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 ُ ِ ْبِن ُعَمَر َرِضَي َّللاه هُ َسِمَع َما أَنه ْنهُ  عَ َعْن َعْبِد َّللاه

ُ َعَلْيِه َوَسله  ِ َصلهى َّللاه ُكْم َراع   قُوُل )) يَ مَ َرُسوَل َّللاه
 ُكلُّ

َماُم َراَوَمْسئُوٌل َعْن َرِعيهتِِه  وٌل َعْن  َمْسئُ ُهوَ ع  وَ فَاإْلِ

ُجُل فِي أَْهِلِه َراع  وَ   ْن َرِعيهتِهِ عَ ْسئُوٌل  مَ ُهوَ َرِعيهتِِه َوالره

ُ فِي بَْيِت َزْوِجَها َراِعيَةٌ  ةٌ َعْن ْسئُولَ َي مَ هِ وَ َواْلَمْرأَة

َعْن ْسئُوٌل ُهَو مَ وَ اع  رَ  َرِعيهتَِها َواْلَخاِدُم فِي َماِل َسي ِِدهِ 

 َرِعيهتِِه((

ي سنن الترمذ, (1829اإلمارة ) -صحيح مسلم , (853الجمعة ) -صحيح البخاري  

 -حمد أمسند , (2928الخراج واإلمارة والفيء ) -سنن أبي داود , (1705الجهاد ) -

 مسند المكثرين من الصحابة -مسند أحمد ,(2/5مسند المكثرين من الصحابة )

سند م -مسند أحمد ,  (2/108المكثرين من الصحابة ) مسند -مسند أحمد , (2/55)

 (2/121المكثرين من الصحابة )
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 -: لمقدمةا

ُ فاََل ُمِض  ِ ِمْن ُشُروِر أَْنفُِسنَا َمْن يَْهِدِه َّللاه ِ نَْستَِعينُهُ َونَْستَْغِفُرهُ َونَعُوذُ بِاّلِله له لَهُ اْلَحْمدُ ّلِِله

دًا َعْبدُهُ َوَرُسو ُ َوأَْشَهدُ أَنه ُمَحمه لُهُ ثُمه َوَمْن يُْضِلْل فاََل َهاِدَي لَهُ َوأَْشَهدُ أَْن ََل إِلَهَ إَِله َّللاه

َ َحقه تُقَاتِِه َوََل تَُموتُنه إَِله َوأَْنتُْم  : )آَمنُوا يَا أَيَُّها الهِذيَن اتهقُوا َّللاه ُمْسِلُموَن ( يَْقَرأُ ثاََلَث آيَات 
ْوَجَها َوبَثه ، ) يَا أَيَُّها النهاُس اتهقُوا َربهُكْم الهِذي َخلَقَُكْم ِمْن نَْفس  َواِحدَة  َوَخلََق ِمْنَها زَ 1

َ َكاَن َعلَْيكُ  َ الهِذي تََساَءلُوَن بِِه َواأْلَْرَحاَم إِنه َّللاه ْم ِمْنُهَما ِرَجاًَل َكثِيًرا َونَِساًء َواتهقُوا َّللاه

                                                             
        102سورة آل عمران  - 1
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َ َوقُولُوا قَْوًَل َسِديدًا يُْصِلْح لَُكْم أَعْ  1َرقِيبًا ( َمالَُكْم َويَْغِفْر ، ) يَا أَيَُّها الهِذيَن آَمنُوا اتهقُوا َّللاه

َ َوَرُسولَهُ فَقَْد فَاَز فَْوًزا َعِظيًما (   -, أما بعد : 2لَُكْم ذُنُوبَُكْم َوَمْن يُِطْع َّللاه

ْمنَا بَنِي آدََم  اختص هللا سبحانه وتعالي اإلنسان بالتكريم وشرفه بالتكليف ) َولَقَْد َكره

ْن َخلَْقنَا َوَحَمْلنَاهُْم فِي اْلبَر ِ َواْلبَْحِر َورَ  مه ْلنَاهُْم َعلَٰى َكثِير  م ِ ي ِبَاِت َوفَضه َن الطه َزْقنَاهُم م ِ

 3تَْفِضياًل (

 هذا شمل هذا التكريم أفضل وأيسر تشريع لإلنسان من المهد إلي اللحد , وراعي

 لعجزالتشريع الرباني تطور مراحل اإلنسان , ومنها مرحلة الضعف واَلحتياج وا

ك مة لتلَلز لطفولة , فجاء التشريع من أرحم الراحمين مناسبا بحقوقالتام في مرحلة ا

فيشب من  ,المرحلة , حتي ينهض الطفل في بيئة عادلة طاهرة , تعينه بحقوق من هللا 

حانه  سبضعف إلي قوة وقد نال من الحرية والسعادة والعدل ما يعينه علي طاعة هللا

 وتعالي في طمأنينة وانسجام.

 والتي لطفللتعالي أن أبين في هذا البحث الحقوق اإلسالمية الربانية  وسأحاول بعونه

 .تسبق وجوده وتستمر حتي بلوغه , وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين 

 

 -: موضوع البحث

 ن منيتعرض كثير من األطفال في جميع أنحاء العالم , للعنف والتمييز والحرما

 لهم شاركة في نزاعات مسلحة وحروب َلناقةأبسط الحقوق , بل واإلجبار علي الم

قع فيها وَل جمل , من هنا علت أصوات تطالب بحقوق هؤَلء الضعفاء , الذين ت

ن تم سوالمسؤلية كاملة علي البيئة المحيطة بهم , وصدرت اعالنات حقوق الطفل , 

 قوانين دولية واقليمية في مجال حقوق الطفل.

م وق لانة حقوق الطفل بال انتقاص , وجاء بحقووضع اإلسالم القواعد المثلي لصي

 تصل لها البشرية حتي اآلن كما سنري في هذا البحث إن شاء هللا .

 -أسئلة الدراسة :

 : ما الطفولة , وخصائصها واحتياجاتها  1 

                                                             
 1سورة النساء    - 1
  70   -سورة   األحزاب   - 2
 70سورة اإلسراء اآلية  - 3
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 ما مفهوم حقوق الطفل والتطورات التاريخية لهذا المفهوم – 2

 وسبل تحقيقها َلدة, قبل وبعد الو ما حقوق الطفل المسلم – 3
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 -: أهمية الموضوع وأسباب اختياره

ق لي حقوبيان أن التشريع اإلسالمي سبق كل اَلتفاقيات والقوانين التي تنص ع – 1

 الطفل

 بأفضل منها بيان أن ما كان للطفل من حقوق قبل اإلسالم جاء اإلسالم  – 2

 تسليط الضوء علي حقوق للطفل انفرد بها اإلسالم – 3

 معرفة حقوق الطفل للمجتمع ولمن يسنوا القوانين – 4

 بيان حقوق الطفل غير المسلم – 5

 الرد علي بعض التشريعات و بعض مواد اتفاقية حقوق الطفل التي تخالف – 6

 اإلسالم و تنتقص من حقوق األطفال .

 بيان حقوق الطفل المعوق – 7
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 بيان ضوابط حقوق الطفل في اإلسالم عن نصوص اتفاقية حقوق الطفل – 9

 بيان بعض الشبهات التي أثيرت حول حقوق الطفل في اإلسالم – 10

  -:أهم الدراسات السابقة 

ين ب 1كتاب ) حقوق الطفل بين التربية اإلسالمية والتربية الغربية الحديثة (  – 1 

الباحث حقوق الطفل بين اإلسالم والحضارة الغربية الحديثة , وأن اإلسالم سبق 

واشتملت علي  ’حقوق اإلسالم أفضل وأعم وأشمل  إنأوربا في حقوق الطفل , 

  حقوق لم تأت بها الحضارة الغربية الحديثة .

  2حقوق الطفل بين الشريعة والقانون الدولي  – 2

ون لقانتكلم عن الطفولة وسماتها , وحقوق الطفل في اإلسالم , وحقوق الطفل في ا

 الدولي , وفي الظروف اَلستثنائية 

حقوق الطفل دراسة مقارنة في ضوء أحكام القانون الدولي والشريعة اإلسالمية  – 3

 3والتشريعات األردنية 

 ,ردني الباحث حقوق الطفل في اإلسالم وفي القانون الدولي وفي التشريع األبين 

 وكيف أن اإلسالم سبق هذه التشريعات كلها .

حقوق اإلنسان التربوية والتعليمية في المواثيق الدولية من وجهة النظر  – 4

  4اإلسالمية 

م سالبين اإل قارن بين حقوق اإلنسان , وعلي وجه الخصوص التربوية والتعليمية ,

 والمواثيق الدولية . 

   5 حقوق الطفل في اإلسالم واَلتفاقيات الدولية دراسة مقارنة  – 5

                                                             
 99ص  – 19 80 – 2عدد  –الكويت  –نشر بمجلة العلوم اَلجتماعية  -رابح تركي   - 1
 2007األسكندرية  ط  –دار الفكر الجامعي  –للدكتور : حسين المحمدى  - 2
 2003 - 2عدد  –نشر في مجلة الحقوق جامعة الكويت  -د  مخلد الطراونة  - 3
قسم التربية  –كلية الشريعة  –جامعة أم القري  –رسالة ماجستير منشورة  –فهد بن غرم هللا  - 4

 مكة المكرمة –اإلسالمية والمقارنة 
 –نابلس  –جاح الوطنية جامعة الن –رسالة ماجستير كلية الدراسات العليا  –د سمير خليل  - 5

 2003فلسطين 



  

7  
 

شهاد َلستبين الباحث حقوق الطفل بين اإلسالم واَلتفاقيات المختلفة , وأجاد في ا

د لميالابمراجع أجنبية , وكيف أن اإلسالم وضع حقوقا شاملة كاملة للطفل من قبل 

 لة البلوغ .حتي مرح

 1حقوق الطفل في اإلسالم في مرحلة الطفولة المبكرة  – 6

ه ن هذأذكر الباحث حقوق الطفل قبل الميالد حتي مرحلة الطفولة المبكرة , وبين 

يات الحقوق متناسقة مع مرحلة الضعف واحتياج الطفل في تلك المرحلة , مع توص

 فولة المبكرة . جيدة لتجنب اَلنتقاص من حقوق الطفل في مرحلة الط

حقوق الطفل في الشريعة اإلسالمية وتطبيقاتها في أنظمة المملكة العربية  – 7

  2السعودية 

ريم بين الباحث مفهوم الطفولة وحقوق الطفل في اإلسالم , وفصال مطوَل عن تح

وافقة ممدي واَلعتداء علي األطفال , وحقوق األطفال في المملكة العربية السعودية , 

 شريعة اإلسالمية .ذلك لل

 3حقوق الطفل في اإلسالم من المنظور النفسي اإلجتماعي  - 8

 بينها كما شمل البحث علي معني الطفولة وأهميتها واحتياجاتها النفسية واَلجتماعية

والمواثيق  ,اإلسالم , وخصائص التربية اإلسالمية , والمواثيق الدولية لحقوق الطفل 

 اإلسالمية لحقوق الطفل .

 : عقيب علي الدراسات السابقةت

 اشتركت الدراسات السابقة في ابراز مكانة حقوق الطفل في اإلسالم – 1

ن م تبي, ول لم تبين الدراسات السابقة حقوق الطفل غير المسلم بين المسلمين – 2

فل أيضا حقوق الطفل المعاق , والمجنون وحقوق البنات , وركزت علي حقوق الط

 قبل وبعد الوَلدة  .

, وهللا   هذا البحث حاولت فيه اظهار سبق اإلسالم في حفظ حقوق الطفل – 3

 المستعان .

                                                             
 –وزارة التربية والتعليم  –بحث مقدم لندوة الطفولة المبكرة  –د محمود إبراهيم الخطيب  -1

 ه 1425الرياض 
 بدون بيانات –موقع األلوكة  –شبكة اَلنترنت  –رسالة مصورة  –د عبد الرحمن بن معال  - 2
 مصر – 2010 –األكاديمية ط المكتبة   –ناهد عبد الوهاب محمد  - 3
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 -:البحث منهج

,  لطفلا حقوق اتفاقيات ونصوص,  المطهرة النبوية والسنة الكريم القرآن استقراء

 بتلك العمل وسبل,  اإلسالمي التشريع مكانة وبيان,  الطفل حقوق واستخالص

 . اإلسالم في الحقوق

 

 

 

 –تطور الحقوق عبر التاريخ  –الفصل الثاني ) الطفولة 

 اتفاقيات حقوق الطفل (

 الطفولة مفهوم -: األول المبحث

 خصائصها ( –مراحلها  –المبحث الثاني ) الطفولة 

 التاريخ عبر وتطورها الطفل حقوق المبحث الثالث : مفهوم

 الطفل حقوق تخص  المبحث الرابع : اتفاقيات

 اإلسالمية المبحث الخامس : المواثيق
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 الطفولة مفهوم -: األول المبحث

 -تمهيد :

َلشك أن مرحلة الطفولة , من أخطر مراحل تطور عمر اإلنسان , وهي مرحلة 

ياة يحتاج فيها الطفل إلي من حوله , فهو الضعيف العاجز , يحتاج َلسنمرار ح

ة طبيعية إلي رعاية من حوله , و هذه المرحلة لها أهمية خاصة لتشكيل شخصي

اشد ان الرإلنسم الجوهرية لحياة ااإلنسان , وبيبين ذلك د محمد جاسم بقوله )إن الدعائ

ات صعوبتقوم على ما يتلقاه من رعاية وعناية واهتمام  وما يتعرض له من مشاكل و

 في طفولته , وما يعيشه من

تجارب وخبرات وما يتلقاه من توجيه وارشاد؛ لهذا كانت مرحلة الطفولة من أهم 

شخصيته  , ففي هذه  المراحل في مسيرة نمو اإلنسان , وأكثرها تأثيرا في بناء

المرحلة تبدأ أغلب اَلتجاهات النفسية واَلجتماعية والصحية , وفيها يبدأ الفرد في 

 1اكتساب قدراته التفاعلية وتنميتها    ( 

 -:تعريف الطفل في اللغة – -ا 

 2ما جاء في المعجم الوسيط   – 1

ْفُل : المْولُودُ ما داَم نَاِعًما َرْخًصا .  الط ِ

وفي التنزيل العزيز : ))ثُمه نُْخِرُجُكْم ِطْفال ( (  
3 

ْفُل الولدُ حتى البُلُوغ ، وهو للمفرد المذكر وفي التنزيل الع  31النور آية  :زيز و الط ِ

ْفِل الهِذيَن لَْم َيْظَهُروا َعلَى َعْوراِت الن َِساِء (    (أو الط ِ

ْفُل كل جزء من شيء حدثًا كان أو معنى   .و الط ِ

                                                             
 –مكتبة دار الثقافة والتوزيع  ط محمد محمد جاسم  :النمو والطفولة في رياض األطفال  - 1

 2004 - 55ص  –عمان 
 2004 -مادة ط  –المعجم الوسيط : مجمع اللغة العربية  - 2
 5الحج آية  - 3
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له   يقال : أتيته والليُل ِطْفٌل : في أو 

 1 -ما جاء في مختار الصحاح : – 2

ْفُل  ْفُل المولود وولد كل وحشية أيضا طفل والجمع أْطفَاٌل وقد يكون الط ِ ط ف ل : الط ِ

ْفلِ  أَوِ   )واحدا وجمعا مثل الُجنُب قال هللا تعالى  يقال منه 2 ( يَْظَهُروا لَمْ  الهِذينَ  الِط 

فَْيِليُّ الذي يدخل وليمة لم يُدع إليها  أْطفَلَِت المرأة و الطهفَُل بفتحتين مطر و الطُّ

 والعرب تسميه الوارش

 3 -ما جاء في لسان العرب: – 3

ْخص ْخص. المحكم: الطهْفل، بالفتح، الره ْفُل: البَنان الره  الط ِ

 الناعم، والجمع ِطفاٌل وطُفول؛ قال عمرو بن قَِميئة:

 َكفَل  ِمثِْل ِدْعِص النهقا، وَكف   تُقَل ُِب بِيضاً ِطفاَل إِلى

 وقال ابن َهْرمة:

 َمتى ما يَْغفُِل الواشون، توِمْئ   بأَْطراف  ُمنَعهمة  ُطفول

 واألُنثى َطْفلة؛ قال األَعشى:

 لَرْخَصةٌ َطْفلَةُ األَنامل، تَْرتَْبـ    ـُب سُخاماً تَُكفُّه بِخال

  وُطفولةً. ويقال: جارية َطْفلةٌ إِذا كانت َرْخصةً.وقد َطفُل َطفالةً 

ْفل: الصغير من كل شيء بَي ِن ْفلة: الصغيران. والط ِ ْفُل والط ِ  والط ِ

 الطهفَل والطهفالة والطُّفولة والطُّفولية، وَل فِْعل له

 4  -الطفولة اصطالحاً : -ب 

ي ,  التي تمتد  منذ وَلدته حتهى هي المرحلة الزمني ة من عمر الط فل , ذكرا كان أم أنث 

بلوغه البلوغ بإجماع الفقهاء للذكر واألنثى، أما السن فال يلجأ إليه الفقهاء عند ظهور 

عالمات البلوغ )اإلنزال واإلنبات للذكر، والحيض لألنثى(، وقد اختلف الفقهاء في 
                                                             

 محمد بن أبي بكر بن عبد القادر مادة ط -مختار الصحاح  - 1
 31النور  - 2
 مادة ط  –ابن منظور  –لسان العرب  - 3
 100ص  – 19 80 – 2عدد  –الكويت  –نشر بمجلة العلوم اَلجتماعية  -رابح تركي  - 4
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ر يرى أن تحديد السن الذي ينهي مرحلة الطفولة )في حال تأخر البلوغ(، والجمهو

السن المعتبرة في البلوغ هي خمسة عشر سنة هجرية ، وهي حالة استثنائية حيث َل 

 1يتأخر البلوغ إَل بِِعلهة .

 -: تعريف الطفل في نطاق القانون الدولي -ج 

م ية لعاجليزوفقا لما ورد في نص المادة األولى من اَلتفاقية الدولية المسماة باإلن

1989 (UnitedNations Convention of Right’sChildren) 

لطفل، ورد اتفاقية األمم المتحدة لحقوق ا -  U N C R C   :المعروفة اختصارا ب ـ و

 تعريف الطفل كما يلي

بال، قرشد ) كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة من العمر، ما لم يبلغ سن ال -هو : 

 بموجب القانون المطبق عليه (

 -النفس  : تعريف الطفل في علم -د 

، وما لي ةيشمل تعريف علم الن فس للطفل ُمتغي رات النمو  الجسدي  والت نمية العق

رات عاطفيهة واجتماعيهة.  يُصاحب ذلك من سلوكات  وتطوُّ

ف علماء النفس الط فل بأنهه اإلنسان ُمكتمل الخلقة والت كوين  صل بعد ي لم يالذ ويُعِر 

ات  ن قدرمعالماُت البلوغ، مهما امتلك ذلك الفرد لمرحلة الن ضج، ولم تَظهر عليه 

 لتين:حدى حا بإوُممي زات  عقليهة وسلوكي ة وعاطفي ة، ويصُف علماُء النفس بلوغ الطفلِ 

تالم اَلحبروز عالمات   وميوَلت  نفسيهة لدى الذهكر، وظهور دَلَلت البلوغ، ك 

 والقذف. 

ة األولى   .2بروز عالمات  وتغيُّرات  جسديهة ومزاجيهة لدى األنثى، واستحاضتها للمر 

 3 -تعريف الطفل في علم اَلجتماع : -ل 

                                                             
 1427 - 1404الكويت  ط  -الموسوعة الفقهية الكويتية : وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية  - 1

 21ص  –ا لكويت  – 27ج  –هـ   
 شبكة اَلنترنت –تعريف الطفل : موسوعة علم نفس الطفل  - 2
خالد فهمي ، اإلسكندرية دار  –النظام القانوني لحماية الطفل ومسؤوليته الجنائية والمدنية  - 3

 2012 -20-18الفكر: الجامعي، ص 
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ك ي ذلفاختلف علماء اَلجتماع في تعريفهم لمفهوم الط فل وتحديد ماهيته، وبرز  

حظات لنذ منسان ات جاهات عديدة منها: اَلت جاه األول: يُطلَق مفهوم الطفل على اإل

في  لقانونع واوَلدته األولى حتى يبلغ رشده، ويُحد د سن الرشد نظاُم الد ولة والمجتم

.                                    كل بلد  بشكل  ُمستقل 

 ىحته  لىاألو عمري ةِ ال المرحلة ضمن الوليدِ  باإلنسانِ  الط فل مفهوم يُحد د: الثاني اَلتجاه

ً  عشر الثاني بلوغ  في ت بعةالمُ  الت شريعات وعن بلوغه عن الن ظر بغض عمره من عاما

 واَلت فاقيات. واألنظمة والقوانين بالده

ق   اَلت جاه الث الث: يصف الط فل بأن ه الوليد منذ لحظة وَلدته حت ى بلوغه، على أن يُفر 

ف ) 1 -بين الرشد والبلوغ. التعريف البيولوجي والتربوي للطفل : الطفُل بيولوجي اً يُعره

بأنهه الفرد الذي يقع في طور الن ضوج، ابتداًء من مراحله األولى في حالة الرضاعة 

 (حت ى مرحلة البلوغ

 

  -:تعريف الطفل في علم التربية-ط 

يطلق الطفل على الولد أو البنت حتى سن  البلوغ أو على المولود ما دام ناعماً، وقد  

يطلق على الشخص ما دام مستمر النمو الجسدي والعقلي، ولألطفال مراحل نمو 

مختلفة فمنهم المتقد م والمتخل ف، والنبيه والخامل، والَسِوي والشاذ  واَلجتماعي 

 2والالإجتماعي 

 ( خصائصها – مراحلها – الطفولة)  الثاني المبحث

 3أهمية الطفولة من األسباب التالية: -ا 

 و رعاية الى دائم بشكل و فيها يحتاج لالنسان بالنسبة ضعف مرحلة الطفولة تمثل -1

 .شؤونه كافة في عناية

 .عليه بالغا أثرا يترك العمر هذا في يتلقاه الذي التوجيه-2

                                                             
يمية محمد أحمد طه، الحماية الجنائية للطفل المجني عليه، مركز الدراسات و البحوث، أكاد - 1

 1999نايف للعلوم األمنية، الرياض، 
 .2/22 1982الهيئة العامة لشؤن المطابع األميرير  -المعجم الفلسفي : مراد وهبة   - 2
بحث منشور  –الزبير بلمامون  -ما هي احتياجات الطفل األساسية ؟ و كيف يمكن إشباعها ؟  - 3

 2015 - 8 –علي الشبكة العنكبوتية 
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 .نجاحه على يساعد للطفل العقلية بالجوانب اَلهتمام و العناية -3

 .األخالق و المبادئ بسهولة و الطفل تشرب-4

بالغ  بشكل إهمال الجوانب البدنية في التغذية المتوازنة والعناية بالصحة يؤثر - 5

ص على شخصية الطفل ويترك آثارا َل تمحى عند الكبر خصوصا إذا كان هناك نق

 الجسمية.في المواد الحيوية الضرورية لبنيته 

ا في األطفال يشغلون نسبة عالية من المجتمع تزيد أحيانا على النصف خصوص - 6

 دول العالم الثالث ومن ضمنها جميع دول العالم العربي 

 1راحل الطفولة م -ب 

 مرحلة المهد: منذ الوَلدة حتى نهاية العام الثاني )نهاية الرضاعة(.

 ت حتى خمس سنوات.مرحلة الطفولة المبكرة: من ثالث سنوا

 مرحلة الطفولة الوسطى: من العام السادس حتى العام الحادي عشر.

 مرحلة الطفولة المتأخرة: من الثانية عشرة حتى البلوغ.

 2خصائص مرحلة الطفولة :   -ج 

 كثرة الحركة وعدم اَلستقرار – 1

 شدهة التقليد  –2

 العناد  –3

 عدم التمييز بين الصواب والخطأ –4

 كثرة األسئلة  –5

                                                             
 22ص  –الكويت  -ط مكتبة الفالح  –منذر عبد الحميد  –الطفولة والمراهقة  علم نفس النمو - 1

- 2005 
دار    -وما بعدها باختصار 13ص  –محمد سعيد مرسي  : تربية األوَلد في اإلسالم فن  - 2

 1998:  -التوزيع والنشر 
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 ذاكرة حادة آلية –6

 حب التشجيع – 7

 حب  اللهعب والَمَرح – 8

 حبُّ التهنافُس والتهناُحر – 9

 التفكير الخيالي – 10

 الميل َلكتساب المهارات – 11

 النمو اللغوي سريع – 12

 الميل للفك ِ والتركيب – 13

 حدهة اَلنفعاَلت – 14

 1احتياجات الطفل    -د 

ضين احتياجات الطفل األساسية ليست المقتصرة على المأكل والمشرب والملبس ما

 قلية .الع وفي إشباعها، بل يوجد حاجات أساسية من اَلحتياحات النفسية واَلجتماعية 

 أوَل : الحاجات العضوية

 لوقايةج واالطعام و الغذاء الصحي والماء والتنفس واإلخراج والنوم والمسكن والعال

 مراض و من الحوادث.من األ

 ثانيا : حاجات النمو العقلي

 اكتساب المهارة اللغوية.

 اَلستطالع و اَلكتشاف.

 القدرة على التفكير. 

                                                             
المكتبة  –د ناهد عبد الوهاب  –حقوق الطفل في اإلسالم من المنظور النفسي اإلجتماعي  - 1

وكتاب ) الصحة النفسية وحقوق الطفل في  –وما بعده  24ص  – 2009 -مصر  –األكاديمية 

ص   2005 -جامعة الزقازيق  –بحث مقدم للمؤتمر العلمي الثالث  ضوء معايير جودة الحياة (

338 
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 ثالثا : الحاجات النفسية و اَلجتماعية

 الحاجة إلى الشعور باَلستقالل الذاتي ضمن األسرة. 

 الحاجة إلى المعرفة.

 ومية.الحاجة إلى اكتساب مهارات الحياة الي

 الحاجة إلى اكتساب القيم الدينية واألخالقية للجماعة.

 الحاجة إلى األمن.

 الحاجة إلى المكانة و اَلعتبار.

 الحاجة إلى التفوق و النجاح و السيطرة.

 الحاجة إلى المحبة.

 الحاجة إلى الطمأنينة.

 الحاجة إلى سلطة ضابطة و إلى التأديب.

 الحاجة إلى اإليمان.

 الترفيه واللعب.الحاجة إلى 

 الحاجة إلى العمل وتقدير قيمته.

 الحاجة إلى تنمية القدرات العقلية.

 الحاجة إلى التنفيس عن رغباته المكبوتة.

 الحاجة إلى الحب والحنان واألمان.

 الحاجة إلى اَلنتماء.

 الحاجة إلى الرفاق.

 الحاجة إلى المدح. 
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 الحاجة إلى القبول.

 أسرتهرابعا: احتياجات الطفل من 

وة ى إخالطفل يكون بحاجة إلى أن ينمو في كنف أسرة مستقرة. كما أثبتت حاجته إل

نها ، ومينمون معه ويشاركونه حياته األسرية، فاألم تحتضن الطفل في مرحلة المهد

اته وعن طريق األب يمكن للطفل أن يشبع الكثير من حاج …يستمد شعوره باألمن 

 لعطف والتقدير والمحبة.ورغباته، وأن ينال منه أيضـًا ا

  1 -ويقول دكتور مصطفى ابو السعد :

 ) تشير الدراسات في مجال التربية وعلم النفس إلى ما يلي : 

ج إن أهم عنصرين يجب أن تسودهما العالقات المتزنة في األسرة هما الزو -1

ت جاحتياوالزوجة، ففي األسرة المتزنة يكون كل من الوالدين مدركـًا وواعيـًا با

طفل ة الالطفل السيكولوجية والعاطفية المرتبطة بنموه، ومن أهم هذه الحاجات حاج

 الحاجةوفس، إلى الشعور باألمن والطمأنينة، والحاجة إلى التقدير والحب والثقة بالن

 .توجيه وال إلى اَلنتماء، وإلى بناء عالقات اجتماعية، والحاجة إلى العطف والتعليم

ا لما قد يكون وراء سلوك طفله من يجب أن يكون الأب م -2
ً
دركـ

  رغبات ودوافع يعجز الطفل عن التعبير عنها بوضوح . 

ا الطفل يكون أن يجب لا -3
ً
 رغباته الوالدين أحد عليه يمارس مسرحـ

في إيذاء وضرر الطرف الآخر، أو الكيد له،  يستخدم كأن المشروعة غير

 أو أن يجعل الطفل محور صراع بينه وبين غيره من الكبار.

 

 التاريخ عبر وتطورها الطفل حقوق مفهوم:  الثالث المبحث

 -:  تمهيد

                                                             
بدون  –الشبكة العنكبوتية  – مقال ) ما هي احتياجات الطفل األساسية ( في موقع عالم الطفل - 1

 تاريخ   
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شأ ن ينأمنذ فجر التاريخ عنيت أمم بالطفل , هذا المخلوق الضعيف , ومن الطبيعي 

بر عللطفل حق فطري بسيط , ويتطور شيئا فشيئا مع تطور البشرية واحتياجاتها 

 التاريخ . 

 أوَل مفهوم حقوق الطفل :

 1مفهوم الحق في اللغة   -ا 

 الَحق  : اسٌم من أسمائه تعالى .    

 و الَحق  الثابت بال َشك   .    

 .2وفي التنزيل العزيز :)) إِنههُ لَحقٌّ ِمثَْل َما أَن كْم تَْنِطقُوَن ( (     

 قَْول َحقٌّ . -ويوَصف به فيقال : :    

 ويقال : هو العاِلُم َحقُّ العاِلم : ُمتَنَاه  في العلم .    

 وهو حق بكذا : جدير به .    

 .قاق صيب الواجب للفرد أو الجماعة . والجمع : ُحقوق ، وحِ و الَحق  الن      

 وحقوق هللا : ما يجب علينا لَهُ .    

 وحقوُق الد ار : َمَرافِقُها .     

: "الحق: خالف الباطل، والحق: واحد الحقوق، والَحقة أخص منه، 3قال الجوهري 

 يقال: هذه حقتي أي: حقي" 

ن أسماء هللا تعالى أو من صفاته، والقرآن، وضد : "الحق: م4وقال الفيروز آبادي 

الباطل، واألمر المقضي، والعدل، واإلسالم، والمال، والملك، والموجود الثابت، 

 والصدق، والموت، والحزم، وواحد الحقوق

 تعريف الحق في اَلصطالح :   -ب 

                                                             
 2004 -مادة ح  –المؤلف: مجمع اللغة العربية  -المعجم الوسيط    - 1
 23 آية الذاريات  - 2
 1460ص  4الصحاح للجوهري ج  - 3
 221ص   3القاموس  المحيط للفيروز آبادي  ج    - 4
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 قد عرف بتعاريف منها

 :   1قال الجرجاني  -ا 

 اعتبارهب، بيطلق على األقوال والعقائد واألديان والمذاهو الحكم المطابق للواقع،  

 اشتمالها على ذلك، ويقابله الباطل.

 2وقيل الحق هو ) اختصاص يقرر به الشرع سلطة له أو تكليفا عليهً ( 

: قال هو :) مصلحة ثابتة للشخص على سبيل اَلختصاص 3تعريف العيسوي  -ب 

 (واَلستئثار يقررها الشارع الحكيم 

: ) هي مجموعة القواعد والنصوص التشريعية التي  4تعريف مصطفى الزرقا  -ج   

 تنظم على سبيل اإللزام عالئق الناس من حيث األشخاص واألموال (

  تعريف الحق في القانون -ج 

ن الحق : هو " استئثار شخص بمزية يقررها القانون له ، و يخوله بموجبها أ

 وكة أو مستحقة "يتصرف قيمة معينة باعتبارها ممل

الحق : هو " ميزة أو سلطة يمنحها القانون لشخص ما ، و يحميها بطريقة قانونية و 

يكون له بمقتضاها الحق في التصرف متسلطا على مال معترف له مالكا أو مستحقا 

 5له " 

 فونيسيتعريف الحقوق من منظمة ال -د 

ت في ميالدي  1989العالم عام  حقوق الطفل هي مجموعة الحقوق ال تي ُمنحت وأُقر 

لألطفال دون سن  الث امنة عشر، حيث وضعوا ات فاقي ة خاص ة بهم لحاجتهم إلى رعاية 

ة اَلهتمام بهم إلى منظ مة  ة وحماية َل يحتاجها الكبار والبالغين، وأوكلوا مهم  خاص 

تها بحماية حقوق األطفال، ومساندتهم، وتأمين حاجاته م اليونيسف التي تتمث ل مهم 

  األساسي ة
                                                             

 1983-هـ 1403لبنان الطبعة: األولى -التعريفات  : الجرجاني , دار الكتب العلمية بيروت   -1

 67ص 
 مذكرة الحق في الفقه الدكتور خالد الحامد - 2
 338المدخل للفقه اإلسالمي  :  عيسوي أحمد عيسوي : ص - 3
 2004ط  – 10-9 /3"المدخل الفقهي العام" : مصطفي الزرقا   - 4
الطبعة السابعة  2004عمان  -ل د. غالب علي  الداودي . المدخل إلى علم القانون . دار وائ - 5

 213ص 
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 -: في اإلسالم تعريف حقوق الطفل -ه 

عرفها الطراونة بأنها: عبارة عن مجموعة حقوق فردية وشخصية للطفل، تركز 

 1على صفة حاملها، بوصفه طفالً وإنسانًا في حاجة إلى رعاية وعناية   . 

يعة وعرف سويلم حق الطفل بأنه: حظُّه ونصيبه الذي فُرض له، وما كفَلتْه له الشر

 2اإلسالمية من حاجات ضروريهة، تضمن له شخصية سوية متكاملة 

 

 -التطور التاريخي لحقوق الطفل : -ثانيا : 

 : تمهيد

عند دراسة التسلسل التاريخي لحقوق الطفل , نجد كثيرا من الظلمات وقليال من النور 

واَلضطهاد , , فالطفل الضعيف َليجد في عونه تشريعات ونواميس تحميه من الظلم 

 3َوَما أَْرَسْلنَاَك إَِله َرْحَمةً ِل ْلعَالَِميَن (  وصدق هللا العظيم )

 فل .فكانت بعثة نبي الرحمة صلي هللا عليه وسلم , رحمة بالعالمين ومنهم الط

 -حقوق األطفال في الحضارات القديمة : - 1

م قواصلة لدى األظاهرة واد األطفال وخاصة اإلناث منهم أضحت ظاهرة طبيعية متأ

 البدائية 

 وانحسرت ظاهرة واد البنات بعد ظهور الزراعة وتحسن الوضع المعيشي

 شاعت بعض الممارسات التي حطت من قيمت الطفل كانسان يجب ان يحترم :كعدم

في  جواز غسل الطفل وَلسيما اإلناث منهم ,تقييد األطفال وتحزيمهم وتغطيسهم

 ربهمرواح الشريرة ،دهنهم بالزيت والزبدة ,ضالبول َلكتسابهم المناعة ضد األ

لغرض تهدئتهم وغيرها من باستمرار ,سحب ألسنتهم إلى الخارج ,اسكارهم 

 الممارسات الالانسانية

                                                             
فاطمة بنت فرج بن فرحان العتيبي    -حقوق الطفل ورعايته في اإلسالم وفي دولة السويد  - 1

 .27م(، ص 2008)المملكة العربية السعودية: وزارة التعليم العالي، 
 2004لجوزي، رأفت فريد سويلم )القاهرة: دار ابن ا  -حقوق الطفل في الشريعة اإلسالمية - 2

 .32م(، ص 
 107األنبياء  - 3
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ويحدث في إسبارطة مثال ,إذا كان يرمى األطفال من صخور مرتفعة فان لم تتحمل 

ال تليق إال بأقوياء البنية  أجسامهم برودة المياه جاز عدم تربيتهم باعتبار ان الحياة

 1والقادرين فيما بعد على ان يصبحون ممارسين أشداء قادرين 

 -حقوق الطفل في الحضارة المصرية القديمة: - 2

ي فحظى يحرمت ظاهرة واد البنات التي سادت في بالد اليونان قديما , وكان الطفل 

 السنوات األولى من عمره بالرعاية السليمة في جو اسري

لجنين اياة في عهد اخناتون اهتماما بالغا بالطفل وحاول في احد مزاميره تصوير ح تم

واهب  ويا مخاطبا اله الشمس :ياخالق الجرثومة في المرأة ويا خالق البذر في الرجل

 الحياة للجنيين في بطن أمه منحته الطمأنينة ليبقى حيا

ب يعا مدارس ,إَل ان ماوفى مجال التعليم عرفت مصر القديمة انتشارا ملحوظا لل

قون يتل عليها هو أنها كانت مخصصة لطبقة األغنياء فقط ,إما طبقة العامة فكانوا

قط فلصبية ا باتعليمهم بوسائل بدائية مثل التلمذة الحرفية ,كما إن التعليم كان محصور

 فيما تحرم الفتيات منه

 حقوق الطفل فى الحضارة اليونانية القديمة - 3

 ةفي أسبرط -ا 

بمجرد الوَلدة يتم الكشف عن الطفل , وتحديد مدي بقائه أو تركه ليموت وحيدا في 

البرية , كان الذكور األصحاء يرسلون إلى المدرسة في حوالي السابعة من العمر 

وكان التعليم قاسيا أشبه بثكنة عسكرية , بيد إن انعدام التوازن اَلجتماعي كان هو 

ة ,إذا كان المجتمع اليوناني يتألف من طبقتين هما طبقة الطابع المميز للمدن اإلغريقي

 2األحرار وطبقة األرقام وكانت نظرتهم تجاه الرقيق بأنهم خلقوا للطاعة والعمل  

 وفي أثينا -ب 

                                                             
 –ترجمة لوفيق فائق كريشات  -بتصرف من : الطفولة في التاريخ العالمي:  لبيتر ستيرنر :   - 1

 الكويت -ط المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب 
 1بتصرف من حقوق اإلنسان وحرياته األساسية في القانون الدولي والشريعة اإلسالمية ط  - 2

 235ص  1999دار وائل للطباعة عمان 
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ر لعاشكان الوضع أفضل كثيرا , فاألب هو مصدر السلطة في األسرة , ففي اليوم ا

,  املةمانية عشر يمنح المواطنة الكلوالدته يحتفل به ويمنح اسما , وفي سن الث

 والفتاة تلزم المنزل , أما الصبي فله مطلق الحرية . 

وتم سن القوانين للحد من سيطرة األب , حتي سن معينة , ويحاكم األب الذي يقتل 

 1, ذكرا كان أم أنثي    الحياةابنه  , أو يبيعه , فضال عن حق الطفل في 

 حقوق الطفل في الحضارة الرومانية -4 

 ا يعرفد بمإما في ظل المجتمع الروماني فلم يكن مفهوم حقوق اَلنسان ثابتا ,أذا وج

قد  ة التيلسلطبوَلية أو سلطة رئيس العائلة على جميع إفرادها بما فيهم األطفال تلك ا

أو  بداعاره تصل أحيانا إلى حد إزهاق روح أي فرد من إفراد األسرة أو بيعه باعتب

دها فراإلرهنا وغير ذلك من األمور التي تدلل على ملكية رئيس األسرة أو العائلة 

 ملكية مطلقة .

 ومن الطبيعي حرمان الطفل من الميراث 

عتراف اَل وبعد صدور قانون األلواح , تم اعطاء بعض الحقوق للفقراء والعامة , وتم

ي فة ان جار عليه أبيه , وحقه لالبن بذمة مالية , وحقه في رفع دعوي قضائي

 الميراث

 -حقوق الطفل في الحضارة الصينية القديمة : -5 

الذي دعا  2ارتبطت الحضارة الصينية القديمة بالفلسفة وتعاليم كونفوشيوس 

باَلحترام المتبادل واحترام الحقوق بين طوائف المجتمع , ودعا لكفالة العيش 

 لألرامل واَليتام .

وكانت نظرة المجتمع الصيني للبنت مرعبة , َل يفرحون بوَلدتها , و ان اختفت َل 

  3يحزن عليها , وان كبرت تخفي في البيت  

 حقوق الطفل في العراق القديم -  6

                                                             
 وما بعدها بتصرف 66ص  –دمشق  –ط مركز الراية  –حقوق الطفل : هيثم مناع  - 1
 مربي ومفكر صيني - 2
 2002ط  67ص  –عمان  –ط دار وائل  –عبد هللا زاهي  –تاريخ التربية  - 3
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 االنسان قبحقو" بالغا اهتماما أنواعها اختالف على القديمة العراقية الشرائع أولت

 السومري عشتار لبت قانون ففي الخصوص وجه على األطفال بحقوق عامه بصفة

 للطفل عترفا انه نجد,  والتنقيب الحفر خالل من ألينا وصلت التي القوانين ثاني يعد

 . قانونية بشخصية

 دئوالمبا القواعد من للعديد" تاريخا مصدرا يعد الذي رابي حمو قانون اعتمد

 وبحقه ونيةالقان بالشخصية أيضا اعترف والحالية  القديمة الوضعية للشرائع المستقرة

 .   الحق هذا على يعتدي من على ويعاقب الجنين حقوق ضمن انه ،كما اإلرث في

 حقوق الطفل عند العرب قبل اإلسالم - 7

الل كان حال العرب قبل اإلسالم ظلم والقاء لألقوى وغير ذلك ويتضح ذلك من خ

للنجاشي بصف له حال العرب قبل  , وصف جعفر بن أبي طالب رضي هللا عنه

 -اإلسالم :

اِحَش ، ) أَيَُّها اْلَمِلُك ، ُكنها قَْوًما أَْهَل َجاِهِليهة  ، نَْعبُدُ األَْصنَاَم ، َونَأُْكُل اْلَمْيتَةَ ، َونَأْتِي اْلفَوَ 

 1ِعيَف ( َونَْقَطُع األَْرَحاَم ، َونُِسيُء اْلِجَواَر ، َويَأُْكُل اْلقَِويُّ ِمنها الضه 

 ساد مبدأ البقاء لألقوي ولو ظالماو

 2َوَمْن لَْم يَذُْد َعْن َحْوِضِه بِِسالِحـِه               يَُهـدهْم َوَمْن َل يَْظِلْم النهاَس يُْظلَـِم. 

اِري َوتَتهِقي َصْولَةَ الُمْستَأْسِ         تَْعدُْوا الثهعَاِلُب َعلَى َمْن ََل ِكاَلَب لَهُ             3ِد الضه

 م فضلهقادهوكان من عادتهم الفرح بالمولود الذكر واَلحتفال به والفخر بذلك , َلعت

 لكذعلي البنات , فهو سيحمي القبيلة ويحارب بالسيف ويسعي وراء الرزق وغير 

 وانتشر بينهم عادة وأد البنات   

 4يقول ابن الملقن الشافعي , رحمه هللا : 

لهمز. وهو عبارة عن دفنهن بالحياة كما كانت الجاهلية تفعله. )"ووأد البنات" هو با

ِ ذَْنب  قُتِلَْت ) وإليه اإِلشارة. بقوله تعالى:   1 (َوإِذَا اْلَمْوُءودَةُ ُسئِلَْت  بِأَي 
                                                             

 ( بإسناد حسن3/266رواه أحمد في " المسند " ) - 1
 من معلقة زهير بن أبي سلمى - 2
 النابغة الذبياني - 3
الناشر: دار العاصمة   السعودية  39ص  4ج  –اإلعالم بفوائد عمدة األحكام  : ابن الملقن  - 4

 م   1997 -هـ  1417الطبعة: األولى، 
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ن عصعة بصكان يقال: وأد بنته يئدها وأدًا فهي "َمْوءودة". وكانت كندة تئد البنات. و

 ناجية ممن منع الوأد.

 افتخر الفرزدق في قوله:وبه  

ة ؤد ِوكان صففلم يُ  وليدومنا الذي منع الوائدات  وأحيا                                   ال 

 وأِدِهمْ 

و الرجل إذا ُولدت له بنت فأراد أن يستحييها  

ألبسها جبة صوف أو شعر ترعى له اإِلبل والغنم 

في البادية. وإن أراد قتلها تركها حتى إذا 

سداسية فيقول ألمها: طيبيها وزينيها حتى  كانت

 أذهب بها إلى أحمائها. 

وقد حفر لها بئًرا في الصحراء فيبلغ بها البئر 

فيقول لها: انظري فيها فيدفعها من خلفها 

ويهيل عليها التراب حتى يستوي البئر باألرض 

 )... 

  

 -حقوق األطفال في العصور الوسطي في أوربا : - 8

وء وارتفاع معدل الوفيات من األطفال وغيرهم , نتيجة األمراض وسساد الفقر 

سية ف قاالتغذية , وكان األطفال من طبقة الفقراء , يعملون لساعات طويلة في ظرو

 عند طبقة النبالء .

راء ة الفقطبق وكان قدوم المولود حدثا هاما عند طبقة النبالء وكبار اَلقطاعيين , أما

 ئا علي عائل األسرة الفقيرة .فغالبا ما يشكل ذلك عب

 2وشارك األطفال بأوامر من الكنيسة في الحروب  , وتعرضوا للقتل واألسر .

ي وعل ولم تصدر تشريعات  تحدد حقوق الطفل , بل كان سن الرشد يبدأ من الثامنة

 الطفل اَلندماج في الحياة والعمل مثل الكبار 

                                                                                                                                                                              
 9و  8التكوير سورة  -1
 بتصرف -موريس بيشوب  -من كتاب كتاب تاريخ أوروبا فى العصور الوسطي  - 2
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 الطفل حقوق تخص  اتفاقيات:  الرابع المبحث

 :1 1959إعالن حقوق الطفل عام   -ا 

 20دة في لمتحأقرت اللجنة اَلجتماعية واإلنسانية والتعاونية للجمعية العامة لألمم ا

 اإلعالن العالمي لحقوق الطفل. 1959نوفمبر

ه و حقوقوقد نصت ديباجته على تمكين الطفل من التمتع بطفولة سعيدة ينعم فيها ب 

ء و حريته الطبيعية، و دعت من جانب آخر اآلباء و األمهات و الرجال و النسا

ه بهذ المنظمات الطوعية و السلطات المحلية  و الحكومات القومية إلى اَلعتراف

 يجياتشريعية وغير تشريعية تتخذ تدر الحقوق و السعي لضمان مراعاتها بتدابير

 ووفقا للمبادئ العشرة التي جاء بها اَلعالن.

وتتمثل هذه المبادئ العشرة التي اقرها اإلعالن  

 فيما  يلي: 1959العالمي لحقوق الطفل لعام 

يجب أن يتمتع الطفل بجميع الحقوق المقررة • 

في هذا اإلعالن. ولكل طفل بدون استثناء أن 

ذه الحقوق دون تفريق اوتمييز بسبب يتمتع به

العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي 

السياسي أو األصل القومي أو االجتماعي أو 

الثروة أو النسب أو أي وضع آخر يكون له  أو 

 ألسرته.

ل و يجب أن يتمتع الطفل بحماية خاصة وان يمنح بالتشريع و غيره من الوسائ •

و  روحيالزمة إلتاحة نموه البدني و العقلي و الخلقي و الالفرص و التسهيالت ال

ليا الع اَلجتماعي نموا طبيعيا سليما في جو من الحرية و الكرامة، وتكون مصلحته

 محل  اَلعتبار األول في سن القوانين لهذه الغاية.

  للطفل منذ مولده حق في أن يكون له اسم وجنسية. •

                                                             
يري فقهاء القانون أن هذا اإلعالن يتجرد من الطبيعة اإللزامية إذ َل يرتب أي التزام قانوني  -1

 على عاتق الدول باحترام المبادئ الواردة فيه بشأن حقوق الطفل، ومن ناحية أخرى ألنه لم

يتناول وضع الطفل إزاء العدالة الجنائية، ولم يتعرض لدور قانون العقوبات في حماية األطفال 

 إَل بصورة جزئية.
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 لصحيا للنمو مؤهال يكون وان اَلجتماعي، ضمانال بفوائد  الطفل يتمتع أن يجب• 

 السليم،ولهذه

وضع ل الالغاية يجب أن يحاط هو وأمه بالعناية و الحماية الخاصتين الالزمتين قب

 لطبية.ات اوبعده، وللطفل حق في القدر الكافي من الغذاء و المأوى و اللهو و الخدم

ناية و الع تربيةتماعيا بالمعالجة واليجب أن يحاط الطفل المعاق بدنيا أو عقليا أو اج •

 الخاصة التي تقتضيها حالته.

هم التف ويحتاج الطفل لكي ينعم بشخصية منسجمة النمو، مكتملة التفتح الى الحب  •

ما، ليتهولذلك يجب أن تتم تنشئته إلى ابعد مدى ممكن برعاية والديه وفي ظل مسؤو

ي َل فامعنوي و المادي، فال يجوز و على أي حال في جو يسوده الحنان و األمن ال

 ظروف استثنائية ،فصل الصغير عن أمه.ويجب على المجتمع و السلطات العامة

لعيش، ف  اتقديم عناية خاصة لألطفال المحرومين من األم وأولئك المفتقرين إلى كفا

 بيرةو يحسن دفع مساعدات حكومية و غير حكومية للقيام بنفقة أطفال األسر الك

 .4العدد

له للطفل حق في تلقي التعليم، الذي يجب أن يكون مجانا وإلزاميا في مراح •

على أساس اَلبتدائية على األقل، وان يستهدف رفع  ثقافة الطفل العامة و تمكينه ،

من أن ، و تكافؤ الفرص، من تنمية ملكاته وشعوره بالمسؤولية األدبية و اَلجتماعية

 مبدأجب أن تكون مصلحة الطفل العليا هي اليصبح  عضوا مفيدا في المجتمع. و ي

بويه، لى أعالذي يسترشد به  المسئولون  عن تعليمه و توجيهه، و تقع هذه المسؤولية 

و ا نحو يجب أن تتاح للطفل فرصة كاملة من اللعب و اللهو، اللذين يجب أن يوجه

ا تع بهذلتمر اأهداف التعليم ذاتها و على المجتمع و السلطات العامة السعي إلى تيسي

 الحق.

 ويجب أن يكون الطفل في جميع الظروف من بين أوائل المتمتعين بالحماية  •

 اإلغاثة.

ر َلتجاايجب أن يتمتع الطفل بالحماية من جميع صور القسوة و اَلستغالل،ويحظر  •

 وئم، به على آية صورة، وَل يجوز استخدام الطفل قبل بلوغه السن األدنى المال

دي ة تؤيحظر في جميع األحوال حمله على العمل أو تركه يعمل في أية مهنة أو صنع

 أو العقلي أو الخلقي. صحته أو تعليمه أو تعرقل نموه البدني
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 تدفع قد التي الممارسات جميع من بالحماية الطفل يحاط أن يجب• 

 يربى التمييز،وان أشكال من آخر شكل أي أو الديني أو العنصري التمييز إلى

ية، و على السلم واألخوة العالمو الشعوب بين الصداقة و التسامح و التفهم روح على

  لوجوب تكريس طاقته و مواهبه لخدمة إخوته البشر. اإلدراك التام

 1 1989ب( اتفاقية األمم المتحدة لحقوق الطفل 

ن مفال البروتوكوَلن اَلختياريان الملحقان باَلتفاقية والمتعلقان بحماية األط

 اَلستغالل الجنسي والمشاركة في الصراع المسلح.

 سلحةألطفال في النزاعات الميحدد البروتوكول اَلختياري الخاص بعدم مشاركة ا

تها سن الثامنة عشر كحد أدنى للتجنيد القسري. ويطالب الدول ببذل أقصى طاقا

 ئية.لعداالحظر من هم دون الثامنة عشر من اَلشتراك اشتراكا مباشراً في النشاطات 

ال ويشدد البروتوكول اَلختياري المتعلق باإلتجار في األطفال، وبغاء األطف

طفال في المواد والعروض اإلباحية؛ على ضرورة تجريم هذة واستخدام األ

ون لتعااَلنتهاكات الخطيرة لحقوق الطفل ويركز على أهمية زيادة الوعي العام وا

 الدولي في الجهود الرامية لمكافحة تلك اَلنتهاكات.

 

 

 : مضمون  اتفاقية حقوق الطفل

هما في جميع الظروف وم جعل مصلحة الطفل فوق كل اعتبار وذات اولوية وافضلية

 يكونوكانت مصالح اآلخرين، لتمكين الطفل من التمتع بطفولة سعيدة ينعم فيها، 

ير محميا من جميع الجهات ولديه الحقوق التي تؤمن له حياة سعيده، لخيره وخ

 المجتمع، وهي ما يلي:

                                                             
اتفاقية حقوق الطفل هي مجموعة من المعايير واَللتزامات غير القابلة للتفاوض، تمت  - 1

فر الحماية والدعم لحقوق األطفال. وباعتماد ه لهذه اَلتفاقية، أقر  الموافقة عليها عالمياً، وتو 

 المجتمع الدولي بحاجة من هم دون الثامنة عشر إلى رعاية خاصة وحماية َل يحتاجها الكبار
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 طفل كللو. اإلعالن هذا في المقررة الحقوق بجميع الطفل يتمتع أن يجب -:أوَلً     

 أو للونا بسبب تمييز أو تفريق أي دون الحقوق بهذه يتمتع أن في الحق استثناء بال

 القومي األصل أو الدين، أو الجنس

 أو اَلجتماعي، أو الثروة، أو النسب أو أي وضع آخر يكون له أو ألسرته

ت يجب أن يتمتع الطفل بحماية خاصة وأن تمنح له الفرص والتسهيال -ثانيا:  

ما في سلي الالزمة لنموه الجسمي والعقلي والخلقي والروحي واَلجتماعي نموا طبيعيا

 جو من الحرية والكرامة.

فتر أي من حق الطفل أن يسجل في د للطفل حق في اسم وجنسية وهوية: -ثالثا:  

درس التمالحالة المدنية باسم خاص به ونسب حتى يتمتع بحقوق عديدة مثل التلقيح و

 ى كل الوثائق الضرورية كالبطاقة الوطنية كي يتوفر الطفل علىوالحصول عل

 ( إلخ له حق في اإلنتخاب،والشغل، الحماية القانونية وتجعله مواطنا )

نمو ال لليجب أن يتمتع الطفل بفوائد الضمان اَلجتماعي وأن يكون مؤه -رابعا:    

 اية والحمايةالصحي السليم. وعلى هذه الغاية، يجب أن يحاط هو وأمه بالعن

وى المأوالخاصتين الالزمتين قبل الوضع وبعده. وللطفل حق في قدر كاف من الغذاء 

 واللهو والخدمات الطبية.

عيا يجب أن يحاط الطفل المعاق جسميا أو عقليا أو المقصي اجتما -خامسا:    

 بالمعالجة والتربية والعناية الخاصة التي تقتضيها حالته.

 لك يجبالطفل لكي ينعم بشخصية سليمة إلى الحب والتفهم. ولذيحتاج  -سادسا:    

 ألمنأن تتم نشأته برعاية والديه وفي ظل مسؤوليتهما، في جو يسوده الحنان وا

 .المعنوي والمادي فال يجوز إَل في بعض الظروف، فصل الطفل الصغير عن أمه

ن ملمحرومين ويجب على المجتمع والسلطات العامة تقديم عناية خاصة لألطفال ا

 المفتقرين إلي كفاف العيش. األسرة وأولئك

للطفل حق في تلقي التعليم، الذي يجب  -سابعا:

أن يكون مجانيا وإلزاميا، في مراحله 

االبتدائية علي األقل، وتقع هذه المسؤولية 

 بالدرجة األولى على أبويه. 
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ويجب أن تتاح للطف يجب أن يكون الطفل، في 

وائل المتمتعين بالحماية جميع الظروف، بين أ

 واإلغاثة.

يجب أن يتمتع الطفل بالحماية من جميع  -ثامنا:

صور اإلهمال والقسوة واالستغالل.وال يجوز استخدام 

الطفل قبل بلوغه سن الرشد. ويحظر في جميع 

األحوال حمله على العمل أو تركه يعمل في أية 

مهنة أو صنعة تؤذي صحته أو تعليمه أو تعرقل 

 الجسمي أو العقلي أو الخلقي.نموه 

يجب أن يحاط الطفل بالحماية من جميع  -تاسعا:

الممارسات التي قد تضر به كالتمييز العنصري 

أو الديني أو أي شكل آخر من أشكال التمييز، 

وأن يربى على روح التفهم والتسامح، والصداقة 

 بين الشعوب، والسلم واألخوة العالمية

 1 1990قاء الطفل وحمايته ونمائه اَلعالن العالمي لب -ج 

ى كانت القمة تجمع أكبر عدد من رؤساء الدول والحكومات أكثر من أى وقت مض

م لعاللأللتزام بوضع مجموعة من األهداف لتحسين حالة األطفال في جميع أنحاء ا

ا وضع فيه.كانت هذة المرة األولى في مؤتمر األمم المتحدة التي ي 2000بحلول عام 

أعمال موسع لمجموعة واسعة من األهداف في مجاَلت الصحة والتعليم جدول 

 والتغذية وحقوق اإلنسان.

عالن اإل وكانت النتيجة الرئيسية لمؤتمر القمة العالمي هو التوقيع المشترك على 

العالمي لحماية وتنمية األطفال وخطة عمل تضم مجموعة مفصلة من األهداف 

 المتصلة باألطفال.

العالمية نظم لمدة عقد من األلتزام رفيع المستوى حول القضايا المتعلقة  حددت القمة

باألطفال في جميع أنحاء العالم، وأنها مهدت الطريق لسلسلة من مؤتمرات األمم 

على السكان والبيئة، والغذاء، وحقوق اإلنسان و التنمية  1990المتحدة في فترة 

 البشرية وحقوق المرأة.
                                                             

في المقر الرئيسى لألمم المتحدة بمدينة  1990من سبتمبر  30-29عقدت هذه القمة في  - 1

 نيويورك
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 1 2002األطفال"   وثيقة "عالم جدير ب

 الوثيقة تحتوي علي مخالفات بالغة للشريعة اإلسالمية، وتتعارض مع القيم

سعي واألخالق، وتدعو صراحة إلباحة اإلجهاض والتشجيع علي الزنا والشذوذ، وت

 لفرض اإلباحية والقيم الغربية والعلمانية.

ت إتاحة خدماعلي سبيل المثال ,  تدعو الحرية الجنسية قبل الزواج عن طريق 

" القيام  43الصحة اإلنجابية للفتيان والفتيات كما في النقطة الرابعة من بند رقم 

ن ة أنفسهبتنفيذ تدابير لزيادة قدرة النساء والمراهقات على حماي 2005بحلول عام 

ك من خطر اإلصابة باإليدز عن طريق تقديم خدمات الرعاية الصحية بما في ذل

 بية .."الصحة الجنسية واإلنجا

ي كما تضمنت الحد من استغالل األطفال واستخدامهم في الحروب , والقضاء عل

 الفقر . 

 2 1983اتفاقية حقوق الطفل العربي  -د 

 بندا ووافقت عليه سبع دول عربية 51يتكون من 

 3 2001اإلطار العربي للطفولة  -ل 

 أهداف تتصل بتطبيق وتفيعل حقوق الطفل

 الحق اَلصيل فى الحياة ( ) فى مجال حقوق البقاء

 فى مجال حقوق النماء

 فى مجال حقوق المشاركة

 فى مجال حقوق الحماية

 فى مجال الحقوق المدنية

                                                             
 2002مايو  10:  8ترة من عقدت األمم المتحدة جلسة خاصة للجمعية العمومية في الف1990  - 1

" وقد طرح في هذا المؤتمر وثيقة جديدة  2001" والذي كان من المزمع عقدها في سبتمبر 

 " A world Fit For Childrenللطفل بعنوان " عالم جدير باألطفال 
 اقر مؤتمر وزارة الشئون األجتماعية العرب )ميثاق حقوق الطفل العربي( 1984فى ديسمبر  - 2
 28عمان ، - اَلردنيةعليه من مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة  المصدق  -  3

 2001مارس 
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 1 1990الميثاق األفريقي لحقوق ورفاهية الطفل  -ع 

 طيراً خجاء في سبب اَلتفاقية ) وإذ تالحظ بقلق أن وضع معظم األطفال األفارقة 

روف لظروفهم اَلجتماعية واَلقتصادية والثقافية، والظبسبب العوامل الفريدة 

والجوع،  الل،التقليدية واإلنمائية، والكوارث الطبيعية، والنزاعات المسلحة، واَلستغ

 ( وبسبب عدم النضج البدني والعقلي للطفل فإنه يحتاج لضمانات ورعاية خاصة

 

 اإلسالمية المواثيق:  الخامس المبحث

 2 2007ميثاق األسرة  

ً لمبدأ اَلتفاقية في األمم المتحدة َل يوجد آليات مراقبة أو تق ، أو دورية اريروخالفا

ل ي الدواق فمتابعة من اللجنة اإلسالمية العالمية للمرأة والطفل لمدى احترام الميث

وازاة ممع  اإلسالمية.. وقد تُرك ما يتعلق بالتشريع واإلجراءات التنفيذية لكل بلد

 ية أخذاً بعين اَلعتبار..لالتفاقيات الدول

ن هذا الميثاق )ثالثاً وثالثين( مادة.. ارتكزت على عدة محاور،   ا:برزهأويتضمه

وق .. وحقعامةالعناية بالطفل منذ بدء تكوين األسرة.. والحريات والحقوق اإلنسانية ال

 مه..تعليواألحوال الشخصية، واألهلية، والمسؤولية الجنائية، وإحسان تربية الطفل 

 والحماية المتكاملة.. ومراعاة المصالح الفضلى للطفل.

 الشريعة اإلسالمية قوق الطفل فيأوَل :ح

 :غة للفي اتعريف الشريعة   -ا 

مشتقة من الفعل الثالثي )َشَرَع(، قال ابن فارس: )الشين والراء والعين أصل واحد، 

الشاربة للماء، وهو شيء يفتح في امتداد يكون فيه، من ذلك الشريعة، وهي مورد 

  1واشتق من ذلك الشرعة في الدين، والشريعة. .( 

                                                             
تبنته الجمعية العمومية لرؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة األفريقية في دورة انعقادها  - 1

 ليبيريا  –العادية السادسة عشرة في مونروفيا 
وهي إحدى لجان المجلس اإلسالمي العالمي  -قامت اللجنة اإلسالمية العالمية للمرأة والطفل  - 2

 بوضع ميثاق لألسرة شارك في إعداده نخبة من علماء األمة اإلسالمية -للدعوة واإلغاثة 
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وقال الزمخشري: )والشريعة والشِ رعة وشرع اَّلله 

تعالى الدين. . وشرع الباب إلى الطريق، 

 2وأشرعته، والناس فيه شََرَع وشَْرع: سواء( 

وممها أورده ابن منظور في داللتها اللغويهة 

قوله: )والعرب ال تسميها شريعة حتى يكون الماء 

عدًّا ال انقطاع له، ويكون ظاهًرا معيًنا ال يسقى 

 3بالرِ شاء. .( 

وتطلق الشريعة على المثل، كما ذكر الجوهري إذ قال: )ويقال أيًضا: هذه شرعة 

وأورد الفيروز آبادي ,  4ذا، وهما شرعان، أي: مثالن( هذه، أي: ِمثْلُها، وهذا ِشْرع ه

إلى قوله: )وَشَرَع لهم،   5في معنى الشريعة: )الظاهر المستقيم من المذاهب. . .( 

 )   6كَمنََع: َسنه

 :عريف الشريعة اصطالًحات -ب 

ما شرعه َّللاه لعباده من  تطلق الشريعة ويراد بها دين اإلسالم بمعنى شامل، أي: )

عقائد والعبادات واألخالق والمعامالت ونظم الحياة، في شعبها المختلفة، لتحقيق ال

 .7(   سعادتها في الدنيا واآلخرة

وتطلق ويراد بها )جملة القواعد والقوانين التي تحدد طريقة عبادة اإلله من خالل 

نصوص شفهية أو مكتوبة، ومن خالل ممارسات عملية يقصد بها التدريب العملي 

ل إليه أمر إنشاء الدين أو إبالغه كما في األديان السماوية. على  هذه الكيفية ممن وك ِ

وبعبارة موجزة إذا كانت العقيدة يترجمها الفكر والتصور فإن الشريعة تترجم 

                                                                                                                                                                              
 معجم مقدمة اللغة: مادة )شرع(  - 1
 أساس البالغة مادة: )شرع( - 2
 فسهالسان العرب: المادة ن - 3
 الصحاح: المادة نفسها - 4
 القاموس: المادة نفسها - 5
 القاموس: المادة نفسها - 6
(، الطبعة الثانية: 15مناع القطان: التشريع والفقه في اإلسالم )تاريًخا ومنهًجا(: ص: ) - 7

 م( عن مؤسسة الرسالة، بيروت. 1982 -هـ  1402)
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الموقف والعالقة التي يفترض أن تكون بين العابد والمعبود بناء على تعاليم اإلله، أو 

ل إليه البالع، أو م  1ن اضطلع باإلنشاء والتأسيس في الديانات الوضعية( من وك ِ

ا يلحظ في التعريف األول أنهه تعريف شامل في إطالق مسمى الشريعة دين  على وممه

ا التعريف الثاني فإنه يقابل العقيدة ولكنه أطلق مسمى ال حكام أة على شريعاإلسالم، أمه

 الدين اإلسالمي وغيره 

 الشريعة مسمى أن العلماء بعض يرى حين على وضعيًّا، أو سماويًا الدين كان سواء

 .  2  اإلسالمية الشريعة على إَل إطالقه يصح َل

 اإلسالمية :  الشريعة خصائص -ثانيا 

 لعظمةا من درجة أرقى إلى ترفعها  بخصائص اإلسالمية الشريعة تمتاز -: تمهيد

 أو بتجار أو إلهام من نابعة ليست فهي وضعي، قانون أي إليها يرقى َل والكمال

 اإللهي الوحي نور من بل,  فلسفس تفكير

 :يلي ما خصائصها وأهم    3 ( اْلَخبِيرُ  اللهِطيفُ  َوهُوَ  َخلَقَ  َمنْ  يَْعلَمُ  أَََل )   

 أوَل: ربانية المصدر:

مصدر الشريعة هو هللا سبحانه و تعالى، كما أن أحكامها تهدف إلى ربط الناس 

) بخالقهم، وبناء على ذلك يجب على المؤمن أن يعمل بمقتضى أحكامها، قال تعالى: 

ُ َوَرسُولُهُ أَْمًرا أَْن يَُكوَن لَُهْم اْلِخيََرةُ   ِمْن َوَما َكاَن ِلُمْؤِمن  َوََل ُمْؤِمنَة  إِذَا قََضى َّللاه

ُموَك فِيَما َشَجَر بَْينَُهْم ثُمه ََل ) ، وقال أيضا: 4 (أَْمِرِهْم... فاََل َوَرب َِك ََل يُْؤِمنُوَن َحتهى يَُحك ِ

ا قََضْيَت َويَُسل ُِموا تَْسِليًما  5 (يَِجدُوا فِي أَنفُِسِهْم َحَرًجا ِممه

 وقد نتج عن خاصية الربانية عدة نتائج، أهمها:

                                                             
)دراسة مقارنة(،  1985ار الثقافة; تاريخ النشر: محمد كمال جعفر: اإلنسان واألديان  قطر:د - 1

 ( 45ص: )
 ح – السعدي هللا عبد بن إسحاق: منه المستشرقين وموقف اإلسالمية األمة تميز في دراسات - 2

 - هـ 1434 األولى،: الطبعة قطر اإلسالمية، والشؤون األوقاف وزارة: الناشر 304 ص 2

2013 
 14الملك  -3
  36سورة األحزاب، اآلية   - 4
  65سورة النساء، اآلية   - 5
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كمال أحكام الشريعة اإلسالمية من أي نقص، ألن شارعها هو هللا صاحب الخلو  -

 المطلق.

 عصمتها من معاني الجور والظلم تأسيسا على عدل هللا المطلق. -

 ا.قدسية أحكامها عند المؤمن بها إذ يجد في نفسه القدسية والهيبة تجاهه -

 ثانيا: الشمولية )زمانا، مكانا، إنسانا وأحكاما(

لى أن كمة إحيث الزمان: بمعنى أنها شريعة َل تقبل نسخا أو تعطيال، فهي الحامن  -أ

 يرث هللا األرض ومن عليها.

يع من حيث المكان: فال تحدها حدود جغرافية، فهي نور هللا الذي يضيء جم -ب

 أرض هللا.

  من حيث اإلنسان: فالشريعة تخاطب جميع الناس بأحكامها، لقوله تعالى: -ج

  1( يَْعلَُمونَ  َلَ  النهاِس  أَْكثَرَ  َولَِكنه  َونَِذيًرا بَِشيًرا ِللنهاِس 

ِ إِلَْيُكْم َجِميعًا)    2 ( قُْل يَا أَيَُّها النهاُس إِن ِي َرُسوُل َّللاه

ةً، َوبُِعثُْت إِلَى  وقال الرسول صلى هللا عليه وسلم: ) َوَكاَن النهبِيُّ يُْبعَُث إِلَى قَْوِمِه َخاصه

 3(. عامةالناس 

سمت : إن أحكام الشريعة تناولت جميع شؤون الحياة، فقد ر من حيث األحكام -د

 راحللإلنسان سبيل اإليمان وبينت شروط  وتبعات استخالفه، وتخاطبه في جميع م

 حياته، وتحكم جميع عالقاته بربه وبنفسه وبغيره.

 ثالثا: الواقعية

اهر من مظاألحكام وفي التعامل معها، وتتجلى في اعتبار واقع المكلفين عند تشريع 

 ذلك:

                                                             
 28سبأ  - 1
 .  158  األعراف   - 2
  و مسلم في أول كتاب المساجد ومواضع الصالة  –( 328)- صحيح البخاري كتاب التيمم  - 3

521 
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تقرير أنواع التخفيفات مثل: تخفيف إسقاط كإسقاط القبلة عن أصحاب األعذار،  -

وتخفيف إبدال كالتيمم بدل الوضوء عند تحقق موجباته، وتناول المحرم للضرورة 

 1 ( ثَْم َعلَْيهِ فََمْن اْضُطره َغْيَر بَاغ  َوََل َعاد  فاََل إِ ) في مثل قوله تعالى: 

 رابعا: الوسطية

ُيراد بها التزام أحكام الشريعة اإلسالمية لنقاط 

االتزان بين جميع المتقابالت، فهي وسط بينها، 

 هذا ما يكسبها القوة والدوام.

فقد نصت الشريعة على التملك الفردي المنضبط 

وسطا بين إلغائه وتحريره من كل القيود، وحثت 

ط بين الجبن والتهور، على الشجاعة وهي وس

وأمرت باإلنفاق وهو وسط بين البخل والتبذير في 

قوله تعالى: ) َوال َتْجَعْل َيَدَك َمْغُلوَلًة ِإَلى ُعُنِقَك 

 2َوال َتبْسُطَْها ُكله اْلبَسِْط َفَتْقُعَد َمُلوًما َمْحسُوًرا ( 

 خامسا: الجمع بين الجزاء الدنيوي و األخروي

في  القانون الوضعي في توقيع الجزاء على المخالف ألحكامهاتتفق الشريعة مع 

اقب نما تعه بيتالدنيا، في حين َل تمتد يد القانون الوضعي إلى معاقبة اإلنسان في آخر 

 الشريعة مخالفيها في اآلخرة، فهي تجمع بين الجزاءين معا.

 سادسا: الجمع بين الثبات والمرونة

ا ياتهالمرونة، ويتجلى الثبات في أصولها وكلتجمع الشريعة بين عنصري الثبات و

ن معها وقطعياتها، وتتجلى المرونة في فروعها وجزئياتها وظنياتها، فالثبات يمن

ت تجداالميوعة والذوبان في غيرها من الشرائع، والمرونة تجعلها تستجيب لكل مس

 العصر.

 سابعا: الموازنة بين مصالح الفرد والجماعة

                                                             
  173سورة البقرة، لآلية   - 11
 . 29سورة اإلسراء، اآلية    - 2
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توازن بين مصالح الفرد والجماعة فال  -ف القوانين الوضعية على خال -إن الشريعة 

 1تميل إلى الجماعة على حساب الفرد، وَل تقدس الفرد على حساب الجماعة. 

 مصادر التشريع اإلسالمي -ثالثا 

صادر التشريع اإلسالمي أربعة مصادر أصلية وهي  : القرآن الكريم، السنة، م

اإلجماع، القياس، وأما المصادر األخرى فهي تكميلية فقد أخذت األمة ببعضها دون 

 2البعض اآلخر، وسنذكر اآلن المصادر األساسية: 

 :القرآن الكريمالمصدر األول : 

صلى - المنزل على رسوله -عز وجل-هللا كالم ) وهو المصدر األول والقرآن هو:  

ته، تالوبلسان عربي مبين، المنقول إلينا بالتواتر، والمتعبد ب -هللا عليه وسلم

 والمكتوب في المصحف، والمعجز في لفظه ومعناه، والمبدوء بسورة الفاتحة،

  (   والمختوم بسورة الناس

 أهم خصائص القرآن الكريم  :

عز -وما دام القرآن كالم هللا  -سبحانه وتعالى-الربانية: وهي نسبة إلى الرب   -أ

فهو رباني بكل ما تحتمله هذه اللفظة من معان، َل دخل لبشر فيه أبدا، َل من  -وجل

فاََل أُْقِسُم بَِمَواقِعِ  )حيث اللفظ وَل من حيث المعنى، فهو الكتاب العزيز قال تعالى: 

هُ لَقََسٌم لَْو تَْعلَُموَن َعِظيٌم إِنههُ لَقُْرآٌن َكِريٌم فِي ِكتَاب  َمْكنُون  ََل يََمسُّهُ إَِله النُُّجوِم َوإِنه 

ِ اْلعَالَِميَن  ُروَن تَْنِزيٌل ِمْن َرب   3 (اْلُمَطهه

الكمال: وهو بمعنى الخلو من النقص والعيب وهو أثر للخصيصة األولى فكالم   -ب

َوإِنههُ لَِكتَاٌب  )عن كل نقص وعيب كامل أيضا، قال تعالى: المنزه  -عز وجل-هللا 

 4 (َعِزيٌز ََل يَأْتِيِه اْلبَاِطُل ِمْن بَْيِن يَدَْيِه َوََل ِمْن َخْلِفِه تَْنِزيٌل ِمْن َحِكيم  

 َوَكذَِلكَ : ) كتابه وصف في تعالى قال الغموض ويقابلها اإلبانة وهو: الوضوح  -ج

َ  َوأَنه  بَي ِنَات   آيَات   أَْنَزْلنَاهُ   1(   يُِريدُ  َمنْ  يَْهِدي َّللاه

                                                             
عمر سليمان األشقر. عن: مكتبة الفالح للنشر   -لالستزادة :خصائص الشريعة اإلسالمية - 1

 (1982والتوزيع )
للتوسع : المدخل لدراسة الشريعة اإلسالمية، لعبد الكريم زيدان. و  المدخل لعلم الدعوة،  - 2

 لمحمد البيانوني.
  80، 75  الواقعة   - 3
 (.42-41)سورة فصلت، اآليتان  - 4
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د. الشمول: وهو اإلحاطة فالقرآن شامل لجميع ما يحتاج إليه اإلنسان في دنياه 

ْطنَا فِي اْلِكتَاِب ِمْن َشْيء   )وأخراه، ألنه لسعادته في الدنيا واآلخرة، قال تعالى:  َما فَره

) 2 

 ت،موضوعا من عرضه وما هداية، من به جاء فيما توازنم فالقرآن: التوازن. هـ

 وبين لب،والق العقل وبين والمادة، الروح بين انسجاما يحقق من مشكالت، عالجه وما

 .التوازن أوجه من ذلك إلى وما والواجبات، الحقوق

قُْل  )و. العملية: فالقرآن كتاب عملي يصلح للتطبيق في كل زمان ومكان، قال تعالى: 

ثِْلِه لَْو َكاَن اْلبَْحُر ِمدَادًا ِلَكِلَماِت َرب ِي لَنَِفدَ اْلبَْحُر قَْبَل أَْن تَْنفَدَ َكِلَماُت َرب ِي َولَْو ِجئْنَا بِمِ 

 3 (َمدَدًا 

ز. اإلعجاز: هذا وَل يزال التحدي سائر المفعول إلى يوم القيامة، وَل زال العلماء 

كل بحسب إمكاناته وتخصصه، ومن هنا كان القرآن يكتشفون أوجها إعجازية فيه، 

َسنُِريِهْم آيَاتِنَا فِي اآْلفَاِق َوفِي أَْنفُِسِهْم  )المعجزة الخالدة إلى يوم القيامة، قال تعالى: 

 4 (َحتهى يَتَبَيهَن لَُهْم أَنههُ اْلَحقُّ 

يه  على هللاصل-ح. الثبوت القطعي: ويعني اتصال سند نقل القرآن وروايته بالنبي 

ثبت لم تدون انقطاع على وجه متواتر قطعي َل يدخله الشك إلى يومنا هذا، و -وسلم

مثل هذه الخصيصة ألي كتاب سماوي آخر، وهي من مستلزمات خاصية حفظ 

 القرآن وخلود اإلسالم.

 عز- ط. الحفظ: وهو يعني السالمة من التحريف والزيادة والنقص، فقد حفظ هللا

أول  اه منوذلك بتهيئة من يهتم به ويرع ,  رآن من أي تغيير أو تبديلهذا الق -وجل

 . يوم أنزل إلى يومنا هذا

ْكَر َوإِنها لَهُ لََحافِظُوَن  )قال تعالى:   ْلنَا الذ ِ ، وَل عجب فالقرآن الكريم 5 (إِنها نَْحُن نَزه

ى التي َل كتاب هللا، مصدر كل خير، وملجأ كل عالم وداعية، وهو العروة الوثق

 انفصام لها، وحبل هللا المتين. 

 :المصدر الثاني: السنة النبوية 

                                                                                                                                                                              
 16الحج  - 1
 (.38)سورة األنعام، آية  - 2
 (.109)سورة الكهف، آية  - 3
 (.53)سورة فصلت، آية  - 4
  (9)سورة الحجر، آية  - 5
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 1 من فعل أو قول أو تقرير -صلى هللا عليه وسلم-وهي ما صدر عن النبي محمد  

 2تََرْكُت فِيُكْم َما لَْن تَِضلُّوا بَْعدَهُ إِِن اْعتََصْمتُْم بِِه، ِكتَاُب هللاِ (  جاء في الحديث: )

وقد جاءت السنة النبوية في هذه المكانة ألنها إما تكون مبينة ومفصلة لما جاء في  

أن تثبت حكما جديدا لم ينص عليه القرآن الكريم، وإما 

صلى هللا عليه -فيه، ومن هنا كانت طاعة الرسول 

مقرونة بطاعة هللا، قال تعالى: ) َأِطيُعوا  -وسلم

وِلي األَْمِر ِمْنكُْم َفِإْن اَّللَه َوَأِطيُعوا الرهسُوَل َوأُ 

َتَناَزْعُتْم ِفي شَيٍْء َفُردُّوُه ِإَلى اَّللهِ َوالرهسُوِل ِإْن ُكْنُتْم 

ُتْؤِمُنوَن بِاَّللِه َواْليَْوِم اْلخِِر َذِلَك َخيٌْر َوَأْحسَُن َتْأِويال 

 )3 

كما يمكن أن تشترك السنة مع القرآن الكريم في 

يما الخصائص العامة األولى عدد من خصائصه، وال س

ألنها ترجع في حقيقتها إلى خصيصة الربانية، ألن 

الرسول الذي نتحدث عن سنته هو رسول رب 

 العالمين 

   

 خصائص السنة النبوية:

 4 (َوَما يَْنِطُق َعِن اْلَهَوى إِْن هَُو إَِله َوْحٌي يُوَحى  )أنها نوع من الوحي قال تعالى:  -أ

 ألممد: وهذه الخصيصة من خصائص األمة اإلسالمية، حيث َل تجد ااتصال السن -ب

 .األخرى اليوم سندا متصال ألقوال أنبيائها ورسلها عليهم الصالة والسالم

له،  بينةج. الحفظ من الضياع: وذلك ألن حفظ السنة من لوازم حفظ القرآن، فهي الم

 والمفصلة لمجمله، والمتممة ألحكامه.

                                                             
  -2002 - 1423 : العلمية  الكتب دار ط ; اللكنوي: الثبوت  مسلم بشرح الرحموت فواتح - 1

2/ 96  
( 1457( وابن حبان )14705( وابن أبي شيبة )3074( وابن ماجة )1905رواه أبو داود ) - 2

( والطبراني في 3786( ورواه الترمذي )41( والطحاوي في "مشكل اآلثار" )8827والبيهقي )

 (  4757"األوسط" )
 .59سورة النساء، آية  - 3
  4-3سورة النجم، اآليتان  - 4
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خطأ في التشريع: وذلك ألن السنة وحي والوحي منزه عن الخطأ، د. العصمة من ال

صلى هللا -قوله  -رضي هللا عنه-وجاء في الحديث عن عبد هللا بن عمرو بن العاص 

حين أذن له بكتابة الحديث: )  اْكتُْب فََوالهِذي نَْفِسي بِيَِدِه َما يَْخُرُج ِمْنهُ إَِل  -عليه وسلم

 1(   َحقٌّ 

 لث اإلجماع:المصدر الثا 

، 2شرعي(  حكم على وسلم عليه هللا صلى النبي بعد األمة هذه مجتهدي )اتفاقوهو  

ةً َوَسًطا ِلتَُكونُوا  )ومن األدلة على كونه مصدر تشريع قوله تعالى:  َوَكذَِلَك َجعَْلنَاُكْم أُمه

يشمل الشهادة على أعمالهم  (شَُهدَاَء َعلَى النهاِس  )، فقوله: 3ُشَهدَاَء َعلَى النهاِس ( 

: )  -صلى هللا عليه وسلم-وعلى أحكام أعمالهم والشهيد قوله مقبول، أيضا قول النبي 

تِي َعلَى َضاَللَة   َ ََل يَْجَمُع أُمه  4(  إِنه َّللاه

 5بينهما (  بجامع حكم في أصل على فرع )حمل: وهو المصدر الرابع القياس 

ُ الهذِ  )قال تعالى:  ِ َواْلِميَزاَن َّللاه والميزان ما توزن به األمور  6 (ي أَْنَزَل اْلِكتَاَب بِاْلَحق 

 ويُقَايَس به بينها، ومن السنة قوله 

أََرأَْيِت لَْو َكاَن ) لمن سألته عن الصيام عن أمها بعد موتها:  -صلى هللا عليه وسلم -

ِك دَْيٌن فَقََضْيتِيِه، أََكاَن يَُؤِد ي  كِ ) قَالَْت: نَعَْم، قَاَل:  ( ذَِلِك َعْنَها؟َعلَى أُِم    فَُصوِمي َعْن أُِم 

) 7 

 في هب حكم ما مثل عن مسئلة في ) العدولومن المصادر الفرعية اَلستحسان: وهو 

  إلى نظائرها

 1منه (  أقوى هو لوجه خالفه

                                                             
 ، والحديث إسناده صحيح   484، والدارمي :  6510وأحمد :  ، 3646أبو داود :    - 1
 ص  - م 2009 - هـ 1430 ،4ط  الجوزي ابن : العثيمين  ط دار األصول علم من األصول  - 2

62    . 
  143سورة البقرة، آية    - 3
  1848األلباني :    -صحيح الجامع  - 4
/  2ج  م2002-هـ1423 2ط  الري ان مؤسسة: ط قدامة : ابن المناظر وجنة الناظر روضة - 5

   141ص
  17سورة الشورى، آية   -  6
( وأحمد 2/24( والدارمى )2/4( و النسائى )4/335( والبيهقى )4/431,  1/464البخارى )  - 7

(1/239   
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 منفعة يجلب الفعل هذا أن المجتهد يرى أن ) وهو: المصالح المرسلةومنها :  

  2ينفيه (  ما الشرع في وليس راجحة؛

 ومنها سد الذرائع:

 عبارة الفقهاء عرف في صارت لكن الشيء، إلى وطريقا وسيلة كان ما: الذريعة 

 3 مفسدة فيها يكن لم اإلفضاء ذلك عن تجردت ولو محرم، فعل إلى أفضت عما

 ومنها أيضا العرف:

 السلمية الطباع وتلقته العقول جهة من النفوس في استقر ما هو ) العرفوهو  

 ( 4بالقبول 

 ( منفيا كان ما نفي أو ، ثابتا كان ما إثبات استدامةومنها أيضا اَلستصحاب: وهو ) 
5 

 6 -خصائص حقوق الطفل في اإلسالم :رابعا : 

تضي ربانية , ليس من حق أحد تحديدها أو انتزاعها , وهي حقوق ثابتة بمق – 1

 الفطرة .

ي فوحقه  شاملة امتزج فيها الحسي بالمعنوى , فاَلسم الحسن والمعاملة الحسنة – 2

 ي .أخر الرضاعة الطبيعية والنفقة , وغير ذلك , فهو نموذج لم يتكر في أي شريعة

ين بالوسطية والتوازن بين احتياجات الجسد واحتياجات الروح , والتوازن  – 3

 رعية.الحالل والحرام , فالكل يصب في مصلحة ش

 ثابتة تتفق مع مصالح الفطرة والمتطلبات المتجددة . – 4

                                                                                                                                                                              
ص   4ج   - 2010بيروت  اإلسالمي، اآلمدي ط المكتب : الثعلبي األحكام أصول في اإلحكام - 1

158 
 .342 صـ ،11جـ  1987تيمية ط دار الكتب العلمية  الفتاوى : ابن مجموع - 2
 145/ 3جـ  1987 - 1408; العلمية الكتب الكبرى : ابن تيمية ط دار الفتاوى مجموعة - 3
 138ص  2ج  – 2010دار الكتب العلمية  : مكتبة ١٩٩٦ - ١٤١٧: ط  الغزالي: المستصفى - 4
ص  /1م ج 1991 - هـ1411 ، ييروت - العلمية الكتب دار:  1ط  مقي : ابن الموقعين إعالم - 5

265 
ص   - 2008للمزيد , حقوق الطفل ورعايته في في السالم وفي دولة السويد : فاطمة فرج   - 6

 ط السعودية: وزارة التعليم العالي -124و  122
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 ةليست مطلقة , بل مقيدة بما يتفق مع اإلسالم , وحقوق الطفل المتجدد – 5

 ترتبط  بالغاية الكبري , عبادة هللا سبحانه وتعالي – 6

 صالحة ومناسبة لكل زمان ومكان – 7

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثالث

 سالم, وهي حقوق لم يأت بها إَل اإلالوَلدة حقوق الطفل قبل 

 ازن إبن وليس,  شرعيا وَلدته في الطفل المبحث األول : حق

 الولد طلب فى األب سعى المبحث الثاني : حق

 التبتل المبحث الثالث : حرمة

 الزواج قبل الطبي المبحث الرابع : الكشف

 ( جةالزو)  لتربيته الصالحة األم المبحث الخامس :  اَلختيار

 الحياة لمبحث السادس : حقا

 الحمل منع المبحث السابع : وسائل
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 المبحث الثامن : دعاء الجماع

 الجنين المبحث التاسع : حقوق

 

امتازت الشريعة اإلسالمية الغراء بما يناسب مصدرها اإللهي , فامتازت :  تمهيد

األم علي القوانين والتشريعات البشرية بحقوق للطفل قبل وَلدته و قبل تعارف 

 1اْليَْوَم أَْكَمْلُت لَُكْم ِدينَُكْم َوأَتَْمْمُت َعلَْيُكْم نِْعَمتِي (   واألب , وصدق هللا العظيم )

 زنا إبن وليس,  شرعيا والدته في الطفل حق:  األول المبحث

 تعريف الزنا في اللغة -ا 

و (، وهبالقصر لغة الحجاز وبالمد  لغة تميم مصدر قولهم: زنى يزني زنا وزناء )

م، يقال: هو زان ز ن ى مأخوذ من ماد ة ) نا،ابي ن  ( ال تي تدل  على الوطء المحر   لز 

مه َّللا   وخرجت فالنة تزاني وتباغي أي تفجر ) زنية: اه ت( وزن   وتحل  لنفسها ما حر 

يق، ومنه الحديث: َل يصل ين   ناء الض  نا. واألصل في الز  وهو  حدكمأنسبه إلى الز 

 مدافع للبول، ويقال:زناء، أي 

 من ذلك زنا الموضع يزنو أي ضاق، وهو لغة في يزنأ.

جل يزني زنى مقصور، وزناء  نا يمد  ويقصر، فتقول: زنى الر  وقال ابن منظور: الز 

نا: البغاء. يقال: امرأة تزاني  ممدود وكذلك المرأة، ومثله زانى مزاناة وزناء. والز 

ا إذا ق نى أي قذفه به. مزاناة وزناء أي تباغي، أم  يل: زن اه تزنية فمعناه نسبه إلى الز 

 : وقال له: يا زان، كما يقال زانى المرأة مزاناة وزناء. قال الل حياني  قيل َلبنة الخس 

نى؟   2ما أزناك؟ قالت: قرب الوساد، وطول الس واد. ومعناه: ما حملك على الز 

نا هو وط:  الزنا في اَلصطالح -ب  اغب: الز  ء المرأة من غير عقد قال الر 

شرعي  
3. 

نا: الوطء في قبل خال عن ملك أو شبهة  : الز  وقال الجرجاني 
1 . 

                                                             
 3المائدة  - 1
  1876، 1875 /3لسان العرب : ابن منظور  ج  - 2
    220صالمفردات في غريب القرآن :  األصفهانى   - 3
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نا شرعا هو إيالج الحشفة ) : الز  م فرج م( ب أو قدرها من مقطوعها وقال المناوي  حر 

م لعارض كالحيض ونحوه( خال عن الش بهة مشتهى لعينه )  .وذلك بخالف المحر 

نا : الز  ى  وقال الكفوي  م مشتهى يسم  اسم لفعل معلوم وإيالج فرج )ذكر( في محل  محر 

م مشتهى من غير  ( في محل  محر  قبال، ومعناه قضاء شهوة الفرج بسفح الماء )المني 

اني سف احا   ى الز   . 2داعية الولد حت ى إن ه ليسم 

م لعينه خال عن الش بهة  وقال شمس الدين الرملي ): هو إيالج الذ كر بفرج محر 

 . 3مشتهى طبعا (  

 : فوائد تحريم الزنى -ج 

 : -رحمه هللا  –قال ابن القيم 

ا كانت مفسدة الزنا من أعظم المفاسد ، وهي منافية لمصلحة نظام العالم في )  ولمه

حفظ األنساب ، وحماية الفروج ، وصيانة الحرمات ، وتوقي ما يوقع أعظم العداوة 

منهم امرأة صاحبه ، وبنته ، وأخته ، وأمه ،  والبغضاء بين الناس ، من إفساد كل

وفي ذلك خراب العالم : كانت تلي مفسدة القتل في الكبَر ، ولهذا قرنها هللا سبحانه بها 

في كتابه ، ورسوله صلى هللا عليه وسلم في سننه ، قال اإلمام أحمد : " وَل أعلم بعد 

رمته بقوله : )َوالهِذيَن َل يَْدُعوَن قتل النفس شيئاً أعظم من الزنا " ، وقد أكد سبحانه ح

ِ َوَل يَْزنُوَن َوَمْن يَْفعَلْ  ُ إَِله بِاْلَحق  َم َّللاه ِ إِلَهاً آَخَر َوَل يَْقتُلُوَن النهْفَس الهتِي َحره  ذَِلَك َمَع َّللاه

انا * إَِله َمْن تَاَب َوآَمَن يَْلَق أَثَاما * يَُضاَعْف لَهُ اْلعَذَاُب يَْوَم اْلِقيَاَمِة َويَْخلُْد فِيِه ُمهَ 

ُ َغفُوراً َرِحيما(  ُ َسي ِئَاتِِهْم َحَسنَات  َوَكاَن َّللاه ُل َّللاه  .4َوَعِمَل َعَمالً َصاِلحاً فَأُولَئَِك يُبَد ِ

فقرَن الزنا بالشرك ، وقتل النفس ، وجعل جزاء ذلك : الخلود في النار في العذاب 

لعبد موجب ذلك بالتوبة ، واإليمان ، والعمل الصالح المضاعف المهين ، ما لم يرفع ا

نَا تَْقَربُوا َوََل  ، وقد قال تعالى : ) ، فأخبر عن 5 ( َسبِياًل  َوَساءَ  فَاِحَشةً  َكانَ  إِنههُ  ۖ   الِز 

                                                                                                                                                                              
 1983-هـ 1403لبنان الطبعة: األولى -التعريفات  : الجرجاني , دار الكتب العلمية بيروت  - 1

  120 ص 
 -الكليات : معجم في المصطلحات والفروق اللغوية  : أيوب الكفوي،  : مؤسسة الرسالة  - 2

  2010 بيروت  
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج  : شمس الدين شهاب الدين الرملي  : دار الفكر، بيروت  - 3

 (403، 402 /7م )1984هـ/1404 -الطبعة: ط أخيرة 
 70-68الفرقان  - 4
 32اإلسراء  - 5
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فُحشه في نفسه ، وهو القبيح الذي قد تناهى قبحه حتى استقر فحشه في العقول ، حتى 

 . 1  ( عند كثير من الحيوانات

فسيا نبون ومما َل شك فيه أن أوَلد الزنى ينشأون غالبا في بيئة غير مستقرة مضطر 

 اَلنحراف . أنواع, وينشأ بينهم 

   

 الولد طلب فى األب سعى حق:  الثاني المبحث   

 -تمهيد :

رغبت الشريعة اإلسالمية في التكاثر وعمارة األرض , بالسبل الشرعية الطاهرة , 

وحثت الشريعة اإلسالمية علي إحسان تربية األوَلد والصبر علي ذلك )هَُو أَنَشأَُكم 

َن األَْرِض َواْستَْعَمَرُكْم فِيَها (   2م ِ

 معني السعي فى اللغة:

 مشىوالكسب. آما يطلق ويراد منه الالسعى فى اللغة ، يطلق ويراد منه العمل 

 والعدو. آما يطلق ويراد منه القصد ، وآذلك يراد به النميمة.

 جاء فى ترتيب القاموس المحيط: "السعى من مادة (س ع ى.) تقول: سعى يسعى

: أى قصد وعمل ومشى وعدا ونم  وآسب ..." أهـ(  -آرعى  –سعيا 
3 

 ، وهو يسعى إلى الغاية. وساعيته: أىوجاء فى أساس البالغة: "سعى الى المسجد

 سعيت معه. وهو يسعى على عياله: أى يكسب لهم، ويقوم بمصالحهم. وسعى به إلى

 4السلطان: وسعى به ... 

 معني السعي في اإلصطالح :

                                                             
  2013مجمع الفقه اإلسالمي بجدة   -الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي: ابن القيم  - 1

 105ص 
 61هود  - 2
 الزاوى، باب السين، حرف السين، مادة (س ع ى. - 3
 الزمخشرى، حرف السين، مادة (س ع ى. - 4
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 -: وطلبه قصده  : للشهيء الشهخصُ  سعَى , الشهيء إلى الشهخصُ  سعَى , الشهخصُ  سعَى

 1حقوقه  على الحصول إلى سعى

 -أمر الرسول صلي هللا عليه وسلم بالزواج :

ُجوا اْلَودُودَ اْلَولُودَ فَإِنِ ي ُمَكاثٌِر بُِكُم اأْلَُمَم يَْوَم اْلِقيَاَمِة (   2قال صلى هللا عليه وسلم ) تََزوه

 -قال الشيخ عبد المحسن العباد :

فعلى المسلم إذا أراد أن يتزوج أن يبحث عن 

امرأة ال تلد، وقد يعرف أنها ال النسل وال يتزوج 

مرات ولم تنجب،  تلد بكونها قد تزوجت عدة

وتزوج أزواجها غيرها وأنجبوا، فهذا مما يستدل 

به على عدم اإلنجاب وأنها عقيم، فأرشد الرسول 

صلى هللا عليه وسلم إلى تزوج الولود الودود، 

والولود هي كثيرة الوالدة، والودود هي ذات 

وج، ويعرف ذلك بقياس المرأة التودد إلى الز

بقريباتها كأخواتها وأمهاتها وعماتها 

وخاالتها، ومن يكون من بيتها , وقد يعرف ذلك 

منها بكونها تزوجت وأنجبت، وعرف أنها ذات 

مودة، ولكن الذي تزوجها تركها ألمر، أو مات 

عنها، أو ما إلى ذلك، فيعرف كونها ولودًا إما 

تتزوج بكرًا فتقاس بحصول ذلك بالفعل، أو أن 

 .3على أخواتها وعلى لداتها 

 

 

 -من أقوال علماء السلف في السعي في طلب الولد  :

                                                             
 م, السين 2008 - هـ 1429 1ط  الكتب مختار, عالم أحمد : المعاصرة العربية اللغة معجم - 1
( ، وصححه الشيخ األلباني رحمه هللا في "  3227( ، والنسائي )  2050رواه أبو داود )  - 2

 ( . 132آداب الزفاف " ) ص 
 –نسخة مفرغة من أشرطة  –عون المعبود شرح سنن أبي داود للعباد : عبد المحسن العباد  - 3

 22 - 236بدون سنة طبع أو ناشر  –شبكة اَلنترنت 
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آسر و: الولد فوائد خمسـة –أى النكاح  –قال أبي حامد الغزالي , رحمه هللا  :) وفيه 

 الشهوة

 وتدبير المنزل وآثرة العشيرة ومجاهدة النفس بالقيام بهن.

أَل سل. والولد، وهو األصل وله وضع النكاح. والمقصود إبقاء النالفائدة األولى: 

جين الزوبيخلو العالم عن جنس األنس. وإنما الشهوة خلقت باعثة مستحثة ... تلطفا 

ذى ب الفي السياقة إلى إقتناص الولد بسبب الوقاع ... التلطف بالطير فى بث الح

 يشتهيه ليساق إلى الشبكة.

 قاصرة، عن اختراع األشخاص ابتداء من غير حراثة إن القدرة األزلية غير

نها عوإزدواج، لكن الحكمة اقتضت ترتيب المسببات على األسباب، مع اَلستغناء 

ه حقت بللقدرة وإتماما لعجائب الصنعة، وتحقيقا لما سبقت به المشيئة، و إظهارا

 القلم." الكلمة وجرى به

ند عهى األصل فى الترغيب فيه،  وفى التوصيل إلى الولد قربة من أربعة أوجه:

 األمن من غوائل الشهوة حتى لم يحب أحدهم أن يلقى هللا عزباً.

 األول: موافقة محبةهللا بالسعى فى تحصيل الولد إلبقاء جنس اإلنسان.

 ه.والثانى: طلب محبة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فى التكثير من مباهات

 الصالح بعده.والثالث: طلب التبرك بدعاء الولد 

 1طلب الشفاعة بموت الولد الصغير إذا مات مثله. أهـ....  :والرابع

 بَاِشُروهُنه  ) فَاآْلنَ قال ابن القيم رحمه هللا ,  : فى إستحباب طلب األوَلد. قال تعالى: 

ُ  َكتَبَ  َما َواْبتَغُوا  .) قالوا: هو الولد( 2(   لَُكمْ  َّللاه

 عن األمة، بإباحته الجماع ليلة الصوم إلى طلوع والتحقيق أن يقال: لما خفف هللا

الفجر، وكان المجامع يغلب عليه حكم الشهوة وقضاء الوطر، حتى َل يخطر بقلبه 

غير ذلك، أرشدهم سبحانه إلى أن يطلبوا رضاه فى مثل هذه اللذة، وَل يباشروا بحكم 

الذى يخرج من  مجرد الشهوة، بل يبتغوا بها ما آتب هللا لهم من األجر. والولد

أصالبهم يعبد هللا َل يشرك به شيئا، ويبتغون ما أباح هللا لهم من الرخصة بحكم 

                                                             
فما 24ص  2ج ، 2010بيروت    -الدين، أبو حامد   الغزالي  : دار المعرفة إحياء علوم  - 1

 بعدها
 187البقرة  - 2
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محبته لقبول رخصه. فإن هللا يحب أن ؤخذ برخصه، آما يكره أن تؤتى معصيته، 

ومما آتب لهم ليلة القدر، فأمروا أن يبتغوها. لكن يبقى أن يقال مما تعلق ذلك بإباحة 

فيقال: فيه إرشاد إلى أن َل يشغلهم ما أبيح لهم من المباشرة عن مباشرة أزواجهم. 

طلب هذه الليلة التى هى خير من ألف شهر. فكأنه سبحانه يقول: أقضوا وطرهم من 

نسائكم ليلة الصيام، وَل يشغلكم ذلك عن إنتفاء ما كتب هللا لكم من هذه الليلة التى 

 1فضلكم بها. وهللا أعلم ...أهـ"( 

فوائد:  –أى الزواج  –اوي , رحمه هللا ) من علماء المالكية ( : "وله قال النفر

ويليها أنه سبب لحياتين: فانية وهى تكثير النسل، وباقية ,  أعظمها دفع غوائل الشهوة

ألنه ينبه على لذة اآلخرة. ألنه إذا ذاق لذته يسرع  هى الحرص على الدار اآلخرة،

خروية، التى هى أعظم، وَل سيما النظر إلى إلى فعل الخير الموصل إلى اللذة األ

وجهه الكريم ... ويليها تنفيذ ما أراده هللا تعالى وأحبه من بقاء النوع اإلنسانى إلى يوم 

لقيامة. وامتثال أمر رسول هللا صلى هللا عليه  وسلم بقوله )تَنَاَكُحوا تَنَاَسلُوا (  ا

ب دعاء الولد الصالح بعد انقطاع الحديث ... ويليها بقاء الذكر ورفع الدرجات بسب

 2عمل أبيه بموته ... أهـ"( 

 : فوائد أخري للذرية الصالحة

ارضاء هللا تعالي باتباع سنة الرسول صلي هللا عليه وسلم عن أَنَِس ْبِن َماِلك   – 1

ُ َعلَْيِه َوَسلهمَ  ِ  َصلهى َّللاه  َرْهط  إِلَى بُيُوِت أَْزَواجِ النهبِي
ُ َعْنهُ يَقُوُل: )) َجاَء ثاََلثَةُ  َرِضَي َّللاه

 ُ ِ  َصلهى َّللاه ا أُْخبُِروا َكأَنهُهْم تَقَالُّوَها  يَْسأَلُوَن َعْن ِعبَادَةِ النهبِي أي رأوها  -َعلَْيِه َوَسلهَم فَلَمه

ُ َعلَْيِه َوَسلهَم قَدْ ُغِفَر لَهُ  -قليلةً بالنسبة لما ينبغي لهم  ِ  َصلهى َّللاه فَقَالُوا َوأَْيَن نَْحُن ِمْن النهبِي

َر قَاَل أََحدُ  ا أَنَا فَإِنِ ي أَُصِل ي اللهْيَل أَبَدًا َوقَاَل آَخُر أَنَا أَُصوُم َما تَقَدهَم ِمْن ذَْنبِِه َوَما تَأَخه هُْم أَمه

 ُ ِ َصلهى َّللاه ُج أَبَدًا فََجاَء َرُسوُل َّللاه  الدهْهَر َوََل أُْفِطُر َوقَاَل آَخُر أَنَا أَْعتَِزُل النِ َساَء فاََل أَتََزوه

ِ َوأَتْقَاُكْم لَهُ لَِكنِ ي َعلَْيِه َوَسلهَم إِلَْيِهْم فَقَاَل أَنْ  ِ إِنِ ي أَلَْخَشاُكْم ّلِِله تُْم الهِذيَن قُْلتُْم َكذَا َوَكذَا أََما َوَّللاه

ُج النِ َساَء فََمْن َرِغَب َعْن ُسنهتِي فَلَْيَس ِمنِ ي((   3أَُصوُم َوأُْفِطُر َوأَُصِل ي َوأَْرقُدُ َوأَتََزوه

 الولد الصالح يدعو لوالديه  - 2

                                                             
ص    1971 - 1391دمشق الطبعة: األولى،  -ابن القيم  مكتبة دار البيان  –تحفة المودود   - 1
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 (5063األطعمة ) -البخاري   - 3



  

47  
 

إذا مات اإلنسان انقطع عمله ، وتوقفت حسناته 

التي يستحقها على أعماله ، إال بسبب أعمال 

معينة بينها النبي صلى هللا عليه وسلم ، كالصدقة 

الجارية ، أو العلم النافع الذي تركه ، أو 

 دعاء الولد الصالح له .

قال صلي هللا عليه وسلم )) ِإَذا َماَت اإلِْْنسَاُن اْنَقطََع 

َعْنُه َعَمُلُه ِإال ِمْن َثالَثٍة : ِإال ِمْن َصَدَقٍة َجاِرَيٍة ، َأْو 

 1ِعْلٍم ُيْنَتَفُع بِهِ ، َأْو َوَلٍد َصاِلحٍ َيْدُعو َلُه (( 

ا يَْلَحُق اْلُمْؤِمَن ِمْن َعَمِلِه َوَحَسنَاتِِه بَْعدَ َمْوتِِه  وقال صلي هللا عليه وسلم )) إِنه ِممه  ۖ

ثَهُ أَْو َمْسِجدًا بَنَاهُ أَْو بَْيتًا َِلْبِن ِعْلًما َعلهمَ  هُ َونََشَرهُ َوَولَدًا َصاِلًحا تََرَكهُ َوُمْصَحفًا َوره

تِِه َوَحيَاتِِه يَْلَحقُهُ ِمْن بَ  ْعِد السهبِيِل بَنَاهُ أَْو نَْهًرا أَْجَراهُ أَْو َصدَقَةً أَْخَرَجَها ِمْن َماِلِه فِي ِصحه

 2َمْوتِِه ( ( 

 شفاعة الولد - 3

 قد يموت الولد قبله، فيكون له شفيعا

حمل ، ة الالجنين إذا مات بعد نفخ الروح فيه ، وذلك بعد تمام أربعة أشهر من بداي

ع في يشف فهو إنسان ، وقد ورد عن النبي صلى هللا عليه وسلم ما يدل على أن السقط

 أمه يوم القيامة .

ِ صلهى هللاُ عليِه وسلم قاَل : )َوالهِذْي نَْفِسْي  فعن ُمعاِذ بِن جبل  رضَي هللاُ عنه عن النبي 

هُ بَِسَرِرِه إِلَْى الَجنهِة إِذَا اْحتََسبَتْهُ(  ْقَط لَيَُجرُّ أُمه بِيَِدِه إِنه الس ِ
3 

ي ِن ، فََما أَْنَت ُمَحِد ثِ ِلَي اْبنَا َماتَ  دْ قَ هُ َعْن أَبِي َحسهاَن ، قَاَل : قُْلُت أِلَبِي هَُرْيَرةَ : " إِنه 

ُ َعلَْيِه َوَسلهَم بَِحِديث  تُ  ِ َصلهى َّللاه  : ا َعْن َمْوتَانَا ؟ قَالَ ِه أَْنفَُسنَ ُب بِ َطيِ  َعْن َرُسوِل َّللاه

ِه ، قَاَل : نَعَْم ، ِصغَاُرهُْم دََعاِميُص اْلَجنهِة يَتَلَقهى أََحدُهُْم أَبَاهُ ، أََو قَاَل : أَبََوْيِه فَيَأُْخذُ بِثَْوبِ  

ِخلَهُ فاََل يَتَنَاَهى ، أََو قَاَل : فاََل يَْنتَِهي َحتهى يُدْ أََو قَاَل : بِيَِدِه َكَما آُخذُ أَنَا بَِصنِفَِة ثَْوبَِك هَذَا 

ُ َوأَبَاهُ اْلَجنهةَ "   1َّللاه

                                                             
 ( 1631رواه مسلم ) - 1
 ( وحسنه األلباني في صحيح ابن ماجه.242رواه ابن ماجه ) - 2
( ، وصححه 3/57( وحسنه المنذري في "الترغيب والترهيب" )1609رواه ابن ماجه ) - 3

 ( .39األلباني في "أحكام الجنائز" )ص/
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وقال صلي هللا عليه وسلم: ) َما ِمْن النهاِس ُمْسِلٌم يَُموُت لَهُ ثاََلثَةٌ ِمْن اْلَولَِد لَْم يَْبلُغُوا  

ُ اْلَجنهةَ بِفَْضِل َرْحَمتِِه إِيهاهُْم(   2اْلِحْنَث إَِل أَْدَخلَهُ َّللاه

 

 تل:التب حرمة:  الثالث المبحث 

 -تمهيد :

التحريم والتحليل , من حق هللا سبحانه وتعالي علي عباده , والتشريع اإلسالمي جعل 

دائرة الحالل والمباحات كبيرة جدا , ودائرة الحرام صغيرة جدا , فالتشريع بما 

يناسب مصلحة العباد في دنياهم وأخراهم , فليس من حق أحد تحليل ما حرم هللا , أو 

 , ومنه ترغيب اإلسالم في الزواج والتكاثر )) يَا أَيَُّها الهِذيَن آَمنُوا َل تحريم ما أحل هللا

َ َل يُِحبُّ اْلُمْعتَِديَن (  ُ لَكُْم َوَل تَْعتَدُوا إِنه َّللاه ُموا َطي ِبَاِت َما أََحله َّللاه تَُحر ِ
3 

 التبتل في اللغة -ا

 بتهل إليهتوالمفعول مُ  ، لفهو ُمتبت ِ  ،تبتهَل عن يتبتهل ، تَبتُّالً  -تبتهَل إلى    .  تَبَتهَل: )فعل(

جْ      ْۖ يَتََزوه ُجُل : َزِهدَ َولَم  نَتْ ةُ : تََزيه َمْرأَ ِت الْ تَبَتهلَ     ,  تَبَتهَل الره

غ لعبادته ، وانقطع عن ال    ,  تَبَتهَل : انقطع     دُّنيا إليه ، تبتهل إلى هللا : بَتهل إليه ، تفر 

 4تعبهد 

 5سلوك مسلك النصارى في ترك النكاح :  التبتل في اإلصطالح -ب 

 الطعام أو النساء من تعالى هللا أحل ما يحرم أن ألحد يجوز َل:   حكم التبتل -ج 

فنهاهم النبي  ,الصحابة أن يتبتلوا ويعتزلوا النساء من  جماعة أراد وقد,  ذلك غير أو

ُموا  صلى هللا عليه وسلم عن ذلك ، أنزل هللا عز وجل ) يَا أَيَُّها الهِذيَن آَمنُوا َل تَُحر ِ

َ َل يُِحبُّ اْلُمْعتَِديَن (  ُ لَُكْم َوَل تَْعتَدُوا إِنه َّللاه   6َطي ِبَاِت َما أََحله َّللاه

                                                                                                                                                                              
 4775والصلة واآلداب صحيح مسلم كتاب البر  -1
 ( 1292)  البخاري -2
 . 87المائدة/ - 3
 التاء –معجم المعاني الجامع  - 4
 574ص  24سورة المزمل ج  -ا لجامع ألحكام القرآن : القرطبي - 5
 87المائدة/ - 6
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ُ َعلَْيِه َوَسلهَم عن َسْعد ْبن أَبِي َوقهاص  رضي هللا عنه قال :) رَ  ِ َصلهى َّللاه ده َرُسوُل َّللاه

َعلَى ُعثَْماَن ْبِن َمْظعُون  التهبَتَُّل ، َولَْو أَِذَن لَهُ َلْختََصْينَا ( 
1 

 قال ابن الجوزي رحمه هللا تعالى :

رج ، يند مباحف) إن طلب التزوج لألوَلد ، فهو الغاية في التعبد ، وإن أراد التلذذ ، 

 ن التعبد ما َل يحصى ، من إعفاف نفسه والمرأة . إلى غير ذلك .فيه م

وقد أنفق موسى عليه السالم من عمره الشريف عشر سنين في مهر ابنة شعيب ؛ 

 2فلوَل أن النكاح من أفضل األشياء ، لما ذهب كثير من زمان األنبياء فيه ( 

 

 الزواج قبل الطبي الكشف:  الرابع المبحث

 -تمهيد :

مراض ن األنع الشريعة اإلسالمية, ما جاء به العلم الحديث من الكشف الطبي علم تما

 . عافاالوراثية أو المحتملة لألطفال قبل مجيئهم , حرصا علي قدوم طفل سليما م

 تعريف الكشف الطبي قبل الزواج 

 التعريف اللغوى للكشف -ا  

)َكَشْفُت الشيء فاْنَكَشَف وتََكشهَف. يقال: تََكشهَف البرُق، إذا مأل السماء. وكاَشفَهُ  

بالعداوة، أي بادأه بها. ويقال: "لو تكاَشْفتُْم ما تدافنتم"، أي لو اْنَكَشَف عيُب بعضكم 

 ً . لبعض. والَكشوُف: الناقة التي يضربها الفحل وهي حامل. وقد َكَشفَِت الناقةُ ِكشافا

: فإْن حمل عليها الفحل سنتين متواليتين فذلك الِكشاُف، والناقةُ  وقال األصمعي 

ً ثمه تُْنتَْج فتُتْئِِم وأَْكَشَف القوم، أي َكَشفَْت إبلهم.  َكشوٌف. قال زهير: وتَْلقَْح ِكشافا

والَكَشُف بالتحريك: انقالٌب من قُصاِص الناصية كأنهها دائرة، وهي ُشعيرات تنبُت 

عُداً؛ والرجُل أَْكَشَف، وذلك الموضع َكَشفَةٌ. والَكَشُف في الخيل: التواٌء في عسيب صُ 

 3الذَنَِب. واألْكَشُف: الرجل الذي َل تُْرس معه في الحرب.( 

                                                             
 (1402( ومسلم )5074البخاري ) - 1
 ( .65 – 64)ص  2004ط دار الكتب العلمية  –صيد الخاطر : ابن الجوزي   - 2
 مختار الصحاح : عبد  الرحمن الرازي  مادة  كشف - 3
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ة : )هو عبارة عن فحوصات تعنى بمعرف الكشف الطبي في اَلصطالح -ب 

 زوجينتؤثر على صحة الاألمراض الوراثية والجنسية  واألمراض المعدية التي قد 

 مستقبالً أو على األطفال عند اإلنجاب( 

 -أهمية الكشف الطبي للجنين : -ج 

 صابةللكشف الطبي األهمية البالغة  لتجنب األمراض الوراثية و تقليل خطر اإل

 باألمراض .

 

 ( الزوجة)  لتربيته الصالحة األم إختيار:   الخامس المبحث

رجل ار التصلح أما ألوَلده في المستقبل ، والمرأة تختفالرجل يختار المرأة التي 

 الذي يصلح أباً ألوَلدها

لما كانت الدنيا مرحلةً إلى اآلخرة ، يُبتلى المرء فيها لتُنظَر أعمالُه فيجاَزى عليها يوم 

ى في دنياه كله ما يعينه على أخراه ، ومنه  القيامة ، يجب علي المسلم العاقل أن يتحره

الح ، التقي كما أمر النبي صلى هللا عليه وسلم : ) ََل تَُصاِحْب إَِله ُمْؤِمنًا الصاحب الص

 )1 

فهي  ,الى ثم ينتهي باختيار الزوجة الصالحة التي تعينه علي طاعة هللا سبحانه وتع

 التي تحفظ نفسها وعرضها في حضوره ومغيبه ، وفي الصغير والكبير .

اِلحَ  ُ ( يقول سبحانه وتعالى : ) فالصه ْلغَْيِب بَِما َحِفَظ َّللا   2اُت قَانِتَاٌت َحافَِظاٌت ل ِ

َل وسان لوهي التي تتحلى بالخلق الحسن ، واألدب الرفيع ، فال يُعرف منها بذاءة 

سن خبث جنان وَل سوء عشرة ، بل تتحلى بالطيب والنقاء والصفاء ، وتتزين بح

وَل تكون  الخطاب ولطف المعاملة ، و تتقبل النصيحة وتستمع إليها بقلبها وعقلها ،

 الكبرياء . من اللواتي اعتدن الجدال والمراء و

وهي التي تحافظ على صلتها بربها ، وتسعى دوما في رفع رصيدها من اإليمان 

والتقوى ، فال تترك فرضا ، وتحرص على شيء من النفل ، وتقدم رضى هللا سبحانه 

 على كل ما سواه.

                                                             
 ( وحسنه األلباني في صحيح الجامع .4832رواه أبو داود ) - 1
 34النساء/ - 2
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يِن تَِربَْت يَدَاَك   1( وفي ذلك يقول النبي صلى هللا عليه وسلم : ) فَاْظفَْر بِذَاِت الد ِ

) تربت يداك ( يقال : ترب الرجل ، أي : افتقر ، كأنه قال : " تلصق بالتراب " ، 

 2بل الحث على الجد ، والتشمير في طلب المأمور به .  ‘وَل يُراد به ها هنا الدعاء 

الخلق والم والمرأة الصالحة هي التي ترى فيها مربية صادقةً ألبنائك ، تعلمهم اإلس

هم حب هللا وحب رسوله وحب الخير للناس ، وَل يكون هوالقرآن ، وتغرس فيه ا مُّ

ة الديانوقوى من دنياهم فقط أن يبلغوا مراتب الجاه والمال والشهادات ، بل مراتب الت

 والخلق والعلم .

 ،تها وبجانب ذلك كله ، ينبغي أن يختار المسلم الزوجة التي تسُكُن نفسه برؤي

 منزله ودنياه سعة وفرحا وسرورا .ويرضى قلبه بحضورها ، فتمألُ عليه 

ِ ! أَيُّ الن َِساِء َخيٌر ؟ قال :  عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال : ) قِيَل : يَا َرُسوَل َّللاه

هُ إِذَا نََظَر إِليَها ، َوتُِطيعُهُ إِذَا أََمر ، َوَل تَُخاِلفُهُ فِي نَفِسَها َوَل فِي َماِلِه بَِما  التِي تَُسرُّ

 3يَكَرهُ ( 

قيل لعائشة رضي هللا عنها : أي النساء أفضل ؟ فقالت : التي َل تعرف عيب المقال ، 

وَل تهتدي لمكر الرجال ، فارغة القلب إَل من الزينة لبعلها ، واإلبقاء في الصيانة 

 4على أهلها .

) فالزوجة بمنزلة التربة التي تلقى فيها البذور، فإن كانت صالحة، أنبتت نباتًا حسنًا 

 5 ( ْلبَلَدُ الطهي ُِب يَْخُرُج نَبَاتُهُ بِإِْذِن َرب ِِه َوالهِذي َخبَُث َلَ يَْخُرُج إَِله نَِكدًا َوا

قال أبو األسود الدؤلي لبنيه: " يا بني، قد أحسنت إليكم صغاًرا وكباًرا، وقبل أن 

 6ن به" تولدوا. قالوا: وكيف ذلك؟ قال: التمست لكم من النساء الموضَع الذي َل تعابو

 وعليها الدور األكبر في التربية فاألم هي المدرسة األولى في حياة الطفل،

                                                             
 ( .1466( ومسلم )4802رواه البخاري ) - 1
 6" )  2005 - 1426دار ابن حزم;  . عون المعبود على شرح سنن أبي داود  : شرف الحق - 2

/ 31 . ) 
 (1838( وحسنه األلباني في "السلسلة الصحيحة" )2/251رواه أحمد ) - 3
( وعيون األخبار : ابن 1/410)2012محاضرات األدباء: الراغب األصفهاني ط دار الهالل  - 4

 (1/375قتيبة ط دار الكتب المصرية  )
  58األعراف   - 5
ط دار الكتب العلمية  –بهجة المجالس وأنس المجالس وشحذ الذاهن والهاجس: القرطبي  - 6

 2005 –بيروت 

 .132ص:   1985: - 1405, وأدب الدنيا والدين : الماوردي : دار اقرأ 3/32 -
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 الحياة حق:  السادس المبحث

 -تمهيد :

أعطي هللا سبحانه وتعالي الحياة بال مقابل فهو الوهاب , سبحانه وتعالي , فليس من 

حق أحد حرمان جنين أو طفل من حق الحياة , فضال عن قتله كما كان يفعل باألنثي 

َجِميعًا في الجاهلية )َمن قَتََل نَْفًسا بِغَْيِر نَْفس  أَْو فََساد  فِي اأْلَْرِض فََكأَنهَما قَتََل النهاَس 

 1َوَمْن أَْحيَاَها فََكأَنهَما أَْحيَا النهاَس َجِميعًا ( 

 : تعريف الحياة في اللغة -ا 

( ِضدُّ اْلَمي ِِت.  )اْلَحيَاةُ( ِضدُّ اْلَمْوِت َو)اْلَحيُّ

 ي.َو)اْلَمْحيَا( َمْفعٌَل ِمَن اْلَحيَاةِ تَقُوُل: َمْحيَاَي َوَمَماتِ 

( َواِحدُ )أَْحيَ   اِء( اْلعََرِب.َو)اْلَحيُّ

ْدَغاُم أَ  ( أَْيًضا َواإْلِ ُ )فََحيَِي( َو)َحيه  ُر.ْكثَ َو)أَْحيَاهُ( َّللاه

 َوتَقُوُل فِي اْلَجْمعِ: َحيُوا ُمَخفهفًا. ,  2( َويَْحيَا َمْن َحيه َعْن بَي ِنَة  )َوقُِرَئ: 

 َو)اْستَْحيَاهُ( َو)اْستَْحيَا( ِمْنهُ بَِمْعنًى ِمَن اْلَحيَاِء.

َ  َويُقَاُل: )اْستََحْيُت( بِيَاء  َواِحدَة  َوأَْصلُهُ اْستَْحيَْيتُ  تََها أْلُولَى َوأَْلقَْوا َحَركَ اوا اْليَاَء َعلُّ فَأ

ا َكثَُر فِي َكاَلِمِهمْ   .َعلَى اْلَحاِء، فَقَالُوا: اْستََحْيُت لَمه

 ُل.اْلِحَجاِز َوهَُو اأْلَصْ  غَةُ أَْهلِ ْيِن لُ اءَ َوبِيَ َوقَاَل اأْلَْخفَُش: اْستََحى بِيَاء  َواِحدَة  لُغَةُ تَِميم  

 ِري.وا ََل أَْدِر فِي ََل أَدْ َكَما قَالُ  ِلَمةِ ْلكَ َوإِنهَما َحذَفُوا اْليَاَء ِلَكثَْرةِ اْستِْعَماِلِهْم ِلَهِذِه ا

َ ََل يَْستَْحيِي أَْن يَْضِرَب  َوقَْولُهُ تَعَالَى: }إِنه 3َوقَْولُهُ تَعَالَى: }َويَْستَْحيُوَن نَِساَءُكْم{  َّللاه

 أَْي ََل يَْستَْبِقي.4َمثاًَل{ 

                                                             
 32المائدة  - 1
 42: األنفال -2
  49البقرة:  - 3
 26البقرة:  - 4
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 . 1َو)اْلَحيَا( َمْقُصوٌر اْلَمَطُر َواْلِخْصُب َو)اْلَحيَاُء( َمْمدُودٌ اَِلْستِْحيَاُء 

 -تعريف الحياة اصطالحا: -ب 

 .2الحياة: هي صفة توجب للموصوف بها أن يعلم ويقدر 

  والبقاُء.الَحياةُ : الن موُّ  

 المنفعةُ. -و

)في علم األَحياء(: مْجُموع ما يُشاهد في الحيوانات والنهباتات من مميزات تفرق  -و

ِ والتهناُسل ونحو ذلك  بينها وبين الَجَمادات، مثل التهغذية والنُمو 
3 

 : تعريف الحياة في دائرة المعارف البريطانية -ج 

قادر علي القيام بعديد من الوظائف , مثل األكل  –لكائن  –أي نظام عضوي وظيفي 

والشرب والتغوط , والتنفس والتبول والحركة , والنمو والتكاثر , كما تستطيع 

 .   4أعضاء جسمه القيام والتعبير عن اَلحساس , والدوافع والشعور 

 -حق الطفل في الحياة من اتفاقية حقوق الطفل : -د 

فقد  د،الموا من عدد في والنمو الحياة في الطفل حق على الطفل حقوق اتفاقية نصت

 في أصيال حقا طفل لكل بأن األطراف الدول تعترف) :أن على السادسة المادة نصت

 .الحياة

 .(ونموه الطفل بقاء ماكن حد أقصى إلى األطراف الدول تكفل ,

 األطراف الدول تبذل):  أن على عشر الثامنة المادة من األولى الفقرة نصت كما

 مسؤوليات يتحمالن الوالدين كال إن القائل بالمبدأ اَلعتراف لضمان قصارى جهدها

 القانونيين، األوصياء أو الوالدين عاتق علي وتقع ونموه، تربية الطفل عن مشتركة

 الطفل مصالح وتكون ونموه، الطفل تربية األولى عن المسؤولية الحالة، حسب

 الثالثة المادة من األولى نصت الفقرة كما ،(األساسي اهتمامهم موضع الفضلى

                                                             
 محمد بن أبي بكر الرازي-مختار الصحاح - 1
 1983-هـ 1403لبنان الطبعة: األولى  -التعريفات  : الجرجاني , دار الكتب العلمية بيروت  - 2

 م1413هـ/816توفي: 
 م1960هـ/1379صدر:  -مجمع اللغة العربية بالقاهرة-المعجم الوسيط - 3
 893ص  10دائرة المعارف البريطانية ج  - 4
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 تمتع بوجوب األطراف الدول تعترف.  :أن على بالمعوقين والخاصة والعشرين

 كرامته له تكفل ظروف في كاملة وكرمهة، بحياة جسديا أو عقليا المعوق الطفل

 .في المجتمع الفعلية مشاركته وتيسر النفس على اعتماده وتعزز

 تعترف ) : أن على والعشرين السابعة المادة من والثانية األولى الفقرة نصت كما

والعقلي  البدني لنموه مالئم معيشي مستوى في طفل كل بحق األطراف الدول

 .واَلجتماعي والمعنوي والروحي

سؤولية الم الطفل، عن المسئولون اآلخرون األشخاص أو أحدهما أو الوالدان يتحمل.

 المعيشة ظروف بتأمين وقدراتهم، المالية إمكانياتهم حدود في القيام، عن األساسية

 ) أن على ثينوالثال الثانية المادة من األولى الفقرة نصت كما ، (لنمو الطفل الالزمة

 داءأ ومن اَلقتصادي اَلستغالل من حمايته في الطفل األطراف بحق الدول تعترف

 اراض يكون أن أو الطفل، لتعليم إعاقة مهثل أو أن خطيرا يكون أن يرجح عمل أي

 (جتماعي اَل أو المعنوي، أو أو الروحي، العقلي، أو البدني، بنموه أو الطفل بصحة

 

 

 الحمل منع وسائل:  السابع المبحث

لك ذراء جاء العلم الحديث بوسائل لمنع الحمل نهائيا أو تحديده , وَل يخفي أن و

د نسلهم , خاصة مع تناقص عدأحيانا مؤامرات علي المسلمين من أجل الحد من 

 بين األوربيين وغيرهم , والشريعة أباحت بشروط المصلحة استخدام تلك الوسائل

 المسلمين .

 العزل - 1

 تعريف العزل :

 العزل لغة 

التنحية ، تقول : عزلت الشيء عن غيره عزَل ، من باب ضرب ، وعزلته ،  

ا ل ، إذ: عزلت النائب كالوكي ومنه, فاعتزل وانعزل وتعزل ، نحيته جانبا فتنحى 

 أخرجته عما كان له من الحكم .
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 1وعزل المجامع : أن يقارب اإلنزال فينزع ويمني خارج الفرج 

 العزل اصطالحا :

 َل يخرج عن معناه اللغوي .

 2قال النووي : العزل هو : أن يجامع فإذا قارب اإلنزال نزع وأنزل خارج الفرج  

 3وقال ابن حجر : العزل هو النزع بعد اإليالج ، لينزل خارج الفرج  

يه ي منأأي إخراج الزوج آلته بعد إدخالها في فرج زوجته عند الجماع ليقذف ماءه 

 خارج فرج زوجته .

 : حكم العزل

 اختلف الفقهاء في حكم العزل على األقوال التالية:

ماء الزوجة ، وذهب لذلك جمهور علأوَل : القول بالجواز مع اَلختالف في إذن 

 :تي المسلمين من األحناف والمالكية والحنابلة والزيدية على تحو التفصيل اآل

ن ي حيفأوَل : األحناف : ذهب جمهور فقهاء األحناف إلى إباحة العزل عن الزوجة 

في  اشترط المتقدمون إذن الزوجة وذهب المتأخرون إلى التغاضي عن إذن الزوجة

 اب الزوج .حالة غي

 ويقول الطحاوي رحمه هللا :

إن العزل غير مكروه إذ أن الصحابة لما سألوا الرسول صلى هللا عليه وسلم عنه لم 

 4ينههم  

ذن رط إثانيا : المالكية : ذهب جمهور المالكية إلى إباحة العزل لمنع الحمل بش

 الزوجة ، وقال بعض متأخري المذهب بالعوض للمرأة عن موافقتها .

وقال اإلمام ابن عبد البر المالكي : َل خالف بين العلماء على أنه َل يعزل عن الحرة 

 1إَل بإذنها  
                                                             

 . 1333، والقاموس المحيط  2/407مصباح المنير ال - 1
 . 10/10 2012شرح مسلم : النووي ط بيت األفكار الدولية     - 2
 9/305فتح الباري : ابن حجر   -3
وشرح المعاني :  2/370 ,1994شرح مشكل اآلثار: أبو جعفر الطحاوي; مؤسسة الرسالة;  - 4

 . 3/34  -1994 – 1414الطحاوى عالم الكتب
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 مطلقا لعزلاثالثا : الشافعية : ذهب جمهور فقهاء المذهب الشافعي إلى القول بإباحة 

ة بدون شرط إذن الزوجة ، على أساس أن للمرأة الحق في الجماع وذوق العسيل

 .ل ، ولكن في العزل ترك األولى وهو عدمه وليس في اإلنزا

زل واشترط بعض فقهاء المذهب إذن الزوجة كبقية المذاهب كما قال بحرمة الع 

 بعض متأخري أصحاب المذهب 

وذهب ابن حجر إلى القول بالجواز واإلباحة في كتابه فتح الباري حيث تناول فيه 

ثبت التصريح باطالع رسول هللا األحاديث المتصلة بالعزل وشرحها ثم أشار إلى أنه 

صلى هللا عليه وسلم على فعل الصحابة للعزل فلم ينههم  ، ثم قال : وهو المشهور في 

 2الشافعية أن العزل يجوز مطلقا بدون إذن الزوجة  

رابعا : الحنابلة: يرى جمهور فقهاء الحنابلة جواز العزل عن الزوجة صغيرة كانت 

المتأخرون من الحنابلة وجوب ممارسة العزل بدار  أو كبيرة بشرط إذنها ، ويرى

الحرب .فقال اإلمام أحمد كما في رواية أبي داود عنه : َل يعزل عن الحرة إَل بإذنها 
3 

 ثانيا : القول بالكراهية التنزيهية :

بن بلة كالحناقال بالكراهة التنزيهية بعض المالكية والشافعية كاإلمام النووي وبعض ا

 الدين ابن قدامة وبعض الزيدية . الجوزي وموفق

 القول الثالث : التحريم :

وهو قول الظاهرية : قال ابن حزم في المحلى : وَل يحل العزل عن حرة وَل عن أمة 
4 

 والمختار بالطبع هو قول الجمهور

 التعقيم   - 2

 :التعقيم في اللغة

                                                                                                                                                                              
 . 148المغرب;     -التمهيد  : النمري األندلسي ط وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية  - 1
 . 244/ 9ه    1379بيروت،  -فتح الباري : ابن حجر العسقالني دار المعرفة  -2
ِجْستاني مكتبة ابن تيمية، مصر الطبعة:  مسائل أبو داود لإلمام أحمد : - 3  ۖ ِۖ أبو داود الَس

 . 168ص    -ـ ه 1420األولى، 
 70بيروت / -دار الفكر   -المحلى : ابن حزم  - 4
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عقم : العقم والعقم ، بالفتح والضم : هزمة 

تقع في الرحم فال تقبل الولد . عقمت الرحم 

عقما وعقمت عقما وعقما وعقما وعقمها هللا يعقمها 

عقما ورحم عقيم وعقيمة معقومة ، والجمع عقائم 

وعقم ، وما كانت عقيما ولقد عقمت ، فهي 

معقومة ، وعقمت إذا لم تحمل فهي عقيم وعقرت ، 

فتح العين وضم القاف . وحكى ابن األعرابي : ب

ال تلد من نسوة عقائم  -بغير هاء  -امرأة عقيم 
1 

 التعقيم اصطالحا

 2العُْقُم : حالةٌ تَُحوُل دون التهنَاُسِل في الذكر واألُْنثى 

 تعقيم بالوسائل العالجية –أوَل 

 للرجل: تعقيم الرجال : ويتم في هذه العملية قطع الحبل المنوي  -1

 تعقيم النساء :  - 2

طع قا : هناك طرق جراحية عديدة لتعقيم المرأة يتجاوز عددها المائة، ومن أمثلته

 قنوات المبيض، أو استئصال جزء منها، أو ربطها بخيط حريري، أو كبسها ثم

 ربطها، أو سحقها، أو غير ذلك من الطرق

 تعقيم باَلختصاء للرجال –ثانيا  

 ختصاء لغةاَل

 3ة بيضة الرجل , جمع خصي , والخصي أي الذي انتزعت خصيتاه الخصي

  ختصاء في اَلصطالحاَل

 4الخصاء هو شق األنثيين , وانتزاع البيضتين 

                                                             
 ابن منظور،  حرف الميم، فصل العين، مادة (ع ق م لسان العرب، - 1
 م1960هـ/1379مجمع اللغة العربية بالقاهرة ع  . ط -المعجم الوسيط - 2
 قاموس الرائد : جبران مسعود حرف الخاء خ ص ي -3
 213ص  6ج  -هـ 1413الطبعة: األولى،  -الشوكاني دار الحديث، مصر نيل األوطار :  -4
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 حكم التعقيم بنوعيه 

 َل يجوز إزالة الشهوة سواء كان ذلك بعملية جراحية أو غيرها

ُ َعلَْيِه َوَسلهَم  ِ َصلهى َّللاه عن َسْعد ْبن أَبِي َوقهاص  رضي هللا عنه قال : )َرده َرُسوُل َّللاه

َعلَى ُعثَْماَن ْبِن َمْظعُون  التهبَتَُّل ، َولَْو أَِذَن لَهُ َلْختََصْينَا( 
1  

وليس لنا  عن عبد هللا بن مسعود قال : كنا نغزو مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،

 2شيء ، فقلنا : أَل نستخصي ؟ فنهانا عن ذلك 

 : خصاء عند سلف األمةحكم اَل

 ) قال ابن حجر : هو نهي تحريم ، بال خالف في بني آدم .

هاد جتمر والحكمة في منع الخصاء : أنه خالف ما أراده الشارع من تكثير النسل ليس

ن لمسلموايقل يه ، فينقطع النسل ، فالكفار ، وإَل لو أذن في ذلك : ألوشك تواردهم عل

 سلم .وليه بانقطاعه ، ويكثر الكفار ، فهو خالف المقصود من بعثة النبي صلى هللا ع

كما أن فيه من المفاسد : تعذيب النفس ، والتشويه ، مع إدخال الضرر الذي قد يفضي 

خلق هللا ،  إلى الهالك ، وفيه إبطال معنى الرجولية التي أوجدها هللا فيه ، وتغيير

 3وكفر النعمة ، وفيه تشبه بالمرأة ، واختيار النقص على الكمال ( 

 فتوى مجمع الفقه اإلسالمي الدولي :

 - 1من  " إن مجلس مجمع الفقه اإلسالمي المنعقد في دورة مؤتمره الخامس بالكويت

 م .1988كانون األول )ديسمبر(  15 - 10هـ الموافق1409جمادى اآلخر  6

 ،نسل عه على البحوث المقدمة من األعضاء والخبراء في موضوع تنظيم البعد اطال

 واستماعه للمناقشات التي دارت حوله .

وبناء على أن من مقاصد الزواج في الشريعة اإلسالمية اإلنجاب والحفاظ على النوع 

اإلنساني ، وأنه َل يجوز إهدار هذا المقصد ؛ ألن إهداره يتنافى مع نصوص الشريعة 

توجيهاتها الداعية إلى تكثير النسل ، والحفاظ عليه ، والعناية به ، باعتبار حفظ و

 النسل أحد الكليات الخمس التي جاءت الشرائع برعايتها .

                                                             
 (1402( ومسلم )5074البخاري ) - 1
 (  1404( ومسلم ) 4787البخاري )  - 2
 ( 119/  9ه    ) 1379بيروت،  -فتح الباري : ابن حجر العسقالني دار المعرفة  - 3
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 قرر ما يلي :

 أوَل : َل يجوز إصدار قانون عام يحد من حرية الزوجين في اإلنجاب .

 يعرف أو المرأة ، وهو ماثانيا : يحرم استئصال القدرة على اإلنجاب في الرجل 

 باإلعقام أو التعقيم ، ما لم تدع إلى ذلك الضرورة بمعاييرها الشرعية .

ثالثا: يجوز التحكم المؤقت في اإلنجاب بقصد المباعدة بين فترات الحمل ، أو إيقافه 

لمدة معينة من الزمان ، إذا دعت إليه حاجة معتبرة شرعا ، بحسب تقدير الزوجين 

 الوسيلة تكون وأن ، ضرر ذلك على يترتب َل أن بشرطنهما وتراض ، عن تشاور بي

 .   1 أعلم وهللا. انتهى"  قائم حمل على عدوان فيها يكون َل وأن ، مشروعة

 تحديد النسل -3  

  أوَل: تعريف تحديد النسل لغة

الحد: الفصل بين الشيئين لئال يختلط أحدهما باآلخر، أو لئال يتعدى أحدهما على 

ده ويمنعه عن التمادي   اآلخر، ومنتهى كل شيء حده، وحد كل شيء منتهاه، أل نه ير 
2 

ثانيا: تعريف النسل لغة: الخلق والولد والذرية، وتناسل بنو فالن إذا كثر أوَلدهم، 

 3وتناسلوا أي ولد بعضهم من بعض، وفالٌ ن نسال كثر نسلُه 

 تعريف تحديد النسل اصطالحا

 4الوقوف بنسل األمة عند عدد معين 

 مذاهب السلف الصالح في تحديد النسل 

 عارفان متكن مستعمال عند الفقهاء القدامى والذي كابداية مصطلح تحديد النسل لم ي

 عليه قديما مصطلحات أُخرى كالتعقيم واإلخصاء

                                                             
 (5 /1) 39: رقم الدولي اإلسالمي الفقه مجمع فتوى - 1
ولسان العرب 286/0والقاموس المحيط ، 48المصباح المنير ص ،  - 2

 62ومختارالصحاح.041/3،
 956/2والمعجم الوسيط.57/4القاموس المحيط ، - 3
 099ص. 1998دار الشروق  –اإلسالم عقيدة وشريعة :  محمود  شلتوت  - 4
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ذهب المالكية: إلى أ نه يمنع الرجل من أن يتسبب في قطع مائه أو يستعمل ما يقلل 

 1نسله 

وذهب الشافعية : إلى كراهية كسر الشهوة بالوسائل التي تشكل خطورة كالكافور 

أ نه يحرم على الرجل والمرأة استعمال الوسائل التي تؤدي إلى اليأس من ونحوه ، و

 3, فإن قطع الشهوة بالكلية حرم  2النسب 

 تنظيم النسل - 4

 تعريف تنظيم النسل لغة:

ين اصطالح تنظيم النسل اصطالح مركب حديث يحتاج إلى بيان معنى كل من اللفظ

 على حده.

ف، نظمه ينظمه نظما ونظاما ونظمه فانتظم وتنظم. تعريف التنظيم لغة: النظم: التألي

ونظمت اللؤلؤ أي جمعته في السلك، والتنظيم مثله، ومنه نظمت الشعر ونظمته، 

ونظم األمر على المثل، وكل شيء قرنته بآخر أو ضممت بعضه إلى بعض، فقد 

 4نظمته  

أوَلدهم، وتناسلوا تعريف النسل لغة: الخلق والولد والذرية، وتناسل بنو فالن إذا كثر 

 5أي ولد بعضهم من بعض 

 تعريف تنظيم النسل اصطالحا

) تنظيم األسرة هو قيام الزوجين بالتراضي بينهما وبدون إكراه باستخدام وسيلة 

يناسب ظروفهما الصحية واَلجتماعية  مشروعة ومأمونة لتأجيل الحمل بما

 6نفسهم ( واَلقتصادية، وذلك في نطاق المسؤولية نحو أوَلدهما وأ
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 كلذل الحكم الشرعي,  جواز تنظيم النسل لتحقيق التربية اإلسالمية

 يراجع حكم العزل ص وفتوى مجمع الفقه اإلسالمي الدولي ص

 

 : وسائل منع الحمل الحديثة

 وتنقسم وسائل منع الحمل الحديثة الى قسمين هما:

 القسم األول: العقاقير الطبية والحقن. 

 اللولب -

 األنثوىالواقي  -

 الواقي الذكري -

 التحاميل المهبلية -

 الفتوي التاليةوهذه األمور ينطبق عليها  -ج 

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه هللا : ) الذي ينبغي للمسلمين أن يكثروا من النسل ما 

ه النبي إليه في قوله " تزوجوا  استطاعوا إلى ذلك سبيالً ؛ ألن ذلك هو األمر الذي وجه

الودود الولود فإني مكاثر بكم " ؛ وألن كثرة النسل كثرة لألمة ، وكثرة األمة من 

،  1 (َوَجعَْلنَاُكْم أَْكثََر نَِفيًرا  )ى ممتنا على بني إسرائيل بذلك : عزتها ، كما قال تعال

، وَل أحد ينكر أن كثرة األمة سبب 2 (إِْذ ُكْنتُْم قَِليال فََكثهَرُكْم ) وقال شعيب لقومه : 

لعزتها وقوتها على عكس ما يتصوره أصحاب ظن السوء الذين يظنون أن كثرة 

 األمة سبب لفقرها وجوعها.

َوَما ِمْن دَابهة   )إن األمة إذا كثرت واعتمدت على هللا عز وجل وآمنت بوعده في قوله 

ِ ِرْزقَُها   : فإن هللا ييسر لها أمرها ويغنيها من فضله .3 (فِي األَْرِض إَِل َعلَى َّللاه

 بناًء على ذلك تتبين إجابة السؤال :
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 شرطين :فال ينبغي للمرأة أن تستخدم حبوب منع الحمل إَل ب

كل  الشرط األول : أن تكون في حاجة لذلك مثل أن تكون مريضة َل تتحمل الحمل

 سنة ، أو نحيفة الجسم ، أو بها موانع أخرى تضرها أن تحمل كل سنة .

ً في األوَلد واإل بد ، وَل نجابوالشرط الثاني : أن يأذن لها الزوج ؛ ألن للزوج حق ا

 وب : هل أخذها ضار أو ليس بضار .كذلك من مشاورة الطبيب في هذه الحب

فإذا تمه الشرطان السابقان : فال بأس باستخدام هذه الحبوب ، لكن على أَل يكون ذلك 

على سبيل التأبيد ، أي : أنها َل تستعمل حبوباً تمنع الحمل منعاً دائماً ؛ ألن في ذلك 

 . 1قطعاً للنسل 

 : دعاء الجماع الثامن المبحث

 :  تمهيد -ا 

جعل جماع الرجل لزوجته من الحسنات الطيبات , َعْن أَبِي ذَر   ، قَاَل : قَاَل  اإلسالم

 ، ِ ُ َعلَْيِه َوَسلهَم : " َوفِي بِْضعِ أََحِدُكْم َصدَقَةٌ " . قَالُوا : يَا َرُسوَل َّللاه ِ َصلهى َّللاه َرُسوُل َّللاه

ا أَْجٌر ؟ قَاَل : " أََرأَْيتُْم لَْو َوَضعََها فِي اْلَحَراِم أََكاَن أَيَأْتِي أََحدُنَا َشْهَوتَهُ يَُكوُن لَهُ فِيهَ 

 .2َعلَْيِه فِيَها ِوْزٌر ؟ فََكذَِلَك إِذَا َوَضعََها فِي اْلَحالِل َكاَن لَهُ فِيَها أَْجٌر " 

خير  فتاحموأمر المسلم أَل يجعل للشيطان حظا فيبدأ بالتسمية , فيكون ذلك الدعاء 

 للنطفة .

: ) لَْو أَنه أََحدَهُْم إِذَا أََرادَ أَْن يَأْتَِي : قال صلي هللا عليه وسلم صيغة الدعاء -ب 

ِ اللهُهمه َجن ِْبنَا الشهْيَطاَن َوَجن ِْب الشهْيَطاَن َما َرَزْقتَنَا ، فَإِنههُ إِْن يُقَ  دهْر بَْينَُهَما أَْهلَهُ قَاَل بِاْسِم َّللاه

هُ َشْيَطاٌن أَبَدًا (َولَدٌ فِي ذَِلَك لَ   3ْم يَُضره

 : من فوائد هذا الدعاء المبارك علي الطفل -ج 

السالم : " لم يضره الشيطان  الصالة قال ابن دقيق العيد رحمه هللا :)) " وقوله عليه

" يحتمل أن يؤخذ عاما ، يدخل تحته الضرر الديني ، ويحتمل أن يؤخذ خاصا 
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نى أن الشيطان َل يتخبطه ، وَل يداخله بما يضر بالنسبة إلى الضرر البدني ؛ بمع

عقله أو بدنه ، وهذا أقرب ، وإن كان التخصيص على خالف األصل ؛ ألنا إذا 

حملناه على العموم اقتضى ذلك : أن يكون الولد معصوما عن المعاصي كلها ، وقد 

 ,وسلم  َل يتفق ذلك ، أو يعز وجوده ، وَل بد من وقوع ما أخبر عنه صلى هللا عليه

أما إذا حملناه على أمر الضرر في العقل أو البدن : فال يمتنع ذلك ، وَل يدل دليل 

 1وهللا أعلم " ((  ,على وجود خالفه 

 الجنين حقوق:  التاسع المبحث 

 -تعريف الجنين في اللغة :

 كل هو ، عظيم وزن على ساكنة تحتية ياء بينهما نونان بعده الجيم بفتح الجنين ) 

 ، وستره أكنه أي صدره في الشيء فالن وأجن ، أظلم إذا الليل جن: يقال ، مستور

 أي الحامل وأجنته ، الناس أنظار عن َلستتاره والجان ، عقله َلستتار المجنون ومنه

 وهو ، وأجنن ، المفتوحة النون وتشديد ثانيه وكسر أوله بفتح أجنة والجمع ، سترته

 كثر وقد ، البويضة المنوي الحيوان عنصري من الرحم في تتكون التي المادة

 ميتا خرج وإن( ولد) فهو حيا خرج فإذا 2 أمه ( بطن في دام ما الولد في استعماله

 (سقط) فهو

 : اإلصطالح في الجنين تعريف

 وسمي ها،بطن في دام ما المرأة حمل الجنين: - هللا رحمه - العسقالني حجر ابن قال

        سقط فهو ميتًا أو ولَد، فهو حيًّا خرج فإن َلستتاره، بذلك؛

 -تمهيد :

 ه فيأعطت الشريعة اإلسالمي للجنين حقوقه كاملة وهو في بطن أمه , منذ تكوين

 بطن أمه وحتي وَلدته , وهذه صورة موجزة لتلك الحقوق .

 : حق الجنين في الرعاية الصحية له وألمه -أوَل  
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قل تنت ة، أو حتى المعدية، التي يمكن أنيشمل أيضا خلوهما من األمراض الوراثي 

لصحية ااية إلى الزوجة ومنها إلى الذرية، فمن حق الجنين على والديه أن تتوفر الرع

ن مألمه أثناء حملها به، وإجراء الفحوصات الالزمة للجنين للتأكد من خلوه 

 التشوهات والعيوب الخلقية

ي الت ويجب على األم أن تستجيب لتعليمات األطباء للمحافظة على غذائها بالنسب

ن ها عيحددونها. وأن تستجيب للتعليمات، كتجنبها التعرض لصور األشعة، وامتناع

تؤدي إلى تشوه الجنين، وصغر التدخين والمخدرات ؛ ألنها 

حجمه وإصابته باألمراض،   وامتناعها عن تناول 

اقير الضارة وغيرها من األمور األدوية والعق

التي تضر بحملها، حتى يخرج الجنين إلى الحياة 

مكتمل البنية سليما وخاليا من األمراض 

 والتشوهات.

 من صور محافظة اإلسالم على الجنين:

 ( إباحة الِفطر للمرأة الحامل والمرضع:1)

ى ومحافظة علوذلك من أجل المحافظة على صحة الجنين؛ حتى َل يتعرض للسقوط، 

 األم؛ ألنها أصل الجنين.

روى أحمد وأبو داود عن أنس بن مالك  رجل  من بني عبدهللا بن كعب ، قال: أغارت 

علينا خيل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فأتيته وهو يتغدى، فقال: ))ادُن فُكْل((، 

ِ َصله  ى هللاُ َعلَْيِه َوَسلهَم، فَأَتَْيُت قلت: إني صائم، قال: أََغاَرْت َعلَْينَا َخْيُل َرُسوِل َّللاه

ِ َصلهى هللاُ َعلَْيِه َوَسلهَم َوهَُو يَتَغَدهى فَقَاَل:  قُْلُت: إِنِ ي َصائٌِم، قَاَل « اْدُن فَُكلْ »َرُسوَل َّللاه

َ َعزه َوَجله َوَضَع َعِن الْ » يَاِم، إِنه َّللاه ْوِم أَِو الِص  ُمَسافِِر َشْطَر اْجِلْس أَُحِد ثَْك َعِن الصه

يَامَ  ْوَم، أَِو الِص  اَلةِ، َوَعِن اْلُمَسافِِر َواْلَحاِمِل َواْلُمْرِضعِ الصه   1« الصه

و ، ولفي هذا الحديث دليل على أن المرأة أو المرضع تُفطر إذا خافت على ولدها

 كانت هي قادرة على الصوم.

لدم اشرابه، و محتويات فالجنين يحتاج إلى تدفق الدم ليحصل منه على غذائه و 

ضة للتأثر بسبب الصوم، وهذا يؤثر على نمو الجنين   معره
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 ( تأخير العقوبة البدنية المستحقة على الحامل:2)

إذا كانت  ِمن صور عناية الشريعة اإلسالمية بالجنين: أن المرأة الحامل من الزنا،

ها في من ا، وَل يقتصمتزوجة قبل ذلك، فإنها َل يقام عليها حد الرجم حتى تضع حمله

  أي عقوبة أخرى حتى تضع حملها

 َل أنها حامل، وهي بالزنا، اعترفت إذا المرأة أن على العلماء أجمع: المنذر ابن قال

 1   تضع حملها حتى ترجم

ِ ْبُن بَُرْيدَةَ ،  روى مسلم عن بريدة، قال: جاءت الغامدية فقالت: يا رسول هللا، َعْبدُ َّللاه

ْرنِي َوإِنههُ َردههَ  ِ ، إِن ِي قَْد َزنَْيُت فََطه ِ ا َعْن أَبِيِه " َجاَءِت اْلغَاِمِديهةُ ، فَقَالَْت : يَا َرسُوَل َّللاه

ا َكاَن اْلغَدُ ، قَالَْت : ِ ، ِلَم تَُردُّنِي لَعَلهَك أَْن تَُردهنِي َكَما َردَْدَت َماِعًزا  ، فَلَمه يَا َرُسوَل َّللاه

ِ فِي ِخرْ  بِي  ا َولَدَْت أَتَتْهُ بِالصه ا ََل فَاْذَهبِي َحتهى تَِلِدي ، فَلَمه ِ إِن ِي لَُحْبلَى ، قَاَل : إِمه قَة  فََوَّللاه

ِ ، قَالَْت : َهذَا قَْد َولَْدتُهُ ،  بِي  ا فََطَمتْهُ أَتَتْهُ بِالصه قَاَل : اْذَهبِي فَأَْرِضِعيِه َحتهى تَْفِطِميِه ، فَلَمه

بِ  ِ قَْد فََطْمتُهُ َوقَْد أََكَل الطهعَاَم ، فَدَفََع الصه يه فِي يَِدِه ِكْسَرةُ ُخْبز  ، فَقَالَْت : َهذَا يَا نَبِيه َّللاه

، ثُمه أََمَر بَِها فَُحِفَر لََها إِلَى َصدِْرَها َوأََمَر النهاَس ، فََرَجُموَها ،  إِلَى َرُجل  ِمَن اْلُمْسِلِمينَ 

َح الدهُم َعلَى َوْجِه َخاِلد  فََسبهَها ، فََسِمَع  فَيُْقبُِل َخاِلدُ ْبُن اْلَوِليِد بَِحَجر  فََرَمى َرأَْسَها فَتَنَضه

ُ َعلَْيِه َوسَ  ِ َصلهى َّللاه لهَم َسبههُ إِيهاَها ، فَقَاَل : َمْهاًل يَا َخاِلدُ فََوالهِذي نَْفِسي بِيَِدِه لَقَدْ نَبِيُّ َّللاه

 2تَابَْت تَْوبَةً لَْو تَابََها َصاِحُب َمْكس  لَغُِفَر لَهُ " ، ثُمه أََمَر بَِها فََصلهى َعلَْيَها َودُفِنَْت . 

 اَلنفاق علي أمه الحامل ولو كانت مطلقة -ثانيا 

أما الرجعية ,المطلقة الحامل لها النفقة والسكنى ، سواء كان طالقها رجعيا أو بائنا 

 لدَللةئن ففألنها في حكم الزوجة حتى تنقضي عدتها ، وذلك بوضع حملها ., وأما البا

 السنة واإلجماع .

قال ابن قدامة رحمه هللا : " وجملة األمر , أن الرجل إذا طلق امرأته طالقا بائنا , 

إما أن يكون ثالثا , أو بخلع , أو بانت بفسخ , وكانت حامال فلها النفقة والسكنى , ف

بإجماع أهل العلم ; لقول هللا تعالى : )أَْسِكنُوهُنه ِمْن َحْيُث َسَكْنتُْم ِمْن ُوْجِدكُْم َوََل 
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وهُنه ِلتَُضيِ قُوا َعلَْيِهنه  قُوا َعلَْيِهنه َحتهٰى يََضْعَن َحْملَُهنه َوإِْن ُكنه أُوََلِت َحْمل  فَأَْنفِ  ۖ  تَُضارُّ

  ۖ  1 )2 

 -الحقوق المادية للجنين : -ثالثا 

و اًَل أنت مالحقوق المادية هي الحقوق التي يكتسبها الجنين من جهة الشرع، سواء كا 

 عينًا، ويمكن أن جز هذه حقوق الجنين المادية

 ( اإلرث:1)

 لغةً : الميراث

  بمعنيين يطلق الميراث

 . الموروث أي المفعول أسم بمعنى والثاني الوارث أي المصدر، بمعنى  - 1 

 : معنيان له المصدري بالمعنى والميراث

 خلقه  فناء بعد الباقي ومعناه الوارث، تعالى هللا أسم ومنه البقاء، - 1

ً  أخر إلى شخص من الشيء إنتقال - 2  شخص من واَلعيان األموال كانتقال حسيا

ً  أو حقيقة، موجود وارث إلى المال كانتقال حقيقة أخر إلى  إلى التركة كانتقال حكما

ً  أو وَلدته، قبل الحمل  . 3  والُخلق العلم كانتقال معنويا

 4 (األَْنبِيَاءِ  َوَرثَةُ  اْلعُلََماءَ   : ) هللا صلي هللا عليه وسلم رسول قول منه

 األصل: اللغة في ومعناه لإلرث، مرادف فهو المفعول أسم بمعنى الميراث وأما

 5للوارث  تركها بقية ألنه مال، من الميت يتركه ما به سمي والبقية ,

 اصطالحاً: الميراث

                                                             
 6سورة الطالق  - 1
 (.8/185م )1968 -المغني : ابن قدامة المقدسي : مكتبة القاهرة الطبعة -2
 ،1933 القاهرة، المصرية، المطبعة ،3ط ،1جـ ، آبادي الفيروز الدين:  المحيط القاموس - 3

 376ص
 (342) المقدمة - الدارمي سنن -(3641) العلم - داود أبي سنن - 4
ً  لغة الفقهي القاموس - 5  ، 1988 ، سوريا ، الفكر دار ، 2ط ، حبيب أبو : سعدي واصطالحا

 .377ص
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 من بسبب مورثه من الوارث يستحق لما أسم هو: الفقهاء اصطالح في الميراث

 1الخالفة  سبيل على الغير إلى الغير مال انتقال هو أو اإلرث، أسباب

 2منها  وأنصباؤهم ومستحقوها التركات قسمة بها يعرف بأصول علم: بأنه وعرف

 ذهب الفقهاء إلى استحقاق الجنين لإلرث بشرطين:

ثه.1)  ( التيقن من وجود الجنين في بطن أمه عند موت مصور ِ

( انفصال الجنين عن أمه حيًّا، ولو لحظة واحدة، وذلك بُصراِخه، أو ما يدل على 2)

 3حياته 

أبي هريرة، عن النبي صلى هللا عليه وسلم قال: ))إذا استهل روى أبو داود عن 

 4المولود، وِرث((

 ( الوصية:2) 

 الوصية لغة: 

الواو والصاد والياء أصل يدل على »أصل الوصية من الوصل، قال ابن فارس: 

 5« وصل شيء بشيء، ووصيت الشيء وصلته

 الوصية اصطالًحا:

هي: تمليك مضاف إلى ما بعد الموت عن طريق التبرع، سواء كان ذلك في األعيان 

 6أو في المنافع 

 تفق الفقهاء على جواز الوصية للجنين في وجود شرطين، وهما:ا

                                                             
 علماء من وجماعة نظام النعمان : الشيخ حنيفة أبي اَلعظم اَلمام  مذهب في الهندية الفتاوى - 1

 477ص بيروت، والنشر، للطباعة المعرفة دار ،6جـ الهند،
 ، هـ1287 المويلحي، ابراهيم مطبعة ،3جـ المصري ، الكنز: محمد شرح على المعين فتح - 2

 .564ص
 (.456صـ  8( )المغني َلبن قدامة جـ 51: صـ 50صـ  30)المبسوط للسرخسي جـ  - 3
 . 2534صحيح أبي داود لأللباني حديث  - 4
 (.1055م )ص: 1979 -هـ 1399مقاييس اللغة : الرازى دار الفكر  :  - 5
 (39 /3( طبعة بوَلق، ومغني المحتاج، للخطيب الشربيني )416 /8تكملة فتح القدير ) - 6
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جودًا ين مو( أن يكون الجنين موجودًا في بطن أمه وقت الوصية، فإذا لم يكن الجن1) 

 .وقت الوصية، كانت هذه الوصية باطلة

 1( أن ينفصل الجنين عن أمه وهو على قيد الحياة 2) 

الوصية للحمل صحيحة، َل نعلم فيه خالفًا؛ وذلك ألن الوصية : )  2قال ابن قدامة: 

جرت مجرى الميراث، من حيث كونها انتقال المال من اإلنسان بعد موته إلى 

، كانتقاله إلى وارثه، وقد سمى هللا تعالى الميراث وصيةً  الموصى له، بغير عوض 

ُ فِي أَْوََلِدُكْم ِللذهَكِر ِمثُْل َحظ ِ اأْلُْنثَيَْيِن   3 (بقوله سبحانه: ﴿ يُوِصيُكُم َّللاه

 ( الِهبَة:3) 

 تعريف الهبة لغة 

ثرت جاء في لسان العرب : الهبة العطية الخالية عن األعواض واألغراض فإذا ك

 سمي صاحبها وهابا .

وِهبَة ، واَلسم الموهب والموهبة  -بالتحريك -با وَوَهباووهب لك الشـيء يهبه َوهْ 

 4بكسر الهاء فيهما ، وَل يقال وهبكه . 

 :في اإلصطالح تعريف الهبة 

 عضند بعبالمعنى األعم تشمل الهدية والصدقة، والعطية، وتشمل الوقف أيضا  الهبة

 .المعنى  لهذا تتجه الفقهاء تعريفات وأكثر؛ الفقهاء 

 نفية أن الهبة تمليك المال بال عوضجاء عند الح

    5واختار ابن الهمام التعريف بالهبة بأنها: تمليك المال بال عوض في الحال  

تجوز الهبة للجنين؛ ألن نفعها خاص به، فإذا ولد الجنين حيًّا كان الشيء الموهوب 

 له، ولو مات بعد وَلدته حيًّا، انتقل المال إلى ورثته.
                                                             

 8بدون تاريخ جـ  -البحر الرائق :  ابن نجيم المصري  دار الكتاب اإلسالمي الطبعة: الثانية   - 1

 . 389صـ 
صـ  8م جـ 1968 -هـ 1388مكتبة القاهرة بدون رقم طبع     طالمغني : ابن قدامة  :  - 2

   وما بعدها455
   11النساء:   - 3
 مادة وهب 803ص  1ج - 4
 19 /9هـ  1414 -دمشق   –فتح القدير : الشوكاني اليمني  دار الكلم الطيب  - 5
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 1وأما إذا ولد الجنين ميتًا، اعتبرت الهبة كأن لم تُكْن، ويقر المال ملًكا للواهب  

 ( الشفعة:4) 

 تعريف الشفعة في اللغة :

 شيء أو عدد إلى عدد ضم من فيه لما الوتر؛ ضد هو الذي الشفع من مأخوذة الشفعة

 إلى بها يضمهم فإنه للمذنبين وسلم عليه هللا صلى النبي شفاعة ومنه شيء إلى

 2شفعة  لذلك فيسمى ملكه إلى المأخوذ يضم بأخذه الشفيع وكذلك العابدين

 تعريف الشفعة في اإلصطالح : 

   3بعوض   ملك فيما الحادث على القديم للش ريك يثبت قهري   تمل ك حق  

أجاز بعض العلماء حق الشفعة للجنين، وذلك بأن 

يكون الشريك في العقار جنيًنا، كأن يموت شخص 

وله نصيب في عقار، ويترك زوجته حامال، وقبل أن 

تضع حملها، يبيع الشريك في ذلك العقار نصيبه 

إلى الغير، أو قد يحدث أن يوصي شخص لجنين 

ه فيبيع الشريك نصيبه في ذلك العقار، ففي هذ

الحالة يثبت حق الشفعة للجنين قياسًا على 

الميراث، وحفظًا لمصلحة الشفيع ودفع الضرر 

عنه، ولو كان جنيًنا، فما دام يرثه في ماله، 

 4فتثبت له حقوق الملكية تبًعا لذلك 

 تحريم إجهاض الجنين:رابعا : 

حيًّا  إلقاء المرأة جنينها قبل أن يستكمل مدة الحمل ميتًا أو تعريف اإلجهاض:

دون أن يعيش، وقد استبان بعض خلقه، بفعل منها؛ كاستعمال دواء أو غيره، أو بفعل 

 5من غيرها 

                                                             
 1629مسألة 121: صـ 120صـ  9المحلى َلبن حزم جـ   - 1
 214 ص السرخسي : المبسوط - 2
 235 ص 16 ج : مجموعة علماء  ج الكويتية الفقهية الموسوعة  - 3
 (.257صـ  4سحنون جـ : )المدونة  - 4
 (.3095: صـ 3094صـ  1200ـ رقم  9)فتاوى دار اإلفتاء المصرية ـ جـ  - 5
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 -الجنين في السنة المطهرة :

: عبد هللا بن مسعود قوله: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:  عن عبدهللا بن مسعود 

ً ثمه يَكوُن في ذلك َعلقةً مثَل ذِلَك، ثمه  ِه أربعيَن يوما )إنه أحدَُكم يُجَمُع خلقُهُ في بطِن أِم 

وَح ويؤمُر بأر : بَكتِب يَكوُن مضغةً مثَل ذِلَك، ثمه يرسُل الملَُك فينفُخ فيِه الرُّ بع ، كِلمات 

رزقِهُ وأجِلهُ وعملهُ وشقيٌّ أو سعيد( 
1 

 -متي يباح اَلجهاض : 

ه تدب فيوح واتفق فقهاء المسلمين على أنه َل يجوز إسقاط الحمل بعد أن تنفخ فيه الر

ا نيويًّ دبها الحياة،ويعتبر اإلسقاط في هذه الحالة جناية على حي، وجريمة يعاقب مرتك

 وأخرويًّا.

كان في بقاء الحمل إلى وقت الوضع خطٌر على حياة األم بتقرير األطباء  وإذا

المختصين، ذوي الكفاءة واألمانة، فإنه يباح إسقاطه، بل يجب إذا تعين ذلك إلنقاذ 

 2حياة األم  

 حكم إسقاط الجنين المشوه خلقيًّا:

 3فتوى مجلس المجمع الفقهي اإلسالمي برابطة العالم اإلسالمي 

شخيص الحمل قد بلغ مائة وعشرين يوًما، َل يجوز إسقاطه، ولو كان التإذا كان 

قات الث الطبي يفيد أنه مشوه الخلقة، إَل إذا ثبت بتقرير لجنة طبية من األطباء

واء سطه، المختصين أن بقاء الحمل فيه خطر مؤكد على حياة األم، فعندئذ يجوز إسقا

ربعة ا )أقبل مرور مائة وعشرين يومً  كان مشوًها أم َل؛ دفعًا ألعظم الضررين،أما

قات، الث أشهر( على الحمل، إذا ثبت وتأكد بتقرير لجنة طبية من األطباء المختصين

ويًها ه تشوبناء على الفحوص الفنية، باألجهزة والوسائل المختبرية، أن الجنين مشو

 آَلًماة وئخطيًرا، غير قابل للعالج، وأنه إذا بقي وولد في موعده، ستكون حياته سي

رر ذ يقإعليه وعلى أهله، فعندئذ يجوز إسقاطه بناًء على طلب الوالدين، والمجلس 

 (  لتوفيقلي اوذلك، يوصي األطباء والوالدين بتقوى هللا، والتثبت في هذا األمر،وهللا 

                                                             
 (.2643/ مسلم حديث  3208)البخاري حديث  - 1
 . 2574: صـ 2573صـ  1097رقم  7فتاوى دار اإلفتاء المصرية جـ   - 2
الدورة الثانية عشرة بمكة المكرمة. نقال عن )موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة للسالوس  - 3

 (.701: صـ 700صـ 
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 حكم إجهاض جنين اَلغتصاب:

  -معنى اَلغتصاب:في اللغة :

 . ظلماً . يقال غصبه منه وغصبه عليهوالغصب : أخذ الشيء  افتعال من غصب .

 1وغصب فالناً على الشيء : قهره, وغصب الجلد: أزال عنه شعره نتفاً 

 اَلغتصاب في اَلصطالح

 هو اإلكراه على الزنا واللواط . 

 2والزنا هو كل وطء وقع على غير نكاح صحيح وَل شبهة نكاح وَل ملك يمين 

 اته.ب الصائل )الظالم(، وثمرة من ثمرجنين اَلغتصاب أثر من آثار فعل المغتص

 

 يجوز إجهاض جنين اَلغتصاب ، وذلك بالضوابط التالية:

 أوًَل: التأكد من ثبوت حالة اَلغتصاب.

 ثانيًا: أن يتم اإلجهاض بعد اَلغتصاب مباشرة

نفخت وشهر أثالثًا: أَل يكون الجنين قد نفخت فيه الروح، فإن مر على الجنين أربعة 

 حُرم إجراء عملية اإلجهاض.فيه الروح، 

 ألم.ارابعًا: يجب أن تتم عملية اإلجهاض تحت إشراف طبي مأمون مراعاة لسالمة 

خامًسا: تتم عملية اإلجهاض بطلب من األم المغتصبة أو من ينوب عنها أمام الجهات 

الحكومية الرسمية للتأكد من حالة اَلغتصاب وإثباتها، وتتبع الجاني الظالم الذي 

 3على هذه المرأة الشريفة  اعتدى

                                                             
 . 154القاموس المحيط )غصب( ص  - 1
,   4/138ج -هـ  1414 -دمشق   –دار الكلم الطيب  ط  - فتح القدير : الشوكاني اليمني  - 2

 ( .402/ 7ج نهاية المحتاج )
و    140: صـ 135كام اإلجهاض في الفقه اإلسالمي للدكتور / إبراهيم محمد قاسم صـ أح   - 3

 16هـ  1419جمادى الثانية  26)فتوى دار اإلفتاء المصرية الخاصة بإجهاض جنين اَلغتصاب 

 م(. 1998أكتوبر 
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 فتوي دار اَلفتاء المصرية بشأن اسقاط جنين اَلغتصاب

َل أشرط ب) َل مانع شرًعا من تفريغ ما في أحشائها من نطفة ملوثة للذئب البشري؛ 

 . يكون قد مر على هذا الحمل مائة وعشرون يوًما

ات روح يجب ألنه َل يحل في هذه الحالة إسقاط الجنين؛ لكونه أصبح نفًسا ذ 

المحافظة عليها، واَلعتداء عليها َل يجوز إَل إذا كان استمرار وجوده خطًرا على 

 1حياة األم ( 

 حكم اإلجهاض بسبب الزنا:

 ل منقواعد الشريعة اإلسالمية َل ترخص للحامل من زنى بما تجعله رخصة للحام 

ا من فعلته نكاح صحيح حتى َل تعان على معصيتها ، وَل تيسر لها سبل الخالص

 الشنيعة هذه .

 ألب فين األباإلضافة إلى أن الجنين في هذه الحالة يكون فاقداً لوَلية الوالدين ، 

 .الشرع َل يطلق إَل على من استولد امرأة من نكاح صحيح 

 2 ( اْلَحَجُر  َوِلْلعَاِهرِ  ِلْلِفَراِش  اْلَولَدُ وذلك جزء من معنى قوله صلى هللا عليه وسلم : ) 

فهو ولي من َل ولي  -ولي األمر  -، ويكون ولي الجنين في هذه الحالة هو السلطان 

له ، وتصرف السلطان منوط بالمصلحة ، وَل مصلحة في إزهاق روح الجنين في 

سبيل المحافظة على مصلحة األم ، لما في ذلك من تشجيع لها ولغيرها على ممارسة 

 3هذه الفعلة الشنيعة . 

 

 الجنازة على الجنين:صالة رابعا : 

ه؛ علي إذا أسقطت المرأة جنينها بعد أربعة أشهر كاملة، فإنه يغسل ويكفن ويصلى

 .  ألنه في هذه الحالة يكون قد نفخت فيه الروح

                                                             
  0002هـ /  1420،  1دار النفائس ، بيروت ، ط  -الموسوعة الفقهية : أحمد محمد كنعان   - 1

   527صـ 
 (.1457) ومسلم ،( 2053) البخاري رواه - 2
ندلس ار األراجع كتاب أحكام الجنين في الفقه اإلسالمي :عمر بن محمد بن إبراهيم غانم د - 1

 2001الخضراء  
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َوالِس ْقطُ  روى أبو داود عن المغيرة بن شعبة: أن النبي صلى هللا عليه وسلم قال: )

ْحَمِة(    1يَُصلهى َعلَْيِه، َويُْدَعى ِلَواِلدَْيِه بِاْلَمْغِفَرةِ َوالره

 

 

  

 

 الوالدة بعد الطفل حقوق:  الرابع الفصل

 يف الطفل حق:  الثاني المبحث   -     الحياة في حقه:  األول المبحث

 الرضاعة

    التحنيك:  الثالث المبحث

 الفضة من بوزنه والتصدق المولود شعر حلق:  الرابع المبحث

 هألبي النسب:  السادس المبحث - الحسن االسم اختيار: الخامس المبحث

  الختان:  الثامن المبحث - العقيقة في الطفل حق:  السابع المبحث

 الطفل حق:  العاشر , المبحث الحضانة في الطفل حق:  التاسع المبحث

  التعليم في

  اللعب في الطفل حق:  عشر الحادي المبحث

 : عشر الثالث المبحث -للطفل  المالية الحقوق:  عشر الثاني المبحث

  األوالد بين العدل

  والرفق الرحمة في الطفل حق:  عشر الرابع المبحث

 الجسدى اإلستغالل من حمايته في الطفل حق:  عشر الخامس المبحث

  القذف من الطفل حماية:  عشر السادس المبحث
                                                             

 . 3525رواه أبو داوود صححه األلباني في صحيح الجامع/ - 1
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 االختطاف من الطفل حماية:  عشر السابع المبحث 

لطفل من أعظم نعم هللا سبحانه وتعالي علي الوالدين , ومن شكر هذه ا  -: مهيدت

النعمة العظيمة طاعة هللا سبحانه وتعالي باعطاء المولود حقه كامال , قدر المستطاع 

, ذكرا كان أم أنثي , التماسا لبركة طاعة هللا سبحانه وتعالي علي المولود والوالدين ) 

 1(  ۖ  ْم لَئِن َشَكْرتُْم أَلَِزيدَنهكُ 

 يه ,فالطفل الذي حصل علي حقوقه من والديه ينشأ محبا لهما شاكرا لفضلهما عل

,  بها وعلي النقيض من ذلك رأينا الطفل الذي لم يحصل علي حقوقه التي أمر هللا

ن مالي ينشأ ناقما ساخطا مضطربا نفسيا , ومن هنا نري ما يسره هللا سبحانه وتع

 حقوق الطفل بعد وَلدته .

  بعد الوالدة الحياة في حقه:  األول بحثالم

 , وهذا تعريف يخص حياة 58سبق بيان حق الحياة في اللغة والمصطلح ص  -ا 

  -الطفل :

قال عروبة الخزرجي ) هو الحق الذي يحفظ حياة الطفل، ويمنع اآلخرين من 

ض لها، بمن فيهم الطفل نفسه، كما أنه َل يجوز قتل الطفل إذا ُوِلد مش ً أو التعر  ها وه

 2مصاباً بإعاقة، وَل يجوز التعجيل بوَلدته من أجل إقامة حكم اإلعدام على والدته ( 

 : تحريم  قتل الطفل أو التسبب في موته ذكرا كان أم أنثي -ب 

نهى هللا نهي تحريم عن قتل األوَلد خشية اإلمالق وهو الفقر، فقال تعالى )  قُْل  

َم َربُُّكْم َعلَْيُكْم أََله تُْشِرُكوا بِِه َشْيئًا َوبِاْلَواِلدَْيِن إِْحَسانًا َوََل تَْقتُلُ  وا تَعَالَْوا أَتُْل َما َحره

 3َوإِيهاهُْم (  أَْوََلدَُكْم ِمْن إِْماَلق  نَْحُن نَْرُزقُُكْم 

 أَوْ  نَْفس   بِغَْيرِ  نَْفًسا قَتَلَ  وبين القرآن الكريم أهمية حفظ النفس عن القتل إَل بحق )َمن

 4( ۖ   َجِميعًا النهاسَ  أَْحيَا فََكأَنهَما أَْحيَاَها َوَمنْ  َجِميعًا النهاسَ  قَتَلَ  فََكأَنهَما اأْلَْرِض  فِي فََساد  

                                                             
 7إبراهيم  - 1
 ص، 2009عمان: دار الثقافة  -حقوق الطفل بين النظرية والتطبيق : عروبة الخزرجي  - 2

ف يسير 108  . بتصر 
  151األنعام:    - 3
 32المائدة  - 4
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 ، قصاص من سبب بغير نفسا قتل , رحمه هللا ) ومن قال الحافظ ابن كثير -ج 

;  جميعا الناس قتل فكأنما ، جناية وَل سبب بال قتلها واستحل ، األرض في فساد أو

 فقد ، ذلك واعتقد قتلها حرم:  أي(  أحياها ومن) ،  ونفس نفس بين عنده فرق َل ألنه

 1اَلعتبار (  بهذا منه كلهم الناس سلم

 الرضاعة في الطفل حق:  الثاني المبحث

 عليه بوج من قِبَلِ  من إليه إيصاله يلزم الشرع بحكم للرضيع ثابت حقٌّ  الرضاعة

 للولد حقٌّ "  الرضاعة بأن الفقهاء صرح وقد ، الحق هذا

 لُودِ اْلَموْ  َعلَىوَ : )  تعالى لقوله ؛ الصغير لولده والغذاء الطعام توفير الوالد على يجب

 (  . بِاْلَمْعُروفِ  َوِكْسَوتُُهنه  ِرْزقُُهنه  لَهُ 

 سن وفي ، إليه حاجة في دام ما الطفل إرضاع يجب أنه في الفقهاء بين خالف َل

   الرضاع

 -: الطبيعية الرضاعة ترك حكم -ا 

 :طينبشر الرضاعة في به واَلكتفاء الصناعي، الحليب من ولدها إرضاع لألم يجوز

 . الزوج موافقة:  األول

 . بذلك الرضيع تضرر عدم:  الثاني

 : لإلفتاء الدائمة اللجنة علماء قال

 لها وليس ، صحتهم وأسباب أوَلدها إرضاع على تحافظ أن المرأة على الواجب" 

 وعدم ، ذلك في التشاور بعد زوجها برضى إَل غيره أو المستورد بالحليب اَلكتفاء

  2"  األوَلد على ضرر وجود

 : للوليد الطبيعية الرضاعة فوائد من -ب 

 . مكروبات به ليس جاهز معقم األم لبن -1

                                                             
 113ص  2تفسير القرآن العظيم : ابن كثير ج  - 1
 7ص    21ج  " الدائمة اللجنة فتاوى - 2
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م فقد ، اإلبل أو الغنم أو البقر من محضهر لبن أي يماثله َل األم لبن -2  وُركب ُصم ِ

ً  الطفل بحاجات ليفي  . الفطام سن حتى وَلدته منذ ، يوم بعد يوما

ً  لالطف تناسب بنسب والسكر البروتين من كافية كميات على األم لبن يحتوي -3  تماما

 على لهضما عسيرة والجواميس واألغنام األبقار لبن في الموجودة البروتينات بينما ،

 . الحيوانات تلك أوَلد لتناسب أُعدت ألنها الطفل معدة

 الاألطف أولئك نمو من وأكمل أسرع أمهاتهم من يرضعون الذين األطفال نمو -4

 . القارورة يُعطون الذين

 . وطفلها األم بين والعاطفي النفسي اَلرتباط -5

 ميةالك وفق الطفل لتغذية الضرورية المختلفة العناصر على األم لبن يحتوي -6

 . واَلمتصاص الهضم على قدرته تناسب والتي ، جسمه يحتاجها التي والكيفية

ً  وتتغير ، ثابتة غير التغذية وعناصر  . الطفل حاجات وفق يوم بعد يوما

ً  يستجيب معقوله الحرارة من درجة تحت األم لبن يُحفظ -7  ، الطفل لحاجيات تلقائيا

 . وقت أي في عليه الحصول ويمكن

 من ةسليم وهي ، األم حمل لمنع الطبيعية العوامل أحد هو الثدي من اإلرضاع -8

 .   الحقن أو اللولب أو الحمل منع حبوب استعمال تصحب التي المضاعفات

 التحنيك:  الثالث المبحث

 : اللغة مفهوم في –ا 

 في ألسفلا هو:  وقيل,  داخل من الفم أعلى باطن:  والدابة اإلنسان من الحنك:  حنك

 ألزهريا.  ذلك غير على يكسر َل ، أحناك والجمع ، أسفلهما من اللحيين مقدم طرف

 ، قمهبف أخذ:  يقال.  الفم من األعلى والفقم األسفل الحنك:  األعرابي ابن عن

   حنك لألعلى يقولون يكادوا لم فصلوهما فإذا ، واألسفل األعلى والحنكان

 به دلكت ثمه  نحوه، أو التمر تمضغ أن:  مفهوم التحنيك في اَلصطالح –ب 

 . يلين أن بعد فيه داخل الصغير حنك

 التحنيك : حكم -ج 
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 تعذر إنف بتمر وَلدته عند المولود تحنيك استحباب على العلماء اتفق:  النووي قال

 حيثب مائعة تصير حتى التمر المحن ِك فيمضغ الحلو من منه وقريب معناه في فما

 .  جوفه منها شيء ليدخل فيه ويضعها المولود فم يفتح ثم تبتلع

 التحنيك : أدلة من -د 

  تَِكي،يَشْ  عنه هللا رضي ْلَحةَ طَ  ألَبِي اْبنٌ  َكانَ : قَالَ  عنه هللا رضي َماِلك   ْبنِ  أَنَِس  فعَنْ  

، فَقُبِضَ  َطْلَحةَ, أَبُو فََخَرجَ  بِي  ا  الص   أُم   الَتْ قَ  اْبنِي؟ عَلَ فَ  َما: قَالَ  ْلَحةَ طَ  أَبُو َرَجعَ  فَلَم 

ا أَْسَكنُ  هُوَ : ُسلَْيم   بَتْ   َكاَن، ِمم  ا  ا،ِمْنهَ  أََصابَ  ثُم    ،فَتَعَش ىَ  اْلعََشاءَ  إِلَْيهِ  فَقَر   فََرغَ  فَلَم 

، َواُروا: قَالَتْ  بِي  ا  الص  ِ  ُسولَ رَ  أَتَىَ  َطْلَحةَ  أَبُو أَْصبَحَ  فَلَم   وسلم عليه هللا صلى َّللا 

  ُغالَماً، فََولَدَتْ "  الَُهمَ  اِركْ بَ  ل ُهم  ال: " الَ قَ   نَعَْم،: قَالَ " ؟ الل ْيلَةَ  أََعَرْستُمُ : "فَقَالَ   فَأَْخبََرهُ،

 ن بِي  ال هِ بِ  فَأَتَىَ   ، وسلم هعلي هللا لىص الن بِي   بِهِ  تَأْتِيَ  َحت ىَ  اْحِمْلهُ : َطْلَحةَ  أَبُو ِلي فَقَالَ 

: فَقَالَ  لموس عليه هللا صلى ن بِي  ال فَأََخذَهُ   ، بِتََمَرات   َمعَهُ  َوبَعَثَتْ   ، وسلم عليه هللا صلى

 ثُم    ، فََمَضغََها  وسلم ليهع هللا صلى الن بِي   فَأََخذََها  تََمَراٌت،  نَعَْم،: قَالُوا" َشْيٌء؟ أََمعَهُ "

بِي   فِي فِي فََجعَلََها ، فِيهِ  ِمنْ  أََخذََها اهُ  ، هُ َحنهكَ  ثُمه   ، الص  ِ  َعْبدَ  َوَسم   .    َّللا 

 بالتمر الطفل تحنيك فوائد -ه 

 يأخذ أن بعد بالتمر المواليد األطفال بتحنيك وسلم عليه هللا صلى الرسول قيام إن

 فالتمر. الغةب حكمة فيه الشريف بريقه التمرة هذه من ذاب بما يحنكه ثم فيه في التمرة

 الذي بالريق اذابته بعد وخاصة وافرة بكميات" الجلوكوز" السكر على يحتوي

 أن كما أحادي سكر إلى سكروز الثنائي السكر تحول خاصة أنزيمات على يحتوي

 .نهام يستفيد أن المولود للطفل يمكن وبالتالي السكريات هذه إذابة ييسر الريق

 فإن شرةمبا وَلدتهم بعد" الجلوكوز" للسكر يحتاجون المواليد كل أو معظم أن وبما

 يوالت الخطيرة السكر نقص مضاعفات من الطفل يقي المذاب التمر الطفل إعطاء

 .المولود دم في" الجلوكوز" السكر نقص مخاطر سبق فيما إليها المحنا

 لم طبي إعجاز وهو بالغة أهمية ذو وقائي عالج هو بالتمر الطفل تحنيك استحباب إن

 كان إذا خاصة و المولود وإن السكر، نقص مخاطر وتعرف تعرفه البشرية تكن

د دأبت وَلدته مباشرة إلى أن يعطى محلوَل سكريا. وق بعد ريب دون يحتاج خداجا،

ليرضعه  مستشفيات الوَلدة واألطفال على إعطاء المولودين محلول الجلوكوز

 المولود بعد وَلدته مباشرة , ثم بعد ذلك تبدأ أمه بإرضاعه.
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قاية وفي  إن هذه األحاديث الشريفة المتعلقة بتحنيك األطفال تفتح آفاق مهمة جدا 

األطفال و خاصة الخداج " المبسترين "من أمراض خطيرة جدا بسبب إصابتهم 

 بنقص سكر الجلوكوز في دمائهم. 

لم  ولود مادة سكرية مهضومة جاهزة أنها توضح إعجازا طبياكما وان إعطاء الم

 تضحتأيكن معروفا في زمنه صلى هللا عليه وسلم وَل في األزمنة التي تلته حتى 

 العشرين  .الحكمة من ذلك اإلجراء في القرن 

 

 

 

 من شعره بوزن والتصدق المولود شعر حلق:  الرابع المبحث

  الفضة

 السابع اليوم في الغالم رأس حلق :بسن الدليل من السنة النبوية المطهرة –ا 

 َسابِِعهِ  يَْومَ  َعْنهُ  تُْذبَحُ  بِعَِقيقَتِهِ  َرِهينَةٌ  ُغاَلم   )ُكلُّ  وسلم عليه هللا صلى لقوله  وَلدته من

ى      1( َرأُْسهُ  َويُْحلَقُ  فِيِه، َويَُسمه

ِ ْبِن أَبِي َطاِلب  قَاَل: " َعقه َرُسوُل ي تصدق بوزنه من الفضة ؛ لما روى ورد َعْن َعِلي 

ُ َعلَْيِه َوَسلهَم َعِن الَحَسِن بَِشاة ، َوقَاَل: )يَا فَاِطَمةُ، اْحِلِقي َرأَْسهُ ، َوتََصدهقِي  ِ َصلهى َّللاه َّللاه

ةً( ، قَاَل: فََوَزنَ   2تْهُ فََكاَن َوْزنُهُ ِدْرَهًما أَْو بَْعَض ِدْرهَم  " بِِزنَِة َشْعِرِه فِضه

 : فوائد حلق رأس المولود -ب 

 -:ولودقال اإلمام ابن قيم الَجوزية , رحمه هللا في تحفة المودود بأحكام الم 

وكـان حلق رأسه إماطـة األذى عنه، وإزالة الشعر الضعيف؛ ليخلفه شعر أقـوى » 

مع ما فيه من التخفيف عن الصبي، وفتح مسام الرأس؛  وأمكن منه، وأنفـع للرأس،

 1« ليخرج البخار منها بيسر وسهولة، وفي ذلك تقوية بصره وشمه وسمعه

                                                             
"  الغليل إرواء"  في األلباني وصححه ،( 3838) داوود وأبو ،( 1522) الترمذي رواه - 1

(1165. ) 
 ( وحسنه األلباني في " صحيح الترمذي "1519روى الترمذي ) - 2
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 الحسن: االسم اختيار: الخامس المبحث 

ية التسم ختياربلغ اهتمام اإلسالم بالطفل مبلغا عظيًما، من ذلك عنايته با -: تمهيد

ا مننا، وأثبت علماء النفس في زما,  الحسنة التي يعدها من شروط التربية الحسنة

سن إلطالق اَلسم على المواليد من تأثيرات نفسية إيجابية أو سلبية، بحسب ح

  اَلختيار أو إساءته

 يتجنبوا نوأ يولَدون، عندما الحسنة األسماء ألبنائهم تخيرواي أن اآلباء على فيجب

 اإلنسان سمَل أن فيه شك َل مما إنه حيث ِكبَره، في يَُسوءه قبيح باسم الطفل تسمية

 وإما باإليجاب إما نفسيته على أثرا

 بالسلب، تبعًا لحسن اَلسم أو قبحه.

   2مراتب األسماء أربعة : -ا 

 لى هللاصعبد هللا وعبد الرحمن ، وذلك لما صح عن النبي  المرتبة األولى : اسميْ 

  عليه وسلم أنه قال :

ِ  إِلَى أَْسَمائُِكمْ  أََحبه  إِنه  )  ِ  َعْبدُ  َّللاه ْحَمِن  َوَعْبدُ  َّللاه  .3( الره

لرحيم اعبد والمرتبة الثانية : سائر األسماء المعبدة هلل عز وجل : مثل عبد العزيز 

 جل .واإلله وعبد السالم وغيرها من األسماء المعبدة هلل عز وعبد الملك وعبد 

رهم أن خي َلشكالمرتبة الثالثة : أسماء األنبياء والمرسلين عليهم الصالة والسالم ، و

م ثد ، وأفضلهم وسيدهم هو نبينا محمد صلى هللا عليه وسلم ومن أسمائه كذلك أحم

 ،الم ونوح عليهم الصالة والس أولوا العزم من الرسل وهم إبراهيم وموسى وعيسى

 ثم سائر األنبياء والمرسلين عليهم جميعا صلوات هللا وسالمه .

                                                                                                                                                                              
ص   1971 - 1391دمشق الطبعة: األولى،  -ابن القيم  مكتبة دار البيان  –تحفة المودود  - 1

17 
 : آداب تسمية األبناء7180 -الشيخ محمد صالح المنجد  -موقع اإلسالم سؤال وجواب - 2
 األدب - الترمذي , سنن(2833) األدب - الترمذي , سنن (2132) اآلداب - مسلم صحيح  - 3

(2834) 

 (3728) األدب - ماجه ابن , سنن (4949) األدب - داود أبي سنن
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ريم ، الك المرتبة الرابعة : أسماء عباد هللا الصالحين ، وعلى رأسهم صحابة نبينا

 فيستحب التسمي بأسمائهم الحسنة اقتداء بهم وطلبا لرفعة الدرجة .

 ذو معنى صحيح جميل .المرتبة الخامسة : كل اسم حسن 

الذي  أن الطفل يؤكد علماء التربية اليوم:   أثر اَلسم القبيح علي الطفل -ب 

ت يرة ذاى عشيُستهَزأُ به من قِبَل سائر األطفال َلسمه المستهَجن أو ألنه ينتسب إل

ب اسم قبيح، يخسر نشاطه، ويسير دوًما إلى اضمحالل وانهيار، فيأخذ في تجن

 ة لألطفال، ويخاف من معاشرتهم.األلعاب الجماعي

 ألبيه النسب في الطفل حق:  السادس المبحث

 النسب في اللغة -ا 

 من الفعل نسب: وهو القرابة، وقيل هو في اآلباء خاصة. 

يقال للرجل إذا سئل عن نسبه: استنسب لنا، أي انتسب لنا حتى نعرفك. وجمع نسب 

 1أنساب 

 النسب في اَلصطالح -ب 

 2صلة اإلنسان بمن ينتمي إليهم من اآلباء واألجداد 

 كيف يثبت النسب  -ج 

 الطريق األولى: الفراش الصحيح.

 -صلى هللا عليه وسلم-الطريق الثانية: شبهة الفراش، وبينهما تقارب وترابط، فالنبي 

 3يقول: )الولد للفراش( 

 لده،ون هذا الطفل الطريق الثالثة في إثبات النسب: اإلقرار: بحيث يقر رجل بأ

 واعترف بذلك، فهذا اإلقرار يقبل لكن بثالثة شروط:

                                                             
 .755/1ابن منظور: لسان العرب.  - 1
مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج : شمس الدين الشربيني ط: األولى،  - 2

     304 – 3ج   –هـ:1415
 (.1457(، ومسلم،   )6368رواه البخاري ) - 3
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 ولد الشرط األول: أَل يعرف لهذا الولد نسب إلى أحد من الناس، فال يأتي إلى

 معروف النسب مثالً ويقول: هذا ولدي، ثم يقبل ذلك منه.

ا هذ ونالشرط الثاني: أن يكون هناك فارق في السن معتبر مقبول، أي يصلح أن يك

 نه.مولداً لهذا، فلو قال رجل: هذا ولدي وبينهم ثالث سنوات مثالً، َل يقبل 

لدي والشرط الثالث: أَل يدعيه شخص آخر، فإذا جاء شخص آخر يدعي يقول: هذا و

 أيضاً فهنا نحتاج إلى بينة وشهود

ل و رجالطريق الرابع: ويثبت النسب بالبينة بشهادة رجلين، أو رجل وامرأتين، أ

 احد، بل لو شهدت امرأة واحدة، إذا كان هؤَلء من العدول فإن ذلك يقبلو

يدعى  -المولود  -: كما أنه 1في تحفة المودود  -رحمه هللا تعالى  -وقال ابن القيم 

 )ِ ألبيه َل ألمه فيقال: فالن ابن فالن، قال هللا تعالى: )اْدُعوهُْم آِلبَائِِهْم هَُو أَْقَسُط ِعْندَ َّللاه
2. 

 :حكم نسب ولد الزنا -د 

" أما ولد الزنا فيلحق نسبا بأمه ، وحكمه حكم سائر المسلمين إذا كانت أمه مسلمة ،  

وَل يؤاخذ وَل يعاب بجرم أمه ، وَل بجرم من زنا بها ، لقوله سبحانه : ) َوَلَ تَِزُر 

 3َواِزَرةٌ ِوْزَر أُْخَرى ( " انتهى 

ان كإن  - نفقتهأن أباه هو القائم عليه، والمكلف بوالحكمة من نسبة الولد إلى أبيه هي 

دون من  يماً،والمتولي الدفاع عنه ونحو ذلك، ولذا كان من فقد أباه يسمى يت -فقيراً 

 فقد أمه فقط.

 

 : العقيقة في الطفل حق:  السابع المبحث

 -تعريف العقيقة لغة: -ا 

 هي الَشعر الذي يولد به الطفل ألنه يشق الجلد. 

                                                             
 35ص  1ج  -1
 5األحزاب  - 2
الرياض :  –فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء: دار المؤيد للنشر والتوزيع  - 3
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 امرؤ القيس:قال 

 يا هند َل تنكحي بوهةً عليه عقيقته أحَسبَا

ر ي شعوهي مأخوذة من عق، يَِعُق ويعَُق فنقول عق عن ابنه بمعنى حلق عقيقته أ

 رأسه أو ذبح الشاة المسماة عقيقة

قال ابن منظور: ) وقيل للذبيحة عقيقة ألنها تذبح فيشق حلقومها ومريئها وودجاها  - 

 1حة بالذبح وهو الشق ( قطعاً كما سميت ذبي

وقال الجوهري: ) وشعر كل مولود من الناس والبهائم الذي يولد عليه عقيقة ...  -

 2ومنه سميت الشاة التي تذبح عن المولود يوم أسبوعه عقيقة ( 

 : تعريف العقيقة اصطالحاً: -ب 

نعمة الولد هي الذبيحة التي تذبح عن المولود يوم سابعه شكراً هلل سبحانه وتعالى على 

 .3ذكراً كان أو أنثى 

ليه ع هللاوقد ثبتت مشروعية العقيقة في األحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى  

 وسلم ، ومنها :

. وعن عائشة رضي هللا عنها أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ) أمرهم َعْن 2

 . 4اْلغاَُلِم َشاتَاِن ُمَكافِئَتَاِن، َوَعْن اْلَجاِريَِة َشاةٌ( 

 حكم العقيقة: -ج 

جمهور العلماء من الصحابة والتابعين والفقهاء )وهو قول الشافعية والمالكية 

 5نابلة ( أنها سنة مؤكدة.والمشهور المعتمد في مذهب الح

 شروط العقيقة: -د 

                                                             
 .325 /9لسان العرب : ابن منظور   -1
 1527 /4الصحاح  - 2
، سبل السالم 46 /3، الخرشي 149 /5، نيل األوطار 426 /8، المجموع 458 /9المغني   - 3

4/ 179. 
 ( وقال : حسن صحيح . وصححه األلباني في صحيح الترمذي . 1513رواه الترمذي )   - 4
 1427 - 1404الكويت  ط  -وسوعة الفقهية الكويتية : وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية الم - 5
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 ونهاكيرى جمهور العلماء أنه يشترط في العقيقة ما يشترط في األضحية، من حيث 

 من األنعام، ومن حيث السن، ومن حيث السالمة من العيوب. 

ة لجذعقال النووي: ) المجزئ في العقيقة هو المجزئ في األضحية فال تجزئ دون ا

 قطع لثنية من المعز واإلبل والبقر هذا هو الصحيح المشهور وبهمن الضأن أو ا

 الجمهور (

والمقصود بالعيوب هي ذاتها التي تمنع اإلجزاء في األضحية كما نص عليه كثير  

 1العلماء.

 قال ابن القيم رحمه هللا تعالى ما ملخصه ::  فوائد العقيقة -ه 

لى إوجه المولود في أول أوقات خر " ومن فوائد العقيقة : أنها قربان يقرب به عن

 …الدنيا 

 يه .والدومن فوائدها : أنها تفك رهان المولود ، فإنه مرتهن بعقيقته حتى يشفع ل

 2ومن فوائدها : أنها فدية يفدى بها المولود كما فدى هللا سبحانه إسماعيل بالكبش " 

عليه وسلم : عن سمرة وأفضل توقيت للعقيقة يوم السابع من الوَلدة ، لقوله صلى هللا 

ِ صلهى هللا عليه وسلم قال : " كلُّ غالم  مرتهن بعقيقته ، تُذبح عنه  بن جندب عن النهبي 

ى "   3يوم السابع ويحلق رأسه ويسمه

  .ولو تأخرت عن السابع فال حرج ، وتذبح متى استطاع المسلم إلى ذلك سبيالً 

 

 الختان:  الثامن المبحث

 اللغة :معنى الختان في  -ا 

الختان : اسم لفعل الخاتن ، وهو مصدر كالنزال والقتال ، ويسمى به موضع الختن 

" ،   1الغُْسل  َوَجبَ  فقد الحشفةُ  وتواَرتِ  الِختانانِ  التَقَى إذاأيضا ومنه الحديث : " 
                                                             

 المصدر السابق - 1
) ص   1971 - 1391دمشق الطبعة: األولى،  -ابن القيم  مكتبة دار البيان  –تحفة المودود  - 2
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ويسمى في حق األنثى خفضا يقال : ختنت الغالم ختنا ، وخفضت الجارية خفضا ، 

 2عذارا أيضا ، وغير المعذور يسمى أغلف وأقلف . ويسمى في الذكر إ

  3: يجب قطع جميع ما يغطي الحشفة اهـ .   ختان الذكر اصطالحا -ب 

: قال الجويني : القدر المستحق من النساء  ما  ختان األنثي اصطالحا -ج 

ي وَل تَْنهَ  كي ، ينطلق عليه اَلسم ، قال في الحديث ما يدل على األمر باإلقالل ، أَِشم ِ

 .4أي اتركي الموضع أشم واألشم المرتفع 

 :حكم الختان  -د 

 اختلف الفقهاء في حكم ختان الذكر:

 .ة   فقيل: الختان سنة، وهو مذهب الحنفية  والمالكية ، واختاره بعض الشافعي

 5وقيل: بل هو واجب، وهو المشهور من مذهب الشافعية, والحنابلة 

 وختان األنثي مكرمة

 الفوائد الشرعية للختان:فوائد الختان : أوَل 

ُل بها  )) الختان من محاسن الشرائع التي شرعها هللا سبحانه وتعالى لعباده ويَُجم ِ

محاسنهم الظاهرة والباطنة  فهو مكمل للفطرة التي فطرهم عليها ولهذا كان من تمام 

ية فإن هللا عز وجل لما الحنيفية ملة إبراهيم ، وأصل مشروعية الختان لتكميل الحنيف

ً لشعوب كثيرة وأن  ً ، ووعده أن يكون أبا عاهد إبراهيم وعده أن يجعله للناس إماما

يكون األنبياء والملوك من صلبه وأن يُكث ِر نسله وأخبره أنه جاعٌل بينه وبين نسله 

ً )أي عالمة ( في  عالمةَ العهد أن يختنوا كل مولود منهم ويكون عهدي هذا ميسما

                                                                                                                                                                              
 الصحابة من المكثرين مسند - أحمد مسند - (611) وسننها الطهارة - ماجه ابن سنن - 1

(2/178) 
/  1)   1971 - 1391دمشق الطبعة: األولى،  -ابن القيم  مكتبة دار البيان  –تحفة المودود  - 2

152 . ) 
 – 190  - 1)  1971 - 1391دمشق ،  -دار البيان مكتبة  1ط  -ابن القيم   :تحفة المودود  -3

192 . ) 
 المصدر السابق - 4
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ادهم . فالختان علم للدخول في ملة إبراهيم وهذا موافق  لتأويل من تأول قوله أجس

 تعالى :

ِ ِصْبغَةً َونَْحُن لَهُ َعابِدُوَن (    ِ َوَمْن أَْحَسُن ِمْن َّللاه ،على الختان ، فالختان 1) ِصْبغَةَ َّللاه

بزعمهم حين  فهم يطهرون أوَلدهم ,  للحنفاء بمنزلة الصبغ والتعميد لعب اد الصليب 

ً ، فشرع هللا سبحانه . يصبغونهم في ماء المعمودية  ويقولون :اآلن صار نصرانيا

ِ َوَمْن أَْحَسُن  وتعالى للحنفاء صبغة الحنيفية ،وجعل ميسمها الختان فقال : ) ِصْبغَةَ َّللاه

ِ ِصْبغَةً َونَْحُن لَهُ َعابِدُوَن (   .2ِمْن َّللاه

يه نسب إلته ويالختان علماً لمن يضاف إليه وإلى دينه ومل...فجعل هللا سبحانه وتعالى 

 بنسبة العبودية والحنيفية ...

والمقصود : أن صبغة هللا هي الحنيفية التي صبغت القلوب بمعرفته ومحبته 

واإلخالص له ، وعبادته وحده َل شريك له ، وصبغت األبدان بخصال الفطرة من 

ليم األظافر ،ونتف اإلبط ، والمضمضة الختان، واَلستحداد، وقص الشارب، وتق

فظهرت فطرة هللا على قلوب الحنفاء , ،واَلستنشاق ، والسواك ،واَلستنجاء 

   3وأبدانهم.((  

 :للختانثانياً :الفوائد الصحية 

 األول لشهرقال الدكتور محمد علي البار  :" إن ختان األطفال المواليد ) أي خالل ا

 ب صحية عديدة أهمها :من أعمارهم ( يؤدي إلى مكاس

سمى ة ويالوقاية من اَللتهابات الموضعية في القضيب : الناتجة عن وجود القلف -1

 تدعيضيق القلفة ويؤدي إلى حقب البول . والتهابات حشفة القضيب وهذه كلها تس

دة عدي إجراء الختان لعالجها ، أما إذا أزمنت فإنها تعرض الطفل المصاب ألمراض

 أخطرها سرطان القضيب . في المستقبل من

التهابات المجاري البولية : أثبتت األبحاث العديدة أن األطفال غير المختونين  -2

يتعرضون لزيادة كبيرة في التهابات المجاري البولية .وفي بعض الدراسات بلغت 

ضعف ما هي عليه عند األطفال غير المختونين ، وفي دراسات أُخرى   39النسبة 

                                                             
 138البقرة/ - 1
 138البقرة/ - 2
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بالمائة من األطفال  95شرة أضعاف ، وفي دراسات أُخرى تبين أن كانت النسبة ع

الذين يعانون  من التهابات المجاري البولية هم من غير المختونين بينما كانت نسبة 

 بالمائة 5األطفال المختونين َل تتعدى 

ويل ويز والتهابات المجاري البولية في األطفال خطيرة في بعض األحيان ففي دراسة

هم نفس بالمائة من 36طفالً أصيبوا بالتهابات المجاري البولية كان لدى  88على 

و أُصيب  البكتريا الممرضة في الدم ، وعانى ثالثة من هؤَلء من التهاب السحايا ،

ي ضة فاثنان بالفشل الكلوي ، ومات اثنان آخران بسبب انتشار الميكروبات الممر

 الجسم .

كاد يأجمعت الدراسات على أن سرطان القضيب الوقاية من سرطان القضيب : قد  -3

ً لدى المختونين بينما نسبته لدى غير المختونين ليست قليلة في ، ف يكون منعدما

هي  ينماالوَليات المتحدة فإن نسبة اإلصابة بسرطان القضيب لدى المختونين صفر ب

ي فمن كل مائة ألف من السكان غير المختونين . وبما أن أغلبية السكان  2.2

ى إل 750الوَليات المتحدة هم من المختونين فإن حاَلت السرطان هناك في حدود 

الة حَلف ألف حالة كل سنة ولو كان السكان غير مختونين لتضاعف العدد إلى ثالثة آ

طان ، وفي البالد التي َل يُختن فيها مثل الصين ويوغندا وبورتوريكو فإن سر

رجال ة من مجموع السرطانات التي تصيب البالمائ 22إلى 12القضيب يشكل ما بين 

 . وهي نسبة عالية جداً .

 عبر األمراض الجنسية : لقد وجد الباحثون أن األمراض الجنسية التي تنتقل -4

ير دى غلاَلتصال الجنسي )غالباً بسبب الزنا واللواط ( تنتشر بصورة أكبر وأخطر 

ن ، لسيالري ، والكانديدا ، واالمختونين ، وخاصة الهربس ، والقرحة الرخوة والزه

 والثآليل الجنسية .

نسبة دز بوهناك أبحاث عديدة حديثة تؤكد أن الختان يقلل من احتمال اإلصابة باإلي

عرض تأعلى من قرنائهم من غير المختونين . ولكن ذلك َل ينفي أن المختون إذا 

الخطير  للعدوى نتيجة اتصال جنسي بشخص مصاب باإليدز قد يصاب بهذا المرض

ً منه ، وليست هناك وسيلة حقيقة للوقاية من هذه األ ض مرا. وليس الختان واقيا

ذا ت )وبهذوراالجنسية العديدة سوى اَلبتعاد عن الزنا والخنا واللواط وغيرها من القا

 . نعلم حكمة الشريعة اإلسالمية بتحريم الزنا واللواط ...( 
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 المختونين زوجات أن الباحثون َلحظ:  الرحم عنق سرطان من الزوجة وقاية -5

ً  أقل        1."  المختونين غير من الرحم عنق بسرطان لإلصابة تعرضا

 

 الحضانة في الطفل حق:  التاسع المبحث

 تعريف الحضانة:

ن جنب؛ ألتربية الصغير ورعايته، مشتقة من الِحْضن، وهو ال لغة:الحضانة  -ا 

 المربي والكافل يضم الطفل إلى جنبه.

 والحاضن والحاضنة: الموكالن بالصبي يحفظانه ويرعيانه.

ً تعريف  –ب  أمره، ب: هي القيام بحفظ من َل يميز وَل يستقل الحضانة شرعا

 وتربيته بما يصلحه بدنياً ومعنوياً، ووقايته عما يؤذيه. 

 من عدد في الحضانة في الطفل حق على الطفل حقوق اتفاقية نصت -ج 

 نصت فقد المواد،

 :أن على التاسعة المادة من األولى الفقرة

 اعندم إَل منهما، كره على والديه عن الطفل فصل عدم األطراف الدول تضمن )

 للقوانين وفقا قضائية، نظر إعادة بإجراء رهنا المختصة، تقرر السلطات

 الفضلى، الطفل مصالح لصون ضروري الفصل أن هذا بها، المعمول واإلجراءات

 أو الطفل معاملة الوالدين إساءة مثل حالة معينة حالة في القرار هذا مثل يلزم وقد

 إقامة حلم بشأن قرار ويتعين اتخاذ منفصلين الوالدان يعيش عندما أو له، إهمالهما

 في إَل حضانة والديه في يكون أن الطفل حق إلى إشارة المادة هذه وفي ،(الطفل

 .معينة ظروف

 : أن على العشرين المادة نصت كما

حفاظا  له، يسمح َل الذي أو العائلية بيئته من دائمة أو مؤقتة بصفة المحروم للطفل )

 خاصتين ومساعدة حماية في الحق البيئة،  تل في بالبقاء الفضلي، مصالحة على

 .الدولة توفرهما
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 .لطفلا هذا لمثل بديلة رعاية الوطنية، لقوانينها وفقا األطراف، الدول تضمن. 

 في واردةال الكفالة أو الحضانة، أمور، جملة في الرعاية، هذه تشمل أن من الممكن.

 لرعاية بةمناس مؤسسات في اإلقامة الضرورة، عند أو، التبني، أو القانون اإلسالمي،

 َلستصواب الواجب اَلعتبار إيالء ينبغي الحلول، في وعند النظر األطفال،

 ( .اللغويةو والثقافية والدينية اإلثنية ولخلفية الطفل الطفل تربية في اَلستمرارية

 أرتكب اإذ ما حالة عن تتكلم والتي األربعين المادة من الرابعة الفقرة ونصت كما

 واإلرشاد الرعاية أوامر مثل مختلفة، ترتيبات تتاح):  أن على الطفل جرما

 هنيالم والتدريب التعليم وبرامج والحضانة، والمشورة، واَلختبار، واإلشراف،

 فاههمر تالئم بطريقة األطفال معاملة المؤسسية،لضمان الرعاية بدائل من وغيرها

 السواء ( على وجرمهم ظروفهم مع وتتناسب

 

 حضانة الطفل  في اإلسالم -د 

المجمع عليه بين العلماء أن المرأة أحق بحضانة الطفل ما لم يبلغ سن التمييز، حيث 

إن الطفل في هذه المرحلة من العمر بحاجة إلى الحنان ونوع من الرعاية َل يقدر 

عليها إَل النساء ، ولكن هذا الحق يسقط إذا تزوجت ، ألنها تنشغل بزوجها عن القيام 

صالح مصلحة المحضون ومصلحة الزوج، وقد نقل ابن بخدمة ولدها ، ولتعارض الم

 1المنذر رحمه هللا إجماع العلماء على سقوط حق ا ألم في الحضانة بالزواج. 

 -من أدلة ذلك : -ه 

ِ ، إِنه اْبنِي َهذَا َكاَن  ً قَالَْت : يَا َرُسوَل َّللاه و رضي هللا عنهما أَنه اْمَرأَة ِ ْبِن َعْمر  َعْبِد َّللاه

ي لَهُ ِوَعاًء ، َوثَْديِي لَهُ ِسقَاًء ، َوِحْجِري لَهُ ِحَواًء ، َوإِنه أَبَاهُ َطلهقَنِي ، َوأََرادَ أَْن بَْطنِ 

ُ َعلَْيِه َوَسلهَم : ) أَْنِت أََحقُّ بِِه َما لَْم تَْنكِ  ِ َصلهى َّللاه ِحي ( يَْنتَِزَعهُ ِمن ِي ، فَقَاَل لََها َرسُوُل َّللاه
2 

وسواء  ها ،د واجبة على األب باتفاق العلماء ، سواء أمسك زوجته أو طلقنفقة األوَل

 .ألب اكانت الزوجة فقيرة أم غنية ، فال يلزمها اإلنفاق على األوَلد مع وجود 

                                                             
 (8/194م )1968 -هـ 1388المغني َلبن قدامة  : مكتبة القاهرة الطبعة: بدون رقم طبع     - 1
 ( ، وحسنه األلباني في صحيح أبي داود2276( وأبو داود )6707رواه أحمد ) - 2
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وفي حال حضانة المطلقة لألوَلد ، فإن نفقة األوَلد على أبيهم ، وللحاضنة المرضع 

 .  1أن تطلب أجرة على إرضاعها الطفل 

 

 

 

 التعليم في الطفل حق:  العاشر المبحث

 -الطفل: حقوق اتفاقية في التعليم في الطفل حق -ا 

فقد  د،الموا من عدد في  وذل التعليم، في الطفل حق على الطفل حقوق اتفاقية نصت

 إدراكا )نه أ على بالمعاقين الخاصة والعشرين الثالثة المادة من الثالثة الفقرة نصت

 المادة هذه من للفقرة وفقا المقدمة المساعدة توفر المعوق، للطفل الخاصةلالحتياجات 

 يقومون نما غيرهما أو للوالدين المالية الموارد مراعاة مع  أمكن ذل، كلما مجانا

 على فعال المعوق الطفل حصول إمكانية ضمان تهدف إلى أن وينبغي الطفل، برعاية

 دادواإلع التأهيل، إعادة وخدمات الصحية،الرعاية  وخدمات والتدريب، التعليم

 جاَلندما حرقيق إلى تؤدى بصورة ذل وتلقيه الترفيهية والفرص عمل، لممارسة

 وجه كملأ على الثقافي والروحي، نموه  ذل في بما الفردي، ونموه للطفل اَلجتماعي

 حقب األطراف تعترف الدول :) أن على والعشرين الثامنة المادة نصت ،كما(ماكن

 تكافؤ أساس وعلى تدريجيا الحق لهذا الكامل لإلعمال وتحقيقا التعليم، في الطفل

 :يلي بما خاص بوجه تقوم الفرص،

 .للجميع مجانا ومتاحا إلزاميا اَلبتدائي التعليم جعل( أ)

 فيرهاوتو المهني، أو العام سواء الثانوي، التعليم أشكال شتى تطوير تشجيع( ب)

 وإتاحتها

 المساعدة ديموتق التعليم مجانية إدخال مثل المناسبة التدابير واتخاذ األطفال، لجميع

 عند المالية

 .إليها الحاجة

                                                             
 ( 11/430للتوسع : المغني" ) - 1
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 .القدرات أساس على للجميع متاحا المناسبة، الوسائل بشتى العالي، التعليم جعل( ج)

 ألطفالا لجميع متوفرة والمهنية التربوية اإلرشادية والمبادئ المعلومات جعل( د)

 .وفى متناولهم

 ترك تمعدَل من والتقليل المدارس في المنتظم الحضور لتشجيع تدابير اتخاذ( هـ)

 .الدراسة

 على مدارسال في النظام إدارة لضمان المناسبة التدابير كافة األطراف الدول تتخذ. 

 نحو

 .اَلتفاقية هذه مع ويتوافق اإلنسانية الطفل كرامة مع يتمشى

األمور  يف الدولي التعاون وتشجيع بتعزيز اَلتفاقية هذه في األطراف الدول تقوم. 

 جميع يف واألمية الجهل على القضاء في اإلسهام بهدف وبخاصة بالتعليم، المتعلقة

 لتعليما وسائل وإلى والتقنية العلمية المعرفة إلى الوصول العالم وتيسير أنحاء

 نصت اكم ،(الصدد هذا في النامية البلدان خاصة احتياجات بصفة وتراعى الحديثة،

 بحق رافاألط الدول تعترف:)  أن والثالثين على الثانية المادة من األولى الفقرة

 يكون أن يرجح عمل أداء أي ومن اَلقتصادي، اَلستغالل من حمايته في الطفل

 نموهب أو بصحة الطفل ضارا يكون أن أو الطفل، لتعليم إعاقة مهثل أن أو خطيرا

قرة الف نصت كما ،(اَلجتماعي أو المعنوي، أو الروحي، أو العقلي، أو البدني،

 أن على ماجر الطفل أرتكب إذا ما حالة عن تتكلم والتي األربعين المادة من الرابعة

 ،والمشورة واإلشراف، واإلرشاد الرعاية أوامر مثل مختلفة، تتاح ترتيبات:)

 لرعايةا بدائل من وغيرها المهني والتدريب وبرامج التعليم والحضانة، واَلختبار،

 ظروفهم مع وتتناسب رفاههم بطريقة تالئم األطفال معاملة لضمان المؤسسية،

 (السواء على وجرمهم

 حق الطفل في التعليم في اإلسالم -ب 

للطفل حق كبير في التعليم , وقد أعطي الدين اإلسالمي , قدرا كبيرا للعلم والعلماء , 

 .1( اْقَرأْ بِاْسِم َربِ َك الهِذي َخلَقَ  )فقد أنزل هللا سبحانه وتعالي أول آية كريمة 

وفي تلك المرحلة المبكرة من عمر اإلنسان تتشكل النواة األولي للشخصية , ومن 

   1ليم الذي يتلقاه الطفل , فال يكون هم والده السعي وراء الرزق . مقومات ذلك التع

                                                             
 1سورة العلق اآلية  - 1
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: ) من أهمَل تعليم ولده ما ينفعه ، وتركه  -رحمهُ هللا تعالى -يقول اإلمام ابن القيم  

ُسد ى ، فقد أساَء إليه غاية اإلساءة ، وأكثُر األوَلد إنما جاءهم الفساد من قبل اآلباء 

م فرائض الدين وسننه ، فأضاعوهم صغاراً فلم ينتفعوا وإهمالهم ، وترك تعليمه

 2بأنفسهم ، ولم ينفعوا آباءهم كباراً ( 

وَلشك أن عدم تعليم األوَلد , غشا لهم وعدم العون علي الصراط المستقيم , قال هللا 

ا النهاُس َواْلِحَجاَرةُ َعلَْيَها تعالى : )َيا أَيَُّها الهِذيَن آَمنُوا قُوا أَْنفَُسُكْم َوأَْهِليُكْم نَاراً َوقُودُهَ 

َ َما أََمَرهُْم َويَْفعَلُوَن َما يُْؤَمُروَن(   3َمالئَِكةٌ ِغالٌظ ِشدَادٌ َل يَْعُصوَن َّللاه

  للطفل الدنيوىمن عناية اإلسالم بالتعليم  -أوَل 

ُ َعِن اْبِن َعبهاس  قَاَل : لَْم يَُكْن أِلُنَاس  ِمْن أَُساَرى بَدْر  فِدَاءٌ  ِ َصلهى َّللاه  ، فََجعََل َرُسوُل َّللاه

ِر َعلَْيِه َوَسلهَم فِدَاَءهُْم أَْن يُعَِل ُموا أَْوََلدَ اأْلَْنَصاِر اْلِكتَابَةَ ، قَاَل : فََجاَء ُغاَلٌم ِمَن اأْلَْنَصا

نِي ُمعَِل ِمي ، قَاَل : اْلَخبِيُث يَْبِكي يَْوًما إِلَى أَبِيِه ، فَقَاَل لَهُ أَبُوهُ : َما َشأْنَُك ؟ قَاَل : َضَربَ 

ِ ََل تَأْتِيِه أَبَدًا (  4يَْطلُُب بِذَْحِل  بَْدر  ، َوَّللاه
5 

 

 , منه : التعليم الديني ثانيا:

 حق تعليم الطفل الصالة  -ا 

                                                                                                                                                                              
ط دار أشبيلية  191التربية الروحية واَلجتماعية في اَلسالم : أكرم ضياء ص  –للمزيد  - 1

1977 
)ص   1971 - 1391دمشق الطبعة: األولى،  -بيان ابن القيم  مكتبة دار ال –تحفة المودود  - 2

229  ،242) 
 6التحريم/ - 3
(: الوتر، وطلب المكافأة بجناية جنيت عليه من قتل أو 155 /2الذحل: قال في النهاية )   - 4

جرح، ونحو ذلك، وهو العداوة أيضاً كما في حديث عامر بن الملوح: ما كان رجالً ليقتل هذا 
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ِه قَاَل : قَاَل  لقوله عليه الصالة والسالم )  َعْن َعْمِرو ْبِن شُعَْيب  َعْن أَبِيِه َعْن َجد ِ

ُ َعلَْيِه َوَسلهَم : ) ُمُروا أَْوَلدَُكْم بِالصهالةِ َوهُْم أَْبنَاُء َسْبعِ ِسنِيَن ، رَ  ِ َصلهى َّللاه ُسوُل َّللاه

قُوا بَْينَُهْم فِي اْلَمَضاِجعِ (      1َواْضِربُوهُْم َعلَْيَها َوهُْم أَْبنَاُء َعْشر  ، َوفَر ِ

 

ي فول علي والديه إَل حق الطفل في  عدم اَلستئذان في الدخ -ب 

 -أوقات ثالث :

لإلذن استعماَلت شتى، وأظهرها أنه يفيد معنى "العلم أو :  معني اَلستئذان في اللغة

 2اإلعالم"، يُقال: أذن به إذنًا وأذانة: أي علم 

وقال ابن منظور: وآذنه األمر أعلمه، وأذنت أكثرت اإلعالم، واألذان اإلعالم. وقوله 

ِ َوَرُسوِلِه إِلَى النهاِس (   تعالى: ) َوأَذَاٌن ِمَن َّللاه
3 . 

 4أي إعالم. وأِذن له في الشيء إذنًا: أباحه له. وأذن تأذينًا: أكثر اإلعالم 

 .5، واستأذنه: طلب منه اإلذن  وقال الفيروزآبادي: أذن بالشيء: علم به

 : اَلستئذان في المصطلح

 6طلب اإلذن في الدخول لمحل َل يملكه المستأذن 

ُحلَُم قال تعالي ) َيا أَيَُّها الهِذيَن آَمنُوا ِليَْستَأِْذنُكُم الهِذيَن َملََكْت أَْيَمانُُكْم َوالهِذيَن لَْم يَْبلُغُوا الْ 

ات  مِ  َن الظهِهيَرةِ َوِمن بَْعِد ِمنُكْم ثاََلَث َمره ن قَْبِل َصاَلةِ اْلفَْجِر َوِحيَن تََضعُوَن ثِيَابَُكم م ِ

افُوَن َعلَْيُكم  َصاَلةِ اْلِعَشاء ثاََلُث َعْوَرات  لهكُْم لَْيَس َعلَْيُكْم َوََل َعلَْيِهْم ُجنَاٌح بَْعدَهُنه َطوه

 ُ ُ َعِليٌم َحِكيٌم  ( بَْعُضُكْم َعلَى بَْعض  َكذَِلَك يُبَي ُِن َّللاه فإذا بلغ الطفل ,  7 لَُكُم اآْليَاِت َوَّللاه

                                                             
(،  ، وصححه الحاكم في المستدرك 495) 133 /1، وأبو داود   187 - 180 /2رواه أحمد  -1

، وصححه األلباني في إرواء 95، وحسهن إسناده النووي في رياض الصالحين ص 197 /1

   (247) 266 /1الغليل 
 ( مادة  أذن1/11العربية بالقاهرة )مجمع اللغة  -المعجم الوسيط  - 2
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 «أذن»مادة  -الفيروز آبادي  -القاموس المحيط  - 5
 11:  5فتح الباري : ابن حجر العسقالني  - 6
  58النور - 7



  

93  
 

الحلم ، فإنه َل يدخل البيت حتى يستأذن ، لكن هناك ثالث عورات َلبد من اَلستئذان 

 -فيها من قبل األطفال الذين لم يحتلموا وهي :

 األولى : من قبل صالة الفجر .

 رة .الثانية : حين تضعون ثيابكم من الظهي

 الثالثة : ومن بعد صالة العشاء .

 

 لحقوق العقدية للطفلا -ج 

الجنة بمان تعليمه ما هو اإلسالم ونطق الشهادتين , وتعليمه معناهما ,وتعليمه اإلي

مع  ا يتفقر بموالنار والثواب والعقاب األخروي , باإليمان بيوم القيامة , بسهولة ويس

 الطفل بما يناسب مستواه العقلي .سن الطفل , ويراعي الرد علي أسئلة 

يم , ن الكرلقرآوتعليمه اإليمان بالرسل عليهم السالم و الكتب السماوية , وأن أفضلها ا

 علي ومن هذا تعليمه توقير وحب القرآن الكريم , وحفظ قصار السور , و تشجيعه

 شره .وكذلك يعلم اإليمان بقدر هللا خيره ,  اَلستمرار علي هذا الخير العظيم 

 : نماذج من تعليم الرسول صلي هللا عليه وسلم اإلسالم لألطفال

 تعليم الطفل أهمية الرقية الشرعية – 1

ُ َعْنُهَما ، قَالَ   :  َعِن اْبِن َعبهاس  َرِضَي َّللاه

ذُ الَحَسَن َوالُحَسْيَن ، َويَقُولُ   ُ َعلَْيِه َوَسلهَم يُعَِو  : إِنه أَبَاُكَما َكاَن  ) َكاَن النهبِيُّ َصلهى َّللاه

ة  ، َوِمنْ  ِة ، ِمْن ُكِل  َشْيَطان  َوَهامه ِ التهامه ذُ بَِها إِْسَماِعيَل َوإِْسَحاَق : أَُعوذُ بَِكِلَماِت َّللاه  يُعَِو 

ة  (   ُكِل  َعْين  َلَمه
1 

  تعليم الطفل آداب األكل – 2 

ِ فِي َحْجِر َرُسوِل عن ُعَمَر ْبَن أَبِي َسلََمةَ،: ُكْنُت ُغالًَما  ْيِه َوَسلهَم، ى هللاُ َعلَ  َصله َّللاه

 ِ ْحفَِة، فَقَاَل ِلي َرُسوُل َّللاه   َوَسلهَم: َعلَْيهِ لهى هللاُ  صَ َوَكانَْت يَِدي تَِطيُش فِي الصه

ا يَِليكَ »  َ، َوُكْل بِيَِمينَِك، َوُكْل ِممه  1« َيا ُغالَُم، َسِم  َّللاه

                                                             
 1233ص/3البخاري ج   -1
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 يمان بالقدرتعليم الطفل اإل – 3

ِ َصلهى  ُ َعِن اْبِن َعبهاس  أَنههُ قَاَل ُكْنُت َرِديَف النهبِي  ُم أَْو يَا َم فَقَاَل : )) يَا ُغاَل ْيِه َوَسله  َعلَ َّللاه

ُ بِِهنه فَ  َ يَْحفَْظَك ى فَقَاَل اُت بَلَ قُلْ ُغلَي ُِم أَََل أَُعل ُِمَك َكِلَمات  يَْنفَعَُك َّللاه َ تَِجْدهُ اْحفَْظ َّللاه ْحفَْظ َّللاه

ده  َخاِء يَْعِرْفَك فِي الش ِ ْف إِلَْيِه فِي الره َ َوإِذَا اسْ َسأَْلَت فَ  إِذَاةِ وَ أََماَمَك تَعَره تَعَْنَت اْسأَْل َّللاه

ِ قَْد َجفه اْلقَلَُم بَِما   فَاْستَِعْن بِاّلِله

ُ َعلَْيَك لَْم هَُو َكائٌِن فَلَْو أَنه اْلَخْلَق ُكلهُهْم َجِميعًا أَ  َرادُوا أَْن يَْنفَعُوَك بَِشْيء  لَْم يَْكتُْبهُ َّللاه

ُ َعلَْيَك لَْم يَْقِدُروا َعلَْيِه ((  وَك بَِشْيء  لَْم يَْكتُْبهُ َّللاه  2يَْقِدُروا َعلَْيِه َوإِْن أََرادُوا أَْن يَُضرُّ

 تعليم الطفل الدعاء – 4

 ُ ُ َعلَْيِه َوَسلهَم عن اْلَحَسن ْبن َعِلي   َرِضَي َّللاه ِ َصلهى َّللاه  َعْنُهَما قال : َعلهَمنِي َرُسوُل َّللاه

َكِلَمات  أَقُولُُهنه فِي قُنُوِت اْلِوتِْر : ) اللهُهمه اْهِدنِي فِيَمْن َهدَْيَت ، َوَعافِنِي فِيَمْن َعافَْيَت ، 

ْعَطْيَت ، َوقِنِي َشره َما قََضْيَت ، فإِنهَك تَْقِضي َوتََولهنِي فِيَمْن تََولهْيَت ، َوبَاِرْك ِلي فِيَما أَ 

َوَل يُْقَضى َعلَْيَك ، َوإِنههُ َل يَِذلُّ َمْن َوالَْيَت ، َوَل يَِعزُّ َمْن َعادَْيَت ، تَبَاَرْكَت َربهنَا 

 3َوتَعَالَْيَت ، وَل منجا منك إَل إليك ( 

   هلتعليم الطفل أول أدب عند الدخول علي األ – 5 

ِ  َرُسولُ  ِلي قَالَ :  قَالَ  َماِلك   ْبنِ  أَنَِس  َعنْ  ُ  َصلهى َّللاه ، يَا : ) َوَسلهمَ  َعلَْيهِ  َّللاه  دََخْلتَ  إِذَا بُنَيه

   4 ( بَْيتِكَ  أَْهلِ  َوَعلَى َعلَْيكَ  بََرَكةً  يَُكنْ  ؛ فََسِل مْ  أَْهِلكَ  َعلَى

 اللعب في الطفل حق:  عشر الحادي المبحث

 فهوم اللعب في اللغةم -ا 

 ضد الجد.و نقول لعب، يلعب، لعبا و تلعبا و تلعب.

 و يقال رجل لعبة أي كثير اللعب.

 5و الشطرنج لعبة و النرد لعبة و كل ملعوب به فهو لعبة ألنه اسم 

                                                                                                                                                                              
 2056ص/5البخاري ج - 1
 667ص/4الترمذي ج - 2
 (1746( والنسائي )464( والترمذي )1425أبو داود ) - 3
 لغيره حسن(: 1608) والترهيب الترغيب صحيح في األلباني قال و( 2698) الترمذي    - 4
 ابن منظور الالم –لسان العرب  - 5
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 -: 1مفهوم اللعب في علم النفس  -ب 

و أا" ن نائمـ سمارت وسمارت : قال أن " اللعب هو ما يفعله الطفل عندما َل يكو

 يأكل أو مشغوَل" بطلبات وروتينيات الحياة األخرى " .

ة ـ هربرت سبنسر : رأى أن اللعب هو منفذ وخرج للطاقة الزائدة فيكون نتيج

 لتخفيف التوتر .

 ـ كارل غروس : اعتقد أن اللعب هو شكل من التحضير للحياة في سن الرشد .

 2:بخصائص وصفاتكاثرين كارفي : حددت قائمة اللعب  - ج

 إن اللعب بشكل أساسي ممتع .    -1

 إن اللعب هو نشاط يقدم في ذاته ويكافئ نفسه .    -2

 اللعب تلقائي وعفوي .    -3

 يتطلب اللعب مشاركة فعالة من الالعب .    -4

 ن خاللمدرى تيختلف اللعب عن الحياة الحقيقية الفعلية وَل يعني هذا أن قيمته     -5

 ظاهرية قيمته ال

 -حق اللعب في اتفاقية حقوق الطفل : -د 

 اولةومز الفراغ، ووقت الراحة في الطفل بحق األطراف الدول ) تعترف 23المادة 

 لسنه (  المناسبة اَلستجمام وأنشطة األلعاب

والتعبير  ,من أهم وسائل التربية اللعب , فهو يمنح الطفل متسعا للتنفيس عن طاقته 

 -رة :لمطهفي هذه المرحلة العمرية , ومن أمثلة ذلك من السنة ا عن طفولته وطاقاته

ُ َعْنهُ اْلعَْصَر ثُمه َخَرَج يَْمِشي  وَعْن ُعْقبَةَ ْبِن اْلَحاِرِث، "قَاَل َصلهى أَبُو بَْكر  َرِضَي َّللاه

ْبيَاِن فََحَملَهُ َعلَى َعاتِِقِه، َوقَاَل: بِ  ِ ََل َشبِيهٌ فََرأَى اْلَحَسَن يَْلعَُب َمَع الص ِ أَبِي َشبِيهٌ بِالنهِبي 

بِعَِلي   َوَعِليٌّ يَْضَحُك" 
1 

                                                             
دار الفكر العربي  -عزة خليل   -علم نفس اللعب في الطفولة المبكرة بين النظرية والتطبيق - 1

2005 
 المصدر السابق - 2



  

96  
 

 . 2 قال الحافظ في الفتح: وكان عمر الحسن إذ ذاك سبع سنين

يالعب األطفال بنفسه، كان يشجعهم أيضاً  -صلى هللا عليه وسلم-كما كان الرسول 

ة  صلى -ل: "كنا مع رسول هللا قا -رضي هللا عنه-على اللعب معاً، فعن يَْعلَى بن ُمره

صلى -فدُِعينا إلى طعام، فإذا الحسين يلعب في الطريق، فأسرع النبي  -هللا عليه وسلم

أمام القوم ثم بسط يديه فجعل حسين يمر مرة هاهنا ومرة هاهنا، حتى  -هللا عليه وسلم

قال  أخذه فجعل إحدى يديه في ذقنه واألخرى بين رأسه وأذنيه ثم اعتنقه وقبله، ثم

: ))ُحسيُن مني وأنا منه، أحبه هللا من أََحبههُ، الحسن -صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا 

 3والحسين ِسْبَطاِن من األَْسبَاِط(( 

 ً أَل رها، ولعم و أجيز للبنات اللعب، شريطة أن يكون مناسباً للفتاة، وأن يكون مناسبا

 عب بأخالقها وصحتهايؤدي إلى إرهاقها كالرياضة الشاقة، وأن يرتقي الل

 

 -مثال للعب البنات : -ل 

 قالت: -رضي هللا عنها-وعن عائشة 

ِ سنين، فقدمنا المدينة فنزلنا في  -صلى هللا عليه وسلم-))تزوجني النبيُّ   وأنا بنُت ست 

َق َشعَِري؛ فوفَى ُجَمْيَمةً، فأتتني أمي أم  بني الحارث بن الخزرج، فَُوِعْكُت؛ فَتََمزه

فَصَرَخْت بي فأتيتُها، َل أدري ما  –ني لفي أرجوحة ومعي صواحُب ليرومان وإ

تريد بي، فأخذت بيدي حتى أوقفتني على باب الدار، وإني ألَْنَهُج حتى سكن بعض 

نفسي، ثم أََخذَْت شيئاً من ماء فََمَسَحت به وجهي ورأسي، ثم أدخلتني الدار، فإذا نسوة 

ير البركة، وعلى خير طائر، فَأَْسلََمتْنِي إليهن، من األنصار في البيت، فقلن: على الخ

ُضًحى،  -صلى هللا عليه وسلم-فأصلحن من شأني، فلم يَُرْعنِي إَل رسول هللا 

 4فَأَْسلََمتْنِي إليه، وأنا يومئذ بنُت تسعِ سنين(( 

                                                                                                                                                                              
  3349البخاري   - 1
 49ص  – 14فتح الباري : ابن حجر ج  - 2
 (17111( وأحمد )144( وابن ماجه )3775رواه الترمذي ) - 3
صلى هللا عليه –( كتاب مناقب األنصار، باب: تزويج النبي 628، 7/627أخرجه البخاري ) - 4

ح، باب: تزويج األب البكر الصغيرة ( كتاب النكا2/1038(، ومسلم )3894عائشة ) -وسلم

(69/1422.) 
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 ظائف اللعب للطفلو -ع 

 الوظائف التربوية وتتمثل في :  - 1

لتي ارات يث يكون اللعب وسيلة  للتعلم واكتساب الخباإلعداد للحياة والعمل: ح -أ

 تؤهل الطفل لمواجهة متطلبات الحياة المستقبلية  . 

ذلك ووية يعمل اللعب على تنمية المهارات الجسمية والعقلية واَلجتماعية واللغ -ب

 من خالل التمارين المستمرة واَلحتكاك المتواصل باآلخرين .

 ثل في  :الوظائف البيولجية وتتم - 2

جي، لبيولوازان تفريغ الطاقة البيولوجية  الزائدة عن الحاجة ومن تم استعادة حالة اَلت

 ل ماذلك أن معدل األيض لدى األطفال في هذه المرحلة عال ونموهم َل يستفيد ك

 يتولد لديهم من طاقة .

 الوظائف النفسية وتتمثل في :  -3 

 ناتجاوز المرحلة التي يعيشها أحياتأكيد الذات ،والتعبير عن الرغبة في -أ

 التسلية والترويح عن النفس بما يمنحة اللعب من راحة نفسية .-ب

ير لتفكاكساب الطفل المزيد من الخبرات والمعارف ما ينمي قدراته العقلية كا-جـ

 والتخيل

لذاتي اصال القيام بنشاط لغوي حيث يستخدم المهارات اللغوية التي أتقنها في اَلت-د

 اء اللعب . أثن

 القيام بنشاط اجتماعي انفعالي عندما يتقمص أدورا-هـ

 الطفل دائرة لتوسيع خصب مجال فاللعبالوظائف اَلجتماعية :  - 4

 لضوابطا وتعلمه اآلخرين مع للتعامل تؤهله التي  الخبرات  واكسابه  اَلجتماعية

 . للطفل اَلجتماعي النمو في إيجابي بشكل يساهم فهو باآلخرين العالقات تنظم التي

 الوظائف الشخصية : - 5
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 من خالل اللعب يمكن للمراقبين سواء اآلباء واألمهات أو مدرسات الروضات

 مالحظة التالي:

 يكشف اللعب عن مدى التوافق اَلجتماعي لدى الفرد -أ

 يكشف اللعب عن مدى قدرات الطفل العقلية وعن نمو هذه القدرات .-ب

 الحالة الوجدانية للطفل .يكشف اللعب عن مدى -ج

 يكشف اللعب عن مدى سالمة النمو الجسمي للطفل .-د

 يكشف اللعب عن مدى نجاح الطفل تقمص قيم الجماعة .-ه

 الوظيفة العالجية :  -6

ث يمكن استخدام العب كأسلوب للعمل العالجي لبعض اَلضطرابات من حيث من حي

قلقة قف الملمواليغ الطاقة اَلنفعالية فيه التقليل من مشاعر القلق لدى الطفل وذلك بتفر

 الناتجة عما يقابله الطفل في حياته من حوادث.

ي ومن أمثال علماء التحليل النفسي الذين استخدموا اللعب في العمل العالج

"أريسكون"حيث يري هو وغيره من العلماء أن الطفل في لعبه يعاود ترتيب 

 ى األقل أو عل, األحداث  الحياتية  بشكل يسره 

  للعب العالجية القيمة إلى"  أريسكون"  أشار وقد يقلقه مما يتخلص وبهذا يضايقه َل

 1.   المضطرب الطفل به يقوم

 

  للطفل المالية الحقوق:  عشر الثاني المبحث

 -تعريف الحق المالي في اللغة : -ا

 18سبق تعريف الحق ص 

 -التعريف اللغوي للمال :

                                                             
 375 ص – 2003 أوفياء دار – وآخرون المجيد عبد سيد د:  المبكرة الطفولة سيكولوجية   -  1

 بعدها وما
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 األعيان، من يُملك ما األصل في المال: األثير ابن قال .مالك كثر معناه: وتمولتَ  ُملتَ 

  1أموالهم  أكثر ألنها اإلبل على العرب عند المال يطلق ما وأكثر

 :  المصطلح في المال تعريف -ج 

 كالنقد ويمكن ادخاره الطبع إليه يميل ما: وأصله اإلنسان، يملكه لجميع ما ) اسم - 1

 من به اَلنتفاع الشرع أباح ما به اَلنتفاع ما يمكـن وهوكل مقامه, يقوم أن يمكن وما

 2(   الضرورة غير حاَلت

به،  اَلنتفاع وجاز للملك محالً  يكون أن ويمكن قيمة، شيء له كل يشمل ) المال - 2

 ً ً  منفعة، أو عينا ً  أو ماديا  3واَلختيار (  السعة حال في معنويا

 -: تعريف الحق المالي في المصطلح -د 

 السعة حال في اَلنتفاع بـه وجاز بالمال، تقويمه يمكن الذي الثابت هو الحق ) 

 4واَلختيار ( 

 -الحقوق المالية للطفل من خالل اتفاقية حقوق الطفل : -ه 

 .اَلجتماعي الضمان في الحق لألطفال - 26 المادة

 .إلخ... ئم مال بمستوى معيشي التمتـع في الحق لألطفال ٢٧  المادة

 عمل أي مزاولة أو اَلستغالل اَلقتصادي، من الحماية في حق لألطفال 32 المادة

 بصحتهـم، يضر

 والجسدي (   العقلي من نموهم يضعف أو تعليمهم، مواصلة من يمنعهم أو

 -حق الطفل في التملك من خالل :: أوَل 

 حق الميراث: -ا 

                                                             
 .11/636ج مول ،:مادة منظور  ، العرب : ابن لسان  - 1
 ٣٦٦، ٣٦٧.ص    قلعه رواس الفقهاء :  محمد لغة معجم  - 2
 – البيت آل جامعة ط -د محمود الخطيب إبراهيم  : اإلسالمية الدراسات في األردنية المجلة - 3

 188 ص - ه 1431 –  السادس المجلد 1 العدد – األردن – المفرق
 –ط جامعة آل البيت  – إبراهيم الخطيب محمود المجلة األردنية في الدراسات اإلسالمية : د -  4

 184 ص -ه  1431 –المجلد السادس   1العدد  –األردن  –المفرق 
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كان األطفال َل يَِرثُون في الجاهلية؛ ألنهم َل يقاتلون، فجاء اإلسالم وأقره حقوقهم في 

ا تََرَك اْلَواِلدَاِن َواأْلَْقَربُوَن  )سبحانه وتعالى:  -؛ قال هللا 1الميراث  َجاِل نَِصيٌب ِممه ِللر ِ

ا تََرَك اْلَواِلدَاِن َواأْلَْقَربُوَن  ا قَله ِمْنهُ أَْو َكثَُر نَِصيبًا َمْفُروًضا َوِللن َِساِء نَِصيٌب ِممه ,  2 (ِممه

ُ فِي أَْوََلِدكُْم ِللذهَكِر ِمثُْل َحظ ِ اأْلُْنثَيَْيِن  )  3 (يُوِصيُكُم َّللاه

 من حقًّا اليتامى األطفال من الفقير للقريب - وتعالى سبحانه - هللا شرع كما,  

 أُولُو اْلِقْسَمةَ  َحَضرَ  َوإِذَا: ) قال ألنه الورثة؛ من يكونوا لم ولو حضروه إذا الميراث

    4 ( َمْعُروفًا قَْوًَل  لَُهمْ  َوقُولُوا ِمْنهُ  فَاْرُزقُوهُمْ  َواْلَمَساِكينُ  َواْليَتَاَمى اْلقُْربَى

 الجنينشروط ميراث  

 74سبق الحديث عنها ص 

 الوصية -ب 

الواو والصاد والياء أصل »الوصية لغة: أصل الوصية من الوصل، قال ابن فارس: 

 5« يدل على وصل شيء بشيء، ووصيت الشيء وصلته

الوصية اصطالًحا:هي: تمليك مضاف إلى ما بعد الموت عن طريق التبرع، سواء 

 6كان ذلك في األعيان أو في المنافع 

 ثحرمان بعض األبناء من اإلربحكم الوصية 

خاصة بين  -َل تجوز هذه الوصية لمخالفتها لمقتضى الشرع و العدل الذي أمر هللا به 

 األوَلد

ا  ا تََرَك اْلَواِلدَاِن َواألَْقَربُوَن َوِللن َِساِء نَِصيٌب ِممه َجاِل نَِصيٌب ِممه قال هللا تعالى : ) ِللر ِ

ا قَله ِمْنهُ   7أَْو َكثَُر نَِصيبًا َمْفُروًضا(  تََرَك اْلَواِلدَاِن َواألَْقَربُوَن ِممه

                                                             
منهج القرآن الكريم في رعاية ضعفاء المجتمع : محمد أنيس الرحمن، ، )رسالة الماجستير  - 1

 .54م(، ص 2009في الفلسفة، غير مطبوعة، مقدهمة في جامعة داكا في عام 
 7النساء:   - 2
 11النساء:  - 3
 8النساء  - 4
 (.1055م )ص: 1979 -هـ 1399لرازى دار الفكر  : مقاييس اللغة : ا - 5
 (39 /3( طبعة بوَلق، ومغني المحتاج، للخطيب الشربيني )416 /8تكملة فتح القدير ) - 6
 7النساء  - 7
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 :  الوقف -ج 

"الَحْبُس: الَمْنُع،.. وكلُّ شيء  وقَفَهُ صاِحبُهُ من نَْخل  أو َكْرم  أو  -: الوقف في اللغة

غيِرها يَُحبهُس أْصلُهُ، وتَُسبهُل َغلهتُهُ... قال: وتَحبيُس الشيِء: أن يُبَقهى أْصلُهُ، ويُْجعََل 

 1َسبيِل هللاِ". ثََمُرهُ في 

 تعريف الوقف اصطالحاً :

 ن أشملَل أإذكر الفقهاء تعريفات مختلفة للوقف تبعاً آلرائهم في مسائله الجزئية ، 

 تعريف للوقف هو :

يؤيد ذلك ما رواه عبد هللا بن عمر رضي هللا ,  2« تحبيس األصل وتسبيل المنفعة » 

َب ُعَمُر أَْرًضا بَِخْيبََر فَأَتَى النهبِيه عنهما، أن عمر بن الخطاب رضي هللا عنه "أََصا

ِ: "إِنِ ي أََصْبُت أَْرًضا بَِخْيبََر لَمْ  ُ َعلَْيِه َوَسلهَم يَْستَأِْمُرهُ فِيَها فَقَاَل يَا َرُسوَل َّللاه  َصلهى َّللاه

 َحبَْسَت أَْصلََها َوتََصدهْقَت أُِصْب َماًَل قَطُّ أَْنفََس ِعْنِدي ِمْنهُ فََما تَأُْمُر بِِه" قَاَل )إِْن ِشئْتَ 

 3« بَِها

 استواء الذكور واإلناث في الوقف

قال الشيخ صالح فوزان ) وإذا وقف على أوَلده استوى الذكور واإلناث في 

؛  حقاقاَلستحقاق ؛ ألنه شرك بينهم ، وإطالق التشريك يقتضي اَلستواء في اَلست

ً  ليهمعهم بالسوية ؛ فكذلك إذا وقف كما لو أقر لهم بشيء ؛ فإن المقر يكون بين ,  شيئا

ولد بناته ثم بعد أوَلده لصلبه ينتقل الوقف إلى أوَلد بنيه دون 

ألنهم من رجل آخر فينسبون إلى آبائهم 

 , ولعدم دخولهم في قوله تعالى : 

                                                             
 (537الفيروز آبادي في القاموس المحيط ) - 1
، و د. نزيه حماد : معجم المصطلحات  4/268انظر : الزركشي : شرح مختصر الخرقي  - 2

 . 353اَلقتصادية ص
، وفي الوصايا،  2586رقم  -2/982باب الشروط في الوقف  –البخاري ، كتاب الشروط  - 3

باب الوقف  –( ، ورواه مسلم في الوصية 2620رقم ) -3/1019باب الوقف كيف يكتب )

3/1255- 1632 . 
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ْوَلِدُكْم(  
َ
, ومن 1)ُيوِصيُكُم اَّللُه ِفي أ

العلماء من يرى دخولهم في لفظ األوَلد 

؛ ألن البنات أوَلده ؛ فأوَلدهن أوَلد 

 2أوَلده حقيقة , وهللا أعلم ( . 

 الهبة والهدية والعدل بين األوَلد -د 

 تعريف الهبة لغة .

ثرت جاء في لسان العرب : الهبة العطية الخالية عن األعواض واألغراض فإذا ك

 سمي صاحبها وهابا .

وِهبَة ، واَلسم الموهب والموهبة  -بالتحريك -ووهب لك الشـيء يهبه َوْهبا وَوَهبا

 3بكسر الهاء فيهما ، وَل يقال وهبكه . 

 تعريف الهبة شرعا:

 المعنى األعم للهبة:

    4تمليك المال بال عوض في الحال  

 النهي عن التفرقة بين األوَلد في الهبة

قال ابن القيم رحمه هللا )  لو لم تأت السنة الصحيحة الصريحة  التي َل معارض لها 

بالمنع منه  لكان القياس وأصول الشريعة وما تضمنته من المصالح ودرء المفاسد 

   5يقتضي تحريمه (  

 :  تنمية ماله والمحافظة عليهثانيا :

                                                             
 11النساء  - 1
 .158ص  2010دار العاصمة، الرياض  -الملخص الفقهي : صالح آل فوزان  - 2
 مادة وهب 803ص  1ج - 3
 19 /9هـ  1414 -دمشق   –فتح القدير : الشوكاني اليمني  دار الكلم الطيب  - 4
 ( 540/ 1) 1432إغاثة اللهفان : ابن القيم  ط مجمع الفقه اإلسالمي بجدة:  - 5
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على ماله وتنميته، والحجر  من حق الطفل على وليه؛ إن كان الطفل ذا مال، الحفاظ

، وبخاصة إذا كان يتيما، واليتيم: من مات أبوه وهو صفير قبل  على تصرفاته المالية

  2رسول هللا  : ) ََل يتم بعد اْحتاَِلم (  ، لحديث1أن يبلغ، وَل يتم بعد اَلحتالم 

ِ  َصلهى هللا َعلَْيِه َوَسلهَم قَاَل  اْليَتِيِم فِي اْلَجنهِة َهَكذَا َوقَاَل بِإِْصبَعَْيِه أَنَا َوَكافُِل ”:َعْن النهبِي

 3 ”السهبهابَِة َواْلُوْسَطى

 : الحجر علي مال الطفل لصالحه

وَل يمس مال اليتيم إَل بالمعروف , ومن كان عامال عليه فال يأخذ إَل حقه , قال 

ْنُهْم ُرْشدًا فَاْدفَعُوا إِلَْيِهْم تعالي )َواْبتَلُوا اْليَتَاَمٰى َحتهٰى إِذَا بَلَغُوا النِ َكاحَ   فَإِْن آنَْستُم ِم 

َوَمن  ۖ  َوَمن َكاَن َغنِيًّا فَْليَْستَْعِفْف  ۖ  َوََل تَأُْكلُوَها إِْسَرافًا َوبِدَاًرا أَن يَْكبَُروا  ۖ  أَْمَوالَُهْم 

ِ  ۖ  ْمَوالَُهْم فَأَْشِهدُوا َعلَْيِهْم فَإِذَا دَفَْعتُْم إِلَْيِهْم أَ  ۖ  َكاَن فَِقيًرا فَْليَأُْكْل بِاْلَمْعُروِف  َوَكفَٰى بِاّلِله

 4َحِسيبًا ( 

قال ابن زيد في قوله  تعالي) وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح ( قال: اختبروه في 

رأيه وفي عقله كيف هو. إذا عُِرف أنه قد أُنِس منه ُرشد، دفع ليه ماله. قال: وذلك بعد 

 . 5اَلحتالم 

ج العالمسكن , ال ,ويشمل : الطعام , الكسوة , النفقة  حق الطفل في النفقة : ثالثا

  , التعليم .........الخ

 

 

 -حق الطفل في النفقة في اتفاقية حقوق الطفل :

 السابعة المادة في  وذل النفقة في الطفل حق على الطفل حقوق اتفاقية نصت

 : تقول والعشرين حيث

                                                             
، كافية الطالب 440/  5 2003رد المحتار على الدر المختار : محمد أمين ط عالم الكتب  -1

 206/  2الرياني 
 ( : رجاله ثقات  266/  4( ، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد )  14/  4الطبراني في الكبير )  - 2
 (6005الدعوات ) -صحيح البخاري   - 3
 6النساء اآلية  - 4
 77ص  7سورة النساء ج  –الطبري  تفسير - 5
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 البدني لنموه مالئم معيشي مستوى في طفل كل بحق األطراف الدول تعترف) . 

 .واَلجتماعي والمعنوي والعقلي والروحي

 الطفل، عن المسؤولون اآلخرون األشخاص أو أحدهما أو الوالدان يتحمل. 

 ظروف تأمينب وقدراتهم، المالية إمكانياتهم حدود في القيام، األساسية عن المسؤولية

 .الطفل  لنمو الالزمة المعيشة

 المالئمة ابيرالتد إمكانياتها، حدود وفى الوطنية لظروفها وفقا األطراف، الدول تتخذ. 

 مالإع على الطفل، عن المسؤولين األشخاص من وغيرهما الوالدين مساعدة أجل من

 يتعلق يماف سيما وَل الدعم، وبرامج المادية المساعدة الضرورة عند الحق وتقدم هذا

 .واإلسكانوالكساء  بالتغذية

أو  لوالدينا من الطفل نفقة حرصيل لكفالة المناسبة التدابير كل األطراف الدول تتخذ 

 في وأ الطرف الدولة داخل سواء الطفل، عن ماليا المسؤولين اآلخرين األشخاص من

 دولة في الطفل عن ماليا المسؤول الشخص يعيش عندما خاص، الخارج، وبوجه

 ىإل اَلنضمام األطراف الدول تشجع الطفل، فيها التي يعيش الدولة غير أخرى

 مناسبة ( رىأخ ترتيبات اتخاذ  وكذل القبيل، من هذا اتفاقات إبرام أو دولية اتفاقات

 وجوب انفاق الرجل علي أوالده :

لقول هللا تعالى : ) َفِإْن َأْرَضْعَن َلكُْم َفآُتوُهنه 

، فأوجب أجر رضاع الولد على أبيه . 1ُأُجوَرُهنه ( 

وقال النبي لهند امرأة أبي سفيان لما شكت 

إليه أن أبا سفيان رجل شحيح ، قال : )ُخِذي َما 

 2َوَوَلَدِك بِاْلَمْعُروفِ(  -يعني : من ماله  –َيكِْفيِك 

. 

 -ما هو الحد الذي تنتهي عنده النفقة     :

حتى  لهم نفقة أوَلده الصغار الذين َل مال اتفق العلماء على أن الوالد تجب عليه

 يبلغوا الحلم.

                                                             
  6الطالق/ - 1
  6796 - ىصحيح البخار   - 2
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قال ابن المنذر رحمه هللا : " َوأَْجَمَع ُكلُّ َمْن نَْحفَُظ َعْنهُ َمْن أَْهِل اْلِعْلِم , َعلَى أَنه َعلَى 

َساِن بَْعُضهُ , َوهَُو بَْعُض اْلَمْرِء نَفَقَةَ أَْوَلِدِه األَْطفَاِل الهِذيَن َل َماَل لَُهْم . َوألَنه َولَدَ اإِلنْ 

 1َواِلِدِه , فََكَما يَِجُب َعلَْيِه أَْن يُْنِفَق َعلَى نَْفِسِه َوأَْهِلِه َكذَِلَك َعلَى بَْعِضِه َوأَْصِله " 

 

 : حق الطفل في الكسب المالي , إذا كان في حاجة إليه رابعا

 -مثال من النبي صلي هللا عليه وسلم :

 عنه عن النبي صل ى هللا عليه وسلم قال: "َما بعََث هللاُ نَبِيًّا عن أبي هريرة رضي هللا

إَل  َرَعى الغَنَم" فقال أصحابُه: وأنَت ؟ فقَال: "نَعم، ُكنُت أَرَعاها على قَراِريَط ألْهِل 

 2َمكهةَ". 

  

لية لماا: حق الطفل علي وليه , في أداء الواجبات والمندوبات  خامسا

 -المالية : عنه , وتحصيل حقوقه

ئم لبهااعلي الولي أن يخرج الواجب من مال الطفل , من حقوق وواجبات  لإلنسان و 

 -:, وما يتطلب ذلك من نفقات

 -اخراج الزكاة في مال الطفل : -ا 

ذهب قال جمهور العلماء بوجوب الزكاة في مال الصبي الصغير والمجنون ، وهو م

 على ذلك بعدة أدلة :األئمة مالك والشافعي وأحمد ، واستدلوا 

يِهْم بَِها (  -1 ُرهُْم َوتَُزك ِ . فالزكاة واجبة في 3قوله تعالى : ) ُخذْ ِمْن أَْمَواِلِهْم َصدَقَةً تَُطه ِ

المال ، فهي عبادة مالية تجب متى توفرت شروطها ، كملك النصاب ، ومرور 

 الحول .

َ  قوله صلى هللا عليه وسلم لمعاذ بن جبل لما أرسله إلى -2 اليمن : ) أَْعِلْمُهْم أَنه َّللاه

. فأوجب 1اْفتََرَض َعلَْيِهْم َصدَقَةً فِي أَْمَواِلِهْم ، تُْؤَخذُ ِمْن أَْغنِيَائِِهْم َوتَُردُّ َعلَى فُقََرائِِهْم ( 

                                                             
 (  8/171م ) 1968 -هـ 1388المغني َلبن قدامة  : مكتبة القاهرة الطبعة: بدون رقم طبع     - 1
 باب رعي الغنم على قراريط   2143-كتاب اإلجارة - صحيح البخاري - 2
 103اآلية  -سورة التوبة  - 3
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الزكاة في المال على الغني ، وهذا بعمومه يشمل الصبي الصغير والمجنون إن كان 

 لهما مال

  94 المولود : سبق الحديث عن العقيقة ص العقيقة عن -ب 

 

 األوالد بين العدل:  عشر الثالث المبحث

جاء اإلسالم بالتوجيه على البناء الصهحيح لألبناء، واألمر بالعدل والتسوية  تمهيد :

عاية والعطية وسائر الشؤون، وفق وصيهة هللا لعباده؛ إذ يقول سبحانه:   )بينهم في الر ِ

 ُ  2 ( فِي أَْوََلِدُكْم يُوِصيُكُم َّللاه

أمر ض، ولقد حسم اإلسالم هذا األمَر ، فأنكر على َمن فضهل بعَض أوَلده على بع

ى التفضيل جوًرا.  بالعدل، وسمه

ي أبي بعَض الموهبة لي من  فعن النُّعمان بن بشير  رضي هللا عنهما قال: سألَت أم ِ

ماله، ثم بدا له فوهبها لي، فقالت: َل أرضى حتى تُشهد النهبي صلى هللا عليه وسلم، 

ه بنت رواحة  فأخذ بيدي وأنا غالم فأتى بي النبيه صلى هللا عليه وسلم، فقال: إن أمه

ة لهذا، قال: ))ألَك ولدٌ سواه؟((، قال: نعم، قال: فأراه قال: ))َل سألتني بعض الموهب

 )) تُشهدني على جور 
3 

إنه فباحة، إَل  قال ابن القيم رحمه هللا  في وجوب العدل بين األبناء: )وهذا أمر تهديد

ة ى صحه د علتلك العطية كانت جوًرا بنص ِ الحديث، ورسول هللا َل يأذن ألحد أن يَشه

ليها شهد عومن ذا الذي كان يَشهد على تلك العطية وقد أبى رسوُل هللا أن يالجور، 

 وأخبر أنهها َل تصلح، وأنها جور، وأنها خالف العدل؟

على غير الوجوب، وقد  4ومن العجب أن يحمل قوله: ))َواْعِدلُوا بين أَْوََلِدُكْم (( 

بحق، وما بعد الحق إَل  أخبر اآلِمُر به أنه خالفه جور، وأنه َل يصلح، وأنه ليس

 1الباطل( 

                                                                                                                                                                              
 (1395رواه البخاري ) - 1
 11النساء  - 2
 (.2650أخرجه البخاري ) - 3
 (2587البخاري ) - 4
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م (    2وقال الشوكاني , رحمه هللا ) فالحق أنه التسوية واجبة، وأن التفضيل محره

الشيطاَن يزرع حقوَل الحسد والبغض بين أوَلدهما؛  ويجب علي الوالدين أَليتركا

لمصلُّون في فإن رسول هللا صلي هللا عليه وسلم قال: ))إنه الشيطان قد أيس أن يَعبده ا

 3جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم(( 

 -أسباب التفرقة بين األوَلد : -ا 

يل أن يكون الطفل من الجنس غير المرغوب فيه جهالً، ففي بعض المجتمعات يم 

، وفي مجتمعات أخرى ترَجح الكفة للذ كور الناس لفئة اإلناث من منطلق ضعفهن 

 كونهم األقوى. 

هذه  ث إنيل الحظ من الجمال، أو الذكاء، فما ذنب هذا الطفل؛ حيأن يكون الطفل قل

طفال د األاألمور ليست بيد أحد من الخلق، بل بيد هللا سبحانه وتعالى. أن يكون اح

 محبوباً عند الوالدين لكثرة حركته، أو قل تها.

 من ثيرالك أن يكون أحد األبناء مصاباً بعاهة جسدية ظاهرة، فهذا الطفل يحتاج إلى 

 ها.و فيالحنان والرعاية والمحبة بدَلً من التفريق، حتى يخرج من مصيبته التي ه

التفضيل للطفل األكثر براً لوالديه، حيث إن  الطفل قد يستأثر بمحبة والديه من خالل  

طاعتهما، وأسلوبه الجميل معهما، واعتمادهما عليه في كثير من األمور التي َل تُسند 

 4خوته. إَل إليه من بين إ

يئة حقودة مل تكوين شخصية:  اآلثار الناتجة عن التفرقة بين األبناء -ب  

ماله ه أو جذكائلبالغيرة عند األبناء غير المميزين، حيث إن الوالدين قد يمي زان طفالً 

ديه د لأو حسن خلقه مما يؤدي إلى زرع إحساس بالغيرة عند شقيقه، وبالتالي يتول  

ة الممي ز، حيث قد يصل به األمر إلى ضرب شقيقه، سلوط عدواني تجاه شقيق

 ومقاطعته، وتجريحه.

تعمل على تكوين شخصية أنانية تحب الحصول على كل شيء لنفسها عند الشخص  

 الممي ز في األسرة. 

                                                                                                                                                                              
 /1)  1971 - 1391دمشق الطبعة: األولى،  -ابن القيم  مكتبة دار البيان  –تحفة المودود  - 1

228) 
 (80 /6نيل األوطار ) - 2
 (2812أخرجه مسلم ) - 3
 2017 - 6مقال : التفرقة بين األوَلد : موقع موضوع  - 4
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 حناننشر بذور الكراهية والعداء بين األخوة، وحسد األخ ألخيه المميز على ال

ي تمن اءت على حسابه، وقد يصل األمر معه إلىوالرعاية التي يحظى بها، والتي ج

 أن يصاب أخوه بالمكروه، ليحتل  مكانه، ويحظى برعاية والديه.

ا  ي في يؤد   الشعور بعدم الثقة بالذات عند األطفال غير الممي زين في األسرة، مم 

 ش.نكماالنهاية إلى نشوء طفل غير سوي، يظهر عنده سلوك العزلة واَلنطواء، واَل

رافق مشاعر الضيق والحقد األطفال الذين تم  التميز ضد هم عندما يكبرون، حيث قد ت 

 1ينعكس ذلك على تعاملهم مع أطفالهم في المستقبل. تؤدي إلى عقوق األبناء لوالديهم 

. 

 

 

 والرفق الرحمة في الطفل حق:  عشر الرابع المبحث

قال تعالي ) َوَما  ,وعلي سبيل المثال الرحمة صفة ثابتة عن اإلسالم ,:  تمهيد

ويقول رسول هللا صلي هللا عليه وسلم :  ) يَا أَيَُّها ,  2أَْرَسْلنَاَك إَِله َرْحَمةً ِل ْلعَالَِميَن ( 

 3النهاُس إِنهَما أَنَا َرْحَمةٌ ُمْهدَاةٌ ( 

 -من أمثلة الرحمة بالطفل في اإلسالم  : -ا 

يٌّ إلى النبي صلى هللا عليه وسلم عن عائشة رضي هللا عنها قالت: جاء أعراب - 1

بيان فما نُقب ِلهم، فقال النبي صلى هللا عليه وسلم أَو َأَْمِلُك لََك أَْن نََزعَ »فقال: تُقبِ لون الص ِ

ْحَمةَ  ُ ِمْن قَْلبَِك الره  4« َّللاه

ه قال: "قال رسول هللا صلى هللا عليه  - 2 عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن َجد ِ

 5« لَْيَس ِمنها َمْن لَْم يَْرَحْم َصِغيَرنَا ويَُوقِ ْر َكبِيَرنَا»وسلم: 

                                                             
 المصدر السابق - 1
 107سورة األنبياء  -2
 803/  1  -"السلسلة الصحيحة" األلباني    - 3
 .  5998البخاري:   - 4
 (.     230ص5ج السلسلة الصحيحة:     6643 أحمد :     - 5
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عن أَبِي ,  رحمة النبي صلي هللا عليه وسلم بالحسن والحسين , رضي هللا عنهما - 3

ُ َعلَْيِه َوَسلهَم يَْخُطبُنَا.. إِْذ َجاَء بَُرْيدَةَ رضي هللا عنه قال:  ِ َصلهى َّللاه "َكاَن َرُسوُل َّللاه

ِ َصلهى  اْلَحَسُن َواْلُحَسْيُن َعلَْيِهَما قَِميَصاِن أَْحَمَراِن يَْمِشيَاِن َويَْعثَُراِن، فَنََزَل َرُسوُل َّللاه

ُ َعلَْيِه َوَسلهَم ِمْن اْلِمْنبَِر فََحَملَُهمَ  ُ »ا َوَوَضعَُهَما بَْيَن يَدَْيِه، ثُمه قَاَل: َّللاه إِنهَما ) َصدََق َّللاه

بِيهْيِن يَْمِشيَاِن َويَْعثَُراِن، فَلَْم أَْصبِْر َحتهى  ( أَْمَوالُُكْم َوأَْوََلدُكُْم فِتْنَةٌ  فَنََظْرُت إِلَى هَذَْيِن الصه

 1« قََطْعُت َحِديثِي َوَرفَْعتُُهَما

رحمته )صلى هللا عليه وسلم(  ومن مظاهر  - 4

بالصبيان أنه كثيرًا ما يردف الصبيان على 

دابته, وورد في ذلك أحاديث, منها: قال عبد هللا 

بن جعفر: كان رسول هللا )صلى هللا عليه وسلم(  قدم 

من سفر ُتلقي  بصبيان أهل بيته، قال: و إنه قدم 

من سفر فسيق بي إليه، فحملني بين يديه ثم جيء 

:  د إذا ابني فاطمة، فأردفه خلفه, قالبأح

  2. ( فأدخلنا المدينة، ثالثة على دابة

 من آثار القسوة الزائدة على اَلبناء  -ب 

 _الخوف والجبن1

بين ألقرتؤدى القسوة الزائدة الى ان يصاب اَلبن بالخوف ويصبح جبانا ألن اقرب ا

 بالنسبه له هو مصدر الخوف عنده

 _فقدان اَلمان 2

خذ ن يأأيجد الطفل مصدر الحنان بالنسبة له وهى األسرة والتى من المفروض  حينما

فقد منها جرعات الحنان والحب مليئا بالقسوة فانه يصدم ومع تكرار الصدمات ي

 األمان

 _فقدان الثقة بالنفس3

قب اته عوقدر حيث يفقد الطفل الثقة فى قدراته وامكانياته ألنه كل ما  فعل شيأ يناسب

 داذلك الشىء حتى يظن أنه فاشل وغبى وَل يستطيع فعل شيئى صحيح أب على فعل

                                                             
 , وقال الترمذي : حسن غريب , وقال األلباني : صحيح 3774جامع الترمذي رقم   - 1
 (2428مسلم رقم ) - 2
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 _السلبية وعدم تحمل المسئولية4

اته ى حيعادتا ما يكون الطفل الذى يتعرض للضرب واإلهانة دائما يأخد شكل سلبى ف

 ويكون غير قادر على تحمل المسئولية

 _التبلد وَلمباَلة5

 ألملافقدان ويأس ب يولدان التبلد والال مباَله والإن تكرار القسوة الزائدة وكثرة العقا

 _العنف والعدوان 6

ة زرع العنف والعدوان هما رد فعل طبيعى للقسوة الزائدة فلكل فعل رد فعل فاذا

 الحب والحنان جنيت الحب والحنان وإن زرعت القسوة َل تجنى إَل القسوة

 _السرقة7

 أموالهم او غير ذلكحيث ينتقم اإلبن أحيانا من الوالدين بسرقة 

 _الكذب8

ف من ا يخاتؤدى كثرة العقاب والقسوة الزائدة إلي الكذب دائما ألن الطفل عندم - 9

 العقاب إذا فعل خطا ما فيحاول الهروب من العقاب بالكذب

 _ العناد10

لطفل االف وهو من أفضل أساليب اَلنتفام عند الطفل ردا على القسوة الزائدة حيث يخ

 والديه ويستريح عندما يغضبون ويتعصبونرغبة أوامر 

 _التبول الال إرادى12

 وهو يكون نتيجة الخوف من العقاب المتوقع أو انتقاما من األم 

 _الهروب من المنزل13

ى فدون كثير من األطفال يلجأون للهروب من المنزل نتيجة قسوة آبائهم عليهم ويج

 ويجدون فى الشارع دفئ وأمانالشارع أطفال أمثالهم فيشعورون ببعضهم بعض 

 أكثر من البيت على الرغم من المساوة الموجودة فى الشارع

 _التدخين واَلدمان14
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يضا دين وألوالاإن تأثير القسوة الزائدة على األبناء قد يودى الى التدخين انتقاما من 

 اإلدمان على اعتقاد منه أن اَلدمان طريق الخالص من أوجاعه

 ألم_كراهية األب وا15

ومن نتائج القسوة الزائدة تأصيل كراهية األب واألم فى نفس الطفل حتى ولو لم يعبر 

  1عنها 

 

 اإلستغالل من حمايته في الطفل حق:  عشر الخامس المبحث

 الجسدى

 -النص من اتفاقية حقوق الطفل : -ا 

 نتهاكواَل الجنسي اَلستغالل أشكال جميع من الطفل بحماية األطراف الدول )تتعهد

 مالئمةال التدابير جميع خاص، بوجه األطراف، الدول تتخذ األغراض ولهذه. الجنسي

 :لمنع األطراف والمتعددة والثنائية الوطنية

 مشروع، غير جنسي نشاط أي تعاطى على الطفل إكراه أو حمل( أ)

 جنسيةال الممارسات من غيرها أو الدعارة في لألطفال اَلستغاللي اَلستخدام( ب)

 المشروعة، غير

 .الداعرة والمواد العروض في لألطفال اَلستغاللي اَلستخدام( ج)

ن كفل اإلسالم دين الرحمة تلك الحقوق للطفل حتي يشب وقد نال حظا وافرا م

 الرعاية فيكون شابا صحيحا سليم الصدر محبا للخير 

 الحق في الحماية الجسدية  – 1

 لرعايةمة لن , فيقدروا طاقته المحدودة وحاجته الدائأوجب اإلسالم الرعاية للوالدي

 والعطف واَلهتمام

 الحق في الرعاية النفسية – 2

                                                             
 خطرالقسوة الزائدة على اَلطفال« فن التربية   -بتصرف من موقع صغيري  - 1



  

112  
 

آلفات امن  وذلك عن طريق التربية السليمة واحاطته بالرحمة والرعاية , فينشأ سليما

 طيق,يالنفسية التي تنشأ بسبب الظلم والقهر والكبت واَلضطهاد وتحميله ما َل 

 بية بالرفق فتكون التر

ْفَق ََل يَُكوُن فِي َشْيء  إَِله َزانَهُ, َوََل يُْنَزعُ ِمْن َشْيء  »لقوله عليه الصالة والسالم  إِنه الر ِ

 1« إَِله َشانَهُ 

 تعريف اَلستغالل الجنسي لجسد الطفل: -ب 

" هو اتصال جنسي بين طفل لبالغ من أجل إرضاء رغبات جنسية عند األخير 

 2وة والسيطرة عليه مستخدماً الق

 غير :كل إثارة يتعرض لها الطفل أو الطفلة عمدا,أوتعريف التحرش الجنسي

 ذلك من مثيرات مثل الصور واألفالم والقصص اإلباحية

ما ماتهحرم اإلسالم اَلستغالل الجنسي لألطفال بجميع صوره من لواط وسحاق, ومقد

. 

 وعد ذلك كبيرة من كبائر الذنوب ,  

 : اللواط بالطفلحكم  -ج 

ُ َعلَْيِه َوَسلهَم : ) َمْن  ِ َصلهى َّللاه َعْن اْبِن َعبهاس  رضي هللا عنهما قَاَل : قَاَل َرسُوُل َّللاه

 3َوَجْدتُُموهُ يَْعَمُل َعَمَل قَْوِم لُوط  فَاْقتُلُوا اْلفَاِعَل َواْلَمْفعُوَل بِِه ( 

ذهب  م منلفوا في طريقة قتله ، فمنهوقد أجمع الصحابة على قتل اللوطي ، لكن اخت 

 ي هللاإلى أن يحرق بالنار ، وهذا قول علي رضي هللا عنه ، وبه أخذ أبو بكر رض

باس بن عاعنه ، ومنهم قال : يرمى به من أعلى شاهق ، ويتبع بالحجارة ، وهذا قول 

 رضي هللا عنه .

ومنهم من قال : يرجم بالحجارة حتى يموت ، وهذا مروي عن علي وابن عباس 

   1أيضاً . 

                                                             
 2549مسلم كتاب: البر والصلة واألدب  - 1
تغالل الجنسي واَلعتداء الجنسي لسنة وفقا َلتفاقية مجلس أوربا بشأن حماية األطفال من اَلس - 2

2007 
( وصححه األلباني في صحيح 2561( وابن ماجه )4462( وأبو داود )1456الترمذي ) - 3

 الترمذي .
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 : بالطفلة السحاق حكم -د 

 : اللغة في السحاق تعريف - 1

ً  يَْسَحقُه الشيءَ  َسَحقَ    بعد الدق   هو وقيل الرقيق الدقُّ  السهْحق وقيل الدق   أشد دقهه َسْحقا

 قشرت إذا وَسَهَكتها األَرض الريحُ  َسَحقَت األَزهري الدق   دون السهْحق وقيل الدق  

   2 َسَهْكته إذا فاْنَسَحق الشيء وَسَحْقت هبوبها بشدة األَرض وجه

 : في الشرع تعريف السحاق - 2

 3السحاق هو إتيان المرأة المرأة 

وقد اتفق األئمة على أن السحاق َل حد فيه ألنه ليس بزنى . :  الحكم الشرعي

وإنما فيه التعزير فيعاقب الحاكم من فعلت ذلك العقوبة التي تردعها وأمثالها عن هذا 

 4الفعل المحرم 

 القذف من الطفل حماية:  عشر السادس المبحث

  :اللغة في القذف -ا 

 نَْقِذفُ  بَلْ ) قوله ومنه به، رمى إذا قذفا يقذفه الشيء قذف: يقال , قذف  الفعل مصدر

 اْلبَاِطِل ( َعلَى بِاْلَحِق  

 5 (والطرح الرمي: والقذف الترامي،: والتقاذف لبعدها، طروح أي: قذوف وبلد

 .معنويال الرمي هنا والمراد معنويا، أم ماديا أكان سواء الرمي مطلق هو فالقذف

 :اَلصطالح في القذف -ب 

 1التعيير (  معرض في ضمنا، أو صراحة خاصة بالزنا الرمي ) هو

                                                                                                                                                                              
 وبعدها 260ص  -1429 طمجمع الفقه اإلسالمي بجدة : -الجواب الكافي: ابن القيم   - 1
 س مادة,  منظور ابن:  العرب لسان   - 2
 (362كبيرة رقم ) 1987ط دار الفكر  –الزواجر عن اقتراف الكبائر: الهيتمي  - 3
 1427 - 1404الكويت  ط  -الموسوعة الفقهية الكويتية : وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية  - 4

 (24/252هـ   )
 ٢٧٦ - 9: ابن منظور ج  العرب لسان - 5
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 والقذف باللواط أيضا يعاقب عليه الشرع اإلسالمي

 -الطفل : حقوق اتفاقية في القذف من الحماية في الطفل حق -ج  

 : المادة تقول حيث عشرة السادسة المادة

 وأ الخاصة حياته في للطفل قانوني غير أو تعسفي تعرض أي يجرى أن يجوز َل )

 .سمعته أو بشرفه قانوني غير مساس أي وَل أو مراسالته، منزله أسرته أو

 ( .المساس أو التعرض هذا مثل من القانون يحميه أن في حق للطفل

 :الرجال قذف حكم -د 

 المحصنات كحكم القذف في المحصنين حكم أن على العلماء أجمع: القرطبي قال

 .واستدَلَل قياسا

 في وغضاريفه شحمه ودخل الخنزير لحم تحريم على تعالى نصه نحو وهذا: قالوا

 2باإلجماع  التحريم

 الدُّْنيَا فِي لُِعنُوا اْلُمْؤِمنَاتِ  اْلغَافاَِلتِ  اْلُمْحَصنَاتِ  يَْرُمونَ  الهِذينَ  إِنه  : ) تعالى هللا قال

 3( َعِظيٌم  َعذَابٌ  َولَُهمْ  َواآْلِخَرةِ 

ِ، َرُسولَ  يَا:  قَالُوا اْلُموبِقَاِت، السهْبعَ  اْجتَنِبُوا)  :والسالم الصالة عليه و قال النبي  َّللاه

ْركُ : قَالَ  ؟ هُنه  َوَما ِ، الش ِ ْحُر، بِاّلِله مَ  الهتِي النهْفِس  َوقَتْلُ  َوالس ِ ُ  َحره ، إَِله  َّللاه ِ  َوأَْكلُ  بِاْلَحق 

بَا، ْحِف، يَْومَ  َوالتهَول ِي اْليَتِيِم، َمالِ  َوأَْكلُ  الر ِ (  اْلغَافاَِلتِ  اْلُمْؤِمنَاتِ  اْلُمْحَصنَاتِ  َوقَذْفُ  الزه
4  

 حد القذف في اإلسالم : -ه 

 القاذف على ويجب ، اللواط أو بالزنى عند الرمي القاذف على الحد يوجب اإلسالم

 لقوله ، قال ما صحة على يشهدون شهود بأربعة يأت لم إذا ، جلدة ثمانين يجلد أن

                                                                                                                                                                              
 ص ١٥٥  4ج :  –:هـ1415 األولى،: ط الشافعي الشربيني الدين : شمس المحتاج مغني - 1
 12ج -هـ1384 ،2ط القاهرة - المصرية الكتب دار: ط القرطبي :   القرآن ألحكام الجامع - 2

 209 ص
    23-النور - 3
 (.145) ومسلم ،(2615) البخاري - 4
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( َجْلدَةً  ثََمانِينَ  فَاْجِلدُوهُمْ  ُشَهدَاءَ  بِأَْربَعَةِ  يَأْتُوا لَمْ  ثُمه  اْلُمْحَصنَاتِ  يَْرُمونَ  َوالهِذينَ : ) تعالى
1 

 -ألفاظ القذف : -ل 

   -ألفاظ صريحة : – 1

 أنه يدعي نأ القاذف من يقبل وَل ، اللواط أو بالزنى القذف إَل منه يفهم َل الذي هو

 . القذف غير آخر معنى به أراد

 . لوطي يا ، زنيتِ  ، زنيتَ  ، زاني يا:  مثل

 ، السالم هعلي لوط دين على أنه" لوطي يا: " له بقولي أردت:  قال إذا منه يقبل وَل

 عند منه فهمي َل" لوطي يا" اللفظ هذا ألن ، الفاحشة إتيان إَل قومه عمل يعمل أنه أو

 . بالفاحشة القذف إَل اإلطالق

 -القذف بالكناية : – 2

ً  يكون أن يحتمل الذي اللفظ هو ً  احتماَلً  ذلك غير ويحتمل ، قذفا  . قويا

 عليه لحدا إقامة ألن ، يصدق أن عليه ويجب أراد عما القاذف في هذه المسألة يُسأل

 ، قذف فهو ، القذف أردت:  قال فإن ، اآلخرة في عقوبته من عليه أهون الدنيا في

 . الناس لسبه يعزر ولكن ، عليه حد فال ، القذف غير أردت:  قال وإن

 2فاجرة  يا ، فاجر يا ، خبيثة يا ، خبيث يا:  للقذف بالكناية مثال

له  ومما سبق يتضح صيانة الشريعة اإلسالمية للطفل من القذف وحماية الشريعة

 وَلسرته من القذف .

 االختطاف من الطفل حماية:  عشر السابع المبحث

  -اللغة: في اَلختطاف -ا 

 .1واستيالب  سرعة في األخذ يعني" خطف" مصدر من مشتق 

                                                             
 4-النور - 1
   392ص   12ج   -  م1968 -الطبعة  القاهرة مكتبة:  المقدسي قدامة ابن:  المغني  - 2
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 .سرعة  في أخذه هو الشيء وخطف

 و جـدا ضـعيف وهو الطاء، وكسرة الخاء إتباع على والطاء الخاء بكسر خطف

ر، البرق وخطف خاطف،:  رجل خيطف  2به  ذهب أي يخطفه وخطفه البص 

 -اَلختطاف في اَلصالح : -ب 

 إلى مكان اَلنتقال من على العنف أو بالخداع المخطوف حمل به يقصد فعل كل ) هو

 من حرمانه الفجور أو ارتكاب أو الزواج بقصد الخروج من ومنعه إرادته، دون آخر

 3الشخصية (  حريته

 -: الطفل حقوق اتفاقية في اَلختطاف من الحماية في الطفل حق -ج 

 عجمي الدول األطراف تتخذ): أن على تنص حيث والثالثين، الخامسة المادة في

أو  طفال،األ اختطاف لمنع األطراف والمتعددة والثنائية الوطنية المالئمة التدابير

 (.األشكال من شكل بأي أو األغراض من غرض ألي بهم اَلتجار أو بيعهم،

 :األطفال بخطف يقصد و

 أو لخداع،ا أو التهديد، أو بالقوة، إقامته محل من قانوني غير نحو على طفل نقل(أ)

 على القائم الشخص سيطرة حرت يقع مكان إلى اإلغواء أو السلطة، إساءة استخدام

 .ثالث شخص أو نقل الطفل عملية

 خصالش أو لوالديه، القانونية الحضانة من قانوني غير نحو على الطفل نقل(ب)

 .الرعاية له يوفر من أو الوصي عليه،

 تمت أو الدولة، أراضي داخل تنسيقها أو تسهيلها، أو النقل، عملية تنفيذ تم سواء

 عملية

 عبرها . أو إليها، النقل

 

                                                                                                                                                                              
 200 ، بيروت ، العلمية الكتب دار ط ، 11ج  –المرسي  حسن األعظم : أبو المحيط المحكم -  1

 188. ص م ،
 119المصدر السابق ص  - 2
 ، األردن ، الحديث مكتبة الجامعي  ط -حايد  اإلسالمية : فريدة الشريعة في المختطف عقوبة - 3

 25ص ،2006
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 خاصة أحوال في األطفال حقوق: الخامس الفصل

 البنات المبحث األول : حقوق

 المبحث الثاني : حقوق أطفال َل أب لهم

 اليتيم حقوق - 1

 اللقيط حقوق  - 2

 الجانح الطفل حقوق - 3

 المعاق الطفل المبحث الثالث : حقوق

 المجنون  الطفل المبحث الرابع : حقوق

 المبحث الخامس : الطفل غير المسلم
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 البنات حقوق:  األول المبحث

 تمهيد : 

ء لغراولما كان اإلناث هن األضعف، وأكثر الناس يفضلون الذكور؛ فإن الشريعة ا

 ر مماالبنات، ورحمتهن واإلحسان إليهن أكثرتبت من األجور العظيمة على رعاية 

 -جاء في حق الذكور، ومن هذا :

ُ َعْنَها قَالَْت : )) دََخلَْت اْمَرأَةٌ َمعََها اْبَنتَاِن لََها تَْسأَُل فَلَْم تَِجدْ ِعْنِدي  َعْن َعائَِشةَ َرِضَي َّللاه

َها بَْيَن اْبنَتَْيَها ، َولَْم تَأُْكْل ِمْنَها ، ثُمه قَاَمْت َشْيئًا َغْيَر تَْمَرة  فَأَْعَطْيتَُها إِيهاَها ، فَقََسَمتْ 

ُ َعلَْيِه َوَسلهَم َعلَْينَا فَأَْخبَْرتُهُ ، فَقَاَل : َمْن اْبتُِلَي ِمْن هَ  ِذِه فََخَرَجْت ، فَدََخَل النهبِيُّ َصلهى َّللاه

اْلبَنَاِت بَِشْيء  ُكنه لَهُ ِستًْرا ِمْن النهاِر (( 
1 

ُ َعلَْيِه َوَسلهَم : )) َمْن َعاَل َجاِريَتَْيِن  ِ َصلهى َّللاه َعْن أَنَِس ْبِن َماِلك  قَاَل : قَاَل َرُسوُل َّللاه

    2َحتهى تَْبلُغَا َجاَء يَْوَم اْلِقيَاَمِة أَنَا َوهَُو َوَضمه أََصابِعَهُ (( 

ليهما بالمؤنة والتربية قال النووي , رحمه هللا في ذلك )ومعنى ) عالهما ( قام ع

ونحوهما ، مأخوذ من العول وهو القرب ، ومنه ابدأ بمن تعول ومعناه جاء يوم 

 3القيامة أنا وهو كهاتين ( 

                                                             
( ، والترمذي في البر 2629( ، ومسلم في البر والصلة )1418في الزكاة )رواه البخاري  - 1

 (23535( ، وأحمد )1828والصلة )
 (12089( ، وأحمد )1837( ، والترمذي )2631رواه مسلم   ) - 2
 باب فضل اإلحسان إلى البنات  - كتاب البر والصلة واآلداب - صحيح مسلم شرح    - 3
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 :  اإلحسان إلبنة واحدة لها ثواب عظيم  -ا 

ُ َعلَْيِه َوَسلهَم : )) َمنْ  ِ َصلهى َّللاه ُوِلدَْت لَهُ اْبنَةٌ فَلَْم  َعِن اْبِن َعبهاس  قَاَل : قَاَل َرُسوُل َّللاه

ُ بَِها اْلَجنهةَ ((   1يَئِْدَها َولَْم يُِهْنَها َولَْم يُْؤثِْر َولَدَهُ َعلَْيَها يَْعنِي الذهَكَر أَدَْخلَهُ َّللاه

 ب من حقوق البنات  :

 العدل بين اإلناث والبنات في الرعاية والنفقة والعطف والحنان - 1 

 البعض َل يهتم بالعقيقة لإلناث ذبح شاة لها , ألن - 2

 عدم منعها من التعليم الديني والدنيوي - 3

 حق التملك الخاص بها - 4

 أَل يخطبها لمن َل تريد - 5

 2)َل تكرهوا البنات؛ فإنههنه المؤنسات الغاليات(. 

 اعطاء البنت نصيبها من ميراث األم أو األب - 6

 : حاَلت ميراث البنت –ج 

ت البنت أي لم يكن لها أخ أو أخت ) أي فرع وارث ( فلها نصف إذا انفرد  -1

 3ميراث الميت . قال تعالى : )َوإِن َكانَْت َواِحدَةً فَلََها النِ ْصُف( 

وليس هناك أبناء ذكور للميت فيكون  -بنتان فأكثر  -إذا كان هناك أكثر من بنت    -2

 4ْوَق اثْنَتَْيِن فَلَُهنه ثُلُثَا َما تََرَك( لهن الثلثان . قال تعالى : )فَإِن ُكنه نَِساًء فَ 

طاء عد إعإذا كان معها فرع وارث ذكر )  واحد أو أكثر ( : فإن لهما الباقي ب -2

كل صاحب فرض ، ويكون نصيبها نصف نصيب أخيها ) للذكر مثل حظ 

ً ، ف ل ذكر مثإن للاألنثيين ( سواء كانوا اثنين أو جمع من اإلخوة ذكوراً وإناثا

 ظ األنثيين . قال تعالى : )  يُوِصيُكُم ح

                                                             
الحاكم في  و ( : إسناده صحيح2/463أحمد شاكر في المسند )( ، وقال 1985أحمد ) - 1

  ( 4/177المستدرك )
 .الكبير المعجم" في والطبراني ،( 151 /4) أحمد أخرجه - 2
 11النساء /  - 3
 . 11النساء /  - 4
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 1ِللذهَكِر ِمثُْل َحِظ  اأْلُنثَيَْيِن (  ۖ   -3

 لهم أب ال أطفال حقوق:  الثاني المبحث

 اليتيم حقوق - أوال

 اليتيم في اللغة

قال المفضل: أصل اليتم الغفلة، وبه سمي اليتيم يتيما ألنه يتغافل عن بره، وقال أبو 

  2عمرو: اليتم اإلبطاء، ومنه أخذ  اليتيم، ألنه البر يبطئ عنه 

 اليتيم اصطالحا: 

  3اليتيم هو الصغير الذي فقد أباه وهو دون سن البلوغ   -

 4يبلغ الحلم" .ويقول النسفي: "اليتيم هو من َل أب له ولم  -

وتزول صفة اليتم عن الطفل اليتيم بالبلوغ، لما روى عن علي رضي هللا عنه قال: 

 5حفظت عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "َل يُتَْم بعد احتالم " 

 لطفل اليتيم في الكفالةحق ا –ج 

 كفالة اليتيم لغويا

 . كفالة مصدر كفل ، وَكفََل الصغيَر : رب اه وأَنفَق عليه

 7( 6وفي التنزيل العزيز :)) َوَما ُكْنَت لَدَْيِهْم إِذْ يُْلقُوَن أَْقالََمُهْم أَيُُّهْم يَْكفُُل َمْريََم ( 

 كفالة اليتيم في المصطلح :

 1 ( له المربي ، اليتيم بأمر القائم هو الكافل) 
                                                             

  11النساء  - 1
 12باب الياء  جزء  645/646لسان العرب : ابن منظور ص  - 2
 5/291النهاية في  غريب الحديث:الجزري  - 3
  1/39التفسير النسفي  - 4
( :  266/  4( ، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد )  14/  4أخرجه الطبراني في الكبير )  - 5

 رجاله ثقات
 44آل عمران آية  - 6
 الكاف -المعجم الوسيط    - 7
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آلخرة يعمل به ليكون رفيق النبي صلى هللا عليه وسلم في الجنة ، وَل منزلة في ا

أفضل من ذلك ، وفي رواية البخاري في اللعان : وفرج بينهما شيئا أي بين السبابة 

والوسطى ، وفيه إشارة إلى أن بين درجة النبي صلى هللا عليه وسلم وكافل اليتيم قدر 

 َوالسهاَعةَ  أَنَا بُِعثْتُ  )  تفاوت ما بين السبابة والوسطى ، وهو نظير الحديث اآلخر :

 2 ِن  (َكَهاتَيْ 

 حق الوَلية على الطفل اليتيم  - 2

  يدركنه َلإولما كان الطفل بعد انتهاء فترة الحضانة عاجزا عن القيام بأموره، حيث 

 الطريق الصحيح لتدبير مصالحه، كان من الضروري أن يتولى أمرنه شخص بالغ

 سمي بالولي.

 تنقسم الوَلية إ لى وَلية  على النفس، ووَلية  على المال.

 الوَلية على النفس  -أ

 عليم ب وتيراد بها سلطة الولي التي تتعلق بنفس المولى عليه من صيانة وحفظ وتأدي

ان كوتصح الوَلية عند ثبوت عجز المولى عليه من تدبير أموره ومصالحه، سواء 

 صغيرا أو كبيرا أو مجنونا.

 رةوالكبي الصغيرة وعلى نفسه، على مأمونا بالغا، يصير حتى الصغير على فثبت

 يتقدم أو تتزوج، حتى

 حتى جنونالم على تثبت كما. ثيبا أو كانت بكرا نفسها على مأمونة وتصبح السن، بها

 . علته تزول

وله تثبت الوَلية على النفس ألقارب المولى عليه من العصبات الذكور، وهم أص

ع ئهم، وفرووفروعه، وفروع األبوين من اإلخوة األشقياء واإلخوة األب وأبنا

 األجداد، وهم األعمام وأبناؤهم. 

غير أن الوَلية على األنثى َل تكون إَل للعاصب المحرم فال تثبت َلبن العم ، فإن لم 

يوجد من العصبات غيره أبقاها القاضي عند حاضنتها أو اختار لها شخصا أمينا 

 وضعها عنده.

                                                                                                                                                                              
 192ص   4: ابن األثير ج    النهاية - 1
باب ما جاء في رحمة  -كتاب البر والصلة 40ص « تحفة األحوذي شرح سنن الترمذي  - 2

 اليتيم وكفالته



  

122  
 

ة اإلخو روع ثم األصول، ثمفالف –وتثبت الوَلية لهؤَلء حسب تربيتهم في الميراث 

 وأبناؤهم، ثم األعمام وأبناؤهم، بالنسبة لغير الصغار.

وتنتهي هذه الوَلية عند الفتى ببلوغه أي بظهور العالمات الطبيعية، فإن لم تكن 

 1فالبسن، وهو خمس عشرة سنة عند جماهير العلماء .

 شروط من تثبت له الوَلية على النفس:  -د 

 عاقال، ألن غير البالغ العاقل َل وَلية له على نفسه.أن يكون بالغا  -أ

ن لم يك اجزاأن يكون قادرا على القيام بما تتطلبه الوَلية من أعمال، فإذا كان ع -ب

 أهال لها.

 أن يكون متصفا باألمانة أي أمينا على المولى عليه في نفسه ودينه. -ج

 ربية الطفل .أن يكون مسلما، ألن  اَلختالف في الدين يؤثر في ت -د

وتأخذ الوَلية صفة شرعية إذا اجتمعت كل هذه الشروط في الولي، فإن اختل شرط 

 .2واحد، صارت الوَلية َلغية وباطلة 

 الوَلية على المال  -ب

لق تي تتعد اليقصد بالوَلية على المال: السلطة التي يملك بها الولي التصرفات والعقو

 واإلجارة وغيرها.بمال المولى عليه من البيع والشراء 

وثبت هذه الوَلية على العاجزين عن تدبير شؤونهم المالية من الصغار والمجانين 

 . 3باتفاق العلماء، كما تثبت أيضا على السفهاء وذي الغفلة عند جماهير الفقهاء  

 حق اليتيم في قضاء حوائجه - 3

ُ َعلَْيِه َوَسلهَم : )  ِ َصلهى َّللاه ِ أَْنفَعُُهْم ِللنهاِس ، َوأََحبُّ قال َرُسوُل َّللاه أََحبُّ النهاِس إِلَى َّللاه

ِ ُسُروٌر تُدِْخلُهُ َعلَى ُمْسِلم  ، أَْو تَْكِشُف َعْنهُ ُكْربَةً ، أَْو تَْطُردُ َعْنهُ ُجوًعا  األَْعَماِل إِلَى َّللاه

                                                             
 770 -769ص  1993أحكام األسرة في اإلسالم : مصطفى شلبي: دار النهضة العربية  - 1

 بتصرف
 المصدر السابق - 2
 770 -769ص  3199أحكام األسرة في اإلسالم : مصطفى شلبي: دار النهضة العربية  - 3

 بتصرف
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اَجة  ، أََحبُّ إِلَيه ِمْن أَْن أَْعتَِكَف فِي ، أَْو تَْقِضي َعْنهُ دَْينًا ، َوألَْن أَْمِشَي َمَع أَخ  ِلي فِي حَ 

 1(   َهذَا اْلَمْسِجِد يَْعنِي َمْسِجدَ اْلَمِدينَِة َشْهًرا

َل شك أن أكثر الفئات القاصرة حاجة و ضعفا، وهم :   حقوق اللقيطثانيا : 

 جرمةماللقطاء، وراعت الشريعة في الحفاظ على حقوقهم، و هذه الفئة المستضعفة 

 َلعونا وذنب لها، وَل جريرة تتحملها، بل هي ضحية من الضحايا تحتاج حماية ، َل 

 عتابا، وسلوكا إيمانيا رحيما، َل سلوكا جاهليا أثيما.

هو فعيل من اللقط وهو اللقاء بمعنى المفعول , وهو الملقوط في اللغة : تعريف اللقيط 

المأخوذ والمرفوع عادة لما أنه وهو الملقى أو األخذ والرفع بمعنى الملقوط وهو 

 2يؤخذ فيرفع.

هو اسم للطفل المفقود وهو الملقى، أو الطفل المأخوذ  :  اللقيط في اإلصطالح

 3والمرفوع عادة , )صغير آدمي لم يعلم أبواه وَل رقه(  

 

 

 حق التقاطه: -1  

ه واحد سقط اتفق الفقهاء على وجوب التقاط اللقيط، وأن وجوبه على الكفاية، إذا قام ب

عن الباقين، فإن تركه الجماعة، أثموا كلهم، ﴿ َوتَعَاَونُوا َعلَى اْلبِر ِ َوالتهْقَوى َوَل 

َ َشِديدُ اْلِعقَاِب((  َ إِنه َّللاه ثِْم َواْلعُْدَواِن َواتهقُوا َّللاه ، من وقال تعالى:﴿ َوَمْن 4تَعَاَونُوا َعلَى اأْلِ

 5النهاَس َجِميعاً (   أَْحيَاَها فََكأَنهَما أَْحيَا

 حرية اللقيط - 2

                                                             
 176: الرقم : األلباني : الجامع صحيح - 1
 .19866/197المطبعة الجمالية  –بدائع الصنائع: الكاساني  - 2
 .432شرح حدود : ابن عرفة:    المكتبة العلمية   - 3
 2المائدة:  - 4
 32المائدة  - 5
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اتفق الفقهاء على أن اللقيط حر، بل حكي اإلجماع على ذلك، قال ابن المنذر:)أجمع 

 1( عوام أهل العلم على أن اللقيط حر

 -حق اللقيط في النسب إن ثبت : - 3

اتفق الفقهاء على حق اللقيط في النسب بشرط أن يكون نسبا صحيحا، َل مجرد 

إن كان المدعى رجال  )  : عوى لحرمة التبني في الشريعة اإلسالمية، قال ابن قدامةد

 2(  لحق نسبه به بغير خالف بين أهل العلم إذا أمكن أن يكون منه , مسلما حرا

 الحق الديني للقيط - 4

 للقيط،ايها فنظر أكثر الفقهاء عند بحثهم عن دين اللقيط إلى اعتبار الدار التي وجد 

د في موجولك بناء على أن األصل أنه ابن ألهل تلك الدار، قال الكاساني:)ألن الوذ

مسلم د اليمكان هو في أيدي أهل اإلسالم وتصرفهم في أيديهم , واللقيط الذي هو في 

 وتصرفه يكون مسلما ظاهرا , والموجود في 

 يد في هو الذي واللقيط أيديهم في وتصرفهم الذمة أهل أيدي في هو الذي المكان

 3(  أولى المكان اعتبار فكان,  ظاهرا ذميا يكون وتصرفه الذمي

ووجه السرخسي هذا الظاهر يدل على أن )المسلمين َل يضعون أوَلدهم في البيعة 

عادة , وكذلك أهل الذمة َل يضعون أوَلدهم في مساجد المسلمين عادة فيبنى على 

 4الظاهر ما لم يعلم خالفه( 

 حق النفقة - 5

اتفق الفقهاء على أن نفقة اللقيط من بيت المال، وقد حكي اإلجماع على ذلك، قال ابن 

المنذر:)أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم , على أن نفقة اللقيط غير واجبة على 

 5الملتقط , كوجوب نفقة الولد( 

 حق التملك - 6

                                                             
           6/35م 1968 -هـ 1388مكتبة القاهرة: بدون رقم طبع    ط المغني َلبن قدامة  :  - 1
 6/43م 1968 -هـ 1388المغني َلبن قدامة  : مكتبة القاهرة الطبعة: بدون رقم طبع     - 2
 6/43 م1968 - هـ1388    طبع رقم بدون: الطبعة القاهرة مكتبة:   قدامة َلبن المغني - 3
 10/215: 1993المبسوط:السرخسي: دار المعرفة بيروت :  - 4
 6/37م 1968 -هـ 1388المغني َلبن قدامة  : مكتبة القاهرة الطبعة: بدون رقم طبع     - 5
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إن دلت القرائن على  اتفق الفقهاء على أن للقيط الحق في تملك المال الذي وجد معه

 1أنه له 

 إنفاق مال اللقيط:أوجه  - 7

فإن كان فيه كفايته لم تجب  ,نص الفقهاء على أنه إن وجد للقيط مال أنفق عليه منه

نفقته على أحد، ألنه ذو مال وهو في هذه الحالة كغيره من الناس، ومن األدلة على 

 2ذلك 

 حفظ عرضه ودمه - 8

حفظ عرض اللقيط ودمه باعتباره مسلما كسائر المسلمين،  اتفق الفقهاء على وجوب

أو أنه على األقل في حال عدم اعتبار إسالمه، إنسان له ذمة محترمة يحرم المساس 

 .3بها 

 

 حق الحماية - 9

 حفظ اللقيط من التنازع

 التنازع يؤدي إلى تشتت شخصية اللقيط وتشتت مصالحه

األرجح في المسألة هو تقديم األعدل فاألعدل، بشرط أن يكون له من الظروف 

 4العيشية والمرافق ما يمكنه ممن كفالته بسهولة ويسر. 

 ق الشهادةح - 10

اتفق الفقهاء على أن شهادة اللقيط مقبولة إذا لم يكن هناك أي مانع يمنع من قبولها، 

 .5ككونه فاسقا مثال 

 

                                                             
 6/38م  1968 -هـ 1388المغني َلبن قدامة  : مكتبة القاهرة الطبعة: بدون رقم طبع     - 1
 .214/ 10: 1993المبسوط:السرخسي: دار المعرفة بيروت :  - 2
 1993:10/218يروت : المبسوط:السرخسي: دار المعرفة ب - 3
 1993:10/218المبسوط:السرخسي: دار المعرفة بيروت :  - 4
 10/211 1993المبسوط:السرخسي: دار المعرفة بيروت :  - 5
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 الطفل الجانححقوق ثالثا : 

 تعريف الطفل الجانح

 أو المراهق الذي الطفل ( أي الحدث، هو والجانح الجانح، السلوك أو ) هوالفعل

ً  يتصرف  1المجتمع (  وقيم لمعايير مخالفا تصرفا

 -تعريف الجانح قانونا : 

ليه معظم التشريعات أطلقت على الطفل الذي يرتكب جريمة لفظ الحدث الجانح وع

 لمنحرف أو الجانحعرف الطفل ا

 -تعريف األمم المتحدة :

شخص في حدود سن معينة يمثل أمام هيئة قضائية أو أية سلطة أخرى مختصة 

بسبب ارتكابه جريمة جنائية ليتلقى رعاية من شأنها أن تيسر إعادة تكييفه اَلجتماعي  
2 

 : حقوق الطفل الجانح

 وعمارهم وقدراتهم تكوينهم تالءم بطريقة األحداث جنح اإلسالمية الشريعة عالجت 

 التمييز وهذا,  الكبار منهج عن يختلف تربويا منهجا خالل من وذلك وظروفهم،

 اإلسالمية الشريعة في فالعقاب,  العادلة الحكيمة اإلسالمية الشريعة به انفردت

 عليه يجب َل فإنه كالقصاص، عقوبةً  منها كان ما وأما,  والكبار األطفال بين يختلف

ً  يصلح فال بالتقصير، يوصف َل الصبي فعل ألن الفقهاء؛ جمهور عند  للعقوبة سببا

 لعصمة وجبت ألنها الدية؛ فعله في تجب ولكن فعله، في الجناية معنى لقصور

 .المال وجوبها من المقصود وألن المحل؛ عصمة ينفي َل والصبا المحل،
                                                             

 المطبوعات ديوان:    بختي العربي:  الدولية واَلتفاقيات اإلسالمية الشريعة في الطفل حقوق  - 1

 177م _ ص 2013 الجزائر، الجامعية،
 تعريف مكتب الشؤون اَلجتماعية التابع لألمم المتحدة - 2
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 المعاق : الطفل حقوق:  الثالث المبحث  

 : اإلعاقة في اللغةتعريف  -ا 

ضرر يصيب أحد األشخاص ينتج عنه  -2مصدر أعاَق.  -1: (مفرد)معنى إعاقة 

 . 1اعتالل بأحد األعضاء أو عجز كل ي  أو جزئي  

 تعريف الطفل المعوق في المصطلح: -ب 

فرد يعاني نتيجة عوامل وراثية أو بيئية مكتسبة من قُصور القدرة على تعلُّم أو  

اكتساب خبرات  أو مهارات  و أداِء أعمال  يقوم بها الفرد العادي السليم المماثل له في 

 . 2العمر والخلفية الثقافية أو اَلقتصادية أو اَلجتماعية 

 -فل :حقوق الطفل المعوق في إتفاقية حقوق الط -ج 

 ياجسد أو عقليا المعوق الطفل تمتع بوجوب األطراف الدول ) تعترف 23المادة 

 تيسرو النفس على اعتماده وتعزز كرامته له تكفل ظروف في وكريمة، كاملة بحياة

 المجتع ( في الفعلية مشاركته

 القوي الشعور تنمية إلى المعوق الطفل يحتاج)  الغني عبد الفتاح عبد  دكتور يقول

 العاديين غير الناس على ييسر َل فالمجتمع المختلفة، عمره مراحل وفي بشخصيته،

 وسوف نفسه، عن يدافع أن إلى الطفل وسيحتاج الحياة، مظاهر كل في المشاركة

 3(   المعوقين من آخرون أناس فيها نجح التي المعرفة إلى الثقة لتنمية يحتاج

 في اإلسالم حقوق الطفل المعوق -د 

م ا - 1 ال قلبشر: تكريمه ألن الطفل المعوق من البشر: فاهلل سبحانه وتعالى قد كر 

 تعالى: ) 

 4بَنِي آدََم ( 

                                                             
 معجم اللغة العربية المعاصرة - 1
عثمان  استراتيجيات مستحدثة في برامج رعاية وتأهيل األطفال ذوي اَلحتياجات الخاصة : - 2

 (2001) ط .16 لبيب ص
 كلية:  الغني عبد الفتاح عبد:  إسالمي منظور من تربيته ومتطلبات حقوقه – المعاق الطفل  - 3

 5 ص 2006 غزة. – اإلسالمية. ةـالتربي
 .70سورة اإلسراء: آية  - 4
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ة اإليمانية وما يترتب عليها تجاه الغير:  - 2  اعتبار األخو 

قال تعالى: ) إِنهَما اْلُمْؤِمنُوَن إِْخَوةٌ ( 
، ومن متطلبات األخوة اإليمانية الوَلء 1

 2َواْلُمْؤِمنُوَن َواْلُمْؤِمنَاُت بَْعُضُهْم أَْوِليَاُء بَْعض  (  (لمعاونة، قال تعالى: والمناصرة وا

ن أهمل تلك األخوة، فعن   وقد نفى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كمال اإليمان عم 

 ََل يُْؤِمُن أََحدُُكْم َحتهى يُِحبه )أنس بن مالك قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 

 3  (أِلَِخيِه َما يُِحبُّ ِلنَْفِسهِ 

 حق الطفل المعوق في اإلحسان والبر  :  - 2

َ يَأُْمُر ِباْلعَْدِل  وفي ذلك آيات كثيرة قد حث ت على اإلحسان والبر، قال تعالى: ) إِنه َّللاه

، وقوله تعالى: ) َوتَعَاَونُوا َعلَى اْلبِر ِ َوالتهْقَوى( 4َواإْلْحَساِن َوإِيتَاِء ِذي اْلقُْربَى ( 
5  

"   كما ْحَساَن َعلَى ُكِل  َشْيء  َ َكتََب اإْلِ  6قال النبي صلي هللا عليه وسلم،: " إِنه َّللاه

استثناء الطفل المعوق من بعض األحكام الشرعية فيه إيماء إلى وضعهم   - 3

تعامالت العباد مع بعضهم ، وفي عالقتهم معهم  الخاص الذي يستدعي استثناءهم في

. فقد ورد ذلك في عدة مواطن، ومنها القتال، قال تعالى: ) لَْيَس َعلَى اأْلَْعَمى َحَرٌج 

َ َوَرُسولَهُ يُدِْخْلهُ َجنهات   َوَل َعلَى اأْلَْعَرجِ َحَرٌج َوَل َعلَى اْلَمِريِض َحَرٌج َوَمْن يُِطعِ َّللاه

ْبهُ َعذَاباً أَِليما ( تَْجِري ِمْن  تَْحتَِها اأْلَْنَهاُر َوَمْن يَتََوله يُعَذ ِ
7 

 المجنون الطفل حقوق:  الرابع المبحث

 تعريف المجنون في اللغة-ا 

، واَلسم 8 ( أَْم بِِه ِجنهةٌ ) قال ابن منظور: الجنة: الجنون أيًضا، وفي التنزيل العزيز: 

 جنة وجنون ومجنة، وأنشد:والمصدر على صورة واحدة، ويقال: به 

                                                             
 10سورة الحجرات: آية  - 1
 71سورة التوبة: آية   - 2
 67:45/ 1صحيح مسلم،  - 3
 90النحل: آية  - 4
 . 2سورة المائدة: آية  - 5
 1955رواه مسلم: - 6
 17سورة الفتح: آية  - 7
  8سبأ:   - 8
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فاء من الداء ش                                               من الدارميين الذين دماؤهم 

 المجنة والخبل 

 والجنة: طائف الجن، وقد جن جنًّا وجنونًا واستجن. 

 صلير وافلم أر مثلي يستجن صبابةً = من البين أو يبكي إلى غ قال مليح الهذلي: 

ى ون علعليه وتجان وتجانن: أرى من نفسه أنه مجنون، وأجنه هللا، فهو مجنوتجنن 

  غير قياس؛ وذلك ألنهم يقولون: جن، فبني المفعول من أجنه هللا على هذا.

وقالوا: ما أجنه! قال سيبويه: وقع التعجب منه بما أفعله، وإن كان كالخلق؛ ألنه ليس 

 . 1من نقصان العقل  بلون في الجسد، وَل بخلقة فيه؛ وإنما هو 

 :الجنون اصطالحا -ب 

اختالل العقل بحيث يمنع جريان األفعال واألقوال على نهج العقل إَل نادًرا، وهو  -ا 

 .2عند أبي يوسف: إن كان حاصاًل في أكثر السنة فمطبق، وما دونها فغير مطبق 

غير نهج ذهاب العقل َلفة، ومظهره جريأن التصرفات القولية والفعلية على  -ب 

 3العقالء

 تعريف الجنون في العلم -ج 

هو عدم القدرة على السيطرة على العقل أو هو مجموعة من : المفهوم العلمي للجنون 

السلوكيات الشاذة التي تميز أنماط من السلوك الشاذ التى يقوم بها اَلشخاص بدون 

َلجتماعية وقد وعى وادراك ورغما عن ارادتهم و الذي يودي إلى انتهاك المعايير ا

 . 4يصبح هؤَلء األشخاص يشكلون خطرا على أنفسهم أو اآلخرين 

 تعريف المجنون في القانون -د 

حالة عقلية تتصف بفقدان ملكة اإلدراك )أو العقل أو الوعي(، وما يرافقها من اختالل 

 5وضعف في الوظائف الذهنية للدماغ، وزوال القدرة على المحاكمة وتوجيه اإلرادة 

                                                             
 (.92: 13لسان العرب: ابن منظور )  - 1
 1983-هـ 1403لبنان الطبعة: األولى -التعريفات  : الجرجاني , دار الكتب العلمية بيروت  - 2
 م1985هـ/1405: -محمد رواس قلعه جي/حامد صادق قنيبي -معجم لغة الفقهاء - 3
 موسوعة ويكيبيديا - 4
 المصدر السابق - 5
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 في الشريعة اإلسالمية :  حقوق الطفل المجنون -ل 

 -, ويضاف إليها اآلتي :   140 ص المعوقنفس حقوق الطفل 

 معاملته بما يناسب أنه َل يستطيع  ادراك ما يدركه الطفل الطبيعي – 1

 مساعدته فيما يجب , مثل ارتداء مالبسه , اطعامه , سقيه , وغير ذلك – 2

     عالجه والصبر علي ذلك – 3

 عدم اظهار التضجر منه  – 4

 مساواته بباقي األطفال األسوياء – 5

ة الصال عدم تمرينه علي الصالة مثل الطفل المعافي , فال يضرب مثال إذا ترك – 6

 لعشر

 

 المسلمين غير األطفال حقوق:  الخامس المبحث

 أسس حقوق األطفال غير المسلمين -ا 

 اإلنسانية:رابطة  - 1

ْمنَا بَنِي آدََم ) لقد كرم هللا البشر على كثير من المخلوقات , يقول تعالى:  َولَقَدْ َكره

ْن َخلَْقنَا مه ْلنَاهُْم َعلَى َكثِير  م ِ ي ِبَاِت َوفَضه َن الطه  َوَحَمْلنَاهُْم فِي اْلبَر ِ َواْلبَْحِر َوَرَزْقنَاهُم م ِ

 1( تَْفِضيالً 

 بي صلي هللا عليه وسلم لجنازة يهوديقيام الن -مثال :

 عن جابِِر بِن عبِد هللاِ رضي هللا عنه قاَل:

ْت َجنَاَزةٌ، فَقَاَم لََها َرُسوُل هللاِ صل ى هللا عليه وسل م، َوقُْمنَا َمعَهُ، فَقُْلنَا: يَا َرُسوَل هللاِ  َمره

 2إِذَا َرأَْيتُْم اْلَجنَاَزةَ فَقُوُموا (( إِنهَها يَُهوِديهةٌ ؟ فَقَاَل: )) إِنه الَمْوَت فََزعٌ، فَ 

                                                             
 70سراء: سورة اإل - 1
 .961، ومسلم، كتاب الجنائز،   1311البخاري، كتاب الجنائز، ،    - 2
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) فاإلسالم يريد الرحمة لجميع المخلوقات المكلفة )الجن واإلنس(، إذ يقول تعالى: 

ْلعَالَِمينَ   فاإلسالم رحمة لجميع المخلوقات 1.(َوَما أَْرَسْلنَاَك إَِله َرْحَمةً ل ِ

 حقوق الرحم: - 2

 -مثال أهل مصر :

إِذَا اْفتَتَْحتُْم  هللا عنه قال: قال رسول هللاِ صل ى هللا عليه وسل م: ))عن أبي ذَر   رضي 

ةً َوَرِحًما  ((   2ِمْصًرا فَاْستَْوُصوا بِاْلِقْبِط َخْيًرا ، فَإِنه لَُهْم ِذمه

 السماحة وحسن المعاملة - 3

دل، بينت الشريعة اإلسالمية أن معاملته أهل الكتاب ومنهم األطفال إنما تكون بالع

ُ َعِن الهِذيَن لَْم  واإلحسان إليهم، وعدم اإلساءة لهم، فقد قال هللا عز وجل: ) ََل يَْنَهاُكُم َّللاه

َ يُحِ  وهُْم َوتُْقِسُطوا إِلَْيِهْم إِنه َّللاه يِن َولَْم يُْخِرُجوُكْم ِمْن ِديَاِرُكْم أَْن تَبَرُّ بُّ يُقَاتِلُوُكْم فِي الد ِ

 3(  اْلُمْقِسِطينَ 

عن عبد هللا بن عمرو بن العاص أنه ذبح شاة ، فقال هل أهديتم منها لجارنا و 

اليهودي ، ثالث مرات ثم قال : سمعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : " ))َما 

ثُهُ(( "   4َزاَل يُوِصينِي ِجْبِريُل بِاْلَجاِر َحتهى َظنَْنُت أَنههُ َسيَُوِر 

 

 -لمين في المجتمع اإلسالمي :من حقوق أطفال غير المس -ب 

ول في لد ختمكينُهم ِمن إقامة شعائر دينهم داخل كنائسهم، وعدم إكراههم على ا -1 

 اإلسالم.

ة، والتعليم والتنق ل،  -2  ا.غيرهوحق هم في اَلنتفاع ِمن مرافق الد ولة العام 

 لك. لى ذحق هم في رعاية الد ولة اإلسالمية لهم واإلنفاق عليهم حين الحاجة إ -3

 الحمايةحق – 4

                                                             
 107سورة األنبياء:  - 1
( ، وصححه على شرط الشيخين ، وصححه األلباني في 4032الحاكم في " المستدرك " ) - 2

 (1374"الصحيحة" )
 8الممتحنة  - 3
 2625، 2624، ومسلم: 5669، 5668البخاري:  - 4
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ان األمبحق تمتعهم بحماية الدولة اإلسالمية والمجتمع اإلسالمي   ، حتى ينعموا 

 واَلستقرار.

 ) أ ( الحماية من اَلعتداء الخارجي

و ولي مام أيجب للمسلمين، وعلى اإلأما الحماية من اَلعتداء الخارجي، فيجب لهم ما 

 فر لهمن يواألمر في المسلمين، بما له من ُسلطة شرعية، وما لديه من قوة عسكرية، أ

 هذه الحماية 

قال ابن حزم في كتابه "مراتب اإلجماع": "إن من كان في الذمة، وجاء أهل الحرب 

الح، ونموت دون إلى بالدنا يقصدونه، وجب علينا أن نخرج لقتالهم بالكراع والس

ً لمن هو في ذمة هللا تعالى وذمة رسوله  ، فإن -صلى هللا عليه وسلم  -ذلك، صونا

 1تسليمه دون ذلك إهمال لعقد الذمة" 

 الحماية من الظلم الداخلي , في أنفسهم وأعراضهم وأموالهم  -ب 

حب يَل  وأما الحماية من الظلم الداخلي، فهو أمر يوجبه اإلسالم  , فاهلل تعالى

 ةالظالمين ، بل يعاجلهم بعذابه في الدنيا، أو يؤخر لهم العقاب في اآلخر

ُ َعلَْيِه َوَسلهَم   : ) أََل َمْن َظلََم ُمعَاَهدًا ، أَِو اْنتَقََصهُ ، أَْو َكلهفَهُ  ِ َصلهى َّللاه قال َرُسوِل َّللاه

 2 نَْفس  ِمْنهُ ، فَأَنَا َحِجيُجهُ يَْوَم اْلِقيَاَمِة ( فَْوَق َطاقَتِِه ، أَْو أََخذَ ِمْنهُ َشْيئًا بِغَْيِر ِطيبِ 

لة عدم تكليف األطفال غير المسلمين أعباء مالية أو ضريبية في ظل الدو - 5

 اإلسالمية:

)عن أسلم أن عمر بن الخطاب رضي هللا عنه كتب إلى أمراء األجناد: أن َل  

 3تضربوا الجزية على النساء وَل على الصبيان( 

 النهي عن قتل األطفال في الحرب - 6 

ورد النهي صريحاً عن قتل النساء والصبيان، كما في حديث َعْن نَافِع ، َعِن اْبِن ُعَمَر، 

ٌ َمْقتُولَةً فِي بَْعِض تِْلَك اْلَمغَاِزي، فَنََهى َرُسوُل هللاِ َصلهى هللاُ َعلَْيِه »قَاَل:  ُوِجدَِت اْمَرأَة

ْبيَانِ َوَسلهَم َعْن قَتِْل    1«النِ َساِء َوالِص 

                                                             
 الفرق التاسع عشر والمائة( - 15 - 14ص  3نقال عن  اإلمام القرافي المالكي الفروق ج ـ  - 1
( و البيهقي في "  46/  2: أخرجه أبو داود )  729/  1قال األلباني في "السلسلة الصحيحة"  - 2

 (   205/  9سننه " ) 
 11412ي هللا عنه:كنز العمال اإلصدار للمتقي الهندي المجلد الرابع ومسند عمر رض - 3
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قال اإلمام النووي رحمه هللا في شرحه على  -: تحريم قتل األطفال باإلجماع

أجمع العلماء على العمل بهذا  صحيح مسلم عند الكالم على حديث ابن عمر: )

الحديث وتحريم قتل النساء والصبيان ما لم يقاتلوا، فإن قاتلوا قال جماهير العلماء 

 2(  يقتلون

 وأيضا , عـن سليمان بن بُريدةَ، عـن أبيه:

قال: ))اغُزوا باسم هللا، وفي سبيل هللا، وقاتِلوا َمن  -صلهى هللا عليه وسلهم  -أنه النبي  

 3َكفَر باهلل، اغزوا وَل تَغِدروا، وَل تَغلُّوا وَل تُمث ِلوا، وَل تقتلوا وليدًا(( 

 -ل :حرب عدم قتل األطفامن هدي الخلفاء الراشدين المهديين في ال

قتلوا َل تابن عمر رضي هللا عنهما  قال: كتب عمر رضي هللا عنه إلى األجناد: " عن

 امرأة وَل صبيًّا".

ومن وصايا أبي بكر ألمراء الُجند: "َل تقتلوا امرأةً، وَل صبيًّا، وَل كبيًرا َهرًما، وَل 

بُنه عامًرا، وَل تَعقرنه شاةً وَل بعيًرا إَله لمأكلة، وَل  تقطعوا شَجًرا ُمثمًرا، وَل تُخر ِ

 4تُغرقُنه نخاًل وَل تحرقنهه، وَل تغلل، وَل تجبُن" 

 :  النهي عن التفريق بين األطفال وأسرهم - 7

 والوالد واألختين، األخوين، وبين وولدها، األم بين التفريق منع على العلماء اتفق

 5   صغاراً  األوَلد كان إذا وولده

ِ ، قَاَل : ُكنها فِي اْلبحْ َعْن  ْحَمِن اْلُحبِلي  ِ َعلَيْ ِر وَ أَبي َعبِد الره يُّ ،  بُن قَْيس  اْلفََزارِ نَا َعبدُ َّللاه

بِكي ، بَي ، فَإِذَا اْمَرأَةٌ تَ قَاَم السه أَ قَْد ِم وَ َوَمعَنَا أَبو أَيُّوب اأْلَْنَصاِريُّ ، فََمره بَصاِحب اْلَمقَاسِ 

قُوا بْينََها َوبْيَن فَقَاَل : َما شَ   هَا ,لَدِ وَ أُْن هَِذِه ؟ قَالُوا : فَره

ِ اِحب اْلَمقَ لََق صَ ْنطَ قَاَل : فَأََخذَ بيَِد َولَِدَها َحتهى َوَضعَهُ فِي يَِدَها ، فَا  بِن  اِسِم إِلَى َعبِد َّللاه

 نَْعَت ؟ َعلَى َما صَ  لَكَ مَ ا حَ قَْيس  ، فَأَْخبَرهُ ، فَأَْرَسَل إِلَى أَبي أَيُّوب ، فَقَاَل : مَ 

ُ َعلَْيِه َوَسلهَم يَقُوُل :  ِ َصلهى َّللاه  قَاَل : َسِمْعُت َرُسوَل َّللاه

                                                                                                                                                                              
 ( .3/1364( ومسلم )6/148، فتح الباري )3014البخاري رقم الحديث  - 1
 (12/48شرح النووي على صحيح مسلم )  - 2
 (.2613(، وأبو داود )1731أخرجه مسلم ) - 3
 (: ُرِوَي هذا عن أبي بكر  من وجوه كثيرة320 /2قال ابن كثير في كتابه إرشاد الفقيه ) - 4
 281 ص ،11 ج  قدامة ابن :  المغني   - 5
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ُ بْينَهُ َوبْيَن اأْلَِحبِة يَْوَم اْلِقيَاَمِة  )  َق َّللاه َق بْيَن َواِلدَة  َوَولَِدَها ، فَره    1( َمْن فَره

 عليه وسلم لحقوق أطفالنماذج من تعظيم الرسول صلي هللا  -ج 

 غير المسلمين

 الحرص عليهم وهم في أصالب آبائهم: - 1

لما تعرض أهل الطائف لرسول هللا صلي هللا عليه وسلم وآذوه ورموه بالحجارة ي 

فَاْنَطلَْقُت َوأَنَا َمْهُموٌم َعلَى َوْجِهي، » هذا الموقف العصيب يقول صلي هللا عليه وسلم: 

َله َوأَنَا بِقَْرِن الثهعَاِلِب فََرفَْعُت َرأِْسي فَإِذَا أَنَا بَِسَحابَة  قَْد أََظلهتْنِي، فَنََظْرُت فَإِذَا فَلَْم أَْستَِفْق إِ 

فِيَها ِجْبِريُل فَنَادَانِي فَقَاَل: إِنه هللاَ قَدْ َسِمَع قَْوَل قَْوِمَك لََك َوَما َردُّوا َعلَْيَك، َوقَدْ بَعََث 

، ثُمه قَاَل: يَا إِلَْيَك َملََك  اْلِجبَاِل ِلتَأُْمَرهُ بَِما ِشئَْت فِيِهْم. فَنَادَانِي َملَُك اْلِجبَاِل، فََسلهَم َعلَيه

دُ. فَقَاَل: ذَِلَك فِيَما ِشئَْت، إِْن ِشئَْت أَْن أُْطبَِق َعلَْيِهُم األَْخَشبَْينِ  فَقَاَل لَهُ َرُسوُل هللاِ «. ُمَحمه

بَْل أَْرُجو أَْن يُْخِرَج هللاُ ِمْن أَْصالبِِهْم َمْن يَْعبُدُ هللاَ َوْحدَهُ َل ) صلي هللا عليه وسلم: 

  2 ( يُْشِرُك بِِه َشْيئًا

قوله بوالدتهم علي الفطرة: ورد في صحيح   - 2

البخاري عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال: قال 

النبي صلى هللا عليه وسلم:)) َما ِمْن َمْوُلوٍد ِإاله 

ُد َعَلى اْلِفطَْرِة، َفَأَبَواُه ُيَهوِ َداِنِه َأْو ُيَنصِ َراِنِه ُيولَ 

 3َأْو ُيَمجِ سَاِنهِ ((  

 اَلهتمام باألطفال المرضى غير المسلمين ودعوتهم لإلسالم : - 3

كان حريًصا على زيارة مرضى أطفال غير المسلمين ودعوتهم إلي اإلسالم, عن   

ُ َعلَيِه أنس بن مالك رضي هللا عنه . )  أَنه ُغاَلًما ِمَن اليَُهوِد َكاَن يَخدُُم النهبِيه َصلهى َّللاه

ُ َعلَيِه َوَسلهَم يَعُودُهُ ، فَقَعَدَ ِعندَ َرأِسِه ، فَقَاَل :  َوَسلهَم فََمِرَض ، فَأَتَاهُ النهبِيُّ َصلهى َّللاه

سِلم . فَنََظَر إِلَى أَبِيِه َوهَُو ِعندَ َرأِسِه ،  َۖ ُ َعلَيِه َوَسلهَم أَ فَقَاَل لَه : أَِطع أَبَا القَاِسِم َصلهى َّللاه

ِ الِذي أَنقَذَهُ ِمَن النه  ُ َعلَيِه َوَسلهَم َوهَُو يَقُوُل : الَحمدُ ّلِِله اِر . فَأَسلََم ، فََخَرَج النهبِيُّ َصلهى َّللاه

 )4 

                                                             
 (38/486،485اإلمام أحمد في "مسنده" ) - 1
 ( 9837، 1323صحيح البخارى: كتاب بدء الخلق ح )    - 2
 2658كتاب القدر   -صحيح مسلم - 3
 (1356رواه البخاري ) - 4
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 الحرص على الطفل غير المسلم صاحب الموهبة   - 4

ُ َعلَْيِه َوَسلهَم إِلَى ُحنَْين  قَاَل أَ  ِ َصلهى َّللاه بُو َمْحذُوَرةَ : َخَرْجُت فِي َعَشَرةِ فِتْيَان  َمَع النهبِي 

ُ َعلَْيِه َوسَ  ُن نَْستَْهِزُئ بِِهْم , فَقَاَل النهبِيُّ َصلهى َّللاه لهَم : َوهَُو أَْبغَُض النهاِس إِلَْينَا , فَقُْمنَا نَُؤذ ِ

 ُ ُ " ائْت نُوا " , فَأَذهنُوا فَُكْنُت آِخَرهُْم , فَقَاَل النهبِيُّ َصلهى َّللاه ونِي بَِهُؤَلِء اْلِفتْيَاِن , فَقَاَل : أَذ ِ

ْن ألَْهِل َمكهةَ َوقُْل ِلعَتهاِب ْبِن  َعلَْيِه َوَسلهَم : " نَعَْم , َهذَا الهِذي َسِمْعُت َصْوتَهُ اذَْهْب فَأَذ ِ

ْن ألَْهِل َمكهةَ , َوَمَسَح َعلَى نَاِصيَتِي أَِسيد  : أَ  ُ َعلَْيِه َوَسلهَم أَْن أَذ ِ ِ َصلهى َّللاه َمَرنِي َرُسوُل َّللاه

 ُ ُ أَْكبَُر , أَْشَهدُ أَْن َل إِلَهَ إَِل َّللاه ُ أَْكبَُر , َّللاه ُ أَْكبَُر , َّللاه ُ أَْكبَُر , َّللاه   , أَْشَهدُ , َوقَاَل : قُِل : َّللاه

تَ  ِ , َمره دًا َرُسوُل َّللاه ِ , أَْشَهدُ أَنه ُمَحمه دًا َرُسوُل َّللاه ُ , أَْشَهدُ أَنه ُمَحمه ْيِن ثُمه أَْن َل إِلَهَ إَِل َّللاه

تَْيِن , ِ َمره دًا َرُسوُل َّللاه تَْيِن , أَْشَهدُ أَنه ُمَحمه ُ َمره َحيه َعلَى  اْرِجْع , َوأَْشِهدْ أَْن َل إِلَهَ إَِل َّللاه

ُ , فَ  ُ أَْكبَُر , َل إِلَهَ إَِل َّللاه ُ أَْكبَُر , َّللاه تَْيِن , َّللاه تَْيِن , َحيه َعلَى اْلفاَلحِ َمره إِذَا الصهالةِ َمره

تَْيِن , َوإِذَا أَقَْمَت فَ  ْبحِ , فَقُِل : الصهالةُ َخْيٌر ِمَن النهْوِم َمره قُْلَها أَذهْنَت بِاألُولَى ِمَن الصُّ

تَْيِن : قَدْ قَاَمِت الصهالةُ قَْد قَاَمِت الصهالةُ , أََسِمْعَت ؟ " ، قَاَل : فََكاَن أَبُو َمْحذُوَرةَ َل  َمره

ُ َعلَْيِه َوَسلهَم َمَسَح َعلَْيَها .  ِ َصلهى َّللاه  1يَُجزُّ نَاِصيَتَهُ َوَل يَْفِرقَُها , ألَنه َرُسوَل َّللاه

  

  

 

 

 ةالدولي واَلتفاقيات اإلسالم بين عليها متنازع حقوق: السادس لفصلا
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 دينه تغيير حرية:  الخامس المبحث

 التبني في الطفل حق:  السادس المبحث

 اآلخر الجنس مع مساواته في الطفل حق:  السابع المبحث

 النتائج أهم

 البحث مراجع

    فهرس البحث

 

 

 

   للحدود اعتبار أي دون التعبير في الطفل حق:  األول المبحث

 كلمة )الحرية( لغةً :: معني  -ا 

ة، قال  (، والحر معناه الخالص من الرق وجمعه أحرار وهي ُحره منسوبة إلى )الُحر 

ا فأُْعتِق . يقال : َحره العَْبدُ يحر  ر : الذي ُجِعل من العَبيد ُحرًّ في النهاية : )المَحره

ا، ومنه حديث أبي هريرة رضي هللا عنه )  فأنَا أبو حَراراً بالفتح : أي صار ُحرًّ

رُ   1  ( أي المْعتَق(  هريرة الُمَحره

م والحرية في قانون حقوق اإلنسان : ورد في إعالن حقوق اإلنسان الصادر عا

 «. حق الفرد في أن يفعل ما َل يضر باآلخرين»إن الحرية: هي  1789

 :اَلصطالح تعريف الحرية في  -ب 

ء حقه وأداء واجبه دون تعسف ما وهبه هللا لإلنسان من مكنة التصرف َلستيفا»هي 

 2« أو اعتداء

                                                             
 1/931 األثير ابن:  النهاية - 1
   .2مفهوم الحرية من المنظور اإلسالم لـ يوسف محمد أبو سليمة : نابلس فلسطين ص/ - 2
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: قال ابن فارس : " ) رأى ( الراء والهمزة غةللفي امعنى كلمة )الرأي(  -ج 

والياء أصل يدل على نظر وإبصار بعين أو بصيرة ،  فالرأي: ما يراه اإلنسان في 

 .1 األمر، وجمعه اآلراء "

 في عقله حول أمر ما  : ما يتصوره اإلنسانالرأى اصطالحامعني كلمة  -د 

2 . 

 -من مظاهر تشجيع اإلسالم علي حرية الرأي للطفل : -ه 

ِ صلى هللا عليه وسلم  - 1 )  "َعِن اْبِن ُعَمَر ـ رضى هللا عنهما ـ قَاَل قَاَل َرُسوُل َّللاه

إِْذِن َرب َِها، َوَلَ تَُحتُّ َوَرقََها أَْخبُِرونِي بَِشَجَرة  َمثَلَُها َمثَُل اْلُمْسِلِم، تُْؤتِي أُُكلََها ُكله ِحين  بِ 

ا لَْم يَتََكله  ." َما قَاَل فََوقََع فِي نَْفِسي أَنهَها النهْخلَةُ، فََكِرْهُت أَْن أَتََكلهَم َوثَمه أَبُو بَْكر  َوُعَمُر، فَلَمه

ا َخَرجْ  ,"ِهَي النهْخلَةُ  "النهبِيُّ صلى هللا عليه وسلم  ُت َمَع أَبِي قُْلُت يَا أَبَتَاْه َوقََع فِي فَلَمه

 .انَْفِسي أَنهَها النهْخلَةُ, قَاَل َما َمنَعََك أَْن تَقُولََها لَْو ُكْنَت قُْلتََها َكاَن أََحبه إِلَىه ِمْن َكذَا َوَكذَ 

 3( .، فََكِرْهتُ قَاَل َما َمنَعَنِي إَِله أَن ِي لَْم أََرَك َوَلَ أَبَا بَْكر  تََكلهْمتَُما

ُ َعلَْيِه َوَسلهَم ) أُتَِي بَِشَراب   - 2 ِ َصلهى َّللاه َعْن َسْهِل ْبِن َسْعد  اأْلَْنَصاِريِ  ، أَنه َرُسوَل َّللاه

ْن فََشِرَب ِمْنهُ ، َوَعْن يَِمينِِه ُغاَلٌم ، َوَعْن يََساِرِه اأْلَْشيَاُخ ، فَقَاَل ِلْلغاَُلِم : أَتَأْذَُن ِلي أَ 

ِ ، ََل أُوثُِر بِنَِصيبِي ِمْنَك أََحدًا ، قَاَل : ِ يَا َرُسوَل َّللاه  أُْعِطَي َهُؤََلِء ؟ فَقَاَل اْلغاَُلُم : ََل َوَّللاه

ُ َعلَْيِه َوَسلهَم فِي يَِدِه ( 4فَتَلههَ  ِ َصلهى َّللاه  5َرسُوُل َّللاه

 حاجة الطفل إلى الحرية: -ل 

،مثل اسيةة ومنها حرية الرأي واَلنطالق من حاجاته األستعد حاجة الطفل إلى الحري

 وًكاحاجته للنوم،الطعام،وهذه الحاجة األساسية بحرمانه منها , سيصدر عنه سل

 مزعًجا لمن حوله 

                                                             
 (.2/472) اللغة مقاييس معجم - 1
 .1/66 الموقعين إعالم في القيم ابن كالم راجع - 2
   6144:   -البخاري   - 3
: ) فتله( بفتح الفوقية والالم المشددة أي وضعه ) رسول  181قال مالك في الموطأ حديث   - 4

هللا صلى هللا عليه وسلم في يده( أي الغالم ففيه تقديم األيمن في الشرب ونحوه وإن صغيًرا أو 

 مفضوَلً 
 181, ومالك  3901مسلم  - 5
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حدود حرية الرأي , تقول دكتورة زهرة زكريا  )وَل تعني الحرية اَلرتخاء 

تعني اإلهمال وغض البصر عن التربوي:ما أن منح الحرية واَلستقاللية للطفل،َل 

موعد عودة األطفال أو حتى التأكد واَلستفسار عن األصدقاء أو الصديقات،فالبد من 

تتبع ومراقبة األطفال عن َكثَب، ومناقشتهم باستمرار،ومتابعة سلوكهم، واَلهتمام 

بمشاكلهم،وأن يدرك األطفال بجالء ووضوح، حدود حريتهم، وأن اَلستئذان من 

أما ,  ومشورتهم وطاعتهم،َل ينفي أو يتعارض مع حريتهم أو استقاللهمالوالدين 

 أسيًرا منفلتًا رجاًل  لنا يخرج أن شأنه للطفل،فمن وقواعد حدود وضعالتسيب وعدم 

  1 .(الحياة في رسالته متطلبات مع لتتماشى حاجاته طوع أن يستطيع لرغباته،َل

 :-باستمرار :أضرار عدم منح الطفل حرية الرأي وكبته  -ع 

 وهو )  إن تضييق الخناق على الطفل باستمرار،وإشعاره بأنه مراقب طوال الوقت

 جيتهسيلعب، أو يأكل، و يتكلم مع أحد إخوته،معناه أننا نمنعه من التصرف على 

 وكأننا نريد أن نصبه في قالب..!

وانعدام الثقة والنتيجة الطبيعية لهذا اللون من مصادرة الحرية هو شعوره بالنقص 

بالنفس والخوف من المسئولية، كما يجعله َل يستطيع التكيف مع أقرانه بسهولة، 

أو المدرسة إلى درجة التحدي،  ويظل يقاوم بشدة السلطة المفروضة عليه من األسرة

وَل يعترف بخطئه أبدًا، ويلجأ إلى الغضب والصراخ والعنف والتهديد، وما ذلك إَل 

اَلبن للحرية المنضبطة بالتوجيه واإلرشاد، ووقوعه تحت  صورة من صور افتقاد

   2طائلة التربية المستبدة.

 رضي نهي اإلسالم  عن حرية التعبير بال قبود , وهذا يتضح مع عمر ابن الخطاب

 -هللا عنه في المثال التالي :

ُ  َرِضيَ  اْلَخطهابِ  ْبنَ  ُعَمرَ  أَنه  ، َجابِر   َعنْ  ُ  َصلهى النهبِيه  أَتَى َعْنهُ  َّللاه  بِِكتَاب   َوَسلهمَ  َعلَْيهِ  َّللاه

ِ  َرُسولَ  يَا:  فَقَالَ  ، اْلُكتُبِ  بَْعِض  ِمنْ  أََصابَهُ   أَْهلِ  بَْعِض  ِمنْ  َحَسنًا ِكتَابًا أََصْبتُ  إِن ِي ، َّللاه

ُكونَ : "  َوقَالَ  فَغَِضبَ :  قَالَ  ، اْلِكتَابِ  ِ  بِيَِدهِ  نَْفِسي َوالهِذي ؟ اْلَخطهابِ  اْبنَ  يَا فِيَها أَُمتََهو 

ثُونَُكمْ  َشْيء   َعنْ  تَْسأَلُوهُمْ  َل ، نَِقيهةً  بَْيَضاءَ  بَِها ِجئْتُُكمْ  لَقَدْ  بُوا بَِحق    فَيُُحد ِ  أَوْ  ، بِهِ  فَتَُكذ ِ

                                                             
 للكتاب، العامة المصرية الهيئة:  القاهرة زكريا، عاطفة زهرة: وعواقبها الخاطئة التربية  - 1

 (.146)ص 1994
 (، بتصرف67نقاًل عن دليل التربية األسرية: د.عبد الكريم بكار،دار اإلعالم دمشق ص) - 2
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 " يَتهبِعَنِي أَنْ  إَِل َوِسعَهُ  َما اَحيًّ  َكانَ  ُموَسى أَنه  لَوْ  بِيَِدهِ  نَْفِسي َوالهِذي ، بِهِ  فَتََصدهقُوا بِبَاِطل  
1   

 قوقح اتفاقية في للحدود اعتبار أي دون التعبير في الطفل حق -ي 

 -: الطفل

لمادة ا في الطفل حقوق من حق للحدود اعتبار أي دون التعبير كون على النص جاء 

 في الحق للطفل يكون :) أنه على نصت حيث الطفل حقوق اتفاقية من عشر الثالثة

 تلقيهاو واألفكار أنواع المعلومات جميع طلب حرية الحق هذا ويشمل التعبير، حرية

 أو الفن، وأ أو الطباعة، الكتابة أو بالقول سواء للحدود، اعتبار أي دون وإذاعتها،

 .الطفل يختارها أخرى وسيلة بأية

 أنو عليها القانون ينص أن بشرط القيود، لبعض الحق هذا ممارسة إخضاع يجوز. 

   سمعتهم، أو الغير حقوق احترام( أ) :يلي ما لتأمين تكون َلزمة

 (.عامة ال اآلداب أو العامة الصحة أو العام، النظام أو الوطني األمن حماية( ب)

وضعفه  جاءت الشريعة اإلسالمية بما يناسب الطفل  -ذلك : في اإلسالم حكم

ر ن أفكايه مينفعه وَل يضره , وبما يحم وحاجته إلي تقوية إيمانه وتنمية مواهبه بما

ية اتفاق سالمواتجاهات وميول تضره وتفسد عليه دينه ودنياه , وهذا مما يخالف فيه اإل

 حقوق الطفل التي أعطت الطفل حدودا للتعبير َل نهاية وَل فاصل لها .

 يف ,لقد حرص النبي صلي هللا عليه وسلم علي اإلهتمام بالقرآن والحديث الشرو

فما  ,يهم عدم اَللتفات لكتب أهل الكتاب , هذا مع الصحابة الكرام رضوان هللا علو

 بالكم مع أطفال في عصور الفتن والجهل ؟؟

 األطفال  ضرب:  الثاني المبحث

 -الطفل : حقوق اتفاقية في بالضرب العقاب عدم في الطفل حق -ا 

 ادةالم في الطفل حقوق اتفاقية في بالضرب العقاب عدم في الطفل حق إقرار جاء

 التاسعة

                                                             
 ( .6/34" ) الغليل إرواء"  في األلباني وحسنه ،( 14736) أحمد رواه - 1
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 داريةواإل التشريعية التدابير جميع األطراف الدول تتخذ) : أن على نصت حيث عشر

 أو الضرر، أو العنف، أشكال كافة من الطفل لحماية والتعليمية المالئمة واَلجتماعية

 وإساءة ،إهمال على المنطوية المعاملة أو العقلية، واإلهمال أو البدنية، اإلساءة

 الدالو رعاية في وهو اإلساءة الجنسية،  ذل في بما اَلستغالل، أو المعاملة،

 يتعهد خرآ أي شخص أو عليه،( القانونيين األوصياء) القانوني الوصي أو( الوالدين)

 .برعايته الطفل

 وضعل فعالة إجراءات اَلقتضاء، حسب الوقائية، التدابير هذه تشمل أن ينبغي. 

 برعايتهم، الطفل يتعهدون الذين  وألولي للطفل الالزم الدعم لتوفير ةبرامج اجتماعي

 مذكورةال الطفل معاملة إساءة حاَلت ولتحديد الوقاية، من األخرى وكذلك لألشكال

 تابعتها،وم ومعالجتها، فيها، والتحقيق بشأنها واإلحالة عنها، اآلن،واإلبالغ حتى

 .اَلقتضاء القضاء حسب لتدخل  وكذل

 تتدرح على النحو اآلتي: في اإلسالم العقوبات -ب 

 . الوعظ واَلرشاد والتوجيه. ١

 . العبوس. ٢

 . اإلعرا ض.٣

 . الزجر.٤

  . التهديد. ٥

 . التوبيخ.٦

 . الهجر.٧

 . الحرمان.٨

 . تعليق العصا. ٩

  . العقوبة الوعظية ١٠
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 محاسن على وحمله تأديبه بقصد عنده يتعلم الذي الصبي ضرب للمعلم يجوز

 والشافعية المالكية و الحنفية من الفقهاء عامة قول وهذا سيئها، عن وزجره األخالق

 .1 والحنابلة

قال صلى هللا عليه وسلم ) ُكلُّكُْم َراٍع َوَمسُْئوٌل َعْن  

 2َرِعيهِتهِ  ( 

 : -صلى هللا عليه وسلم  -وقول النبي 

" ُمُروا َأْوالَدُكْم بِالصهالِة َوُهْم َأْبَناُء سَبِْع ِسِنيَن 

َواْضِرُبوُهْم َعَليَْها َوُهْم َأْبَناُء َعشٍْر َوَفرِ ُقوا َبيَْنُهمْ 

 3ِفي اْلَمَضاجِعِ " 

 شروط ضرب الطفل للمعلم وغيره  -ج 

لى نبيه عالتدأ بالشروط األول: أَل يلجأ إلى الضرب إَل بعد أن يتدرج في التأديب فيب

اب ، بالعق هديدالخطأ ثم بالنصح، والتوجيه، فإن لم يفد ينتقل إلى التوبيخ والزجر والت

 دون اللجوء إلى األلفاظ البذيئة .

عليه أن يزجر المتخاذل في ضبطه "  –رحمه هللا  –يقول أبو الحسن القابسي 

 4بالوعيد، والتقريع َل بالشتم" 

 صبي يعقل التأديب    .الشرط الثاني : أن يكون ال

عن ضرب المعلم الصبيان فقال: "على قدر ذنوبهم  –رحمه هللا  –سئل اإلمام أحمد 

 5ويتوقى بجهده الضرب وإن كان صغير َل يعقل فال يضربه" 

الشرط الثالث: أن يغلب على الظن المعلم أن الضرب يحقق المقصود منه وهو 

 6التأديب 

                                                             
 537 /5 م1968 - هـ1388    طبع رقم بدون: الطبعة القاهرة مكتبة:   قدامة َلبن المغني -   1
 1829، 1459 /3، وأخرجه مسلم ، 853، 304 /3أخرجه البخاري  - 2
 /1واللفظ له، واإلمام أحمد في مسنده  495رقم   – 334 /1أخرجه أبو داود في ستته     - 3

 .5868، وصححه األلباني في صحيح الجامع برقم 187 – 180
 79تحرير المقال في آداب وأحكام وفوائد يحتاج إليها مؤدبو األطفال َلبن حجر ص  - 4
  537 /5م 1968 -هـ 1388المغني َلبن قدامة  : مكتبة القاهرة الطبعة: بدون رقم طبع      - 5
دار  -للمملكة المغربية  -المعيار المعرب، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية للوتشريسي   - 6

   258: 250 /8...  -1981رب اإلسالمي      الغ
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الشرط الرابع: أن يباشر المعلم أو األب أو األم ضرب التلميذ بنفسه فال يوكله لغيره 

   1من الصبيان حتى َل يؤدي ذلك إلى الضغائن واألحقاد بينهم 

الشرط الخامس: أن يتجنب ضرب الطفل حال الغضب َلحتمال أن يكون الضرب 

 2لتأديب واإلصالح لشفاء غيظه فيخرج عن القصد الذي ألجله أبيح الضرب وهو ا

 الشرط السادس: أن يكون الضرب ضربا مشروعاً كما وكيفاً وموضعاً.

أن يكون الضرب  –رحمهم هللا تعالى  –فمن حيث الكم والكيف أشترط بعض الفقهاء 

خفيفاً، ولم يتجاوز فيه ثالث ضربات , جاء في المغني، "إذا ضرب المعلم ثالثاً كما 

ر... فليس بضامن وإن ضربه ضرباً شديداً مثله َل يكون قال التابعون وفقهاء األمصا

 3أدباً للصبي ضمن" 

أما من حيث الموضع فيتجنب ضرب الصبي في المواضع التي َليجوز الضرب  

فيها كالوجه ، والرأس، والصدر، والبطن، والمقاتل، فيكون الضرب مما يؤلم وَل 

المة كالضرب على الرجلين يضر فيختار المواضع التي يحصل بضربها اإليالم والس
4 

الشرط السابع: أن يكون المعلم مأذوناً له في التأديب من الولي كما قال بذلك جمهور  

 5الفقهاء  

 

  الحروب في المشاركة عدم في الطفل حق:  الثالث المبحث 

 الحروب في اتفاقية حقوق الطفل في المشاركة عدم في الطفل حق

:- 

  وذلك الحروب، في المشاركة عدم في الطفل حق على الطفل حقوق اتفاقية نصت

 المادة في

                                                             
، وتحرير المقال، َلبن 175 /10 1981روضة الطالبين، للنووي ط المكتب اإلسالمي عمان  - 1

 .80حجر ص 
 590 /3فتاوى للبارزلي ط دار الغرب اإلسالمي بيروت    - 2
 .327 /8م 1968 -هـ 1388المغني َلبن قدامة  : مكتبة القاهرة الطبعة: بدون رقم طبع     - 3
 258 /8ج   -  1981المعيار المعرب للونشريسي ط. أوقاف المغربية  - 4
 1991هـ / 1412روضة الطالبين : للنووي    : المكتب اإلسالمي  عمان الطبعة: ط الثالثة،  - 5



  

143  
 

 :تقول حيث والثالثين الثامنة

في  عليها قةالمنطب الدولي اإلنساني القانون قواعد رمتحت بأن األطراف الدول تتعهد. 

 .القواعد هذه احترام تضمن وأن بالطفل، الصلة وذات المسلحة المنازعات

 ألشخاصا يشترك أَل تضمن لكي عمليا الممكنة التدابير جميع األطراف الدول تتخذ. 

 .الحرب في مباشرا اشتراكا سنة عشرة خمس سنهم يبلغ لم الذين

 اتهاقو في سنة عشرة خمس سنه تبلغ لم شخص أي تجنيد عن األطراف الدول تمتنع. 

 كنهاول سنة عشرة خمس سنهم بلغت الذين األشخاص بين من التجنيد وعند المسلحة،

 لمن ةاألولوي إلعطاء تسعي أن األطراف الدول على يجب سنة، عشرة تبلغ ثماني لم

 .سنا أكبر هم

بحماية  يالدول اإلنساني القانون بمقتضى َللتزاماتها وفقا األطراف، الدول تتخذ. 

 تضمن يلك عمليا الممكنة التدابير جميع المسلحة، المنازعات في المدنيين السكان

 (مسلح  بنزاع المتأثرين ورعاية األطفال حماية

 جاوزأقر اإلسالم قواعد عظيمة للطفل عند حدوث نزاعات مسلحة, ضمانا لعدم الت

 في حقوق هؤَلء الضعفاء .

 بيل هللاساعتبر اإلسالم البلوغ شرطا من شروط الجندية في  -: شرط البلوغ - 1

 , فال يجب الجهاد علي الطفل

 ُ ُ َعلَْيِه َوَسلهَم يَْوَم َعِن اْبِن ُعَمَر َرِضَي َّللاه ِ  َصلهى َّللاه َعْنُهَما قَاَل : ) ُعِرْضُت َعلَى النهبِي

أُُحد  ، َوأَنَا اْبُن أَْربََع َعْشَرةَ فَلَْم يُِجْزنِي ، ثُمه َعَرَضنِي يَْوَم اْلَخْندَِق ، َوأَنَا اْبُن َخْمَس 

 1َعْشَرةَ َسنَةً فَأََجاَزنِي (

 في شرح الحديث )هذا دليل لتحديد البلوغ بخمس عشرة سنة قال النووي , رحمه هللا

، وهو مذهب الشافعي واألوزاعي وابن وهب وأحمد وغيرهم ، قالوا : باستكمال 

خمس عشرة سنة يصير مكلفا وإن لم يحتلم ، فتجري عليه األحكام من وجوب العبادة 

 2وغيره ( 

 شتراط القوة البدنية الالزمة  -2
                                                             

 1868النووى  صحيح مسلم : شرح - 1
 14باب بيان سن البلوغ   ص  -كتاب اإلمارة -صحيح مسلم شرح النووى - 2
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سلم وكفائته يلتحق بجيش المجاهدين . َلجازة الرسول صلي هللا عليه فمن يثبت 

 سمرة ورافع وهما ابني خمسة عشرة سنة كما في الحديث اآلتي

 ُ ِ ، َصلهى َّللاه يِ  ْبِن ِسنَان  : يَا أَبَِت ، أََجاَز َرسُوُل َّللاه قَاَل َسُمَرةُ ْبُن ُجْندَب  ِلَربِيبِِه ، ُمِر 

يُّ ْبُن َعلَْيِه َوَسلهمَ   ، َرافَِع ْبَن َخِديج  ، َوَردهنِي َوأَنَا أَْصَرعُ َرافَِع ْبَن َخِديج  . فَقَاَل ُمِر 

ِ ، َردَدَْت اْبنِي َوأََجْزَت َرافَِع ْبَن َخِديج  ، َواْبنِي يَْصَرُعهُ . فَقَاَل  ِسنَان  : يَا َرُسوَل َّللاه

ُ َعلَْيِه َوَسله  َم ، ِلَرافِع  َوَسُمَرةَ : تََصاَرَعا ، فََصَرَع َسُمَرةُ َرافِعًا ، النهبِيُّ ، َصلهى َّللاه

ُ َعلَْيِه َوَسلهَم   ِ ، َصلهى َّللاه  1فَأََجاَزهُ َرُسوُل َّللاه

 

  دينه تغيير حرية:  الرابع المبحث

 -الطفل : حقوق اتفاقية في التدين حرية في الطفل حق -ا 

 المادة نم األولى الفقرة في يريده الذي الدين اختيار حرية في الطفل حق إقرار جاء

 الرابعة

 في الطفل حق األطراف الدول تحترم:)  أن على نصت حيث اَلتفاقية من عشر

 الفكر حرية

  .والدين والوجدان

 الطفل تابع لدين والديه حكم اإلسالم :  –ب 

هؤَلء يحكم بإسالمهم ) اتفق الفقهاء على أنه إذا أسلم األب وله أوَلد صغار ...فإن 

 2تبعا (

ق وكذلك أوَلد اليهود يهود وأوَلد النصاري نصاري , وَل يجبرون علي اعتنا

 اإلسالم

يهتَُهْم َوَما أَلَتْنَاهُ  يهتُُهْم بِإِيَمان  أَْلَحْقنَا بِِهْم ذُِر  ْم ِمْن قال تعالي ) َوالهِذيَن آَمنُوا َواتهبَعَْتُهْم ذُِر 

ْيء  ُكلُّ اْمِرئ  بَِما َكَسَب َرِهيٌن ( َعَمِلِهْم ِمْن شَ 
3 

                                                             
    2893البخاري  - 1
 - 1404الكويت  ط  -الموسوعة الفقهية الكويتية : وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية   - 2

 (270/ 4هـ   :  ) 1427
 21سورة الطور  - 3
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ورد في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال: قال النبي صلى هللا 

َرانِِه أَْو  دَانِِه أَْو يُنَِص  عليه وسلم:)) َما ِمْن َمْولُود  إَِله يُولَدُ َعلَى اْلِفْطَرةِ، فَأَبََواهُ يَُهِو 

َسانِِه ((    1يَُمِج 

سير الضحاك ) من أدرك ذريته اإليمان, فعملوا بطاعتي ألحقتهم بآبائهم في الجنة, تف

 2وأوَلدهم الصغار أيضا على ذلك ( 

من  يكونوبذلك يتبين أن الطفل تابع لوالديه المسلمين وليس من حقه تغيير دينه ل

 أصحاب النار

 -: سبب أخروي لعدم قبول تغيير دين الطفل من اإلسالم لغيره -ج 

، وأن  ما عداه باطل َوَمن يَْبتَغِ َغْيَر اإلْسالِم ِدينًا فَلَن يُْقبََل  )  اإلسالم هو الدين الحق 

 3( اْلـَخاِسِريَن  ِمْنهُ َوهَُو فِي اآلِخَرةِ ِمنَ 

 ليه.عفليس للطفل حري ة في اَلعتقاد، بل مطلوب منه اإليمان، ولكن َل يُكَره 

 

 

 

 

   التبني في الطفل حق:  الخامس المبحث

 4من تبنيت فالنا أي اتخذته ابنا  -: التبني لغة -ا 

 التبني في اإلصطالح : -ب 

                                                             
 2658كتاب القدر   -صحيح مسلم - 1
 22تفسير الطبري سورة الطور ج  - 2
 85آل عمران:  - 3
 56مختار الصحاح : الرازى مادة بني ص  -4
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، وهذا منهي عنه شرعا 1اتخاذ الشخص غير ولده ولدا له في األحكام المتعلقة بالولد 

ِ فَإِْن لَْم تَْعلَُموا آباَءهُْم فَإِْخوانُُكْم فِي  بقوله تعالى: }ادْعُوهُْم آِلبائِِهْم هَُو أَْقَسطُ ِعْندَ َّللا 

يِن َوَمواِليُكْم{   2الد ِ

 -الطفل : حقوق اتفاقية في التبني في الطفل حق -ج 

 نصت يثح العشرين المادة في الطفل حقوق اتفاقية في بالتبني الطفل حق إقرار ورد

 :أن على

حفاظا  له، حيسم َل الذي أو العائلية بيئته من دائمة أو مؤقتة بصفة المحروم للطفل )

 ينخاصت ومساعدة حماية في الحق البيئة،  تل في بالبقاء الفضلى، مصالحه على

 .الدولة توفرهما

 .لطفلا هذا لمثل بديلة رعاية الوطنية، لقوانينها وفقا األطراف، الدول تضمن. 

 في ةالوارد الكفالة أو الحضانة، أمور، جملة في الرعاية، هذه تشمل أن يمكن. 

 لرعاية بةمناس مؤسسات في اإلقامة الضرورة، عند أو، التبني، أو القانون اإلسالمي،

 َلستصواب الواجب اَلعتبار إيالء ينبغي الحلول، في وعند النظر األطفال،

 اللغوية (و والثقافية والدينية اإلثنية ولخلفية الطفل الطفل تربية في اَلستمرارية

ً في الجاهلية وكان من تبنى غير ولده ينسب إليه وير  يخلو وثه، كان التبني معروفا

متبنى د البزوجته وبناته، ويحرم على المتبني زوجة متبناه، وبالجملة كان شأن الول

 يع األمورشأن الولد الحقيقي في جم

 -: 3خصائص التبني  -د 

 يتميز نظام التبني بعدة خصائص تميزه عن األنظمة المشابهة له .

معات لمجتاعرفته المجتمعات العربية في العصور الجاهلية و  ا. التبني نظاما قديم1

 الغربية عند الرومان و اليونان.

 . وليةدو برتوكوَلت . التبني مقنن في ظل المجتمعات الحديثة في قوانين داخلية 2

                                                             
 حرف التاء - معجم المصطلحات واأللفاظ الفقهية  : د محمود عبد الرحمن  - 1
    5سورة األحزاب: اآلية   - 2
 –مذكرة مكملة لنيل الماجستير   –نقال عن ) التبني في القانون الوضعي والشريعة اإلسالمية  - 3

     11و  10ص  2014 –جامعة محمد خضير  الجزائر  –خليفة جاب هللا 
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 . ينصب التبني على القصر دون سواهم ذكرا كان أم أنثى.3

 عيا.ا شر. يتميز التبني بإلحاق نسب المتبنى القاصر بنسب المتبني واعتباره أبن4

 . تنزيل المتبنى منزلة اَلبن الصلبي بمساواته في الحقوق معه.5

 . يكون المتبني شخصا رشدا ذكرا أم أنثى كان.6

 إمكانية تبني أي طفل بغض النظر عن جنسيته.. 7

 وبني . يغلب على التبني الطابع الشكلي و اإلجرائي فهو بمثابة عقد بين المت8

 األشخاص والهيئات الراعية للطفل المرشح للتبني .

. يتميز التبني بخصوصية تصديره بموجب حكم قضائي بعد إجراءات تحقيق 9

 ي .معمقة رعاية لمصلحة الطفل ألفضل

ه علي . التبني يعطي للمتبنى الحق في اإلرث من المتبنى وفي نفس الوقت يلقى10

 واجبات مثل اَلبن الشرعي .

ية . إن مضمون التبني يشمل الوَلية التامة على نفس ومال المتبنى من رعا11

 نى .وتربية وتمثيل قانوني في إدارة وتصرف في األموال وكل ذلك من قبل المتب

 لتبني:أضرار ا-ل  

 -: َل يخلو نظام التبني من مفاسد كثيرة منها

ة، أنه يأتي بشخص أجنبي يعيش مع أجنبيات عنه َل تربطه بهن رابطة مشروع -1

ن أنه فيط لع منهن على ما حرم هللا اَلطالع عليه، ويحرم عليه الزواج منهن مع

 محلهالت له.

ن ن كاة المتبنى عليهم إأنه يحمل األقارب واجبات تترتب على ذلك، فتجب نفق -2

 محتاجاً إليها، ويشاركهم في الميراث، فيحرمهم من بعض حقوقهم.

ً اقد يستخدم التبني وسيلة للحرمان، وذلك بأن يعمد صاحب المال فيتبنى  -3 ليرث  بنا

ر ماله، ويحرم منه أصحاب الحق في الميراث من إخوة وأخوات، فيغرس ذلك بذو

 ككها، ويقطع حبل المودة بين أفرادها.الشقاق والحقد بين األسر ويف

 -:في اإلسالم  حكم التبني -ط 
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 التبني لألطفال على قسمين : ممنوع ، وغير ممنوع .

أما الممنوع : فهو تبني الطفل باعتبار أنه ولد للمتبني له أحكام الولد ، فهذا َل يجوز ، 

 1(  أَْبنَاَءُكْم  أَْدِعيَاَءُكمْ  َجعَلَ  َوَماوقد أبطله هللا في القرآن في قوله تعالى : )

ً ، وهو اإلحسان إلى الطفل ، وتربيته التربية الدينية  وقسم مباح وقد يكون مستحبا

الصالحة ، وتوجيهه التوجيه السليم ، وتعليمه ما ينفعه في دينه ودنياه ، ولكن َل 

يجوز أن يسلم إَل لمن عرف باألمانة والديانة وحسن السلوك ، وتحققت مصلحة 

الد بحيث َل يذهب به إلى بلد قد يكون وجوده فيها الطفل عنده ، وأن يكون من أهل الب

ً لفساد دينه في المستقبل ، فعليه إذا تمت في حق كل واحد منهما هذه الشروط  سببا

 2المذكورة فال بأس بدفع اللقيط المجهول النسب إليه 

 والبديل الكفالة باليتيم واللقيط

 اآلخر الجنس مع مساواته في الطفل حق:  السادس المبحث

ْت َكِلَمةُ َربِ َك  جاءت الشريعة اإلسالمية بالرحمة والعدل , قال تعالي ) -تمهيد : َوتَمه

 4)ِصْدقًا َوَعْدَل(، يقول: ) كملت كلمة ربك من الصدق والعدل ( ,  3ِصْدقًا َوَعْدَل ( 

باته متطلووالصحيح العدل بين اَلناث والذكور وليس التسوية ألن لكل منهما تكوينه 

 الخاصة.

 5قال تعالي ) َولَْيَس الذهَكُر َكاأْلُْنثَى (

َجاِل  ُ َعلَْيِه َوَسلهَم اْلُمَخنهثِيَن ِمْن الِر  و َعْن اْبِن َعبهاس  قَاَل: ))لَعََن النهبِيُّ َصلهى َّللاه

اَلِت ِمْن النِ َساِء َوقَاَل أَْخِرُجوهُْم ِمْن بُيُوتُِكْم قَاَل فَأَخْ  ُ َعلَْيِه َواْلُمتََرِج  َرَج النهبِيُّ َصلهى َّللاه

 6َوَسلهَم فاَُلنًا َوأَْخَرَج ُعَمُر فاَُلنًا (( 

 :من الفروق في الفقه بين الغالم والجارية

                                                             
  4-األحزاب -1
مكة المكرمة:   -مطبعة الحكومة   -فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم مفتي السعودية السابق  - 2

 ه1399
 115سورة األنعام  - 3
 122ص  11ج   : الطبري تفسير الطبري - 4
 36سورة آل عمران  -  5
 ( 5886اَلستئذان ) -صحيح البخاري  - 6
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 يُنَضُح من بول الغالم  ويُْغَسُل من بول الجارية   – 1

 ِ ُ َعْنهُ أَنه َرُسوَل َّللاه ِ ْبِن أَبِي َطاِلب  َرِضَي َّللاه ُ َعلَْيِه َوَسلهَم قَاَل فِي بَْوِل َعْن َعِلي   َصلهى َّللاه

ِضيعِ ) يُنَضُح من بول الغالم  ويُْغَسُل من بول الجارية   (   1اْلغاَُلِم الره

َعْن أُم ِ قَْيس  بِْنِت ِمْحَصن  رضي هللا عنها ) أَنهَها أَتَْت بِاْبن  لََها َصِغير  لَْم يَأُْكْل الطهعَاَم 

ُ َعلَْيِه َوَسلهَم فِي إِلَى رَ  ِ َصلهى َّللاه ُ َعلَْيِه َوَسلهَم ، فَأَْجلََسهُ َرُسوُل َّللاه ِ َصلهى َّللاه ُسوِل َّللاه

  2َحْجِرِه ، فَبَاَل َعلَى ثَْوبِِه ، فَدََعا بَِماء  فَنََضَحهُ َولَْم يَْغِسْلهُ ( 

 ذبح شاتين عن الغالم وشاة عن الجارية في العقيقة - 2

صالة ه الكرز أنها سألت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن العقيقة ، فقال علي أم

 والسالم :

ُكْم ذُْكَرانًا ُكنه أَْم إِنَاثًا ً (  )   3َعِن اْلغاَُلِم َشاتَاِن ، َوَعَن اْلَجاِريَِة َشاةٌ ، ََل يَُضرُّ

 ميراث األنثى نصف ميراث الذكر - 3

 ُ وهذا مما دعت ,  4ِللذهَكِر ِمثُْل َحِظ  اأْلُنثَيَْيِن (  ۖ   فِي أَْوََلِدُكْم قال تعالي )يُوِصيُكُم َّللاه

 إليه المصلحة بال ضرر أو ظلم .

 

 

 

 

 

 

                                                             
 ( صححه األلباني في صحيح الترمذي525( وابن ماجه )610الترمذي ) - 1
 (287( ومسلم )223البخاري )  -2
/  4( و صححه األلباني في " إرواء الغليل " )  4217( والنسائي )  1516رواه الترمذي )  - 3

391 . ) 
 11اآلية  النساءسورة  -  4
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 ه 1431 – األردن - المفرق – البيت آل جامعة



  

155  
 

 كتبال دار ، ط 11 ج – المرسي سيدة بن حسن أبو:  األعظم المحيط المحكم - 41

 م 200 ، بيروت ، العلمية

 2010  العلمية الكتب دار: مكتبة ١٩٩٦ - ١٤١٧:  ط الغزالي: المستصفى - 42

 ط  لكويتا - اإلسالمية والشئون األوقاف وزارة:  الكويتية الفقهية الموسوعة - 43

    هـ 1427 - 1404

 هـ 1420 ، 1 ط ، بيروت ، النفائس دار كنعان محمد أحمد:  الفقهية الموسوعة - 44

/ 2000   

 ، فهمي خالد – والمدنية الجنائية ومسؤوليته الطفل لحماية القانوني النظام - 45

 الجامعي: الفكر دار اإلسكندرية

  ب  

 ردا ط – القرطبي: والهاجس الذاهن وشحذ المجالس وأنس المجالس بهجة  - 46 

 2005 – بيروت العلمية الكتب

  ت   

  2002  ط    – عمان – وائل دار ط – زاهي هللا عبد – التربية تاريخ - 47

 الترجمة مشروع ط بيشوب موريس:   الوسطى العصور فى أوروبا تاريخ - 48

 السيد علي ترجمة

 ه 1391 ، ىاألول: الطبعة دمشق - البيان دار مكتبة  القيم ابن – المودود تحفة - 49

: مرامال بلوغ من األحكام توضيح -  الرسالة مؤسسة الطبري:  الطبري تفسير - 50

   2003 - 1423: األسدي مكتبة: البسام هللا عبد

 ح

 1998 الفكر دار ط البكري للدمياطي الطالبين، إعانة حاشية - 51

 دار – المحمدى حسين:  للدكتور:  الدولي والقانون الشريعة بين الطفل حقوق - 52

 2007 ط  األسكندرية – الجامعي الفكر



  

156  
 

 العلوم ةمجل:  الحديثة الغربية والتربية اإلسالمية التربية بين الطفل حقوق - 53

 2 عدد – الكويت – اَلجتماعية

 قافةالث دار: عمان - الخزرجي عروبة:  والتطبيق النظرية بين الطفل حقوق - 54

2009 

 والشريعة الدولي القانون أحكام ضوء في مقارنة دراسة الطفل حقوق - 55

 يةالتربو اإلنسان حقوق الطراونة مخلد  د:  األردنية والتشريعات اإلسالمية

 الحقوق لةمج في نشر -   اإلسالمية النظر وجهة من الدولية المواثيق في والتعليمية

 2003 – 2 عدد – الكويت جامعة

 خليل سمير د -:      مقارنة دراسة الدولية واَلتفاقيات اإلسالم في الطفل حقوق -56

 – ابلسن – الوطنية النجاح جامعة – العليا الدراسات كلية ماجستير رسالة – محمود

 2003 فلسطين

 اهيمإبر محمود د -:   المبكرة الطفولة مرحلة في سالماإل في الطفل حقوق - 57

 لرياضا – والتعليم التربية وزارة – المبكرة الطفولة لندوة مقدم بحث – الخطيب

 ه 1425

 لوهابا عبد ناهد:    اإلجتماعي النفسي المنظور من اإلسالم في الطفل حقوق - 58

 مصر – 2010 – األكاديمية المكتبة ط  – محمد

 ابن ردا: القاهرة)  سويلم فريد رأفت  -اإلسالمية الشريعة في الطفل حقوق - 59

 . (م 2004 الجوزي،

 نب فرج بنت فاطمة - السويد دولة وفي اإلسالم في ورعايته الطفل حقوق - 60

 ( م2008 العالي، التعليم وزارة: السعودية العربية المملكة)   العتيبي فرحان

  ط:  تيبخ العربي:  الدولية واَلتفاقيات اإلسالمية الشريعة في الطفل حقوق - 61

 م2013 الجزائر، الجامعية، المطبوعات ديوان

  خ

 نشرلل الفالح مكتبة:   األشقر سليمان عمر  - اإلسالمية الشريعة خصائص - 62

 (1982) والتوزيع



  

157  
 

  د   

 بدع بن إسحاق: منه المستشرقين وموقف اإلسالمية األمة تميز في دراسات - 63 

 هـ 1434 األولى،: الطبعة قطر اإلسالمية، والشؤون األوقاف وزارة ط السعدي هللا

- 2013 

 ر

 لطبعةا الري ان مؤسسة: ط المقدسي قدامة ابن:  المناظر وجنة الناظر روضة - 64

  م2002-هـ1423 الثانية

 إحياء ارد:  ط هللا عبد أبو القزويني ماجه بن يزيد بن محمد:   ماجه ابن سنن - 65

 العربية الكتب

ِجْستاني داود أبو:  داود أبي سنن  ۖ ِۖ    يروتب - صيدا العصرية، المكتبة:  ط الَس

 - اإلسالمي الغرب دار ط الترمذي، عيسى بن محمد: المؤلف الترمذي سنن - 66

 م 1998: النشر سنة بيروت

  ش

: ياألزهر المصري الزرقاني محمد - مالك اإلمام موطأ على الزرقاني شرح - 67

   م2003 - هـ1424 األولى،: الطبعة القاهرة - الدينية الثقافة مكتبة

:  العالمية رالدا:  هللا عبد أبو الزوزني أحمد بن الحسين:  السبع المعلقات شرح - 68

1993 

 اتوالفر والتوزيع، للنشر الوراق دار  األمين محمود:   حمورابي شريعة - 69

 2007 – والتوزيع للنشر

  ص  

 ةنجالا قطو دار:   ريلبخاا هللاا عبد بوأ سماعيلإ بن محمد:  ريلبخاا صحيح - 70

. ،ىلوألا: لطبعةا(. لباقيا عبد ادفؤ محمد ترقيم بإضافة لسلطانيةا عن رةمصو)

 .  1422ـه

 2006 – 1427:  طيبة دار: ط الحجاج بن مسلم:   مسلم صحيح - 71



  

158  
 

 2004 العلمية الكتب دار ط – الجوزي ابن:  الخاطر صيد -72

  ع

 لجامعيا مكتبة ، ط - حايد فريدة:  اإلسالمية الشريعة في المختطف عقوبة - 73  

 25ص ،2006 ، األردن ، الحديث

 دار -  خليل عزة -والتطبيق النظرية بين المبكرة الطفولة في اللعب نفس علم - 74

 2005 العربي الفكر

 - الحالف مكتبة ط – الحميد عبد منذر – والمراهقة الطفولة النمو نفس علم - 75

 2005   الكويت

 فرغةم نسخة – العباد المحسن عبد:  للعباد داود أبي سنن شرح المعبود عون - 76

  ناشر أو طبع سنة بدون – اَلنترنت شبكة – أشرطة من

 ارد أب آبادي العظيم الحق شرف:   داود أبي سنن شرح على المعبود عون  - 77 

 ". 2005 - 1426; حزم ابن

 ف  

   ه1379 بيروت، - المعرفة دار العسقالني حجر ابن:  الباري فتح - 78

 - 1420  الجريسي مؤسسة ط علماء مجموعة:   الحرام البلد علماء فتاوى - 79

1999      

 – التوزيعو للنشر المؤيد دار: واإلفتاء العلمية للبحوث الدائمة اللجنة فتاوى - 80

   ه1424:  الرياض

 عةمطب.  - السابق السعودية مفتي إبراهيم بن محمد الشيخ سماحة فتاوى -  81

 1399:  المكرمة مكة - الحكومة

 مطبعة ،3جـ ، المصري السعود أبو محمد: الكنز شرح على المعين فتح - 82

 هـ1287 المويلحي، ابراهيم

:  - نشروال التوزيع دار   - مرسي سعيد محمد: اإلسالم في األوَلد تربية فن - 83

1998 



  

159  
 

 ارد  ط; اللكنوي األنصاري العلي عبد:  الثبوت مسلم بشرح الرحموت فواتح - 84

     2002 – 1423:   العلمية الكتب

  ل   

 تبيرو - صادر دار: اإلفريقى الرويفعى بن مكرم بن محمد:  العرب لسان - 85

   هـ 1414 - الثالثة: الطبعة

   م

 المي،اإلس الفقه مجمع لمؤتمر الخامسة الدورة اإلسالمي، الفقه مجمع مجلة - 86

 -1998 - 5 ،  العدد

 19 80 – 2 عدد – الكويت – اَلجتماعية العلوم مجلة - 87

   1987 العلمية الكتب دار ط تيمية ابن:  الفتاوى مجموع - 88

   1987 - 1408; العلمية الكتب دار ط تيمية ابن:  الكبرى الفتاوى مجموعة - 89

 1425 ، 9 ط -( عمار دار. ط) الرازي بكر أبي بن محمد:  الصحاح مختار - 90

  م 2005/  هـ

 2012 الهالل دار ط األصفهاني الراغب:  األدباء محاضرات - 91

 مؤسسة :  حنبل بن محمد بن أحمد هللا عبد أبو:  حنبل بن أحمد اإلمام مسند - 92

     2001 - هـ 1421 األولى،: الطبعة الرسالة

 م1979 - هـ1399:   الفكر دار الرازى:  اللغة مقاييس - 93

 - ـه 1429 1 ط الكتب عالم, مختار أحمد:  المعاصرة العربية اللغة معجم - 94

 م 2008

 يالشربين الدين شمس:  المنهاج ألفاظ معاني معرفة إلى المحتاج مغني - 95 
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 دار :  الرملي الدين شهاب الدين شمس:   المنهاج شرح إلى المحتاج نهاية - 97
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 ط – اتكريش فائق لوفيق ترجمة -:   ستيرنر لبيتر:  العالمي التاريخ في الطفولة

 الكويت – واآلداب والفنون للثقافة الوطني المجلس

Encyclopædia Britannica 

 

 اَلنترنت شبكة مراجع

 اَلنترنت شبكة – الطفل نفس علم موسوعة:  الطفل تعريف - 1  

www.abahe.co.uk/child-psychology-encyclopedia-enc.htm 

 بيةالعر المملكة أنظمة في وتطبيقاتها اإلسالمية الشريعة في الطفل حقوق - 2

 وقعم – اَلنترنت شبكة – مصورة رسالة – معال بن الرحمن عبد د -:   السعودية

  بيانات بدون – األلوكة
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 – مامونبل الزبير - ؟ إشباعها يمكن كيف و ؟ األساسية الطفل احتياجات هي ما - 3

 2015 – 8 – العنكبوتية الشبكة علي منشور بحث

www.new-educ.com 

 كةالشب – الطفل عالم موقع في(  األساسية الطفل احتياجات هي ما)  مقال - 4

    تاريخ بدون – العنكبوتية

www.new-educ.com  

  الونيسيف المتحدة األمم موقع:  الطفل حقوق اتفاقية - 5



  

161  
 

www.unicef.org/ar 

 العربي الطفل حقوق ميثاق - التنمية و للطفولة العربى المجلس - 6
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 مواقع عدة في موجود: اللغة مقدمة معجم - 7
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 القرآنية اآليات فهرس

    ا

ِ  ِعْندَ  أَْقَسطُ  هُوَ  آِلبائِِهمْ  اْدُعوهُمْ   162 ص ..... ......................................... َّللا 

 68 ص..   ........................................................فََكثهَرُكمْ  قَِليال ُكْنتُمْ  إِذْ 

 72 ص...  ......................................ُوْجِدُكمْ  ِمنْ  َسَكْنتُمْ  َحْيثُ  ِمنْ  أَْسِكنُوهُنه 

َ  أَِطيعُوا سُولَ  َوأَِطيعُوا َّللاه  ص...................................   ِمْنُكمْ  اأْلَْمرِ  َوأُوِلي الره

40 
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 100 ص. .................................................... َخلَقَ  الهِذي َربِ كَ  بِاْسمِ  اْقَرأْ 

 35 ص........  ................................... اْلَخبِيرُ  اللهِطيفُ  َوهُوَ  َخلَقَ  َمنْ  يَْعلَمُ  أَََل 

 ُ  42 ص..........  ............................... َواْلِميَزانَ  بِاْلَحق ِ  اْلِكتَابَ  أَْنَزلَ  الهِذي َّللاه

 45 ص... ............................. تِينِْعمَ  َعلَْيُكمْ  َوأَتَْمْمتُ  ِدينَُكمْ  لَُكمْ  أَْكَمْلتُ  اْليَْومَ 

ْلنَا نَْحنُ  إِنها ْكرَ  نَزه  40 ص.  .......................................... لََحافُِظونَ  لَهُ  َوإِنها الذ ِ

َ   هإِن  142 ص....... .......................................... َواإْلْحَسانِ  بِاْلعَْدلِ  ُيَأُْمر َّللاه

 ص... .............................. تِ اْلُمْؤِمنَا اْلغَافاَِلتِ  اْلُمْحَصنَاتِ  يَْرُمونَ  الهِذينَ  إِنه 

1256 

  19 ص.....   ............................................. تَْنِطقُونَ  أَن كمْ  َما ِمثْلَ  لَحقٌّ  إِنههُ 

 11 ص..   ......... ........................................ يَْظَهُروا لَمْ  الهِذينَ  الِط ْفلِ  أَوِ 

  ث    

 10 ص.......   ..................................................... ِطْفال نُْخِرُجُكمْ  ثُمه 

   خ

ُرهُمْ  َصدَقَةً  أَْمَواِلِهمْ  ِمنْ  ُخذْ   117 ص ........... ......................... بَِها يِهمْ َوتَُزك ِ  تَُطه ِ

   ص  

ِ  ِصْبغَةَ  ِ  ِمنْ  أَْحَسنُ  َوَمنْ  َّللاه  ص..........  .................. َعابِدُونَ  لَهُ  َونَْحنُ  ِصْبغَةً  َّللاه

94 

  ف   

ُ  َكتَبَ  َما َواْبتَغُوا بَاِشُروهُنه  فَاآْلنَ   49 ص......... ..............................  لَُكمْ  َّللاه

اِلَحاتُ  ُ  َحِفظَ  بَِما ل ِْلغَْيبِ  َحافَِظاتٌ  قَانِتَاتٌ  فالصه  55 ص......... . .....................َّللا 

 115 ص... . ......................................... أُُجوَرهُنه  فَآتُوهُنه  لَُكمْ  أَْرَضْعنَ  فَإِنْ 

 132 ص......................................  تََركَ  َما ثُلُثَا فَلَُهنه  اثْنَتَْينِ  فَْوقَ  نَِساءً  ُكنه  فَإِن
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 39 ص...  ..................................................... النُُّجومِ  بَِمَواقِعِ  أُْقِسمُ  فاََل 

ُموكَ  َحتهى يُْؤِمنُونَ  ََل  َوَرب ِكَ  فاََل   36 ص......  ....................................... يَُحك ِ

 ص  ......................................... َعلَْيهِ  إِثْمَ  فاََل  َعاد   َوََل  بَاغ   َغْيرَ  اْضطُره  فََمنْ 

37 

  ق   

ِ  َرسُولُ  إِن ِي النهاسُ  أَيَُّها يَا قُلْ     36 ص.. ................................. عًاَجِمي إِلَْيُكمْ  َّللاه

 ل   

ُ  يَْنَهاُكمُ  ََل   146 ص..  ............................... ينِ الد ِ  فِي يُقَاتِلُوُكمْ  لَمْ  الهِذينَ  َعنِ  َّللاه

َجالِ  ا نَِصيبٌ  ِللر ِ   110   ص...  ........................................... اْلَواِلدَانِ  تََركَ  ِممه

 82 ص ............................................................ أَلَِزيدَنهُكمْ  َشَكْرتُمْ  لَئِن

  م

ْطنَا َما    ص.....  ................................................. َشْيء   ِمنْ  اْلِكتَابِ  فِي فَره

39 

 ص. ........................................ اأْلَْرِض  فِي فََساد   أَوْ  نَْفس   بِغَْيرِ  نَْفًسا قَتَلَ  َمن

57   

   

نَ  أَنَشأَُكم هُوَ    ص  ............................................ فِيَها َواْستَْعَمَرُكمْ  األَْرِض  م ِ

47 

  و  

 ص...  ........................ ......................النِ َكاحَ  بَلَغُوا إِذَا َحتهىٰ  اْليَتَاَمىٰ  َواْبتَلُوا

114 

ُ  َوإِذَا ِ .  ُسئِلَتْ  اْلَمْوُءودَة   ص  .............................................. قُتِلَتْ  ذَْنب   بِأَي 

26 
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 ص. ............................................. َواْليَتَاَمى اْلقُْربَى أُولُو اْلِقْسَمةَ  َحَضرَ  َوإِذَا

111 

 56 ص..... ..............................................َرب ِهِ  بِإِْذنِ  نَبَاتُهُ  يَْخُرجُ  الطهي ِبُ  َواْلبَلَدُ 

ِ  َمعَ  َل يَْدُعونَ  َوالهِذينَ  ً  َّللاه  46 ص ........... ........................................ آَخرَ  إِلَها

يهتُُهمْ  َواتهبَعَتُْهمْ  آَمنُوا َوالهِذينَ  يهتَُهمْ ذُ  ِهمْ بِ  ْقنَاأَْلحَ  بِإِيَمان   ذُِر   ص....... ......................... ِر 

160 

 ص.....  ............................ ءَ ُشَهدَا بِأَْربَعَةِ  يَأْتُوا لَمْ  ثُمه  اْلُمْحَصنَاتِ  يَْرُمونَ  َوالهِذينَ 

126 

ً  َكانَتْ  َوإِن  132 ص...  ................................................. النِ ْصفُ  فَلََها َواِحدَة

   136 ص ........................................................ َوالتهْقَوى اْلبِر ِ  َعلَى َوتَعَاَونُوا

تْ   165 ص....  ............................................... َوَعْدَل ِصْدقًا َربِ كَ  َكِلَمةُ  َوتَمه

 68 ص..... ..........................................................نَِفيًرا أَْكثَرَ  َوَجعَْلنَاُكمْ 

 37 .......  ص .......................................... عُنُِقكَ  إِلَى َمْغلُولَةً  يَدَكَ  تَْجعَلْ  َوََل 

نَا تَْقَربُوا َوََل   ص..... .................................. َسبِياًل  َوَساءَ  فَاِحَشةً  َكانَ  إِنههُ  ۖ   الِز 

47 

ْمنَا َولَقَدْ   143 ص و, 4 ص ........................................ َوَحَمْلنَاهُمْ  آدَمَ  بَنِي َكره

 165 ص. ........................................................... َكاأْلُْنثَى الذهَكرُ  َولَْيسَ 

 39 ص.... ...............................................  بَي ِنَات   آيَات   أَْنَزْلنَاهُ  َوَكذَِلكَ 

ةً  َجعَْلنَاُكمْ  َوَكذَِلكَ     41 ص..... ..   .................. النهاِس  َعلَى ُشَهدَاءَ  ِلتَُكونُوا َوَسًطا أُمه

 119,  22 ص... ........................................ ِل ْلعَالَِمينَ  َرْحَمةً  إَِله  أَْرَسْلنَاكَ  وَما

  164 ص..... ................................................. أَْبنَاَءُكمْ  أَْدِعيَاَءُكمْ  َجعَلَ  َوَما

ُ  قََضى إِذَا ُمْؤِمنَة   َوََل  ِلُمْؤِمن   َكانَ  َوَما ...................................  َوَرُسولُهُ  َّللاه

 35ص
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 133 ص................................. مَ َمْريَ  لُ يَْكفُ  أَيُُّهمْ  أَْقالََمُهمْ  يُْلقُونَ  إِذْ  لَدَْيِهمْ  ُكْنتَ  َوَما

ِ  َعلَى إَِل األَْرِض  فِي دَابهة   ِمنْ  َوَما  ص........... ...............................ِرْزقَُها َّللاه

68 

 ص........ ............................... يُوَحى َوْحيٌ  إَِله  هُوَ  إِنْ  اْلَهَوى َعنِ  يَْنِطقُ  َوَما 

41 

 161 ص....  .................................................... ِدينًا اإلْسالمِ  َغْيرَ  يَْبتَغِ  َمنوَ 

 ي 

ُموا َل آَمنُوا الهِذينَ  أَيَُّها يَا ُ  أََحله  َما َطي ِبَاتِ  تَُحر ِ  ص...  ........................... كُمْ لَ  َّللاه

52 

 102 ص...... .......................... مْ ْيَمانُكُ أَ  َملََكتْ  الهِذينَ  ِليَْستَأِْذنُكمُ  آَمنُوا الهِذينَ  أَيَُّها يَا

ُ  يُوِصيُكمُ  ُ  َحِظ   ِمثْلُ  ِللذهَكرِ  ۖ   أَْوََلِدُكمْ  فِي َّللاه ,  109 ص , 115ص ............. نثَيَْينِ اأْل

 111 و

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

 

 

 الشريفة فهرس األحاديث

  ا

 126 ص...... ..................................................... اْلُموبِقَاتِ  السهْبعَ  اْجتَنِبُوا  

 ْۖ ْومِ  َعنِ  أَُحِد ثْكَ  اجِلْس  71 ص... .......................................................  الصه

 ص ................................................. اْلُمْسِلمِ  َمثَلُ  َمثَلَُها بَِشَجَرة   أَْخبُِرونِي 

152 

 ص........................................................   فَاْستَْوُصوا ِمْصًرا اْفتَتَْحتُمْ  إِذَا

145 
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 74 ص... .........................................................وِرث المولود، استهل إذا

كِ  َعلَى َكانَ  لَوْ  أََرأَْيتِ   42 ص.. ..  ................................................ دَْينٌ  أُِم 

ِ  الَحمدُ   150 ص........ ............................................. النهارِ  ِمنَ  أَنقَذَهُ  الِذي ّلِِله

َ  أَنه  أَْعِلْمُهمْ   ص..........  ........................... ِلِهمْ أَْمَوا فِي َصدَقَةً  َعلَْيِهمْ  اْفتََرضَ  َّللاه

117 

 ص........ ............................................... هللا سبيل وفي هللا، باسم اغُزوا

148 

 ص.  .....................................  َحقٌّ  إَِل ِمْنهُ  يَْخُرجُ  َما بِيَِدهِ  نَْفِسي فََوالهِذي اْكتُبْ 

41 

 73 ص.........  ....................................................... األَْنبِيَاءِ  َوَرثَةُ  اْلعُلََماءَ 

ِ  إِلَى أَْسَمائُِكمْ  أََحبه  إِنه  ِ  َعْبدُ  َّللاه ْحَمنِ ال َوَعْبدُ  َّللاه  ص ........... .........................  ره

88 

 89 ص.. ... .................................................... تَْنِكِحي لَمْ  َما بِهِ  أََحقُّ  أَْنتِ 

ِ  أََما َوَكذَا َكذَا قُْلتُمْ  الهِذينَ  أَْنتُمْ  َ  إِنِ ي َوَّللاه ِ  ْخَشاُكمْ أَل  ص........... ........................ ّلِِله

50 

 ص........ ............................................. اْنتَقََصهُ  أَوِ  ، ُمعَاَهدًا َظلَمَ  َمنْ  أََل

147 

 104 ص....  .......................................................َهدَْيتَ  فِيَمنْ  اْهِدنِي اللهُهمه 

 86 ص. .................................................................. لَُهَما بَاِركْ  الل ُهم  

هُ  التِي  ص.... ..........................................أََمر إِذَا َوتُِطيعُهُ  ، إِليَها نََظرَ  إِذَا تَُسرُّ

56 

ْنَسانُ  َماتَ  إِذَا  ص.......  ................................  ثاَلثَة   ِمنْ  إَِل َعَملُهُ  َعْنهُ  اْنقََطعَ  اإْلِ

51 
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ُكونَ  ِ أمتََهو   ص.......  .............................................. اْلَخطهابِ  اْبنَ  يَا فِيَها ُۖ

154 

ذُ  َكانَ  أَبَاُكَما إِنه   ص. ......................................... َوإِْسَحاقَ  إِْسَماِعيلَ  بَِها يُعَِو 

103 

ْفقَ  إِنه   ص. ................................................. َزانَهُ  إَِله  َشْيء   فِي يَُكونُ  ََل  الر ِ

123 

َ  إِنه  ......  ................................ ةِ الصهاَل  َشْطرَ  اْلُمَسافِرِ  َعنِ  َوَضعَ  َوَجله  َعزه  َّللاه

 71 ص

َ  إِنه  تِي يَْجَمعُ  ََل  َّللاه  41 ص. ................................................... َضاَللَة   َعلَى أُمه

....... ........................ العرب جزيرة في المصلُّون يَعبده أن أيس قد الشيطان إنه 

 117 ص

 144 ص ..................................................................... فََزعٌ الَمْوتَ  إِنه 

 ص....... ........................................ بَِها َوتََصدهْقتَ  أَْصلََها َحبَْستَ  ِشئْتَ  إِنْ 

111 

ا إِنه   ص.... .......................................... َوَحَسنَاتِهِ  َعَمِلهِ  ِمنْ  اْلُمْؤِمنَ  يَْلَحقُ  ِممه

51 

ُ  نََزعَ  أَنْ  لَكَ  أَْمِلكُ  َأَو ْحَمةَ  قَْلبِكَ  ِمنْ  َّللاه  ص...  ....................................... الره

119 

  ب 

 131  ص..... .................................................... َكَهاتَْينِ  َوالسهاَعةَ  أَنَا بُِعثْتُ 

 ص.... ................................. هللاَ  يَْعبُدُ  َمنْ  أَْصالبِِهمْ  ِمنْ  هللاُ  يُْخِرجَ  أَنْ  أَْرُجو بَلْ 

149 

   ت   

 40 ص.......   .............................................. بَْعدَهُ  تَِضلُّوا لَنْ  َما فِيُكمْ  تََرْكتُ 
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ُجوا  ص........  .................... َمةِ ْلِقيَاا يَْومَ  اأْلَُممَ  بُِكمُ  ُمَكاثِرٌ  فَإِنِ ي اْلَولُودَ  اْلَودُودَ  تََزوه

48 

    خ

 115 ص...... ................................................. ......... يَْكِفيكِ  َما ُخِذي

  ص    

ُ  َصدَقَ   ص...............................إِلَى نََظْرتُ فَ (  فِتْنَةٌ  َوأَْوََلدُُكمْ  أَْمَوالُُكمْ  إِنهَما)  َّللاه

120 

 52 ص. ........................................ أَبَاهُ  أََحدُهُمْ  يَتَلَقهى اْلَجنهةِ  دََعاِميصُ  ِصغَاُرهُمْ 

 ع  

 ص.......... ...................................... َشاةٌ  اْلَجاِريَةِ  َوَعنَ  ، َشاتَانِ  اْلغاَُلمِ  َعنِ 

166 

 ف

ينِ  بِذَاتِ  فَاْظفَرْ    55 ص....... ...............................................يَدَاكَ  تَِربَتْ  الد ِ

ُ  َصلهى ، النهبِيُّ  فَقَالَ   ص..........  .......................... َسُمَرةَ وَ  ِلَرافِع   ، َوَسلهمَ  َعلَْيهِ  َّللاه

160 

ْبيَ َوا نِ َساءِ ال قَتْلِ  َعنْ  َوَسلهمَ  َعلَْيهِ  هللاُ  َصلهى هللاِ  َرُسولُ  فَنََهى ....  .................... انِ لِص 

 147 ص

   ك     

 ص.......... ............................... هِ َسابِعِ  يَْومَ  َعْنهُ  تُْذبَحُ  بِعَِقيقَتِهِ  َرِهينَةٌ  ُغاَلم   ُكلُّ 

87 

 156 ص.......  .............................................  َرِعيهتِهِ  َعنْ  َوَمْسئُولٌ  َراع   ُكلُُّكمْ 

 ل  

 117 ص...  ............. ............................................. جور   على تُشهدني َل
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 55 ص....  ............................................................ ُمْؤِمنًا إَِله  تَُصاِحبْ  ََل 

 114 ص.......   ......................................................... اْحتاَِلم بعد يتم ََل 

 ص... ............................... هِ ِلنَْفسِ  يُِحبُّ  َما أِلَِخيهِ  يُِحبه  َحتهى أََحدُكُمْ  يُْؤِمنُ  ََل 

142 

ُ  َصلهى النهبِيُّ  لَعَنَ    ص......... ...............................من اْلُمَخنهثِينَ  َوَسلهمَ  َعلَْيهِ  َّللاه

165 

 72 ص. ..................................... لَهُ  لَغُِفرَ  َمْكس   َصاِحبُ  تَابََها لَوْ  تَْوبَةً  تَابَتْ  لَقَدْ 

 69 ص.... ..............................................أَْهلَهُ  يَأْتِيَ  أَنْ  أََرادَ  إِذَا أََحدَهُمْ  أَنه  لَوْ 

 ص... ....................................... َكبِيَرنَا ويَُوقِ رْ  َصِغيَرنَا يَْرَحمْ  لَمْ  َمنْ  ِمنها لَْيسَ 

120 

   م

 149 ص........ . ....................................... اْلِفْطَرةِ  َعلَى يُولَدُ  إَِله  َمْولُود   ِمنْ  َما

 116 ص..... ............................................... الغَنَم َرَعى إَل   نَبِيًّا هللاُ  بعَثَ  َما

 ص... ....................................... اْلَولَدِ  ِمنْ  ثاََلثَةٌ  لَهُ  يَُموتُ  ُمْسِلمٌ  النهاِس  ِمنْ  َما

52 

 149 ص..... ............................................ اْلِفْطَرةِ  َعلَى يُولَدُ  إَِله  َمْولُود   ِمنْ  َما

 ص.............. ....................................... بِاْلَجارِ  ِجْبِريلُ  يُوِصينِي َزالَ  َما

146 

 وص, 157 ص.........  ................ ِسنِينَ  َسْبعِ  أَْبنَاءُ  َوهُمْ  بِالصهالةِ  أَْوَلدَُكمْ  ُمُروا

101 

 ص.....  ......................... النهارِ  نْ مِ  ِستًْرا لَهُ  ُكنه  بَِشْيء   اْلبَنَاتِ  َهِذهِ  ِمنْ  اْبتُِليَ  َمنْ 

131 

 ص.....................   بِهِ  َواْلَمْفعُولَ  اْلفَاِعلَ  فَاْقتُلُوا لُوط   قَْومِ  َعَملَ  يَْعَملُ  َوَجْدتُُموهُ  َمنْ 

124 
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قَ  َمنْ   149 ص......................................................... َوَولَِدَها َواِلدَة   بْينَ  فَره

 131 ص.... .  ................................................. تَْبلُغَا َحتهى َجاِريَتَْينِ  َعالَ  َمنْ 

 131 ص. . ........................................... يُِهْنَها َولَمْ  يَئِْدَها فَلَمْ  اْبنَةٌ  لَهُ  ُوِلدَتْ  َمنْ 

 و  

 80 ص....  ............................................................ َعلَْيهِ  يَُصلهى َوالِس ْقطُ  

ْقطَ  إِنه  بِيَِدهِ  نَْفِسيْ  َوالهِذيْ  هُ  لَيَُجرُّ  الس ِ ..... ............... تََسبَتْهُ احْ  إِذَا نهةِ الجَ  ىْ إِلَ  ِرهِ بَِسرَ  أُمه

 51 ص

 69 ص.. ...........................................................َصدَقَةٌ  أََحِدُكمْ  بِْضعِ  َوفِي

ةً  قَْوِمهِ  إِلَى يُْبعَثُ  النهبِيُّ  َوَكانَ   ص   ................................................... َخاصه

36 

 

 ي   

، يَا   104 ص.......... ...................................... فََسِل مْ  أَْهِلكَ  َعلَى دََخْلتَ  إِذَا بُنَيه

ُ  يَْنفَعُكَ  َكِلَمات   أَُعل ُِمكَ  أَََل  ُغلَي ِمُ  يَا أَوْ  ُغاَلمُ  يَا   ص....... ......................... ِهنه بِ  َّللاه

104 

 87 ص... ........................................................... َرأَْسهُ  اْحِلِقي فَاِطَمةُ، يَا

 ص....  ............................................... ُمْهدَاةٌ  َرْحَمةٌ  أَنَا إِنهَما النهاسُ  أَيَُّها يَا

120 

 ص......... .............................   الجارية بول من ويُْغَسلُ   الغالم بول من يُنَضحُ 

166 
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