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 ق اا   ٤  

  

و   
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 و٥ 

  

  

  
  

  

ا   
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 ق اا   ٦  

   ااد

ا اد
(*)

  

����������������� �   إ ،ا ا ا ر م

  أد، ن.

���������������������������

���������� �

  ،ا  غ  ذأ

  ، ر  ااز وان

����������������������������

����� �

  ة، و ا ا  ر

 اا ا، ا وع 

دا ا  

��������������������������������

������� �

أذ  اع ور اث 

ا  ر ،وا ا  

����������������������������������

������� �

ر  أذ أل ا  ارة،  

ا   

���������������������������

����� �

أ     ،قا  ذ ا

زاا  ر ،  

�������������� �  ا  ر ،ر اا   

������������ املستشار بـوزارة العـدل، مجهوريـة مرصـ �

�العربية �

                                       
(*) .ً ً  ءا  



 ادا٧ 

��������������� �      ث اا  و إ 

  ا ز  

���������������������

����������� �

   ،قا  رنن امذ اأ

راا  ر ،  

���������������� �زا  ،دب واا  ذأ ،

ا  ر  

�������������������������������������������

��������� �

   ،ء ا د اا ر

 وروء اا  ور ،د ،

    ة واث ا  ا، وأ

 .   

 :ة ااد اإ  رك *��������������������  

* * *  



 ق اا   ٨  
  ء را ت أو ت

  (*)ء را ت أو ت

�������������������  أذ  ارات ا  اداب   �

 ا ، ا   مما وا

 ًو اا  أول   ة ا ،

    ا ر وم ،دا ا ا

  ا ا، إ أد، ن.

�����������������������������������

������� �

  وا ت اراا     

 و ،رات اا دو،   أول 

ا ة ا.دا ا ا ،  

������������������� � ، دارا ا ،   فا 

اا ردم، ا.ا   

����������������������������

���� �

 ل اذ أة،     أا ، 

.ا  ر  

�����������������������������������

������� �

  وأ ،ا ا   ف اا

.دا ا ض، اة، اا   

������������� أذ  ا ارن،  ارات   �

ة، ا ،ا  ا  ،ا  

دا ا.  

�������������������������������������

����������� �

      ت اراا  ،رنا ذ اأ

      ر ،زا  ،ت وا

.ا  

                                       
(*)  ً  ءاً.  



 ٩ت أو ت را ء

�����������������������

������������ �

   ن ا ا  ا ا

ذ اوأ ،ف اوزارة ا 

  .ا  دار ا ، اة

������������������������������

����������� �

  ن ازارة ا غ  ر

،اض، ا    واوف واة وارد 

.دا ا  

�������������������������������

�������������� �

  ور   ن اا ، 

ز اا   و، .ء، ا  

��������������� �    ،طا ،ا دامف اوا وز

     ا ،ا  ر ًدان، وا

.ا ف، دووزارة ا  

�������������������������������������

������� �

    ، اا  ا را ر

 ًوا  أول  ة ا.  

����������������������������

������� �

 ، و  ااب ا    وف اوز ا

       ا  ء  را  و

ا، .ء، ا  

�����������������������������

������ �

       ا وا ،ف اوا وز

  ز.أل اة  ا

���������������  ارات  - -أذ رك  �

   ة، ور ا  ا  ا

     ة، ا ،ز ا ا ا

.دا ا  



 ق اا   ١٠  

�������������������������������������

����������� �

 ر ن، وم ،ا   ر

وروء اا .اأ ،د ،  

���������������� أذ  ارات ا  اداب    �

     ، ا   مما وا

 ًوا  أول  ة ا.  

�������������������������������

���������� �

  ر  اء وا ا ت  

 ا ،وا زا  ذ  ر ،

.ا   

���������������������

������� �

  ت اراا   ون ذأ

دا ا ة، ا  ا  ا  

�����������������������������������

�����������������������

���������� �

ت اراوا ا  ،   

ا.ا دو ،  

�������������������� �      ا  ،عا  رك ذأ

 .دا ا ة، ا ،ا  

������������������������

������� �

أذ  ا ارن،  ا ت      

  ،ت اراا  ،دا ة، ا

 ا.دا ا  

����������������� �  ،ر ،د  ،ا  ذأ

.د ا ء را ور  



 ١١اق  ت

  ت  اق
  

     اق����رأ للعالق����ات اإلنس����انیة، المملك����ة
  العربیة السعودیة.

  ،جمعیة اإلصالح االجتماعي الخیریة
  الیمن.

 الشمالیة أمریكا في اإلسالمي االتحاد ،
  أمریكا.

 اإلسالمیة، لبنان. اإلصالح جمعیة  

  للمنظم��ات الع�المي  اإلس��المي االتح�اد 
  ، تركیا.IIFSO الطالبیة

 والتوجی�����������ه اإلص�����������الح جمعی�����������ة 
  االجتماعي، اإلمارات.

  لعلم���اء المس����لمین،   الع����المي االتح���اد
  قطر.

 اإلصالح، البحرین. جمعیة  

 الطبی����ة للجمعی����ات الع����المي االتح����اد 
  ن.اإلسالمیة، األرد

     ،الن���دوة العالمی���ة للش���باب اإلس���المي
  المملكة العربیة السعودیة.

  العربی����ة للم����دارس الع����المي االتح���اد 
الدولی���ة، المملك���ة العربی���ة   اإلس���المیة
 السعودیة.

 الن�����وري  اهللا عب�����د / الش�����یخ  جمعی�����ة 
  الخیریة، الكویت.

 ف�������ي اإلس�������المي الثق�������افي التجم�������ع  
  أفریقیا، موریتانیا. وغرب موریتانیا

 مس��لمي لجن��ة المباش��ر الع��ون جمعی��ة 
  أفریقیا، الكویت.

 لتع���اون الرئیس���یة الش���رعیة الجمعی���ة 
المحمدی���ة،  والس���نة بالكت���اب الع���املین

  مصر.

 لجن�����وب اإلس�����المیة ال�����دعوة ش�����بكة 
  أفریقیا، جنوب أفریقیا.

 لحق����وق العالمی����ة اإلس����المیة اللجن����ة 
  اإلنسان، الكویت.

 األمان��ة االجتم��اعي اإلص��الح جمعی��ة 
  الخیریة، الكویت. جانلل العامة

 لإلغاث���ة،  المش���تركة الكویتی���ة اللجن���ة
  الكویت.

 اإلسالمیة، مصر. الهدایة جمعیة  

 لل���دعوة الع���المي اإلس���المي المجل���س 
  واإلغاثة، مصر.

 أطب��اء بنقاب��ة اإلنس��انیة، اإلغاث��ة لجن��ة 
  مصر.

  التض����امن لص����ندوق ال����دائم المجل���س 
اإلسالمي،  المؤتمر بمنظمة اإلسالمي
  لعربیة السعودیة.المملكة ا

 باتح�����اد والط�����وارئ اإلغاث�����ة لجن�����ة 
  العرب، مصر. األطباء

 اإلس��المي، المملك��ة العربی��ة    المنت��دى
  السعودیة.

 واالستثمار، الكویت. التمویل لجنة  

 .جمعیة اإلنقاذ اإلسالمیة، لبنان   بأمریكا. الشریعة فقهاء مجمع  



 ق اا   ١٢  

 العالمی���ة،  اإلس���المیة الخیری���ة الهیئ���ة
  الكویت.

 لدعوة اإلسالمیة، السودان.منظمة ا  

 ف��ي العلم��ي لإلعج��از العالمی��ة الهیئ��ة 
والس�����نة، المملك�����ة العربی�����ة   الق�����رآن

  السعودیة.

 اإلس�����المیة، إقل�����یم  ال�����دعوة منظم�����ة 
  األفریقي، جنوب أفریقیا. الجنوب

 لإلغاثة، السودان. الوطنیة الهیئة   اإلسالمي، باكستان. العالم مؤتمر  

  لإلغاث��ة  ةاألفریقی��  اإلس��المیة  الوكال��ة 
  ، السودان.)إسراء(

 العالمی����ة،  اإلس����المیة اإلغاث����ة هیئ����ة
  المملكة العربیة السعودیة.

 الكویتي، الكویت. الزكاة بیت   اإلنسانیة، بریطانیا. اإلغاثة مؤسسة  

     ،جمعی����ة إحی����اء الت����راث اإلس�����المي
  الكویت.

  اإلس����المي،  واإلرش���اد  ال����دعوة هیئ���ة
  السودان.

 مصر.الوافد الطالب أصدقاء جمعیة ،   اإلس��المیة،  والش��ئون األوق��اف وزارة
 الكویت.

 لبنان. الفتوى، دار    

* * *  



 ١٣اق  ت



 ق اا   ١٤  

  

ا   
  

   ف اأ  ة واوا رب ا  ا

     ً ،أ و آ و  م»���������

ور  اد اري داء د »��������������������������������

 ا  ا ؛ وذوا وا وا ا  :+ يَـا

ــــَر َلَعلَُّكــــْم  أَيـَُّهــــا الَّــــِذيَن َآَمنُــــوا ارَْكُعــــوا َواْســــُجُدوا َواْعبُــــُدوا رَبَُّكــــْم َوافْـَعلُــــوا اْلَخيـْ

َو اْجَتَبــاُكْم َوَمـا َجَعــَل َعَلــْيُكْم ِفــي َوَجاِهــُدوا ِفــي اللَّــِه َحـقَّ ِجَهــاِدِه ُهــ *تـُْفِلُحـوَن 

يِن ِمْن َحَرٍج ِملَّـَة أَبِـيُكْم ِإبـْـَراِهيَم ُهـَو َسـمَّاُكُم اْلُمْسـِلِميَن ِمـْن قـَبْـُل َوِفـي َهـَذا  الدِّ

ــى النَّــاِس فَــَأِقيُموا الصَّــالَة  ــْيُكْم َوَتُكونُــوا ُشــَهَداَء َعَل لَِيُكــوَن الرَُّســوُل َشــِهيًدا َعَل

ا:  [ "ُتوا الزََّكاَة َواْعَتِصُموا بِاللَِّه ُهَو َمْوالُكْم فَـِنْعَم اْلَمـْوَلى َونِْعـَم النَِّصـيرُ َوآَ 

٧٨-٧٧[    ا ا  ا أ  ؛»��������

�����������������«  اار ا  اد  ة  ،

ا   ،ا اموا وا   وا

   ا ا ؤا  م   أم إ ،رم

 مص اب وا و  و ، وادات  

اء و   ا  اة ظوف وأال ات   

ه ا ا وا ن واا ا ت، ا



ا١٥ 

     قا ا أ و ،وا ه ا الت او

  أ ء ا   ت ا ،ء      

  ض : م   ةا ا  ، ً

       لا ا  ا ؤا  وا ا  

      وا   ً ًراإط ًن أو ،وت اا

اام  اد ا  ،ن ًم ت وااد    

.ل ا  ا ؤا    

  )   ق وطا ا ر ٢٠٠٣و  أو  (

 »ا  ةق ا«وا ،   ر وط ي

)٢٠٠٧.(  

رب ا  أن ا امد وآ   

* * *  



 ق اا   ١٦  
  

   ي اق

  ادر وات وارات
  

 ف اأ  ة واوا رب ا  ا

.أ و آ و  م  

 زهإ     قا ا ءا  

      أة وا ا ا ا  ة-  ا

     ا ز ة وا ا -   و

ر    ، و أاد  ء ه      

 و ا     و ، ا  زادوا و د

 ً ا    : ل ا ا ا+ َولَـْو َردُّوُه ِإلَـى الرَُّسـوِل

ُهْم َولَـــْوال َفْضـــُل اللَّـــِه  ُهْم َلَعِلَمـــُه الَّـــِذيَن َيْســـتَـْنِبُطونَُه ِمـــنـْ َوِإلَـــى ُأوِلـــي اَألْمـــِر ِمـــنـْ

، ن    ]٨٣[اء: "َعَلْيُكْم َوَرْحَمُتُه التـَّبَـْعُتُم الشَّـْيطَاَن ِإال َقِلـيالً 

 را   ،ًإ ً-ذن ا- .و  

         دهاّده و ء قا  نا  و

 ااء ا  اب و ا  ،ا  

     ا ا ا ا  رء وام ًأ

 وا ن ا      را ا ا وًراو 

       دا  ا و  او ،و

 وح  اراء واال و إذا ُ ه  



 ي قا١٧ 

       إ ّ  مف زُْ   ن  ه، أوُ وو

.  ُْ  ثُْ فُْ  

ا را    أن  وو وام را  ء

ن   ّروم  د  اب وا واع  

واس،  ا  اة ظوف وأال ات    

ا ا ان وا وا ا ه ات،    

  ،وا ه ا الت اع    وا  

   ا  ص اا  ،أيوا وا ،وا

  ا ت ا ء راء وأا ل وأووأ

   م ََ  ،اط اف ر ان.

  ظوأ   اوازم ،ظ  و    

و     و  و    و ،   

 ا  مو ،طا ا  ول ا ، 

         م ا اد وا  أ ،ا

  وأ ا  م ،وا ا  و

و ،و  و  ا  ة

      ا  ا ًوأ ،ممي اا

   ا وا واق، ك اد         

وا   وأن   ا ا  ان       

ن. واوا   



 ق اا   ١٨  

      ودةا ت اا   دة:  » ��«و

ُرؤ        ،ًو  :وا  و ِّ

      د ٍِ  ُُِْ ،و  ،ًدا واا ،وم

و  ْا واع،  ال آت اد،      

    ََُْوا َُْا  دا ا 

د.وأدوات ا  

 أ»�������������������«  ا  و ّ ءت

     با ق، راا  ا ا ا

، و ا   ا ا اءة        

  وارة  ا ا د اق.

  ا  ا   أن  ؤمق   ودا ا 

    ي، وأنوا ا وا    وأن

   ا وا وا، وأن ن ة    

   ون  ٍّوم ِ     ا  ا ا  

  ه.

رب ا  أن ا امد وآ  

* * *  

  



 ي قا١٩ 

  

 ث»ا  ق ا«  دئا     ا ا

ُو ،ا  ر اأ ك    اءاتوا 

     وفق وظاد ا  اءا  ؛  ا

اد   ،إ   ازي  هورو أن-  

و- ا ت؛او  ر اا رم اً

    اه  رات.

أن  و  ن     أن  ،ا ق ا

 ازن   وا        ، ا  أن 

 إ   ،ه ا  رج و ا ا.  

و »ق اا   «ق    وا  ا  

: اق امم ا      ذ  اء وأ ا وات

واق ا  اوا ا وا وا،      اء،

   ا .ً  اواق 

  و اى ا اق   ل:

ولاا   .ةا  ء   ا :  

ما ا   :ات قوا مما ا.  

ا ا   :ق الا ا.  

اا ا   :ا وا ا.  



 ق اا   ٢٠  

ا ا   :إن  ا و.  

  .ا ا:   ا ادس

ا ة:   اا  ا.  

* * *  

  



 

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ق اا   ٢٢  

.  

ا  ق ا اد صم 



 ٢٣ا  ا ق اد مص
  

  

����������� �

  ا   ء  اة

  

   

  ط ا   اي 

١- ا م ،إ ٌو مّي إم. 

٢- َُو ا ا  د طوا    

ي.ا 

٣- و ُ ا    لء  ال  واوا 

رض اوا  ورة ،ط    ُ  قا 

ل ا ار دونة ا ا. 

٤-   أن ا  ة إا  و طاجا ا   

أة روا.  

   

ا ا  ء واجا  

١-  ر ا ا  اا ا:  

  . او   ار -أ

  .وادة ا ة -ب

  ).ا  ا ( ا  ادة  -ج

  ).ا ا ) غا  ا  -د



 ق اا   ٢٤  

٢- و     ه اق ا .  

   

  امم ا ر اة

 و  ،  از ِ  ا و اِ  اة

و  را وا  ا  َُّ  ا      ا  مما 

وا ووا وا.  

  

 اا واجا ا  

  ا  أن أ ُْ ّ    را  ،ا 

ا ا د ا واج اا   وأن  .  

  
  



 ٢٥ا  ا ق اد مص

������������� �

ات قوا مما ا  

  

  

 ةا ءء واوا  

١-  ط    ً  ٌ  ٌأ   ،ةء،  اوا 

  .واء

٢-  ضإ ا إذا إ  ة ا     

   ض إ.  

٣-    ل  اا    ا  ا  وا 

ا  ل ر أ ا.    

٤- َُْ     ارا  ،     ا م و

ذ   وا ماء اا ا.  

  

  ا  اء

 ّ ا  دن وإ ، اءور وإا 

ُواْى ، وا  له، وا و ا 



 ق اا   ٢٦  

ا   ت اوا   ه ،را َُو 

ت، ا أو  ء أي ذ.  

   

  ا  اظ

 ا  ظا  ،ُ   ذ ،ا  ،و 

ِو ،ا و ، ،و و ام ا 

ريوا.  

   

 و اا  لطا  

ُُ ا ع أي ام    اعأم  أو ا  ا 

 لطاٌء ا نأ  ا      أو ا  أو وا 

ا مما ، أو م أو  أو  أو  أو 

 أو د رأ ا ، أو أ  أو ا أو ا 

،أو ا و أو ، ن أو ، أي أو  و 

و آ   ا ا ا  .  

   

ا ا  

  ا  ى   ،  و   

ات ا ا جوا دةوإ ا.  



 ٢٧ا  ا ق اد مص

   

ا ما  

 ا  أن   وا و   ا  ما 

دا ا .  

   

  ااغ  اع

   عا  ،   ُ      ،اا 

 وار  وا  اب واو ااغ،  واع

  ةا ا وا     و     ،

ًممو ً ا ا و  دهإ.  

   

 ان اُْوا  

١-   ود اا ا مموا ا    

ا ُواْان، و ا  و ا  ر .  

٢- او  وا    و  ر ً ًمم  ق 

ت  ووا     ا  ر     

  را رةا و ا.  



 ق اا   ٢٨  

   

 ا  

١-  ا   ا ،     

وآدا ا.  

٢- ا و ا  ط  اعت أما 

 وا  اق  دئ    ا ا وار

،طوا و  اء وإذا  ل أو  ، 

 ورا و  أى و  أو  أو

ا.  

٣- در وا   آرا ا   ا   

  ،راءا     ا  ا  ،  ُآراُء و 

َر اا َاا و  ،ا ،وم 

و ا.  

٤- و ّ  ه ى ا اق ا ،أو ا  ، 

 أو ا،  ا  أو ا  ا  أو اط  ،ا  أو

  .ا اداب

  



 ٢٩ا  ا ق اد مص
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ق الا ا  

  

  

ا  

١-  ا  بما إ أ وأ ا.  

٢- َوُُْ -ء  ت -ذرا ا   

  .وه ار ر أ، إ ا امب

٣- َُو  ت ا ُأ ِا ا.  

   

اع  

 ا ا  أن    ،أ إذا إ      ذ 

 ،أو ا ا ا .  

   

ام  

١-  ّا  ن أن     م -أي  - 

وا  ، ،ء وو  ا 

 ،وا أ وا   م  ط        و 



 ق اا   ٣٠  

 ا ا.   

٢- و م  مل  اطا  ،ء،  اوذوي وا 

 أو   واو وا، ا، ات

دا   ،ا رد وا هو.  

٣- و   ا ا  م ،ا و  

أ ًن    طل  ر  ا ا ق

ؤام.  

٤- ت و ا  و  وا،    ا 

    .ا ا  ات وم از وات

 ا      و أً،  ام   ااان -٥

 أو  أ ورة إ ،ورة رار وا 

ر.  

 ا، ر   ور ن ااان -٦

،و و ، أن و      ا 

ا ء أو اا    ا     

،ه او ا.  

٧- و ا ر ة أص اوا  ا 

وا وا وف وا ا    ط   

  .ة



 ٣١ا  ا ق اد مص

   

ا  

١-  ط ا   ى      ه  ،ما 

،وا ،وا وا.  

٢- ا و ا  -يا  ل  -    ،أ   

   ه    رأ  ،ا  و   ا 

ا.  

٣- ا و ا    دًرا  ح او 

  ، و  وج   إ و

أو ،زو  .  

٤- ت و ا  و  وة  ا  ،اا 

و  صا ا  ،ا    وفظ 

ا زه ا.  

  



 ق اا   ٣٢  
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ا وا ا  

  

   

ا ودةا   

و ا  بودة و ق ا ا  ر 

  ا  ،ا         ،اثا  ،وا 

،وا وا   اء  أو اأو ا  ن   ا أن  ،

ً ده .  

   

ب أا   

١-  ا  دو   بو  ن   

 ق  اثا وا وا وا و.  

    ا  ان   امع  ا  أ -٢

ذ ا ت اموا و  دو.  



 ٣٣ا  ا ق اد مص

   

أ داءا  

داءا أ - أ  ف  ا     اوأ- 

ط ا ،رة ا   ا  ررج  ،او 

ا ا ََ  اا  ،ا  و  ،  ارضو 

ا ا   أو .  

   

  ا وا ا ا رج

١- ي اا    ا ا د عن ،ا 

 ل ، زأن و   ا ا 

  .مًم ارة

٢- ي اوز ا  ا و  إ  غا ا 

د عرج، ا  إ   ا 

أو ا  ا حأو ا  .  

٣-   الا  ا :  

  .ار اي وا وظو، و ، ،اة - أ

 ا، وإ     أن -ب

 و امم ، ااَ وز وره،

،ت اموا ،مما ًاا .  



 ق اا   ٣٤  

  .ا  ء ور و ام إدة  -ج

   وم و    أِ  -د

 اهد  و ا، اءُ  و 

  ا أو وا ور وممن، ان

ر ًمم    ذ    ا.  

 -     دة أ ا  ارا 

  .ه ادر

  



 ٣٥ا  ا ق اد مص
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إن  ا و  

  

  

ا ا وا   

:ا اا و   

١- ه ا أن وا   ا  نإ 

   ،ازمو ه و ا ،موا 

  اا     إ ا ا وف

ا  ر وا  ، نو  

ا  ا ا.  

٢- ت وأو ا ا  ا ،نا 

رو  دة ،ا ،وط دداب و ،ا 

رق، وه او  بت، اا و 

 مء  وا وارة، ا وادات ات

 وأن ا، وااءة اة، ا إ و اء،

   وة ر  ان أو ااان ن

   ذ.  



 ق اا   ٣٦  

٣- و ةا رجا   ً  ،ا و 

 ً ا ؛ ره   اي، ره

ا ا   ا ا.  

٤-  وريا  ا و   اا  

 ا  اط وامل ا، اا ارة

  :اال   و ،ا

  وا ا ، ا اب اا - أ

  ا  ا ا اموا.  

   رة ا ات إدج - ب

 ا اد ا ا   ،ءا 

وا دات، اال واوا ،ا 

وا ا.  

 اداب  ا ا اد ض اان -ج

ا ا ه ا ،ن ال وا 

 ،اا طاف وك اا ا  

ا ا ا.  

٥- و  ،الا  ا  و اا  

 اا إرة  أو ااف،   ا رتا

ما ا  ا و ،ا وذ  



 ٣٧ا  ا ق اد مص

ا  ،ارسادي اوا ،ا ت ور 

  ا  اا ارد و ، ت

  ادر ت و ا، او اد

  ا    ذ.  

   

  ا ا ادات

    أن ا      اا    بدات  اا 

ا ،ا ص و  ا يا 

،وا اد اوا   ادة  أء،  اوا  و 

 وا اوف،  وط اا، إ وان ر،ا

، قموا ، ور  ا  َِ ز،  أو وأداء 

  رةا ،ً و  ،ا  وا  ، 

و س، ا ونوا  ى اوا.  

   

ا ا ازنوا   

١- :ا ار اإط    لا    

  :  إ ف

 ِ  :اى اد  ا و  - أ

، نو ، نذي وإم ،ِة رٍء وا 



 ق اا   ٣٨  

 ما اً ِة اٍء  ةا.  

 ا، ورا ا،و ا  ، -ب

موا إ أ مإ    أداء ر  

  .اة

 ا، و امن، ق اا  -ج

و ا ا وا.   

 و و ا و ا ذات اا  - د

ا ووط .   

 - ادإ ة ا  ا   ، 

َُْ ظا   مموا اب ،اوا 

  وح ا  ،ا ،وا ،وا 

 وارف ، اا امم ا  واواة

  بت اوا ا طوا 

وا .  

   ا  ق   ا،  ا اا  -و

 اة،  ر أداء   من، ان

   ررض إا  .  

٢- و  ذ :  

  ،ًم وً إا ا ا  - أ



 ٣٩ا  ا ق اد مص

و  رفا ا زا  

 ا و.   

 اء  امي،  ا  أل   و  -ب

أو ا ،ا   تا  ا    ا 

 اف  ا  ا  ،وض      ادرة

،ا و وإ  ،لطذ اوا 

اا  ا    م  ا  ة  وا 

،ا  ا إ.    

 ا  ا    اود  ا  ا    -ج

ً   سرات أا اد  اوا 

ما وا.    

   

  ا ات  ال

١-  ا  لا  تاد  اوا  ا   

 ا، ر  وف ا ،و

و   ،ا  و    ا  ،وا 

وا  تاد ارة  واا     ه  اا 

ً.  

٢- ت و ا  و وا  جإم 



 ق اا   ٤٠  

 ا  ، ا ذات وااد  ات،  وم ودل

،وا ،وا ،وا و و 

 طل  ارة  ات وم إمج و طل،

 ه اما .  

  



 ٤١ا  ا ق اد مص
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ا ا  

  

  

ا   اءءةاوا  

١-  ا     ل أ  اءر  أو ،اا 

 ،مً  أو ً  أو م ً إءة و،  أّي أو

ل وأو ا أ   ا   أي   

 أو ا  .  

٢- و   ا  ت  ا  دا  وا  زا 

، و  ذ  اءات    ،   

 ازنو  و ع اوا وا 

،وا وو ب  اوا  ا  ا 

مموا وا.  

٣- ت و ا  و وا    ةا 

ا ا      ا  مما   

،ا  عا ت   ذ  اوا   

اا ا ،وا وا وا 

زس ا دئ ا ،ما وإ   ، 



 ق اا   ٤٢  

 تدات  اة،  واا  و    قا 

ت وأا.  

  

ا  سا ف وا  

١-   ا   ا      لل،  أأو ا 

 أو  مم  س أي أو ا، امك

.  

٢- و  ا  ااد ارة، ااد اة واا 

 ،ت اووا ا وا و.  

٣- و  ا  ف،ا ،ر واوا .  

٤- و اا وا  ر ً و ًمم   

ا، ُدهوإ  ءم ،ءا و  اتا 

،ا  ا  طع  او  ،ا  و 

  .   ا ا وا ا، اوة

٥- ت و ا  و وا ذ واا 

اا ا زا  و ا    

، أو ، أو   افا ذ اوا 

اا ا وا وا ا  ذ.  



 ٤٣ا  ا ق اد مص

   

ا  لدي اا  

١-  ا  ا  لدي، اا و 

 ام   أو رة،  ي  أي أداء

 ا ا ،ان أو ا ار ، أو 

 أو اي، أو ا، أو ا، أو ام ،ه

ا.  

٢- و  ذ   أدم  قل اطا 

 ا ت  م وو ا ،ل

ووظ.  

   

اب ارئوا  

١-  ك ا     رة  اا   ً اا 

  .اب ً ا

٢- و  ت ارئارث ات وازوا 

ا أو ا وا ا م  ُ 

 از  أو َْ أو اأو إ َأْ،ه  أو و

   ءوىااء اوا وا ا وا.  

  



 ق اا   ٤٤  
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  ا  اة

  

  

  امن ق إمت  ادة

  ُا أ قا ي  ق نمص اا  

 نة إل ا ق نما  در اا   ا 

 ا ا  )٥/١٩٩٠/أ(، يوا ُ  ا 

 أ   رض دو إن أي  و ، وة اق

ا ا .  

   

  ا ق إل ا اذ

 ُت ا  و وا َاا ل ا 

 ا وارد ا  و ،اق ا  ارة اق

را رةا  ر ه ،قا  ات ا ،اا 

ً  ا اص   أو اوء، أو اء، أو

  . ووا  واا ا  ،مًمو



 ٤٥ا  ا ق اد مص

  

  طل     ا  اة

  اءاتا ا  ،لط  اء      تا 

أو ا أو ا ،دارت أو ا ا ا 

أو ا ،ن  ارول اا  ،ا  ةا 

 مًمً  و  ا  ااد   أو أو أو وا ق

 ووا.  
  

  



 ق اا   ٤٦  



 



 ق اا   ٤٨  

  ا  ا اة ا ق 

 



 ٤٩ا  ا ق ا اة
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ا  ء   ةا  

  

ث ا ا  ا   ء  اة 

 ء  ا ا: ط ا   اي، و

 اواج  ا، واا  امم ا ، وساواج

اد.ا ل أر  وذ ،  

   

ا   ا يط  

 .فطريّ  إنسانيٌّ  ومطلبٌ  إلهية، نعمةٌ  الطفل -١

ـــــب فـــــي اإلســـــالمية الشـــــريعة وتـَُرغِّـــــب -٢ ـــــا األوالد طل  للجـــــنس حفًظ

 ي.البشر 

 األرحـــام واستئصـــال والنســاء الرجـــال تعقـــيم الشــريعة مُتحـــرِّ  ولــذلك -٣

 دون تحــول التــي الطــرق مُتحــرِّ  كمــا طبيــة، ضــرورة بغيــر واإلجهــاض

 .ةالبشري مسيرة استمرار

 بــين الشــرعي الـزواج طريــق عـن الحيــاة إلـى يــأتي أن الطفـل حــق مـن -٤

  .وامرأة رجلٍ 
  

 م   ا  م  ن  ادة  ه    :)١،٢( ان



 ق اا   ٥٠  

ا ا س وس ما ، و  ا    دو 

  .اطل

 ا  ه  و    و  ن  :)٣،٤( وان

ا.  

  : ا ل  إ ):١( واة* 

 إنَاثًا َيَشاءُ  ِلَمن يـََهبُ  َيَشاءُ  َما َيْخُلقُ  واَألْرضِ  السََّمَواتِ  ُمْلكُ  لِلَّهِ +

 إنَّهُ  َعِقيًما َيَشاءُ  َمن وَيْجَعلُ  وإنَاثًا ذُْكَرانًا يـَُزوُِّجُهمْ  َأوْ  الذُُّكورَ  َيَشاءُ  ِلَمن ويـََهبُ 

  .]٥٠-٤٩: ارى["َقِديرٌ  مٌ َعِلي

َيا الَحَياةِ  زِيَنةُ  واْلبَـُنونَ  الَمالُ + نـْ ـرٌ  الصَّاِلَحاتُ  واْلَباِقَياتُ  الدُّ  رَبـِّكَ  ِعنـدَ  َخيـْ

رٌ  اثـََوابً    .]٤٦: ا["َأَمال وَخيـْ

و آن أوا ا  ل  أنطا    وم   ا 

 ام،  اة  ع  و ن،ام  ة وات ا  وأن

ً إ أ ة مي اا   ط إ ا  ا 

 ما.  

ــنَ  أَنَشــَأُكم ُهــوَ +:  ا ل  إ�:)٢( واة*   مِّ

�.]٦١: د["ِفيَها واْستَـْعَمرَُكمْ  اَألْرضِ  �

رض وا   ء إ ،ةا  و    ورة 

   ا ذات و ال، و يا ا ء

 َء : َل ََرَُِْ ْ  رواه  اطل ط ×  ال



 ٥١ا  ا ق ا اة

ٌَُر إ َِل×  ا :»مإ َُْأ  ةأََْذاَت ا  ٍََ  لَََو ،

َمَوإ  َُِ ََأََُل، »و :» َال« ،ُ  ُهَأ  َِمهُ ، اََ ، ُ  ُهَأ 

ََِل ا: »ــَوُدودَ  تـََزوَُّجــوا ــودَ  اْل ــِإنِّي ،اْلَوُل ــاثِرٌ  َف ــمَ  ِبُكــمْ  ُمَك [ »األَُم

  .]وا داود أ، رواه 

و  رواَْ َمأ ْ ٍَِ  َل :ُل َنَُر ِا  × َُُ 

 ِإنـِّي اْلَولُـودَ  الْـَوُدودَ  تـََزوَُّجـوا« :َوَُل ًَِا َمًْ اَْ َ َوَِ ََْءِة

  .[ ، رواه أ]»اْلِقَياَمةِ  يـَْومَ  األَنِْبَياء ُمَكاثِرٌ 

�:أ  ا�:)٣( واة * �

أ: أم   ً  ً  ًز    ا  ا 

 ار،  وال  واء،  ال     وذ ارة،

 ة  اار  دون ل  ا  اق    ذ و )١(واض

،ا وا  ا ا  ورةا ا ا د أ 

  .اة

ا مدا :ا  رذة  اا  ن  ا   زوًرا 

ًمو واج، ااء ا  أو ر أان أو اا 

،أو ا    ذ    دون    ى واج  أن  ًرا 

اان    أماع م ار؛ ه  ا  و دة،

ي اا   م  ة ،ا و   ا 

                                       
)١ ( مة اا  م و) دةا ٥(.  



 ق اا   ٥٢  

ا ه أ ا  صا ا  ا    ما 

اق واوا .. و    وجاض  اوا  واردة و 

 و ا    و اة وا ا اآن  ة

دا .  

 زواج     أن  ا       ):٤( واة *

ط  أة ره ،واو  ان  ادوا  وا  و 

 ح طا.  

ه و دةا   ق ا ا   ا رأ ا

  .  اة

و  نة  إا  ل ( ا  ق  نما  

ا (درا  ا ا  )١٩٩٠(  م   

  :ران ان ان  ام ادة  (( ،)ب( ان

 اع إء إ  و إ اء  ):بة (

  .اي

 :() ةا  ارة اا ا إ    ء ا 

ٌوا .  

دة وأ-٥( ا ( ذ ن ا  رت  ا ة  أنا 

 سا  ء ،واج اس واأ .  



 ٥٣ا  ا ق ا اة

   

ا ا  ء واجا  

  :التالية المراحل للطفل اإلسالمية الشريعة رعاية تشمل -١

  .لآلخر الزوجين من كل اختيار -أ

  .والوالدة الحمل فترة -ب

  ).المميِّز غير الطفل مرحلة( التمييز حتى الوالدة من -ج

  ).المميِّز الطفل مرحلة( البلوغ حتى التمييز من -د

  .تالئمها حقوق المراحل هذه من كل في للطفل وتنشأ -٢
  

 ر     ا ا  اا  ادة ه  د 

ا ا    ًءا  ر  ،ووًرا  او  ا 

ا ،دةوا  غ، ا  ن  و  ذ  و 

ا  ادا ا.  

و     ه دةا  ق  ا ،ا وإ 

  إمن  : » م  ا       ) ١( ادة ات

  ».ة ا وز

***  



 ق اا   ٥٤  

   

  امم ا ر اة

 وهـــي وتربيتـــه، لرعايتـــه الالزمـــة ِعيَّـــةيالطب وبيئتـــه الطفـــل محِضـــن األســـرة

ـــى المدرســـة  واألخالقيـــة اإلنســـانية القـــيم علـــى فيهـــا الطفـــل يـَُنّشـــأ التـــي األول

  .والدينية والروحية
  

َُّْ ه دةن ا ة  أا    ،  و 

م  ا وا    رء  ةا    ر  ةاة  ا 

 ،مما ل ا   :+الَـِذي رَبَُّكـمُ  اتـَُّقـوا النَّـاسُ  أَيـَُّهـا يَـا 

َهـا وَخَلــقَ  واِحـَدةٍ  نـَّْفــسٍ  مِّـن َخَلَقُكـم ُهَمـا وبَــثَّ  َزْوَجَهـا ِمنـْ  وِنَســاءً  َكِثيـًرا رَِجــاال ِمنـْ

، ]١ :اء ["ارَِقيبًـ َعلَـْيُكمْ  َكانَ  اللَّهَ  إنَّ  واَألْرَحامَ  ِبهِ  َتَساءُلونَ  الَِّذي اللَّهَ  واتـَُّقوا

 َنَســًبا َفَجَعلَـهُ  َبَشــًرا الَمـاءِ  ِمــنَ  َخلَـقَ  الَّــِذي وُهـوَ + :و م ول

    ×  ال  و  ،]٥٤: ان["َقِديًرا رَبُّكَ  وَكانَ  وِصْهًرا

 يُولَـدُ  ِإالَ  َمْولُـودٍ  ِمـنْ  َمـا«:  ة  أ     ا  اة

ــَرانِهِ  َأوْ  يـَُهوَِّدانِــهِ  فَــأَبـََواهُ  ؛اْلِفْطــَرةِ  َعَلــى  رواه[ ، »يَُمجَِّســانِهِ  َأوْ  يـَُنصِّ

  .اري]

  إ اد اب  اة ات ورة

 وإمم    ؛دة  أوا  ذات أة  م  : اة

طو و ، ت وذاتاق او ،د 

َِِْ ةأ      اا  ا  دا  و،   

 ََ   با وا  اه ا ،دوا   



 ٥٥ا  ا ق ا اة

  دةا    ن  أو  ة  أا      

ا يص ا  أن    ا   ةة  أ  واا 

 هو ،و ود ذ    آنا  ا  وا 

   وة  ة      أ  ا وا اة

 وا اث ا وا وأا، اة ن

 اق  رج  واات ق  و وات وات

  .اة ء ادي

ه و دةا   ق  ا  ،ا  رت  اأ 

  ادا  )٩ (إ )١١ ( إ  از  ا   

وا وإ   ةا.  

***  



 ق اا   ٥٦  

  

 اا واجا ا  

وأن يلتـزم  اآلخـر، اختيار منهما كلّ  سنحْ يُ  أن أبويه على الطفل حق من

  .بمعايير الزواج الناجح التي حددتها الشريعة اإلسالمية

  

 زواج  اً ا ا  ا ق أ

ا؛ا ن  وذ  را      ؛  ي  اا 

  لا  ا يء ا إ ما  و  ا 

 ت واا ،راا  د     با وا 

ا ا   وا ا       ت  ا 

وا وا ،وا و، ي واا   و 

 را آ ،را       ا  أ   

،وا و   ا  ا    ا   

، وأن   اواج ا      أ او ار

ا ا د ا.    

)  ق اة  ا ه      ٥١و و ادة (

 اا  ا ا : م  ،» دت  ا 

ا   واج  ،ا          وا 

ا     ة  اوا  ،ً  لطوا   

ص وا.  



 ٥٧ا  ا ق ا اة

ه و ا : ا  ،ا  وا  ،ا  وا 

،ز اس وت ا ىأ .  

و  ا  ح  واجة  اا  ا   ّا  وا 

وا ،ا  و    وا    اضة  اأو ا 

أو ا راة ا١(»ا(.  

      ز ق  ق ا أن   و

           د وا   ا   

        دئ اوا ا   يوا  ا ف اا

. م    

و   ه دةا  ق ا ا.  

***  

                                       
ام :ق اة  ا، ا ا ا أة وا، اة،  )١(

 ،اا دة (٢٠١١اا ،٤٥)، ص ٥١.  



 ق اا   ٥٨  

������������  

ات قوا مما ا  

  

  با ا ثات قوا مما ا 

  ،  ةء اء واوا  ء، وا  

ا ظ ، وا  ا و ،  ا  

، و ام ا ، و ا ا ، و اطل

 عا  اغا و ،  ا وا و ، 

 ااد. ، وذ  ل   

  

 ةء اء واوا  

ــــا تخلقــــه منــــذ طفــــل لكــــل -١  والبقــــاء، الحيــــاة، فــــي أصــــيلٌ  حــــقٌ  جنيًن

  .والنماء

 ال محقــق لخطــر األم حيــاة تعرضــت إذا إال الجنــين إجهــاض يحــرم -٢

  .باإلجهاض إال تالفيه يمكن

 المالئمــة ةوالتغذيــ الصــحية الرعايــة علــى الحصــول الجنــين حــق مــن -٣

    .الحامل أمه رعاية خالل من

وقــد نظمــت الشــريعة اإلســالمية  بــالجنين، اإلضــرار عــام بوجــه مرُ ْحــيَ  -٤

  .الجزاء المدني والعقابي لمن يخالف ذلك
  



 ٥٩ا  ا ق ا اة

  .واء واء اة  ادة ه ول

  ا  ة  وً  ، ا   ا ّا وأ

   إمًم  ره  ا  وا    ا ا

 ،ا و م   ّ     ،أ       

ا ا د .  

و  : ادة ا ن  ا  ي      

        وح، وا م  و ،ي واان اا    

.ً ١( و(   

و ّ ةاًء اا  ءء اوا    ا 

ا وا ا   ،ا  و  أو  ا   

وا ق اما  أ  ،ل  ا   :+ُأْوالتِ  ُكـنَّ  وإن 

 ُأُجــورَُهنَّ  فَــآُتوُهنَّ  َلُكـمْ  َأْرَضــْعنَ  فَــإنْ  َحْمَلُهـنَّ  َيَضــْعنَ  ىَحتَّــ َعلَـْيِهنَّ  فَــأَنِفُقوا َحْمـلٍ 

َنُكم وْأَتِمُروا   .]٦ :اق["ُأْخَرى َلهُ  َفَستـُْرِضعُ  تـََعاَسْرُتمْ  وإن ِبَمْعُروفٍ  بـَيـْ

و  ا   ةا    ض،  اا إذا إ 

 ة ا      ض إ، ود 

 اللَّـهُ  َحـرَّمَ  الَتِـي الـنـَّْفسَ  تـَْقتـُلُـوا وال+ :ا   ا ا  ا ا

 الَمــْوُءوَدةُ  وإَذا+ اأد  اص وا ،]١٥١ :ام["بِـاْلَحقِّ  إال

  .]٨،٩: ا["قُِتَلتْ  َذْنبٍ  بَِأيِّ   ُسِئَلتْ 

                                       
  ام ا ا ا ،دة ()، ودة (إض). )١(



 ق اا   ٦٠  

ض وإا   ّض ا      ة 

 اْضــطُرِرُْتمْ  َمـا إال+:     اورة      أل 

 ا  م    ة  ا ّة وً ،]١١٩ :ام["إلَْيهِ 

ع، وا  و     :+لـَّهُ  َمْولُـودٌ  وال ِبَولَـِدَها والِـَدةٌ  ُتَضـارَّ  ال 

 ة  ا ّة  ن ؛ار أ و ،]٢٣٣ :اة["ِبَوَلِدهِ 

  . ا وة

 ّ ار اا     ح إمأ  

ر اا  نر -ء وا-     أم  

 ل ال ر :ل× :» ََّوَشـْطرَ  الصَّـْومَ  اْلُمَساِفرِ  َعنْ  عَ َوضَ  تـََعاَلى اللَّهَ  ِإن 

ــَالِة، ــْومَ  اْلُمْرِضــعِ  َأوْ  اْلَحاِمــلِ  َوَعــنْ  الصَّ ــَيامَ  َأوْ  الصَّ  [ ، رواه »الصِّ

 أ  َص  أو ً    ا    و، ]وا  اي

  ذ        و    ا ، َْ 

ِْاَنَ ْ َُْ نأ ةأَْا  ِْ  ََُْ  َْلَ  أَُر  ِا ×  ََِو 

ُْ ِْ َما ،ْ  :»َ َلَُر ِا  َْا  أَ  ُِْ  َ« ،

ََ  َِم  ِا ×  َِلَ ، َو :» َْهـا َأْحِسـن  ،»فَـْأتِِني َعتْ َوَضـ فَـِإَذا، إلَيـْ

ََ ََ  َِ  ُلَُر  ِتْ  × اُ  ََْ  ََُِ  ُ  ََأ  َِ 

َُِْ ُ َ ََْ ،َل ُ َُُ : »َُم ََْ َ َلَُر  ِا 

ْ؟ َوَْل ،»َزَم :» ْاْلَمِدينَـةِ  َأْهـلِ  ِمـنْ  َسْبِعينَ  بـَْينَ  ُقسَِّمتْ  وْ لَ  تـَْوبَةً  َتاَبتْ  َلَقد 

ُهمْ  [ ، »لِلَّــهِ  بِنَـْفِســَها َجــاَدتْ  َأنْ  ِمــنْ  َأْفَضــلَ  َوَجــَدتْ  َوَهــلْ ، َلَوِسـَعتـْ

[ي واداود وا وأ  رواه.  



 ٦١ا  ا ق ا اة

ار  وا   اء  أوا       ا 

 ،  نإم  ا و   ي  أن ا 

، ن و هأو أ أ ا ،    ا اا   

ما  ز  ط؛إ م  ذم     ه  ،اهأ وا 

 ل:+اء["ُأْخَرى وْزرَ  وازِرَةٌ  َتزِرُ  وال١٥: ا[.  

َم وْ د٦( ةا ( ق ا ا     ةا 

 أن       ،    اات  أ وا، واء
 دو  وإمت ت  ت ّ اض إ إ اه

  .أى
***  

  

  ا  اء

 ىرَ شْ والبُ  سرورال وإبداء تسميته، إحسان والدته عند الطفل حقّ  من

 بين بالتسوية اإلسالمية الشريعة وتأمر بمولده، واالحتفال به والتهنئة بمقدمه،

 أي فعل أو بالبنات، التسخُّط وُتَحرِّم األمور، هذه كل في والبنات البنين

  .يؤذيهن شيء
  

ّ ه دةا  رأ:  

  .ا  إن -١

  . اء -٢

٣- ا  ت اوا   ت ا.  



 ق اا   ٦٢  

:ص اا  ا إ ذ  تا و  

 *أ  نإ ا ،  ى رو س  ا -  ا ر

- أن  ل ال× ر :» ِنَ ِسـحْ يُ  نْ أَ  دِ الِـوَ الْ  ىلَـعَ  دِ لَـوَ الْ  قِّ حَ  نْ مِ  نَّ إ 

 أ ، وان     ا اه ور[ ،  »هبَـدَ أَ  نَ ِسـحْ يُ  نْ أَ وَ  هُ مَ اسْ 

ا    واا[ ،ََْو ِْرَداِء أا  َل :َل ُلَُر ِا  :×

ــــــــمْ « ــــــــْدَعْونَ  ِإنَُّك ــــــــْومَ  ُت ــــــــةِ  يـَ ــــــــَماِئُكمْ  اْلِقَياَم ــــــــَماءِ  بَِأْس ـــــــــُكمْ  َوَأْس  فََأْحِســــــــُنوا آبَاِئ

  .]واار ن وا داود وأ أ رواه ، [»َأْسَماءُكمْ 

و ّم دة٥( ا ( نمي  اا    ا   

أم: » ز ن أن ا  ً     أو  م  ا 

أو ا ً  ا«.  

* وأ  ءا ، َْ  ةََُ   َل : َل  ُلَُر 

ِــَالمُ «×:  ا ــْرتـََهنٌ  اْلُغ ُــْذَبحُ  ِبَعِقيَقتِــهِ  ُم ــهُ  ي ــْومَ  َعْن ــاِبعِ  يـَ  َوُيْحلَــقُ  َوُيَســمَّى ،السَّ

  .]واي وا داود أو أ رواه ، [»رَْأُسهُ 

* ا  ت اوا ،ا  ا    دة٨( ا (

  ).١٠و(

* وأ  ا ت ،  ب  آنا  ا   

   ت      :+ظَـلَّ  بِـاألُنَثى َأَحـُدُهم ُبشِّـرَ  وإَذا 

ــرَ  َمــا ُســوءِ  ِمــن الَقــْومِ  ِمــنَ  يـَتَـــَواَرى  َكِظــيمٌ  وُهــوَ  ُمْســَود�ا وْجُهــهُ   أَيُْمِســُكهُ  بِــهِ  ُبشِّ

  .]٥٩-٥٨: ا["َيْحُكُمونَ  َما َساء َأال التـَُّرابِ  ِفي َيُدسُّهُ  َأمْ  ُهونٍ  َعَلى

ه و دةا   ق ا ا.  



 ٦٣ا  ا ق ا اة

   

  ا  اظ

 وجنســيته، اســمه، ذلــك فــي بمــا ُهويتــه، علــى الحفــاظ فــي الحــق للطفــل

  .والحضاري الديني انتمائه وعلى وثقافته، لغته، وكذلك العائلية، وِصالته

  

 ه دةا     د  او  ،  و 

اظ اوا ، و أ  ا   ا    م 

 اف اع اوا  ب اوا اوا 

 ان   ا     اف  ا أن َوَ واان، وات

و ا  ا  ا ارو وأم      

،آن اوا ا ّ  ه ا  :+النَّـاسُ  أَيـَُّهـا يَـا 

، ]١٣ :اات ["لِتَـَعـارَُفوا وقـََباِئلَ  ُشُعوبًا وَجَعْلَناُكمْ  وأُنَثى ذََكرٍ  مِّن َخَلْقَناُكم إنَّا

: ُمْخَتِلِفـينَ  يـََزالُـونَ  وال واِحـَدةً  أُمَّـةً  النَّـاسَ  َجعَـلَ لَ  رَبـُّكَ  َشـاءَ  ولَـوْ +و 

 أَيـَُّهـا يَـا+و : ، ]١١٩-١١٨ :د ["َخَلَقُهمْ  وِلَذِلكَ  رَبُّكَ  رَِّحمَ  َمن إال

ـًرا َيُكونُـوا َأن َعَسى قـَْومٍ  مِّن قـَْومٌ  َيْسَخرْ  ال آَمُنوا الَِّذينَ  ُهمْ  َخيـْ  مِّـن ِنَسـاءٌ  وال مِّـنـْ

ًرا َيُكنَّ  َأن َعَسى َساءٍ نِّ    .]١١ :اات["مِّنـُْهنَّ  َخيـْ

  رة أنا ا  ًدا ْض  و 

وأ  ةك اوا    راتا.  

ه و  دةا   ق  ا  ن  اد٨( ،)٧( ا( 

ان  و    ذ    ا  ت  واوا 



 ق اا   ٦٤  

،ا ان و إ ا ء واموا  ري  اوا، 

ص و تا ا ّ  دة٧( ا(  :

  ».ر و وا   ا -ان ر-  ون«

***  

   

 و اا  طلا  

ــــواع مــــن نــــوع أي اإلســــالمية الشــــريعة ُتحــــرِّمُ  ــــين التمييــــز أو التفرقــــة أن  ب

ــــز أكــــان ســــواءٌ  األطفــــال ــــه أو الطفــــل عنصــــر بســــبب التميي  الوصــــي أو والدي

 رأيهـم أو ديـنهم أو لغتهم أو جنسيتهم أو جنسهم أو لونهم أو عليه، القانوني

 أو روتهمثــــــ أو االجتمــــــاعي، أو العرقــــــي أو القــــــومي أصــــــلهم أو السياســــــي،

 التمييــز هــذا خاللــه مــن يبــدو آخــر وضــع أي أو مولــدهم، مكــان أو عجــزهم،

  .خالفًا لألحكام الشرعية
  

ّ ه دةا   ع أيم  اعأو   أم ا ا 

 لطا، و ا  ا ا   دئ  ا 

،ا   تا  صا   آنا  ا  وا  ا 

  واةا  ا    ا  ً   قا  مما 

ًد ااا أن إ أ ،وأن وا  ي  را    ً 

،وا وأم  آد ه و ا ن  دون و أو   أو 

    و    ا ل  ذ  و آ  امء  أي أو رة

ــا وَلَقــدْ + :ا ــاُهمْ  آَدمَ  بَِنــي َكرَّْمَن ــنَ  ورَزَقْـَنــاُهم واْلَبْحــرِ  البَـــرِّ  ِفــي وَحَمْلَن  مِّ



 ٦٥ا  ا ق ا اة

ــْلَناُهمْ  الطَّيِّبَـاتِ  ــنْ  َكِثيــرٍ  َعَلــى وَفضَّ ول  ،]٧٠ :ااء["تـَْفِضــيال َخَلْقَنــا مِّمَّ

: +َهـا وَخَلقَ  واِحَدةٍ  نـَّْفسٍ  مِّن َخَلَقُكم الَِّذي ُكمُ رَبَّ  اتـَُّقوا النَّاسُ  أَيـَُّها يَا  ِمنـْ

ُهَما وَبثَّ  َزْوَجَها   .]١ :اء["وِنَساءً  َكِثيًرا رَِجاال ِمنـْ

 رَبَُّكـمْ  ِإنَّ  َأالَ  ،النَّـاسُ  أَيـَُّهـا يَـا« :اداع   ×  ال ول

ـــاُكمْ  َوِإنَّ  َواِحـــدٌ  ـــيٍّ  َفْضـــلَ  الَ  َأالَ  َواِحـــدٌ  أََب ـــى ِلَعَرِب ـــيٍّ  َوالَ  َأْعَجِمـــيٍّ  َعَل ـــى ِلَعَجِم  َعَل

[ »بِـــالتـَّْقَوى ِإالَ  َأْحَمـــرَ  َعَلـــى َأْســـَودَ  َوالَ  َأْســـَودَ  َعَلـــى ِألَ◌ْحَمـــرَ  َوالَ  َعَربِـــيٍّ 

 ،رواه [أو ،  ا  و    -  ا ر

-  لأنر ا  × و  ت    زة  ،دي 

 أَلَْيَسـتْ « :لَ  »ا رل  دي زة إم« :أ أ ل

، وذ  ف  ا اري] [ ، رواه»نـَْفًسـا

ا ١(ا(.  

وا مما  ا   سا  دون  

ء وام   اءا، ل : +َعلَـى قـَـْومٍ  َشـَنآنُ  َيْجـرَِمنَُّكمْ  وال 

 ا أن   ا ،]٨ :اة["لِلتـَّْقـَوى َأقْـــَربُ  ُهـوَ  اْعـِدُلوا تـَْعـِدُلوا َأال

مما  رةا ا   ً    ا إ   

ا ا ، و   ا   ذات   ام  

ن  وم  و    اءا  وا  دا  و 

  .واان اس

                                       
)١ ا  ةق ا  :ام ا   ( ةا ،  ،

  ١١٨ - ١٠٦، ص )٩( ،)٨( ،)٧( ،)٦( ،)٥( ،)٤(ا، ااد 



 ق اا   ٦٦  

 ود  ا  ق  ا   ) ٢( ادة  وه ادة

   .  

* * *  

   

ا ا  

ــــع حــــق للطفــــل ــــأعلى التمت ــــه بلوغــــه، يمكــــن صــــحي مســــتوى ب  حــــق ول

  .التأهيل وإعادة والعالج الوقاية مؤسسات استخدام
  

ّ ه دةا   ا   ا    ى  ، 

و  دة٢٤( ا(     ا ق ا ا      ن 

  وا ا، اى ا  ا واا ات

 ا    اء  -   ا ر - اق ا م ض

ا ا  تا ا وا.  

وا  ا ن ام ً و   

 ، إذ  ا  ء  ةا  ن  ام   

 ة نن ؛ا ا    ة  نما   ،ةا و ا  

 و ،ا و    ا   ل ال ر :ل

 ×  َحق�ـا َعَلْيـكَ  َولِنَـْفِسـكَ  َحق�ـا، َعَلْيـكَ  ِلَربـِّكَ  ِإنَّ ..«: ط، 

، ]اري  رواه ] ،»َحقَّهُ  َحقٍّ  ِذي ُكلَّ  فََأْعطِ  ،َحق�ا َعَلْيكَ  َوَألْهِلكَ 

ـرٌ  اْلَقـِويُّ  اْلُمـْؤِمنُ «×: : ل رل ا   ل   أ ة  و  َخيـْ

   ون، ] رواه[ ، »الضَّـِعْيفِ  اْلُمْؤِمنِ  ِمنْ  اللَّهِ  ِإَلى َوَأَحبُّ 



 ٦٧ا  ا ق ا اة

َعـاِفِني اللَُّهـمَّ  َسـْمِعي، ِفـي َعـاِفِني اللَُّهـمَّ  بَـَدِني، ِفـي َعـاِفِني اللَُّهـمَّ «×:  د 

  .]داود أ رواه[ ، »أَْنتَ  الَ إِ  ِإَلهَ  الَ  َبَصِري ِفي

و  دل أا  ×ا  اا  ا 

ا   ة  ا    و   ا  ا   

  »النبــوي الطـب«، ل وأا  × و 

اوي اوا وى، وا ف و نا  ا ،ّ 

و  ا ،مة اوا   ا  أم    درةا 

   م و ط         ، 

ًر وا و ً، وا  ا أم و    أ 

  ×:  ال ل ذ و،  اس

َفُعكَ  َما َعَلى اْحِرصْ « -  رواه[ ،  »تـَْعَجـزْ  َوالَ  بِاللَّهِ  ِعنْ َواْستَ  يـَنـْ

  ة] أ.  

[ ، »النَّظَافَـةَ  ُيِحــبُّ  َنِظيـفٌ  الطِّْيـَب، ُيِحــبُّ  طَيِّـبٌ  اللَّـهَ  ِإنَّ « -

  .وص] أ    اي رواه

  .ة] أ  اري  ، رواه[»ُمِصحٍّ  َعَلى ُمْمِرضٌ  يُورَِدنَّ  الَ « -

   اري رواه[ ، »ِشـَفاءً  لَـهُ  أَنـَْزلَ  ِإالَ  َداءً  اللَّهُ  أَنـَْزلَ  َما« -

ة] أ.   

ـــَأْرضٍ  بِالطَّـــاُعونِ  َســـِمْعُتمْ  ِإَذا« - ـــعَ  َوِإَذا ،تَـــْدُخُلوَها َفـــالَ  ِب ـــُتمْ  بِـــَأْرضٍ  َوَق  ِبَهـــا َوَأنـْ

َها َتْخُرُجوا َفالَ    .]ز  أ  اري [ ، رواه»ِمنـْ

* * *  



 ق اا   ٦٨  

   

ا ما  

 العادلــة الحانيــة المعاملــة غيرهمــا ومــن والديــه مــن يلقــى أن فــي الحــق للطفــل

  .لمصلحته قةالمحقِّ 
  

ّ ه  دةا      ا   ا  ما  دا 

ا ، ه و  دةا     ق  ا  ؛ا 

م  إ أ    ا    دا  ا 

ا:  

* أ  ا ما ،َْ ِأ َدةَ  نَل أَُر  ِا  ×

 َذا  ،× اِ  َرُلِْ   َزَِْ ََْ أٌَِ ََ َو َُ ََُن

َََ ََََذا َوَوإ َ َََ. ، ]رواه   طا 

  .]و واري

َْو َِ ْ ةََُ  :َل َُْ ََ لَُر ِا  × ةَ 

 وا)ا (ُ َجََ إ ِِْأ  َََُْو  ،ََُ  ََُْ  اٌنوَ 

َََ ََُْ ْيَ َِِْا  أًِا،  َواًَِل:  َوا  َوأ  َمأ  َََ 

   .] رواه[َ ، ي.

 × اِ  أْ  َِ   َََْ  اََع أنََُْ  ة أَْ ِو

ُُ ََََل ا :»نإ ِ ةََْ ِْ َِا َ ُ  اًَِوا  ُِْْ«، 



 ٦٩ا  ا ق ا اة

أ  رواه ، [»يـُـْرَحمْ  الَ  يـَـْرَحمْ  الَ  َمنْ  ِإنَّهُ «×:  اِ َرُُل: َل

  .]داود وأ يوا و يارو

 اِ  َرُلُ  لَ  -ر ا   - اَْ َِ ْ َِْ ِو

ـــ الَ «×:  ـــى تَـــْدُعوا َوالَ  ،أَنـُْفِســـُكمْ  َعلَـــى ْدُعواَت  َعلَـــى تَـــْدُعوا َوالَ  ،َأْوَالدُِكـــمْ  َعَل

 نـَيْـلٍ  َسـاَعةَ  َوتـََعـاَلى تـَبَـاَركَ  اللَّهِ  ِمنْ  تـَُواِفُقوا الَ  َأْمَواِلُكمْ  َعَلى َتْدُعوا َوالَ  ،َخَدِمُكمْ 

وا   داود وأ   أ و  رواه[ ،  »َلُكمْ  فـََيْسَتِجيبَ  َعطَاءٌ  ِفيَها

  .] وا ن

*  وأاا  ا ،َ  نَْا  ْ  َِ -  ا ر

- َل :َقََ َ ِأ َِْ َِِ، ْ  أ  ةََْ  ُِْ 

ََرَوا: » َْرأ َ َُْ  َلَُر  ِا ×« ، َْم  ِأ  إ 

ُِه×  اَُِْ َ ََِ، َل ُ ُلَُر َِهـَذا َأفـََعْلـتَ «×:  ا 

 َََ ، »َأْوَالدُِكـمْ  ِفـي َواْعـِدُلوا اللَّهَ  اتـَُّقوا«: َل، » :»َل ،»ُكلِِّهمْ  ِبَوَلِدكَ 

ِأ دَ ِ َا.]ري ورواه ا ، [.  

  .وا ،واْ وان، اء،  ال ون

* * *  



 ق اا   ٧٠  

   

  ااغ  اع

 واالسـتمتاع الراحـة، فـي حقـه سلبيُ  فال بطفولته، االستمتاع حق للطفل

ـــة الفـــراغ، بوقـــت ـــة والمشـــاركة واالســـتجمام األلعـــاب ومزاول ـــاة فـــي بحري  الحي

مــع إبعــاده عــن وســائل ، هويتــه ويحفــظ ســنه مــع يتناســب بمــا والفنيــة ثقافيــةال

  .اللهو المحرم شرًعا وقانونًا

  دةا      ا   ،ا ع  وا 

    ل  ي    و  ره،    ا وت

 نما  ات ا.  

 ود ق ا    ا   )٣١( ادة  ادة وه

   ا.  

  إ أد ة  :ه ادة و ات

 و  ن  أ -   ا ل  أن -رر ا 

رواه ا أ ام ]   ، »هلَ  ابَ صَ تَ يَ لْ فَـ  يّ بِ صَ  هُ لَ  انَ كَ  نْ مَ « :ل× 

     ، و]  وا  ادوس   ا  أ ب ال و

 ظه  و  ،أر      و ×  ا   د :ل

ا وا -  ا ر- ل و :» ِــ مَ ْعــن  لُ الجَم

، ا  ا   اام  اهور[ ، »اَمـتُ نْـ أَ  الِعـْدالن َونِْعمَ  َجَمُلُكما،

، ]ول:  وح أ ب، و         اوا    ا أو



 ٧١ا  ا ق ا اة

 ةٌ ادَ زيَـ هِ رِ غَ ِصـ يِفـ يِّ بِ الصَّـ ُعَراَمـةُ «: ل ×  ا رل أن  أم روىو

 ي    و    ال مادر اي  ا رواه[»هرِ بَـكِ  يْ ِفـ هِ ِلـقْ عَ  يْ فِ 

 ا  إ    طا ور   أم    ،أ  ا  أو ،ب

 ا[، ُواََا :ا وا وا  ن ال ، ور 

ل×  ا       لطاْلَعـبْ  اْذَهـبْ  غُـَالمُ  يَـا«: ا«  ]

×   ااًء ا وأن، ، رواه اري  ادب اد] 

ًاو   ا  ا  ام  ن  أط إ  ا 

مو ، نوة و  ل ا ه :» ،  اا 

 :ل  إا    ة و ،»ا  إ ن  اوءة ن

 ول ، ن  :أي، »  ا    ن أ ن«

أ  :»رت  ا        ن  ج 

در «؛ ً   طم  ا.  

إبعـاد الطفـل عـن وسـائل اللهـو المحـرم «ومّ ادة  ورة: 

ن   من ا  أن  ّ رً ،  ح »شـرًعا وقانونًـا

،ا ا ىذ  أو   ًرا  ان   ع دي إ وأ ،

     دا ار، و ذا  ًا ن ل، و

     :و َ ل ا ،هب وا  ا   ليَـا +ا

ــيُكْم نَــارً  ــِذيَن آَمُنــوا قُــوا أَنُفَســُكْم وَأْهِل َهــا أَيـَُّهــا اَل ا وُقوُدَهــا النَّــاُس واْلِحَجــارَُة َعَليـْ

 ا: ["ال يـَْعُصوَن اللَّـَه َمـا َأَمـَرُهْم ويـَْفَعلُـوَن َمـا يـُـْؤَمُرونَ  َمالِئَكٌة ِغالٌظ ِشدادٌ 

َُا  « :لَ  "اُقوا أَنُفَسُكْم وَأْهِليُكْم نَـارً + َِّ   :ْ ِل، ]٦

ا « :َل ٌَُِ، و[إده ، رواه ا]»أًَْ ِْْا



 ق اا   ٧٢  

َِْوأ َْْمأْ: ُُْدَوأ ِى اََِ َِْْوأ َْْما أُْوأ«  أ]

 ،ُُوَِِ ُْ ا  « :َوَل ََدة ،واري ]  اَِِْ، رواه 

ََِْ َْ ََُْْواْم«[  زاقا  رواه ، أ].  

* * *  

   

 انو اا  

ـــة الشـــرعية الضـــوابط حـــدود فـــي للطفـــل -١  حريـــة فـــي الحـــق والقانوني

  .في رعاية فطرته التي ولد عليها الحق وله ،دانجْ والوُ  الفكر

ـــدين -٢  وعلـــيهم حقـــوق قانونًـــاشـــرًعا و  رعايتـــه عـــن والمســـئولين وللوال

 تـهقدرا مـع تنسـجم بطريقـة حقـه لممارسـة الطفـل توجيـه في واجبات

  .الحقيقية ومصالحه المتطورة
  

ّ   وة اه ا  دةا      ا    

ان اوا و   و ا  ر ،و  ا 

  .وامم ا اا ود  اق ه ر ن أن

  .ق اا   )١٤( ادة  ادة وه

وا ر ا  ن ادص  وا  ةآ 

  :   وة

ينِ  ِفي إْكَراهَ  ال+ -   .]٢٥٦ :اة["الَغيِّ  ِمنَ  الرُّْشدُ  تـَّبَـيَّنَ  َقد الدِّ



 ٧٣ا  ا ق ا اة

 النَّـاسَ  ُتْكرِهُ  َأفََأنتَ  َجِميًعا ُكلُُّهمْ  اَألْرضِ  ِفي َمن آلَمنَ  رَبُّكَ  َشاءَ  وَلوْ + -

  .]٩٩ :م["ُمْؤِمِنينَ  َيُكونُوا َحتَّى

  .]٢٩ :ا["فـَْلَيْكُفرْ  َشاءَ  وَمن فـَْليـُْؤِمن َشاءَ  َفَمن+ -

ة وا   ب أو  ا  و  ا 

  ا  ا  اآن   ذ و اأي، إاء  أو

 :  

 َمـن إال ُمْخَتِلِفـينَ  يـََزاُلونَ  وال واِحَدةً  أُمَّةً  النَّاسَ  َلَجَعلَ  كَ رَبُّ  َشاءَ  وَلوْ  + -

  .]١١٩-١١٨: د["َخَلَقُهمْ  وِلَذِلكَ  رَبُّكَ  رَِّحمَ 

 ِمــن َســبَـَقتْ  َكِلَمــةٌ  وَلــْوال َفــاْختَـَلُفوا واِحــَدةً  أُمَّــةً  إال النَّــاسُ  َكــانَ  وَمــا + -

نَـُهمْ  َلُقِضيَ  رَّبِّكَ    .]١٩ :م["َيْخَتِلُفونَ  يهِ فِ  ِفيَما بـَيـْ

 "َوأَلْـَواِنُكمْ  أَْلِسَنِتُكمْ  َواْخِتالفُ  َواَألْرضِ  السََّمَواتِ  َخْلقُ  آيَاتِهِ  َوِمنْ  + -

]و٢٢ :ا[.  

 ان،   ا     وأ أا  اس ف

و   ا ، و   ورة فا  ا 

     ا و اأي،   ا و وار

اا و أ  ا، د و  ادا  ودرة  اا 

ً ًممو  .  

اء وأي إا  ا  م  ت 



 ق اا   ٧٤  

 د أو  أو        ،ود     

لا  ا ،ا و ّة ط اوا ا ا 

و ،ا وا  ز ،وز ور ن ذ ه  ا 

 ا  ا ىا  ن ةا ّو ر   

  ا  ل  واوا،    ة: »أن ا َْ  ِْ 

اَِْء اَ َ«ن ؛و   ا ط  اودة  وا  ا 

ا ،ة ات و  وجا   ا  ،ا 

       اورة     أو ا    أو

اط د د ا ،ر و ُُ   أيا   ا 

 امم  ا   واداب ا  ا  ا  ف  ى

ا.  

* * *  

   

 ا  

، بمــا ال يتنــافى مــع تعــاليم اإلســالم التعبيــر حريــة فــي الحــق للطفــل -١

  .وآدابه

 واألفكــار المعلومــات أنــواع جميــع طلــب حريــة الحــق هــذا ويشــمل -٢

 وحريـة والوطنيـة، والـدين األخـالق بـادئم مـع تتنافى ال التي القويمة

ــالقول ســواء وإذاعتهــا تلقيهــا  وســيلة بأيــة أو بــالفن أو بالكتابــة، أو ب

  .الذهنية وقدراته لظروفه مناسبة أخرى



 ٧٥ا  ا ق ا اة

 عــن بحريــة التعبيــر حــقُّ  الخاصــة آرائــه تكــوين علــى القــادر وللطفــل -٣

 الطفـــل آراءُ  وتُـــوَلى تخصـــه، التــي المســـائل جميـــع فـــي اآلراء، تلــك

  .الحقيقية ولمصالحه ونضجه، الطفل، لسن وفًقا الواجبَ  االعتبارَ 

 ســمعتهم، أو الغيــر، حقــوق احتــرام ســوى الحريــة هــذه مــن يحــدّ  وال -٤

 أو العامــــة، الصــــحة أو العــــام النظــــام أو الــــوطني، األمــــن حمايــــة أو

  .العامة اآلداب
  

ّ ه دةا   ا    ،آرا وا  

 ت وطر اوا و )ا ا    دةا 

ن ا  ةا  و  أن    )ا  دةا وم ،

 وآدا ا      ن ا .  

و دة ور ان ا ن       دئ 

 آراء  ) رة  إ ادة  أ  . واط وا اق

ر اا اا و   ن  أن) وم    و 

) ه ،)او ا ا ُُر - ا-  اهوا 

 ه      ا    أر    ،ر  ان أو

ا.  

ا ق   )١٣( ،)١٢( اد  ادة وه

ا.  

* * *  



 ق اا   ٧٦  

������������  

ق الا ا  
  

  

 ال اق ا   ا ا ث

 :و او ،اعو ،موا ،ا  وذ ،

 ل أر اد.

  

ا  

  .الشرعيين وأمه أبيه إلى االنتساب في قالح للطفل -١

ــاء- مُ رُ ْحــوتَ  -٢  انتســاب فــي تشــكك التــي الممارســات -ذلــك علــى بن

  .ونحوه األرحام كاستئجار أبويه، إلى الطفل

    .اإلسالمية الشريعةِ  أحكامُ  النسب ثبوت في وتـُتََّبع -٣

  

ّ ه  دةع  ا  م  ا،  وا  ا 

 ا عا  .  

 تـَْعَلُمـوا لَّـمْ  فَـإن اللَّـهِ  ِعندَ  َأْقَسطُ  ُهوَ  آلبَائِِهمْ  اْدُعوُهمْ +:  ا ل

ينِ  ِفــي فَــإْخَواُنُكمْ  آبَــاءُهمْ   ِبــهِ  َأْخطَــْأُتم ِفيَمــا ُجَنــاحٌ  َعَلــْيُكمْ  ولَــْيسَ  وَمــَواِليُكمْ  الــدِّ

  .]٥ :ااب["ارَِّحيمً  اَغُفورً  اللَّهُ  وَكانَ  قـُُلوُبُكمْ  تـََعمََّدتْ  مَّا وَلِكن

و ّ ا ا  ما،  و  ّة   

وا  ،زو  ز  وج أن  إ    ،ام 



 ٧٧ا  ا ق ا اة

  ب،  اما  ن  واا    بما   

 ا.  

 ادََّعـى َمـنْ «×:  رل ل: ل   وص  أ   و

ـرُ  أَنـَّهُ  يـَْعَلمُ  َوُهوَ  أَبِيهِ  َغْيرِ  ِإَلى [ ، رواه   »َحـَرامٌ  َعَلْيـهِ  َفاْلَجنَّـةُ  أَبِيـهِ  َغيـْ

[ري و١( .ا(  

و   ه دةا  ق ا ا.  

* * *  

  

اع  

 مصــلحة ذلـك مـن منــع إذا إال أمـه، ترضـعه أن فــي الحـق الرضـيع للطفـل

  .لألم الصحية المصلحة أو الرضيع،
  

 ه دةا   ا  ا   أ    ا 

ََْ  ا  وا  ا  ،  نن  وا 

ُّد ة أا ،و آن ما ا  ذ :

ـــــــــَداتُ + ـــــــــنَّ  يـُْرِضـــــــــْعنَ  واْلَواِل ـــــــــنْ  َكـــــــــاِمَلْينِ  َحـــــــــْولَْينِ  َأْوالَدُه ُـــــــــِتمَّ  َأن َأرَادَ  ِلَم  ي

  .]٢٣٣: اة["الرََّضاَعةَ 

 أ ا  ا     نر رم   ةا 

                                       
)   ا ام  :ق اة  ا  ،، اة  ١(

  .١٣٧ - ١٣٥ص  ،)١٨(ا، ادة 



 ق اا   ٧٨  

  ا  ء  وا. و      ه  دةا  

ق ا ا ث أن را ا وا  ا   

أ ا ا.  

* * *  

   

ام  

 -هضـــمّ  أي- بحضـــانته يقـــوم مـــن لـــه يكـــون أن فـــي الحـــقّ  للطفـــل -١

 والنفســـية، الحيويـــة حاجاتـــه وقضـــاء وتربيتـــه، تنشـــئته، علـــى والقيـــام

 الشــــريعة امألحكــــ وفًقــــا ثــــم مــــن تليهــــا طفلهــــا بحضــــانة حــــقأ واألم

  .اإلسالمية

 وذوي واللقطــــــــاء، األيتــــــــام، األطفــــــــال الحضــــــــانة نظــــــــام ويشـــــــمل -٢

ــــين، الخاصــــة، االحتياجــــات ــــة بصــــفة والمحــــرومين والالجئ  أو مؤقت

  .ونحوه بالطرد والمقهورين العائلية، بيئتهم من دائمة

ـــز وال -٣ ـــ نظـــام اإلســـالمية الشـــريعة تجي  حقـــوق تكفـــل ولكنهـــا ي،التبّن

  .أي�ا كان انتماؤهم لألطفال صورها بكافة ماعيةاالجت الرعاية

 الــــدعم بتــــوفير ،الدولــــة ومنهــــا ،كافــــة المجتمــــع مؤسســــات وتقــــوم -٤

    .بواجباتهن القيام على الحاضنات لمعاونة الالزمة والخدمات

 أو عنهمـا الطفـل فصـل يمكـن وال أساًسا، الحضانة صاحبا الوالدان -٥

  .بقدرها تقدر رةوالضرو  راجحة، لضرورة إال أحدهما عن



 ٧٩ا  ا ق ا اة

 ومصـــالحه، الطفــل، رعايـــة عــن بينهمـــا بالتشــاور مســـئوالن الوالــدان -٦

 االجتماعيـــــة الرعايـــــة بجهـــــة يســـــتعينا أن ويمكـــــن ،معيشـــــته وكيفيـــــة

 وهــــذه الرعايــــة، تلــــك لتحقيـــق الحاجــــة عنــــد القضــــاء أو المختصـــة

  .المصلحة

 القضــــــائي واالختصــــــاص الخبــــــرة أهــــــل يقــــــدرها الطفــــــل ومصـــــلحة -٧

  .حدة على طفل بكل المحيطة الظروف وفق والطبي عيواالجتما

  

   و    امّ    :)١( اة *

ا.� �

 ت  ة    ا  ا  أنأو  �:)٢( واة* 

 و    د  ه  ةا ، ن  واإم  ّ، 

  ا  ق منا   ما  ن وإنو  ذم 

  اه، ارن واو   با  ض     

 لا    در  و      رز    ،  و 

ر وم   ،لا ه و و ه  لطا.� �

ت ور اةا  دةا  نم أ  ا 

وا   إ ما.  

 و واء ا  أنأو �:)٣( اةو* 

 ترة اا  ة٢( ا( و  لطا ور 



 ق اا   ٨٠  

،ا  ا ي اا   م ،ي اا 

 ُِه ا ،ا ا ص  ءب مما و 

 ،ا و  بام ا إ  أ .١(ا(� �

و  ه تا و   لطا ور 

ا  ا ص إم  ،ة  ه ا 

وا  ًرا  ؤن ام ًأ، ه و صا :  

ينِ  ُيَكذِّبُ  الَِّذي َأرَأَْيتَ  +:  ا ل  َيدُعُّ الَِّذي َفَذِلكَ   بِالدِّ

 ول، ]٣ ،٢ ،١ :ان[" الِمْسِكينِ  َطَعامِ  َعَلى َيُحضُّ  وال  الَيِتيمَ 

م السَِّبيلِ  َواْبنَ  َواْلِمْسِكينَ  َحقَّهُ  الُقْرَبى َذا َفآتِ +: و"]وا: 

 واْلَيَتاَمى الُقْرَبى وِبِذي إْحَسانًا وبِاْلَواِلَدْينِ + : ال و، ]٣٨

 واْبنِ  بِاْلَجْنبِ  والصَّاِحبِ  الُجُنبِ  واْلَجارِ  الُقْرَبى ِذي واْلَجارِ  واْلَمَساِكينِ 

  .]٣٦: اء["أَْيَماُنُكمْ  َمَلَكتْ  وَما السَِّبيلِ 

 ا رل ل :ل     رواه ×  وال

  َجو وا  وأر، »اذَ كَ هَ  مِ يْ تِ يَ الْ  لُ افِ كَ وَ  انَ أَ «×: 

ً.][ري ورواه ا ،  و ،أ رداءا  ل :

 لر ل:×  ا »َوتـُْنَصُرونَ  تـُْرزَُقونَ  فَِإنََّما ُضَعَفاءَُكمْ  ابـُْغوِني 

: ام و ،وا] واي داود أ رواه[ ، »اِئُكمْ ِبُضَعفَ 

 ا    و   ،أ   أو أي

                                       
)١ (ت :اما دوا  ا  دةا )١٤.( 



 ٨١ا  ا ق ا اة

 ل :ل لر َعزَّ  اللَّهُ  يـَْرَحْمهُ  الَ  النَّاسَ  يـَْرَحمْ  الَ  َمنْ «×:  ا 

 -ر ا - س ا و ،] رواه[ ، »َوَجلَّ 

 َويـَُوقـِّرْ  َصِغيَرنَا يـَْرَحمْ  َلمْ  َمنْ  ِمنَّا لَْيسَ «×:  ا رل ل: ل

  .]واي أ رواه  [»َكِبيَرنَا

دة وأودور ا اا  ،ما وأم    

ا  أو  أ ورة إ ،ورة رار وا 

 ا  او و ا ت دور  أت ، ر

  )١(.، و أن ذم اد  دور ه اتاد

و اا  م ا  ط ي؛  ُ 

 اناا  ا وا وا ،د  رأ 

  أن ا   وأ ، ًًءا ره م اس

  ،وا و ت أراا ا أن وا 

   ارء  ن  ي وا ر  ا ن

وظ ا راو ا وا اض و 

 ّ ا ا  وا وا، ا واات

أو م أ  ام ، و اا  ر 

ور ا  ،  إ   :+ ِْفَصاال َأرَاَدا َفإن 

ُهَما تـََراضٍ  َعن  ا ن ذا ،]٢٣٣ :اة["َعَلْيِهَما ُجَناحَ  َفال وَتَشاُورٍ  مِّنـْ

                                       
)١ (ا ا  ) ةدة ( ،)٢اا ١٩.(  



 ق اا   ٨٢  

 ،ور  ا ود و - ب ن -أو 

  .ا  واا ور أر

ر ا  -  ا  رواه ×  ال لو

- :» َْعنْ  َمْسُئولٌ  َوُهوَ  رَاعٍ  فَاإلَمامُ  ؛رَِعيَِّتهِ  َعنْ  َوَمْسُئولٌ  رَاعٍ  ُكلُُّكم 

 َزْوِجَها بـَْيتِ  ِفي َواْلَمْرَأةُ ، رَِعيَِّتهِ  َعنْ  َمْسُئولٌ  َوُهوَ  رَاعٍ  َأْهِلهِ  ِفي َوالرَُّجلُ  ،رَِعيَِّتهِ 

 َعنْ  َمْسُئولٌ  َوُهوَ  رَاعٍ  َسيِِّدهِ  َمالِ  ِفي َواْلَخاِدمُ  ،رَِعيَِّتَها َعنْ  َمْسُئوَلةٌ  َوِهيَ  رَاِعَيةٌ 

  .[ ، رواه أ واري و وأ داود واي]»رَِعيَِّتهِ 

ي واا  ت ا و ،وا  إ 

  .]٦ :ااب[ "أَنُفِسِهمْ  ِمنْ  بِاْلُمْؤِمِنينَ  َأْوَلى النَِّبيُّ +:  ا ل

 ً  و  ا،  ا  ه ×  ال ول

 و : »َــا ِإالَ  ُمــْؤِمنٍ  ِمــنْ  َمــا ــ َوأَن َيا ِفــي ِبــهِ  ىَأْوَل نـْ  الــدُّ

ـــَرُءوا َواآلِخـــَرةِ  ـــْئُتمْ  ِإنْ  اقْـ ـــيُّ  +:ِش ـــى النَِّب ـــاْلُمْؤِمِنينَ  َأْوَل ـــنْ  ِب ـــا ،"أَنـُْفِســـِهْم  ِم  فَأَيَُّم

ــَركَ  َمــــاتَ  ُمــْؤِمنٍ  ـــَركَ  َوَمــنْ  ،َمــْن َكـــانُوا َعَصـــَبُتهُ  فـَْلَيرِثْــهُ  ًَمـــاال َوتـَ نًــا تـَ  َضـــَياًعا َأوْ  َديـْ

  )١(.ة] أ   ، رواه اري و[»َمْوَالهُ  فَأَنَا فـَْلَيْأتِِني

موا  ةا أ ل ا ا  :+َفاْسأَُلوا 

 أ أن  اون وأ، ]٧ :امء["تَـْعَلُمونَ  ال ُكنُتمْ  إن الذِّْكرِ  َأْهلَ 

ا  ة أا وأ ا    ،انو و  :+ َالو 

  .]١٤ :ط["َخِبيرٍ  ِمْثلُ  يـَُنبُِّئكَ 

                                       
)١ (ا ا  ) ة٢ا(، ا ) ١٩دة.(  



 ٨٣ا  ا ق ا اة

ه و دةاد ا٢٣-٢٠( ،)١١-٩( ا(   ق ا

ا ا  ،اً  ود         ا 

  .اق ا   اض

***  

   

ا  

 والعقلـي، البـدني، لنمـوه مالئم معيشي مستوى في الحق لطف لكل -١

  .واالجتماعي والديني،

 علــى ثــم أبيــه، علــى -لــه مــال ال الــذي- للطفــل الحــق هــذا ويثبــت -٢

  .اإلسالمية الشريعة ألحكام وفًقا الموسرين، أقاربه من غيره

 لــه وتتــاح الكســب علــى قــادرًا يصــبح حتــى للولــد الحــق هــذا ويمتــد -٣

 أو ،وتنتقــــل إلــــى بيــــت زوجهــــا تتــــزوج حتــــى وللبنــــت عمــــل، فرصــــة

  .بكسبها تستغني

 الوالــدين، مســاعدة الدولــة ومنهــا كافــة المجتمــع مؤسســات وعلــى -٤

ــأمين فــي الطفــل، عــن المســئولين األشــخاص مــن وغيرهمــا  ظــروف ت

  .لنموه الالزمة المعيشة

  

 ه دةر اأ ا ا .  

 ام ه ا ا اى أد ُد :)١( اة *



 ق اا   ٨٤  

وا وا ،وا و ما  »ا «م أ 

طام   »وي ا؛ »وامو  ما 

ا .� �

 امق  أ ا اص دت :)٢( اةو *

 ،ا وا و قمد ا و  ا 

ا.  

 وِكْسَوتـُُهنَّ  رِْزقـُُهنَّ  َلهُ  الَمْوُلودِ  وَعَلى+ : ا ل

 ُأُجورَُهنَّ  َفآُتوُهنَّ  َلُكمْ  َأْرَضْعنَ  َفإنْ + ول :، ]٢٣٣ :اة["بِاْلَمْعُروفِ 

َنُكم وْأَتِمُروا  َسَعةٍ  ُذو لِيُنِفقْ   ُأْخَرى َلهُ  َفَستـُْرِضعُ  ْرُتمْ تـََعاسَ  وإن ِبَمْعُروفٍ  بـَيـْ

ا فـَْليُنِفقْ  رِْزُقهُ  َعَلْيهِ  ُقِدرَ  وَمن َسَعِتهِ  مِّن   .]٧-٦ :اق["اللَّهُ  آتَاهُ  ِممَّ

ر اَِْ َِْ َُْ  -  أن -ر اَْ ََِ - و

- ْ :»َ َلَُر ِا ،نإ ََن أَُ ٌَُر ٌَِ ،ََْو 

ُِِْ َ َِِ يَِوَو إ َ ُتَْأ ُِْ ََُو  َُْ«، َل: 

 اريو أ رواه[ ، »بِاْلَمْعُروفِ  َوَوَلَدكِ  َيْكِفيكِ  َما ُخِذي«

و وا داود وأ وا [.  

    ،ل  ن إذا ا أن  اء ا ّو

  ال م  ال  و    ن وإذا

.  

ب أو م ا  رأ ،أ ا ب 



 ٨٥ا  ا ق ا اة

 بِاْلَواِلَدْينِ و  َشْيًئا ِبهِ  ُتْشرُِكوا وال اللَّهَ  واْعُبُدوا+:  ا ل ب

 الُقْرَبى َذا وآتِ +و : ، ]٣٦: اء["الُقْرَبى وِبِذي إْحَسانًا

  .]٢٦: ااء["َحقَّهُ 

    ا - ا ل -ر :ل لر ا 

َتَصدَّقْ  بِنَـْفِسكَ  اْبَدأْ «×:  َها فـَ  َفَضلَ  فَِإنْ  ،َفَألْهِلكَ  َشْيءٌ  َفَضلَ  فَِإنْ  ،َعَليـْ

 فـََهَكَذا َشْيءٌ  قـََرابَِتكَ  ِذي َعنْ  َفَضلَ  فَِإنْ  ،قـََرابَِتكَ  فَِلِذي َشْيءٌ  َأْهِلكَ  َعنْ 

 : ل  ار طرق و، [ ، رواه ]»َوَهَكَذا

ذا ا لر ا  ×  ا  سا ل و :

 َأْدنَاكَ  ثُمَّ  َوَأَخاَك، َوُأْخَتكَ  َوأَبَاكَ  أُمَّكَ : تـَُعولُ  ِبَمنْ  َواْبَدأْ  اْلُعْلَيا، اْلُمْعِطي َيدُ «

 وا، و [ن وا واار ا  ، رواه[»َأْدنَاكَ 

  ه ا إ  ا ا.  

 ا ه  اي ا اى دت :)٣( اةو *

ا، و  ر : ا در  ا 

 درا أء  ا   و  ،  أو

رو ،ا   ءة أ ا  . ث وم 

 واجا وا  ل إمإذ ؛وا  أزوا  

  ،أو م  َْ ِوَْ ت .  

 و ا ت   مّ: )٤( اةو *

وا  ا ،دا و م ا :َْ ِأ ةََُْ  نأ 

 َهلْ «: َُْل ،اَِْ ُْ ا َُْ ُِ َََُن×  اِ َرَُل



 ق اا   ٨٦  

 َل َوإَ  َوًء ََ َِِِْك أمُ َُث ْن، »َفْضالً  ِلَديِْنهِ  تـََركَ 

َُِِِْ» :َصاِحِبُكمْ  َعَلى َصلُّوا«،  ََ ُا َِْ َحَُل ا :

ًنا فـَتَـَركَ  اْلُمْؤِمِنينَ  ِمنْ  تـُُوفِّيَ  نْ َفمَ  أَنـُْفِسِهمْ  ِمنْ  بِاْلُمْؤِمِنينَ  َأْوَلى أَنَا«  فـََعَليَّ  َديـْ

أ و وأ و اري رواه[ ، »فَِلَورَثَِتهِ  ًَماال تـََركَ  َوَمنْ  ،َقَضاُؤهُ 

 وا ي وا١(.]داود وا(  

  .ا ق ا  )٢٧( ادة  ادة وه

* * *  

                                       
)١ (ا ا  ) ةدة ( ،)٢اا ١٩.(  



 ٨٧ا  ا ق ا اة

������������  

ا وا ا  

  

ث ا ا  أ ا وى  ا؛   

 ودة اا       ، ب  أا   ،

 وا  ا  ا  رج ،  ث     اداء أو

اد. ا ل أر  وذ ،  

   

ودة اا   

 له تقررها التي المالية للحقوق محدودة وجوب بأهلية الجنين يتمتع

 والوقف، والوصية، الميراث، في بحصته له فيحتفظ اإلسالمية، الشريعة

  .، على أن تكون معلقة بميالده حًياالغير أو األقرباء أو الوالدين من والهبة

  

 ه دةن ا ب أودة اا ، و 

  ذ.ً ده  م أ و ،  

�������������������������� �

   دًرا   أ أي:   ّ  او

ا  ، و  ل الا ا 

 ا  وط        ا ات ام واق



 ق اا   ٨٨  

 ا اال ام  ء -ا - وا ال،

 إ   ام    ا،  ا  أ    اة

اما م١(.ا(   

و  ا ا  أن   ا 

   أو أ و اع، ر ّدة ت

وا اوا ا و     ق  ،تووا 

 ل   و  اع،     َْ َ   ات وإاء

 ا    و ً، ا  ا ام امن

   وارة  ات،  و  اق     ن مًم

  .ً أًا امن   ف أو  إاء

اع اأم  

ن وام :ب أو أداء وأ، أ ب،  أا 

  ب ا قا ، و   نم 

- م ًمأي دون -إم   أو    ،آ  و   

 م  امم م و ،ا  إمًم ره ار، ا

 ا ّ،  ارهوا  ،ا  لو    دو 

ً،      إ    بو  م       

                                       
 ا  داراة:   ،ام  امن  ح  ا ،ريا ازاق .د) ١(

١٩٦٦( ،ا(، ٩٤ص و .  



 ٨٩ا  ا ق ا اة

ا ة، وا   قا   ده ً،  ذا 

و ً ا ،مإم و  ب أو       

ام   أ.  

أ أ داءا:         ور ا نما 

ّ و ً   ر إذا   ّ أو  اء    ف أو  

ً اً نّو    أ  أو  أو  وإذا ،أ  ي 

ً ن واً اُو ِْ    ه   وإذا ،اا   

ِ ل أو أو مْ   ًم  و  ض أ ًو ،   

  سداء أو أا أ   نم    ا ، وأ  

   :من اداء

١- ة أداء أ: و ا   رة  ة  نو ،

  .غ، أو  اغ ون م اأو  ا

٢- أداء أ : و ا    رة    و ،

  .غ رًا

 رة  :ا    غ  رت  أول ادر 

 غ  أو     ار   رة: ���������� ،ال

اإ ل در١( .ا(  

                                       
)١ام (  دةا ،ة اا ،  ،ا  ةق ا :)ص )٥٨ ،

١٩٨ - ١٩٦  



 ق اا   ٩٠  

و  ه دةا رة أإ  ق ا ا.  

* * *  

   

ب أا   

 بـذلك لـه فيكـون كاملـة وجـوب بأهلية حي�ا والدته منذ الطفل يتمتع -١

  .وغيرها والهبة والوقف والوصية الميراث في حقوق

 لـكذ فـي بمـا االجتمـاعي الضـمان مـن االنتفـاع فـي الطفل حق يبدأ -٢

  .والدته منذ وغيرها واإلعانات االجتماعي التأمين
  

  و ا، اب أ  ث :)١( اة *

  ق ،  با ا  نم ر 

 ا ودة و أ   ،م امم م ال

ً   و،ل دوا  ر  ء أو 

 اْلَمْوُلودُ  اْستـََهلَّ  ِإَذا«: ل×  ا   ة أ رواه  ااخ،

 َحتَّى الصَِّبيُّ  يَِرثُ  الَ « :روا و، ]داود أ رواه[ ، »ُورِّثَ 

 َوا ،: َُِْْل ا ا ] رواه[ ، »َصارًِخا َيْسَتِهلَّ 

 اد  :ال  وََِْ . أْو َوََِْ ََِ أْن

 ،دو     ام  أ و  

 .� �

  واون ام  :ا ان�:)٢( اة *



 ٩١ا  ا ق ا اة

 وااء ااء  وً  وت، اأاًد ا أء

 دا   ،ا و ا    

 وإا، ااد ن  و ، ار ود ااد

و ازرة ا ،ادن أ  ورة دو 

،ن ومو   ،ون وو د ا 

 ،أ ار ودا طوا   ا.� �

ن و ا  :  ا 

اء و وا ،ا وان وا اد واا 

  .ااء  اوت ا و و

 ا أل  أّ  ا ا ا وان

ا ًوم   ما، و ل ذ ات 

 ا ا  وا ا واد اآم ات

و :  

  : ا ل

 بِاْلَمْعُروفِ  يَْأُمُرونَ  بـَْعضٍ  َأْولَِياءُ  بـَْعُضُهمْ  واْلُمْؤِمَناتُ  واْلُمْؤِمُنونَ + -

َهْونَ ويَـ   اللَّهَ  وُيِطيُعونَ  الزََّكاةَ  ويـُْؤُتونَ  الصَّالةَ  ويُِقيُمونَ  الُمنَكرِ  َعنِ  نـْ

  .]٧١: ا[" َحِكيمٌ  َعزِيزٌ  اللَّهَ  إنَّ  اللَّهُ  َسيَـْرَحُمُهمُ  ُأْولَِئكَ  وَرُسوَلهُ 

 اإلْثمِ  َعَلى تَـَعاَونُوا وال والتـَّْقَوى الِبرِّ  َعَلى وتـََعاَوُنوا+ -

  .]٢ :اة["َوانِ واْلُعدْ 



 ق اا   ٩٢  

- ٢٤ :ارج["واْلَمْحُرومِ  لِلسَّاِئلِ   مَّْعُلومٌ  َحقٌّ  َأْمَواِلِهمْ  ِفي والَِّذينَ + -

٢٥[.  

:ا ا و  

 أ  يا  ل لر اْلُمْؤِمنُ «×:  ا 

َيانِ  لِْلُمْؤِمنِ  [ .◌ِ أََْ َِِ ، َوَ»بـَْعًضا بـَْعُضهُ  َيُشدُّ  َكاْلبـُنـْ

[ري ورواه ا ،.  

ن وا   :ل ل لر اْلُمْؤِمِنينَ  َمَثلُ «×:  ا 

 َلهُ  َتَداَعى ُعْضوٌ  ِمْنهُ  اْشَتَكى ِإَذا اْلَجَسدِ  َمَثلُ  َوتـََعاطُِفِهمْ  َوتـََراُحِمِهمْ  تـََوادِِّهمْ  ِفي

  .[ ، رواه اري و]»ُحمَّىَوالْ  ِبالسََّهرِ  اْلَجَسدِ  َسائِرُ 

 ارٌ جَ  هُ لَ وَ  انَ عَ بْـ شَ  اتَ بَ  نْ مَ  نَ آمَ  امَ «×:  ا رل ول

  .]واام اد ادب  اري رواه ، [»عٌ ائِ جَ 

 ِإنَّ «×:  ا رل : لل اي   أ و

 َكانَ  َما َجَمُعوا بِاْلَمِديَنةِ  ِعَياِلِهمْ  طََعامُ  َقلَّ  َأوْ  ْلَغْزوِ ا ِفي َأْرَمُلوا ِإَذا اَألْشَعرِيِّينَ 

نَـُهمْ  اقْـَتَسُموهُ  ثُمَّ  ،َواِحدٍ  ثـَْوبٍ  ِفي ِعْنَدُهمْ   ِمنِّي فـَُهمْ  ،بِالسَّوِيَّةِ  َواِحدٍ  ِإنَاءٍ  ِفي بـَيـْ

ُهمْ  َوأَنَا   . ، رواه اري و][»ِمنـْ

 َفْضلُ  َمَعهُ  َكانَ  َمنْ «×:  ل: ل اري   أ و

ُعدْ  زَادٍ  ِمنْ  َفْضلٌ  َلهُ  َكانَ  َوَمنْ  َلُه، ظَْهرَ  الَ  َمنْ  َعَلى ِبهِ  فـَْليَـُعدْ  ظَْهرٍ   َعَلى ِبهِ  فـَْليـَ

 َذَ َ اَل أَِْف ِْ ا ، ََ :َل راوي»َلهُ  زَادَ  الَ  َمنْ 

َ ََْرأ ُمأ  َ ٍَ ِ ِ .ْ] ، رواه [.  



 ٩٣ا  ا ق ا اة

 ِبهِ  َأْوَلى َوأَنَا ِإالَ  ُمْؤِمنٍ  ِمنْ  َما«×:  ل: ل ة  أ و

َيا ِفي نـْ  ،"أَنـُْفِسِهمْ  ِمنْ  بِاْلُمْؤِمِنينَ  َأْوَلى النَِّبيُّ + :ِشْئُتمْ  ِإنْ  اقْـَرُءوا َواآلِخَرةِ  الدُّ

ًنا تـََركَ  َوَمنْ  َكاُنوا، َمنْ  َعَصَبُتهُ  فـَْلَيرِْثهُ  ًَماال َوتـََركَ  َماتَ  ُمْؤِمنٍ  فَأَيَُّما  َضَياًعا َأوْ  َديـْ

  روا و  ،، رواه اري و][»َمْوَالهُ  فَأَنَا فـَْلَيْأتِِني

    ا - ا ر -  ل ال ر :ل×: » َْوَمن 

  . [، رواه [»َوَعَليَّ  فَِإَليَّ  َضَياًعا َأوْ  يـًْنادَ  تـََركَ 

 ُتََْْاَ ْ ْيْأََُ ِْ ا: » ْ اب   ول

َُْت َُْل أَْال اَِِء ََُْ َ َاِء اََُِْ«.  

و   ل :»إن ا ََض َ اَِِء ِْ أَِْاْ 

ِْر َ َِ َِِا«.  

  س ن   اب   م أن وروي

 را ا ام ا ، إذا   ء ط  

 م إ د «،  إ وأ ا ا :» ول ه

 ءه ،د إ ل أ :»و أراك إم ء، أ   

 أي( أ  ،ا :»   ،»ا    ا ىأر

 ،» ا  أْرُِ) (أي أر مإ، ا ) أ

 ،» إ ض  اب   ن«:  »؟و :»ل

، »  و :»ل ،»وا ا«:  »؟ و :»ل

 ا و  سا اء   ،ءا   

 :دى دً أ  ،»ا أود  :»ً ،   ل



 ق اا   ٩٤  

» ا م  ،ا م ضم  د  

ا« ،و  ق إا.  

 و  نا ا  ا ا م 

،ا  ا ًر أن   فوا ا ا أو 

 از  ات اد و ا ا ح

،ط   اب أأ  د ًا   

،ا وًا آ   ءاب اا ،  تا 

  عن أ ط  ن إ  ا 

وا.  

و ر اا ا ط أم   د أو 

 ن  :و    ن را و  

ا  ،اثا وا   ط ،ا ب ودا 

، و ما   .  

و    ه دةا  ق ا ا ا  

  دون ا ان  ا  )٢٦( ادة  ورد

  .اق

 



 ٩٥ا  ا ق ا اة

   

أ داءا  

 مناطهــا -وأموالــه حقوقــه فــي للتصــرف الطفــل أهليــة يهــ- األداء أهليــة

 العقلــي التمييـز ويتـدرج ،الضـار مـن النـافع معرفـة علـى بالقـدرة العقلـي، الرشـد

 أو هامُ دِ ْعـتُـ  قـد التـي األهليـة وبعـوارض بالسن، ويتأثر العمرية، المراحل َحَسب

  .هاصُ قِ نْ تُـ 

  

    اداء أ  ادة ه ث

ا ل دونا  ا، ه و دةا   

ق ا ا.  

و ّء ا ا ا أ داء أا 

وا  لا  ت اا:  

َفَهاءَ  تـُْؤُتوا وال+ -   .]٥ :اء["ِقَياًما َلُكمْ  اللَّهُ  َجَعلَ  الَِّتي َأْمَواَلُكمُ  السُّ

ُهمْ  آَنْسُتم َفإْن◌ْ  النَِّكاحَ  بـََلُغوا إَذا َحتَّى الَيَتاَمى وابـْتَـُلوا+ -  ُرْشًدا مِّنـْ

  . ]٦ :اء["َأْمَواَلُهمْ  إلَْيِهمْ  فَاْدفـَُعوا

 يُِملَّ  َأن َيْسَتِطيعُ  ال َأوْ  َضِعيًفا َأوْ  َسِفيًها الَحقُّ  َعَلْيهِ  الَِّذي َكانَ  َفإن+ -

  . ]٢٨٢ :اة["ِباْلَعْدلِ  ولِيُّهُ  فـَْلُيْمِللْ  ُهوَ 



 ق اا   ٩٦  

و ه ا تا   اعأم  سا :  

١- ا :و ا ا  ا و  

 ا أو واء، ا   اي وا اأي

  .ال ر ه و ه ر ؛اق

٢- ا :و يا ا    ،غع اا 

 ا  لا .  

٣- ا  ءا :إ َ  ةا ّ سوا 

  .ا ت  أو

 ْوا : ح ح اأي وا   لن اوإ 

  . اف

و ءا ا: را  ى ، ود 

  وأه اال، اء إء   م  اة ات

   ا وإس اغ  وا إذا إ ا أال

،رء اوإ ا   أو ا أو ا ا  

ء،ا أن   داء أأو ا ف ا  قا 

 ا ، و اغ،  ا ل ن واال

 أيا  تا ،وأن ا ي اا   إ 

 غأو ا  ه ا و م ا  ا  

 لا ،و وا  ،ن ا  أو و و 



 ٩٧ا  ا ق ا اة

  ة تء اوا  .  

غ و ر و ا  ف اوا  ؛ 

   و  وفة ظ و ء، اا 

و وا اما ما  دا ا   ه 

،ا   رؤ ا.  

 غ، و ه  ا ا غ ا وأ

ء وا  ه اء ال ا لا  × 

َياَنُكمْ  ُمُروا«: َل×  أمَ ِه َْ أَْ ُْ ٍَُْ َْ ِِو رواه  ِصبـْ

ًعا بـََلُغوا ِإَذا بِالصََّالةِ   عا أن أس [، أ رواه[ ، »َسبـْ

ا  ب ون ا  ه ،ن وإن ا  

 درا و   ،با إ ل أم  أن 

ا  ه ا  ةا و  عم  ا  

ا وا ر، واوا وإ  رع وا ب إا.  

* * *  



 ق اا   ٩٨  

   

  ا وا ا ا رج

 غير يكون ،الشرع يحددها التي التمييز سن يبلغ لم الذي الطفل -١

 المقررة الرعاية تدابير ألحد يخضع أن ويجوز جنائي�ا، مسئول

  .قانونًا

 التي البلوغ سن إلى يصل ولم التمييز سن تجاوز الذي الطفل -٢

 الرعاية تدابير ألحد بإخضاعه ماإ معاملته تتدرج، الشرع يحددها

  .مخففة لعقوبة أو اإلصالح تدابير ألحد أو

  :في الحق للطفل األحوال كل في -٣

  .ارتكبه الذي والفعل وظروفه، وحالته، سنه، مراعاة -أ

 زوتعزّ  ره،وقدْ  بكرامته، وإحساسه تتفق بطريقة معاملته تتم أن -ب

 والضمانات ة،األساسي وحرياته اإلنسانية، حقوقه احترامَ 

  .كامالً  احتراًما القانونية،

  .المجتمع في بنَّاء بدور وقيامه اندماجه إعادة تشجيع - ج

 في تفصل ونزيهة ومستقلة مختصة قضائية هيئة أمام محاكمِته -د

 اجتماعيون خبراءُ  ويساعدها ،السرعة وجه على دعواه

 ما قانونًا رعايته عن المسئولين أو والديه وبحضور وقانونيون،

  .الطفل مصلحة غير في ذلك يكن لم

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

  .ضده



 ٩٩ا  ا ق ا اة

  

ّ ه دةا  و ا  ام اا 

  .  ا وامت واءات

وا ا  أول   ت ا  را 

 ا وااً ، ا ا ا   وار

و  را   ّ أ  أر  ًم 

 ّ ثأ اا ا    را  

ا ا.  

  ف   ن إما ا و  

 لا  غا  إ ، ل وطا ا  

 ِمنُكمُ  اَألْطَفالُ  بـََلغَ  وإَذا+ : ا ل ا  ا ا

ْبِلِهمْ  ِمن الَِّذينَ  اْسَتْأَذنَ  َكَما فـَْلَيْسَتْأِذُنوا الُحُلمَ    .]٥٩ :ار["قـَ

 ،َيْستَـْيِقظَ  َحتَّى النَّاِئمِ  َعنْ  َثَالثٍ  َعنْ  َلمُ اْلقَ  رُِفعَ «×:  ال ول

 أ رواه ، [»يـَْعِقلَ  َحتَّى اْلَمْجُنونِ  َوَعنْ  ،َيْحَتِلمَ  َحتَّى الصَِّبيِّ  َوَعنْ 

  .]وا ن وا  وا وا داود أو

ء وان اوا ه إ صا ا   

  ً ا ن أن ا  أن  أ ة

ن ؛ ب، ا بو     و  ل، 

      ن وإن ا ا وأ وا ،د

،ا إ أم    لا  ت   ا.  



 ق اا   ١٠٠  

  أم إ ً، ن وإن م غ، رً ا ن وإن

 ار   وظره ، وً  اأً و  ن

و   ف ،    رعا  غ وا 

و  ا  ذ .)١(  

وا  م ورة ا ا وو  

ا و م و ا ، ورة و ر ر 

 ا وإن ، ا  ا  ا ذا

 .)٢(  

 دئ  ً ) ٣( اة إ أرت ا وامت

اا اوا مما ا ص أا ة اا 

وا ، رة وا إ   ل  د.  

  .ا ق ا  )٤٠( ادة  ادة وه 

***  

  

                                       
 ادر  و  ،  و  ٢١٥ص ،١ج ،ا  أل  ا ،اي) ١(

  . و ٣٨٨ص، ١ج، )ا  ا ا  )دة

)٢ (ا ا.  



 ١٠١ا  ا ق ا اة

�����������  

إن  ا و  

  

ً ،ا   ا ا ث ا  

و وا ا  ا  أ   ،دا

 واازن ا ا    ، ا ا ادات

ًأ  ،  ا   لاا  تا ا ،

  وذ  ل أر اد.

  

ا ا وا   

  بط الشرعية:للطفل وفق الضوا

 إحســـان عـــن المشـــتركة بمســـئوليتهما يقومـــا أن والديـــه تجـــاه الحـــق -١

 وينصــرف والبــدني، العقلــي نمــوه وعــن ومتوازنــة، قويمــة تربيــة تربيتــه

 عـــن المســئولين مـــن الوالــدين محــل يحـــلّ  مــن كــل إلـــى الحــق هــذا

ـــــام رعايتـــــه  موضـــــع الطفـــــل مصـــــالح وتكـــــون مصـــــالحه، علـــــى والقي

  .األساسي اهتمامهما

 علـى وتدريبـه اإليمـان، قواعـد تعليمـه األساسية التربية أولويات ومن -٢

 األخــــالق، ومكـــارم اإلســـالم، بــــآداب وتأديبـــه وطاعتـــه، اهللا، عبـــادة

ـــده  والعـــادات الســـلوكيات وســـائر المحرمـــات، اجتنـــاب علـــى وتعوي



 ق اا   ١٠٢  

 الرياضـــة إلـــى وتوجيهـــه الســـوء، قرنـــاء عـــن والبعـــد والضـــارة، الســـيئة

 عـــن المســئولون أو الوالـــدان يكــون وأن نافعـــة،ال والقــراءة المفيــدة،

  .ذلك كل في له صالحة عملية قدوة رعايته

 لتطــوره وفًقــا الحريــة، مــن هامًشــا منحــه فــي التــدرج مراعــاة وعلــيهم -٣

 المســـئولية لتحملـــه تمهيــًدا ؛بالمســـئولية شـــعوره يعمــق بمـــا العمــري،

  .الشرعية السن بلوغه عند الكاملة

 استثارة من المراهقة سن في وخاصة طفلال حماية الضروري من -٤

 ويجب الجنسية، التوعية عند العاطفي واالنفعال الجنسية، الغرائز

  :األحوال جميع في

 من مرحلة لكل والمالئم التعبير، في األمثل األسلوب استخدام -أ

  .والوجداني العقلي الطفل نمو مراحل

 فيالعمرية لمرحلته  مالئمة بصورة الجنسية المعلومات إدماج -ب

، الصحية والعلوم األحياء، كعلم لها المناسبة العلوم مواد

  .الدينية والتربية الشخصية، واألحوال والعبادات

 السلوكية اآلداب بتعميق الجنسية التوعية مواد عرض اقتران - ج

 الحرام، من الحالل وبيان الناحية، بهذه المتصلة اإلسالمية

 اإلسالمية التعاليم عن الجنسي السلوك انحراف ومخاطر

  .السامية

 من المراهقين وقاية على العمل يجب األحوال، جميع وفي -٥

 الغرائز إثارة على أو االنحراف، على تشجع التي الممارسات



 ١٠٣ا  ا ق ا اة

 بمنع وذلك المجتمع، ولقيم الدينية للتعاليم المخالفة الدنيا

 مدربات وتعيين الرياضية، والنوادي المدارس، في االختالط

 الفساد ألماكن الجنسين من المراهقين ارتياد ومنع بها، تللفتيا

 األماكن تلك عن للمسئولين رادعة عقوبات وتقرير العابث، اللهوو

  .ذلك مخالفة حالة في
  

 ه دةا  ،ا و إ  ،ات   

 :  

* ة )١( :ّ  أا ا  اا و 

 ،   ا.� �

و  دة١٨( ا(  ا ق ا، ت اا 

 رةا إ  ه؛ او  دت ة١( ا(  

  ن وأن وازم ، ا ن أن )٢٢ه ادة (

  .وام ا م ا ّ  ان، ى

و ا   صم  :  

 انَارً  وَأْهِليُكمْ  أَنُفَسُكمْ  ُقوا آَمُنوا اَلِذينَ  أَيـَُّها يَا+:  ا ل

 اْرَحْمُهَما رَّبِّ  وُقل+و :  ،]٦ :ا[ "واْلِحَجارَةُ  النَّاسُ  وُقوُدَها

  .]٢٤ :ااء[ "اِغيرً صَ  رَبـََّياِني َكَما

َو ْا ََُ - ا ر- نَل أَُر َِل×  ا :

 ،رَِعيَِّتهِ  َعنْ  َوَمْسُئولٌ  رَاعٍ  فاإلَمامُ  ؛رَِعيَِّتهِ  َعنْ  َمْسُئولٌ  وَُكلُُّكمْ  رَاعٍ  ُكلُُّكمْ «



 ق اا   ١٠٤  

 َزْوِجَها بـَْيتِ  ِفي رَاِعَيةٌ  َواْلَمْرَأةُ  ،هِ رَِعيَّتِ  َعنْ  َمْسُئولٌ  َوُهوَ  َأْهِلهِ  ِفي رَاعٍ  َوالرَُّجلُ 

: َل ،»رَِعيَِّتهِ  َعنْ  َوَمْسُئولٌ  َسيِِّدهِ  َمالِ  ِفي رَاعٍ  َواْلَخاِدمُ  ،رَِعيَِّتَها َعنْ  َوَمْسُئوَلةٌ 

َُِْْن َوأ ْ َل: » ُُكلُُّكمْ وَ  ،رَِعيَِّتهِ  َعنْ  َوَمْسُئولٌ  أَبِيهِ  َمالِ  ِفي رَاعٍ  َوالرَُّجل 

[ ، رواه أ واري و وأ داود »رَِعيَِّتهِ  َعنْ  َوَمْسُئولٌ  رَاعٍ 

 َمنْ «×:  ا ل:  -ر ا -  و، واي]

ًرا َلهُ  ُكنَّ  ِإلَْيِهنَّ  فََأْحَسنَ  َشْيًئا اْلبَـَناتِ  َهِذهِ  ِمنْ  يَِلي [ »النَّارِ  ِمنْ  ِستـْ

 ،ري رواها[، و  س ا - ا ر- :

 و، ]اام رواه[ ، »نَّ هُ بَـ دَ أَ  نَ سَ حْ أَ وَ  نَّ هُ جَ وَّ زَ وَ  نَّ هِ يْ لَ عَ  قَ فَ نْـ أَ فَ «

:نَّ لهُ فُ كْ يَ وَ  نَّ مهُ حَ رْ يَـ وَ  نَّ هُ بُـ دِّ ؤَ يُـ « روا « ، ]ري رواها  دبا 

 ْ أَب وَْ، »ِإلَْيِهنَّ  فََأْحَسنَ « :   وه ،]اد

َُ َْ ِِأ َْ ِهَ  َل :َل ُلَُر َِواِلدٌ  َنَحلَ  َما«×:  ا 

 ، وروي]واي أ رواه ، [»َحَسنٍ  َأَدبٍ  ِمنْ  َأْفَضلَ  ُنْحال َوَلَدهُ 

 لا  ×ل أم :» َزَّ عَ  اهللاِ  ابَ تَ كِ  هُ مَ لِّ عَ يُـ  نْ أَ  هِ دِ الِ وَ  ىلَ عَ  دِ لَ وَ الْ  قُّ ح 

 ،ال مادر  اي ا رواه ، [»يَ مْ الرَّ وَ  ةَ احَ بَ السِّ وَ  لَّ جَ وَ 

وأ ا  ابا، وا   نا[ وروي ، ة  أ 

 هُ مَ لِّ عَ يُـ وَ  هُ مَ اسْ  نَ سِ حْ يُ  نْ أَ  هِ دِ الِ وَ  ىلَ عَ  دِ لَ وَ الْ  قُّ حَ «: ل× ا  رلأن 

  او ا ، م أ رواه ، [»كَ رَ دْ أَ  اذَ إِ  هُ جَ وِّ زَ يُـ وَ  ،ابَ تَ كِ الْ 

×  اِ َرُلْ ٍَِ  َْ  أَم وَْ، ]اب ر ادوس

ُمَل أ :»َأَدبـَُهمْ  ُنواَوَأْحسِ  َأْوَالدَُكمْ  َأْكِرُموا«] ، رواه ا [ .  

 وَ اا     ، اص ه



 ١٠٥ا  ا ق ا اة

 ،  رع ام ا ا ا ّن  دأو 

 ت، اوا  بة وا  و  

  .ا وا ا، ا ء

 و ا ا أوت ّ �:)٢( اةو�*

�.ا ا واوة واق وادة اة �

ه و ةا   ا ق ا.  

  ورد و و ،ة اة ه ع  واص

 ا أان  و ر ذج ا وا ا اآن

ا وا دد واو، زل وأ :  

ن و   ل ا : + َْيِعُظهُ  وُهوَ  البِْنهِ  ُلْقَمانُ  َقالَ  وإذ 

ْركَ  إنَّ  ِباللَّهِ  ُتْشِركْ  ال بـَُنيَّ  يَا َنا  َعِظيمٌ  َلظُْلمٌ  الشِّ  َحَمَلْتهُ  هِ ِبَواِلَديْ  اإلنَسانَ  وَوصَّيـْ

 وإن  الَمِصيرُ  إَليَّ  وِلَواِلَدْيكَ  ِلي اْشُكرْ  َأنِ  َعاَمْينِ  ِفي وِفَصاُلهُ  وْهنٍ  َعَلى وْهًنا ُأمُّهُ 

ُهَما ُتِطْعُهَما َفال ِعْلمٌ  ِبهِ  َلكَ  َلْيسَ  َما ِبي ُتْشِركَ  َأن َعَلى َجاَهَداكَ  َيا ِفي وَصاِحبـْ نـْ  الدُّ

 يَا  تَـْعَمُلونَ  ُكنُتمْ  ِبَما َفأُنـَبُِّئُكم َمْرِجُعُكمْ  إَليَّ  ُثمَّ  إَليَّ  َأنَابَ  َمنْ  لَ َسِبي واتَِّبعْ  َمْعُروًفا

 ِفي َأوْ  السََّمَواتِ  ِفي َأوْ  َصْخَرةٍ  ِفي فَـَتُكن َخْرَدلٍ  مِّنْ  َحبَّةٍ  ِمثْـَقالَ  َتكُ  إن إنـََّها بـَُنيَّ 

 ِباْلَمْعُروفِ  وْأُمرْ  الصَّالةَ  َأِقمِ  بـَُنيَّ  يَا  َخِبيرٌ  َلِطيفٌ  اللَّهَ  إنَّ  اللَّهُ  ِبَها َيْأتِ  اَألْرضِ 

 ُتَصعِّرْ  وال  اُألُمورِ  َعْزمِ  ِمنْ  َذِلكَ  إنَّ  َأَصاَبكَ  َما َعَلى واْصِبرْ  الُمنَكرِ  َعنِ  واْنهَ 

 ورٍ َفخُ  ُمْخَتالٍ  ُكلَّ  ُيِحبُّ  ال اللَّهَ  إنَّ  َمَرًحا اَألْرضِ  ِفي َتْمشِ  وال لِلنَّاسِ  َخدَّكَ 

 َلَصْوتُ  اَألْصَواتِ  َأنَكرَ  إنَّ  َصْوِتكَ  ِمن واْغُضضْ  َمْشِيكَ  ِفي واْقِصدْ 

  .]١٩- ١٣: ن["الَحِميرِ 



 ق اا   ١٠٦  

ول ا  :+ َُيةٌ  إنـَُّهمْ  ِباْلَحقِّ  نـََبَأُهم َعَلْيكَ  نـَُقصُّ  َنْحن  آَمُنوا ِفتـْ

 َربُّ  رَبـَُّنا فـََقاُلوا قَاُموا إذْ  ِهمْ قـُُلوبِ  َعَلى ورََبطَْنا  ُهًدى وزِْدنَاُهمْ  ِبَربِِّهمْ 

-١٣ :ا[ "َشَططًا إًذا قـُْلَنا لََّقدْ  إَلًها ُدونِهِ  ِمن نَّْدُعوَ  َلن واَألْرضِ  السََّمَواتِ 

١٤[.  

و ل وا  × ا  س- ا ر- 

 رواه َل أم :ُْ ََ لَُر ِا  ×ًَْ َل :»ُغَالمُ  يَا 

 ِإَذا ُتَجاَهَك، َتِجْدهُ  اللَّهَ  اْحَفظْ  َيْحَفْظَك، اللَّهَ  اْحَفظْ  :َكِلَماتٍ  أَُعلُِّمكَ  ِإنِّي

 اْجَتَمَعتْ  َلوْ  األُمَّةَ  َأنَّ  َواْعَلمْ  بِاللَِّه، فَاْسَتِعنْ  اْستَـَعْنتَ  َوِإَذا اللََّه، فَاْسَألْ  َسأَْلتَ 

فَ  َأنْ  َعَلى َفُعوكَ  َلمْ  ِبَشْيءٍ  ُعوكَ يـَنـْ  اْجَتَمُعوا َوَلوْ  َلَك، اللَّهُ  َكَتَبهُ  َقدْ  ِبَشْيءٍ  ِإالَ  يـَنـْ

 رُِفَعتْ  َعَلْيَك، اللَّهُ  َكَتَبهُ  َقدْ  ِبَشْيءٍ  ِإالَ  َيُضرُّوكَ  َلمْ  ِبَشْيءٍ  َيُضرُّوكَ  َأنْ  َعَلى

 :روا و ،]ياو أ رواه[ ، »الصُُّحفُ  َوَجفَّتْ  اَألْقَالمُ 

 الرََّخاءِ  ِفي ِإلَْيهِ  تـََعرَّفْ  َأَماَمَك، َتِجْدهُ  اللَّهَ  اْحَفظْ  َيْحَفْظَك، اللَّهَ  اْحَفظْ «

ِة، ِفي يـَْعرِْفكَ   َقدْ  بِاللَِّه، فَاْسَتِعنْ  اْستَـَعْنتَ  َوِإَذا اللََّه، فَاْسَألْ  َسأَْلتَ  َوِإَذا الشِّدَّ

َلوْ  ِئٌن،َكا ُهوَ  ِبَما اْلَقَلمُ  َجفَّ  َفُعوكَ  َأنْ  َأرَاُدوا َجِميًعا ُكلَُّهمْ  اْلَخْلقَ  َأنَّ  فـَ  يـَنـْ

 َلمْ  ِبَشْيءٍ  َيُضرُّوكَ  َأنْ  َأرَاُدوا َوِإنْ  َعَلْيِه، يـَْقِدرُوا َلمْ  َعَلْيكَ  اللَّهُ  َيْكتُْبهُ  َلمْ  ِبَشْيءٍ 

ًرا َتْكَرهُ  َما َعَلى الصَّْبرِ  ِفي نَّ أَ  َواْعَلمْ  َعَلْيِه، يـَْقِدرُوا َلمْ  َعَلْيكَ  اللَّهُ  َيْكتُْبهُ   َخيـْ

 اْلُعْسرِ  َمعَ  َوَأنَّ  اْلَكْرِب، َمعَ  اْلَفَرجَ  َوَأنَّ  الصَّْبِر، َمعَ  النَّْصرَ  َوَأنَّ  َكِثيًرا،

  .أ] رواه[ ، »ُيْسًرا

: َل َ ِه َْ أََْ َْ ِِةْ  اْ ِ اَْ َِْ َِِو

َها َواْضرِبُوهُ  ِسِنينَ  َسْبعِ  اْبنَ  الصََّالةَ  الصَِّبيَّ  َعلُِّموا«×:  اِ َرُُل َل  َعَليـْ



 ١٠٧ا  ا ق ا اة

اي:  وَل ]يوا واار داود أ رواه[ ، »َعْشرٍ  اْبنَ 

ََِْو ََُا َِْ َْ ْأ ِا، ُِِل َوَ ْأَُ ََُْوإ َو :

َ كََ ُُا ََْ َْا ِْ ِةا ُم ُُِو ،َْ وَْ ْ 

ٍَُْ َْ ِِأ َْ ِهَ  َل :َل ُلَُر ِأَبـَْناءُكمْ  ُمُروا«×:  ا 

َهاعَ  َواْضرِبُوُهمْ  ،ِسِنينَ  ِلَسْبعِ  بِالصََّالةِ  نَـُهمْ  َوفَـرُِّقوا ،ِسِنينَ  ِلَعْشرِ  َليـْ  ِفي بـَيـْ

  .]داود وأ أ رواه[ ، »اْلَمَضاِجعِ 

×  ا رل أن  امرير   ا    و

 اكَ عَ دَ  اذَ إِ وَ  ،ْزلغَ الْ  ةِ نَ مِ ؤْ المُ  َلْهو مَ ونِعْ ، ةَ ايَ مَ الرِّ وَ  ةَ احَ بَ السِّ  مْ كُ َالدَ وْ أَ  وامُ لَّ عَ « :ل

  وا ،ا ه   ا رواه ، [»كَ مَّ أُ  بْ جِ أَ فَ  اكَ وَ بَـ أَ 

  .]، ول اوي: ه    ا وا ،و ادوس

 ً ا   ارج اة �ّ :)٣( اةو�*

 ا و ًم  و ا ره يا.� �

و  ه ةا  ق ا ا.  

 ا     د�:)٥، ٤( ةاو�*

ا ب وا  افا.� �

و  ةه ا  ا ق ا.  

وا  ا ا  أة اا واًأ ً 

ً، ت و ا وأن ،ا ا  ز  ،ا 



 ق اا   ١٠٨  

  و امم اظ أ  ا وظ دي

ا يا رض وب ا ،ك واه و 

ا  دون ا ج   ود  ووظ 

،ا و  دإ راد و و  

و ه أ اا ا ا ت وراا ،ا 

و  ن  اا ا و ا  ه ا 

ف إ ظ إا  وظ ا و  بما 

 ا ع، وا اد وا وا  را ا 

   وراء ا إذا ا  ّ د إ   

 ف  و  ، آن وا ا دوا 

ا  ه ا ر ًاأ طِ  و   

ح أ ،  صا   ا، روا 

ا  ا  ،لش أو ا ء أةح أو ا ا 

،ممرة أو اإ اا ما  ى ات ااوا .  

***  

   

  ا ا ادات

 االجتماعية العادات اكتساب على البداية منذ ينشأ أن الطفل حق من

 بالتوادِّ  واالجتماعي، ياألسر  التماسك على بالحرص ةوخاص الطيبة،

 الوالدين، إلى واإلحسان األرحام، وصلة واألقرباء، األسرة أفراد بين والتراحم



 ١٠٩ا  ا ق ا اة

 عند ورعايتهما عليهما، واإلنفاق بهما، والبر المعروف، في وطاعتهما

 توقير وعلى شرًعا، المقررة حقوقهما سائر وأداء عوز، أو لِكَبر الحاجة

  .والتقوى البر على والتعاون للناس، الخير وحب بالصغير، والرحمة لكبير،ا
  

 اي ا م  أً ا ول ادة ه

  ا  أن  توا  أن  ن ؛ 

   ا وات  أ   ادات ه

  ا ه ا وأ. و أ   ا اد

ة دا؛ا  ُّ ا  أداء وا  أ  

 ذ رج إ ةا.  

ه و دةا   ا ق ا ا  -

م ن  تق ا نما-  ةوا  قا 

 نإ إذ ا؛  ا ام و ات، ا دون

  و ا  وات  إمن  ق

اه ا قا وأداؤ إ.  

 ا ات ا ا اص  وة

 آنا ا ل ا :  

ُلَغنَّ  إمَّا اإْحَسانً  وبِاْلَواِلَدْينِ  إيَّاهُ  إال تـَْعُبُدوا َأال رَبُّكَ  وَقَضى+ -  ِعنَدكَ  يـَبـْ

َهْرُهَما وال ُأفٍّ  لَُّهَما تـَُقل َفال ِكالُهَما َأوْ  َأَحُدُهَما الِكبَـرَ   لَُّهَما وُقل تـَنـْ

 رَّبِّ  وُقل الرَّْحَمةِ  ِمنَ  الذُّلِّ  َجَناحَ  َلُهَما واْخِفضْ   اَكرِيمً  قـَْوال



 ق اا   ١١٠  

  .]٢٤- ٢٣ :ااء["اَصِغيرً  رَبـََّياِني َكَما َحْمُهَماارْ 

ــَدْينِ  َشــْيًئا ِبــهِ  ُتْشــرُِكوا وال اللَّــهَ  واْعبُــُدوا+ -  الُقْربَــى وِبــِذي إْحَســانًا وبِاْلَواِل

ــاِحبِ  الُجنُــبِ  واْلَجــارِ  الُقْربَــى ِذي واْلَجــارِ  واْلَمَســاِكينِ  واْلَيَتــاَمى  والصَّ

  .]٣٦: اء["..ِبيلِ السَّ  واْبنِ  ِباْلَجْنبِ 

 ُتِطْعُهَمــا فَــال ِعْلــمٌ  بِـهِ  لَــكَ  لَــْيسَ  َمــا بِـي ُتْشــِركَ  َأن َعَلــى َجاَهـَداكَ  وإن+ -

ُهَما َيا ِفــي وَصــاِحبـْ نـْ ــعْ  َمْعُروًفــا الــدُّ : ن["إَلــيَّ  أَنَــابَ  َمــنْ  َســِبيلَ  واتَِّب

١٥[.  

 ِبُكلِّ  اللَّهَ  إنَّ  اللَّهِ  ِكَتابِ  ِفي بِبَـْعضٍ  َأْوَلى بـَْعُضُهمْ  اَألْرَحامِ  وُأْوُلوا+ -

  .]٧٥ :امل["َعِليمٌ  َشْيءٍ 

و ا ا:  

َْ َِْ َْا ْ ِأ ةََ َْ ِِأ  َل :َل ُلَُر ِا 

: َل، ِا َرَُل َ :َ َ، »؟اْلَكَبائِرِ  بَِأْكَبرِ  أُنـَبُِّئُكمْ  َأالَ «×: 

 َوقـَْولُ  َأالَ : «َل ًُِ ََ َوَن، »اْلَواِلَدْينِ  َوُعُقوقُ  ،بِاللَّهِ  اإلْشَراكُ «

 ََ َ َزاَل َ، »الزُّورِ  َوَشَهاَدةُ  الزُّورِ  َوقـَْولُ  َأالَ  ،الزُّورِ  َوَشَهاَدةُ  الزُّورِ 

ُ : َُْ.]،  رواه و أري وي اوا[.  

َْو َِْ ِا ْ ٍدَُْ  َل :ُ» :َ َِم ِا، يأ 

لَُْب اَأ إ ََِل ،»؟ا :» َُمَواِقيِتَها َعَلى الصََّالة«، ُ :

، »؟اِ َمَ ِ َوََذا«: ُ، »ْلَواِلَدْينِ ا ِبرُّ «: َل، »؟اِ َمَ ِ َوََذا«



 ١١١ا  ا ق ا اة

 اري وو أ رواه ، [»اللَّهِ  َسِبيلِ  ِفي اْلِجَهادُ «: َل

  .]واار وا واي

َْو ِأ ةََُْ  َل :ءَ ٌَُر إ لَُر َِل×  ا: 

»َ َلَُر اِ ،َْ َأ سا ُِْ َََِ« ،َل :» َأُمُّك« ،

 :َل، »أُمُّكَ «: َل، »؟ :»ُ ََْل، »أُمُّكَ «: َل، »؟ :»ُ ََْل

»ُ ََْل، »؟ :» َأَبُوك«] ، رواه و أري وا وا 

[.  

َْو ِأ ٍَْأ َِِ ْ ََِر يِِا  َل :ََْ َُْم َِْ 

لَُر ِْذ×  اءُه إَ ٌَُر ِْ َِ ََ َل :»َ َلَُر ِا، 

َْ ََِ ِْ ِ يٌََء أَْ ََُأ ِِ ََْ َََِْل، »؟ :» ْنـََعم ،

 الرَِّحمِ  َوِصَلةُ ، بـَْعِدِهَما ِمنْ  َعْهِدِهَما َوِإنـَْفاذُ ، َلُهَما ْسِتْغَفارُ َواال، َعَلْيِهَما َالةُ الصَّ 

 وا داود أ رواه ، [»َصِديِقِهَما َوِإْكَرامُ ، ِبِهَما ِإالَ  ُتوَصلُ  الَ  الَِّتي

[.  

َْو َِْ ِا ْ ََُ - ا ر - أن َِل×  ا: 

 واي و أ رواه ،  [»أَبِيهِ  ُودَّ  الرَُّجلُ  َيِصلَ  َأنْ  اْلِبرِّ  أَبـَرُّ «

داود وأ[.  

َْو وَْ ْ ٍَُْ َْ ِِأ َْ ِهَ  َل :ءَ ٌَُر 

إ َِل×  ا :»نإ َِح أَْا َِ« َل: » ََوَماُلكَ  َأْنت 

 َرُُل َوَل ،]وا  ا  وا  أ رواه ، [»ألِبيكَ 



 ق اا   ١١٢  

َِأْمَواِلِهمْ  ِمنْ  َفُكُلوا َكْسِبُكمْ  َأطَْيبِ  ِمنْ  َأْوَالدَُكمْ  ِإنَّ «×:  ا«] 

 ،رواه أ داود وأ وا [.  

َْ وَْ ْ ٍَُْ َْ ِِأ َْ ِهَ  َل :َل ُلَُر ِا 

 :روا و ،»َكِبيرِنَا َشَرفَ  َويـَْعِرفْ  َصِغيَرنَا يـَْرَحمْ  َلمْ  َمنْ  ِمنَّا لَْيسَ «×: 

  .]وا واي أ رواه ، [»َكِبيرِنَا َحقَّ «

َْو ْا سَ - ا َل -ر :َل ُلَُر ِا  :×

 َعنْ  َويـَْنهَ  بِاْلَمْعُروفِ  َويَْأُمرْ  ،َكِبيَرنَا َويـَُوقـِّرْ  ،َصِغيَرنَا يـَْرَحمْ  َلمْ  َمنْ  ِمنَّا لَْيسَ «

  .]ن وا واي أ رواه ، [»اْلُمْنَكرِ 

و ة أ  ل أنر ل: ×  ا» ُنو  ىلَ عَ  مْ كُ َالدَ وْ أَ  اَأِعيـْ

  اام ] ، رواه»هِ دِ لَ وَ لِ  وقَ قُ عُ الْ  جَ رَ خْ تَ اسْ  اءَ شَ  نْ مَ فَ  ،رِّ بِ الْ 

وا[.  

و   ل أنر ل×  ا :» َثارَ وَ تَـ يُـ  دَّ وُ الْ  نَّ إ« ]

  .ار [ اريو واي  أ وا ا ، رواه

***  



 ١١٣ا  ا ق ا اة

   

ا ا ازنوا   

 يهدف تعليم على الحصول للطفل يحق في إطار الضوابط الشرعية -١

  : إلى

 مدبر، خالقٍ  ِمن :الكبرى الوجود بحقائق الطفل وعي تنمية -أ

 الدنيا في ابتالءٍ  وحياةِ  رسالة، ذي وإنسانٍ  مسخَّر، وكونٍ 

  .اآلخرة في جزاءٍ  لحياةِ  تمهيًدا

 إلى والبدنية العقلية، وقدراته واهبه،وم الطفل، شخصية تنمية -ب

  .الحياة في رسالته أداء من يمكِّنه بما إمكاناتها أقصى

 وتوعيته األساسية، وحرياته اإلنسان، حقوق احترام تنمية - ج

   .والعامة الخاصة بواجباته

 الخاصة وقيمه ولغته الثقافية وهويته الطفل ذات احترام تنمية -د

   .بدينه ووطنه

 يـَْنُشد حر، مجتمع في المسئولية تستشعر لحياة الطفل إعداد -هـ

 العليا مثله من واالقتراب ،الدينية واإلنسانية قيمه على الحفاظ

 الجنسين بين والمساواة والتسامح، والسلم، التفاهم، من بروح

 الشعوب جميع بين والتعارف ،في الكرامة اإلنسانية

   .والدينية والوطنية العرقية والجماعات

 الكون بتسخير الوعي سياق في الطبيعية، البيئة احترام تنمية - و

  إعمار في خليفةً  الحياة، في رسالته أداء من لتمكينه لإلنسان،



 ق اا   ١١٤  

   .األرض

  :ينبغي ذلك سبيل وفي -٢

 ًومشتمال للجميع، مجانًا ومتاًحا إلزامي�ا األساسي التعليم جعل -أ

   .وعقله الطفل شخصية لتكوين الالزمة األساسية المعارف على

 أو العام سواء الثانوي، التعليم أشكال جميع وتطوير تشجيع -ب

 على القادرة العمالة من المجتمع احتياجات لتغطية المهني،

 وتوفيرها المجتمع، ألهداف المحققة الكفاية، فروض تحقيق

 مجانية مثل المناسبة التدابير واتخاذ األطفال، لجميع وإتاحتها

   .إليها الحاجة عند المالية، لمساعدةا وتقديم التعليم

 متاًحا المناسبة الوسائل بجميع المزود العالي التعليم جعل - ج

 البدني واالستعداد العقلية القدرات أساس على للجميع

   .والنفسي
  

 ه دةا  اأ إذ ؛وو   

  ).٢( ةا ا و) ١( اة ااف

ه و ،دةن اد٢٩( ،)٢٨( ا(   ق ا

  ام ث  ا  او ث  ا؛

  .ااف

ة و١( ا( قا ا   دةا )٢٩(   ا

ق ا  فول اا   أ( ا (و  



 ١١٥ا  ا ق ا اة

ا و  دى، اا   ، نو ، 

نذي وإم ،ة رء وا  ؛ما اً ة اء  

 وا اة،  اى ا  ا  وا.. اة

  نما  ،ط و     ى 

  .دة ور  ف إ وة

 أ ا إ ن أن ا   ا 

او    أداء ر  ،ةا وأ إ أن) و( ا 

 ان  ا ق  ا ا اا  ن

  .رضاإر    اة  ر أداء   من

ة و٢( ا( قا ا   دةا )٢٨(   ا

ق ا  ا  لا ا اا  رفا 

ا زا   ا و، و  ا 

  و  لأ ي، اماء ا أو ا 

،ف ا  تا ا  درة اا  

 وض ا اف ا ا.  

 د ا ) ٢( )،١( ا  ات وه

و  ا ا ،ا    

،ا    صآن ما وا ا   

 ا اآن  ،ادة ه  ااردة ا ا افأ

  : ا ل



 ق اا   ١١٦  

 اقْـَرأْ   َعَلقٍ  ِمنْ  اإلنَسانَ  َخَلقَ   َخَلقَ  اَلِذي رَبِّكَ  بِاْسمِ  اْقرأْ +  -١

 َلمْ  َما اإلنَسانَ  َعلَّمَ   ِباْلَقَلمِ  َعلَّمَ  الَِّذي  اَألْكَرمُ  ورَبُّكَ 

  .]٥-١: ا["يـَْعَلمْ 

  .]١ :ا["َيْسطُُرونَ  وَما واْلَقَلمِ  ن+ -٢

 َعلََّمهُ   اإلنَسانَ  َخَلقَ   الُقْرآنَ  َعلَّمَ   الرَّْحَمنُ +  -٣

  .]٤-١:ا["البَـَيانَ 

  .]٩ :ا["يـَْعَلُمونَ  ال والَِّذينَ  يـَْعَلُمونَ  اَلِذينَ  َيْسَتِوي َهلْ  ُقلْ +  -٤

 الِعْلمَ  ُأوُتوا والَِّذينَ  نُكمْ مِ  آَمُنوا اَلِذينَ  اللَّهُ  يـَْرَفعِ +  -٥

  .]١١ :اد["َدرََجاتٍ 

  .]١١٤: ط["ِعْلًما زِْدِني رَّبِّ  وُقل+ -٦

ُلوا اَلِذينَ  َمَثلُ +  -٧  َيْحِملُ  الِحَمارِ  َكَمَثلِ  َيْحِمُلوَها َلمْ  ثُمَّ  التـَّْورَاةَ  ُحمِّ

  .]٥: ا["َأْسَفارًا

 واْلِجْسمِ  الِعْلمِ  ِفي َبْسطَةً  وزَاَدهُ  مْ َعَلْيكُ  اْصطََفاهُ  اللَّهَ  إنَّ  قَالَ + -٨

  .]٢٤٧: اة["َعِليمٌ  واِسعٌ  واللَّهُ  َيَشاءُ  َمن ُمْلَكهُ  يـُْؤِتي واللَّهُ 

 بِاْلِقْسطِ  قَاِئًما الِعْلمِ  وُأْوُلوا واْلَمالِئَكةُ  ُهوَ  إال إَلهَ  ال أَنَّهُ  اللَّهُ  َشِهدَ + -٩

  .]١٨: ان آل["الَحِكيمُ  الَعزِيزُ  ُهوَ  إال إَلهَ  ال

ُهمْ  اَألْمرِ  ُأْوِلي وإَلى الرَُّسولِ  إَلى َردُّوهُ  وَلوْ + -١٠  اَلِذينَ  َلَعِلَمهُ  ِمنـْ

ُهمْ  َيْسَتنِبطُونَهُ    .]٨٣: اء["ِمنـْ

ُرُهمْ  يـَتَِّبعُ  وَما+ -١١  الَحقِّ  ِمنَ  يـُْغِني ال الظَّنَّ  إنَّ  ظًَنا إال َأْكثـَ



 ١١٧ا  ا ق ا اة

  .]٣٦ :م["َشْيًئا

و ا ا ا:  

١٢- َْ َمأ ْ ٍَِ  َل :َل ُلَُر ِطََلبُ «×:  ا 

 وا  ا رواه ، [»ُمْسِلمٍ  ُكلِّ  َعَلى َفرِيَضةٌ  اْلِعْلمِ 

 واو ا  واام ان،   وا ا  ،ي

،وا وا  را[ .  

 َُ  ًَِوَُِْ َ :ا َُُْ ُْ َِْ ََْلو -١٣

ًرا ِبهِ  اللَّهُ  يُرِدْ  َمنْ «: َُل×  اَ: َُِْ ُِل  ِفي يـَُفقِّْههُ  َخيـْ

ينِ    . ، رواه اري و][»الدِّ

 ِفي َخَرجَ  َمنْ «×:  ا رل ل: ل  أم و  -١٤

 رواه[ ، »يـَْرِجعَ  َحتَّى اللَّهِ  َسِبيلِ  ِفي َكانَ  اْلِعْلمِ  َلبِ طَ 

  .]اي

 وة   أى  اح×  ال أطو  -١٥

 [.وا ااءة ا أطل   ر

  .]، رواه أ وا  ارك، وا  ا اى

١٦- و ر أداءا   ل:  لر ا × ل :

اْلَجنَِّة،  ِإَلى طَرِيًقا ِبهِ  اللَّهُ  َسَلكَ  ِعْلًما ِفيهِ  َيطُْلبُ  َطرِيًقا َسَلكَ  َمنْ «

 لََيْستَـْغِفرُ  َوِإنَّهُ  ،اْلِعْلمِ  ِلطَاِلبِ  ِرًضا َأْجِنَحتَـَها َلَتَضعُ  اْلَمالَِئَكةَ  َوِإنَّ 

َمَوا ِفي َمنْ  لِْلَعاِلمِ   َوَفْضلُ  اْلَماِء، ِفي اْلِحيَتانُ  َحتَّى َواَألْرضِ  تِ السَّ

 اْلُعَلَماءَ  اْلَكَواِكِب. ِإنَّ  َسائِرِ  َعَلى اْلَقَمرِ  َكَفْضلِ  اْلَعاِبدِ  َعَلى اْلَعاِلمِ 



 ق اا   ١١٨  

 َفَمنْ  ،اْلِعْلمَ  َورُِثوا َوِإنََّما ِدْرَهًما َوالَ  ِديَنارًا يَرِثُوا َلمْ  األَنِْبَياِء، َورَثَةُ  ُهمْ 

 واي داود أو أ رواه[ ، »َواِفرٍ  ِبَحظٍّ  َأَخذَ  َأَخَذهُ 

وا [. 

 َو ،َوٌَِ ٌََُ اُس« :َل  اْرَداِء أَْ ِو -١٧

ََْ َِ ََْ َِذ«] ، رواهأ ارا   أو م  

ا[. 

 ََُا: ُُل َن«: َل ا) (رَْ َِِ ْ ٍَُْ و -١٨

َِا اََُِواْم ِِ، ُه َوََُ اَََِ ِِ؛ ُم ُِ ْنإ 

 ُذو ِِِِ َ َََُ اِ ُذو ََََ أْن ِْ ٌُُ طَل

  .]  ارا رواهأِِِِ«] ،  اِِة

������������������������������������������� �

 مً ) ا    ا ن ورة، ا أن - أ

١١ :ر.(  

 و  وا  د ا ن أن  -ب

 )م ١٨: ر.(  

  .)١٢ :ر م ) ا ط -ج

 وا و د   ، ا ط - د

ا )م ١٥ ،١٠ :ر.(  

 -  ا وا  ا )م ١٦: ر.(  



 ١١٩ا  ا ق ا اة

  ).١٣ ،٨ ،١: ر م( و ودة ف ا - و

  واا واادة    ، ا ط -ز

  ).١٨ ،٦: ر م( إن آن

 إن  ، ا  أ در د ا  -ح

ا ت، مدر و ٌ وأ إ ا  ات 

 ه  و   ا  م و، اع

)م ١٤ ،٧ ،٥ ،٤ :ر.(  

- وقا دأ ا ،ر  هأ   ادا ع إم 

ا ي واا  )م ١٧ ،١٣: ر.(  

و ا  ه صا ً     

ا ،ا ء و    يما  و 

،اوأم و ذ  ل ا  :+ ِْمنَ  أَنَزلَ  اللَّهَ  َأنَّ  تـَرَ  أََلم 

 وُحْمرٌ  بِيضٌ  ُجَددٌ  الِجَبالِ  وِمنَ  أَْلَوانـَُها مُّْخَتِلًفا َراتٍ ثَمَ  ِبهِ  فََأْخَرْجَنا َماءً  السََّماءِ 

َوابِّ  النَّاسِ  وِمنَ   ُسودٌ  وَغَرابِيبُ  َأْلَوانـَُها مُّْخَتِلفٌ   أَْلَوانُهُ  ُمْخَتِلفٌ  واألَنْـَعامِ  والدَّ

-٢٧: ط["َغُفورٌ  زٌ َعزِي اللَّهَ  إنَّ  الُعَلَماءُ  ِعَباِدهِ  ِمنْ  اللَّهَ  َيْخَشى إنََّما َكَذِلكَ 

٢٨[.  

ء و   ،ا  ق راتو م 

 ا وارد ا ء  ، ء اد أن

رات واوا وا ،س واو   

  ّ    ،ا  سه أن أ ا إذا 



 ق اا   ١٢٠  

أ  وإدراك ،اردي أ د إد ا إ  

  رةا وا ،ا  ل ا  :+ ْآيَاتَِنا َسُنرِيِهم 

 و ،]٥٣ :["الَحقُّ  أَنَّهُ  َلُهمْ  يـََتبَـيَّنَ  َحتَّى أَنُفِسِهمْ  وِفي اآلفَاقِ  ِفي

ن أن ا ا مً مم وأن     

 ن ؛ رار اوا  قط  ا 

ا.  

أ  افاردة اا  ة١( ا ( دة إ 

 صة م  آنا ا وا دة أو ا  

  .ا وا د ود  اص ه

و  ج( ا ( ه ةا :ا  ورة  

ا ا ا ،ن وا ا ا  ًدا  

م قا ،و وذ    ،ازم وم 

 ة مموا مق وا ا، رة وا 

  تات اوا.  

اردة واا  ة٢( ا (  ا ا  

 ب ا ،ت اوا ا  ا  

 ،ا ء وف الوا اوا  ادا 

وا.  

***  



 ١٢١ا  ا ق ا اة

   

  ا ات  ال

 تبثها التي والمواد المعلومات على الحصول في الحق للطفل -١

 وتعميق االجتماعية، رفاهيته تعزيز وتستهدف اإلعالم، وسائل

 من والوقاية والعقلية، الجسدية صحته وحماية الدينية، ثقافته

  .جميًعا النواحي هذه في به الضارة والمواد المعلومات

 وتبادل إنتاج تشجيع الدولة منهاو  كافة المجتمع مؤسسات وعلى -٢

 والخلقية، الثقافية، المنفعة ذات والمواد المعلومات، ونشر

 ونشر إنتاج ومنع لألطفال، وصولها وتيسير واالجتماعية، والدينية،

  .جميعها الجوانب هذه في باألطفال الضارة المعلومات
  

 ه دةا   ا  لا  تا 

اد اة واا  وا  و ،ا وو  

  . ارة وااد ات

 َعْنهُ  َكانَ  ُأْولَِئكَ  ُكلُّ  واْلُفَؤادَ  واْلَبَصرَ  السَّْمعَ  إنَّ +:  ا ل

 - ر ا - ا    و ،]٣٦ :ااء["َمْسُؤوال

 الَ  ِعْلمٍ  ِمنْ  ِباللَّهِ  َوتـََعوَُّذوا نَاِفًعا ِعْلًما اللَّهَ  َسُلوا« :× اُ ُِلَر َل :ل

َفعُ    .] ا  ، رواه[»يـَنـْ

  .ا ق ا  )١٧( ادة  ادة وه

***  



 ق اا   ١٢٢  

������������  

ا ا  

  

ا   ا ا ث  ؛ء إ   

  ث ا  اءءة اووا ،  سا 

، وا ادي ال  ، وأً وا ف

   بارئ اوا.  

  

ا  اءءة اوا  

 أو الضرر أو ،اإليذاء أشكال كافة من حمايته في الحق للطفل -١

 ومن ا،نفسيً  أو اعقليً  أو ابدنيً  معاملته إساءة ومن ،فتعسُّ  أيّ 

 الطفل يتعهد شخص أي من بالكرامة ةماسَّ  معاملة أية أو اإلهمال

  .برعايته يقوم أو

 للطفل، الالزم والتهذيب التأديب بمقتضيات الحق هذا يخلّ  وال -٢

 وتوازن بحكمة تجمع تربوي�ا، مقبولة جزاءات من ذلك يتطلبه وما

 الترهيب ووسائل والتشجيع، والترغيب واإلقناع اإلفهام وسائل بين

  .والنفسية والقانونية الشرعية بضوابطه والعقاب

 المساعدة تقديم الدولة ومنها كافة المجتمع مؤسسات وعلى -٣

 الطفل، عن القانونيين المسئولين من لغيرهمثم  للوالدين المالئمة



 ١٢٣ا  ا ق ا اة

 التدابير جميع واتخاذ الطفل تربية سئولياتبم االضطالع في

 مبادئ لغرس الالزمة والثقافية واإلعالمية والتشريعية، االجتماعية

 والعادات الموبقات ينبذ فاضل، مجتمع وإقامة اإليمانية، التربية

  .السلوكيات وأحسن األخالق بأقوم ويتخلق المنكرة،
  

 ه دةع ا  ا  اءءة اوإ 

،ا و ذ  ّ ،ا اء و   اا 

  ا أو ار  رس  ، أو ه  أو

 اد    و ادي،  اف أو ال،

وا ،ع وااءات وإا ا  ..و  

م ورة ادة إ٢( ا ( ا ما.  

 ا اة ا ص � ):١( واة�*

 ار اوا  اء أواء أو اي ا در  

 مص   واف طل و ااء درت

 ا  واظ  ،لوا  وا  ا ة

،مما اد وإ  ص ها   اد١٠( ا(، 

)١٩( ،)١٦( و.� �

 ا ا ا�   ):٢( واة�*

 وا  ب ل أوا   ا و ّ 

د  ود او ،    إ ّ ارا  



 ق اا   ١٢٤  

ً أو ًم، و إ  ّا  لا ا ا.� �

ض و دةت ا عو ذ  ؛ن ا ه ا 

 نما ي اا  ن أيإم  اء أيا.  

ه و ،دةن اد١٩( ،)١٦( ا(   ق ا

ن ،اان وا  مارد اا  ةدون) ١( ا 

مارد اا  ة٢( ا(،  دة إنا )١٩(   

زا م )١ ( م  - ا  بد -او 

 د إ دي ؛ و  أة    ر

 ذو  ، دوى ور اة، م  اطل امت

 إءة  و اة   اب اازن وان

  .ا ه ال

***  

  

ا  سف ا وا  

 أو االستغالل، أشكال جميع من الحماية في الحقّ  للطفل -١

  .سمعته أو شرفهب قانوني غير مساس أي أو الجنسي، االنتهاك

 المؤثرة والمواد المخدِّرة، المواد استخدام من الحماية حق وله -٢

  .ونحوها والتدخين الكحولية والمشروبات العقل، على

  .فيه واالتجار والبيع، االختطاف، من الحماية حق وله -٣



 ١٢٥ا  ا ق ا اة

 ،لالطف ُتوعية قانونًاو  شرًعا رعايته عن والمسئولين الوالدين وعلى -٤

 كمجالس السيئة، المؤثرات كافة وعن السوء، قرناء نع وإبعاُده

 والصحبة الحسنة، القدوة وتقديم الفحش، وسماع الباطل اللهو

  .حمايته على تعين التي الصالحة

 التدابير اتخاذ واجب الدولة ومنها كافة المجتمع مؤسسات وعلى -٥

 يشجع، أو يؤثر، ما كل من اإلعالم وسائل لتنقية الالزمة الوقائية

 التشريعية التدابير واتخاذ الطفل انحراف على يساعد أو

  .ذلك تحقق التي والتربوية واالجتماعية

  

ّ ه دةا   ا  د  ررة اا 

.  

 ااء أماع وأ أ  وا ف واس

  ا  و، ومًم  ً ا واار

  . اض

 ا   أأوردت : )٣(، )٢(، )١( ااتو�*

اوا ا  ا ض او  ً ًدم 

ًووأ؛    ا ا  ا ا 

و  ضا وا وا.� �

  وا إاءات �:)٥( ،)٤( انو�*



 ق اا   ١٢٦  

؛وو  ا و  عا  ه ااء ا ن 

ًم أو  ، ه و اا ا ً  ب  

د ذرال اوا  ا و إ  : + َّالَِّذينَ  إن 

َيا ِفي أَِليمٌ  َعَذابٌ  َلُهمْ  آَمُنوا الَِّذينَ  ِفي الَفاِحَشةُ  يعَ َتشِ  َأن ُيِحبُّونَ  نـْ  واآلِخَرةِ  الدُّ

�.]١٩ :ار["تـَْعَلُمونَ  ال وأَنُتمْ  يـَْعَلمُ  واللَّهُ  �

ا  ) ٣٥( ،)٣٤( ،)٣٣( ،)١٦( ااد  ادة وه

ق ا.  

   )٣٤( ادة  اول  ) ١( واة

ا  و     أ ر   

و.  

أ ا ما  ة١( ا ( دةا )١٦(  أن 

ا  ة ذ ا ا وأ ؛ واو 

  ه دةا  أم  افة إا  أ.  

: إ  و ،)٣٣( ادة ) ٢( واة

 ا  ه ن ؛»و وا ا اوت«

ا  ، و  - - ر ه توا.  

  .ت أو ود  )٣٥( ادة ) ٣( واة

ة أ٤( ا ( و ا ا ا  وا 



 ١٢٧ا  ا ق ا اة

اا وا ًمم  ر ا   دهوإ  

 ،دا وة وا وا ا ا  .  

و ّم ة٥( ا (  و ا    

 أو  أو   افا ا.  

***  

   

ا  لدي اا  

 أي أداء ومن االقتصادي، االستغالل من الحماية في الحق للطفل -١

 التعليم في االنتظام عن يعوقه أو خطورة، على ينطوي عمل

 أو البدني، بنموه أو بصحته، ضار�ا يكون أو اإللزامي، األساسي

  .ياالجتماع أو المعنوي، أو الديني، أو العقلي،

 باألعمال األطفال التحاق لسن أدنى حدّ  تحديد ذلك في ويدخل -٢

  .وظروفه العمل لساعات مناسب نظام ووضع المختلفة،
  

 ه دةا   ا  لدي اا.  

 الَ «: ا ا إ  ادة ه : )١( واة�*

 وا واار   وا وأ  رواه]  ،»ِضَرارَ  َوالَ  َضَررَ 

[وا ،ًوأ رواه و     ا ل ل ال ر :

 َحق�ا، َعَلْيكَ  َوَألْهِلكَ  َحق�ا، َعَلْيكَ  َولِنَـْفِسكَ  َحق�ا، َعَلْيكَ  ِلَربِّكَ  ِإنَّ ..«×: 



 ق اا   ١٢٨  

�.]اري رواه ] ،»َحقَّهُ  َحقٍّ  ِذي ُكلَّ  فََأْعطِ  �

 و و ا ا ة إ : )٢( واة�*

ا   حا    أو  ر   

 ا  اً وا  و ا، ال إءة

ا، و  ا   ي و ا 

،اا ار، وا و اة ا .� �

و  دة٣٢( ا(  ق ا ا.  

***  

   

اب ارئوا  

 في مباشًرا اشتراًكاشرًعا  المقررة السن بلوغه قبل الطفل يشترك ال -١

  .الحرب

 المسلحة والمنازعات والكوارث الطوارئ حاالت في وللطفل -٢

 جواز عدم حيثُ  من بالمدنيين الخاصة والرعاية الحماية ولويةأ

وله أولوية الوفاء بحقوقه في  ه،رِ سْ َأ◌َ  أو إيذائه أو َجْرحه أو قتله

  .واإلغاثية الصحية والرعاية والغذاء المأوى

  

 ه دةا  و ا  ت ارئا 

  .ا وازت واارث



 ١٢٩ا  ا ق ا اة

 إال نـَْفًسا اللَّهُ  ُيَكلِّفُ  ال+:  ا ل إ� :)١( اة�*

َها َكَسَبتْ  َما َلَها وْسَعَها  َأْخطَْأنَا َأوْ  نَِّسيَنا إن تـَُؤاِخْذنَا ال رَبـََّنا اْكَتَسَبتْ  َما وَعَليـْ

َنا َتْحِملْ  وال رَبـََّنا ْلَنا وال رَبـََّنا َناقـَْبلِ  ِمن الَِّذينَ  َعَلى َحَمْلَتهُ  َكَما إْصًرا َعَليـْ  ُتَحمِّ

 الَقْومِ  َعَلى فَانُصْرنَا َمْوالنَا َأنتَ  واْرَحْمَنا لََنا واْغِفرْ  َعنَّا واْعفُ  ِبهِ  لََنا طَاَقةَ  ال َما

 امم؛ اة  أ ً وذ، ]٢٨٦: اة["الَكاِفرِينَ 

 ى   ا ال أ  وا ا ل

 ×  ا رل أن ا ا   و ا ار،

  ما  إ  أدرك  غن او  

�.ا ي ان �

 ا وامم ا اا إ� :)٢( اةو�*

ا  ل أوطء اوا ً  ا ه إ 

ا.� �

و ل واد×  ا شَوبِاللَّهِ  اللَّهِ  بِاْسمِ  اْنطَِلُقوا«: ا 

ُلوا َوالَ  ،اللَّهِ  َرُسولِ  ِملَّةِ  َوَعَلى  َوالَ  َصِغيًرا َوالَ  ًِطْفال َوالَ  َفانًِيا، َشْيًخا تـَْقتـُ

[ ، » اْلُمْحِسِنينَ  ُيِحبُّ  اللَّهَ  ِإنَّ  َوَأْحِسُنوا َوَأْصِلُحوا...... اْمَرَأةً 

 وارُ دُ غْ تَـ  الَ وَ  والُّ غُ تَـ  الَ «: أى روا و  [.  أم  داود أ رواه

ًرا َشْيًخا َوالَ  ادً يْ لِ وَ  والُ تُـ قْ تَـ  الَ وَ    واام اار رواه[ ، »َكِبيـْ

ا ل ،واو  :واا   لاار ورل ار ا  

 اا اء  ذ  وورد، ] و اي   ن

  .ا اش ّاد



 ق اا   ١٣٠  

ا ق    ا )٣٨( ادة  ادة وه

ا،  ّ - زإ- ؛ أو  ّم  

ام ا ،  أم     تزا 

ا   ن دة٣٨( ا(.  

***  

  



 ١٣١ا  ا ق ا اة

������������  

  ا  اة
  

  ا ا ثةا  ا  ث ؛

 اذ،  ث  أ امن ق إمت  ادة

ا لق إ ا  وا وا و ،ةا  

اد.ا ث ل  وذ ،   

  

  امن ق إمت  ادة

 عليها المنصوص اإلنسان حقوق من بأيٍّ  اق هذا أحكامُ  تخلُّ  ال

 القمة مؤتمر عن الصادر اإلسالم في اإلنسان حقوق حول القاهرة إعالن في

 هذا مع يُعد والذي ،م)١٩٩٠/سأغسط/٥( في اإلسالمي المؤتمر لمنظمة

 أحكام مع ال يتعارض دولي إعالن أي مع وال، متكاملة وحدةً  الميثاق

  . اإلسالمية الشريعة
  

ّ ه دةا   با ا  اا ا 

وا ا.  

***  



 ق اا   ١٣٢  

   

  ا ق إل ا اذ

 إلعمال المالئمةَ  التدابيرَ  الدولة ومنها كافة لمجتمعا مؤسساتُ  تتخذ

 المالئمين واإلرشاد التوجيه للطفل وتوفر الميثاق، هذا في المقررة الحقوق

 الوالدين، مسئوليات احترام مع الحقوق، هذه ممارسته عند المتطورة لقدراته

 انونًاقو  شرًعا المسئولين األشخاص من غيرهم أو األوصياء، أو األقرباء، أو

  . وواجباتهم حقوقهم واحترام الطفل، عن

  

 ه دةا  اا زل ا قص اا 

  قا.  

ه و دةن اد٥( ،)٤( ا ( ق ا ا.  

***  

  

  طل     ا  اة

 الهيئات بها قامت سواء باألطفال، تتعلق التي جراءاتاإل جميع في

 أو العامة االجتماعية الرعاية مؤسسات أو اإلدارية، أو القضائية أو التشريعية

 أو والديه حقوق مراعاة مع الطفل، لمصالح األول االعتبار يكون الخاصة،



 ١٣٣ا  ا ق ا اة

  .هموواجبات عنه قانونًاو  شرًعا المسئولين األفراد من غيرهم أو أوصيائه

  

ّ ه دةا   ر    ،ة  ااق  و 

اا و ووا.  

ه و دةا دة٣( ا ( .ق ا ا  

* * *  



 ق اا   ١٣٤  



 ١٣٥واا ادر

ادر واا  
�������������������� �

�������������� �

-  ،ح اا 

- ا ا ،ا  ةاا ،  

    اء، د.  رواس  ، ود. دق  -

��������������� �

-  أ ا         

   اي -

        ص، أ اآن -

  أحكام القرآن، البن العربي -

      لقرطبي، لحكام القرآنالجامع أل -

  تفسیر الرازي -

-  ا         

- ويا  ا   

     ا  ر -

- ر ر  ،را   

���������������������� �

        -   اري -



 ق اا   ١٣٦  

   اي -       أ داود -

- ا       -  ا   

- ارا       -  ارا   

- ا       -   ر   

-  ا       - ن ا   

-  ط        -  ا     

- أ         - ارا   

-          - رك ا  

- مزاق اا  ،ا    

-  أ  ،ا  

      ادب اد، ري -

-   ،الا   ا  

- ا اما       

  ح ا ،ي -

-  ،نا       

  اا ، داود -

- ما   ،ريا   

    أ ا، يح  ار ية ار -

  ح  ، وي -

-  ،ا   

- ا  ح ذيا رير ،ي  

   اي  ا ،ي -



 ١٣٧واا ادر

  طح ا  ح ا ، زر اازي -

- م ،روطا م  

- م ،ا   

- اا و واا  ،ا ر ام  

- ط ،ا ا  

   ا ،وي -

- ا اما  ،   

- ا   ،  

�������������� �

)١ا ا (  

-  ،ا  

- ا ، ا  ل ا  

-   ، ا   

- وى اا  

  ، ف اب ات -

)٢ا ا (  

-  ح ا اب ،   

-   ج واا ،اق  

- ح اا ،ردا أ 

  



 ق اا   ١٣٨  

)٣ا ا (  

-  ،ا  

 وأ:   ، وي  ف او    ،اع ح اب -

ا    

   ،م اج إ ح اج -

)٤ا ا (  

- ا ،ا ا  

  ا  از ، اد ي اد  داز -

- زا  ا ،ا أ ا  

  ) ا اي٥(

- ا،   

)٦ت اا (  

- ا ا، ن اف واووزارة اا ،  

  و ا٠ا ا وأد، د -

  ا  أ اأة وا ا، د. ا زان -

)٧ ت (  

- ا ا  واجا ،  ا   

- ال اة، از أ   

  د.ح ن، اث اأة -





 ١٣٩واا ادر

��������������������������� �

- ا  لأ ا ا  ،يا  

- را ر ا ،ا ا  

  ل ا  ا اط، وا اه -

���������������� �

- ا  ح نما مد، ا. زاقا اري  

- ا ا  ا،  دردة ا  

- ا  ر ال ان ام  

- اا  ا ،را أ   

������������������������ �

-  ت اط  

-  ا ا  ،ما     أ  

- م  ،ءوا   

  ر اد،  اادي -

  ا  ،ي -

-   ،وا اا  

* * *  

   



 ق اا   ١٤٠  

  



 ١٤١اس

اس  
�����������  ..................................................  ٤  

������������................................................  ٥  

������������ .................................................  ٦  

�������������������������������  .....................  ٨  

�������������������  ........................................  ١١  

�������������� ................................................  ١٣  

��������������  .....................................................  ١٤  

�������������  ...............................................  ١٦  

���� .........................................................  ١٩  

ا  ق ا ادص وم  
  ء   ول: اا ةا٢٣  ............  ا  

ا ما :ات قوا مما ٢٥  ............ ا  

ا ا :ق الا ٢٩  ...................  ا  

 :اا اا وا ٣٢  ......................  ا  

ا ا :إن  ا ٣٥  ................  و  

 دساا :ا ا.......................  ٤١  

ا ا: اة  ا  ...........................  ٤٤  

ق ا ة اا  ا  

����������������������������������������������  ......  ٤٩  

دة )١ممع ا  ا ٤٩  ..................  )  ط  



 ق اا   ١٤٢  

دة )٢  (ا ا  ء واج٥٣  ....................  ا  

دة )ة)  ٣ر ا ا مم٥٤  .......................  ا  

دة )٤ اا ( واجا ٥٦  .......................  ا  

����������������������������������������������  ........  ٥٨  

دة )٥ ( ةء اء وا٥٨  ...........................  وا  

دة )ء) ٦ا  ٦١  ...............................  ا  

دة )ظ)  ٧ا  ٦٣  ..................................  ا  

دة )٨  ( ا  لط٦٤  ..........................  ا  

دة )٩  (ا ا  ...................................  ٦٦  

دة )١٠  (ا ما  ..................................  ٦٨  

دة )ع)  ١١ا  اغ٧٠  ...........................  ا  

دة )١٢  ( ان اُْ٧٢  ............................  وا  

دة )١٣ ( ا  .....................................  ٧٤  

������������������������������������  .................  ٧٦  

دة )١٤ (ا  ...........................................  ٧٦  

دة )١٥ (اع  ..........................................  ٧٧  

دة )ا) ١٦م  ..........................................  ٧٨  

دة )١٧ (ا ............................................  ٨٣  

����������������������������������������  .................  ٨٧  

دة )١٨ (ودة اا   ............................  ٨٧  

دة )١٩ (ب أا   .............................  ٩٠  

دة )٢٠ (أ داء٩٥  ......................................  ا  



 ١٤٣اس

دة )رج) ٢١ ا ا وا ٩٨  ...........  ا  

���������������������������������������  ............  ١٠١ 

دة )٢٢ (ا ا وا ...................  ١٠١  

دة )دات) ٢٣ا ا ١٠٨  ........................  ا  

دة )٢٤ (ا ازن اوا   ..................  ١١٣  

دة )ل) ٢٥ا  تا ١٢١  ................... ا  

�������������������������������� .........................  ١٢٢  

٢٦( دة (ا  اءا ءة١٢٢  .......................  وا  

دة )٢٧ (ا  سف ا ١٢٤  ..............وا  

دة )٢٨  (ا  لدي ا١٢٧  ................  ا  

دة )ب) ٢٩ارئ ا١٢٨  .................................  وا  

�������������������������������  ......................  ١٣١  

دة )دة) ٣٠ا  تمق إ نم١٣١  .............  ا  

دة )ذ) ٣١ا ا لق إ ١٣٢  ...................  ا  

دة )ة) ٣٢ا  ا       

  ١٣٢  .......................................................  طل

 ادر وا١٣٥  ..............................................  ا  

  ١٤١  .......................................................  اس 

* * *  


