف : المطلب الثالث

  بها من حیث یعتبر الوقف من التصرفات المنشئة لحقوق مالیة التي لها طبیعة خاصة

أثر إختالف الدین على الوقف تكوینها وآثارها الدینیة والدنیویة، سنتناول في هذا المطلب  

  .ولكن سنعرج أوال على تعریفه اللغوي واإلصطالحي

وقوف خالف الجلوس، والوقف هو الحبس في المصدر من الفعل وقف و :تعریف الوقف لغة

قول الرسول في الحدیثالشریف و ، 2﴾مسؤولون قفوهم إنهم﴿  :القرآن الكریم لقوله تعالى

  .3﴾ إن شئت حبست أصلها وتصدقت بثمرها﴿  :صلى اهللا علیه وسلم

  4كما یعبر عنه بالتسبیل أي اإلباحةمن قبیل إطالق المصدر وقوف مویراد به ال

  .ألنهم اختلفوا في ماهیته أختلف العلماء في تعریفه :صطالحاإتعریف الوقف 

على ملك الواقف هو حبس العین عن التصرفات التملیكیة مع بقائها  :المالكیةالوقف عند 

  .5والتبرع الالزم بریعها على جهة من جهات البر والخیر

                                                           
  .  النفقة على األقاربالمتعلقة ب 77ةقانون األسرة الجزائري ،الماد1
  .  24اآلیة ،سورة الصافات2
  .  1632مرجع سابق، رقم ،مسلم أبو الحسن النیسابوري3
  214، ص3أبو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم بن منظور،مرجع سابق، الجزء 4
  .  28، ص4لبنان، الجزء  حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر، دار الفكر، بیروت،،شمس الدین محمد عرفة الدسوقي5
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ا على جهة هو حبس العین على ملك اهللا تعالى والتصدق في منفعته :الوقف عند الشافعیة

  .1من جهات الخیر والبر إبتداءا وٕانتهاءا

حبس العین على ملك الوقف والتصدق بمنفعتها على جهة من جهات :الحنفیةالوقف عند 

  .2الخیر والبر في الحال والمآل

  .3تحبیس األصل وتسبیل الثمرة: الوقف عند الحنابلة

  فجمیع المذاهب متفقة على حبس العین وتسبیل المنفعة لكنهم یختلفون في بقاء الملك 

  .4أو لملكیة اهللا تعالىللواقف أو خروجها عن ملكه سواء لملكیة الوقف ذاته 

ویذهب الشیخ محمد أبو زهرة إلى أن الوقف هو منع التصرف في رقبة العین التي یمكن 

  .5اإلنتفاع بهامع بقاء عینها وجعل المنفعة لجهة من جهات الخیر إبتداءا وٕانتهاءا

  المسلم وقف المسلم على غیر: الفرع األول

ذهب الفقهاء إلى القول بأن وقف المسلم على غیر المسلم إذا لم یكن حربیا جائز،فیجوز 

نه بشر كسائر البشر له حرمة اآلدمي، أل6للمسلم أن یقف على أحد منهم أو على أقاربه

الینهاكم اهللا عن الذین ﴿ :وكرامته مصونة وبره بنص القرآن لیس منهي عنه لقوله تعالى

،فبعدها وصلت  7﴾یقاتلوكم في الدین ولم یخرجوكم من دیاركم أن تبروهم وتقسطوا إلیهملم 

  .وصلت أسماء بنت أبي بكر أمها وهي مشركة

                                                           
  .  318،ص3روضة الطالبین، دار الكتب العلمیة، بیروت ، لبنان،الجزء ،یحي بن شرف الدین النووي1
  .  260، ص3حاشیة ابن عابدین، دار الفكر، بیروت، لبنان، الجزء،محمد أمین ابن عابدین2
  .  38،ص6سابق، الجزء مرجع ابن قدامة المقدسي،ابن عبد هللا ابن قدامة موفق الدین 3
، 1982،السنة 4الدار الجامعیة للطباعة والنشر، بیروت، لبنان، الطبعة ،محمد مصطفى شلبي، أحكام الوصایا واألوقاف4

  .  105ص
  .  122مرجع سابق، ص،محمد مصطفى الشلبي5
  .  224مرجع سابق، ص،الجوزیة مابن القی6
  .  8یة ،اآلسورة الممتحنة7
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روي أن صفیة زوجة النبي صلى اهللا علیه وسلم وقفت على أخ لها یهودي، فلو كان الوقف 

عد موافقة للوقف على غیر المسلم غیر جائز ألبطله النبي صلى اهللا علیه وسلم وسكوته ی

  .1على غیر المسلم

  فاق العلماء تإن الوقف على الفقراء مسلمین أو غیر مسلمین قربة في نظر اإلسالم بإ

وصدقة فالوقف من مسلم على فقراء أهل الذمة أو مرضاهم قربة یتقرب بها إلى اهللا تعالى 

ویطعمون الطعام على حبه ﴿ :نطق القرآن الكریم بقوله تعالى، وبذلك 2یثاب علیها المسلم

  .، واألسیر في زمن نزول القرآن لم یكن مسلما3﴾  مسكینا ویتیما وأسیرا

  :یجب التقید بالضوابط عند إنشائه ورغم إجازة الوقف إال أنه

 له على محاربة المسلمین  ةأال یكون الموقوف علیه حربیا إذ أن الوقف علیه إعان 

 .4وهذا ال یتوافق مع الوقف وأمواله مباحة للمسلمین فیئا وغنیمة

  أالیكون الوقف على كنائسهم وبیعهم واألماكن التي تقام فیها شعائرهم الدینیة ألن هذا

 5یتنافى مع الهدف من الوقف كنظام إسالمي راقي والمواالة للكفار المنهي عنها

  المسلمغیر المسلم على  وقف: ثانيالفرع ال

  .6من ثم أجازو وقف الكافر على المسلمام یشترط الجمهور في الواقف اإلسالم 

حیث ذهب الحنفیة إلى القول بصحة وقف غیر المسلم إذا كانت الجهة التي وقف علیها 

  .7قربة عندنا وعندهم كوقفه على ملجأ لألیتام أو بناء قناطر أو سدود

                                                           
، 1999، السنة 1منشأة المعارف، أإلسكندریة، الطبعة ،إمام،الوصیة والوقف في اإلسالم، مقاصد وقواعدمحمد كمال الدین 1

  .  95ص
  .  233ص،ابن القیم الجوزیة، مرجع سابق2
  .  8اآلیة ،سورة اإلنسـان3
  .  236مرجع سابق، ص،ابن القیم الجوزیة4
  .  239رجع نفسھ، ص،المابن القیم الجوزیة5
  .  241رجع نفسھ، ص،المالجوزیةابن القیم 6
  .  374ص، محمد أمین ابن عابدین، مرجع سابق7



 أثر إختالف الدین على الحقوق المالیة         الفصل األول

30  

 

و وذهب المالكیة في المعتمد عندهم إلى القول ببطالن وقف الكافر سواء كان على كنیسة أ

مسجد، لكون األول جهة معصیة أما الثاني كونه من القربات الدینیة التي التصح من 

 .1ولذلك رد مالك دینار نصرانیة علیه حین بعثت به إلى الكعبة ،الكافر

  أما إذا كان على جهة قربة دنیویة كبناء قناطر وتسبیل الماء فیصح  

  .2دنیویةالیصح إذا كان في جهة قربة قال ابن عرفة المالكي   

إذا كان على جهة بر إلى جواز وقف الكافر  یة والحنابلة وبعض المالكیةعوذهب الشاف  

وقربة قي اإلسالم كبناء المساجد ال على معصیة كعمارة كنیسة وقنادیلها ألنها لیست قربة 

  .3في نظر اإلسالم

  .4أما الزیدیة فقد ذهبوا إلى القول بعدم جواز وقف الكافر مطلقا

یظهر مما سبق أنهم اختلفوا في الجهة التي یصح وقف الكافر علیها لكن المتفق وعموما 

باطال إال إذا كان على جهة معصیة، جمهور أن وقف غیر المسلم الیكون علیه عند ال

  .5ویشترط أن یكون قربة في دیننا وال یهم هل هو قربة في دینه أم الوهذا هو الراجح

بخروجه عن دین اإلسالم والوقف الصادر عن  المرتد هو الذي یحكم:وقف المرتد 

  :المرتد له حالتان

أن یقف المرتد أثناء ردته فوقفه موقوف فإن عاد لإلسالم صح وقفه وٕان لم یعد إلسالمه  .1

 .6بطل وقفه

                                                           
  .  267ص،ابن القیم الجوزیة، مرجع سابق1
  .  119ص،محمد مصطفى شلبي، مرجع سابق2
  .  122ص،محمد مصطفى شلبي، المرجع نفسھ3
  .  123المرجع نفسھ، ص،محمد مصطفى الشلبي4
  .  97صمرجع سابق، ،محمد كمال الدین إمام5
  .  100المرجع نفسھ، ص،محمد كمال الدین إمام6
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لو وقف ثم ارتد في هذه الحالة یبطل وقفه فلو عاد لإلسالم الیعود الوقف وٕانما البد من  .2

 .1مل قضاءاتجدیده ألن الردة تحبط الع

  .2أما المرتدة یبطل وقفها ألن الردة هي التي تؤثر على الوقف العقوبته

غیر المشرع الجزائري من وقف المسلم على غیر المسلم ومن وقف وقفم: لثثاالفرع ال

  المسلمالمسلم على 

قانون األسرة  220- 213في قانون األسرة الجزائري خصصت له المواد من الوقف 

  الجزائري وقد 

عن التملك ألي الوقف هو حبس المال (: بمایلي 213في المادة عرفه المشرع الجزائري 

، وبتفحص المادة نجد أن المشرع الجزائري أخد 3)شخص على وجه التأبید والتصدق

دون أن یتملكه الموقوف  بالمذهب الشافعي والحنبلي بخروج الوقف عن ملك صاحبه 

مسلم ووقف غیر وقف المسلم على غیر ال كما أنه لم یورد نص خاص بمسألةعلیه 

كل مالم یرد النص علیه في ( بقولها 222المسلم على المسلم، لذا یجب الرجوع للمادة 

فالمادة تحیلنا إلى مذاهب الفقه 4)أحكام الشریعة اإلسالمیة ىهذا القانون یرجع فیه إل

على المسلم مسلم اإلسالمي الذي یجیز وقف المسلم على غیر المسلم ووقف غیر ال

  .بشروط سبق ذكرها

  

  

  

                                                           
  .  102محمد كمال الدین ین أمام ، مرجع سابق،ص1
  .  105ص،محمد كمال الدین إمام، المرجع نفسھ2
  .  تعریف الوقفالمتعلقة ب 113ةقانون األسرة الجزائري ،الماد3
  .  ھب الفقھ اإلسالميحالة على مذاالمتعلقة باإل 222ةقانون األسرة الجزائري ،الماد4
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  الوصیة والمیراث:الوفاة بعدأثر إختالف الدین على التصرفات المضافة لما:ثانيالمبحث ال

تعتبر الوصیة والمیراث من التصرفات التي تضاف إلى مابعد الوفاة، فإذا كانت الوصیة   

له، فإن تنشأ برضا وٕاختیار الموصي الذي یرتب من خاللها حقوق مالیة للموصى 

المیراث من التصرفات التي تنفذ آلیا وٕاجباریا بعد التجهیز وقضاء الدیون والوصیة وقد 

  .جاءت أحكامه في معظمها مفصلة في الذكر الحكیم

إال أنه قد یختلف دین الموصي أو المورث عن دین الموصى له أو الوارث وهنا یطرح 

رث بین مختلفي دى التواتساؤل عن مدى صحة الوصیة مع إختالف الدین وكذلك م

  .الدین

  أثر إختالف الدین على وصیة المسلم للكافر األصلي:المطلب األول

مایوصى به ویقال أوصیت إلیه بمال وهي مصدر للفعل وصى ویقال  :تعریف الوصیة لغة

  .1كذلك إیصاء

  :عرفها الفقهاء كمایلي:تعریف الوصیة إصطالحا

 سواء كان الموصى به عینا أو بطریق التبرع الموتتملیك مضاف إلى مابعد :عند الحنفیة

 .2منفعة

 عرفها الدسوقي بأنها عقد یوجب حقا في ثلث عاقده یلزم بموته أو نیابة : عند المالكیة

 .3عنه بعده

 لیس بتدبیر الوصیة تبرع بحق مضاف لما بعد الموت ولو تقدیرا : عند الشافعیة

 .4والتعلیق

                                                           
  .  905ص،أبو الفضل جمال الدین محمد ابن مكرم ابن منظور، مرجع سابق1
  .  220مرجع سابق، ص،محمد أمین ابن عابدین2
  .  196مرجع سابق، ص،شمس الدین محمدعرفة الدسوقي3
  .  194، ص5مرجع سابق، الجزء ،محمد ابن الخطیب الشربیني4



 أثر إختالف الدین على الحقوق المالیة         الفصل األول

33  

 

  1التبرع بالمال بعد الموتالوصیة هي : عند الحنابلة. 

وعموما هي التصرف في التركة مضاف لما بعد الموت وهي مشروعة بالكتاب والسنة 

  .واإلجماع

  وصیة المسلم للكافر: الفرع األول

وأستدلوا على ذلك باألدلة  2تعتبر الوصیة من المسلم للكافر صحیحة فهذا ماأقره الجمهور

  :التالیة

اهللا عن الذین لم یقاتلوكم في الدین ولم یخرجوكم من دیاركم أن الینهاكم ﴿  :قوله تعالى  .1

 .3﴾ تبروهم وتقسطو إلیهم إن اهللا یحب المقسطین

النبي أولى بالمومنین من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولوا األرحام بعضهم ﴿  :قوله تعالى .2

ئكم معروفا كان أولى ببعض في كتاب اهللا من المومنین والمهاجرین إال أن تفعلوا إلى أولیا

 .4﴾ ذلك في الكتاب مسطورا

  :تتمثل في وهناك من الفقهاء من اشترط شروط معینة لصحة الوصیة للكافر

 .أن التكون الوصیة بما له عالقة باإلسالم كالمصاحف والعبد المسلم -

أن التكون الوصیة بمعصیة فلو أوصى مسلم ببناء كنیسة للكافر أو اإلنفاق علیها فهي  -

 .الجمهور باطلة عند

،ألنه من قاتلنا ألن الوصیة للكافر الحربي باطلة1أن الیكون الموصى له كافرا حربیا -

 ، غیر أنه تم تدارك هذا الشرط وصححه الجمهور وقالوا بأن وصیة 2الیمكن اإلحسان إلیه

 وصیة 

                                                           
  .  111ص،مرجع سابق ابن قدامة المقدسي،قدامة موفق الدین ابن أبو عبد هللا 1
، السنة 2، الطبعة 2الجزء ،سعید أبو حبیب، موسوعة اإلجماع في الفقھ اإلسالمي، دار الفكر، بیروت ، لبنان2

  .  1094،ص1984
  .  8اآلیة ،سورة الممتحنة3
  .  6اآلیة ،سورة األحزاب4
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  :، وبرهنوا على ذلك بمایلي3المسلم للكافر الحربي صحیحة

أبي بكر قالت أتتني أمي راغبة في عهد رسول اهللا ما رواه البخاري ومسلم أن اسماء بنت  .1

یارسول اهللا هل أصل أمي؟ فقال : صلى اهللا علیه وسلم وكانت مشركة فسألت النبي فقلت

 .4نعم صلي أمك: الرسول صلى اهللا علیه وسلم

اآلیة التي  ، ویرد علىلما صحت له الهبة باإلجماع فكذلك الوصیة ألنها من قبیل التبرع .2

إنما ینهاكم اهللا عن الذین قاتلوكم في الدین ﴿:وهي قوله تعالىاالحنفیة استدلوا به

ومن یتولهم فأولئك هم  وأخرجوكم من دیاركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم

افوا شرطا ضاإلیصاء للكافر الحربي كما أ میسلم بها في عدأنها لیست حجة  5﴾الظالمون

على جهة عامة من الكفار ألن ذلك آخر هو أن یكون موصى له شخصا معینا ولیس 

 .6ة للكفر والكفارتقوی

  للمسلم لكافراوصیة : الفرع الثاني

 ، فإذا كانت الهبة جائزة في حیاة الواهب7اتفق الفقهاء على أن وصیة الكافر للمسلم صحیحة

افر بعد مماته، لكن هناك بعض القیود ترد على فكذلك الوصیة تجوز للمسلم من الك

  :الوصیة تتمثل فيصحة هذه 

عدم اإلیصاء بمحرم كالخمر ولحم الخنزیر والصلیب فال تصح الوصیة بهم بسبب حرمة  -

 .8إمتالكهم

یجب أن تكون في بالد إسالمیة إي دار اإلسالم، أما إذا كانت في دار الحرب تعتبر  -

  .1وبه قال أبو حنیفةباطلة 

                                                                                                                                                                                     
  .  390ص،بدر الدین العیني الحنفي، مرجع سابق1
  .  423مرجع سابق، ص،أبن القیم الجوزیة2
  .  425مرجع سابق، ص،ابن القیم الجوزیة3
  .  2620رقم ،البخاري محمد إسماعیل،صحیح البخاري، كتاب الھبة وفضلھا والتحریض علیھا، باب الھدیة للمشركین4
  .  9اآلیة ، سورة الممتحنة5
  .  427مرجع سابق، ص،أبن القیم الجوزیة6
  .  58،ص1988، السنة 2شرح قانون الوصیة، دار الفكر العربي، بیروت، لبنان، الطبعة ،أبو زھرة محمد7
  .  131مرجع سابق، ص،وھبة الزحیلي8
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المسلم  الدین على وصیةٕاختالف من أثر  موقف المشرع الجزائري: لثالفرع الثا

  ووصیة الكافر للمسلم للكافر 

وبالخصوص المواد المتعلقة بالوصیة التي حددها بالرجوع لمواد قانون األسرة الجزائري 

الذي  200قانون األسرة الجزائري نجد نص المادة 201-184المشرع في المواد من 

على عدم أخذ  وهذا نص صریح یؤكد 2)تصح الوصیة مع إختالف الدین(ینص على

أو وصیة الكافر للمسلم إختالف الدین بعین اإلعتبار في حالة وصیة المسلم للكافر 

  .3فكالهما جائز لكن في حدود الثلث إذا كان الموصي مسلما

  أثر إختالف الدین على وصیة المسلم للمرتد ووصیة المرتد للمسلم: المطلب الثاني

  ا، وقد یوصي المرتد للمسلم واآلثار المترتبة عنه اعاة لردتهقد یوصي المسلم للمرتد دون مر 

  :سنتطرق للحكم في هاتین المسألتین في الفرعین التالیین

  وصیة المسلم للمرتد: الفرع األول 

یرى الشافعیة وبعض الحنابلة بأن الوصیة للمرتد غیر صحیحة ألن ملكه غیر واضح وغیر 

بالموت الحكمي فیستتاب ثالثة أیام فإن وبردته عن اإلسالم یكون قد حكم علیه 4مستقر

  .5عاد لإلسالم تصح تصرفاته وٕان رفض العودة لإلسالم یقتل ویصبح میتا حقیقة

  .وألن الردة تزیل ملك المال فال یصح له تملك المال الموصى به

ألن الهبة وفریق من الحنابلة یرون صحة الوصیة للمرتد إال أن هناك فریق من الشافعیة 

فقاسوا الوصیة على الهبة وأجازوا الوصیة للمرتد ألنها تتعلق بأعمال  1یحةللمرتد صح

  .البر واإلحسان

                                                                                                                                                                                     
  .  499ص،بدر الدین العیني الحنفي، مرجع سابق1
  .  صحة الوصیة مع إختالف الدینالمتعلقة ب 200ةقانون األسرة الجزائري ،الماد2
  .  151الوجیز في شرح قانون األسرة الجزائري،دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،ص،العربي بلحاج3
  .  95مرجع سابق، ص،محمد أبو زھرة4
  .  109رجع نفسھ، ص،الممحمد أبو زھرة5
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  وصیة المرتد للمسلم : الفرع الثاني

بین الرجل والمرأة في الردة فالرجل إذا لم یعد لإلسالم یقتل أما المرأة فتحبس یفرق أبو حنیفة 

  .2علیه وسلم نهى عن قتل النساءفهي التقتل ألن النبي صلى اهللا حتى تعود لإلسالم 

یرى الشافعیة والحنفیة أن وصیة المرتد للمسلم صحیحة لكن نفاذها یتوقف على رجوعه 

وقتل المرتد ألن تصرفات المرتد موقوفة على ما لإلسالم فإن لم یعد بطلت الوصیة 

  .3في عودته لإلسالم أو إصراره على ردته سیؤول إلیه األمر 

كذلك فإذا رجعت إلى اإلسالم نفذت ووصیة المرأة المرتدة موقوفة على رجوعها لإلسالم 

  .وٕان لم تعد بطلت الوصیةوصیتها 

قیاسا على 4ویرى فریق آخر من الحنفیة أن وصیة المرتدة صحیحة ونافذة ألنها التقتل عندهم

  .ألن الردة التزیل ملكیة األموال 5وصیة الحربي

  المشرع الجزائري من وصیة المسلم للمرتد ووصیة المرتد للمسلم موقف: الفرع الثالث

وبإستقراء هذه 6)نتصح الوصیة مع إختالف الدی(التي تنص على 200بالرجوع لنص المادة 

سواء كان المادة فإنها لم تفصل في الطرف اآلخر الذي یختلف دینه عن دین الموصي 

افر أصلي أو مرتد عن دین اإلسالم، وعلیه فإن الوصیة من المسلم للمرتد هذا الطرف ك

من قانون األسرة الجزائري جاءت عامة دون تفصیل  200صحیحة وجائزة، فالمادة 

وأجازت الوصیة مع إختالف الدین وهذا موافق لما قال به بعض الشافعیة وبعض الحنابلة 

لنقطة، أما وصیة المرتد للمسلم فهي صحیحة للمالكیة والحنفیة في هذه ادون وجود رأي 

                                                                                                                                                                                     
  .  112رجع نفسھ، ص،الممحمد أبو زھرة1
العلم للمالیین، بیروت، لبنان، الطبعة  دار،ئ الشرعیة والقانونیة للمواریث والنفقات والوصیةالمباد صبحي المحمصاني،2
  .  136، ص1997، السنة 8
  .  145رجع نفسھ، ص،المصبحي المحمصاني3
  .  197، ص3مرجع سابق، الجزء ،بدر الدین العیني الحنفي4
  .  203ص،بدرالعیني الحنفي،المرجع نفسھ5
  .  الدینجواز الوصیة مع إختالف المتعلقة ب 200ةقانون األسرة الجزائري ،الماد6
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من قانون األسرة الجزائري وهذا مستمد من الرأي الفقهي لإلمام  200طبقا لنص المادة 

  .صاحبا أبو حنیفة 2وأبو یوسف 1أحمد بن حنبل واإلمامان محمد بن الحسن

  مسلم اث المسلم من الكافر والكافر من التالف الدین على میر أثر إخ:المطلب الثالث

على الحقوق المالیة وغیر إن األساس في بحثنا هذا هو البحث في إختالف الدین وأثره 

لغیر، ودراسة إختالف المالیة، وبإعتبار اإلرث أهم التصرفات التي تنشأ حقوق مالیة ل

الدین على المیراث یعني أن یكون دین المیت المورث مخالفا لدین من قام به سبب اإلرث 

من قرابة أو زوجیة وذلك بأن یكون المیت مسلما وقد توفي عن زوجة كتابیة أو قریب 

  .بین المسلم والكافر لذا یجب التفصیل التوارث غیر مسلم 

عل ورث یرث میراثا ویقال ورث فالن أباه فكل من المیراث مصدر لف :المیراث لغةتعریف 

،وٕاذا 5﴾وكنا نحن الوارثین﴿ :، وقوله كذلك4﴾وورث سلیمان داوود﴿:لقوله تعالى 3واإلرث

، وللمیراث بالمعنى المصدري معنیان أطلق إسم المفعول أي موروث كان مرادفا للتراث

أحدهما البقاء ومنه إسم اهللا تعالى الوارث وثانیهما إنتقال الشئ من شخص آلخر حقیقة 

  .كإنتقال المال أو معنا كإنتقال العلم أو حكما كإنتقال المال للجنین

سباب اإلرث هو إسم لما یستحقه الوارث من مورثه بسبب من أ:تعریف المیراث إصطالحا 

یعرف بمقتضاه نوع المستحقین ونصیب كل وارث وهي القرابة والزوجیة، أو هو علم 

  بین المسلمین، والیوجد إشكال في تطبیق مبادئهذا العلم وقواعده 6وكیفیة تصفیة التركة

                                                           
ھو محمد بن الحسن الشیباني ولد بواسط وأصلھ من دمشق،ونشأ بالكوفة وتفقھ على ید أبي حنیفة، تولى القضاء، وتوفي  1

  )321، ص1الجزء (شذارت الذھب .ھجري 189سنة 
واضع، ولي ھو القاضي یعقوب ابن ابراھیم بن سعد الكوفي، قاضي القضاة، تفقھ على ید أبي حنیفة غیر أنھ خالفھ في م 2

( ھجري، شذارت الذھب 182قضاء بغداد وأول من وضع الكتب في أصول الفقھ على مذھب أبي حنیفة، توفي سنة 
  .  )298، ص1الجزء

  .  1094ص، أبو الفضل جمال الدین محمد بن مكرمة ابن منظور،مرجع سابق3
  .  16اآلیة ،سورة النمل4
  .  58اآلیة ،سورة القصص5
  .  18، ص1994، السنة 2والمواریث، شركة الشھاب، باتنة ، الجزائر، الطبعة التركات ،محمد محدة6
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  .ما؟عن دین الوارث فهل یجوز التوارث بینهإالأنه یطرح اإلشكال إذا أختلف دین المورث  

  میراث المسلم من الكافر األصلي : الفرع األول

إلى أن المسلم ال یرث من غیر ذهب جمهور الفقهاء من الصحابة والتابعین واألئمة األربعة 

لألحادیث النبویة  1بزوجیة أو قرابةإذا كان یرتبط به المسلم كتابیا كان أو غیر كتابي 

  :الصریحة الواردة في ذلك

 ﴿ :نه قالأما رواه أسامة بن زید رضي اهللا عنه عن رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم  .1

 .2﴾ افر والیرث الكافر المسلمكالیرث المسلم ال

 .3﴾الیتوارث أهل ملتین شّتى﴿  :قوله صلى اهللا علیه وسلم  .2

یا رسول اهللا أین تنزل في دارك بمكة؟ فقال : مارواه الشیخان عن أسامة ابن زید أنه قال .3

فعقیل وطالب  ،4﴾فهل ترك لنا عقیل من رباع أو دور؟﴿  :الرسول صلى اهللا علیه وسلم

 .كانا كافرین ورثا أبا طالب أما علي وجعفر فكانا مسلمین فلم یرثا منه شیئا

  .ذا غیر موجود بین المسلم والكافرفالمیراث مبني على النصرة والوالیة وه

إال أن بعض الصحابة كمعاذ ابن جبل ومعاویة ابن أبي سفیان وٕاسحاق ابن رهویة وسعید 

بن القیم الجوزیة قالوا بتوریث المسلم من الكافر وأحتجوا ببعض ابن المسیب وابن تیمیة وا

  :األحادیث العامة منها

ومن زیادة اإلسالم أن یحكم  ،5﴾اإلسالم یزید والینقص﴿ :یه وسلمقوله صلى اهللا عل .1

 .بتوریث المسلم من الكافر دون العكس

                                                           
،السنة 1لبنان،الطبعة ،أحمد الحصري،التركات والوصایا وقضایا متعلقة بھا في الفقھ اإلسالمي،دار الجیل، بیروت1

  .  64،ص1992
  .  6764كافر وال الكافر المسلم، رقمكتاب الفرائض، باب ال یرث المسلم ال،البخاري محمد إسماعیل، صحیح البخاري2
  .  2911رقم ،أبو داود الساجستاني، سنن أبو داود، كتاب الفرائض، باب ھل یرث المسلم الكافر3
البخاري محمد إسماعیل، صحیح البخاري،كتاب الحج،باب توریث دور مكة وبیعھا وشرائھا وأن الناس في مسجد الحرام 4

  .  1511سواء خاصة، رقم 
  .  655ص،6لبیھقي في السنن الكبرى، الجزء رواه ا5
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ومن العلو أن یرث المسلم  ،1﴾اإلسالم یعلو والیعلى علیه﴿ :قوله صلى اهللا علیه وسلم .2

 .من الكافر دون العكس

إذ أنه یبیح للمسلم أن یتزوج كتابیة، والیبیح أما القیاس فهو قیاس المیراث على النكاح  .3

 .2للكتابي أن یتزوج مسلمة، فكما صح التزوج من نسائهم فإنه یصح للمسلم أن یرث منهم

الراجح في األقوال السابقة هو ماذهب إلیه الجمهور ألن الحدیث الیرث المسلم الكافر متفق 

فما أستدل  به أصحاب الرأي على صحته دل على منع التوارث بین المسلم والكافر 

ها، ثم إنها دلت على التوارث بمفهومها أحادیث مختلف فیالقائل توریث المسلم من الكافر 

  .وى من داللة المفهوموداللة المنطوق أق

أما القیاس فال یصح ألنه في مقابلة نص، ثم إنه ال یلزم من صحة التزوج بنسائهن إرثنا 

،فالتزوج مبناه الرغبة في التوالد وقضاء الشهوة وهي 3منهم فالعبد یتزوج الحرة وال یرث منها

المسلم والكافر ولیس بین بالتزوج منهم، أما اإلرث فمبناه على النصرة والمواالة ممكنة 

  .4مواالة والنصرة

  میراث الكافر من المسلم : الفرع الثاني

وقد قسمت الخالف بین الفقهاء في أن الكافر الیرث من تركة المسلم إدا بقي على كفره 

  5التركة

  : أما إذا أسلم بعد موت مورثه وقبل قسمة التركة فإنه

                                                           
  .  656، ص6رواه البیھقي في السنن الكبرى، الجزء 1
  .  185ص،ابن القیم الجوزیة، مرجع سابق2
، 1ھاني الطعیمات، فقھ األحوال الشخصیة في المیراث والوصیة،دار الشروق للنشر والتوزیع، عمان، األردن، الطبعة 3

  .  78،ص2007السنة 
  .  80رجع نفسھ، ص،المالطعیماتھاني 4
  .  165، ص3مرجع سابق، الجزءابن قدامة المقدسي،أبو عبد هللا ابن قدامة موفق الدین 5
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  ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه الیرث من التركة سواء كان قریبا أو زوجا للمیت وذلك ألن

ذ انتقلت إلى الورثة من من المیراث متحقق حال حدوث الموت، والتركة قدالمانع 

 :، ومن ثم فال یشاركهم فیها من أسلم بعد ذلك وأستدلوا على عدم میراثه بمایلي1المسلمین

   الیرث المسلم الكافر والیرث الكافر المسلم﴿  :وسلمقوله صلى اهللا علیه﴾. 

  الیتوارث أهل ملتین شّتى﴿  :قوله علیه الصالة والسالم﴾. 

وال تحتمل تأویل  فداللة الحدیثین على عدم التوارث واضحة ألن العبارات ال غموض فیها

  .معانیها إلى غیر ذلك

منه لدل  ورثناه فإذاإن الوراثة فیها النصرة والمواالة فال یرث المسلم الكافر وال الكافر المسلم 

ولن یجعل اهللا للكافرین على ﴿  :ذلك على أن بینهما نصرة وهو منفي بعموم قوله تعالى

  .2﴾المؤمنین سبیال

  .3﴾بعضهم أولیاء بعضیأیها الذین ءامنوا التتخذوا الیهود والنصارى أولیاء ﴿  :وقوله تعالى

  ترث زوجها المسلم وكذا القریب إلى أن الزوجة الكتابیة ذهب بعض الحنابلة في قول آخر

 :، وأستدلوا بمایلي4إذا أسلم لكل منهما قبل قسمة التركة لزوال المانع من المیراثالكافر 

 5﴾من اسلم على شئ فهو له﴿  :قوله صلى اهللا علیه وسلم. 

  كل قسم "مارواه عمر بن الخطاب وعثمان ابن عفان رضي اهللا عنهما أنهما قضیا بأنه

 6"في الجاهلیة فهو على ماقسم علیه، وكل قسم أدركه اإلسالم فهو على قسم اإلسالم

   إنه إنسانا من أهله مات على غیر دین اإلسالم فورثته :أنه قال يعن زید ابن قتادة العبر

ثم إن جدي أسلم وأستشهد في حنین، وكانت أختي قد أسلمت  أختي وكانت على دینه،

فحدثه ابن األرقم أن عمر قضى أنه فخاصمتني في المیراث إلى عثمان رضي اهللا عنه 

                                                           
  .  170مرجع سابق، صابن قدامة المقدسي،أبو عبد هللا ابن قدامة موفق الدین 1
  .  141اآلیة ،سورة النساء2
  .  50اآلیة ،سورة المائدة3
  .  172مرجع سابق، صابن قدامة المقدسي،ابن موفق الدین أبوعبد هللا ابن قدامة 4
  .  2784رقم ،البخاري محمد إسماعیل، صحیح البخاري، كتاب الفرائض، باب من أسلم على میراث قبل أن یقسم5
  .  2914رقم ،و داود الساجستاني، سنن أبو داود، كتاب الفرائض، باب من أسلم على میراث[أ6
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وقاسمتني على میراث قبل أن یقسم فله نصیبه فأخذت میراثها من قریبها األول  من أسلم

 .1في میراثي من جدي

 یرغبه في اإلسالم وٕادخاله ضمن الورثة المسلمین من  إن توریث الكافر قبل قسمة التركة

 كان فیه وقد زال الشریعة السمحاء ال تحرم شخصا من المیراث لمانع  رمك

دم توریث الكافر من المسلم الراحج في األقوال السابقة هو ماذهب إلیه الجمهور من القول بع

ر، فحدیث    أدلة الجمهو  مطلقا، وذلك ألن ما أستدل به الحنابلة ال یقوى على معارضة

الذي أستدل به رضة الحدیث الصحیح ا﴾ الیقوى على مع﴿ من اسلم على شئ فهو له

  .﴿ الیرث المسلم الكافر والیرث الكافر المسلم ﴾الجمهور

من المیراث وذلك قبل قسمة التركة، وبهذا غیر أنه قد یسلم الشخص بدون قصد أخذ جزء 

  .3وابن تیمیة 2ابن القیم الجوزیةوهو ماأخذ به یأخذ نصیبه منها 

  موقف المشرع الجزائري من التوارث بین المسلم والكافر : الفرع الثالث

إلى  126بالمیراث من المادة  بالعودة إلى قانون األسرة الجزائري وبتفحص المواد المتعلقة 

نص لكن جاء في بحكم التوارث بین المسلم والكافر ، نجد أنه لم یوجد نص یتعلق 183

وهي لم توضح 4)لعان والردةمنع من اإلرث الی(من قانون األسرة الجزائري  138المادة 

حكم التوارث بین المسلم والكافر األصلي وٕانما توضح حكم التوارث بین المسلم والمرتد، 

  وهذا ماسنعالجه في المطلب الرابع

                                                           
  .  174مرجع سابق، صابن قدامة المقدسي،أبو عبد هللا ابن قدامة ابن موفق الدین 1
ھو أبو عبد هللا محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد بن حریز الزرعي الدمشقي الحنبلي ، المجتھد المفسر، النحوي 2

تیمیة فأخذ عنھ وتفنن في علوم ھجري، الزم شیخ اإلسالم ابن  691األصولي، المشھور بإبن القیم الجوزیة ، ولد سنة 
للھجرة، شذارت  751توفي سنة ...اإلسالم  وكان عارفا بالنفسیر وأصول الدین لھ مصنفات كثیرة في الفقھ والعقائد

  .  )168، ص3الجزء (الذھب
الحنبلي، المجتھد  ھو شیخ اإلسالم تقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم بن عبد السالم بن عبد هللا ابن تیمیة الحراني3

ھجري بحران،تأھل للفتوة والتدریس، كان فرید عصره في العلم والمعرفة  وبرع في جمیع  661المطلق، ولد سنة 
  .  ) 85إلى  80، ص من 3الجزء( للھجرة معتقال في القلعة شذارت الذھب 728العلوم،توفي سنة 

  .  ثموانع اإلرالمتعلقة ب 138ةقانون األسرة الجزائري ،الماد4
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وعلیه نجد المشرع یعتبر الكفر مانعا للمیراث وهو مایطبق في الجانب العملي بإعتبار أن 

  .واألئمة األربعةإختالف الدین مانعا للمیراث وهذا ما ذهب إلیه الفقهاء 

  التوارث بین المسلم والمرتد: المطلب الرابع

ي هذه الحالة تزول ألنه مهدر الدم وفوٕان كان على قید الحیاة یعتبر المرتد میتا حكما 

 1ملكیته عن أمواله ویستولى علیها ألن الردة من الجرائم الكبرى التي تهدد النظام العام

  .وعقوبتها حدیة

  میراث المسلم من المرتد: الفرع األول 

وٕانما تكون فیئا ذهب المالكیة والشافعیة والحنابلة إلى أن أموال المرتد ال تورث عنه  

  للمسلمین

وینفق منها على مصالح المسلمین ویستوي في ذلك األموال  حیث توضع في بیت المال 

  :وبرهنوا على ذلك بمایلي 2ل ردته أو التي أكتسبها بعد ردتهالتي أكتسبها قب

  فالمرتد  ﴿ الیرث المسلم الكافر والیرث الكافر المسلم ﴾: علیه وسلم قوله صلى اهللاعموم

 .وبین أقاربه التوارث بینهكافر فال یثبت 

  التي إن المرتد بردته یكون حربا على اإلسالم فیكون حكم أمواله كحكم أموال الحربي

 .تولي علیها المسلمین من غیر قتالیس

 فالمرتد والمسلم مللهم مختلفة  ﴿ الیتوارث أهل ملتین شّتى ﴾:قوله صلى اهللا علیه وسلم

 .كون المرتد خرج عن ملة اإلسالم

  ن أ ومحمد ابن الحسن من الحنفیة وبعض الحنابلة في روایة عندهم إلىوذهب أبو یوسف 

  وال فرق بین ماأكتسبه في حال إسالمه وماأكتسبه في أموال المرتد تكون لورثته من المسلمین 

                                                           
  .  81ھاني الطعیمات،مرجع سابق، ص1
  .  176ص،مرجع سابق ابن قدامة المقدسي،أبو عبد هللا ابن قدامة موفق الدین 2
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  :ودلیلهم في ذلك حال ردته

  بعثني أبو بكر رضي : الصحابة رضوان اهللا علیهم، فقد روي عن زید ابن ثابت قالفعل

 .1بین ورثتهم من المسلمینإلى أهل الردة أن أقسم أموالهم عند رجوعه عنه  اهللا

  فقال  أنه أتي بشیخ كان نصرانیا فأسلم ثم أرتد عن اإلسالم روي عن علي ابن أبي طالب

ال، قال له علي لعلك : لعلك أرتدت ألن تصیب میراثا ثم ترجع لإلسالم فقال:"له علي

، فقال له ال: قالفأردت أن تتزوجها ثم ترجع لدینك خطبت امرأة فأبو أن یزوجوها لك 

، فأمر به فضربت عنقه ثم دفع ماله كمیراث لولده من ال: إرجع إلى اإلسالم قال:علي

 .2"المسلمین

فقد ذهب إلى التفریق بین ماأكتسبه المرتد من أموال في حال إسالمه وما  بو حنیفةأأما 

، فماأكتسبه في حال إسالمه یكون لورثته من المسلمین وما  3في حال ردتهأكتسبه 

، ولو قضي به إلى 4أكتسبه في حال ردته یكون فیئا إلى بیت المال بإعتباره مال حربي

سلم من غیر المسلم وهذا غیر جائز، أما المرتدة فكل للما ورثته من المسلمین لكان توریث

  .نها التقتلتكون لورثتها من المسلمین ألأموالها 

رغم أن بعض الفقهاء یرجحون رأي أبا حنیفة إال أن أدلة الجمهور تبقى أقوى إلعتمادها 

والمرتد ، العلى الحدیث النبوي الصحیح ﴿ الیرث المسلم الكافر والیرث الكافر المسلم ﴾

  .على إعتبار إختالف دینهم ومللهم كافر بالشك وماله فیئا للمسلمین وال یرثه المسلمین

  میراث المرتد من المسلم :الفرع الثاني

على أن المرتد الیرث المسلم ألن المرتد تزول أمالكه فال یصح أن یملك قد أجمع الفقهاء 

بإرثها من المسلم، لكن إذا أسلم المرتد بعد موت مورثه قبل قسمة التركة  أمواال أخرى

                                                           
  .  93ص،محمد محدة،مرجع سابق1
  .  79ص،ھاني الطعیمات ، مرجع سابق2
  .  79ص،ھاني الطعیمات، المرجع نفسھ3
  .  177مرجع سابق، صالمقدسي،ابن قدامة أبو عبد هللا ابن قدامة موفق الدین 4
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أن الفقهاء في هذه المسألة، فیرى الجمهور أنه الیرث كالكافر األصلي وحجتهم  فأختلف

فال یعقل أن یزال ملكهم وأنتقلت إلى ملك الورثة التركة قد وجبت ألهلها بموت المورث 

یرى أنه من أما اإلمام أحمد ابن حنبل .ه وأصبح مرتداعنها بإسالم أحد رجع عن إسالم

  أسلم على میراث لم یقسم فإنه یرث وهو قول عمر ابن الخطاب وعثمان ابن عفان وعبد 

  .من أسلم على شئ فهو له ﴾﴿:بمایلي قوله صلى اهللا علیه وسلم وأحتجوااهللا ابن مسعود 

﴿ كل قسم في :صلى اهللا علیه وسلمقال رسول اهللا : قالومارواه ابن عباس رضي اهللا عنه 

  .سالم ﴾الجاهلیة فهو على ما قسم،وكل قسم أدركه اإلسالم فهو على قسم اإل

  موقف المشرع الجزائري من التوارث بین المسلم والمرتد: الفرع الثالث

بأثر إختالف إن المشرع الجزائري لم یكن دقیقا في صیاغة النصوص القانونیة المتعلقة  

عدا في حالة إختالف الدین على الوصیة فكان  الحقوق المالیة السالفة الذكرالدین عن 

  .1)تصح الوصیة مع إختالف الدین(صریحا بقوله 200نص المادة 

إال أنه في إطار دراسة أثر الردة على التوارث بین المسلم والمرتد قد صاغ مادة صریحة 

، فقد جعل المشرع الردة مانعا 2)ةیمنع اإلرث اللعان والرد(بقولها  138وهو نص المادة 

لإلرث وهنا یكون قد وفر الجهد على المجتهد والباحث في العودة إلى أحكام الفقه 

الم یرد النص علیه مكل ( بنصها 222اإلسالمي بموجب آلیة اإلحالة طبقا لنص المادة 

  .3)في هذا القانون یرجع فیه إلى أحكام الشریعة اإلسالمیة

فالمرتد الیرث المسلم وهو رأي الجمهور وال یرث المسلم المرتد وواضحفنص المادة صریح 

  .حسب رأي مالك والشافعي والمشهور عند الحنابلة

 
                                                           

  .  صحة الوصیة مع إختالف الدینالمتعلقة ب 200ةقانون األسرة الجزائري ،الماد1
  .  موانع اإلرثالمتعلقة ب 138ةقانون األسرة الجزائري ،الماد2
  .  حالة لمذاھب الفقھ اإلسالميالمتعلقة باإل 222قانون األسرة الجزائري ،الماد 3
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  لثانيالفصل ا

  مالیةالغیر أثر إختالف الدین على الحقوق 

سنقسم هذا الفصل إلى ثالث مباحث لدراسة تأثیر إختالف الدین على الحقوق الغیر مالیة 

إختالف الدین على الحضانة، في المبحث الثاني أثر إختالف الدین  في المبحث األول أثر

  .أثر إختالف الدین على الوصایة فیه على الوالیة على المال، وأخیرا مبحث ثالث
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  أثر إختالف الدین على الحضانة: المبحث األول

إن الطفل منذ والدته یمر بمراحل تختلف بإختالف حیاته العمریة، فهو عقب والدته یكون في 

یكون عاجزا عن القیام ألنه في هذه الفترة حاجة إلى من یرعى شؤونه من نظافة وتربیة 

والتعلیم، ویطلق على الحضانة والیة یكون بحاجة إلى التأدیب والتربیة بشؤونه، ثم بعد ذلك 

  .ن مناطها هو حفظ الصغیر وتربیتهألالتربیة 

  :تعریف الحضانة

اإلنسان وهو مابین صدره وعضده، وهي من الفعل حضن فحضن مأخوذة من حضن  :لغة

  .أي من مادون اإلبط إلى الكشحهو جعله في هذا الموضع الصبي 

  .1ویقال الطائر البیض أي رقد علیه للتفریخ

الحضانة هي تربیة الولد الذي الیستقل بشؤونه في سن معین من قبل من له الحق :إصطالحا

  .2لك من محارمه ألنه غیر قادر على إعالة نفسهذفي 

  3حضانةبأنها تربیة الولد ممن له حق العرفها الحنفیة 

وعرفها المالكیة بأنها حفظ الولد في بیته وذهابه ومجیئه، والقیام بمصالحه أي في طعامه 

  .4ولباسه وتنظیف جسمه وموضعه

                                                           
لبنان، سنة ،ابي الفضل جمال الدین محمد بن مكرم بن منظور،لسان العرب ، دار بیروت للطباعة والنشر، بیروت 1

  .803، ص1968
  .6،ص1997، دار الفكر الجامعي، اإلسكندریة، مصر، السنة ممدوح عزمي، أحكام الحضانة بین الفقھ ةالقضاء2
  .150، ص3محمد أمین ابن عابدین، مرجع سابق، الجزء3
  .526، ص2شمس الدین محمد عرفة الدسوقي، مرجع سابق،الجزء4
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  عما یؤذیه أي تنمیة أما الشافعیة فیرون أن الحضانة شرعا هي حفظ من الیستقل بشؤونه 

  .1ونحو ذلكالمحضون بما یصلحه بتعهده بطعامه وشرابه 

فیعرفونها بأنها حفظ الصغیر والمجنون والمعتوه وهو غسل یدیه وثیابه ودهنه نابلة حأما ال

  .2في المهد وتحریكه لیناموتكحیله وربطه 

من قانون األسرة الجزائري  62أما المشرع الجزائري فقد عرف الحضانة بنص المادة 

الحضانة هي رعایة الولد وتعلیمه والقیام بتربیته على دین أبیه والسهر على حمایته :(بقولها

  .3)وحفظه صحة وخلقا، ویشترط في الحاضن أن یكون أهال للقیام بذلك

من هذه التعریفات أنها أجمعت على أن الحضانة هي حفظ الصغیر ورعایته  والمالحظ

الحمایة والرعایة للطفل المحضون، ألن  ویكون ذلك بتسلیمه للشخص الجدیر بتوفیر هذه

  .مصلحة المحضون إعتبار أساسي في إسناد الحضانة لمن یستحقها

  جواز حضانة الكافر للمسلم:المطلب األول

آثار إنحالل الرابطة الزوجیة بالطالق أو الوفاة أو غیرها من أسباب  الحضانة هي أثر من

غیر أنه قد یكون الزوجان مختلفان في الدین كأن یسلم .التي تؤدي إنحالل الرابطة الزوجیة

األب وتبقى األم كافرةفهنا یكون الولد مسلما تبعاألبیه فهنا هل تكون الحضانة لألب على 

  .غم أنها كافرة على أساس تبعیة الشفقة والحنانر تكون لألم إعتبار تبعیة اإلسالم، أو 

                                                           
  .452، ص2الجزءمحمد ابن الخطیب الشربیني، مرجع سابق، 1
  .495، ص3أبو عبدهللا ابن قدامة موفق الدین ابن قدامة، مرجع سابق، الجزء2
  .منھ،المتعلقة بالحضانة 62قانون األسرة الجزائري، المادة 3
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  أصحاب الرأي القائل بجواز حضانة الكافر للمسلم:الفرع األول

أنه یجوز حضانة الكافر للمسلم وقد قال به اإلمام أبو حنیفة واألمام یرى أصحاب هذا الرأي 

مالك حیث ذهب المالكیة إلى أنه ال أثر إلختالف الدین على الحضانة من حیث إسنادها أو 

ما سواء كان الحاضن ذكرا أو وكان المحضون مسلإسقاطها حتى ولو كان الحاضن كافرا 

أن یفسد أخالقه وتربیته أو یربیه على من الحاضن أنثى، غیر أنه إذا خیف على المحضون 

محرم كأن یغذیه بلحم الخنزیر أو یشربه الخمر ضم إلى المسلمین لیكونوا رقباء علیه وال 

  .1الحاضن ینزع من

إال أن الحنفیة فرقوا بین حضانة النساء وحضانة الرجال فال یشترط عندهم في حضانة 

، ألن 2إال في حالة كون الحاضنة مرتدةة والمحضون النساء اإلتحاد في الدین بین الحاضن

وعلیه فإن المرتدة غیر أمینة ولكونها تحبس فال تكون قادرة على إمساكه والقیام بمصالحه 

إسالم الحاضنة ال یشترط سواء كانت الحاضنة أما أو غیرها، فلو كانت الحاضنة كتابیة أو 

على الصغیر وثنیة لم یسقط حقها في الحضانة ألن أساس هذا الحق هو الشفقة والعطف 

طباع وال دخل إلختالف الدین فیها، فإذا كانت األم كتابیة وزوجها مسلم وهي غریزة في ال

األدیان في نحو  ویبقى لها هذا الحق إلى أن یعقل الولدا الحق في حضانة ولدها منه كان له

السابعة من عمره، أو إلى أن یتضح في بقائه معها خطرا على دینه أو تشرع في تعلیمه 

                                                           
  .529، ص2الدسوقي، مرجع سابق، الجزءشمس الدین محمد عرفة 1
  .157بدران أبو العینین بدران، مرجع سابق، ص2
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المؤثرة على دینه دینها فتأخذه إلى معابدها وتقوم بطقوسها أمامه أو نحو ذلك من األمور 

  .كماسبق الذكر 1في الحضانةفعندئذ یسقط حقها 

أن یكون متحد الدین مع المحضون ألن أما الحاضن من الرجال یشترط فیه عند الحنفیة 

وال والیة على النفس مع إختالف الدین فإذا كان لولد الحضانة نوع من الوالیة على النفس 

  .2أحدهما مسلم واآلخر كافر فحق حضانته ألخیه المسلمأخوان شقیقان مسلم 

  القائلین بجواز حضانة الكافر للمسلم  أدلة: الفرع الثاني

  :بمایليیحتج أصحاب هذا الرأي 

وأبت ن سنان أنه أسلم برافع عن عبد الحمید بن جعفر عن أبیه عن جده أبو داوود ارواه م

إبنتي فطیم أو شبهه، وقال رافع : فأتت إلى النبي صلى اهللا علیه وسلم وقالتإمرأته أن تسلم 

أقعد ناحیة وقال لها أقعدي ناحیة وقال لهما  ﴿:فقال النبي صلى اهللا علیه وسلم. ابنتي

فمالت  ﴾اللهم أهدها  ﴿:فمالت الصبیة إلى أمها، فقال النبي صلى اهللا علیه وسلم ﴾أدعواها

  .3الصبیة إلى أبیها

خیر األب المسلم واألم الكافرة بإبنتهما فدل الحدیث على أن الرسول صلى اهللا علیه وسلم 

والمقصود هنا حضانتها وهذا التخییر دلیل شرعیة األم في الحضانة ولو كانت كافرة الصغیرة 

  .وهو دلیل على أنه ال أثر إختالف الدین على الحضانة

                                                           
  .179أحمد محمود الشافعي، مرجع سابق، ص1
  .180أحمد محمود الشافعي، المرجع نفسھ، ص2
  .2244أبو داود السجستاني،سنن أبو داود، كتاب الطالق،باب إذا أسلم أحد الوالدین، رقم 3
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ویستدلون كذلك على أن مناط الحضانة هو اإلرضاع وخدمة الولد الصغیر وهذا ال یتأتى إال 

وأصبر على تربیته في المرحلة األولى من حضانة أمه ألنها أقرب الناس إلیه وأرفقهم به ب

  .1حیاته لذا فوض إلیها أمر حضانته وتربیته

وٕاشتراطه في الرجال راجع أما الحنفیة فقد أستدلوا على عدم إشتراط إتحاد الدین في النساء 

ما ألف بإختالف الدین وهي غریزة فیهن، إلى أن الشفقة على المحضون في النساء التخت

لدین وٕاختالف على إتحاد ا نيألن التعصیب مبإشتراط إتحاد الدین في العصبات من الرجال 

  .2الدین یمنع التعصیب

أما حضانة المرأة المرتدة ففیها خطر على المحضون فأصبحت غیر أهل وغیر أمینة علیه 

  .3أن الولد یتضرر من حبسها، فإذا عادت إلى اإلسالم رجع لها حقها في الحضانة اكم

  عدم جواز حضانة الكافر للمسلم :المطلب الثاني

  .یرى بعض الفقهاء أنه الیجوز للكافر أن یحضن المسلم وأن المسلم مثله أحق به

  واز حضانة الكافر للمسلمجأصحاب المذهب القائل بعدم : الفرع األول

ذهب اإلمام الشافعي واإلمام أحمد بن حنبل وبعض التابعین لمذهبهم إلى عدم جواز  

، ذلك ألن حضانة الكافر للمسلم فیها خطر على المسلم في المساس 4حضانة الكافر للمسلم

  .بدینه وفي تكوین شخصیته فال تثبت الحضانة لكافر على مسلم

                                                           
  .173الشافعي، مرجع سابق، صأحمد محمود 1
  .43، ص3عالء الدین الكاساني، مرجع سابق، الجزء2
  44عالء الدین الكاساني، المرجع نفسھ،ص3
  .297، ص9أبو عبد هللا ابن قدامة موفق الدین ابن قدامة، مرجع سابق، الجزء4
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  القائلین بعدم جواز حضانة الكافر للمسلم  أدلة: الفرع الثاني

  :إحتج أصحاب هذا الرأي بعدة حجج منها

بین المسلمین واهللا عزوجل قطع الوالیة  -والیة تربیة –ع من الوالیة و إن الحضانة ن .1

 والكفار، وجعل المسلمین بعضهم أولیاء بعض، والكافرین بعضهم أولیاء بعض،

التي قطعها ربنا تبارك وتعالى بین المسلمین والحضانة من أقوى أسباب المواالة 

 .1﴾ولن یجعل اهللا للكافرین على المؤمنین سبیال﴿:مصداقا لقوله تعالىوالكفار 

على دینه وتلقینه أحكامه، فیصعب بعد كبره حریص على تربیة الطفل إن الحاضن  .2

رسول اهللا صلى ال إنتقاله عنه، وقد یغیره عن فطرة اهللا التي فطرها اهللا لعباده كما ق

 :اهللا علیه وسلم

، فالحاضن 2﴾كل مولود یولد على الفطرة فأبواه یهودانه أو ینصرانه أو یمجسانه  ﴿

الكافر ال یؤمن من تهوید المحضون أو تنصیره فالمهم إخراجه عن 

كإعتبار أساسي وأساس شرعي، فالحضانة یراعى فیها مصلحة المحضون .اإلسالم

أو خلقه أو وال قیام لحضانة یكون الهدف من ورائها اإلضرار بالمحضون في جسده 

دینه أو شخصیته، فإذا ثبت هذا اإلضرار یعتبر هنا إختالف الدین مانعا لحضانة 

  .وخلقه وال یلحقه مساس في شخصیته حتى ال یتأثر دین الولدالكافرة لولدها المسلم 

 

                                                           
  .141سورة النساء، اآلیة 1
  .1385باب ما قیل في أوالد المشركین، رقم  البخاري محمد إسماعیل، صحیح البخاري، كتاب الجنائز،2



 مالیةالغیر أثر إختالف الدین على الحقوق         ثانيالفصل ال

53  

 

  األدلة التي إعتمد علیها القائلین بجواز حضانة الكافر للمسلم مناقشة

قال فیه العلماء أنه حدیث ضعیف ومن بینهم اإلمام یحي ابن إن حدیث رافع ابن سنان 

وقال أنه الیثبته أهل النقل وقال في إسناده وضعفه كذلك ابن المنذر  1.2سعید القطان

  .3مقال

  .5في إسناده إختالف كثیر وألفاظه مختلفة 4وقال فیه أبن حجر

  .هذا خبر لم یصح قط:بعد أن صاغ الحدیث 6وقال فیه ابن حزم

ل بأن إختالف الدین مانع فهو حجة لمن قاثم إن التسلیم بصحة الحدیث المطلق 

للحضانة، فإن الصبیة لما مالت إلى أمها دعا النبي صلى اهللا علیه وسلم بالهدایة لها 

لهدي اهللا الذي أراده لعباده فمالت إلى أبیها، وهذا یدل على أن كونها مع الكافر خالف 

  .وأبطل ذلك اهللا عزوجل بدعوة الرسول صلى اهللا علیه وسلم

: "الرسالة في فقه اإلمام مالك"رحمه اهللا في كتابه المسمى 7القیرواني وقال ابن أبي زید

وأولى ما  إعلم أن خیر القلوب أوعاها للخیر، وأرجى القلوب للخیر مالم یسبق الشر إلیه،"

                                                           
لھجرة، كان إذا قرأ القرآن  120ھو یحي ابن سعید ابن فروخ اإلمام العلم سید الحفاظ أبو سعید التمیمي البصري،ولد سنة 1

  .)198،ص1الجزء(للھجرة،تذكرة الحفاظ 198سقط حتى یصیب وجھھ األرض، توفي سنة 
  .210، ص4، الجزء6في ھدي خیر العباد، مؤسسة الرسالة، بیروت، لبنان، الطبعة ابن القیم الجوزیة، زاد المعاد 2
  .211قیم الجوزیة، المرجع نفسھ، صابن ال3
ھو أمیر المؤمنین في الحدیث حافظ عصره، شھاب الدین أبو الفضل أحمد ابن علي بن محمد ابن محمد ابن علي ابن أحمد 4

الكناني العسقالني، مصري األصل والمولد والمنشأة والدار والوفاة الشافعي مذھبا، ولد الشھیر بإبن حجر نسبة إلى آل حجر 
للھجرة ، شذارت الذھب  852ھجري ، من مؤلفاتھ تھذیب الكمال، التلخیص الحبیر ، فتح الباري، توفي سنة  773سنة 

  ).270، ص4الجزء(
  .213ابن القیم الجوزیة، مرجع سابق، ص5
د علي أبن أحمد بن سعید ابن حزم بن غالب الفارسي األصل األندلسي القرطبي، كان واسع العلم ھو العالمة أبو محم6

 456بالكتاب والسنة واآلداب ، كان شافعیا ثم انتقل إلى الظاھریة ، أشھر كتبھ المحلى باآلثار ومراتب اإلجماع توفي سنة 
  . للھجرة

القیرواني، كان إمام المالكیة في وقتھ وجامع مذھب اإلمام مالك كان  ھو أبو محمد عبد هللا ابن عبد الرحمان بن أبي زید7
  . للھجرة 386واسع العلم كثیر الحفظ بصیرا بالرد على أھل األھواء كان یلقب بمالك الصغیر، توفي سنة 
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ى قلوب أوالد المؤمین عنى به الناصحون ورغب في أجره الراغبون إیصال الخیر إل

الصغار بكتاب اهللا تعالى یطفئ غضب اهللا، وأن تعلیم لیرسخ فیها، فإنه روي أن تعلیم 

  .1"الشئ في الصغر كالنقش على الحجر

إذا كان من یحضنه كافرا فمن أین یتعلم الولد الصغیر حدود ما أنزل اهللا على رسوله 

هذا إن لم یلقنه أمور دینه الكافر أن یعلمه الصالة على سبع فهل ینتظر فذا الحاضن 

أو یفسد علیه فطرته، ذلك أن توقع الضرر على عقیدة  اإلسالمومخالفة من معاصي 

ه أمر ال یستبعد إن لم یكن األصل، وما أكبره من ضرر أن ینشأ الطفل وٕافساد فطرت

مؤتمر بأوامره، إضافة إلى الطفل جاهال حدود ما أنزالهللا على رسوله غیر منته بنواهیه 

مع الكافر ستنطبع على نفسه أي صاحب العقل الناشئ والطباع الساذجة أن ترك الطفل 

  .وهو في وسط كله كفر وجحودصورة یراها وتنقش في قلبه أي عقیدة یتلقاها 

وتعاونوا على البر والتقوى وال  ﴿:ال یجوز لقوله تعالى إن وضع الصغیر عند الكافر

  3﴾یأیها الذین ءآمنوا كونوا قوامین بالقسط  ﴿:وقوله تعالى 2﴾تعاونوا على اإلثم والعدوان

  .4﴾وذروا  ظاهر اإلثم وباطنه﴿:وقوله كذلك

                                                           
  .217ابن القیم الجوزیة ، مرجع سابق ص1
  .2سورة المائدة، اآلیة 2
  .135سورة النساء، اآلیة 3
  .120األنعام، اآلیة سورة 4
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الصغیر في وسط یتعود فیه على سماع الكفر واإللحاد وعلى جحد النبوة فمن ترك 

ولم یعاون على البر اإلسالمي فقد عاون على اإلثم والعدوان والتهكم على أحكام الدین 

  .لقسط ولم یترك ظاهر اإلثم وباطنهولم یقم باوالتقوى 

والراجح في األقوال السابقة هو الرأي القائل بعدم جواز حضانة الكافر للمسلم لما فیه من 

  .والحفاظ على الدینتفادي للفساد والمضرة 

  موقف المشرع الجزائري من حضانة الكافر للمسلم :الفرع الثالث

من  62نجد المادة المواد الخاصة بالحضانة بالرجوع لمواد قانون األسرة الجزائري، وفي 

  :قانون األسرة الجزائري التي تنص على

والسهر على حمایته الحضانة هي رعایة الولد وتعلیمه والقیام بتربیته على دین أبیه (

  وحفظه صحة وخلقا، 

  .1)ویشترط في الحاضن أن یكون أهال للقیام بذلك 

مصالحه وحمایته،ویشترط في فالحضانة هي حفظ الطفل وصیانته والقیام على ومنه 

وذا سلوك حسن وله القدرة على ویجب أن یكون بالغا وعاقال القدرة على ذلك الحاضن 

یه سلبا سواء في جسده أو في شخصه، وعلى حمایة المحضون من كل ما یؤثر عل

                                                           
  .، المتعلقة بالحضانة 62قانون األسرة الجزائري، المادة 1
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این توافر هذه الشروط في القاضي المختص في منح الحضانة أو إسقاطها أن یع

  .بعد دراسة القضیة وتفاصیلهاعند النطق بحكم الحضانة الحاضن 

الطالق بإرادة (بالطالقفهذه المادة ال تطرح أي إشكال عندما تنحل الرابطة الزوجیة 

إلنحالل غیر أنه هناك سبب آخر ، أو الوفاة )الزوج، التطلیق بطلب من الزوجة، الخلع

أو ردة أحدهما إذا كانا مسلمین، وهو إسالم أحد الزوجین إذا كانا كافرین الرابطة الزوجیة 

فإذا أصبح دین الزوج یختلف عن دین الزوجة تنحل الرابطة وجوبا إال إذا كان الزوج قد 

  .تزوجها وهي كتابیة فهنا التدخل في إطار إنحالل الرابطة الزوجیة إلختالف الدین

من قانون األسرة الجزائري یحتم أن یربى الولد  62ادة فنص المفإذا كان األب هو الكافر 

، ثم إن المادة تؤكد على دین والده الكافر وهذا الیتماشى مع مبادئنا وشریعتنا السمحاء

  .یة الولد على الكفر وهو دین أبیهعلى ضرورة أن یكون الحاضن أهال للقیام بترب

وجیة بإسالم أحد الزوجین أو حالة إنحالل الرابطة الز  وٕانطالقا من قصور هذه المادة في

على دین (وتستبدل عبارة وعلیه فإنه یتعین إعادة النظر في صیاغة المادة  ردة أحدهما

  حتى تتماشى مع الشریعة، ومنه تصبح صیاغة المادة )على دین اإلسالم(بعبارة ) أبیه

  :بعد اإلستبدال بمایلي 

والسهر على حمایته  على دین اإلسالمعلیمه والقیام بتربیته الحضانة هي رعایة الولد وت(

  وحفظه صحة وخلقا،

  .)ویشترط في الحاضن أن یكون أهال للقیام بذلك
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من قانون األسرة الجزائري نجد أن المشرع إستند على المذهب  62وبإستقراء نص المادة 

  .المالكي في إسناد الحضانة

أن المحاكم تأخذ بالمذهب المالكي في هذه المسألة، وبالرجوع لإلجتهادات القضائیة نجد 

  :حیث جاء في أحد قراراتها مایلي

من المقررشرعا وقانونا أن األم أولى بحضانة ولدها ولو كانت كافرة إال إذا خیف على (

  1)دینه

أحق بولدها المسلم مالم یعقل األدیان ویخشى علیه أن یألف الكفر فالحاضنة الذمیة 

، ه إذا خیف أن یألف الكفر بوجود أدلة أنتزع منها ولولم یعقل األدیانومقتضى هذا أن

فالخوف من تغذیته من لحم الخنزیر أو الخمر ضم إلى أناس من المسلمین وینتزع منها 

  .حفاظا على الولد وعلى دینهبحكم القاضي 

  

  

  

  

  

                                                           
  .1989، مارس 52221قرار المحكمة العلیا، ملف رقم1
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  الوالیة على المال أثر إختالف الدین على : ثانيالمبحث ال

یحتاج إلى من یقوم بحفظه وصیانته وٕاستثماره ویسمى هذا  فإنه مال إذا كان للصغیر

وتكون هذه الوالیة بالولي الشرعي على الصغیر، الشخص القائم بإستثمار المال وحفظه 

ثم تنتقل إلى الوصي الذي یعینه األب ثم لوصي لألب أوال دون وجود مزاحم في وجوده 

  .نه القاضيثم لوصي القاضي الذي یعیالوصي ثم للقاضي 

ألنهم عاجزین على الصغار نظرا لمصلحتهم ألن الوالیة إنما تثبت ویقدم األب على غیره 

أشخاص آخرون ینوبون عن التصرف بأنفسهم لذا كان من الضروري أن یتولى أمورهم 

، فوالیة األب تقدم على 1وأساس ذلك توفر عامل العطف والشفقةعنهم في تصرفهم 

  .ألوالده غیرها ألنه أقرب الناس

ثم نبین الحكم عند إختالف دین لذا سنتطرق لتعریف مصطلح الوالیة لغة وٕاصطالحا 

  الولي عن دین الولد القاصر 

ویقال ولي علیه اي مصدر لكلمة ولي، والولي هو الناصر  :أوال تعریف الوالیة لغة

ویأتي الولي ینوب عنه في أمر ما، والوالیة تطلق على والیة السلطان ووالیة اإلمارة، 

، والولي ضد العدو، وكل أي نزل علیها المطر كثیرا بمعنى القرب، ویقال ولیت األرض

                                                           
محمد علي محجوب، األحوال الشخصیة في الشریعة اإلسالمیة والقوانین التي تحكمھا في مصر، شركة ناس للطباعة، 1

  .565القاھرة، مصر،ص
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الذي یتولى أموره ویقوم بمصالحه، أما الوالیة  فولي الیتیم هومن ولي أمر أحد فهو ولیه 

  .1في الزواج فولي المرأة الذي یتولى عقد زواجها

هي نیابة شرعیة یتولى بموجبها الولي الشرعي حفظ  :ثانیا تعریف الوالیة إصطالحا

  .2وتنمیة أموال من هو تحت والیته تحقیقا لمصلحة المولى علیه

  .  3فالوالیة على أموال ناقص األهلیة وفاقدها تكون باإلشراف على أموالهم وٕاستثمارهم

فاقدو  یخضع( منه بنصها  44ولقد نص المشرع الجزائري في القانون المدني في المادة 

األحوال ألحكام الوالیة والوصایة، أو القوامة ضمن الشروط األهلیة وناقصوها بحسب 

  .4)هذا القانون  ووفقا للقواعد المقررة في

المولى علیه القاصر فهنا یطرح المشكل عن الحكم  لكن قد یختلف دین الولي عن دین

  .من هذه المسألة وعن الموقف القانوني للمشرع الجزائريالشرعي في هذه الحالة 

  والیة المسلم على غیر المسلم : المطلب األول

نه من طرف األب أو قد یتولى المسلم إدارة أموال قاصر غیر مسلم لقرابة بینهما أو لتعیی

  .ذه الوالیة على أموال غیر المسلممدى جواز همن طرف القاضي، إال أنه یجب مراعاة 

  

                                                           
  .385، ص3مكرم بن منظور، مرجع سابق، الجزء لدین محمد بنجمال اابي الفضل 1
  .27، ص1994، السنة 1نزیھ حماد، نظریة الوالیة في الشریعة اإلسالمیة، دار القلم، دمشق، سوریا، الطبعة 2
  .146، ص4وھبة الزحیلي، مرجع سابق ، الجزء3
  .ة والوصایة والقوامةمنھ المتعلقة بالوالی 44القانون المدني الجزائري ، المادة 4
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  والیة المسلم على غیر المسلم المذهب القائل بعدم جواز: الفرع األول

إلى عدم جواز والیة المسلم على ذهب جمهور الفقهاء وأبو حنیفة ومالك وأحمد بن حنبل 

، وعللوا ذلك بعدم وجود والیة بین المسلم وغیر المسلم في القرآن الكریم 1غیر المسلم

والذین كفروا ﴿:، وكذلك قوله تعالى2﴾مالكم من والیتهم من شئ ﴿:مصداقا لقوله تعالى

فهذه اآلیات الكریمة تدل على أن الحكم الشرعي للوالیة بین  3﴾بعضهم أولیاء بعض

المسلم وغیر المسلم هو عدم الجواز باألدلة المذكورة، وعلیه فإن إختیار ولي مسلم أفضل 

ولو كان هذا الولي المسلم ال توجد فیه بعض المواصفات الموجودة في من ولي كافر 

لم یعلم وینتهي بنواهیه، فإن ر فیكفیه شرف أنه مسلم فیأتمر بأوامر اإلسالم الولي الكاف

أحكام الشریعة اإلسالمیة الغراء، بخالف  الحكم في مسألة معینة فعلیه بالرجوع إلى

الكافر الذي الیدرك أمور تسییر هذه األموال وكیف یستثمرها وفق أحكام الشرع، وهذا 

  .م على غیر المسلمز والیة المسلماجعل الفقهاء یقولون بعدم جوا

  المذهب القائل بجواز والیة المسلم على غیر المسلم:الثانيالفرع  

  في مقابل المذهب القائل بعدم جواز والیة المسلم على غیر المسلم هناك مذهب آخر 

 علىیرى أنه یجوز والیة المسلم على غیر المسلم في تسییر أمواله وٕاستثمارها وأحتجو 

  :بمایلي 4جواز والیة المسلم على غیر المسلم

                                                           
  204بدران أبو العینین بدران، مرجع سابق، ص1
  .72سورة األنفال، اآلیة 2
  .73سورة األنفال، االیة 3
  .205العینین بدران، مرجع سابق، ص بدران أبو4
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المقصود من والیة المال التي أجازوها هو توفر األمانة والثقة وهذه الصفة  .1

السنة من غیرهم ألنهم یتبعون هدي القرآن الكریم و  رمتوفرة في المسلمین أوف

 .النبویة الشریفة

أي مفسدة وال إن والیة المسلم على غیر المسلم في تسییر أمواله ال تسبب  .2

 .تلحق المسلم بأي ضرر

إن هذه الوالیة تعتبر من أعمال البر والخیر واإلحسان التي یدعو إلیها الشرع  .3

 .الحكیم

غیر مسلم قد تدفعه وترشده إلعتناق اإلسالم إن تولي المسلم إدارة أموال قاصر  .4

 .لمسلمین عن قربلبعد مخالطته 

  م المسلغیرالمسلم على والیة : ثانيالمطلب ال

قد أجمع الفقهاء على عدم غیر المسلم على المسلم نظرا لألبعاد التي تنطوي علیها والیة 

  .1جواز والیة غیر المسلم على المسلم في إدارة أموال القصر وٕاستثمارها

  أدلة عدم جواز والیة غیر المسلم على المسلم: الفرع األول

  :عدة أدلة منهابالمسلم على المسلم  الفقهاء على عدم جواز والیة غیر لقد أستدل

                                                           
  .153، ص5عالء الدین الكاساني، مرجع سابق، الجزء1
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، وبتولي غیر المسلم 1﴾ن یجعل اهللا للكافرین على المؤمنین سبیاللو ﴿:قوله تعالى .1

أمور المسلمین وهذا یتنافى مع أحكام اآلیة  اإدارة أموال المسلم یكون الكفار قد تولو 

 .الكریمة

إن جعل الكافر ولیا على المسلم یشعر المسلم بالذل والهوان، فالمسلم یعلو بدینه فال  .2

وهذا ما الیطیقه المسلم في یخضع للكافر الذي یعادي اإلسالم بالوالیة على ماله 

 .تولي الكافر علیه

ألن على المسلم إن الوالیة أساسها المودة والرحمة وهذا الیتماشى مع والیة الكافر  .3

 .2الرحمة والمودة والشفقة التوجد مع إختالف الدین

على أموال الصغار القصر وتكون الوالیة بعد األب إلى من  في الوالیةیقدم األب على غیره 

یختاره األب ولیا وهو مقدم على والیة الجد ألن إختیار األب لولي یدیر شؤون أبنائه القصر 

، لكن قد یكون األب أو الجد 3ذلك رغم وجود الجد دلیل على كفاءة هذا الولي وأهلیته لمباشرة

غیر مسلمین والقاصر مسلم كما في حالة ردة األب عن اإلسالم، أو إسالم الصغیر دون 

فهذه الوالیة أبویه، أو أسلمت األم فأصبح الولد القاصر مسلما بالتبعیة لها وبقي األب كافرا 

وتنتقل إلى الولي الذي أختاره أو ا یط تلقائالتي یقوم بها األب على أموال أوالده القصر تسق

                                                           
  .141سورة النساء، اآلیة 1
  64نزیھ حماد، مرجع سابق، ص2
  .567محمد علي محجوب، مرجع سابق، ص3
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بإتفاق الفقهاء لقوله تنتقل الوالیة للقاضي إلى الجد، وفي حالة عدم وجود أي ولي مسلم 

  .1﴾السلطان ولي من ال ولي له ﴿:صلى اهللا علیه وسلم

عاقال  ،وبالرجوع للشروط الواجب توفرها في الولي على المال نجد أن یكون الولي بالغا

ألن فاقد األهلیة الیمكن أن یمارس الوالیة على نفسه وعلى أمواله فكیف یتولى إدارة  ،حرا،

أموال الغیر ألن الوالیة المتعدیة فرع للوالیة القاصرة، إضافة أن الیكون سفیها یخشى منه 

  .تبدید أموال القاصر

فلو كان األب غیر مسلم والولد مسلم  -وخالصة فإن إتحاد الدین بین الولي والولد القاصر

فالوالیة هنا  –كأن تسلم أمه وهو صغیر وبقي األب على دینه فأعتبر مسلما تبعا ألمه 

ولي شرعي آخر مسلم فإذا لم یوجد تنتقل إلى التثبت لألب على أوالده القصر تنتقل إلى 

ألن والیة القاضي الحالة ال یشترط إتحاد الدین بین القاصر والقاضي وفي هذه القاضي 

من رعایا الدولة المسلمین الذي هو ولي من الولي له والیة عامة مستمدة من رئیس الدولة 

  .2وغیر المسلمین

  موقف المشرع الجزائري من الوالیة بین المسلم وغیر المسلم :الفرع الثاني

من والیة المسلم على غیر المسلم فنالحظ أنه لم یرد نص بالنسبة لموقف المشرع الجزائري 

في قانون األسرة الجزائري یحدد الحكم من إختالف الدین وأثره على والیة المسلم على غیر 

                                                           
م ، كتاب 1998ھـ 1419، السنة 1ابن ماجة أبو عبد هللا القزویني، سنن أن ماجة ، مكتبة المعارف ، السعودیة، الطبعة 1

  .1881النكاح إال بولي، رقم 
  .568محمد علي محجوب ، مرجع سابق، ص2
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كل مالم یرد النص علیه في هذا القانون، ( التي تنص  222المسلم لذا نرجع لنص المادة 

وهذه المادة تحیلنا وفقا آللیة اإلحالة لمذاهب الفقه 1)ى أحكام الشریعة اإلسالمیةیرجع فیه إل

اإلسالمي، وبالنظر لمذاهب الفقه اإلسالمي نجدها تجیز والیة المسلم على غیر المسلم لما 

على المسلم وال یلحقه اي ضرر جراء تولیه إدارة أموال قصر غیر فیها من أجر ومنافع 

  .مسلمین

بة لوالیة غیر المسلم على المسلم فإن قانون األسرة الجزائري لم یورد فیها نص أما بالنس

لذا نرجع إلى أحكام الفقه اإلسالمي عن طریق اإلحالة إلى مذاهب الفقه اإلسالمي كذلك 

كل مالم یرد النص ( من قانون األسرة الجزائري التي تنص 222التي تحیلنا إلیها المادة 

،وبالرجوع لما تنص علیه )یرجع فیه إلى أحكام الشریعة اإلسالمیةعلیه في هذا القانون، 

ائزة شرعا لألدلة المذكورة مذاهب الفقه اإلسالمي فإن والیة غیر المسلم على المسلم غیر ج

  .سابقا

  

  

  

  

                                                           
  .لمذاھب الفقھ اإلسالمي باإلحالة، المتعلقة 222قانون األسرة الجزائري، المادة 1
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 أثر إختالف الدین على الوصایة : المبحث الثالث

 ولكن في اللغة فیطلقونهناك بعض الفقهاء یفرقون في اإلصطالح بین اإلیصاء والوصیة 

  .نفس المعنى على اإلیصاء والوصیة

وهي وهو الموصى به الوصایة والوصیة والوصاة كلها بمعنى واحد :تعریف الوصایة لغة

  .اتها، ووصى األرض وصاءا أي اتصل نبمصدر للفعل وصى أي خّس بعد رفعة

ویقال أوصى إلى فالن بكذا أو أوصى  1أي جعله یتصرف في أمرهووصاه توصیة ووصایة 

  .له بكذا بمعنى عهد إلیه

 القصر هي قیام األب بتعیین خلیفة عنه في القیام بشؤون أوالده :تعریف الوصایة إصطالحا

  .2، ویسمى في هذه الحالة الوصي المختارواإلشراف علیهمبعد موته 

حیث في مال ولده بعد وفاته وتثبت لمن تثبت له الوالیة على مشروعیتها فقد اتفق الفقهاء 

  .3بعد وفاة والدهمیعهد إلیه بالنظر في أموال أوالد المتوفى القصر 

أوصى إلى الزبیر تسعة من أصحاب النبي صلى اهللا :"أنه قالوقد روى هشام ابن عروة 

فكان  اهللا عنهمعلیه وسلم منهم عثمان ابن عفان عبد الرحمان بن عوف وأبن مسعود رضي 

  .4"یحفظ علیهم أموالهم

                                                           
  .576محمد علي محجوب، مرجع سابق، ص1
  .156نزیھ حماد، مرجع سابق، ص2
  .157نزیھ جماد، مرجع نفسھ ص3
  .158زیھ حماد، مرجع سابق، صن4
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أو آلت إلیهالوصایة ویشترط في الوصي سواءا كان مختارا من األب أو معینا من القاضي 

أن یكون كامل األهلیة متمتعا بكامل قواه العقلیة تلقائیا كالجد إذا لم یعین األب وصیا 

  .1یة علیهرا على إدارة من له الوصاوالجسدیة، وأن یكون عدال أمینا قاد

ألن الوالیة التصرف  مجنون والمعتوه والعبد ومن الیحسنفال یصح اإلیصاء للصغیر وال

وٕادارته في مال غیره  حق التصرف ون لهكلواحد من هؤالء على أموالهمفمن باب أولى الی

  .2واإلشراف علیه

الشرعي ولكن اإلشكال یظهر إذا أختلف دین الوصي على دین الموصى علیه فماهو الحكم 

سلم، وهذا ماسنعالجه في في وصایة المسلم على غیر المسلم ووصایة غیر المسلم على الم

المطلبین اآلتیین مع التطرق لموقف المشرع الجزائري من وصایة المسلم على غیر المسلم 

  .ووصایة غیر المسلم على المسلم

  وصایة المسلم على غیر المسلم: المطلب األول

غیر مسلمین تبعا قد یكون الوصي مسلم ولكن األوالد القصر الذي یقوم بالوصایة علیهم 

وتبعها أوالده في دیانتها بحكم تولي حق حضانتهم ألبیهم أو ألمهم كما لو كانت األم كتابیة 

  .لم ویتبعه أوالده في دیانتهأو یكون األب غیر مس

  

                                                           
  .577محمد علي محجوب، مرجع سابق، ص1
  .577محمد علي محجوب، المرجع نفسھ، ص2
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  المسلممدى جواز وصایة المسلم على غیر : الفرع األول

ذلك ألن المسلم تتوفر فیه اتفق الفقهاء على جواز وصایة المسلم على أوالد غیر المسلم 

من العدل واألمانة والثقة، فهو أهل للوالیة على الكافر لعله یصلحه ویهدیه الصفات الحمیدة 

خصوصا وأن التأثیر في شخصیة وتفكیر الولد القاصر تكون في إمكانه بإظهاره لإلسالم 

فجواز هذه الوصایة على أوالد الكافر یكون تصرفا في محله لمحاسن األخالق ومكارمها، 

  .1أهال لذلكصادرا من شخص 

  إذا كانت تركة هذا األخیروصایة المسلم غلى أوالد غیر المسلم القصر غیر أنه التصح 

 2مما الیحل للمسلم التصرف فیه بما حرمه الشرع كالخمر والخنزیر وغیرها من المحرمات 

وتعاونوا على البر ﴿:ألن في ذلك إعانة لهم على المعصیة وهذا یتنافى مع قوله تعالى

  .3﴾والتقوى والتعاونوا على اإلثم والعدوان

المحرمة في الشریعة  ه الغیر مسلمیفإذا حافظ الوصي على ممتلكات هذا الموصى عل

  . الذي نهى عنها اهللا عز وجلاإلسالمیة یعد بابا من أبواب التعاون على اإلثم والعدوان 

  موقف المشرع الجزائري من وصایة المسلم على غیر المسلم : الفرع الثاني

بالرجوع لمواد قانون األسرة الجزائري في الجزء المتعلق بالوصایة على أموال القصر نجد أن 

ولم یبین موقفه القانوني ومن هنا یتعین المشرع الجزائري لم ینص على حكم هذه المسألة 

                                                           
  .217سابق، صبدران أبو العینین بدران، مرجع 1
  .379، ص6أبو عبد هللا ابن قدامة موفق الدین ابن قدامة، مرجع سابق، الجزء2
  .2سورة المائدة، اآلیة 3
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سرة من قانون األ 222العمل بأحكام مذاهب الفقه اإلسالمي الذي تحیل علیها المادة 

كل مالم یرد النص علیه في هذا القانون، یرجع فیه إلى أحكام (تنص على  والتيالجزائری

  .ة اإلحالة المقررة قانونا للقاضيبمقتضى آلی 1)الشریعة اإلسالمیة

ومنه فإنه یجوز أن یكون المسلم وصیا على أوالد غیر المسلم لكن بشرط أن تكون التركة 

الشریعة اإلسالمیة والیتعارض مع وال یتنافى مع مقاصد مما یحل للمسلم التصرف فیه 

  .غیر المسلممبادئها وتجنب إدارة ما حرمته الشریعة اإلسالمیة في تركة 

  وصایة غیر المسلم على المسلم: المطلب الثاني

لوجود قرابة بینهم أو ألن المتوفى قبل وفاته عین قد یعهد للكافر الوصایة على أوالد المسلم 

هذا الوصي الغیر مسلم على القیام بشؤون أوالده وٕادارة أموالهم واسثمارها ومراعاة مصالحهم 

رعي من هذه شلكن هل یصح تعیین الكافر كوصي على أوالد المسلم وماهو الحكم ال

  .وماهو موقف المشرع الجزائري منهاالوصایة 

  مدى جواز وصایة الكافر على المسلم : لالفرع األو

اإلتفاق في الدین باعث على العنایة الیجوز اإلیصاء لمن یكون مخالفا للقاصر في دینه ألن 

أما اإلختالف في الدین بالقاصر واإلهتمام بأمره ومراعاة مایصلح له ومایسبب له الضرر 

ع الفجوة بین على توسی ویساعدباعث في الغالب على ترك النظر في مصالح الموصى له 

  .الوصي والموصى علیه
                                                           

  .، المتعلقة باإلحالة إلى مذاھب الفقھ اإلسالمي222قانون األسرة الجزائري، المادة 1



 مالیةالغیر أثر إختالف الدین على الحقوق         ثانيالفصل ال

69  

 

 1من النظام العام الیقبل المخالفةوهو ساسي وهام في تعیین الوصي أوشرط إتحاد الدین 

  :والعلماء لعدة أسباب منهالذلك فإن وصایة الكافر على المسلم باطلة بإجماع الفقهاء 

یجعل اهللا  ولن﴿:للوصایة على المسلم لقوله تعالى إن الكافر لیس أهال .1

 .2﴾للكافرین على المؤمنین سبیال

إن الكافر غیر عدل والغیر عدل ال تجوز وصایته وٕانما اإلیصاء یجوز  .2

لمن هو أهل للعدالة واألمانة والثقة، وذلك ألن اهللا عزوجل قال في 

ال یألونكم ﴿:وقوله كذلك 3﴾ال یرقبون في مؤمن إال والذمة ﴿:الكافرین

 4﴾خباال ودو ماعنتم 

ومنه فإن الوصایة التجوز للكافر على المسلم نظرا للحكم الذي تضمنته اآلیات الكریمة 

ابقة في حق الكفار، فهم لیسو أهال للعدالة واألمانة والصدق والثقة، فالخبث صفة راسخة الس

وتولیهم لمراكز ومناصب ال تتالءم معهم، فالمسلم أولى بالوصایة لذا الیجوز توصیتهم فیهم 

ة والقوامة على غیره من المسلمین مهما قل شأنه والكافر یستبعد مهما عال شأنه، والوالی

  .بالكفر فالعلو والرفعة باإلسالم واإلنحطاط والسخط

  

  

                                                           
  .579محمد علي محجوب، مرجع سابق، ص1
  .141سورة النساء، اآلیة 2
  .10التوبة، اآلیة سورة 3
  .118سورة آل عمران، اآلیة 4
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  موقف المشرع الجزائري من وصایة الكافر على المسلم : الفرع الثاني

ري ضمن المواد المتعلقة بالوصایة، وفي في قانون األسرة الجزائقد نص المشرع الجزائري 

تحدد الموقف القانوني للمشرع الجزائري إطار وصایة الكافر على المسلم على مادة صریحة 

من وصایة الكافر على المسلم والذي سایر فیها الفقه اإلسالمي حیث جاء في نص المادة 

عاقال، قادرا، أمینا، یشترط في الوصي أن یكون مسلما، (من قانون األسرة الجزائري  93

  1)وللقاضي عزله إذا لم تتوفر فیه الشروط المذكورة حسن التصرف، 

نه فإن المشرع الجزائري اشترط إسالم الوصي كشرط أول وأساسي، أي إتحاد الدین بین مو 

الوصي والموصى علیه فقد ابتدأ المشرع بإشتراط إسالم الوصي إضافة إلى الشروط األخرى 

مسألة إتحاد الدین بین الوصي والموصى علیه متعلقة بالنظام العام الیجوز على إعتبار أن 

  .التالعب بها وال خرقها كشرط قانوني جوهري في تعیین الوصي

بالتوافر ابتداءا إن اشتراط اإلسالم یجب أن یتوفر عند التكلیف بالوصایة وهو ماینص علیه 

لو ارتد الوصي عن اإلسالم وهذا مایستنتج أي التوافر انتهاءا، كما أو بعد ثبوت الوصایة له 

وللقاضي عزله إذا لم تتوفر فیه (من قانون األسرة الجزائري 93من الفقرة األخیرة من المادة 

  .)الشروط المذكورة

إضافة إلى أن الوصي المعین من القضاء قد سبق مراقبته وفحص مدى توافر شروط منح 

من قانون  94هذا مایتوافق مع نص المادة وأولها شرط إسالم الوصي و الوصایة للوصي 

                                                           
  .منھ، المتعلقة بشروط تعیین الوصي 93قانون األسرة الجزائري، المادة 1
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یجب عرض الوصایة على القاضي بمجرد وفاة األب (األسرة الجزائري التي تنص على 

  .1)لتثبیتها للوصي المختار أو رفضه

ومما سبق نجد أن المشرع الجزائري قد وافق رأي الفقهاء في مسألة إتحاد الدین بین الوصي 

المواد المتعلقة بالوصایة في قانون األسرة الجزائري  مضمونوالموصى علیه وقد استمد 

 .من أحكام الفقه اإلسالمي 94و 93وخصوصا نص المادتین 

                                                           
  .لقة بعرض الوصایة على القاضي لتثبیتھا أو رفضھاعمنھ المت 94قانون األسرة الجزائري، المادة 1
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  خاتمة

الحمد هللا الذي وفقنا في إنجاز هذا البحث ومناقشة آراء الفقهاء الذین اجتهدوا لتبیین حاالت 

والحقوق المالیة هالجواز واإلباحة إذا أختلف الدین بین طرفین عندما یكون موضوع الحكم 

  .أن هذه الحقوق ال تتأثر بإختالف الدین في حالة الجوازهذا  ومقتضىوغیر المالیة 

ریكون هنا إختالف الدین مؤثر على هذه الحقوق المالیة أو غیر ظأما في حالة المنع والح

المالیة ، وبین اإلباحة والحظر نجد أن األساس الذي یقوم علیه الحق المالي أو الغیر المالي 

هو المرجع إلصدار حكم الجواز أو عدمه، ولقد توصلنا للنتائج ا ة التي یستند علیهخلفیوال

  :التالیة

  جائزة عموما مالم تكن في محرم تحرمه إن هبة الكافر للمسلم أو هبة المسلم للكافر

 ....الشریعة اإلسالمیة كالخمر أو لحم الخنزیر أو غیرها

  ضرورة إحترام الضوابط التي ینبغي أال تتجاوزها هبة المسلم للكافر كإبتغاء المودة

 .من وراء ذلك،ألن المسلمین والكفار الیجوز أن تكون بینهم مودة ورحمةوالرحمة 

  هو تألیف قلبه على اإلسالم أن یكون الهدف األساسي من هبة المسلم لغیر المسلم 

  هرة أو تكون الهبة له وقبول الهدیة منه مفسدة ظاأال یترتب على اإلهداء للكافر

 .مبالغ فیها

  إن الزوجة الكتابیة لها الحق في النفقة من زوجها المسلم ألنها حبست نفسها

 .لخدمته

  إذا أسلم الزوج فإن نفقة الزوجة الحامل تجب على زوجها ألنها مشغولة بمائه فینفق

 .علیها حتى تضع الحمل

  وتخلف زوجها عن اإلسالم فإن نفقتها التسقط خالل فترة العدةإذا أسلمت الزوجة. 

  لنفقة على باالنفقة واجبة على الزوج لزوجته التي أسلمت لذا یعاقب بعدم إسالمه

 .زوجته
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  نفقة الزوجة في حالة ردة الزوج التسقط ألنها غیر مذنبة حتى تسقط نفقته، أما إذا

 . وجزاؤها هو الحرمان منها أرتدت الزوجة فإن النفقة تسقط بسبب ردتها

  واجبة على اآلباء إن لم یكن لهم مال ألنهم جزء منهم، ونفقة الوالد على نفقة األوالد

 ."الغرم بالغنم"أوالده بمقدار نصیب كل من میراثه موافقة لألصل الشرعي

 القرابة توجب النفقة بإتفاق العلماء. 

 آلباء فاألبناء جزء منهم فكما لیس إتحاد الدین شرطا لوجوب نفقة األوالد على ا

 .الیمتنع الشخص على اإلنفاق على نفسه لكفره ال یمتنع اإلنفاق على ولده الكافر

  رغم إختالفهم إن النفقة ال عالقة لها بإختالف الدین فإن أنفق على والدیه أو أقربائه

 .في الدین فذلك من باب صلة الرحم

  النفقة مع إختالف الدین سواء للزوجة أو المشرع الجزائري لم یبین الحكم في حالة

لألقارب لكن حدد النفقة بین األصول والفروع حسب القدرة واإلحتیاج ودرجة القرابة 

 .من قانون األسرة الجزائري 77في اإلرث حسب المادة 

 ظر اإلسالم وهو نظام الوقف على الفقراء المسلمین أو غیر المسلمین قربة في ن

 .إسالمي راقي

 المسلم صحیح مالم یكن محرما في الشریعة اإلسالمیة وقف غیر. 

  المشرع الجزائري أخذ بالمذهب الشافعي والحنبلي من حیث خروج ملك الوقف عن

صاحبه ولم یورد نص یتعلق بوقف المسلم على غیر المسلم أو العكس وٕانما أحاله 

 .على مذاهب الفقه اإلسالمي

 قره الجمهور ولكن التكون بما له عالقة الوصیة من المسلم للكافر صحیحة وهو ما أ

 .ف وال تكون الوصیة بمعصیة كالخمرباإلسالم كالمصاح

  المشرع الجزائري نص على جواز الوصیة من المسلم إلى الكافر والعكس في نص

 .من قانون األسرة الجزائري 200صریح وهو نص المادة 
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 و الیوجد هذا والمواالة الیتوارث المسلمون والكافرون ألن المیراث أساسه النصرة

 .بینهم

  لمسلمین على غیره من اوال یرثه إن أموال المرتد تكون فیئا لبیت مال المسلمین

 .إعتبار إختالف الدین والمرتد الیرث المسلمكالكافر األصلي

  یمنع اإلرث اللعان والردة(بقولها المشرع الجزائري صاغ مادة صریحة.( 

 الحاضنة إتحاد الدین مع المحضون ال یشترط في. 

  ینزع منها وتضم إذا خیف من الحاضنة إفساد دین المحضون بتلقینه عقیدتها

 .حضانته للمسلمین لیراقبوها

  وال ألن الحضانة مبنیة على التوارث فهنا یشترط إتحاد الدین إذا كان الحاضن رجال

 .ارث مع إختالف الدینو ت

  ألن المرتدة غیر أمینة وألنها تحبس فكیف تقوم یجب أن التكون الحاضنة مرتدة

 .برعایته

 الغرض من الحضانة حفظ المحضون وهي والیة نظر ال تثبت مع الضرر. 

 العاصب المفسد كالحاضنة المفسدة یسقط حقه في الحضانة. 

  من قانون األسرة الجزائري 62المشرع الجزائري نص على حضانة الولد في المادة. 

 أموال القصر وفاقدوا األهلیة تكون الوالیة على. 

  جواز والیة المسلم على غیر المسلم لتوفر األمانة والثقة وهو مقصد الوالیة على

 .المال

  ألنها مبنیة على المودة والرحمة وهذا الیتوافق عدم جواز والیة الكافر على المسلم

 .مع إختالف الدین

  والقدرة على تولي ألمانة العدل واالمعین من طرف األب یشترط في الوصي

 .الوصایة



         خاتمة

76 
 

 فیها  أموال قصرعلى  وصایة جواز وصایة المسلم على غیر المسلم إال إذا كان

محرمات فتصبح غیر جائزة أما وصایة الكافر على المسلم فهي غیر جائزة 

 .إلختالف الدین

  المشرع الجزائري أورد مادة صریحة في إشتراط اإلسالم في الوصي على أوالد

 .من قانون األسرة الجزائري 93وهو نصالمادة المسلمین 

 وأثنائها إشتراط اإلسالم یكون إبتداءا عند التكلیف بالوصایة وبعد ثبوت الوصایة له. 

إن المشرع الجزائري لم یوضح معظم المسائل الواردة في هذا البحث وٕانما أحالها بمقتضى  

قه اإلسالمي، لكن بین بعض من قانون األسرة الجزائري إلى مذاهب الف 222نص المادة 

من قانون األسرة الجزائري التي تبین أنه ال أثر إلختالف الدین على  200منها فقط كالمادة 

منه التي تشترط  93منه تبین أن الردة مانع من موانع اإلرث والمادة  138الوصیة والمادة 

  .إسالم الوصي لمباشرة وصایته

  :مایلي لذا یمكن إقتراح

  من قانون األسرة الجزائري وعدم حصر وجوب النفقة على  77المادة إعادة صیاغة

 .درجة القرابة في اإلرث ألن أساس النفقة صلة الرحم

  یمنع :(من قانون األسرة الجزئري لتصبح على النحو التالي 138إعادة صیاغة المادة

 .ألن إختالف الدین یشمل الكفر األصلي والردة) اإلرث اللعان وٕاختالف الدین 

  ألنها قد تكون مصدر ضرر على دینه وخلقه إعادة النظر في حضانة الكافرة لولدها

 .من قانون األسرة الجزائري 62وذلك بإدراج شروط صارمة في نص الماة 

  على دین (بعبارة ) على دین أبیه(في جزئها الذي ینص  62إعادة صیاغة المادة

وتعلیمه والقیام بتربیته على دین  الحضانة هي رعایة الولد: (وتصبح المادة) اإلسالم

 .......)اإلسالم والسهر على حمایته 

  ودرجة أحقیة كل واحد عن اآلخر یجب سرد التعداد الحصري لألولیاء واألوصیاء. 
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