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 )ملخص البحث (

مـن خـالل ثالثـة يف الـرشيعة اإلسـالمية  تناولت فيه حقوق الطفـل :فكرة البحث 
: الثالـث و. حقوقـه الرتبويـة : والثـاين . جتامعية  حقوق الطفل اال:أقسام ; القسم األول 

 .حقوقه املالية 
 :النتائجووصلت فيه إىل جمموعة من 

 . إن حقوق األطفال كانت موضوع عناية الرشيعة اإلسالمية– ١
 . الرتبية األصلح لإلنسانية هي الرتبية اإلسالمية– ٢
 .ة نبيه  الرتبية اإلسالمية مستمدة من كتاب اهللا العزيز وسن– ٣
 . من أوىل حقوق املولود عىل والده حسن اختيار أمه− ٥
 .ً اإلسالم يعتني بحقوق الطفل منذ أن يكون جنينا− ٦
وحـسن . وإرضـاعه . واألذان يف أذنـه .  شدد اإلسالم عىل حقوق الطفل بعد مولده , كإثبات نسبه − ٧

 .هوحضانت. وختانه . وحلق شعره . والعقيقة له . اختيار اسمه 
 .وجسدية. ونفسية . وعقلية . ُوخلقية .  كام راعت الرشيعة حقوق الطفل الرتبوية من تربية إيامنية − ٨
 واعتنت الرشيعة بحقوق الطفل املالية , من نفقة , وهبة , وعطية , وجعلت له ذمـة ماليـة مـستقلة , − ٩

 .وكفلت له حق الوصاية عليه وعىل أمواله
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 بسم اهللا الرمحن الرحيم
   :ةـــقدمامل

ًهيب ملن يشاء إناثا وهيب ملن يشاء الذكور , أو يـزوجهم ذكرانـا  احلمد هللا الذي  َ َ ََ ْ ُ َ َ َْ ُُ ُُّ ُ ِّ ْ ْ ُ َ ْ َُ َ ُ َُ َِ َِ َ َ ًَ ِ
ًوإناثا وجيعل من يشاء عقيام  ِ َ ْ َ َ َُ َ ََ َ ُ ْ َ ً ِ]  أمحـده وأشـكره عـىل سـوابغ نعمـه ] ٤٩,٥٠الـشور ,

 سيدنا حممد نبي الرمحة سيد األنام , وعىل آلـه العظام , ومننه اجلسام , وأصيل وأسلم عىل
   .وصحبه األئمة األعالم , ومن تبعهم بإحسان إىل آخر الزمان 

 :أما بعد 
فقد كفل اهللا تعاىل لإلنسان منذ صغره حياة طيبة , وفـق ضـوابط فطريـة وأصـول 

واملـربني  , وأمر اآلباء رشعية وقواعد تربوية , منصوص عليها يف كتاب اهللا وسنة نبيه 
بتطبيقها عىل أبنائهم , وتعليمها هلم حتى ينشئوا عىل اخلري والصالح , ذلكم أن الطفل إذا 

, بط أمره عىل خري ما تنضبط األمور صلح حاله وانضتربى عىل كتاب اهللا وسنة رسوله 
 ُوكان نعمة ورمحة عىل والديه وأهله وأمته , وإذا ما أبعد عن هذه الرتبيـة , فـال رابـط وال

 .َضابط , هام عىل وجهه وسار عىل هواه , وكانت عاقبته وخيمة وهنايته أليمة
وقد اهتم اإلسالم باألرسة ألهنا نواة املجتمع , وأساس السكينة واملودة والرمحـة , 

َ ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجـا لتـسكنوا إليهـا وجعـ: قال تعاىل  َ َ ً َ ْ ْ ََ ْ ْ ْ ْ ََ َ َِ ُ َ ْ َُ ُ ُِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َُ َ ْل بيـنكم ْ ُْ َ َ َ
َمودة ورمحة إن يف ذلك آليات لقوم يتفكرون َُّ َ َ َ ََّ َ َ ٍ ْ َ َّ ََ ًِ ٍ َِ َ َ ِ ِ َ ْ ً] ٢١الروم اآلية.[ 

, والنـسل هـدف أصـيل مـن ) النـسل ( وثمرة األرسة إنجاب األطفال أال وهـم 
الرجـل ويف نفـس املـرأة عـىل أهداف احلياة الزوجية , وهو رغبة هلـا جـذورها يف نفـس 

ً به اإلسالم أيـضا وأعـد لذلك اهتم. إنسان يرغب يف بقاء اسمه ودوام أثره , فكل السواء
كام كفل له مجيـع احلقـوق . , كي ينشأ نشأة سليمة من اآلفات بعيدة عن املعاطب له العدة

 .التي تساعده عىل احلياة اآلمنة املستقرة
عنايـة الـرشيعة  : ( وقد رأيـت أن أسـهم بجهـد املقـل يف بحـث جعلـت عنوانـه
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 ملـا وجـدت للطفـل مـن بـالغ حفـاوة وعنايـة يف نـصوص )إلسالمية بحقوق األطفال ا
 , والـذي ورد عنـه العديـد مـن الرشيعة اإلسـالمية وخاصـة يف حـديث رسـول اهللا 

 . عىل حقوق الصغرياألحاديث الدالة بمعاين مؤكدة عىل حرصه 
ة إلعداد شخـصية كتاب اهللا العزيز , ففيه الكنوز الثمين: واستقيت مادة بحثي من 

ًاملسلم كام يريدها جل يف عاله , واعتقادا جازما مني أن ما رشعه اهللا سبحانه وتعـاىل هـو  ً
 .ًاحلق الذي إن متسكنا به فلن نضل أبدا

ومن نصوص السنة النبوية عىل صاحبها أفضل الصالة وأتم التسليم , فإهنـا خـري 
 . احلسنة األسوةزاد نسري عىل هدهيا , ولنا يف رسول اهللا 

إضافة إىل ما خلفه لنا املربون املسلمون من تراث قـيم جليـل , ينـري لنـا الـسبيل , 
والذي نجد نفائسه منثورة يف كتب الفقه , ورشاح احلديث التي بينت لنا أحكام الطفولـة 

وما ألفه رجال الرتبية اإلسالمية  . وحقوقها علينا كام رشع لنا ربنا سبحانه وعلمنا نبينا 
يثة من كتب انطبعت بطابع العلم واملعرفة والدراسة اجلادة ملعرفة تكوين الصغري وما احلد

 . يناسب احتياجاته بجميع جوانبها
 :ويف الرسد التايل أهم املوضوعات التي دار حوهلا البحث 

 واحتوت عىل مكانة الطفـل مـن الـرشيعة اإلسـالمية , ومـد رعايتهـا :املقدمة 
مهية املوضوع , واملوارد الرئيسة التي استقيت منها مـادة البحـث , باإلضافة إىل أ. حلقوقه

 .وخطته التي سار عليها
ثم قسمت البحث إىل ثالثة أقـسام رئيـسة ينـدرج حتتهـا املوضـوعات بالتفـصيل 

 :وهي
 .  حقوق األطفال االجتامعية : القسم األول 

ت يف الـرشيعة  كام جـاء− من الناحية االجتامعية −وقمت بتقسيم حقوق األطفال 
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 .حقوق قبل مولدهم , وأخر بعد والدهتم: اإلسالمية إىل 
ًأوال 
  : حقوق األطفال قبل مولدهم ، وتشتمل على –

 ما جاء يف احلث عىل اختيار الزوجة الصاحلة ورشوطها , سيضم املوضـوعات −١
 :التالية

 . اختيار الزوجة املتدينة − أ 
 . اختيار الزوجة النسيبة−ب 
 .اختيار سن الزوجة حسن –ج 
 . اختيار الزوجة املتفرغة–د 
 :  حقوق اجلنني , وسيضم املوضوعات التالية − ٢
 .  تعريف اجلنني يف اللغة واالصطالح−أ 

 : أحكام اإلجهاض , وتتكون من −ب 
 .ماهية اإلجهاض •
 . حكمه التكليفي •
 .عقوبة اإلجهاض •

 :وضوعات التالية  حقوق األطفال بعد امليالد , وتشتمل عىل امل–ًثانيا 
 . يف إثبات النسب−١
 . األذان يف أذن املولود وأمهيته−٢
 . يف الرضاع−٣
 . يف التسمية−٤
 . يف العقيقة وأحكامها−٥
 . يف احللق وفوائده−٦
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 . يف اخلتان وأحكامه−٧
 . يف احلضانة وأحكامها وأمهيتها للطفل−٨

  .حقوق األطفال الرتبوية : القسم الثاني 
الرشيعة اإلسالمية ما يدل بوضوح وجالء عىل راعيتها حلقوق الطفـل وقد ورد يف 

الرتبوية , واهتاممها وحفاوهتا بتلك احلقوق من مجيع جوانبها , وقـد رأيـت أن أردهـا إىل 
 : احلقوق التالية 

 .حق الطفل يف الرتبية اإليامنية .١
 .ُحق الطفل يف الرتبية اخللقية .٢
 .حق الطفل يف الرتبية العقلية .٣
 : , واشتمل عىل طفل يف الرتبية النفسيةحق ال .٤

 .  حق العدل واملساواة بني األبناء يف املعاملة−أ 
 .  حق الصغري يف الرمحة والتكنية واملامزحة−ب 
 .  حق الطفل يف مراعاة أحواله وخماطبته عىل قدر عقله−ج 
 .  حق البنت يف اإلحسان إليها خاصة−د 
 . نفسية حق الطفل اليتيم يف الرعاية ال_ه 

 .ًوأخريا ختمت هذا القسم باحلديث عن حق الطفل يف الرتبية اجلسدية .٥
  حقوق األطفال املالية: القسم الثالث 

كام اعتنت الرشيعة بحقوق الطفل املالية , فأوجبت النفقة له عىل والده , وحفظت 
 ماليـة له حقه يف اهلبة والعطية املبذولة من قبل الوالدين ألحد إخوتـه , وجعلـت لـه ذمـة

مستقلة , وكفلت له حق الوصاية عليه وعىل أمواله يف حال وفاة والده , وجعلت للويص 
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 .ًرشوطا وواجبات ينبغي االلتزام هبا ما دام وصيا عىل مال الصغري
 :ومن هنا يمكن أن نقسم احلديث حول احلقوق املالية للطفل إىل 

لـيهم يف حـال فقـد األب  وجوب النفقة عىل األوالد , ومن ينوب يف النفقة ع− ١
 .بموت ونحوه

 العدل واملساواة بني األوالد يف اهلبات والعطايا , وتشمل هذه الدراسة حكـم − ٢
وحكـم هبـة الولـد الـذكر . هبة األوالد الذكور واإلناث , وتفضيل بعضهم عىل بعـض 

أخـذ وأخته يف الوقت نفسه مع تفضيل الذكر عىل األنثى بحسب ما أقره الرشع له بكونه ي
 .ضعف األنثى يف اإلرث , مع الفرق هنا حيث األب أو األم عىل قيد احلياة

 ذمة الطفل املالية , وقد اهتم اإلسالم بحق الطفل املـايل , بـأن جعـل لـه ذمـة − ٣
ًمالية مستقلة يف حال ما إذا كان يمتلك ماال مستقال عـن والديـه , وحيتـاج إىل مـن يقـوم  ً

يسمى من يتوىل ذلك بالويل الرشعي عىل الصغري , وهذا ما بحفظه وصيانته واستثامره , و
 .ستوضحه الدراسة

 : حقه يف الوصاية الرشعية عليه , ويضم هذا احلق املوضوعات التالية − ٤
 . تولية الويص−أ 

 .  وصاية األم−ب 
 . رشوط الويص−ج 
 . واجبات الويص−د 

 .سة , وستتضمن أهم النتائج التي أسفرت عنها الدرااخلامتة •
 . , وفيه نبذة خمترصة عن البحث باللغتني العربية واإلنجليزيةامللخص •
 . املعتمدة يف دراسة املوضوعفهرس املراجع •
 . البحثفهرس مواضيع •
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أسأل الرمحن الرحيم رب العرش الكريم أن ال حيرمني التوفيـق ; فتوفيـق اخلـالق 

كـام أسـأله .  يقوم األشهاد للمخلوق هو الفالح والصالح والنجاح يف احلياة الدنيا ويوم
ًسبحانه أن جيعل هذا العمل مقربـا إليـه , نافعـا يـوم العـرض عليـه    وآخـر دعوانـا أن . ً

 .احلمد هللا رب العاملني , والصالة والسالم عىل أرشف النبيني وعىل آله وصحبه أمجعني
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حقوق األطفال االجتماعية: القسم األول   
ل باملولود من أحكام وما يرتبط به من مبـادئ بينت الرشيعة اإلسالمية كل ما يتص

أخالقية واجتامعية قويمة , حتى يكون الوالدين عىل بينة من األمر يف كل واجب يقومـان 
 .به جتاه طفله الوليد

فاألطفال هم رجال ونساء املـستقبل ودعامـة املجتمـع , وقـد أعطـاهم التـرشيع 
هتامم , وذلك حمافظة منه عىل قيـام اإلسالمي عناية كبرية , وخصهم بجانب عظيم من اال

 .املجتمع السليم وصيانة ألفراده من الفساد
والترشيع اإلسالمي حيفظ للطفل حقوقه منذ أن تدب فيه احليـاة , وهـو ال يـزال يف 

فيتمكن بسبب ذلـك احلفـظ . ً ثم بعد الوالدة أيضا حيفظ له تلك احلقوق ًبطن أمه جنينا ,
ًاحلا نافعا ملجتمعه وأمتهًمن أن ينشأ سويا , ويكرب ص ً. 

حقـوق قبـل :  إىل − من الناحية االجتامعيـة −لذا يمكن أن نقسم حقوق األطفال 
 .مولدهم , وأخر بعد والدهتم

 : حقوق األطفال قبل مولدهم –ًأوال 
 :ويمكن إمجاهلا يف التايل 

 .احلث عىل اختيار الزوجة الصاحلة .١
 .حقوق اجلنني .٢

 :وإليك التفصيل 
 : احلث عىل اختيار الزوجة الصاحلة ورشوطهاما جاء يف .١

من أعظم حقوق املولـود عـىل والـده وأمههـا حـسن اختيـار األم ; ألهنـا احلاملـة 
ًاحلاضنة املربية , كام أن للوراثة دورا مؤثرا يف ما يصري إليه املولود يف املستقبل ً. 
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ود , وهـذا فعلامء اجلينات يرون أن للوراثة قوة عجيبـة تفـرض نفـسها عـىل املولـ
االعتقاد ساق بعضهم إىل القول بأن احلصول عىل أفراد ممتازين ال يعود إىل التعلـيم ; بـل 
يعود إىل العمل عىل حتسني النسل , فالطفل يرث من والديـه بعـض املميـزات والـسامت 
اجلسمية , وبعض اجلهات العقلية , ويكاد جيمع علامء األخالق عىل أن الوراثة مـع البيئـة 

 )١ (.عامالن األساسيان يف تكوين األخالقمها ال
إن الرشيعة اإلسالمية متمثلة يف القرآن الكـريم والـسنة النبويـة : لذلك كله أقول 

سبقت تلك القواعد واالعتقادات , ووصلت إىل خري من تلك النتائج واألبحاث , حيث 
 حلقـوق ًالزوجة , ووضعت لآلباء أوصاف الزوجـة الـصاحلة ضـامناأمرت بحسن اختيار 

 : وهذه بعض اجلوانب التي تدلل عىل ذلك .الولد يف الرتبية الصاحلة بجميع جوانبها 
ويف تـدينها عـون للـزوج يف تربيـة أوالده , والقيـام :  اختيار الزوجـة املتدينـة −أ 

بحقوقهم يف هذا اجلانب , والسمو بأخالقهم الدينية من حث وتوجيه وإرشاد وإصالح , 
 . بسبب ذلك عليهم وعىل أمتهم مجعاءفيعود النفع واخلري

: وقد جاء يف قول احلق سبحانه وتعاىل ما فيه وصف للزوجة الصاحلة حيث يقول 
َُّفالصاحلات قانتات حافظات للغيب بام حفظ اهللا َ َ َ َِ ِ ِ ِ َِ ْ َ ََّ َِ ِ َ ْ ٌ ٌ َُ ] والقانتـات ] . ٣٤النساء من اآلية 

هنـن حيفظـن األزواج يف غيـاهبم , ويف أي أ: املطيعات لألزواج , واحلافظـات للغيـب هن 
  )٢ (. ويف أوالدهم , ويف أنفسهنأمواهلم ,

أال أخربكم بخري ما يكنزه املرء ? املرأة : ((  ذات الدين فيقول وكذلك يمدح النبي 
 )٣ ()).الصاحلة 

تنكح املرأة ألربع ملاهلا وحلسبها ومجاهلا ولـدينها فـاظفر بـذات الـدين : (( ًويقول أيضا 
 )٤()).بت يداك تر

 بعض اجلوانب اخللقيـة التـي جيـب أن يراعيهـا − رمحه اهللا−ويضع اإلمام الغزايل 
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ويسأل عن دينها ومواظبتها عىل صالهتا , ومراعاهتـا : ( الرجل عند اختيار زوجته فيقول 
لصيامها وعن حياهتا ونظافتها , وحسن ألفاظها وقبحهـا , ولزومهـا قعـر بيتهـا , وبرهـا 

   )٥ ().ويبحث عن خصال والدها ودينه , وحال والدهتا ودينها وأعامهلا ... بوالدهيا 
 وهكذا نر عناية اإلسالم متمثلة بنصوصه وأقوال علامئه يف مسألة اختيار الزوجة ,

ومعايري اختيارها يكون عىل أساس الصالح والتقو , حتى لو قدر اهللا تعاىل هلا اإلنجاب 
 .صغري ورعايته يف إطار رشعي صحيحلكانت خري من يقوم بحقوق ال

 النسب والـسـاللة الطيبـة هلـام أمهيـتهام يف اإلســالم  ,:  اختيار الزوجة النسيبة −ب 
وجاء فيه احلث عرب نصوصه العديدة ; ألن وراثة املولود ال حيددها أبواه املبارشان فقـط , 

ن هذه األجيال فيأخذ من كل طبقة م. )٦(بل هو يرث من جدوده وجدود جدوده وهكذا 
 .ًقدرا من الصفات والسامت , فهو مرتبط بأسالفه من جهة األب ومن جهة األم

: − ريض اهللا عنهـا −لذلك يقول عليه الصالة والسالم من حديث السيدة عائـشة 
 . )٧()) ختريوا لنطفكم فانكحوا األكفاء وانكحوا إليهم (( 

, ويـصفهن بأوصـاف ويرغب يف أفضل األكفاء وهن القرشـيات ذوات النـسب 
 خري نساء ركبن اإلبل صاحلوا نساء قريش أحناه عـىل ولـد يف صـغره , : (( فريدة فيقول 

أي أهنـن )) أحناه عىل ولـد يف صـغره  : (( فقوله .  )٨()) وأرعاه عىل زوج يف ذات يده 
 أكثر شفقة عىل األوالد  , واحلانية عىل ولـدها هـي التـي تقـوم علـيهم إذا مـات األب فـال

  )٩ (.تتزوج
 ربط بني ذات النسب وبني حنوها عىل ولدها والذي هو حق وهكذا نر أن النبي 

 .من حقوقه املكفولة له يف اإلسالم , فالرجل خيتار أم ولده لترشفهم من بيت كريم طاهر
ولـسن الزوجـة دور يف حتـسني النـسل وسـالمة :  حسن اختيار سن الزوجة –ج 

 والعقلية , فإن األطفال الذين يولدون مـن زوجـني يف ريعـان الذرية من العاهات اخللقية
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  )١٠ (.الشباب يعيشون أطول من الذين يولدون من زوجني يقرتبان من مرحلة الشيخوخة
 ورغب يف نكاح األبكار , لكوهنن يف العادة صـغريات الـسن , لذلك نصح الرسول 

ًفهال بكـرا : (( قال للذي تزوج الثيب وفيهن من املميزات ما ال يوجد يف الكبريات والثيبات , ف
وهذا اللعـب واملامزحـة واملـضاحكة يف . ) ١١()) تضاحكك وتضاحكها , وتالعبها وتالعبك 

 .العادة يكون عند صغريات السن مليلهن إليه , ويقل عند الثيبات والكبريات لكامل عقوهلن
أة الـرئيس تـدبري ويقصد بالتفرغ أن يكون عمل املـر:  اختيار الزوجة املتفرغة –د 

 –ًالبيت , ورعاية األوالد , فال يشغلها عن ذلك شاغل أيا كان , فالطفل يف سنواته األوىل 
 حيتاج إىل أم متخصصة ال يشغلها يشء عن رعايتـه وتنـشئته , وإن كـل أمـر –عىل األقل 

, وعىل ًتقوم به خالفا لتدبري أمر البيت ورعاية أطفاله إنام يتم عىل حساب هؤالء األطفال 
 )١٢ (.ًحساب حقوقهم املفروضة هلم رشعا

وقد جاء يف احلديث الرشيف ما يدل عىل أن املرأة تكون عاصـية هللا تعـاىل ولرسـوله 
 إن هي أمهلت شأن بيتها وزوجها وأوالدها بانشغاهلا عنهم , حيـث قـال عليـه الـصالة 

ِأال كلكم راع وكلكم مسئول عن رع: (( والسالم  َ ْ َ ْ َ ْْ ْ ََ ٌُ ُ ُُ ٍُ ِيتـه  َ ِ ِواملـرأة راعيـة عـىل أهــل بيـت ... َّ ِْ َ َ َِ ْ َ ََ َ َ ُْ َْ
ْزوجها وولده وهي مسئولة عنهم  ْ َُ َ َ َ َ ْْ َ ُ ٌَ َ َِ ِ ِ ِأال فكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته ... ِ ِ َِّ ْ ََ ْ َ ْ َ َْ ٌُ َُ ُ ُُ ٍ َ َ. (() ١٣( 

ومما سبق يتضح لنا بجالء تـام وباألدلـة والربهـان عـىل أن إحـسان اختيـار الزوجـة 
ة من أهم ما نادت به الرشيعة اإلسالمية وذلك من خالل نصوص السنة النبوية , وإنام الصاحل

 . كان ذلك من أجل رعاية وكفالة حقوق األطفال , وتنشئتهم النشأة االجتامعية الصحيحة
 

 :حقوق اجلنني  .٢
  )١٤(.الولد يف البطن , واجلمع أجنة وأجنن : واجلنني هو 

ًحيـث إن اإلسـالم مل هيـتم باإلنـسان طفـال وال وللجنني حقوق واجبة وملزمة , 
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ًشابا فقط ; وإنام اهتم به يف بطن أمـه جنينـا يف ظلـامت ثـالث ُ , حيـث يعـرب مراحـل )١٥(ً ْ َ
نطفة , إىل علقة , إىل مضغة , إىل عظام , إىل عظام مكسوة بلحـم , إىل كـائن : التكوين من
 .ذي روح

َولقد خلقنا اإلنسا : قال تعاىل  ِ ْ َ ََ ْ ََ ْ ٍن من ساللة من طني , ثـم جعلنـاه نطفـة يف قـرار َ َ َّ َُ ً َ ْ ُ َ َِ ُ ُ َ َ ْ َْ ْ ٍَ ِ ِ ٍ ِ
َمكني , ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا املضغة عظاما فكـسونا العظـام  َ ً ُ َّ ََ َ َ َ ْ َ ً َ َ ْ َ ً َ َ َ ْ ْ ُِ ِ ِْ َ َ ْ َ َ ََ ْ ََ َ َْ ْ َُْ َ َ ُّ ََ َ َ ٍ

َحلام ثم أنشأناه خلقا آخر فتبار َ َّ ً َْ َُ ََ ً َُ َْ ْ َ َ ِك اهللاَُّ أحسن اخلالقني ََ ِ َ ُ ْْ َ َ َ]. ١٤−١١املؤمنون اآليات [ 
ًفلقد تعهده اإلسالم بالرعاية تعهدا فريدا , فحرم إيذائه , وجعل له نفقـة وكـسوة  ً

. عن طريق محاية احلقوق املادية ألمه أثناء احلمل , حتى ولو طلقت أو تويف عنها زوجهـا 
ًؤذيه , فكان له جزءا من الدية تسمى يف االصطالح كام أن اإلسالم قرر عقوبة رشعية ملن ي

 .)١٦ (الفقهي بالغرة
كام أن هذا اجلنني الذي مل خيرج بعد إىل عامل األحياء قادر عىل أن يأخـذ نـصيبه مـن 

 )١٧(. حني خيرج إىل احلياة – حتى يتضح نوعه –املرياث افرتاضيا 
الضعيف مجيع مؤهالت واهللا سبحانه وتعاىل حافظ النفوس قد حفظ هلذا املخلوق 

احلياة يف داخل الرحم ; فقد ضمن له سالمة التكوين , وطهارة النطفة , والعلقة , كام محاه 
 , ومحاه مـن اإلجهـاض سـواء كـان بـإرادة − بغري إرادة األم –من اإلسقاط بسبب الغري 

      )١٨(.األب أم بغري رضاه
ت لـدهيم مـن أحاديـث وقد حتدث الفقهاء عن أحكام اإلجهاض بناء عىل مـا ثبـ

 :ختص هذه املسألة ويف التايل بيان ذلك 
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 :  ماهية اإلجهاض –أ 
إلقاء احلمل ناقص اخللق , أو ناقص املـدة , : يطلق اإلجهاض يف اللغة عىل صورتني 

سواء من املرأة أو غريها , واإلطالق اللغـوي يـصدق سـواء كـان اإللقـاء بفعـل فاعـل أم 
 . تلقائيا

وكثريا ما يعـربون عـن . ل الفقهاء لكلمة إجهاض عن هذا املعنى وال خيرج استعام
 )١٩ (.اإلجهاض بمرادفاته كاإلسقاط واإللقاء والطرح واإلمالص 

 :  حكمه التكليفي –ب 
من الفقهـاء من فرق بني حكم اإلجهاض بعد نفخ الروح , وبني حكمه قبل ذلك 

جهاض بعـد نفـخ الـروح موضـع وبعد التكون يف الرحم واالستقرار , وملا كان حكم اإل
 لـذا – كام تقدم بيانه –ًاتفاق  , وهو املقصود به اجلنني اصطالحا عىل األقل عند الشافعية 

 .ًرأيت أن اكتفي به بعدا عن اإلطالة واإلسهاب
نفخ الروح يكون بعد مائة وعرشين يومـا , كـام : حكم اإلجهاض بعد نفخ الروح 
إن أحدكم جيمـع خلقـه يف بطـن أمـه : (( د مرفوعا ثبت يف احلديث الذي رواه ابن مسعو

ًأربعني يوما , ثم يكون يف ذلك علقة مثل ذلك , ثم يكون يف ذلك مضغة مثل ذلـك , ثـم 
  .)٢٠())يرسل امللك فينفخ فيه الروح 

فقد نصوا عـىل . وال يعلم خالف بني الفقهاء يف حتريم اإلجهاض بعد نفخ الروح 
. وقالوا إنه قتل لـه , بـال خـالف . ح حرم اإلجهاض إمجاعا أنه إذا نفخت يف اجلنني الرو

والذي يؤخذ من إطالق الفقهاء حتريم اإلجهاض بعد نفخ الروح أنه يشمل ما لو كـان يف 
لو كـان : ورصح ابن عابدين بذلك فقال . بقائه خطر عىل حياة األم وما لو مل يكن كذلك 
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فإنـه ال جيـوز تقطيعـه ; ألن مـوت األم بـه اجلنني حيا , وخيشى عىل حياة األم من بقائه , 
 )٢١ (.موهوم , فال جيوز قتل آدمي ألمر موهوم 

ًوجاء يف اهلدي النبوي أيضا ما يدل عىل حق اجلنني يف احلياة واحلفاظ عليـه مـا دام 
دل عـىل . يف بطن أمه حتى وإن كان عليها حد , فإنه يرجأ ويؤخر إىل أن تضع ما يف بطنها 

م يف صحيحه عن قصة الغامدية التي جاءته مقرة بجريمـة الزنـا , وقـد ذلك ما رواه مسل
َثم جاءته امرأة من غامد من األزد : ( محلت من السفاح حيث قال يف بعض حديث طويل 

ِوحيـك ارجعـي فاسـتغفري اهللا وتـويب إليـه : (( طهرين فقـال ! يا رسول اهللا : فقالت  َ ((
ِأراك تريد أن ترددين كام: فقالت  َ ِّ َ َ رددت ماعز بن مالك قال ُ ْ َّ إهنـا : قالت )) وما ذاك ? (( : َ

 )) .حتـى تـضعي مـا يف بطنـك : (( فقال هلـا . نعم : قالت )) آنت ? : (( حبىل من الزنى فقال 
قـد وضـعت :  فقـال فـأتى النبـي : قال . فكفلها رجل من األنصار حتى وضعت : قال

ُإذا ال نرمجها وندع: (( الغامدية , فقال  ُمن يرضعه ً ولدها صغريا ليس له ُ ُ , فقام رجل مـن )) ُ
َفرمجها : َّإيل رضاعه يا نبي اهللا , قال : األنصار فقال  َ َ َ  عىل ما  وهكذا نر حنو النبي  .)٢٢ ()َ

يف بطن هذه املرأة , ورده هلا بعد اعرتافها بالزنا , وعدم إقامته للحد عليها حتى تضع جنينها 
 .ًحفظا حلقه يف احلياة

ومن اهتامم اإلسالم بحقوق اجلنني أثناء احلمل , والرضيع كذلك , أنه يباح الفطر 
ًألجلهام حفاظا عىل حياهتام , حيث إن الفقهاء متفقـون عـىل أن احلامـل واملرضـع هلـام أن 
تفطرا يف رمضان , برشط أن ختافا عىل نفسيهام أو عىل ولدمها املرض أو زيادته , أو الرضر 

لولد من احلامل بمنزلة عضو منها , فاإلشفاق عليه من ذلك كاإلشفاق منـه أو اهلالك , فا
 )٢٣ (.عىل بعض أعضائها
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إن خافتـا هالكـا أو شـديد أذ , وجيـوز إن ) يعني الفطـر ( وجيب : قال الدردير 
 )٢٥ (.ونص احلنابلة عىل كراهة صومهام , كاملريض. )٢٤ (خافتا عليه املرض أو زيادته 

َومن كان مريضا أو عىل سفر فعـدة مـن أيـام أخـر : هلام ودليل ترخيص الفطر  َ َ ََ ُ َ ٍَ َّ ْ ْ ْ َِ ٌِ َّ َ َ ٍَ َِ َ ً َ  
قال احلسن البرصي , وعطاء بن أيب رباح , والـضحاك , والنخعـي , ] ١٨٥البقرة من آية [

احلامل واملرضـع يفطـران , بمنزلـة : والزهري , وربيعة , واألوزاعي , وأصحاب الرأي 
احلامل واملرضع  إذا خافتا عـىل أوالدمهـا هلـام : وقال الطربي . ) ٢٦(املريض يفطر ويقيض

 )٢٧(.اإلفطار وإن أطاقتا الصوم بأبداهنام
ورصح املالكية بأن احلمل مرض حقيقة , والرضاع يف حكم املرض , وليس مرضا 

  )٢٨ (.حقيقة
وكذلك , من أدلة ترخيص الفطر هلام , حديث أنس بـن مالـك الكعبـي ريض اهللا 

إن اهللا وضع عن املسافر الصوم وشطر الصالة , وعن : ((  قال  عنه أن رسول اهللا تعاىل
ــصيام  ــصوم أو ال ــع ال ــل أو املرض ــضهم ويف ل . )٢٩ ())احلام ــظ بع ــبىل : (( ف ــن احل ع

  )٣٠()).واملرضع
 : عقوبة اإلجهاض −ج 

  ملا ثبت عنـه.  واتفق الفقهاء عىل أن الواجب يف اجلناية عىل جنني احلرة هو غرة
أن امرأتني من هذيل رمت إحدامها األخـر , فطرحـت : ( من حديث أيب هريرة وغريه 

 )٣١ ().جنينها , فقىض فيه رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم بغرة عبد أو وليدة 
واتفق فقهاء املذاهب عىل أن مقدار الغرة يف ذلك هو نصف عرش الديـة الكاملـة , 

ها انفصال اجلنـني عـن أمـه ميتـا , سـواء أكانـت وأن املوجب للغرة كل جناية ترتب علي
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اجلناية نتيجة فعل أم قول أم تـرك , ولـو مـن احلامـل نفـسها أو زوجهـا , عمـدا كـان أو 
 )٣٢(.خطأ

 مـع – وهي العقوبـة املقـدرة حقـا هللا تعـاىل −وخيتلف الفقهاء يف وجوب الكفارة 
 .ام شهرين متتابعنيعتق رقبة مؤمنة , فإن مل جيد فصي: والكفارة هنا هي . الغرة 

مل يقـض إال  فاحلنفية واملالكية يرون أهنـا مندوبـة وليـست واجبـة , ألن النبـي 
كام أن الكفارة فيها معنى العقوبة ; ألهنا رشعت زاجـرة , وفيهـا معنـى العبـادة ; . بالغرة 

 وقد عرف وجوهبا يف النفوس املطلقة فـال يتعـداها ألن العقوبـة ال. ألهنا تتأذ بالصوم 
وهلذا مل جيب فيه كل . جيري فيها القياس , واجلنني يعترب نفسا من وجه دون وجه ال مطلقا 

وإذا تقرب هبـا إىل اهللا كـان . البدل , فكذا ال جتب فيه الكفارة ألن األعضاء ال كفارة فيها 
   )٣٣ (.وعىل هذا فإهنا غري واجبة. أفضل 

ألهنا إنام جتب حقا هللا تعاىل ال  . وير الشافعية واحلنابلة وجوب الكفارة مع الغرة
وتـرك ذكـر الكفـارة ال . حلق اآلدمي ; وألنه نفس مضمونة بالدية , فوجبت فيه الكفارة 

وهـذا .  يف موضـع آخـر الديـة , ومل يـذكر الكفـارة فقد ذكر الرسـول . يمنع وجوهبا 
. و املحكوم لـه بالذمـة اخلالف إنام هو يف اجلنني املحكوم بإيامنه إليامن أبويه أو أحدمها , أ

كـل كام نص الشافعية واحلنابلة عىل أنه إذا اشرتك أكثر من واحد يف جناية اإلجهاض لـزم 
 )٣٤ (.أما الغرة فواحدة ألهنا للبدلية. رشيك كفارة , وهذا ألن الغاية من الكفارة الزجر 

د  يولـومن السابق يتبني لنا رعاية اإلسالم وعنايته بحقـوق الطفـل لـيس بعـد أن
 .ً; بل وعندما يكون جنينا يف بطن أمه , فهو حيميه وحيفظ له حقه يف احلياة وغريهفقط
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 : حقوق األطفال بعد امليالد –ًثانيا 
 بعد احلديث عن حقوق األطفال قبل مولدهم , نتطرق هنا إىل حقوقهم بعد املـيالد ,

ء مـن اهللا , وأن علـيهام فإن الولد إذا استهل للحياة جيب عىل كال األبوين أن يذكر أنه عطا
ومـن هـذه . ة وعـدم االفتتـان هبـا ــــأن يشكرا اهللا وذلـك بالقيـام بواجـب هـذه النعم

 :الواجبات ما ييل
 .إثبات النسب .١
 .األذان يف أذن املولود .٢
 .الرضاع .٣
 .التسمية .٤
 .العقيقة .٥
 .احللق .٦
 .اخلتان .٧
 .احلضانة .٨

 :وإليك التفصيل
 :ما ورد يف إثبات النسب .١

َعوهم آلبائهم هو أقسط عند اهللاَِّ ْ اد{: قال تعاىل  ِ ُِ َ ْ ْْ َ َ ُ َ ُ ُِ  ].٥األحزاب من اآلية [ }ِ
ٌمن ادعى إىل غري أبيه وهو يعلم أنه غري أبيه فاجلنة عليه حرام  : (( وقال النبي  َ َ ْ ُ ْ ََ ْ ُ ْ َ َ َ َّ ِْ ِ َِ ََ َُ ََّ ْ ِ َِ َ َُ َ ََّ ُ ِ َ.(()٣٥(  

يست مـن اهللا يف يشء , أيام امرأة أدخلت عىل قوم من ليس منهم فل: (( ًوقال أيضا 
ولن يدخلها اهللا جنته , وأيام رجل جحد ولده , وهو ينظر إليه احتجب اهللا منه , وفـضحه 

 )٣٦ ()).عىل رءوس األولني واآلخرين 
فاآلية واحلديثان دليل عىل حتريم االنتفاء من النسب املعروف , واالعتزاء إىل نسب 
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 من املفاسد العظيمة , وقد رشط الرسـول غريه , وال شك أن ذلك كبرية , ملا يتعلق به 
; ألن األنساب قد ترتاخـى فيهـا مـدد اآلبـاء )) وهو يعلم أنه غري أبيه : (( العلم يف قوله 

 واألجداد , ويتعذر العلم بحقيقتها , وقد يقع اختالل يف النسب يف الباطن من جهة النساء ,
سبة ملـن ينفـي نـسب ابنـه وهـو وكذلك احلكم بالن . )٣٧(وال يشعر به فرشط العلم لذلك

يعلم كذبه , أو أن تدخل املرأة عىل قوم من لـيس مـنهم بزنـا ونحـوه , فالـرشيعة حتـصن 
املجتمع من شيوع الفساد , ومتنع أسـباب قطيعـة األرحـام , وظلـم الذريـة , واخـتالط 

 )٣٨(.األنساب
, اره وأبطـل كـل آثـ,  وحرمـه التبنيوزيادة يف احلفاظ عىل النسب أبطل اإلسالم 

َّ وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم واهللاَُّ يقول احلق {: وذلك بقوله تعاىل  َْ ُ ُ ََ ْ ْ ْ ْ َ ََ َ ْ ْ ْ َ َ َُ ُ ُِ ِ ِْ َ ِ ُ ََ ُ َُ َ َ
َوهـــــو  ُ َهيـــــدي الـــــسبيل َ ِ َّ ِ ْ   :وقولـــــه تعـــــاىل , ] ٤األحـــــزاب مـــــن اآليـــــة [}َ

ْ ادعوهم آلبائهم { ِْ ِ َ ُ ُ ي معروفا عند العرب يف اجلاهلية  وقد كان التبن].٥األحزاب من اآلية [}ِْ
فكان الرجل يف اجلاهلية إذا أعجبه مـن الرجـل جلـده وظرفـه ضـمه إىل , وبعد اإلسالم 

فـالن ابـن : وكان ينسب إليـه فيقـال , وجعل له نصيب ابن من أوالده يف املرياث , نفسه 
كان يدعى زيد و,  زيد بن حارثة قبل أن يرشفه اهللا بالرسالة وقد تبنى الرسول . ( فالن 

َ وما جعل {: واستمر األمر عىل ذلك إىل أن نزل قول اهللا تعاىل   ,)٣٩()بن حممد  َ َ ْأدعيـاءكم ََ َُ ِ ْ َ
ْأبناءكم  ُ َ ْ ً وكان اهللاَُّ غفورا رحيام {: , إىل قوله ] ٤األحزاب من اآلية [}َ ِ َّ ً ُ َ َ َ األحزاب من اآليـة  [}َ

وإنام ينسبه إىل , ًبنى أحدا أال ينسبه إىل نفسه وأمر من ت, , وبذلك أبطل اهللا نظام التبني ] ٥
وبـذلك منـع  ) ًوأخا يف الدين ) ( موىل ( فإن جهل أبوه دعي , أبيه إن كان له أب معروف 

 )٤٠ (.وصينت حقوق الورثة من الضياع أو االنتقاص, الناس من تغيري احلقائق 
ه هبـذا اإلثبـات فإثبات النسب حق هللا عز وجل , وللطفل , ولألب ولـألم ; إذ أنـ

يصان الولد من الضياع والترشد , إىل جانب املحافظة عىل املجتمع من شـيوع الفـواحش 
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 وانتشار اللقطاء , كام أن إثبات النسب ترتتب عليه حقوق أخر مثـل الواليـة يف الـصغر ,
واإلنفاق , واإلرث , والتكشف عىل عورات املحارم وغري ذلك من األمور التـي يمكـن 

    )٤١ (. يف كتب الفقهمراجعتها
 :األذان يف أذن املولود  .٢

رأيـت رسـول اهللا : (  قال – ريض اهللا عنه –ورد عن عبيد اهللا بن أيب رافع عن أبيه 
 ٤٢ () . أذن يف أذن احلسن بن عيل حني ولدته فاطمة بالصالة(    

اليرس من ولد له ولد فأذن يف أذنه اليمنى وأقام يف أذنه : ((  أنه قال وجاء عنه 
 )٤٤( )).)٤٣(مل ترضه أم الصبيان

وبناء عىل هذه السنة املباركة فإنه يستحب حني الوالدة أن يقوم الوالد باألذان يف أذن 
املولود اليمنى ويقيم يف اليرس , وذلك ليكون أول يشء يصل إىل املولود مـن أمـور احليـاة 

 حيفظ املولود عنـد أول خروجـه إىل ًبعد اهلواء هو التوحيد املنايف للرشك , وهبذه السنة أيضا
ًاحلياة من الشيطان , حيث يقع يف نفسه التوحيد املوافق للفطرة املركوزة فيـه أصـال فيكـون 

 .ًذلك له خريا عند كربه وبلوغه بإذن اهللا تعاىل
 :حق الصغري يف الرضاع  .٣

جاء احلث يف القرآن الكريم مـن اهللا عـز وجـل للوالـدات بـأن يغـذين أوالدهـن 
ُ والوالـدات : ار مما وهبهن سبحانه من اللبن يف أثـدائهن , وذلـك يف قولـه تعـاىل الصغ َ ِ َ َْ

َيرضعن أوالدهن حولني كاملني ملن أراد أن يتم الرضاعة َْ َ َّ َّ َ ْ ْ ِْ ِ ُِ َ ْ ْ َ َّ َ ْ َ ْ َُ َ ََ ِ َِ َ ََ ُ ِ ] ٢٣٣البقرة من اآلية. [ 
ان األفضل وإن ك. )٤٥(وخصص ذلك بعامني , وجيوز الفطام قبل انقضاء العامني 

أن تتمها حيث أثبتت الدراسـات احلديثـة أن األطفـال الـذين يعتمـدون عـىل الرضـاعة 
 )٤٦ (.ًالصناعية أكثر تعرضا لألمراض من أولئك الذين يعتمدون عىل الرضاعة الطبيعية

ًوباإلضافة إىل جودة لبن األم فإن الطفل يرتوي منها عطفا وحنانا وحبـا , وغـذاء  ً ً
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 )٤٧ (.ة عن الغذاء البدين ; بل هو يف احلقيقة أهم غذاءًنفسيا ال يقل أمهي
بل إن اإلسالم يذهب إىل أبعد من ذلك حيـث يستحـسن أن يـرتك الرجـل مجـاع 
زوجته أثناء فرتة الرضاعة ; وذلك ألن هذا يرض بالولد خاصة إذا محلت أمـه , فـإن لبهـا 

ثـم عـاد . وجة املرضـع  , وهي مجاع الز)٤٨ ()الغيلة (  عن يضعف , وقد ورد هني النبي 
الم فأبــاح ذلــك , فكــان هنيــه هنــي إرشــاد وتوجيــه إىل األفــضل ــــعليــه الــصالة والــس

   )٤٩ (.واألحسن
 :حق الصغري يف حسن اختيار اسمه  .٤

يعاين بعض األطفال من أسامئهم ; ألهنا حتمل معاين ال تعجـبهم فتتـأثر نفـسياهتم 
اسة , وذلك ألن أول كلمة يتعلمها ويتعرضون ألوقات وظروف عديدة من البؤس والتع

ًالطفل عادة أو حياول أن يكتبها هي اسمه , فـإذا كـان مجـيال انعكـس ذلـك عليـه هبجـة 
ًوسعادة , وإن كان ذميام انعكس عليه بؤسا وشقاء ً.) ٥٠( 

  إىل أن هناك عالقة وثيقة بني االسـم واملـسمى ,– رمحه اهللا –ويشري اإلمام ابن القيم 
ًريا عىل املسميات وبالعكس  , كام يذكر أيضا جانبا تربويا مهـام يف اختيـار وأن لألسامء تأث ً ً ً ً

االسم ; إذ أن صاحب االسم حيمله اسمه ويدفعه إىل فعل املحمـود مـن األفعـال وذلـك 
حياء من اسمه ملا يتضمنه من املعاين احلسنة , ويالحظ يف العادة أن لسفلة الناس ولعليتهم 

  )٥١ (.أحواهلمأسامء تناسبهم وتوافق 
 بتحـسني لذلك كله جاءت الرشيعة اإلسالمية موافقة هلذا املبدأ , حيث أمر النبي 

 )٥٢()).من ولد له ولد فليحسن اسمه وأدبه  (( :األسامء فقال 
كام ورد عنه عليه الصالة والسالم تغيري األسامء الذميمـة بأسـامء حـسنة , فعنـدما 

ً تـسمية أحـد أوالده حربـا , كـان عليـه الـصالة  عدة مرات− ريض اهللا عنه −حاول عيل 
كـام ورد . )٥٣(والسالم يف كل مرة يغريها بأسامء حسنة فسامهم احلسن واحلـسني وحمـسن 
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, وقـال عليـه الـصالة )٥٤( أنه غري اسم العاص إىل مطيع , واسم غراب إىل مسلم عنه 
  )٥٥()). جيح ويسار لئن عشت إن شاء اهللا ألهنني أن يسمى رباح وأفلح ون: (( والسالم 

, ) ٥٦( استحباب بعض األسامء كعبـد اهللا وعبـد الـرمحن ويف اجلانب اآلخر ورد عنه 
تـسموا بأسـامء : (( فقـال الة والـسالم ـــياء علـيهم الـصــــورغب يف التـسمية بأسـامء األنب

  )٥٧ ()).األنبياء

  د له فوائد نفسية فتقيد الوالد بام ورد يف السنة املطهرة من توجيهات يف تسمية املولو
واجتامعية تعود عىل املولود باخلري , إىل جانب الثواب الذي يتحصله الوالد من بركة اتباع 
السنة النبوية املطهرة , وإحيائها يف زمن قد تغافل كثري من الناس عنها وزهـدوا فيهـا وال 

يعلم أن تـسميـة فإن خالفته يف ذلك زوجته وأهله فل. حول وال قوة إال باهللا العيل العظيم 
 )٥٨ (.ًاملولود من حق األب رشعا , فهو الذي خيتار اسمه

 :حق املولود يف العقيقة  .٥
اخلرزة احلمراء مـن األحجـار الكريمـة , وقـد تكـون : تطلق العقيقة يف اللغة عىل 

شعر كل مولود من الناس والبهائم ينبـت وهـو يف بطـن أمـه , : صفراء أو بيضاء , وعىل 
عق فالن يعق بضم العـني : ويقال . تي تذبح عن املولود عند حلق شعره وعىل الذبيحة ال

   )٥٩ (.ذبح عنه: حلق عقيقة مولوده , وعق فالن عن مولوده يعق بضم العني أيضا : أيضا 
مـا يـذكى عـن املولـود شـكرا هللا تعـاىل بنيـة ورشائـط : والعقيقة يف االصـطالح 

 )٦٠(.خمصوصة
ه , وإنام رشعت  العقيقة ملا فيهـا مـن إظهـار وهي حق من حقوق املولود عىل والد

فقد ذهب الشافعية , واحلنابلة يف الصحيح املشهور عندهم . للبرش والنعمة ونرش النسب 
    )٦١ (.إىل أهنا سنة مؤكدة

: وعند احلنفية تباح العقيقة يف سابع الوالدة بعد التسمية واحللق والتصدق , وقيل 
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   )٦٢ (.يعق تطوعا بنية الشكر هللا تعاىل
   )٦٣ (.واملندوب عندهم أقل من املسنون. وذهب املالكية إىل أهنا مندوبة 

حديث سـمرة : واستدل الشافعية واحلنابلة عىل كوهنا سنة مؤكدة بأحاديث كثرية , منها 
ن بعقيقتـه , يـذبح عنـه يـوم الغـالم مـرهت: ((  قـال ابن جندب ريض اهللا عنه أن رسول اهللا 

ذبح عنــه يــوم ســابعه , وحيلــق كــل غــالم رهينــة بعقيقتــه تــ: (( يف روايــة و. ) ٦٤())  الــسابع
 )٦٦ (.ال ينمو نمو مثله حتى يعق عنه: قيل )) ورهني (( , )) مرهتن : (( ومعنى   . )٦٥())ويسمى

حلديث . )٦٧(وذهب اجلمهور إىل أن األنثى ترشع العقيقة عنها كام ترشع عن الذكر 
عـن  (( : يقول يف العقيقـة سمعت رسول اهللا : هنا قالت أم كرز اخلزاعية ريض اهللا عنها أ

 )٦٨()).الغالم شاتان مكافئتان , وعن اجلارية شاة 
 :حق املولود يف احللق  .٦

وذهــب مجهــور الفقهــاء إىل أنــه يــستحب حلــق رأس املولــود يف اليــوم الــسابع , 
 )٦٩ ().فضة ( ًويتصدق بوزن الشعر ورقا 

إىل أنه ال فرق : ألنثى , فذهب املالكية والشافعية ثم اختلفوا يف حلق شعر املولود ا
 وزنت شعر احلـسن أن فاطمة بنت رسول اهللا : ( يف ذلك بني الذكر واألنثى , ملا روي 

 ; وألن هـذا حلـق فيـه )٧٠() واحلسني وزينب وأم كلثوم , وتـصدقت بزنـة ذلـك فـضة 
هـة مـن تـشويه مصلحة من حيث التصدق , ومن حيث حسن الشعر بعده , وعلـة الكرا

 )٧١ (.اخللق غري موجودة هنا
 −حلديث سمرة بن جندب   . )٧٢ (وأما احلنابلة فريون عدم حلق شعر املولود األنثى

ولقـول  . )٧٣())كل غالم رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه , وحيلق ويسمى  : (( −السابق 
شـعره فـضة عـىل احلقـي رأسـه , وتـصدقي بـوزن : ((  لفاطمة ملا ولدت احلسن النبي 

 )٧٤(.يعني أهل الصفة)) . املساكني واألوفاض 
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أما احلنفية فذهبوا إىل أن حلـق شـعر املولـود يف سـابع الـوالدة مبـاح ال سـنة وال 
 )٧٥ (.واجب

وأميل إىل ما ذهب إليه املالكية والشافعية ملا ساقوه من دليل نقيل وعقـيل , ال سـيام 
 .هي رصاحة ما يدل عىل النوأنه مل يرد عن النبي 

 :حقه يف اخلتان  .٧
قطع القلفة مـن الـذكر , والنـواة مـن : اخلتان واخلتانة لغة االسم من اخلتن , وهو 

ختن الغالم واجلارية خيتنهام وخيتـنهام : األنثى , كام يطلق اخلتان عىل موضع القطع , يقال 
 . غالم خمتون وجارية خمتونة وغالم وجارية ختني : ويقال . ختنا 

 ق عليه اخلفض واإلعذار , وخص بعضهم اخلتن بالذكر , واخلفض بـاألنثى ,كام يطل
 )٧٦ (.وال خيرج استعامل الفقهاء للمصطلح عن معناه اللغوي. واإلعذار مشرتك بينهام 

 :وقد اختلف الفقهاء يف حكم اخلتان بناء عىل ما ثبت لدهيم من السنة عىل أقوال 
وهو وجه شاذ عند الـشافعية , وروايـة عـن  ذهب احلنفية واملالكية :القول األول  

وهـو مـن الفطـرة ومـن شـعائر . إىل أن اخلتان سنة يف حق الرجال وليس بواجب : أمحد 
وهـو . اإلسالم , فلو اجتمع أهل بلدة عىل تركه حـارهبم اإلمـام , كـام لـو تركـوا األذان 

 )٧٧ (.مندوب يف حق املرأة عند املالكية
يعترب ختاهنا مكرمة وليس بسنة , ويف قـول عنـد : واية وعند احلنفية واحلنابلة يف ر

   )٧٨ (.إنه مستحب: إنه سنة يف حقهن كذلك , ويف ثالث : احلنفية 
اخلتـان سـنة : (( واستدلوا للسنية بحـديث ابـن عبـاس ريض اهللا عـنهام مرفوعـا 

   )٧٩()).للرجال مكرمة للنساء 
ان , واالسـتحداد , ونتـف مخس من الفطرة اخلتـ: (( وبحديث أيب هريرة مرفوعا 

وقـد قـرن اخلتـان يف احلـديث بقـص . )٨٠()) اإلبط , وتقليم األظفار , وقـص الـشارب 
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ومما يدل عىل عدم الوجـوب كـذلك أن اخلتـان قطـع . الشارب وغريه وليس ذلك واجبا 
   )٨١ (.جزء من اجلسد ابتداء فلم يكن واجبا بالرشع قياسا عىل قص األظفار

: ب الشافعية واحلنابلة , وهو مقتىض قول سحنون مـن املالكيـة  وذه:القول الثاين 
   )٨٢ (.إىل أن اخلتان واجب عىل الرجال والنساء

ً ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبـراهيم حنيفـا َ: واستدلوا للوجوب بقوله تعاىل  َ ْ ُِ َِ ْ ْ ْ ْ َ َْ َ َِّ ِ َِّ َِ َّ َ ََ َ  
 ].١٢٣النحل من اآلية [

ــرة ــديث أيب هري ــاء يف ح ــد ج ــه − وق ــال − ريض اهللا عن ــول اهللا :  ق ــال رس    : ق
  , وأمرنـا )٨٣()) اختتن إبراهيم النبي صىل اهللا عليه وسلم وهـو ابـن ثامنـني سـنة بالقـدوم (( 

  بإتباع إبراهيم عليه الصالة والسالم أمر لنـا بفعـل تلـك األمـور التـي كـان يفعلهـا فكانـت 
 )٨٤ (.من رشعنا

وألن : , قـالوا )٨٥())  شعر الكفـر واختـتن ألق عنك: (( وورد يف احلديث كذلك 
اخلتان لو مل يكن واجبا ملا جاز كشف العورة من أجله , وملا جاز نظر اخلاتن إليها وكالمها 

 )٨٦ (.حرام
ومن أدلة الوجوب كـذلك أن اخلتـان مـن شـعار املـسلمني فكـان واجبـا كـسائر 

دليل عىل أن النـساء  . )٨٧( ))إذا التقى اخلتانان وجب الغسل  : (( ويف قوله . شعارهم 
  )٨٨ (.كن خيتتن ; وألن هناك فضلة فوجب إزالتها كالرجل

ومن األدلة عىل الوجوب أن بقاء القلفـة حيـبس النجاسـة ويمنـع صـحة الـصالة 
 )٨٩ (.فتجب إزالتها

 وهذا القول نص عليه ابن قدامة يف املغني , وهو أن اخلتان واجـب :القول الثالث 
 )٩٠ (.ة يف حق النساء وليس بواجب عليهنعىل الرجال , ومكرم

 رمحـه −ل الـشيخ ابـن عثيمـني   هو ما ذهب إليه ابن قدامة , قا:والراجح واهللا أعلم 
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حكم اخلتان يف حق الرجـال والنـساء حمـل خـالف , وأقـرب األقـوال أن اخلتـان :  −اهللا
ن يف حـق واجب يف حق الرجال , سنة يف حـق النـساء , ووجـه التفريـق بيـنهام أن اخلتـا

الرجال فيه مصلحة تعود إىل رشط مـن رشوط الـصالة وهـي الطهـارة , ألنـه إذا بقيـت 
ًالقلفة , فإن البول إذا خرج ثقب احلشفة بقي وجتمع يف القلفة وصار سببا إما الحرتاق أو 

حترك خرج منه يشء فينتجس بذلك , وأما املرأة فإن غايـة مـا فيـه  التهاب , أو لكونه كلام
ُ وهذا طلب كامل , وليس من بـاب إزالـة − أي شهوهتا −ُة أنه يقلل من غلمتها من الفائد
٩١(. األذ( 

 ذهب العلامء إىل أن مـن كـان ضـعيف اخللقـة :ًوأخريا ختان من ال يقو عىل اخلتان 
بحيث لو ختن خيف عليه , مل جيز أن خيتن حتى عند القائلني بوجوبه , بل يؤجل حتى يـصري 

 سالمته ; ألنه ال تعبد فيام يفيض إىل التلـف ; وألن بعـض الواجبـات بحيث يغلب عىل الظن
  )٩٢ (.يسقط بخوف اهلالك فالسنة أحر , وهذا عند من يقول إن اخلتان سنة

 أن وجوب اخلتان يسقط عمن خاف تلفـا ,: وللحنابلة تفصيل يف مذهبهم , ملخصه 
 يتلف بـه وجـزم بـذلك فإنـه وال حيرم مع خوف التلف ألنه غري متيقن , أما من يعلم أنه

ِ وال تلقوا بأيديكم إىل التهلكة َ: , وذلك لقوله تعاىل )٩٣(حيرم عليه اخلتان  َِ ُُ ْ َْ ْ ََّ َُ ِ ْ َ ِ ُ  ]البقرة مـن 
 ].١٩٥اآلية 

 : حق الصغري يف احلضانة  .٨
من احلقوق االجتامعية التي كفلتها السنة النبويـة للطفـل حقـه يف اختيـار مـن 

لة ما إذا حدث بني والديه انفـصال بـسبب الطـالق وتنازعـا فيـه , ًيكون حاضنا له يف حا
, فقـد ورد عـن أيب هريـرة ; أن  )بتخري الطفـل يف احلـضانة ( وهو املعرب عنه عند الفقهاء 

        )٩٤(.ً خري غالما بني أبيه وأمهالنبي 
ي وجاء عن عبد احلميد بن سلمة , عن أبيه , عن جده , أن أبويـه اختـصام إىل النبـ
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 .  اللهـم أهـده : (( فقـال . فخريه فتوجه إىل الكـافر . أحدمها كافر واآلخر مسلم . ((
 )٩٥ (.فقىض له به. فتوجه إىل املسلم 

واختلف الفقهاء بناء عىل هذين احلديثني يف ختيري الطفل يف احلضانة بني أبيـه وأمـه 
 :) ٩٦(إذا تنازعا فيه إىل مذهبني

 :املذهب األول 
احلنابلة إىل ختيري املحضون بني أبيه وأمه إذا تنازعـا فيـه , فيلحـق ذهب الشافعية و

 )٩٧(.بأهيام اختار
ً خري غالما بني أن النبي : ( واستدلوا عىل ذلك بحديث أيب هريرة ريض اهللا عنه 

 ).أبيه وأمه 
وعنـد  . )٩٨(وإن اتفقا عىل أن يكون املحضون عند أحدمها جاز ذلك عند احلنابلـة

 )٩٩(.التخيري وإن أسقط أحدمها حقه قبل التخيريالشافعية يبقى 
ًخيري الغالم إذا بلغ سبع سنني عاقال ; ألهنا السن التـي أمـر الـرشع : وقال احلنابلة 

وفرقوا بني الذكر واألنثى يف التخيري , فيخري الصبي إذا بلغ  . )١٠٠(فيها بمخاطبته بالصالة
تم هلا سبع سنني , حتى سـن البلـوغ , أما البنت فتكون يف حضانة والدها إذا . سبع سنني 

ًوبعد البلوغ تكون عند األب أيضا إىل الزفاف وجوبا , ولو تربعت األم بحـضانتها ; ألن  ً
الغرض من احلضانة احلفظ , واألب أحفظ هلا ; وألهنا ختطب منه , فوجب أن تكون حتت 

 )١٠١(.نظره
ده , ويرشب وحده , ومل التخيري حده التمييز بأن يأكل الغالم وح: وقال الشافعية 

ًيعتربوا بلوغه السابعة حدا , فلو جاوز السبع بال متييز بقي عند أمه , وال فرق يف هذا بـني 
وقوهلم هذا خيالف ظاهره ما ورد من األمر بالصالة إذا بلـغ الطفـل  . )١٠٢(الذكر واألنثى

 األمر بالصالة قبل سبع سنني , وعدم أمره هبا قبل أن يبلغها وإن ميز , والفرق بينهام أن يف
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َّالسبع مشقة , فخفف عنه ذلك  ِ بخالف احلضانة ; ألن املدار يف التخيري عىل معرفة ما فيه . ُ
 )١٠٣(.صالح نفسه وعدمه , فقيد بالتميز وإن مل جياوز السبع

ُوإذا اختار املحضون أبويه معا أقـرع بيـنهام النتفـاء املـرجح أمـا إذا مل خيـرت  . )١٠٤(ً
 . )١٠٥(ًاألم أوىل ; ألهنـا أشـفق واستـصحابا ملـا كـان عليـه: عند الشافعية ًواحدا منهام , ف
 )١٠٦(.يقرع بينهام ; ألنه ال أولوية حينئذ ألحدمها , وهو قول للشافعية: وعند احلنابلة 

 :املذهب الثاين 
ًوذهب احلنفية واملالكية إىل أنه ال خيار للصغري ذكرا كان أو أنثـى , وأن األم أحـق 

 )١٠٧(.هبام
 :تلفوا يف حد بقاء الطفل عند أمه , وفرقوا بني الصبي والبنت يف ذلك واخ

يبقى الصبي عند أمه إىل أن يـستغني بنفـسه , بـأن يأكـل وحـده , : فقالت احلنفية 
 )١٠٨(.ويرشب وحده , ويستنجي وحده ويلبس وحده

 )١٠٩(.وعند املالكية يبقى الصبي عند أمه إىل البلوغ يف املشهور من املذهب
وبعـد احلـيض . فعند احلنفية تبقى حـضانة أمهـا عليهـا إىل أن حتـيض : نت أما الب

أن : وعن حممـد بـن احلـسن  . )١١٠(والبلوغ حتتاج إىل التحصني واحلفظ واألب فيه أقو
 )١١١(.البنت تدفع إىل األب إذا بلغت حد الشهوة , لتحقق احلاجة إىل الصيانة

خل هبـا زوجهـا ; ألهنـا حتتـاج إىل تبقى البنت عند أمهـا إىل أن يـد: وعند املالكية 
 )١١٢(.معرفة آداب النساء , واملرأة عىل ذلك أقدر

قصور عقلـه الـداعي إىل : والعلة يف عدم ختيري املحضون عند احلنفية واملالكية هي 
قصور اختياره , فقد خيتار من عنـده الراحـة والتخليـة بينـه وبـني اللعـب , فـال يتحقـق 

 )١١٣(.ر يف مصالح املحضوناملقصود من احلضانة وهو النظ
وأما ما ورد من أحاديث تفيد ختيري الطفل , إنام جاء فيهـا أن اختيـاره كـان لـدعاء 
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كام جاء يف حديث عبد احلميد بن سلمة عن أبيه عن  . )١١٤( أن هيديه إىل األصلحالنبي 
 أحـدمها  كـافر واآلخـر مـسلم , فخـريه فتوجـه إىل جده ; أن أبويه اختصام إىل النبـي 

وكـام جـاء يف حـديث .  فتوجه إىل املسلم , فقىض له بـه)) اللهم أهده : (( ال ـ, فقفرلكاا
 أنـه أسـلم وأبـت امرأتـه أن تـسلم , فأتـت النبـي  : − ريض اهللا عنه –رافع بن سنان 

 ))اقعد ناحيـة  : (( ابنتي , فقال له النبي : ابنتي وهي فطيم أو شبهه , وقال رافع : فقالت
فاملـت )) ادعواهـا : (( وأقعد الصبية بينهام , ثم قال : , قال ))  اقعدي ناحية : ((وقال هلا

ــي  ــال النب ــا , فق ــصبية إىل أمه ــدها  : (( ال ــم أه ــا , )) الله ــصبية إىل أبيه ــت ال فامل
 )١١٥(.فأخذها

ًكام حيمل ما ورد يف ختيري الغالم عىل أنه كان بالغا , بدليل أنه كان يستسقي من بئـر 
ــة ــن  ,)١١٦(أيب عنب ــه م ــوف علي ــار للخ ــل إىل اآلب ــوغ ال يرس ــون دون البل ــن يك  وم
 )١١٧(.السقوط

 القـائلني – الـشافعية واحلنابلـة –وأميل إىل ما ذهب إليه أصحاب املذهب األول 
وذلـك لـورود . بتخيري املحضون بـني أبيـه وأمـه إذا تنازعـا فيـه , فيلحـق بـأهيام اختـار 

 .النصوص الصحيحة والرصحية يف هذا الشأن
 ىل قول احلنابلة يف األب واألم إذا اتفقا عىل أن يكون املحضون عند أحدمها جـاز ,وإ

 .ويسقط التخيري يف هذه احلالة
وإىل قول الشافعية يف حد التخيري وهو التمييز , وعدم اعتبار احلد ببلوغ الـسابعة , 

 .وذلك لقوة ما احتجوا به يف املسألة
ًللشافعية , يف حال إذا مل خيرت الطفـل واحـدا وإىل ما ذهب إليه احلنابلة , وهو قول 

 .ُمن أبويه أن يقرع بينهام ; ألنه ال أولوية حينئذ ألحدمها
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  حقوق األطفال الرتبوية: القسم الثاني 
الرتبية تنشئة الطفل وتعهده بالتنمية واإلصالح ليقو جـسمه , ويـصح جـسده , 

ًويكمل عقله , وينمو تفكريه , وليكون فردا سعيدا ب ًنفسه , وعضوا نافعا ملجتمعـه الـذي ً ً
فالرتبية هي إعداد وتعهد من اخلارج , وتقبل مـن الـداخل , وعـىل الوالـدين . يعيش فيه 

تقع مسؤولية الرتبية والتوجيه يف هذه السن املبكرة , حيث تنطبع فيه العـادات الـسارة أو 
والطفـل الـصغري ال . العادات الضارة , وتنقش فيه كل ما يعرض يف حياته من خري ورش 

 يفرق بني اخلري والرش , إال من ترصفات أرسته معه , فام يسمح له فعله فهـو خـري يف نظـره ,
 )١١٨ (.وما يزجر عنه وينكر عليه عمله , فهو رش عنده

رعاية اإلنسان يف جوانبه اجلسمية والعقلية واللغوية واالنفعالية : فالرتبية إذن هي 
 )١١٩ (.يهها نحو اإلصالح , والوصول هبا إىل الكاملواالجتامعية والدينية , وتوج

معاجلـة : وهذا ما ينسجم مع املنهج النبـوي وطريقـة اإلسـالم يف الرتبيـة إذ أهنـا 
جـسمه وعقلـه ( ًللكائن البرشي كله معاجلة شاملة , ال ترتك منه شيئا وال تغفل عن يشء 

  )١٢٠ ().وروحه وكل نشاطه عىل األرض 
 مهية الرتبية , ورضورة القدوة الطيبة من املربني أمام أطفاهلم ,وهكذا يتبني لنا مد أ

وإهنا أمانة عظيمة , أمانة حتـدد مـستقبل أجيـال األمـة لتحمـل مـشعل اخلـري واهلدايـة , 
 .فتحارب الرش والرذيلة

وقد ورد يف السنة النبوية ما يـدل بوضـوح وجـالء عـىل راعيتهـا حلقـوق الطفـل 
هتا بتلك احلقوق من مجيع جوانبها , وقـد رأيـت أن أردهـا إىل الرتبوية , واهتاممها وحفاو

 : احلقوق التالية
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 .حق الطفل يف الرتبية اإليامنية .١
 .ُحق الطفل يف الرتبية اخللقية .٢
 .حق الطفل يف الرتبية العقلية .٣
 .وحقه يف الرتبية النفسية .٤
 .ًوأخريا حقه يف الرتبية اجلسدية .٥
 :حق الطفل يف الرتبية اإليامنية  .١
الرشيعة اإلسالمية أتباعها عىل اإليامن باهللا تعاىل منذ بـزوغ فجـر اإلسـالم , ربت 

ووضـحت أن اإليـامن حـق . ونمت اجلوانب اإليامنية فيهم يف شتى األحوال والظـروف 
مكفول للجميع ال حيرم منه أحد ال كبري وال صغري , وذلك واضح من خالل اهتامم النبي 

فاإليامن مبنى النفوس وفيه تقـويم الـذوات , وهـو  برتبية اإليامن يف نفوس أصحابه ; 
, ً مجيع أصحابه حتى مع صغارهم سناعليه الصالة والسالم يغرس هذا اجلانب العظيم يف

ّ , كأنه أراد أن يبـني ألمتـه أن الـصغري إذا شـب عـىل اإليـامن ويرعى حقهم فيه بنفسه 
 . تعاىلترشب به وتغلغل يف نفسه فام فارقه حتى املامت بإذن اهللا
 :ومن األدلة النبوية التي توضح هذا املعنى ما ييل 

 ً يومـا ,كنـت خلفـت رسـول اهللا :  قـال − ريض اهللا عنهام − عن  ابن عباس  −أ 
أحفظ اهللا حيفظك , أحفـظ اهللا جتـده جتاهـك , إذا : يا غالم إين أعلمك كلامت : (( فقال 

 واعلـم أن األمـة لـو اجتمعـت عـىل أن سألت فاسأل اهللا , وإذا استعنت فاسـتعن بـاهللا ,
ينفعوك بيشء مل ينفعوك إال بيشء قد كتبه اهللا لك , ولو اجتمعوا عىل أن يـرضوك بـيشء مل 

 .)١٢١ ())يرضوك إال بيشء قد كتبه اهللا عليك , رفعت األقالم وجفت الصحف 
د اهللا  هلذا الغالم النجيب عبإن التوجيهات اإليامنية السابقة فيها تربية من النبي 

ً معنا كبريا من معاين اإليامن ابن عباس , ففي كل توجيه من التوجيهات السابقة يغرس  ً
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 مل يستقل بشأنه ومل يقلـل مـن يف نفس ذلك الصحايب اجلليل , فربغم صغر سنه إال أنه 
أي يف أمره وهنيه حيفظك يف الدنيا مـن اآلفـات )) احفظ اهللا حيفظك : (( قدره , فيقول له 

 ))احفظ اهللا جتده جتاهك : (( روهات ويف العقبى من أنواع العقاب والدركات , وقوله واملك
أي راع حق اهللا وحتر رضاه جتده جتاهـك أي مقابلـك حيفظـك تعـاىل مـن مكـاره الـدنيا 

أي أردت السؤال فاسأل اهللا وحده ; ألن غريه ال يقدر )) إذا سألت : (( واآلخرة , وقوله 
أي أردت )) وإذا اسـتعنت : (( فـع الـرضر وجلـب النفـع , وقولـه عىل العطاء واملنع ود

االستعانة يف الطاعة وغريها من أمور الدنيا واآلخرة فاستعن بـاهللا فإنـه املـستعان وعليـه 
وعىل تلك الكلامت العظيمة تربى ابن عباس فصار عىل ما كان عليـه مـن . )١٢٢ (التكالن 

 . اإليامنية الكبريةاحلبيب حممد العلم والفقه والورع بعدما خترج يف مدرسة 
 كان غـالم هيـودي خيـدم النبـي : (  وعن  أنس بن مالك  ريض اهللا عنه قال −ب 

فجعـل )) يـا غـالم أسـلم قـل ال إلـه إال اهللا : ((  يعوده فقال فمرض الغالم فأتاه النبي 
ال إلـه إال اهللا وأسـلم :  , فقال قل ما يقول لك حممد : الغالم ينظر إىل  أبيه  فقال له  أبوه  

  )١٢٣ ( ).وصىل عليه النبي )) صلوا عليه : ((  ألصحابه فقال رسول اهللا . فامت 
 وهو الرمحة املهداة عىل أن ال يمـوت ويال حظ هنا يف هذه الرواية حرص النبي 

هذا الغالم إال وقد امتن اهللا تعاىل عليه باإلسالم , فيذهب عليه الصالة والسالم هو ونفـر 
من أصحابه لعيادة هذا الصغري فيجده قد احترض وحرضه داعي املوت , فال يفوت عليـه 
الصالة والـسالم هـذه الفرصـة الثمينـة عـىل ذلـك الغـالم ويعـرض عليـه اإلسـالم يف 
اللحظات األخرية من حياته , ويـسعد اهللا عـز وجـل الـصبي بـأن يمـتن عليـه بـاإليامن 

 عليه وسلم عليه بعد موتـه هـو رشف صالة النبي ويموت عىل ال إله إال اهللا , وحيظى ب
ًوأصحابه , وكل ذلك إنام حرصا منه عليه الـصالة والـسالم عـىل حـق هـذا الـصغري يف 

 .اإليامن باهللا تعاىل ولو يف آخر حلظة من حياته , فهذه لعمرك رمحة ما بعدها رمحة
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إين :  فقـال نبي جاء غالم إىل ال: (  قال − ريض اهللا عنهام − وعن  ابن عمر  −ج 
يا غـالم زودك اهللا التقـو , :  ((  وقال أريد هذه الناحية احلج , قال فمشى معه النبي 

 فرفـع رأسـه إليـه , فلام رجع الغالم سـلم عـىل النبـي )) ووجهك اخلري , وكفاك اهلم 
 )١٢٤ ()).يا غالم قبل اهللا حجك وكفر ذنبك وأخلف نفقتك : (( وقال

 عىل عنايتـه ومزيـد رعايتـه بحـق ًا ما ينطق بحرص النبي ويف هذه الرواية أيض
الصغري اإليامين من حيث إعطاؤه حقه يف االحرتام والتوقري وذلك واضح من مـشيه معـه 
عليه الصالة والسالم ودعاؤه له بالتقو والتزود باخلري وغريها من الـدعوات املباركـة , 

 له أمهية العبادة التي سـيؤدهيا ومـد  مع ذلك الغالم ما يربهنفهذا املوقف من النبي 
 وتباسطه مع ذلك الصغري شجعه عظم منزلتها يف اإلسالم , وهذا الترصف املبارك منه 

 الذي يعطـي كـل ذي حـق حقـه دونـام بعد عودته أن يتوجه أول ما يتوجه إىل احلبيب 
ا غالم قبـل اهللا ي : ((  كام ودعه باالحرتام والتوقري ويبرشه بقوله نقصان , ويستقبله 

 )). حجك وكفر ذنبك وأخلف نفقتك 
 :ُحق الطفل يف الرتبية اخللقية  .٢

ُواملقصود بالرتبية اخللقية هي تعويد النفس عىل اآلداب العامة التي تساعدها عـىل 
 حيـرص كـل التعايش مع املجتمع اإلنساين يف ود دائم وقبول مستمر , فقد كان النبـي 

من الرتبية , وذلك من خـالل تـصحيحه لـبعض املفـاهيم أو احلرص عىل مثل هذا النوع 
السلوكيات اخللقية اخلاطئة عند من يتعامل معهم من أصحابه رضوان اهللا تعاىل عليهم ال 

 :ويدل عىل ذلك ما ييل من األحاديث . سيام الصغار منهم 
 وكانـت يـدي ًكنت غالمـا يف حجـر رسـول اهللا : (  قال  عمر بن أيب سلمة −أ 

هللا , وكـل بيمينـك , وكـل ممـا يا غـالم , سـم ا : (( ش يف الصحفة فقال يل رسول تطي
 )١٢٥().فام زالت تلك طعمتي بعد )) . يليك
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ِّوهنا يعلم النبي  ُ الصحايب عمر بن أيب سـلمة وهـو غـالم صـغري أدب الطعـام 
 أمهيـة  إىلحتى ال يكون مع غريه يطعم فيتأذوا من طريقته العشوائية يف األكل , فينبهـه 

ًالتسمية عند بدء الطعام , ثم األكل باليد اليمنى وعدم العبث يف األكل باليدين معـا ففـي 
هذا الفعل ما ينفر اآلكلني وهو مالحظ , كام أن اليد اليرس عادة ما تستخدم يف التنظيف 
ًوالتطهر ونحومها فلذلك دائام ما حيث املسلم عىل عدم استخدامها يف الطعام حرصا عـىل  ً

ً عىل األكل من اجلهة التي تليه فقط وهذا أيضا من اآلداب الرفيعة يف نظافته , ثم يعلمه 
األكل فال يؤذي من يأكل معه , بل وفيه معنى للعدل حتى ال يتعد عـىل الطعـام الـذي 

وىف هذا احلديث بيان ثالث سنن  : ( − رمحه اهللا –قال اإلمام النووي . أمام من يأكل معه 
التسمية , واألكل باليمني , والثالثة األكل مما يليـه ; ألن أكلـه مـن : كل وهى من سنن األ

موضع يد صاحبه سوء عـرشة وتـرك مـروءة , فقـد يتقـذره صـاحبه السـيام يف األمـراق  
     )١٢٦ ().وشبهها 

نخـل : كنت و أنا غالم أرمي نخلنا  أو قال :  عن رافع بن عمرو الغفاري  قال −ب 
 ,)) يا بني مل ترمي النخل ? : (( ويف رواية قال )) يا غالم : ((  فقال النبي األنصار  فأيت يب 

ثـم مـسح : , قـال )) فال ترم النخل , وكل مما يسقط يف أسـافلها : (( آكل , قال : قال قلت 
  )١٢٧()).اللهم أشبع بطنه : (( رأيس وقال 

عظـيم وهـو  عىل تعليم هـذا الغـالم أدب يف احلديث ما يدل عىل حرص النبي 
 األمانـة مـع تلـك األمـوال , عدم التعدي عىل أموال اآلخرين وإفسادها , كام يعلمـه 

, أي لست أعبث وإنام ) آكل: ( عن سبب رميه للنخل أجاب بقوله وعندما سأله النبي 
الذي دفعني هلذا الفعل هو اجلوع , فوضح له عليه الصالة والسالم ولغريه من أمته حكم 

; ))خل , وكل مما يسقط يف أسافلها فال ترم الن: (( لة الفقهية , حيث قال له مثل هذه املسأ
عـن اإلمـام وقـد روي . ألن رمي النخل والشجر قد يفسد بقية الثامر فلذا هنى عن رميـه 
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, يأكـل ممـا حتـت الـشجر : أمحد أنه سئل عن حكم من أكل من بستان الغري دون إذنه فقال 
 وال يأكـل  ,− أي غـري مـضطر –يأكل ثامر الناس وهـو غنـي وإذا مل يكن حتت الشجر فال 

 )١٢٨ (.ألن هذا يفسد, وال يرمي , برضب بحجر 
 بقدح فـرشب منـه , وعـن أيت النبي : (  عن سهل بن سعد ريض اهللا عنه قال −ج 

يـا غـالم , أتـأذن يل أن أعطيـه : (( يمينه غالم أصغر القوم , واألشياخ عـن يـساره , فقـال 
 )١٢٩().ًما كنت ألوثر بفضيل منك أحدا يا رسول اهللا , فأعطاه إياه :  قال )).األشياخ 

 أصـحابه ويف هذا احلديث جمموعة من اآلداب اخللقية التي يـريب عليهـا النبـي 
أنه يسن التيامن يف مناولة الـرشاب والطعـام ومـا جـر : رضوان اهللا تعاىل عليهم ; منها 

 كـان يعجبـه التـيمن يف تنعلـه , أن النبي : ( ها فقد روت عائشة ريض اهللا عن. جمرامها 
 . )١٣٠ ()وترجله , وطهوره , ويف شأنه كله 

ومنها أنه جيب استئذان الصغري يف األمور التي له فيها حق , كأن يكون هـو الـذي 
ًعىل جهة اليمني وعىل اليسار من هم أفضل أو أكرب منه سنا , فإن أذن وإال يضل احلـق لـه 

إذا رشب لبنا أو غـريه : قال الرحيباين . ًعد عىل حقه فقط لكونه صغريا دون غريه وال يت
ويتوجه أن يستأذنه يف مناولته األكرب فإن مل , ًسن أن يناول األيمن ولو صغريا أو مفضوال 

 )١٣١ (.يأذن ناوله له
 :حق الطفل يف الرتبية العقلية  .٣

ًفة وتدريبه تدريبا مـنظام واملقصود من هذا احلق هو تربية عقل الطفل بتغذيته باملعر ً
عىل التفكري الصحيح , واالستدالل الـصادق والنظـر البعيـد , حتـى يـستطيع أن حيـسن 
إدراك ما حييط به من املؤثرات املختلفة , والظواهر املتعددة بقدر ما يناسـب سـن الطفـل 

يقـدم وقدرته العقلية , واستعداده الفكري , عىل أن يكون ذلك بطريقة حتبب الطفل فـيام 
له من معلومات ومعارف , وبطريقة حتمله عىل التفكري فيها , وتشوقه إليها , وتثري انتباهه 
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   )١٣٢ (.نحوها
العقـل رشط يف معرفـة العلـوم وكـامل وصـالح  : ( − رمحـه اهللا−يقول ابن تيمية 

ًاألعامل , وبه يكمل العلم والعمل , لكنه ليس مـستقال بـذلك , لكنـه غريـزة يف الـنفس 
فيها بمنزلة قوة البرص التي يف العني , فإن اتصل به نور اإليامن كـان كنـور العـني إذا وقوة 

 )١٣٣ ().اتصل به نور الشمس والنهار 
 حيث يفهم من كالمه السابق أن العقل وحده قارص ; إذ ال بد من اقرتانـه بـاإليامن ,

ًوالذي يضخم دور العقل عىل حساب النقل فقد ضل وانحرف قديام وحديثا ً. 
َوما من دين وجه النظر إىل سنن اهللا يف األنفس واآلفاق وإىل طبيعـة هـذا الكـون ,  ّ
وطبيعة هذا اإلنسان , وإىل طاقته الكامنة , وخصائصه اإلجيابية , وإىل سـنن اهللا يف احليـاة 

 )١٣٤ (.ما من دين وسع اإلدراك يف هذا كله ما وسع اإلسالم... البرشية 
 , بل إن أوروبا يف هنضتها احلديثة اعتمدت عىل تـراث وهذا أمر ال حيتاج إىل إثبات

 ) :االجتاهات احلديثة يف اإلسـالم(يقول املسترشق جب يف كتابه . املسلمني وعقوهلم النرية 
أعتقد أنه من املتفق عليه أن املالحظة التفصيلية الدقيقة التي قام هبا الباحثون املسلمون قد 

ساعدة ماديـة ملموسـة , وأنـه عـن طريـق هـذه ساعدت عـىل تقـدم املعرفـة العلميـة مـ
  )١٣٥(.املالحظـات وصل املنهج التجريبي إىل أوروبا يف العصور الوسطى

والتعليم أهم وسيلة تعني عىل تربية العقل ; إذ له أثر بالغ يف حترير العقـول , وهـو 
من أهم األمور التي حث عليها اإلسالم من خالل نصوصه , فلقد حرر اإلسـالم العقـل 

 . من اخلرافة , وأحل حملها العقائد السليمة , وأساليب التفكري العلمية 
ومن هذه النصوص التي دعت إىل تربية العقل والنهوض بـه مـن خـالل التعلـيم 

 :والتأمل , وبيان فضل العلم يف تربية العقل عىل سبيل املثال وليس احلرص 
ُ يرفع اهللاَُّ الذين آمن:  قوله تعاىل −أ  َ َْ ْ َِ َّ ٍوا منكم والذين أوتوا العلم درجاتَ ِ ِ َِ َ َ ََ َ ْْ ْ َُّ ُ ُ ْ] املجادلة 
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قـل اهـتم اإلسـالم بـالعلم فلام كان العلـم هـو الـسبيل األمثـل لرتبيـة الع] . ١١من اآلية 
 ., ورفع شأهنم ونوه بفضلهم , وبني منزلتهم وما أعده هلم من رفيع الدرجاتوالعلامء

ِ وما هلم ب:  وقال تعاىل −ب  ْ َُ َ َذلك من علم إن هم إال يظنونَ ُ ْ َُّ َ َّْ ِْ ِْ ُ ٍ ِ ِ َِ ] اجلاثية مـن اآليـة 
فقد نعى اإلسالم يف اآلية الكريمة السابقة وذم الذين يتبعون الظن واهلـو , إذ ال ] . ٢٤

 .بد من الدليل السليم
 وملا كان الطريق إىل العلم عن طريق احلواس حث القرآن الكريم مـن خـالل −ج 

ه املباركات إىل التفكر والتعقل عن طريق استخدام هذه احلواس من سـمع العديد من آيات
وبرص وعقل , وحث إىل ذلك عن طريق دعوة ملحة للنظر يف الكون ببرص وبصرية ; قال 

ٍ أفلم ينظروا إىل السامء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما هلـا مـن فـروج: تعاىل  َُ َ ْ َ َّ ُ ُْ َ َ ُ َْ َ َّ َ ْ َ ْ ُ ْ َِ َ َ َ ََّ َ َ َْ َ ِ َ ِ َ َ واألرض َ ْ َ ْ َ
ٍمددناها وألقينا فيها روايس وأنبتنا فيها من كل زوج هبيج ٍ ُِ َ َ َْ ْ َ َ َ َ َ ْ َ َْ ِّ ِْ ِ ِ َِ َْ ْ َ ََ ََ َ َ]  ٧−٦ق اآليتان  . [ 

ْ أفال ينظرون إىل اإلبل كيف خلقـت , وإىل الـسامء كيـف رفعـت ,  :ًوقال أيضا  َْ ْ َ ْ َِ ُ َ َّ َُ ََ َِ َ َِ َِ َ ُ َ َِ ُ ِ ِ ِ ْ ْ َ
َوإىل اجلبال كيف ْ َ ََ ِ ِ ْ َ ْ نصبت , وإىل األرض كيف سطحتِ َْ ْ َ َِ ُ َْ َ ِ َ ْ َ ِ ِ ُ ]  ١٩−١٧الغاشية اآليات.[ 

َّ وقـالوا لـو كنـا : وكان السمع والعقل لتمييز اخلبيث من الطيب فقال عز وجل  ُ ْ ََ ُ َ
ِنسمع أو نعقل ما كنا يف أصحاب السعري ِ َِّ َ َ ِْ َ ْ ْ ْ َُ َِ َّ ُ ُ َ َ]  ١٠امللك اآلية.[ 

 :يستعمل حواسه يف التأمل والتدبر إذ يقول جل يف عاله وندد سبحانه وتعاىل بمن ال 
 ولقد ذرأنا جلهنم كثريا مـن اجلـن واإلنـس هلـم قلـوب ال يفقهـون هبـا وهلـم أعـني ال َ َ ُ ْ ٌَ ُْ ْ َ ْ َ َ ََ ُْ َُ ََ ُ َ ٌ َ ِّ ْ َ َِ َِ َ ْ ُ َ َِ ِ ِْ ِ ًِ َ َّ َ ْ

َيبرصون هبا وهلم آذان ال يسمعون هبا أولئك كاألنع ْ ُ َ َ ْ ُْ َ ْ َ ََ َ ِ ُِ َ َ ْ ْ َِ َِ ٌ َ َُ َ َام بل هم أضل أولئك هم الغافلون ُ ُ ْ َ ُّ ِْ َِ ْ ُْ َُ ْ َُ ََ ِ 

فاهللا سبحانه وتعاىل خلق القلب لإلنسان ليلم بـه األشـياء , كـام ] . ١٧٩األعراف اآلية [
خلق له العني لري هبا , واألذن ليسمع هبا , وكام خلق سـبحانه كـل عـضو مـن أعـضائه 

 اإلنـسان العـضو فـيام خلـق لـه وأعـد ألمر من األمور وعمل من األعامل , فإذا استعمل
ألجله , فذلك هو احلق القائم , والعدل الذي قامت به الساموات واألرض , وكان ذلـك 
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ًخريا وصالحا لذلك العضو ولـصاحبه وللـيشء الـذي اسـتعمل فيـه , وذلـك اإلنـسان  ً
ذلك هـو ًأما إذا مل يستعمل العضو يف حقه بل تركه باطال فـ. الذي استقام حاله الصالح هو 

 وصاحبه مغبون , وإن استعمل يف خالف ما خلق لـه فهـو الـضالل واهلـالك , اخلرسان ,
 القلب , والسمع , −ثم إن هذه األعضاء الثالثة . ًوصاحبه من الذين بدلوا نعمة اهللا كفرا 

 هي أمهات ما ينال به العلم الذي يمتاز به البرش عن سائر احليوانـات , دون مـا −والبرص 
  )١٣٦ (. فيه من الشم والذوق واللمسيشاركها
 كام أن املتتبع للمنهج القرآين يالحظ أنه حينام دعا األفراد إىل اإليـامن بـاهللا عـز −د 

وجل فقد وجههم إىل بلوغ ذلك عن طريق التعلم والبحث العلمي , باعتبار أن ذلك هـو 
سلمة , ولـذلك نجـد أن الوسيلة األوىل لإليامن باهللا , والقاعدة املتينة لبناء الشخـصية املـ

ْ اقـرأ : أول ما نزل من آي القرآن الكريم تدعو إىل العلم إذ يقـول احلـق تبـارك وتعـاىل  َ ْ
ِباسم ربك الذي خلق , خلق اإلنسان من علق , اقرأ وربك األكرم , الذي علـم بـالقلم ,  َِ ْ َّ َّ ْ َ ْ َ َ ََّ ْ َِ ِ َِ ُ َ َ َ َ َ َْ َِ ِ ِْ َ َ َُّ َ ْ ِّْ ٍ َ ََ َ

َعلم اإلنسان ما َ ََ ِ ْ َّ ْ مل يعلمَ َ ْ َ ْ َ]  ٥−١العلق اآليات.[ 
 ثم تؤكد السنة النبوية عىل صاحبها أفضل الصالة وأتم التسليم هذا اجلانـب −هـ 

ًومن سلك طريقا يلتمس به علـام سـهل  : (( من الدفع إىل التعلم ويتضح هذا يف قوله  ً
    )١٣٧()). ًاهللا له طريقا إىل اجلنة

 عىل تعليم الصغار , وطلبه ذلـك حرص النبي ً ومن السنة أيضا ما يؤكد لنا −و 
. هو منهم , من أجل النهوض بحاجة األمة من خالل سواعدها الفتيـة , وعقوهلـا النـرية 

 كان عمره إحد عرشة سنة − ريض اهللا تعاىل عنه −فهذا الصحايب الصغري زيد ابن ثابت 
  : ي عـن نفـسه فيقـول  املدينـة املنـورة , وكـان يكتـب العربيـة , يـروملا قدم الرسول 

يا رسول اهللا هذا غالم من بني النجار , وقد قـرأ : فقالوا .  مقدمه املدينة ُأيت يب النبي ( 
  : فأعجبـه ذلـك , وقـال  , مما أنزل عليك سبع عرشة سورة , فقـرأت عـىل رسـول اهللا 



    ٤٧٤           ،אאאאאF٤٤Eא،١٤٢٩ 

 فـام مـىض يل متـه ,فتعل: قال )) . يا زيد تعلم يل كتاب هيود فإين واهللا ما آمنهم عىل كتايب (( 
  )١٣٨ ().نصف شهر حتى حدقته 

وهكذا نر حرص اإلسالم عىل حقوق اإلنسان بـشكل عـام , واألطفـال بـصفة 
خاصة  يف تربيتهم من الناحية العقلية , وقد جتىل هذا اجلانب بوضوح وجالء مـن خـالل 

 . املطهرةالنصوص اإلسالمية السابقة املتمثلة يف آي القرآن الكريم واألحاديث النبوية
 :حق الطفل يف الرتبية النفسية  .٤

إن تربية الناشئة وهتذيب أخالقهم وسلوكهم قـضية أخـذت مكانتهـا يف التـرشيع 
ّاإلسالمي ولد جلة املفكرين ; فالطفـل مـن صـغره يعـود عـىل الثقـة بـالنفس والعـزة 

والرتبيـة  . والكرامة , حتى ال تطرق املذلة قلبه , وال جيد الرتدد واخلوف إىل نفـسه سـبيال
النفسية للطفل يف اإلسالم قامت عىل أساس من ضبط اهلـو , وكـبح مجـاع الـنفس , يف 
يرس واعتدال ودون إرساف وغلـو , فـالنفس جمبولـة عـىل حـب الـشهوات والتطلـع إىل 
العاجل , واالنقياد للسهل دون الصعب , فإن تركت عىل هواهـا ضـلت وأضـلت , وإن 

 وقد بعث نبينـا . دة ولطف الشامئل ومجيل األخالق أدبت وهذبت اكتسبت حسن العا
, فـرتويض الـنفس )١٣٩())  بعثت ألمتم مكارم األخالق: (( ليتمم مكارم األخالق فقال 

ْ ونفس وما سواها , فأهلمها فجورها وتقواها , قد : عىل األدب رضورة , وقد قال تعاىل  َ ََ ْ ُ َ َْ َ ََ َ ُ َ َّ َ ََ َ َ ََ ْ َ ٍ
َأفلح من زكاها  َّ َ ْ ََ َ ْ َ, وقد خاب من دساهاَ َّ ََ ْ َ ََ ْ َ]  وترويضها أشـبه مـا] . ١٠−٧الشمس اآليات 

   )١٤٠ (.يكون بالتامرين الرياضية حتى تقو النفس عىل جماهبة الرش
ًواهتامم املربني بنفسية الطفل وكرامته أمر رضوري ; ألن الطفل الذي يتلقى مزيدا 

هنا , أي عنـدما يكـون يف وضـعه من العناية يف حال حاجته هلا يكون جيـد الـسلوك بـدو
ًأما نتائج كراهية الطفل أو بخسه حقوقه , فهي أشد خطرا , إذ أن القلق . العادي الطبيعي 

احلادث من جراء ذلك قد يؤدي إىل إصابة الطفـل بدرجـة شـديدة مـن اخلـوف واحليـاء 
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  )١٤١ (.واالنطواء والبكاء أو حب االعتداء واملشاجرة
ل عناية كبرية من خالل تعليامته منذ أن يبرش  األبوان به , واإلسـالم يويل هذا الطف

وخالل التهنئة بقدومه , وحسن اختيار اسمه , ثـم الوليمـة بالعقيقـة للـذكر أو األنثـى , 
وهيتم كذلك بالعدل واملساواة بني األوالد , وأن يراعي األبوان أحوال الطفـل وخماطبتـه 

ًعىل قدر عقله , لينشأ الطفل سويا بعيدا وقـد تطرقنـا إىل بعـض هـذه .  عن العقد النفسية ً
ًاملسائل يف احلقوق السابقة للطفل , وسنتطرق هنا إىل احلقـوق التـي نـر أن هلـا مـساسا 

 :ًمبارشا بتكوين نفسية الطفل والرقي هبا ومنها 
 : حق العدل واملساواة بني األبناء يف املعاملة −أ 

األطفـال بالعـدل ; ألن ذلـك يـبهج من أهم عوامـل االسـتقرار النفـيس معاملـة 
نفوسهم ويريح أفئدهتم , فال ضغينة وال حسد وال غرية بينهم عندما تتحقـق املـساواة يف 

 .معاملتنا ألطفالنا , إذ يشعرون بمد حبنا هلم
لذلك اهتمت عناية السنة النبوية هبذا األمر , وحثنا اإلسالم عىل تطبيق ذلك املبدأ 

 :   منها لك يف أحاديث عدة وردت عن النبي وأرشدنا إليه , ويتضح ذ
إين :  فقــال أن أبــاه أتــى بــه إىل رســول اهللا :  مــا رواه الــنعامن ابــن بــشري − ١
ُنحلت ْ َ ُأكل ولدك نحلـت مثلـه ? : (( فقال . ً ابني هذا غالما )١٤٢(َ َ ََ ْ َ ُّْ ِ َِ َ َ ُ   : قـال . ال : قـال )) . َ

ُفأرجعه ((  ْ ِ ْ َ )) ًفال تشهدين إذا , فإين ال أشهد عىل جور : (( ال  ويف رواية ملسلم ق)١٤٣ ()).َ
  فـال : (( بـىل , قـال : قـال )) أيرسك أن يكونوا إليـك يف الـرب سـواء : (( ويف أخر قال 

  )١٤٤()).ًإذا 
 فجاء ابـن لـه فقبلـه ً أن رجال كان عند النبي − ريض اهللا عنه − وعن أنس − ٢

أال  : (( بـني يديـه , فقـال رسـول اهللا وأجلسه عىل فخذه , وجاءته بنت لـه فأجلـسها 
 )١٤٥()). ? سويت بينهم
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ُهكذا تكون املعاملة , مساواة يف كل يشء حتى يف القبل , فـإذا قبلـت طفلـك فـام 
عليك إال أن تقبل اآلخر أو األخر , حتـى ال تـسبب الغـرية يف نفوسـهم , فتغـرس يف 

 .نفوسهم بالعدل واملساواة املحبة واالطمئنان
وال خالف بني أهـل العلـم يف اسـتحباب  : ( − رمحه اهللا − قدامة احلنبيل يقول ابن

كانوا يستحبون أن يـسووا بيـنهم : التسوية بني األوالد , وكراهية التفضيل , قال إبراهيم 
  )١٤٦ ().حتى يف القبل 

 : حق الصغري يف الرمحة والتكنية واملامزحة −ب 
 : ً أوال يف الرمحة 

ال ما جاء يف معاين األحاديث التالية وهي ناطقة عن رمحتـه من صور الرمحة باألطف
 باألطفال وحفاظه هلم هبذا احلق : 

:  فقـالوا قدم ناس مـن األعـراب عـىل رسـول اهللا : منها ما روت عائشة قالت 
 : لكـن واهللا مـا نقبـل , فقـال رسـول اهللا : نعـم , فقـالوا : أتقبلون صبيانكم ? فقالوا 

 )١٤٧(., وقال ابن نمري من قلبك الرمحة))  نزع منكم الرمحة وأملك إن كان اهللا((
 احلسن قبل رسول اهللا :  قال − ريض اهللا عنه −ورو البخاري بسنده أن أبا هريرة 

ــرع ا ــال األق ــسا , فق ــي جال ــابس التميم ــن ح ــرع ب ــده األق ــيل وعن ــن ع ــرشة : ب   إن يل ع
  مــن ال يــرحم : (( ثــم قــال  فنظــر إليــه رســول اهللا . مــن الولــد مــا قبلــت مــنهم أحــدا 

 )١٤٨()). يرحم ال
 ريض اهللا −جاءت امـرأة إىل عائـشة :  قال − ريض اهللا عنه −وعن  أنس بن مالك 

 تسأل ومعها صبيان فأعطتها ثالث مترات فأعطت كل صبي مترة متـرة و أمـسكت −عنها 
ل صـبي لنفسها مترة فأكل الصبيان التمرتني فعمدت إىل التمرة فشقتها نصفني فأعطت كـ

وما يعجبك منها لقد رمحهـا اهللا برمحتهـا : ((  فأخربته فقال هلا نصف مترة , فجاء النبي 
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 )١٤٩()). صبيها
إين ألدخل يف الصالة وأنا أريد إطالتها : ((  قال ورو أنس بن مالك أن النبي 

 )١٥٠()).بكائه  فأسمع بكاء الصبي فأجتوز يف صاليت مما أعلم من شدة وجد أمه من
 كان يصيل وهو حامـل أمامـة بنـت زينـب أن رسول اهللا : ( يب قتادة قال وعن أ

 )١٥١ (). فإذا سجد وضعها وإذا قام محلها بنت رسول اهللا 
 :ًثانيا يف التكنية واملامزحة 

 :للتكنية واملامزحة آثار نفسية رائعة , وفوائد تربوية عظيمة منها 
 .تنمية شعور التكريم واالحرتام يف نفسية الطفل .١
 .تنمية شخصيته وإشعاره أنه بلغ مرتبة الكبار وسن االحرتام .٢
مالطفته بمناداته بكنية حبيبة إليه , وتعويده أدب اخلطـاب للكبـار وملـن  .٣

 )١٥٢ (.كان يف سنه من الصغار
ًلذلك اهتم اإلسالم هبذين األمـرين اهتاممـا عظـيام وجتـىل اهتاممـه يف األحاديـث  ً

 :النبوية الرشيفة التالية 
 أحسن الناس خلقا , وكـان يل أخ يقـال لـه أبـو كان النبي : ( ه أنس قال ما روا

نغـر كـان )) يا أبا عمري ما فعل النغـري : ((  وكان إذا جاء قال − قال أحسبه فطيم −عمري 
يلعب به , فربام حرض الصالة وهو يف بيتنا فيأمر بالبساط الذي حتته فيكـنس وينـضح ثـم 

 )١٥٣ (.)يقوم ونقوم خلفه فيصيل بنا 
أخ  يـدخل علينـا , و كـان يل كان رسول اهللا : ( ويف رواية ألمحد عن  أنس  قال 

 ذات يوم فرآه صغري , و كان له نغر يلعب به , فامت نغره الذي كان يلعب به , فدخل النبي 
مات نغره الـذي كـان يعلـب بـه يـا : فقالوا )) ًما شأن  أيب عمري  حزينا ? : (( ًحزينا فقال له 

قـال ابـن  )١٥٤()).أبا عمري  ما فعل النغري  أبا عمري  مـا فعـل النغـري ? : (( ل اهللا , فقال رسو
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وأهنـا إباحـة هذا احلديث فيه جواز املامزحة , وتكرير املزاح , :  يف الفتح − رمحه اهللا −حجر 
سنة ال رخصة , وأن ممازحة الصبي الذي مل يميز جائزة , وتكريـر زيـارة املمـزوح معـه , 

 ترك التكرب والرتفـع , والفـرق بـني كـون الكبـري يف الطريـق فيتـواقر , أو يف البيـت وفيه
 )١٥٥ (.فيمزح

   : ربـام قـال يل النبـي :  قـال − ريض اهللا عنه −ورو الرتمذي بسنده عن أنس 
 )١٥٦ (.يعني يامزحه: قال أبو أسامة ))  يا ذا األذنني (( 

 )١٥٧ ().أجتنيها   ببقلة كنتاهللا كناين رسول : ( قال − ريض اهللا عنه −وعن أنس 
 ملا قدم النبـي : (  قال − ريض اهللا عنهام −ومن صور املامزحة ما رواه ابن عباس 

 )١٥٨ ().خلفه  مكة استقبلته أغيلمة بني عبد املطلب فحمل واحدا بني يديه وآخر
 يف إحد صاليت خرج علينا رسول اهللا : وعن  عبد اهللا بن شداد , عن أبيه قال 

 فوضعه ثـم كـرب لعيش الظهر أو العرص , و هو حامل  احلسن و احلسني , فتقدم النبي ا
إين رفعـت رأيس فـإذا : للصالة فصىل , فسجد بني ظهراين صالته سجدة أطاهلـا , فقـال 

 وهو ساجد , فرجعت يف سجودي , فلام قـىض رسـول اهللا الصبي عىل ظهر رسول اهللا 
 هللا إنك سجدت بني ظهراين صالتك هـذه سـجدة قـد يا رسول ا:  الصالة قال الناس

فكـل ذلـك مل يكـن , : (( أطلتها ? فظننا إنه قد حدث أمر أو أنه قد يوحى إليـك ? قـال 
 )١٥٩()).حاجته  ولكن ابني ارحتلني , فكرهت أن أعجله حتى يقيض

 مـع هبذه املداعبة واملالعبة والتصايب وحماكاة الطفـل , كـان تعامـل رسـول اهللا 
ًال , وهو يغذي نفوسهم هبذه العاطفة الصادقة الطيبة , بعيدا عـن اجلفـاء والقـسوة األطف

 )١٦٠ (.وعدم إعطاء الطفل حقه
 : حق الطفل يف مراعاة أحواله وخماطبته عىل قدر عقله −ج 

  :وما ذاك إال من الدعوة باحلكمة واملوعظة احلسنة  التي أمـر هبـا اهللا تعـاىل بقولـه 
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ادع إىل سبيل ِ ِ َ َ ِ ُ ُ ربك باحلكمة واملوعظة احلسنة وجادهلم بالتي هي أحسنْ ْ َ َ ْ َ َِّ َ ْ َ َ َ ََ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ ِ ُِ ْ َ ْ َْ َْ ْ َ] النحـل مـن 
 ].١٢٥اآلية 

 ورغبنا فيه وحثنا عليه جاء ًومن التيسري املطلوب رشعا والذي دعانا إليه النبي 
ُيرسوا وال تعرسوا , وبرشو: ((  قال عن أنس عن النبي  ُ ُِّ َ َ َ َ َِّ ُِّ ُا وال تنفروا َ ِّ َ ُ َ َ.(()١٦١( 

وخماطبة أطفالنا بحدود إمكانياهتم ومستواهم العقيل , وعدم تكليفهم ما يغلبهم , 
 )١٦٢ (.فال خياطب األطفال بلغة ال يفهموهنا , وال خياطب الكبار بلغة الصغار كذلك

 يلقي أن يقترص املعلم باملتعلم عىل قدر فهمه , فال: وهذا ما يشري إليه الغزايل بقوله 
 )١٦٣ (.إليه ما ال يبلغه عقله فينفر

 −يف احلديث املروي عن الـسيدة عائـشة :  إذ يقول ويف ذلك إقتداء بسيد البرش 
 . )١٦٤()  أن ننـزل النـاس  منـازهلم أمرنـا رسـول اهللا  : (  أهنا قالـت −ريض اهللا عنها 

 يف ما رواه عبـد اهللا ًوقال أيضا. ومنزلة الصغري هي التلطف به وخطابه عىل قدر عقله وفهمه 
 )١٦٥()).ما أنت بمحدث قوما حديثا ال تبلغه عقوهلم إال كان لبعضهم فتنة : (( ابن مسعود 

َّحدثوا النـاس بـام يعرفـون , أحتبـون أن يكـذب اهللا : ( قال − ريض اهللا عنه −وعن عيل  ُ  
  )١٦٦(! ).ورسوله ?

لطالب الـذي يبـالغ يف بل إن عبد الرب دعا املعلم واملؤدب إىل التخفيف من شطط ا
إذا سلك الطالـب يف : العمل , وتوجيهه للعمل حسب إمكانياته وبحدود طاقته , فيقول 

التحصيل فوق ما يقتضيه حاله أو حتمله طاقته , وخاف الشيخ ضـجره , أوصـاه بـالرفق 
ًإن املنبت ال أرضا قطع وال ظهرا أبقى  : (( بنفسه , وذكره بقول النبي   ونحـو )١٦٧ ())ً

وتبقى حـال الطفـل ماثلـة أمـام املـريب  .ك مما حيمله عىل األناة واالقتصاد يف االجتهاد ذل
يراعـي حالتـه ومقدرتـه . حني تربيته , كام تنجيل حال املريض أمام الطبيب حني معاجلته 

  )١٦٨ (.ًومزاجه , فيكون أثر الرتبية أتم وأعظم أجرا
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 : حق البنت يف اإلحسان إليها خاصة −د 
الم والدة الطفل بإطار من املحبة اخلالصة واإلقبال الودود سواء أكـان أحاط اإلس

ًذكرا أم أنثى ; ذلك ألن الفطرة تتكفل برعاية الوليد عـن والديـه , فـالفطرة مدفوعـة إىل 
رعاية اجليل الناشئ لـضامن امتـداد احليـاة كـام يريـدها اهللا تعـاىل , وإن الوالـدين ليبـذال 

اهبام وأعامرمها ومن كل ما يملكان من عزيـز وغـال يف غـري لوليدمها من أجسامهام وأعص
 تأفف وال شكو , بل يف غري انتباه وال شعور بام يبذل منهام بـل يف نـشاط وفـرح ورسور ,

  )١٦٩ (.وكأهنام مها اللذان يأخذان وليسا اللذان يعطيان
هذه هي احلالة الطبيعية التي تناسب فطـرة الوالـدين , أمـا االنحـراف عـن هـذه 
الفطرة السوية فقد كان من رواسب اجلاهلية , إذ كان أهل اجلاهليـة يتـذمرون مـن والدة 

 − أي دفنهن وهـن عـىل قيـد احليـاة −البنات , بل قد يصل األمر عند بعضهم إىل وأدهن 
ومن هنا صور القرآن الكريم سوء استقبال العرب يف العـرص اجلـاهيل لـوالدة األنثـى إذ 

َ وإذا برش :يقول  ِّ ُ ََ ْ أحدهم باألنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم , يتوار من القـوم مـن ِ ْ ْ َ َ َ َ َ ُ ُ ْ َ َِ ِ ِِ َ َ َْ َّ َْ ٌ ْ ُ َْ َُ ُ ُُ ِ َ
َسوء ما برش به أيمسكه عىل هون أم يدسه يف الرتاب أال ساء ما حيكمون ُ َ َ َ َ ُّ ْ ْ َ ُُ ُْ َ ََ َ َ َِ ُّ ِ ُ َ ُ ُ ُُ ٍ ُ َ ِ ِ ِ َ ِّ ِ ] النحل اآليتـان

٥٩−٥٨.[ 
ــا إىل أن ا   :ألصــل واحــد , فــال فــرق بــني الــذكر واألنثــى والقــرآن لفــت نظرن

  َخلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها َ ْ َ َ َ َ َْ ْ ِ ٍ ِ َِ ََّ ُْ ْ ََ ٍَ ُ َ ] ٦الزمر من اآلية.[ 
ْ وإذا املـوءودة سـئلت , : وندد اإلسالم بظاهرة الوأد , فحرمه وقبحه قال تعـاىل  َ ِ ُ ُُ َ ْ ََْ َ ِ

ْبأي ذنب قتلت  َ ِ ُ ٍَ ْ ِّ َ ِ] ٩−٨ان التكوير اآليت.[ 
وعند البيعة عىل اإلسالم كانت البيعة تشمل عدم قتل األوالد , وهـي مـا سـميت 

َ يا أهيا النبي إذا جاءك املؤمنات يبايعنـك : : ببيعة النساء , وهي ما ذكرهتا اآلية الكريمة  َ َ َّْ َ ُ َ َِ ُ ِ ْ ُْ َ َ ُّ َُّ ِ ِ َ َ
َعىل أن ال يرشكن باهللاَِّ شيئا وال يرسقن َ َ ْ َ ُْ ِْ ِ ِْ َ ًَ ََ ْ ْ َ ٍ وال يزنني وال يقـتلن أوالدهـن وال يـأتني ببهتـان َ َ ُْ ُ َ َ َّ َ ْ َ َ َ َ َِ َ َ ِْ ِْ َ َ ْ َ َُ َ ْ
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َّيفرتينه بني أيدهين وأرجلهن وال يعصينك يف معروف فبـايعهن واسـتغفر هلـن اهللاََّ إن اهللاََّ  َ ِْ َّ َ َّ ُ ْ َ ْ ْ َ َ َّ ُ َ َّ ْ َ ُ َُ َ ْ ْ ُ َ ْ ِْ ٍ ِْ َ ِ ِ َ َ َ َِ َ ِ ِ َ َِ َ ِ
ٌغفور رحيم َ ٌِ ُ َ]  ١٢املمتحنة اآلية.[ 

 ملن أحسن يف تربية البنـات بـاألجر وقد وعد اهللا سبحانه وتعاىل عىل لسان نبيه 
ًالعظيم والثواب اجلزيل , وذلك ما هو إال حفظا حلقوقهن من أن تنتهك أو أن ينتقص من 

 :ذلك احلق يشء , وهذا يتضح يف ما جاءت به األحاديث التالية 
ن عال جاريتني حتى تبلغـا جـاء م : (( قال رسول اهللا : عن أنس بن مالك قال 

 )١٧٠()).يوم القيامة أنا وهو وضم أصابعه 
مـن  : (( قال قال رسول اهللا : ورو أبو داود والرتمذي عن أيب سعيد اخلدري 

كان له ثالث بنات , أو ثالث أخوات , أو ابنتان , أو أختان , فأحـسن صـحبتهن واتقـى 
 )١٧١()).اهللا فيهن فله اجلنة 

من عال ثالث بنات فأدهبن وزوجهن وأحسن إلـيهن فلـه : (( داود ويف رواية أيب 
 )١٧٢()).اجلنة 

من كان لـه ثـالث بنـات , : ((  قال ورو اإلمام أمحد عن أيب هريرة عن النبي 
 :فصرب عىل ألوائهن ورضائهن و رسائهن , أدخله اهللا اجلنة بفضل رمحته إياهن , فقال رجـل 

أو : أو واحـدة يـا رسـول اهللا ? قـال : قـال رجـل . أو ثنتان :  قال أو ثنتان يا رسول اهللا ?
 )١٧٣()).واحدة 

من : (( يقول وعند ابن ماجه بسنده عن عقبة بن عامر يقول سمعت رسول اهللا 
كان له ثالث بنات فصرب عليهن وأطعمهن وسقاهن وكساهن من جدته كن له حجابا من 

 )١٧٤()).النار يوم القيامة 
جاءتني امـرأة معهـا ابنتـان :  قالت غريه أن عائشة زوج النبي وعند البخاري و

تسألني فلم جتد عندي غري مترة واحدة فأعطيتها فقسمتها بني ابنتيها ثم قامـت فخرجـت 
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 : فحدثته  فقال فدخل النبي 
 )١٧٥()).ًمن ييل من هذه البنات شيئا فأحسن إليهن كن له سرتا من النار (( 

ث تأكيد حق البنات , ملا فيهن مـن الـضعف غالبـا عـن ويف احلدي: قال ابن حجر 
القيام بمصالح أنفسهن , بخالف الذكور ملا فيهم من قوة البدن وجزالـة الـرأي وإمكـان 

 )١٧٦(.الترصف يف األمور املحتاج إليها يف أكثر األحوال
يف هذه األحاديث فضل اإلحسان إىل البنات والنفقة عليهن وعـىل : وقال النووي 

 )١٧٧ (.رهنسائر أمو
:  قـال − ريض اهللا عنـه −وهنينا عن كره البنات جاء ذلك يف ما رواه عقبة بـن عـامر 

 )١٧٨()).ال تكرهوا البنات فإهنن املؤنسات الغاليات  : ((  قال رسول اهللا
ًأن رجال كان  : ( − ريض اهللا عنهام −ورو البخاري يف األدب املفرد عن ابن عمر 

 )١٧٩ (! ).أنت ترزقهن ?: فغضب ابن عمر فقال عنده بنات , فتمنى موهتن , 
 :   حق الطفل اليتيم يف الرعاية النفسية −ه 

 مرحلة اليتم بأهنا دون سن االحـتالم , فـإذا مـا حـصل االحـتالم يعرف النبي 
 .فعند ذلك انتفت عن الطفل صفة اليتم

 : حفظـت عـن رسـول اهللا :  قـال − ريض اهللا عنـه −فقد رو أبو داود عن عيل 
 )١٨٠()).ال يتم بعد احتالم ((

واليتم عامل خطري يف انحراف الولد النفيس , وال سيام إذا وجـد اليتـيم يف بيئـة ال 
واإلسالم اهتم . ترعاه , وال تكفكف أحزانه , وال تنظر إليه بعني العطف والرمحة واملحبة 

ًه , حتى ينشأ عـضوا بشأن اليتيم االهتامم البالغ من ناحية تربيته ومعاملته , وضامن معيشت
ًنافعا يف املجتمع , ينهض بواجباته ويقوم بمسؤولياته , ويؤدي ما له وما عليه عىل أحـسن 

 .وجه وأنبل معنى
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ْ فأما اليتيم فال تقهر: قال تعاىل  َ ََّ َْ َ ََ ِ ْ َ ] ًوقال أيضا ]. ٩الضحى اآلية : أرأيت الذي ِ َّ َ ْ َ ََ
ِيكذب بالدين فذلك الذي  َِّ َ َ َ ِِّ ِّ ِ ُ َيدع اليتيمَُ ِ َ ُّ َْ ُ]  ٢−١املاعون اآليتان.[ 

ورعاية اليتيم وكفالته واجبة يف األصل عىل ذوي األرحام واألقرباء , فعىل هـؤالء 
إن أرادوا أن يعاجلوا أحوال اليتامى النفسية واخللقية , فام علـيهم إال أن خيـصوهم بمزيـد 

ً حبا ومعاملة وعطفامن الرمحة والعطف والعناية , وأن يشعروهم أهنم كأوالدهم ً.) ١٨١(  
وأن يتبعوا املبادئ اإلسالمية والوصايا النبوية يف التعامـل معـه , فإننـا نكـاد أن ال 
ًنجد نظاما تكفل برعاية اليتـيم وحـافظ عـىل مـصاحله النفـسية ورغـب يف ذلـك دنيويـا  ً
ح ًوأخرويا مثلام فعل اإلسالم , وهذه الرتغيبـات جـاءت يف أدلـة نبويـة شـديدة الوضـو

 :والرصاحة يف احلث والرتغيب عىل حقوقه من مجيع اجلوانب منها 
أنا وكافل اليتيم يف اجلنـة هكـذا  : (( ما رواه البخاري عن سهل قال رسول اهللا 

 )١٨٢()).وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهام شيئا 
أحب بيوتكم إىل  : (( قال رسول اهللا : ورو البيهقي عن عمر بن اخلطاب قال 

  )١٨٣ ()).هللا عز وجل بيت فيه يتيم مكرم ا
خري بيـت يف املـسلمني بيـت : ((  قال ورو ابن ماجة عن أيب هريرة عن النبي 

 )١٨٤()).فيه يتيم حيسن إليه , ورش بيت يف املسلمني بيت فيه يتيم يساء إليه 
اء  قاعدة إىل قساة القلوب , والتي مل تعد تشعر بنعمة اهللا عليها , دوويضع النبي 

ًوعالجا نافعا هيزها هزا , فقد رو الطرباين عن أيب الـدرداء  ً  أنـه أتـى − ريض اهللا عنـه −ً
أحتـب أن يلـني قلبـك , وتـدرك : ((  رجل يـشكو إليـه قـسوة قلبـه , فقـال لـه النبي 

ن طعامـك , يلـني قلبـك وتـدرك ارحم اليتيم , وامسح رأسـه , وأطعمـه مـ! ?حاجتك
  )١٨٥()).حاجتك

ً ليوايس األطفال الذين استشهد آباؤهم , فأصبحوا أيتاما ; فعن  وإن رسول اهللا
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 وقـد ّملا أصيب جعفـر وأصـحابه دخلـت عـىل رسـول اهللا : أسامء بنت عميس  قالت 
وعجنت عجينـي وغـسلت بنـي ودهنـتهم ونظفـتهم , فقـال   ,)١٨٦ (دبغت أربعني منيئة

: فشمهم و ذرفت عيناه , فقلـت فأتيه هبم : قالت )) ائتيني ببني جعفر  : (( رسول اهللا 
نعـم : يا رسول اهللا بأيب أنت وأمي ما يبكيك ? أبلغك عن  جعفر  وأصحابه يشء ? قـال 

 إىل ّفقمت أصيح , واجتمع إيل النـساء وخـرج رسـول اهللا : أصيبوا هذا اليوم , قالت 
ا بـأمر ًال تغفلوا آل جعفر مـن أن تـصنعوا هلـم طعامـا فـإهنم قـد شـغلو: (( أهله , فقال 

 )١٨٧()).صاحبهم 
 عىل اليتـيم ورعايتـه لـه , بـل ًوجاء يف هذه الرواية أيضا ما يدل عىل حنو النبي 

واحرتامه وتقديره لكالمه وحسن إنصاته له يف مشهد رائع تتجىل فيه اإلنـسانية املحمديـة 
 والعطف النبوي الكريم ; 

 يف الم عـىل النبـي وقـف غـ: ( عن عبد املجيد بن أيب عيسى عن أبيـه عـن جـده قـال 
ًالسالم عليك يا رسول اهللا , إين غالم يتـيم , وإن يل أمـا أرملـة مـسكينة , : املسجد فقال 

.  يف الرضـا عنـك حتـى تـرىض ًوأختا أرملة مسكينة , فآتنا مما آتاك اهللا عز وجـل مـد اهللا
   : فأعـاد كالمـه فقـال )) يا غالم أعد عيل كالمك إنـك ملقـول عـىل لـسانك : (( فقال

فأويت بجفنة من متـر أكثـر مـن مـلء الكـف : , قال )) هلموا ما يف بيت آل رسول اهللا (( 
خذ هذا ففيه غداؤك وغداء أمك وأختك وسأعينك فيهم : (( وأقل من ملء الكف , قال 

, فأخذها الغالم وخرج , حتى إذا كان بباب املسجد لقيه سعد بن أيب وقـاص )) بالدعاء 
فمـن هنـاك : قـال حممـد بـن أيب طلحـة . ً أدري أعطاه شيئا أم ال فمسح عىل رأسه , وال

     )١٨٨().جرت سنة املسح عىل رأس اليتيم 
 :   حق الطفل يف الرتبية اجلسدية . ٥

جسم كل إنسان هو آلته التي يستعملها يف احلركة والعمـل والـسعي والـرضب يف 
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ه إليه القرآن الكريم يف آياته األرض والسياحة واجلهاد يف كل نواحي احلياة , وكل ذلك نب
 .ًوإذا كان اجلسم عليال حد من احلركة والعمل. العديدة 

ًولذلك حرص اإلسالم حرصا شديدا عىل أن ينمو الطفل نموا سليام , قال تعاىل  ً ً ً :  
  والوالدات يرضعن أوالدهن حولني كاملني ملـن أراد أن يـتم َّ َ ْ ْ ِْ ِ ِ ُِ َ ْ ْ َ َّ َ ْ َ ْ ُ َ َْ َ َ ََ ِ َِ َ َ َْ ُ ِ ُ َالرضـاعةَ َ َ َّ]  البقـرة مـن

وقد ثبت يف اإلحصاء الطبي أن عدد الوفيات يف األطفال الـذين يرضـعون ] . ٢٣٣ اآلية
  )١٨٩ (.بطرق صناعية عرشة أضعاف عدد الوفيات يف الذين يرضعون رضاعة طبيعية

وقد عني اإلسالم بالصحة البدنية , واآليات التي تدعو إىل العنايـة باجلـسم غـذاء 
ِّ يا بني آدم خذوا زينتكم عنـد كـل : ًكثرية جدا , من ذلك قوله تعاىل  ًاسرتواحاًولباسا و ُ َ َْ َِ ِْ َُ ِ ُ ُ َ َ َ

َمسجد وكلوا وارشبوا وال ترسفوا إنه ال حيب املرسفني , قل من حرم زينة اهللاَِّ التي أخـرج  َ ْ ُّ ُ َ ُ َ ََ َ َّ َ ْ ْ ْ َْ َ ِ ِ ِ ٍَّ ْ َ َ َُ ُ َُ ِ َ ُِ ُِْ َّ ُِ َ ْ ُ ِ
ِلعباده والطيبات  ِ ِ ِ َِ ِّ َ َمن الرزق قل هي للذين آمنوا يف احلياة الدنيا خالصة يوم القيامة كـذلك ََّ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ً َُ َ َ َ َ َ َِّ ْ َ َ َ َ َ ْْ َّ َْ ْ ُّ ْ ِ ُ ِ ِ ْ

ُنفصل ِّ َ ِاآليات  ُ َ َلقوم يعلمون , قل إنام حرم ريب الفواحش ما ظهر منها وما بطن واإلثم والبغـي ْ َ َ َ َ َ َ َّ َ ُْ ََ َ َ َ َ َ َ َ َ ِّ َ ْ َ ْْ ْ ْ ْ َْ َ َ َ ُ َ َِ ْ ِ ِ َِّ ِ ٍ
ِبغري ْ َ َ احلق وأن ترشكوا باهللاَِّ ما مل ينزل به سلطانا وأن تقولوا عىل اهللاَِّ مـا ال تعلمـونِ ُ ْ َ ُْ َ ُ َ ََ َ ُ ْ ْْ َ ُ ََ َ ً َُ َ َِّ َِ ِ ِ َِ ْ َ ُْ ْ ِّ] األعـراف

  ].٣٣−٣١اآليات 
وملا كانت الرياضة البدنية رضورية لباء اجلسم وهتـذيب الـنفس والـسمو بـاخللق 

ًوتكوين الشخصية , وعامال جوهريا يف  حياة األمم وإقامة رصح جمدها ورقيها فقد حض ً
 .اإلسالم عليها ودعا إليها بطريق أو بآخر

فاملتأمل يف كثري من التعاليم اإلسالمية واإلرشادات النبويـة جيـد أهنـا قائمـة عـىل 
 . ًتقوية الروح واجلسد مجيعا

قـوي خـري املؤمن ال : (( قال رسول اهللا :  قال − ريض اهللا عنه −فعن أيب هريرة 
 )١٩٠()).وأحب إىل اهللا من املؤمن الضعيف 

ِحممد رسول اهللاَِّ والذين معه أشداء عىل الكفـار  : وقال تعاىل يف وصفه للمؤمنني  َّ ُ ْ ََّ َ ُ َ َ َُ َّ ٌِ َِ َ ُ َ َُّ َ ُ
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ْرمحاء بينهم  ُ ُُ ْ ََ َ َومثلهم يف اإلنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ... َ َ َ ْ ََ ْ ُْ َ ْْ َ َ ْ ْ َُ ُ َ ُ ََ ََ َ َْ َ ٍ ِ ِ ِ ِ فاستو عىل سوقه ِ ِ ُ َْ َ َ َ َ
َيعجب الزراع ليغيظ هبم الكفار ْ ََّّ َُ ْ ِ ِ ِ َِ َ ُ ْ ُُّ ِ]  ٢٩الفتح من اآلية.[ 

ِ قالـت إحـدامها يـا أبـت : والقوة من امليزات التي يتميز هبا اإلنسان , قال تعاىل  َ َ َْ َ ُ َ ِ ْ َ َ
ُاستأجره إن خري من استأجرت القوي األمني ِ َ ْ ْْ ُّْ َ ْ ُِ َ ََّ ْ ْ َ ْ ْ َْ ََ َ ِ ِ ] ٢٦القصص اآلية.[ 

ومن حقوق الطفل عىل والده أن حيثه عىل الرياضة البدنية ويدعوه إليها كالـسباحة 
والرماية ; ألن هذه هي مقومات الشخص السليم الذي يصلح أن يكون لبنة طيبة يف كيان 

يف : قـال احلكـيم الرتمـذي . أمة عظيمة , لتنهض بأداء الواجب املنوط هبا يف هذه احليـاة 
لمه السباحة منجاة من اهلالك , والرماية دفع عن مهجته وحريمه ورشف له عند لقائـه تع

 )١٩١(.العدو
ٍ وأعدوا هلم ما استطعتم مـن قـوة:  القوة يف قوله تعاىل  كام فرس  ِ َِّ ْ ْ َُ َْ ْ َ ُْ َ ُُّ َ َ]  األنفـال مـن

ي , أال إن القــوة أال إن القوة الرم: ((  بأهنا الرمي فقال عليه الصالة والسـالم ].٦٠ اآلية
 ريض −عيل ً األطفال عىل الرمي أيضا , يدل عىل ذلك ما رواه وشجع  . )١٩٢ ())الرمي 

هيـا الغـالم  أارم فـداك أيب وأمـي ,: ((  أبويه إال لـسعد قـال ما مجع النبي :  قال −اهللا عنه 
ارموا يا  (( :ّ مر بفتية يرمون فقال أن رسول اهللا : وعن أيب العالية ). ١٩٤) )) (١٩٣(احلزور

 )١٩٥()).ًبني إسامعيل فإن أباكم كان راميا 
 بإجراء املسابقات الرياضية بـني األطفـال ; فقـد أجـر مـسابقة واعتنى النبي 

اجلري بني األطفال من بني عمه العباس , وكان يستقبل الفائز بصدره ثم اآلخـر وهـذا , 
 يصف عبـد كان رسول اهللا  : فقد أخرج اإلمام أمحد بسنده عن عبد اهللا بن احلارث قال

: , قـال )) من سبق إيل فله كذا وكـذا : (( ًاهللا وعبيد اهللا وكثريا من بني العباس , ثم يقول 
 )١٩٦()).فيستبقون إليه فيقعون عىل ظهره وصدره فيقبلهم ويلزمهم (( 

 − اللعـب بـاحلراب −ًووردت يف السنة النبوية أيضا ما يدل عىل االهتامم باملبـارزة 
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بينا احلبشة يلعبـون عنـد النبـي :  قال − ريض اهللا عنه −د رو البخاري عن أيب هريرة فق
 إىل احلىص فحصبهم هبا , فقال ١٩٧()).دعهم يا عمر : ((  بحراهبم دخل عمر فأهو( 

وهكذا نر عناية السنة النبوية برتبية اجلسد عن طريق الرياضات املختلفة , والتي 
ً , وقد كفلتها للصغري وللكبري معا , واهتم هبا أصحاب النبـي هي أهم دعامة لبناء اجلسد

 حيـب ركـوب اخليـل − ريض اهللا عنـه − من بعده واقتدوا به , فكان عمر بن اخلطاب 
وكان عيل بن أيب طالـب ال يدركـه . ويستطيع أن يقفز عىل احلصان دون أن يمسك بيشء 

  )١٩٨ (.ني يف املسلمنيوكان طلحة والزبري من أشد املصارع. مدرك يف العدو 
وال بد هنا من أن ننبه إىل أمر مهـم , وهـو وجـوب االلتـزام يف مجيـع الرياضـات 
بالواجبات واآلداب اإلسالمية , فال تضييع للصلوات والعبادات , وال كشف للعـورات 

وعىل القائم عىل أمـر الرياضـة أن يتنبـه إىل خطـورة . بحجة إباحة الرياضة ومرشوعيتها 
بني الرجال والنساء وحرمته , وهذا هو الشائع يف هذا الزمان الذي فسدت فيه االختالط 

 إال مـن رحـم اهللا , − إن جـاز التعبـري عـنهم بـذلك −أحوال أكثر أهـل هـذه الـصناعة 
 مل ترشع إال من أجل احلفاظ عىل العفة والفـضيلة , وتأصـيلها فالرياضة يف عهد النبي 

قوة التي تعني عىل الدفاع عن الدين والنفس والعـرض يف النفوس بتدريب األبدان عىل ال
وليست القوة التي فيها تبذل وانحراف , وعنف وقسوة ونحو ذلك من األمـور التـي مل . 

ًينزل اهللا هبا من سلطان ونشاهدها مظهرا وخمربا عىل من يسمون أنفسهم بالرياضيني ً. 
  حقوق األطفال املالية: القسم الثالث 

 النبوية بحقوق الطفل املالية , فأوجبت النفقة له عـىل والـده , كذلك اعتنت السنة
وحفظت له حقه يف اهلبة والعطية املبذولة من قبل الوالدين ألحد إخوته , وجعلت له ذمة 
مالية مستقلة , وكفلت له حق الوصاية عليه وعىل أمواله يف حال وفـاة والـده , وجعلـت 

 .ًا ما دام وصيا عىل مال الصغريللويص رشوطا وواجبات ينبغي االلتزام هب
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 :ومن هنا يمكن أن نقسم احلديث عن احلقوق املالية للطفل إىل 
 .وجوب النفقة عىل األوالد .١
 .العدل واملساواة بني األوالد يف اهلبات والعطايا .٢
 .ذمة الطفل املالية .٣
 .حقه يف الوصاية الرشعية عليه .٤

ت وكفلت الرشيعة اإلسـالمية  وإليك التفصيل يف هذه املسائل , وبيان كيف اهتم
 :هذه احلقوق للصغري 

 : وجوب النفقة عىل األوالد −ًأوال 
الذي يميز الترشيع اإلسالمي عىل غريه من الترشيعات التي أوجبـت النفقـة عـىل 
ًاألوالد  هو أنه مل ينظر إليها باعتبار أهنا مسؤولية مالية جافة كمسؤولية املدين مـثال ; بـل 

لعبادة والطاعة , فهي فوق ما فيها من مسايرة الفطرة وما حتققه مـن أضفى عليها وصف ا
 . اللذة الروحية حتتسب لألب طاعة وصدقة يثيبه اهللا تعاىل عليها 

كل معروف صدقة , وما أنفق الرجل عىل أهله كتـب لـه  : (( حيث يقول النبي 
من نفقة فـإن خلفهـا صدقة , وما وقى املرء به عرضه كتب له به صدقة , وما أنفق املؤمن 

  )١٩٩()).عىل اهللا واهللا ضامن 
  :  يف احلـديث الـذي رواه مـسلم وانظر إىل هذا الرتغيـب العظـيم حيـث قـال 

 ودينـار − أي يف اعتـاق عبـد أو أمـة −دينار أنفقته يف سبيل اهللا , ودينار أنفقته يف رقبة (( 
 النفقـة عـىل فجعل . ) ٢٠٠()) ًأنفقته عىل أهلك , أعظمها أجرا الذي أنفقته عىل أهلك 

ًاألهل ترغيبا فيها وحثا عليها وبيانا لفضلها من أعظم النفقات أجرا حتى من اإلنفـاق يف  ً ً ً
 .سبيل اهللا عز وجل

وإذا كان لألب األجر والثواب يف التوسعة عىل األهل باإلنفاق عىل األوالد , فـإن 
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يف ذلـك علـيهم وهـو مـستطيع ; عليه بالتايل الوزر واإلثم إذا أمسك عن اإلنفاق , وقرت 
 يف حـق املـضيعني ًوإنام كان هذا احلكم ضامنا حلقوقهم يف النفقة مـن الـضياع , يقـول 

ًفــى بــاملرء إثــام أن يــضيع مــن ك: (( لعيــاهلم واملمــسكني عــن نفقــة أهلــيهم وأوالدهــم 
 )٢٠٢()).ًكفى باملرء إثام أن حيبس عمن يملك قوته : (( ويف رواية ملسلم . ) ٢٠١())يقوت

لذلك كله أوجب اإلسالم عىل الوالد ومن يقوم مقامه يف حال وفاته أن ينفق عـىل 
أوالده , إذا كانوا فقراء حتى يكرب الولد ويستطيع الكسب , وعـىل األنثـى كـذلك حتـى 

ًأما إذا كان الولد غنيا فال جتب نفقته عـىل والـده وكـذلك لـو . تصبح نفقتها عىل زوجها 
 دخل من وظيفة ونحوها , فـال جتـب نفقتهـا عـىل والـدها وإن مل كانت البنت غنية أو هلا

تتزوج , وإذا كان الولد عنده بعض املال لكنه ال يكفي نفقتـه , فإنـه جيـب عـىل والـده أن 
ًيكمل ما نقص من نفقته , وإذا قلنا بوجوب النفقـة لـألوالد فإهنـا جتـب هلـم أيـضا مـن 

 .)٢٠٣(ئجار املرضعة هلم وكذلك احلاضنةًالكسوة والسكنى , وإذا كانوا صغارا وجب است
َ والوالدات يرضعن أوالدهن حولني كاملني ملن أراد أن يتم الرضاعة : قال تعاىل  َْ َ َّ َّ َ ْ ْ ِْ ِ ِ ُِ َ ْ ْ َ َّ َ ْ َ ْ ُ َ ََ َ ََ ِ َِ َ َ َْ ُ ِ ُ َ

ْوعىل املولود له رزقهن وكسوهتن باملعروف ال تكلـف نفـس إال وسـ ُ ُ ُْ ٌ ْ َّ َ َ َّ ُ ُ ْ ََّ َّ َ َ ُِ ْ َُ ُُ َ ِ ِ َِْ َِْ ُ ْ َِ ٌعها ال تـضار والـدة َ َ ُِ َ َ ََّ َ َ
َبولدها وال مولود له بولده وعىل الوارث مثل ذلك فـإن أرادا فـصاال عـن تـراض مـنهام  َ َ َُ ْ َ َ َ َ َ ُ ٌ ْ َ َْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ٍِ َ َ ًَ ُ ْ َ َ ُ َ ََ ْ َ َ ِْ َ ِ َ ِ َِ

َوتشاور فال جناح عليهام وإن أردتم أن تسرتضعوا أوالدكم فال جناح ُ َ ْ ُ ْ َ ْ َ ُ ُ ََ َ ََ َ ْ ْ َ َْ ْ ْ ْ َ َُ ََ ََ َ َِ َ ُ َِ ِ َ ْ عليكم إذا سـلمتم ٍ ْ َ ُْ َّ ََ ِ ُ ْ َ
ٌما آتيتم باملعروف واتقوا اهللاََّ واعلموا أن اهللاََّ بام تعملون بصري ِ َ ْ َ َ ْ َْ َّ ُُ ََ َ ُ ُ ْ ََ َّ ُ َِ َِ ْ ِ َْ]  ٢٣٣البقرة اآلية .[ 

ْ وإن كـن أوالت محـل فـأنفقوا علـيهن حتـى يـضعن محلهـن فـإن: وقال تعاىل  َ ُ َ ِْ َِّ ُ َ ْ َ َ َّ ْ َّ ََ َ َْ َ َ َ ْ ََّ ِْ ِ َِ ٍ ُ ُ 
 , َأرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأمتروا بينكم بمعروف وإن تعارستم فسرتضع له أخر ْ َ ْ َ ُ َ ْ ُ َ ْ ْْ ُ ْ ُ َُ ُ َ َ ْ ْ َ َ َّ ُ َّ َ َْ َِ ُ ََ ْ َ َُ َ ُْ ِ ٍ ِِ ُ ُُ ُ َ

ْلينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه اهللاَُّ ال يكلـف اهللاَُّ نفـ َ ُ ُ َُ َُ ْ ِّْ َ ْ ََ ُ ُ ُ ُ ْ ْ َ َ ْ َ َُّ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ٍ ِ ِْ َِ َ َ َ َسا إال مـا َ ًَّ ِ
ًآتاها سيجعل اهللاَُّ بعد عرس يرسا ْ ْ َُ ْ َ َ ْ ٍَ ُ َ َُ َ]  ٧واآلية . ٦الطالق من اآلية.[ 

أما من يقوم مقام األب يف النفقة عىل الطفـل يف حـال وفاتـه , فـإهنم الورثـة فهـم 
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ًيقومون مقامه يف تربية أبنائه واإلنفاق عليهم حتى ولو مل يـرتك شـيئا يـورث , وقـد قـال 
ًاء بذلك اعتامدا عىل حكمة سامية , وهي أنه ال جيوز أن يكون املرياث غنام فقط ; بل الفقه ً

ًغرم كذلك , فكام أن الورثة يغنمون إذا ترك هلـم شـيئا فهـم كـذلك يغرمـون إذا مل يـرتك 
وإذا مل يكن هناك ورثة فتجب النفقة عىل ذوي األرحام , ويرغمون عليها , فإذا مل . ًمرياثا 

   أو أولئـــــك فنفقـــــة األوالد واجبـــــة عـــــىل بيـــــت مـــــال يوجـــــد هـــــؤالء
 )٢٠٤ (.املسلمني , ويمثله ويل األمر العام , أو نائبه يف البلد اإلقليمي

هكذا نر حرص اإلسالم عىل وجوب النفقة عىل الـصغري وحفظهـا لـه , وعـدم 
ًضياعها أبدا منه حتى ال يضيع , ويعدها له حقا من حقوقه املـرشوعة عـىل ذويـه بجميـع  ً

ًئاهتم وطبقاهتم , حتى إذا ما فنوا جعلها يف بيت مـال املـسلمني , جتـب علـيم مجيعـا وال ف
 .تسقط عنهم بحال من األحوال

 : العدل واملساواة بني األوالد يف اهلبات والعطايا −ًثانيا 
هذه القضية من القضايا التي خيطئ فيها كثري من الناس , فالعدل بني األوالد يف ما 

 هلم واجب حمتم عليه , وحق عظيم كفله اإلسالم لألوالد عـىل الوالـد , ملـا يمنحه الوالد
ويف . يرتتب عىل عدم املساواة بني األبناء مـن مفاسـد عظيمـة , وأحقـاد نفـسية جـسيمة 

 يزيـل كـل الدراسة التالية بيان حكم اإلسالم يف هذه القضية , وما جاء فيها عن النبي 
 .لبس حيصل , ويدفع كل شك حيدث

:  فقال أن أباه أتى به إىل رسول اهللا : فقد تقدم منذ قليل حديث النعامن بن بشري 
ًإين نحلت ابني هذا غالما  ُ ْ َ ْأكـل ولـدك نحلـت مث: (( فقال . َ ِ َِ ْ َ َُّ ََ َ ُ ُلـه ? َ : قـال . ال : قـال )) . َ

ُفأرجعه (( ْ ِ ْ َ َ.(()٢٠٥(  
 إن أبـا بكـر الـصديق : ( , أهنا قالـت ًوورد أيضا عن السيدة عائشة زوج النبي 

َّكان نحلها جاد ! واهللا : فلام حرضته الوفاة قـال  . )٢٠٧(ً عرشين وسقا من ماله بالغابة)٢٠٦(َ
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وإين . ًوال أعز عيل فقرا بعدي منـك . ًيا بنية ما من الناس أحد أحب إيل غنى بعدي منك 
هـو وإنـام .  كـان لـك )٢٠٨(فلو كنت جددتيه واحتزتيه. ًكنت نحلتك جاد عرشين وسقا 

: قالـت عائـشة . فاقتسموه عـىل كتـاب اهللا . وإنام مها أخواك وأختاك . ٍاليوم مال وارث 
سـامء فمـن األخـر ? فقـال أبـو إنام هي أ. واهللا  لو كان كذا وكذا لرتكته ! فقلت يا أبت 

 )٢١١ (). جارية )٢١٠(أراها . )٢٠٩(ذو بطن بنت خارجة: بكر
 وجوب التسوية بني األوالد يف اهلبة فعىل أساس هاتني الروايتني اختلف العلامء يف

 :والعطية , فذهبوا إىل مذهبني 
 :املذهب األول 

ذهب احلنفية واملالكية والشافعية إىل أن التسوية بينهم يف العطايا مستحبة , وليست 
 فضل السيدة عائشة عـىل غريهـا مـن – ريض اهللا عنه –وذلك ألن الصديق  . )٢١٢(واجبة

 )٢١٣(.هبها إياهاأوالده يف اهلبة التي و
ً ابنه عاصام بيشء من العطية عـىل غـريه – ريض اهللا عنه –وفضل عمر بن اخلطاب 

 ريض اهللا – يف بعض روايات حديث النعامن بـن بـشري  ; وألن يف قوله )٢١٤(من أوالده
 )٢١٥(.ما يدل عىل اجلواز)) فأشهد عىل هذا غريي  : (( −عنهام 

 :املذهب الثاين 
وب التسوية بني األوالد يف اهلبة , فإن خص بعضهم بعطيـة وذهب احلنابلة إىل وج

 )٢١٦(.أو فاضل بينهم أثم
َّإما رد ما فـضل بـه الـبعض , وإمـا إمتـام : وجتب عليه التسوية عندهم بأحد أمرين  َ ُّ  

 )٢١٧(.نصيب اآلخر
 يف –واستدلوا عـىل ذلـك بـام ورد يف بعـض روايـات حـديث الـنعامن بـن بـشري 

ال : َّ تصدق عيل أيب ببعض ماله , فقالت أمي عمرة بنت رواحـة : ( أنه قال –الصحيحني 
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 ليشهده عىل صدقتي , فقال رسـول فانطلق أيب إىل النبي . أريض حتى تشهد رسول 
اتقــوا اهللا واعــدلوا يف ( : (قــال . ال : قــال )) أفعلــت هــذا بولــدك كلهــم ?  : (( اهللا 

, ويف )) فأرجعـه  : (( لفظ قـال النبـي ويف ) . َّفرجع أيب فرد تلك الصدقة )) أوالدكم
 .)٢١٨())ال تشهدين عىل جور , إن لبنيك من احلق أن تعدل بينهم : (( لفظ قال 

  :قـال رسـول اهللا :  قـال – ريض اهللا عـنهام –ًواستدلوا أيضا بام رواه ابن عباس 
ًسووا بني أوالدكم يف العطية , فلو كنت مفضال أحدا لفضلت النساء (( ً(()٢١٩(. 

 يف قـوهلم بوجـوب – احلنابلـة –وأميل إىل ما ذهب إليـه أصـحاب هـذا املـذهب 
 أمر أبا الـنعامن فالنبي . التسوية بني األوالد يف اهلبة والعطية , وتأثيم من مل يعدل بينهم 

ً أن يسوي بني بنيه , وسمى فعله يف رواية جـورا , وأمـر بـرد – ريض اهللا عنهام–بن بشري 
وألن تفضيل بعـض . واجلور حرام . متنع عن الشهادة عليها يف غريها اهلبة يف أخر , وا

األوالد عىل بعض يورث بينهم العداوة والبغضاء , وقطيعة الرحم , ومجيـع ذلـك يـؤدي 
 يف هبة أيب بكـر للـسيدة عائـشة دون – ريض اهللا عنهام –وفعل أيب بكر وعمر . إىل املحرم 

من العطية عىل غريه من أوالده , ال يعارض كـل أوالده , وتفضيل عمر ابنه عاصام بيشء 
 )٢٢٠(. , وال حيتج به معه كام قال ابن قدامةذلك قول النبي 

واختلف العلامء كذلك يف معنى التسوية بني الـذكر واألنثـى مـن األوالد يف العطيـة 
 :واهلبة 

 فذهب مجهور الفقهاء إىل أن معنى التسوية بني الذكر واألنثـى مـن األوالد العـدل
بينهم يف العطيـة بـدون تفـضيل ; ألن األحاديـث الـواردة يف ذلـك مل تفـرق بـني الـذكر 

 )٢٢١(.واألنثى
وذهب احلنابلة , وحممد بن احلسن من احلنفيـة , إىل أن املـرشوع يف عطيـة األوالد 

 ; ألن اهللا سـبحانه )٢٢٢(للـذكر مثـل حـظ األنثيـني: أي . القسمة بينهم عىل قدر مرياثهم 
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 يف اإلرث هكذا , وهو خري احلاكمني , وهو العدل املطلـوب بـني األوالد وتعاىل قسم هلم
 )٢٢٣(.يف اهلبات والعطايا

إن سو بني الذكر واألنثى , أو فـضلها  : − رمحه اهللا –وقال اإلمام أمحد بن حنبل 
عليه , أو فضل بعض البنني , أو بعض البنات عىل بعض , أو خص بعضهم بالوقف دون 

ه ذلك عىل طريق األثرة فأكرهه , وإن كان عىل أن بعضهم له عيال وبه بعض , إن كان فعل
وعىل قياس قول اإلمام أمحد أنه لو خص املشتغلني بالعلم مـن أوالده . حاجة فال بأس به 

ًبوقفه حتريضا هلم عىل طلب العلـم , أو ذا الـدين دون الفاسـق , أو املـريض , أو مـن لـه 
 )٢٢٤(.فضل من أجل فضيلته فال بأس

أميل إىل ما ذهب إليه اجلمهور يف قوهلم إن معنى التسوية بني الذكر واألنثـى مـن و
األوالد العدل بينهم يف العطية دون تفضيل , وذلك لقوهلم أن األحاديث الواردة يف هـذا 

 ريض – يف حديث الـنعامن بـن بـشري ولعموم قوله . الشأن مل تفرق بني الذكر واألنثى 
 )).ا اهللا واعدلوا بني أوالدكم اتقو : (( −اهللا عنهام 

يف أن القسمة بني الذكور واإلناث : أما قول احلنابلة , وحممد بن احلسن من احلنفية 
عىل قدر مرياثهم للذكر مثل حظ األنثيني , وقياسهم عىل أن اهللا تعاىل قسم هلـم يف اإلرث 

الفـارق ; وذلـك ع  أن قوهلم هذا مرجوح , وهو قياس مـ–عىل أعلم  واهللا أ–فأر . هكذا 
 فـإذا أمـر يطـاع ألن أمر اهللا تعاىل نافذ عىل عباده , ال يملكون جتاهه سو السمع والطاعـة ,

ًويكون أمره عند ذوي البصائر مقبـوال حمببـا إىل نفوسـهم ; ألهنـم يعتقـدون . بدون تفكري  ً
ًاعتقادا جازما أنه سبحانه وتعاىل ال يأمرهم إال بام فيه مصلحتهم ً. 

ًيـأمر بـه العبـد فـدائام مـا يثـار حولـه اجلـدل بـني القبـول والـرد , وإبـداء أما ما 
ملـاذا : االستفسارات حوله , ويظهر أمامه العديد من عالمات االستفهام , فتقول البنـت 

ملاذا يفضل أختي وحيرمني ? وهكـذا حتـى وإن : يعطي أخي وال يعطيني ? ويقول االبن 
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وذلـك كلـه . لنفس جمبولة عىل التزود بام ينفعها فقط بدت هلم املصلحة يف فعل أبيهم , فا
 . − كـام تقـدم –قد يسبب بينهم العداوة والبغضاء , وشحن النفوس بعضها عـىل بعـض 

ًوكذلك قد ال يسلم األب من جراء فعله هذا , فقد يكون سببا يف كـرههم لـه , أو وقـوع 
, ويوقعهم يف ارتكاب الكبـرية يشء يف أنفسهم جتاهه , مما خيرجهم عن دائرة الرب والطاعة 

فـاألوىل يف ذلـك إتبـاع طريـق الـسالمة . ً وهذا حيدث كثـريا – وهي معصية الوالدين –
 بـام –وأعـود وأسـتدل . باملساواة بني األوالد ذكورهم وإناثهم يف اهلبة والعطية ونحومها 

ألمر بالعدل بني فهو رصيح يف ا)) اتقوا اهللا واعدلوا بني أوالدكم  : ((  يف قوله –تقدم 
والولد إذا أطلق يف اللغة يقصد به الـذكر واألنثـى , دون . األوالد بالتساوي يف كل يشء 

 )٢٢٥(.تفريق
 :ذمة الطفل املالية: ً ثالثا 

اهتم اإلسالم بحق الطفل املايل , بأن جعل له ذمة مالية مستقلة يف حال ما إذا كـان 
ًيمتلك ماال مستقال عن والديه , وحيتاج إىل  من يقوم بحفظه وصيانته واستثامره , ويسمى ً

 .من يتوىل ذلك بالويل الرشعي عىل الصغري 
واألب مقدم يف هذه الوالية عىل غريه باتفاق الفقهاء ; ألن هذه الوالية إنـام تثبـت 
ًعىل الصغار نظرا ملصلحتهم , فإهنم ملا كانوا عاجزين عن التـرصف بأنفـسهم , كـان مـن 

 )٢٢٦ (.مورهم أشخاص آخرون ينوبون عنهم يف ترصفهمالرضوري أن يتوىل أ
وأساس ذلك هو توفر عامل العطف والشفقة إىل حسن الترصف يف شؤون هؤالء 
الصغار , فمن كانت شفقته أعظم وعطفه أوفر قدم عىل غـريه , ومـن هـذا التوجـه كـان 

 .تقديم األب عىل غريه ; ألنه أقرب الناس إىل أوالده , وشفقته فوق كل شفقة
. )٢٢٧()) الـسلطان ويل مـن ال ويل لـه : ((  وبعد األب يوكل األمر للقايض حلديث 

  .)٢٢٨ (وهو عادة ال ييل أمور الصغار بنفسه ولكنه يوكل أمورهم إىل من يعينهم من األوصياء
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 . وسيأيت تفصيل ذلك يف النقطة التالية
 : حق الطفل يف الوصاية الرشعية عليه : ًرابعا 

 عليه وحفظه من الضياع يف حال وفاة )٢٢٩(لصغري يف اإليصاءوكفل اإلسالم حق ا
األب , فلم يرتكه بدون رعاية , بل فرض له من يرعاه ويقـوم عـىل حقوقـه ويـؤدي عنـه 

ويف السطور التالية بيان ألحكام . واجباته , وهو ما يسمى يف الرشيعة اإلسالمية بالويص 
 , والقيود والـرشوط التـي فرضـها ذلك الشخص الذي ائتمنه اإلسالم عىل حقوق اليتيم

عليه من أجل احلفاظ عىل حقوق الطفل , والواجبات التي عليه أن يقوم هبا يف مقابل هذه 
 . املسؤولية

 :تولية الويص  •
والنظـر يف أمـواهلم , ال خالف بني الفقهاء بأن اإليـصاء برعايـة األوالد الـصغار 

 ألن ؛تكـون لـألب ) بتولية الـويص ( وهو ما يسمى , بحفظها والترصف فيها بام ينفعهم 
فيكـون لـه احلـق يف ,  الوالية عىل أوالده الصغار يف حال حياتـه − عندهم مجيعا −لألب 

 . إقامة خليفة عنه يف الوالية عليهم بعد وفاته
 ألن ؛فله حق تولية الويص , ومثل األب يف هذا احلكم اجلد عند احلنفية والشافعية 

فيكون له حـق اإليـصاء علـيهم ملـن , عىل أوالد أوالده وإن نزلوا اجلد له عندهم الوالية 
 )٢٣٠(.شاء بعد موته كاألب

 ألن ؛ليس للجد حق توليـة ويص عنـه عـىل أوالد أوالده : وقال املالكية واحلنابلة 
وإنـام يـديل ,  ألنه ال يديل إليهم بنفسه ؛اجلد ال والية له عندهم عىل أموال هؤالء األوالد 

فكـذلك , وال والية ألحدمها عـىل مـال أوالد أخيـه , فكان كاألخ والعم , إليهم باألب 
  )٢٣١ (.اجلد ال والية له عىل مال أوالد أوالده

,  ألن األب أقامـه مقـام نفـسه ؛ولويص األب حق اإليصاء بعده ملن شاء عند احلنفية 
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ا حـق الـويص يف إال أهنـم قيـدو, ويوافق احلنفية يف ذلك املالكيـة , فكان له اإليصاء كاألب 
كأن , فإن منعه من اإليصاء إىل غريه , اإليصاء لغريه بام إذا مل يمنعه األب من اإليصاء إىل غريه 

 )٢٣٢ (.فال جيوز له اإليصاء, وليس لك أن تويص عليهم , أوصيتك عىل أوالدي : قال له 
ل لـه إال إذا جعـ, ليس للويص حق اإليصاء إىل غريه : وقال احلنابلة والشافعية يف 

فلم يكن له التفـويض ,  ألن الويص يترصف بطريق النيابة عن املويص ؛اإليصاء إىل غريه 
 إال ,فإنه ال جيوز له توكيل غريه فـيام وكـل فيـه , كالوكيل , إال إذا أذن له يف ذلك , إىل غريه 

  )٢٣٣ (.فكذلك الويص, إذا أذن له املوكل 
حد أن يعني وصيا من قبله باتفـاق وللقايض إذا مل يوص األب واجلد أو وصيهام أل

السلطان ويل من ال ويل : (( كام جاء يف احلديث الصحيح ,  ألنه ويل من ال ويل له ؛الفقهاء 
ولكنه يكـل أمـورهم إىل مـن يعيـنهم مـن , والقايض ال ييل أمور القارصين بنفسه )). له 

 . األوصياء كام تقدم 
 :وصاية األم  •

يص عىل أوالدها عند احلنفية والشافعية واحلنابلة ; ألنـه أما األم فليس هلا تولية الو
فال يكون هلـا حـق إقامـة خليفـة عنهـا يف حـال , ال والية هلا عىل أوالدها يف حال حياهتا 

 )٢٣٤ (.وفاهتا
إذا تـوافرت هـذه الـرشوط , لألم احلق يف اإليـصاء عـىل أوالدهـا : وقال املالكية 

 :الثالثة 
فليس هلا , فإن كان غري موروث عنها , روثا عن األم  أن يكون مال األوالد مو− ١

 .اإليصاء فيه
فإن كان كثريا فال يكون هلا اإليصاء عليـه ,  أن يكون املال املوروث عنها قليال − ٢

فام اعتـرب يف عـرف النـاس كثـريا , واملعول عليه يف اعتبار املال قليال أو كثريا هو العرف , 
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 .م قليال كان قليالوما اعترب يف عرفه, كان كثريا 
فإن وجـد واحـد مـن , أو ويص من األب أو القايض ,  أال يكون لألوالد أب − ٣

 )٢٣٥ (.هؤالء فليس لألم حق اإليصاء عليهم
 أنه ال بأس بوصاية األم لألسباب التالية − واهللا تعاىل أعلم −وأر : 

  كــام ســيأيت يف رشوط الــويص يف−  ألن الــذكورة ليــست مــن رشوط الــويص − ١
 .−العنوان التايل 

 .واألم من باب أوىل, )٢٣٦( وألن اإليصاء إىل املرأة صحيح باتفاق الفقهاء − ٢
 )٢٣٧(.فتكون أهال للوصاية مثله,  وألن املرأة من أهل الشهادة كالرجل − ٣
 فقد روي عن ابن − رضوان اهللا تعاىل عليهم − ويؤكد ما سبق عمل الصحابة − ٤

        )٢٣٨().فصة أم املؤمنني أن عمر أوىص إىل ح: ( عمر 
 :رشوط الويص •

ومن شدة حرص اإلسالم عىل حق الطفل يف مسألة املوىص إليه , اشـرتط الفقهـاء 
وهـذه الـرشوط بعـضها اتفـق الفقهـاء عـىل , فيه رشوطا ال يصح اإليصاء إال بتوافرهـا 

 . وبعضها اختلفوا يف اشرتاطه, اشرتاطها 
 :اطها فهي أما الرشوط التي اتفقوا عىل اشرت

وعىل هذا ال يصح اإليصاء إىل املجنون واملعتوه والصبي غري ,  العقل والتمييز − ١
فال يكون لـه التـرصف يف شـئون ,  ألنه ال والية ألحد من هؤالء عىل نفسه وماله ؛املميز 

 .غريه بالطريق األوىل
 واليـة لغـري وال,  ألن الوصاية والية ؛إذا كان املوىص عليه مسلام ,  اإلسـالم − ٢

َ ولـن جيعـل اهللاَُّ للكـافرين عـىل املـؤمنني   : لقول اهللا تبـارك وتعـاىل ؛املسلم عىل املسلم  ْ َ َِ ِ ِ ُِْ َ َ َ ْ َِ َ ْ َ َْ
ًسبيال ِ َ]  وقوله سبحانه ]. ١٤١النساء من اآلية:  واملؤمنون واملؤمنات بعـضهم أوليـاء ُ َْ ْ ُ ْ َ َ َِ ِ َِ ُ ْ ُْ َ ُُْ َُْ
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ٍبعض ْ َ]  وألن االتفاق يف الدين باعث عىل العنايـة وشـدة الرعايـة] ٧١التوبة من اآلية ; 
كام أن االختالف يف الـدين باعـث يف الغالـب عـىل تـرك العنايـة بمـصالح , باملوافق فيه 
 . املخالف فيه
فإن كان , وحسن الترصف فيه ,  قدرة املوىص إليه عىل القيام بام أويص إليه فيه − ٣

 ألنه ال ؛فال يصح اإليصاء إليه , رب سن أو نحو ذلك  ملرض أو ك؛عاجزا عن القيام بذلك 
  )٢٣٩ (.مصلحة ترجى من اإليصاء إىل من كان هذا حاله

 :وأما الرشوط التي اختلفوا فيها فهي 
فهو رشط يف املوىص إليه عند املالكية والشافعية وهـو الـصحيح عنـد ,  البلوغ −أ 
ن غري البالغ ال والية لـه عـىل نفـسه وال  أل؛فال يصح اإليصاء إىل الصبي املميز , احلنابلة 

  )٢٤٠ (.كالصبي غري املميز واملجنون, فال تكون له الوالية عىل غريه وماله , عىل ماله 
بـل الـرشط , بلوغ املوىص إليه ليس رشطا يف صحة اإليـصاء إليـه : وقال احلنفية 

قـل كـان اإليـصاء لو أوىص األب أو اجلد إىل الصبي العا: وعىل هذا , عندهم هو التمييز 
 ألن ؛ويعـني وصـيا آخـر بـدال منـه , وللقايض أن خيرجه من الوصاية , صحيحا عندهم 

وقيـل ال , قيـل ينفـذ تـرصفه , ولو ترصف قبل اإلخراج , الصبي ال هيتدي إىل الترصف 
  )٢٤١ (. ألنه ال يمكن إلزامه بالعهدة فيه؛وهو الصحيح , ينفذ ترصفه 

 ,وتتحقق بأداء الواجبـات الدينيـة , االستقامة يف الدين : واملراد هبا ,  العـدالة −ب 
فقـد ذهـب , كـالزنى ورشب اخلمـر ومـا أشـبه ذلـك , وعدم ارتكاب كبرية من الكبائر 

 ال − وهـو الفاسـق −وهو رواية عن اإلمام أمحد إىل أن الوصية إىل غري العـدل , الشافعية 
  )٢٤٢ (. ائتامن لفاسقوال والية وال,  ألن الوصاية والية وائتامن ؛تصح 

فيـصح عنـدهم اإليـصاء , العدالة ليـست بـرشط يف املـوىص إليـه : وقال احلنفية 
  )٢٤٣ (.وال خيشى منه اخليانة, للفاسق متى كان حيسن الترصف 
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املراد بالعدالة التي هي رشط يف : حيث إهنم قالوا , ويوافق احلنفية يف ذلك املالكية 
حافظـا ملـال , بأن يكون حسن التـرصف , ع فيه ويفعله األمانة والرىض فيام يرش: الويص 
  )٢٤٤ (.ويترصف فيه باملصلحة, الصبي 

 :واجبات الويص  •
وعىل الويص واجبات عليه أن يتقيد بأدائهـا ويلتـزم هبـا , حتـى ال يعـرض نفـسه 

 :للعقوبة واإلثم من جراء تفريطه يف هذه األمانة التي ألقيت عىل عاتقه منها 
فـال يـضيق عـىل ,  الصغار بحسب قلة املـال وكثرتـه بـاملعروف  اإلنفاق عىل− ١

وال يوسع عىل صاحب املال القليل بـأكثر مـن نفقـة , صاحب املال الكثري دون نفقة مثله 
  )٢٤٥ (.مثله

 وله أن يدفع ما حيتاجون إليه من النفقة إليهم أو إىل من يكونون يف حـضانته ملـدة − ٢
  )٢٤٦ (.فإن خاف إتالفه دفع إليهم ما حيتاجونه يوما فيوما, إذا علم أهنم ال يتلفونه , شهر 

كام نص العلامء عىل أن للويص أن ينفق عىل اليتيم ما حيتـاج إليـه يف تعلـيم القـرآن 
فإن مل يكن أهـال هلـذا , وصار الويص مأجورا عىل ترصفه , إن كان أهال لذلك , واألدب 

جيـوز : ويف املوسـوعة الفقهيـة .  صـالته التعلم فعليه أن يتكلف يف تعليمه قدر ما يقرأ يف
, وال حيتـاج إىل إذن حـاكم , للويص أن يلحق الصبي باملكتب ليـتعلم القـراءة والكتابـة 

 )٢٤٧ (.إذا كانت مصلحته يف ذلك, وكذلك جيوز له أن يسلمه يف صناعة 
 , وال جيوز للويص باتفاق الفقهاء أن هيب شيئا من مال الصغري ومن يف حكمـه − ٣

فـال ,  ألهنا من الترصفات الضارة رضرا حمضا ؛وال أن يويص بيشء منه , أن يتصدق وال 
 )٢٤٨ (.وال الويل ولو كان أبا, يملكها الويص 

وال أن يقرتضـه ,  وكذلك ال جيوز له أن يقرض مـال الـصغري ونحـوه لغـريه − ٤
ه بقـدر والـويص مـأمور بتنميتـ,  ملا يف إقراضه مـن تعطيـل املـال عـن االسـتثامر ؛لنفسه 
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  )٢٤٩ (.اإلمكان
 − من خـالل نـصوصها واهـتامم علامئهـا −وهكذا نر رعاية الرشيعة اإلسالمية 

حلقوق األطفال املالية , واعتنائها أشد العناية هبذا األمر وتفصيلها وتـدقيقها لكـل كبـرية 
 ه ,ورتبت عىل ذلك احلق األجر واملثوبة ملن قام به وتكفل بـأمر. ًوصغرية ختص الطفل ماليا 

وجعلت الرشوط والضوابط , . وأنزلت العقوبة بكل من خان هذه األمانة وتعد عليها 
وفرضت احلقوق والواجبات عىل شخص من ييل هذه املسؤولية , وما ذلك إال حلفظ حق 

 .الصغري املايل من التعدي عليه أو العبث فيه أو تضيعه
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 اهلوامـــــش
جملة الرتبية العدد رقم . مد عبد السالم نصار  راجع الوراثة والبيئة وأثرمها يف تكوين اخللق , حم− ١

 .٦٦ص ) ١٩(
 .٥/١٧٠تفسري القرطبي  . ٦٠−٥/٥٩ انظر تفسري الطربي − ٢
 ).وصحح سنده ووافقه الذهبي. (٢/٣٣٣ أخرجه احلاكم يف املستدرك كتاب التفسري − ٣
م يف صحيحه ومسل . ٥/١٩٥٨ أخرجه البخاري يف صحيحه كتاب النكاح باب األكفاء يف الدين− ٤

 . ٦/١٠٨٦كتاب الرضاع باب استحباب نكاح ذات الدين 
 .٤٩ األدب يف الدين , للغزايل ص− ٥
 .٣٧− ٣٦ علم النفس الرتبوي , لعاقل فاخر ص− ٦
واحلاكم يف  ) . ١٩٦٨( رقم  . ١/٦٣٣ أخرجه ابن ماجه يف سننه كتاب النكاح باب األكفاء − ٧

روي من : وقال اإلمام الزيلعي . نده وخالفه الذهبي صحح س . (٢/١٦٣املستدرك كتاب النكاح 
. حديث عائشة , ومن حديث أنس , ومن حديث عمر بن اخلطاب , من طرق عديدة كلها كامل 

 ).٣/١٩٦نصب الراية 
 أخرجه البخاري يف صحيحه كتاب النكاح باب إىل من ينكح وأي النساء خري وما يستحب أن − ٨

  .٧/٧يتخري لنطفه من غري إجياب 
  .١٩/١٥١ انظر فتح الباري , البن حجر − ٩

مسؤولية  . ٦٦−٦٥ راجع األسس النفسية للنمو من الطفولة إىل الشيخوخة , فؤاد البهي ص− ١٠
 . ٣٧األب املسلم يف تربية الولد يف مرحلة الطفولة , عدنان باحارث ص

 ٩/٥١٣ولده , مع الفتح  أخرجه البخاري يف صحيحه كتاب النفقات باب عون املرأة زوجها يف − ١١
 . ٢/١٠٩٠ومسلم يف صحيحه كتاب الرضاع باب استحباب نكاح البكر . 
 . ٢/١٠٨ بترصف , منهج الرتبية اإلسالمية , حممد قطب − ١٢
َ أطيعوا اهللاََّ وأطيعوا الرسول :   أخرجه البخاري يف صحيحه كتاب األحكام باب قال تعاىل − ١٣ ُ َّ ُ َ ُِ َِ َ

ِوأويل األمر  ْ َ ِ ْ ْمنكم  َُ ُ ْ ِ ومسلم يف صحيحه كتاب اإلمارة باب فضل اإلمام العادل وعقوبة اجلائر  . ١٥/٣
 . ٣/١٤٥٩واحلث عىل الرفق بالرعية والنهي عن إدخال املشقة عليهم 

 .١١٢−١١١املصباح املنري ص . ٩٤ راجع املغرب يف ترتيب املعرب ص− ١٤
 .مةظلمة البطن , وظلمة الرحم , وظلمة املشي:  وهي − ١٥
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وتطلق أيضا عىل ما جيب يف , تطلق عىل ما فوق الواجب من الوجه يف الوضوء  : − بالضم − الغرة − ١٦

 . ٦٤راجع طلبة الطلبة , للنسفي ص.  وهو أمة أو عبد مميز سليم من عيب مبيع, اجلناية عىل اجلنني 
 .٤٤٥−٤٤٤املصباح املنري , للفيومي ص

ًعلم بأنه كان موجودا يف البطن عند موت املورث وانفصل حيا  ألن اجلنني من مجلة الورثة إذا − ١٧ ً .
إذا كان , وهي ستة أشهر منذ موت املورث , يف البطن إذا جاءت به ألقل مدة احلمل ويعلم وجوده 

فإن , وقف األمر حتى يتبني نوعه , فإذا مات اإلنسان عن جنني يرثه . النكاح قائام بني الزوجني 
ولكن يدفع إىل من ال ينقصه احلمل كل .  مل يعطوا كل املال بغري خالف طالب الورثة بالقسمة

راجع . وال يدفع إىل من يسقطه احلمل يشء , ويدفع إىل من ينقص احلمل نصيبه أقله , مرياثه 
 .٤٦٢−٤/٤٦١كشاف القناع  . ٣٣٠−٧/٣٢٩اإلنصاف  . ٩٢−٦/٩١املغني 

  .٣٨−٣٧يم عويس صعبد احلل.  راجع نظام األرسة يف اإلسالم , د− ١٨
  .٢/٥٦ املوسوعة الفقهية − ١٩
َولقد سبقت كلمتنا لعبادنا املرسلني {:  أخرجه البخاري يف صحيحه كتاب التوحيد باب −  ٢٠ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ َُْ َ َ َ ََ ُ ْ َْ َ َ َ

ومسلم يف صحيحه كتاب القدر باب كيفية اخللق ) . ٧٠١٦(رقم  . ٢٧١٣/ ٦) ١٧١الصافات (}
 ).٦٦٦٥(رقم  . ٤٠٦ /١٦زقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته اآلدمي يف بطن أمه وكتابة ر

  .٢/٢٣٨ رد املحتار عىل الدر املختار − ٢١
ًوأخرجه أيضا أبو  . ٣/١٣٢٢ مسلم يف صحيحه كتاب احلدود باب من اعرتف عىل نفسه بالزنا − ٢٢

الدارقطني و .٤/١٥٢ برمجها من جهينة داود يف سننه كتاب احلدود باب املرأة التي أمر النبي 
والبيهقي يف سننه الكرب كتاب اإلقرار باب من  . ٣/٩٢يف سننه كتاب احلدود والديات وغريه 

 .٦/٨٣جيوز إقراره 
 .٢٨/٤٥ املوسوعة الفقهية − ٢٣
 .٣/٣٨٢ التاج واإلكليل − ٢٤
 .١/٤٧٧ رشح منتهى اإلرادات − ٢٥
 .٢/٢٧٦ تفسري القرطبي − ٢٦
 .٢/١٤٠ تفسري الطربي − ٢٧
 .٢/١٥١ليل رشح خمترص خليل  منح اجل− ٢٨
 أخرجه الرتمذي يف سننه كتاب الصوم باب ما جاء يف الرخصة يف األفطار للحبىل واملرضع − ٢٩
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وابن ماجه يف سننه كتاب الصيام باب ما جاء يف اإلفطار للحامل واملرضع ) . ٧١٥(رقم  . ٣/٩٤
 )حديث حسن: قال الرتمذي ). (١٦٦٧( رقم  . ١/٥٣٣
 . ٣/٢٦٧...  خزيمة يف صحيحه كتاب الصيام باب الرخصة للحامل واملرضع يف اإلفطار  أخرجه ابن− ٣٠

 ).٢٠٤٢(رقم 
ومسلم يف صحيحه  . ٦/٢٥٣١ أخرجه البخاري يف صحيحه كتاب الديات باب جنني املرأة − ٣١

 . ٨/٤والنسائي يف سننه كتاب القسامة باب دية اجلنني  . ٣/١٣٠٩كتاب القسامة باب دية اجلنني 
 .٢/٥٩ املوسوعة الفقهية − ٣٢
 .١٠/٣٠٦فتح القدير  . ٦/١٤١ تبيني احلقائق − ٣٣
 .٨/٣٢٦ املغني − ٣٤
 أخرجه البخاري يف صحيحه كتاب املغازي باب غزوة الطائف يف شـوال سـنة ثـامن , ويف كتـاب − ٣٥

ومسلم يف صحيحه كتاب اإليامن باب  . ١٣/٥٤٦ , ٨/٣٦٦الفرائض باب من ادعى إىل غري أبيه 
وأبو داود يف سـننه كتـاب األدب بـاب يف الرجـل  . ١/٨٠بيان حال من رغب عن أبيه وهو يعلم 

وابن ماجه يف سننه كتاب احلدود باب مـن ادعـي إىل غـري أبيـه أو  . ٤/٣٣٠ينتمي إىل غري مواليه 
والدارمي يف سننه كتاب الـسري بـاب يف الـذي ينتمـي إىل غـري مواليـه  . ٢/٨٧٠توىل غري مواليه 

٢/٢٤٤. 
والنـسائي يف سـننه  . ٢/٢٧٩ أخرجه أبو داود يف سننه كتاب الطالق بـاب التغلـيظ يف االنتفـاء − ٣٦

وابن ماجه يف سننه كتاب الفرائض بـاب  . ١٨٠ − ٦/١٧٩كتاب الطالق  باب االنتفاء من الولد 
والدارمي يف سـننه كتـاب النكـاح بـاب مـن جحـد ولـده وهـو يعرفـه  . ٢/٩١٦من أنكر ولده 

حتفـة . عىل رشط مـسلم : واحلديث صححه ابن حبان , والدارقطني , واحلاكم وقال  . (٢/١٥٣
 .)٣/٢٢٦تلخيص احلبري  . ٢/٤١١املحتاج 

الزواجر عن  . ٧/٢٢٨فتح الباري  . ٢٠٩ – ٢/٢٠٨ انظر إحكام األحكام رشح عمدة األحكام −٣٧
 .١٠٠ − ٢/٩٩اقرتاف الكبائر

 .٢/١٠٠ئر  انظر الزواجر عن اقرتاف الكبا− ٣٨
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َادعـوهم آلبـائهم هـو أقـسط عنـد اهللاَِّ { أخرجه البخـاري يف صـحيحه كتـاب التفـسري  بـاب − ٣٩ ِ ُِ َ ْ ْْ َ َ ُ َ ُ ُ ِْ ِ{ 
ومسلم يف صحيحه كتاب فـضائل الـصحابة ريض اهللا ) . ٤٥٠٤(رقم  . ٤/١٧٩٥) ٥األحزاب (

 ).٦٢١٢(رقم  . ١٥/١٩٠تعاىل عنهم باب فضائل زيد ابن حارثة و أسامة بن زيد ريض اهللا عنهام 
 .١٢٢−١٠/١٢١ املوسوعة الفقهية  − ٤٠
 .٧٧−٧٦ص)  حقوقه التي كفلها اإلسالم – حياته –نشأته (  راجع الطفل يف الرشيعة اإلسالمية − ٤١
والرتمذي يف  . ٤/٣٢٨ أخرجه أبو داود يف سننه كتاب األدب باب يف الصبي يولد فيؤذن يف أذنه − ٤٢

 ٥٣٨ , ١٨/ ٧وأمحد بن حنبل يف املسند  . ٤/٩٧ان يف أذن املولود سننه كتاب األضاحي باب األذ
 ).حديث حسن صحيح: قال الرتمذي . (٣/١٩٧واحلاكم يف املستدرك كتاب معرفة الصحابة . 
 .٤/٢٧٣تلخيص احلبري . التابعة من اجلن :  أم الصبيان هي − ٤٣
هكـذا أورد احلـديث يف : ر قال صـاحب منتقـى األخبـا. (١٢/١٥٠ أخرجه أبو يعىل يف مسنده − ٤٤

 ).٤/٢٧٣وانظر تلخيص احلبري  . ٥/١٦٤نيل األوطار . التلخيص ومل يتكلم عليه 
 .٣/١٦٢ اجلامع ألحكام القرآن , للقرطبي − ٤٥
 .٢٨−٢٧ الرضع واألطفال الصغار , رونالد وسينثيا ص− ٤٦
 .٥٦ راجع مسؤولية األب املسلم ص− ٤٧
حـرضت :  عائشة عن جدامة بنت وهب أخت عكاشة قالـت  وذلك يف ما رواه مسلم بسنده عن− ٤٨

 لقد مهمت أن أهنى عن الغيلة فنظرت يف الروم وفارس فـإذا ":  يف أناس وهو يقول رسول اهللا 
أخرجه مسلم يف صحيحه كتاب النكاح باب  . "هم يغيلون أوالدهم فال يرض أوالدهم ذلك شيئا 

وأبو داود يف سننه كتاب الطب باب يف  . ٢/١٠٦٦جواز الغيلة وهي وطء املرضع وكراهة العزل 
 . ٤/٩الغيل 

 .١٦٨ انظر حتفة املودود بأحكام املولود ص− ٤٩
مسؤولية األب املسلم  . ٩٥−٩٣ص) ١( الطفل واسمه , ألمني فارس , جملة رسالة املعلم العدد − ٥٠

 .٥٧ص
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 .١٠٢أحكام املولود صحتفة املودود ب . ٢/٣٣٦ راجع زاد املعاد يف هدي خري العباد , له − ٥١
والتربيزي يف  . ٦/٤٠١...  أخرجه البيهقي يف شعب اإليامن كتاب حقوق األوالد واألهلني − ٥٢

سكت عنه البيهقي . (٢/٣٩٣مشكاة املصابيح كتاب النكاح باب الويل يف النكاح واستئذان املرأة 
 )., ومل أقف يف ما تيرس يل من املصادر من تكلم عنه

: ((  فقـال ملا ولدت فاطمة احلـسن جـاء النبـي :  قال − ريض اهللا عنه −يب طالب  عن عيل بن أ− ٥٣
ًقلت سميته حربا قال بل هو  حسن : (( قال . ًقلت سميته حربا : قال )) . أروين ابني ما سميتموه 

قلـت سـميته : قال )) أروين ابني ما سميتموه : ((  فقال فلام ولدت احلسني جاء رسول اهللا )) . 
أروين ابنـي مـا : ((  قـال ثم ملا ولدت الثالث جاء رسـول اهللا )) . بل هو  حسني (( : فقال . ًبا حر

: إنام سميتهم باسم ولـد هـارون : بل هو  حمسن , ثم قال : (( قال . ًسميته حربا : قلت )) . سميتموه 
ب مـن مناقـب أخرجه احلاكم يف املستدرك كتـاب معرفـة الـصحابة بـا . ))شرب , وشبري , ومشرب 

 ).وصحح سنده ووافقه الذهبي. (٣/١٨٠  احلسن و احلسني ابني بنت رسول اهللا 
 ).وصحح سنده . (٤/٢٧٥ أخرجه احلاكم يف املصدر السابق كتاب األدب − ٥٤
 ).وصحح سنده . (٤/٢٧٤ً أخرجه احلاكم يف املصدر السابق كتاب األدب أيضا − ٥٥
 . املصدر السابق نفس املوضع− ٥٦
وأبو داود يف سننه كتاب  . ٢/٢٢٣رجه البخاري يف األدب املفرد كتاب أحب األسامء إىل اهللا  أخ− ٥٧

والنسائي يف سننه كتاب اخليل باب ما يستحب من شية . ٤/٢٨٨األدب باب يف تغيري األسامء 
 .١٣/٨٦وأبو يعىل يف مسنده  . ٦/٢١٨اخليل 

 .١/٨٣ح علوان  راجع تربية األوالد يف اإلسالم , لعبد اهللا ناص− ٥٨
 .٤٢٢املصباح املنري ص . ٣٢٣ املغرب يف ترتيب املعرب ص− ٥٩
  .٤/٢٥٦حاشيتا قليويب وعمرية  . ١/٤٥٨ أسنى املطالب − ٦٠
 .١/٦١٦رشح منتهى اإلرادات  . ٧/٢٢٩ األم − ٦١
 .٥/١٢٧ بدائع الصنائع − ٦٢
 .٤/٣٨٩ التاج واإلكليل − ٦٣
والرتمذي يف سننه كتاب  . ٣/١٠٣ باب يف العقيقة  أخرجه أبو داود يف سننه كتاب الضحايا− ٦٤
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 . ٧/١٦٦والنسائي يف سننه كتاب العقيقة باب متى يعق  . ٤/١٠١األضاحي باب من العقيقة 
. ٥/٦٣٩وأمحد بن حنبل يف املسند  . ٢/١٠٥٦وابن ماجه يف سننه كتاب الذبائح باب العقيقة 

 ).هذا حديث حسن صحيح: وقال فيه الرتمذي (
) . ٢٨٣٨(رواية رقم  . ٣/١٠٦رجها أبو داود يف سننه كتاب الضحايا باب يف العقيقة  أخ− ٦٥

 ٥/٦٣٢وأمحد بن حنبل يف املسند  . ١/٥١١كتاب األضاحي باب السنة يف العقيقة والدارمي يف سننه 
 ).٢/٥٣٧التحفة .  أخرجه احلاكم وقال صحيح اإلسناد :وقال صاحب حتفة املحتاج . (
 .٥/١٧٢ية يف رشح البهجة الوردية  الغرر البه− ٦٦
 .٨/٤٠٩املجموع , للنووي  . ٣٦٤−٩/٣٦٣ املغني − ٦٧
والرتمذي يف سننه كتاب  . ٣/١٠٥ أخرجه أبو داود يف سننه كتاب الضحايا باب يف العقيقة − ٦٨

والنسائي يف سننه كتاب العقيقة  . ٤/٩٨ باب األذان يف أذن املولود األضاحي عن رسول اهللا 
 . ٢/١٠٥٦وابن ماجه يف سننه كتاب الذبائح باب العقيقة  . ٧/١٦٥عقيقة عن اجلارية باب ال

وأمحد بن حنبل يف املسند  . ١/٥١١والدارمي يف سننه كتاب األضاحي باب السنة يف العقيقة 
 ).هذا حديث حسن صحيح: وقال فيه الرتمذي .(٧/٥٢٦
 .٨/٤١٣موع املج . ٩/٣٦٤املغني  . ٣/١٠٢ املنتقى رشح املوطأ − ٦٩
والبيهقي يف سننه الكرب  . ٢/٥٠٥ أخرجه مالك يف املوطأ كتاب العقيقة باب ما جاء يف العقيقة − ٧٠

رواه احلاكم يف مناقب : قال صاحب حتفة املحتاج . (١٤/٢٥٣كتاب الضحايا باب العقيقة سنة 
 ).٢/٥٣٨التحفة . احلسني من مستدركه وقال صحيح اإلسناد 

 .٤/٣٩٠التاج واإلكليل  . ٨/٤١٣ املجموع − ٧١
 .٤/١١١ اإلنصاف − ٧٢
 . تقدم خترجيه قبل قليل− ٧٣
والبيهقي يف سننه الكرب كتاب الضحايا باب ما جاء  . ٧/٥٣٧ أخرجه أمحد بن حنبل يف املسند − ٧٤

تفرد به ابن عقيل , : سكت عنه البيهقي وقال. (١٤/٢٦٣...  يف التصدق بزنة شعره فضة 
ًقال البيهقي تفرد به بن عقيل , وسكت ابن حجر أيضا عن : حجر فقال وكذلك نقل عنه ابن 

 ). ٤/١٤٨تلخيص احلبري . احلديث 
 .٥/٣١٢ الفتاو اهلندية − ٧٥
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 .١٣٩−١٣٨املغرب يف ترتيب املعرب ص . ٨ طلبة الطلبة ص− ٧٦
 .١٢٤−١/١٢٣اإلنصاف  . ٤/٣٩٤التاج واإلكليل  . ٧/٤٢١ العناية رشح اهلداية − ٧٧
 .١/١٢٤اإلنصاف  . ١/١٠١املغني  . ٧/٤٢١ناية رشح اهلداية  الع− ٧٨
والبيهقي يف سننه الكرب كتاب األرشبة باب السلطان  . ٦/٧٣ أخرجه أمحد بن حنبل يف املسند −  ٧٩

. هذا ال حجة فيه : وقال ابن حجر  . (١٣/١٤١. هذا إسناد ضعيف : يكره عىل اخلتان , وقال فيه 
 ).١٠/٣٤١فتح الباري 

ومسلم يف صحيحه  . ٥/٢٢٠٩أخرجه البخاري يف صحيحه كتاب اللباس باب قص الشارب  − ٨٠
وأبو داود يف سننه كتاب الرتجل باب يف أخذ  . ١/٢٢٢كتاب الطهارة باب خصال الفطرة 

 .١/١٣والنسائي يف سننه كتاب الطهارة باب ذكر الفطرة االختتان  . ٤/٨٤الشارب 
 .١٩/٢٧ املوسوعة الفقهية − ٨١
 .١/٥٩٦حاشية العدوي  . ٥/٣٠٢الفتاو الكرب  . ١/٣٤٨ املجموع − ٨٢
 "ً واختذ اهللا إبراهيم خليال ":  أخرجه البخاري يف صحيحه كتاب األنبياء باب قول اهللا تعاىل − ٨٣

 .٤/١٨٣٩ ومسلم يف صحيحه كتاب الفضائل باب من فضل إبراهيم اخلليل  .٣/١٢٢٤
 .٤/٢١٢ حاشيتا قليويب وعمرية − ٨٤
وأمحد بن حنبل  . ١/٩٨ أخرجه أبو داود يف سننه كتاب الطهارة باب الرجل يسلم فيؤمر بالغسل − ٨٥

 ).٤/٨٢تلخيص احلبري . فيه انقطاع : قال ابن حجر . (٤/٤٢٥يف املسند 
 .١٩/٢٨ املوسوعة الفقهية − ٨٦
تانني , واللفظ اخل أخرجه مسلم يف كتاب احليض باب نسخ املاء من املاء ووجوب الغسل بالتقاء − ٨٧

ب الغسل إذا التقى اخلتان ومالك يف كتاب الطهارة باب واج . ٢٧٢ / ١, صحيح مسلم له
 .٩٧ / ٦وأمحد بن حنبل يف املسند  . ٤٦ / ١ املوطأ  ,اخلتان

 .١/٨٠ كشاف القناع − ٨٨
 .١٩٢٨ املوسوعة الفقهية − ٨٩
 .١/١٠١ املغني − ٩٠
: قسم الفـقه :  حممد بن صالح العثيمني , املكتبة املقروءة ً نقال عن املوقع الرسمي لفضيلة الشيخ− ٩١
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 .باب السواك وسنن الوضوءاملجلد األول , . الرشح املمتع عىل زاد املستقنع 

 .١/٣٥١ املجموع − ٩٢
 .١٩/٢٩ املوسوعة الفقهية − ٩٣
 كتاب والرتمذي يف سننه . ٢/٢٨٣ أخرجه أبو داود يف سننه كتاب الطالق باب من أحق بالولد − ٩٤

حديث حسن صحيح : وقال فيه . األحكام باب ما جاء يف ختيري الغالم بني أبويه إذا افرتقا 
وابن  . ٦/١٨٥والنسائي يف سننه كتاب الطالق باب إسالم أحد الزوجني وختيري الولد .٣/٦٣٨

والدارمي يف سننه كتاب  . ٢/٧٨٨ماجه يف سننه كتاب األحكام باب ختيري الصبي بني أبويه 
وقال ابن . (٢/٢٤٦وأمحد بن حنبل يف املسند .٢/١٧٠طالق باب يف ختيري الصبي بني أبويه ال

 ).٤/١٢تلخيص احلبري . صححه بن القطان : حجر 
وابن  . ٦/١٨٥ أخرجه النسائي يف سننه كتاب الطالق باب إسالم أحد الزوجني وختيري الولد − ٩٥

وأمحد بن حنبل يف املسند  .٢/٧٨٨أبويه ماجه يف سننه كتاب األحكام باب ختيري الصبي بني 
 ).٢/٨٢الدراية يف ختريج أحاديث اهلداية . وصححه ابن القطان . (٤٤٧ , ٥/٤٤٦
القضاء واحلكم يف اخلصومات األحاديث النبوية املتصلة ب( أوردت هذه املسألة يف بحثي − ٩٦

  هذا البحث , وألمهية هذه ًونظرا لكوين مل أطبع الرسالة حتى كتابة) . , رسالة الدكتوراه١/٣٣٠
املسألة هنا فإنني اضطررت إىل إدراجها يف هذا البحث , حتى ال أحيل القارئ الكريم إىل بحث 

 .  غري مطبوع
كـشاف القنـاع  . ٥/٦١٩الفروع  . ١١/٤١٥املغني  . ٤/٤٠٦الغرر البهية  . ٥/٩٩ راجع األم − ٩٧

٥/٥٠١. 
 .٥/٤٩٩ كشاف القناع − ٩٨
 .٥/١٩٨مغني املحتاج  . ٨/٣٦٠  حتفة املحتاج− ٩٩
 .٥/٥٠١كشاف القناع  . ٩/٤٢٩اإلنصاف  . ١١/٤١٥ املغني − ١٠٠
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 .٥/٥٠٢كشاف القناع  . ١١/٤١٨ راجع املغني − ١٠١
 .٧/٢٣١هناية املحتاج  . ٤/٩٢حاشيتا قليويب وعمرية  . ٢/٤١ أسنى املطالب − ١٠٢
 .٤/١٠٨حاشية البيجرمي عىل اخلطيب  . ٧/٢٣١ هناية املحتاج − ١٠٣
 .٣/٢٥١رشح منتهى اإلرادات  . ٩/٤٣٠اإلنصاف  . ٧/٢٣٤ انظر هناية املحتاج − ١٠٤
 .٧/٢٣٤هناية املحتاج  . ٤/٤٠٨ انظر الغرر البهية − ١٠٥
هناية املحتاج  . ٨/٣٦٣حتفة املحتاج  . ٥/٦٧٠مطالب أويل النهى  . ٩/٤٣٠ راجع اإلنصاف − ١٠٦

٧/٢٣٤. 
 . ٤/٢٠٧رشح خمتـرص خليـل  . ٥٦٨ – ٣/٥٦٧حتـار رد امل . ٤/١٨٦ راجع البحـر الرائـق − ١٠٧

 .٢/٥٢٦حاشية الدسوقي 
 .٤٨٢ − ١/٤٨١جممع األهنر  . ٤/٤٢بدائع الصنائع  . ٥/٢٠٧ املبسوط − ١٠٨
 .٤٠٩ − ٢/٤٠٨جواهر اإلكليل  . ٦/١٨٦املنتقى رشح املوطأ  . ٢/٢٥٩ املدونة − ١٠٩
 .١/٤١٢ر احلكام رشح غرر األحكام در . ٤/٢٧١فتح القدير  . ٤/٣٧١ العناية رشح اهلداية − ١١٠
 .١/٤٨٢جممع األهنر  . ٤/١٨٤ البحر الرائق − ١١١
 .٢/٥٢٦حاشية الدسوقي  . ٢/١٣٠حاشية العدوي  . ٥/٢٥٩ املدونة − ١١٢
 .٤/٣٧٣العناية رشح اهلداية  . ٣/٤٩ تبيني احلقائق − ١١٣
 .٣/٥٦٨رد املحتار  . ٤/٣٧٣فتح القدير  . ٤/٣٧٣ العناية رشح اهلداية − ١١٤
 . ٢/٢٧٣خرجه أبو داود يف سننه كتاب الطالق باب إذا أسلم أحد األبوين مع من يكون الولـد  أ− ١١٥

 ).٢/٢٢٥املستدرك  .  هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه :وقال احلاكم (
إن :  فقالـت جاءت امرأة إىل النبـي : (  قال – ريض اهللا عنه – وذلك يف رواية عن أيب هريرة − ١١٦

هـذا  : (( ريد أن يذهب بابني , وقد سقاين من بئر أيب عنبة ونفعنـي , فقـال النبـي زوجي ي
أخرجه النسائي يف سننه ) . فأخذ بيد أمه , فانطلقت به )) أبوك وهذه أمك فخذ بيد أهيام شئت 
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قـال ) . (٥٦٩٠(رقـم  . ٣/٣٨٢الزوجني وختيري الولد الكرب كتاب الطالق باب إسالم أحد 

 ).٢/٢٥٩ خالصة البدر املنري . صحيح اإلسناد , وصححه ابن القطان أيضا :ابن امللقن 
 .٤/١٨٦البحر الرائق  . ٤/٣٧٤فتح القدير  . ٤/٣٧٣ راجع العناية رشح اهلداية − ١١٧
 .١٢٢− ١٢١ الطفل املثايل , عبد الغني اخلطيب ص− ١١٨
 .١٠ علم نفس النمو , زهران ص− ١١٩
 .١/١٩طب  منهج الرتبية اإلسالمية , حممد ق− ١٢٠
 أخرجه الرتمذي يف سننه كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول اهللا صىل اهللا عليه − ١٢١

 , ٤٩٩ , ٤٨٢/ ١وأمحد يف املسند ) . ٢٥١٦(رقم . ٥٧٥/ ٤) بدون ترمجة(وسلم باب 
 ).هذا حديث حسن صحيح: وقال فيه الرتمذي . (٥٠٥

 .١٨٦−٧/١٨٥ حتفة األحوذي − ١٢٢
رقـم  . ٦١٦/ ١واحلاكم يف املستدرك كتاب اجلنائز   . ٣/٢٦٠ بن حنبل يف املسند  أخرجه أمحد− ١٢٣

 ).هذا حديث صحيح عىل رشط مسلم ومل خيرجاه: وقال فيه احلاكم ). (١٣٤٢(
رقـم . ٥/٧٣٤ويف األوسـط ) . ١٣١٥١(رقـم  . ١٢/٢٢٦ أخرجه الطرباين يف املعجم الكبري − ١٢٤

 وفيـه − ويف الصحيح طـرف مـن أولـه −اين يف األوسط رواه الطرب: قال اهليثمي ) . (٤٥٤٨(
 ). ٣/٢١١ جممع الزوائد .مسلمة بن سامل اجلهني ضعفه الدارقطني 

 . ٥/٢٠٥٦ أخرجه البخاري يف صحيحه كتاب األطعمة باب التسمية عـىل الطعـام واألكـل بـاليمني − ١٢٥
ب وأحكــامهام ومــسلم يف صــحيحه كتــاب األرشبــة بــاب آداب الطعــام والــرشا) . ٥٠٦١(رقــم 
 بـاب مـا جـاء يف والرتمذي يف سننه كتاب األطعمة عن رسـول اهللا ) . ٥٢٣٧(رقم  . ١٣/١٩٣

 ).١٨٥٧(رقم  . ٤/٢٥٣التسمية عىل الطعام 
 .١٣/١٩٣ رشح النووي عىل صحيح مسلم − ١٢٦
) . ٢٦٢٢(رقـم  . ٢/٤٥ أخرجه أبو داود يف سننه كتاب اجلهاد باب من قال إنه يأكل مما سقط − ١٢٧

وابن ماجه يف سننه كتاب التجارات باب من مر عىل ماشـية قـوم أو حـائط هـل يـصيب منـه 
مل أجـد يف ) . (١٩٨٣٠(رقـم  . ٦/٧وأمحد يف املسند ) . ٢٢٩٩(رقم  . ٢/٣١٨) واللفظ له(

. رجه احلاكم , والبيهقي وسكتا عنهاملصادر من تكلم عىل إسناد احلديث , وقد أخما تيرس يل من 
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 ).١٠/٢ السنن الكرب  .٣/٥٠٢املستدرك 

 .٦/١٢٥ املوسوعة الفقهية   − ١٢٨
رقــم  . ٢/٨٢٩بــاب يف الــرشب ) الــرشب( أخرجــه البخــاري يف صــحيحه كتــاب املــساقاة − ١٢٩

ومسلم يف صحيحه كتاب األرشبة باب اسـتحباب إدارة املـاء واللـبن ونحومهـا عـن . )٢٢٢٤(
ومالك ) . ٢٢٣١٧(رقم  . ٦/٤٥٦وأمحد يف مسنده ) . ٥٢٦٠( رقم  .١٣/٢٠١يمني املبتدئ 

رقـم  . ٢/٩٢٦ بـاب الـسنة يف الـرشب ومناولـة عـن اليمـني يف املوطأ كتاب صفة النبـي 
)٧٧١.( 

رقـم  . ١/٧٤ أخرجه البخاري يف صحيحه كتاب الوضوء بـاب التـيمن يف الوضـوء والغـسل − ١٣٠
رقـم  . ٣/١٥٣ومسلم يف صحيحه كتاب الطهارة بـاب التـيمن يف الطهـور وغـريه ) . ١٦٦(
 ).٢٥٠١٨(رقم  , ٧/٢٦٩وأمحد يف املسند ) . ٦١٦(

 .٢٥/٣٦٧املوسوعة الفقهية  . ٥/١٧٧ كشاف القناع − ١٣١
 .٦ راجع أسس الرتبية وعلم النفس , أمحد يوسف ص− ١٣٢
 .٣/٣٩٩ الفتاو الكرب , له − ١٣٣
 .٨٢ خصائص التطور اإلسالمي , سيد قطب ص− ١٣٤
ويف ذلك االعرتاف ما يكفي إلثبات جهد : ىل كالم جب ً يقول األستاذ حممد قطب معلقا ع− ١٣٥

انظر منهج الرتبية . املسلمني امللموس يف ترقية العلوم نظرهيا وجتريبها وقت أن كانوا مسلمني 
 .١/١١٩اإلسالمية , ملحمد قطب 

 .٣١٠−٩/٣٠٧ راجع الفتاو الكرب , البن تيمية − ١٣٦
  ء باب فضل االجتامع عىل تالوة القرآن والذكر أخرجه مسلم يف صحيحه كتاب الذكر والدعا− ١٣٧

والرتمذي  . ٣/٣١٧وأبو داود يف سننه كتاب العلم باب احلث عىل طلب العلم  . ٤/٢٠٧٤ 
والدارمي يف سننه كتاب األبواب  . ٥/٢٨ يف سننه كتاب العلم باب العلم عن رسول اهللا 

 .٢/٤٩٧يف مسنده وأمحد بن حنبل  . ١/١٠٤املتفرقة باب فضل العلم والعامل 
كتاب األحكام باب ترمجة احلكام وهل جيوز ترمجان واحـد  ً أخرجه البخاري يف صحيحه معلقا− ١٣٨

 . ٣/٣١٨وأبــو داود يف ســننه كتــاب العلــم بــاب روايــة حــديث أهــل الكتــاب  . ١٥/٩٤
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هـذا حـديث : وقـال فيـه . والرتمذي يف سننه كتاب االستئذان باب ما جاء يف تعليم الرسيانية
 .٥/١٨٦وأمحد ابن حنبل يف املسند  . ٥/٦٤سن صحيح ح

 . ٢/٦٧٠  أخرجه احلاكم يف املستدرك كتاب تواريخ املتقدمني باب آيات رسول اهللا − ١٣٩
وقال فيه . (١٥/٢٥٢والبهيقي يف سننه الكرب كتاب الشهادة باب بيان مكارم األخالق 

 ).هذا حديث صحيح عىل رشط مسلم ومل خيرجاه: احلاكم 
 .٥٦−٥٥عبد الرزاق حسني ص.  انظر اإلسالم والطفل , د− ١٤٠
تربية األطفال يف رحاب اإلسالم , حممد  . ٤٧, ٤٠ راجع املشكالت السلوكية , للغربة ص− ١٤١

 .١٥٩النارص , خولة درويش ص
ْ النحل هي − ١٤٢ َالعطية واهلبة ابتداء من غري عوض وال استحقاق : ُّ ًنحله ينحلـه نحـال: يقال . ِ ْ َ َ َُ َُ  ; إذا َْ

 ).نحل ( مادة . ٩٥٦القاموس املحيط ص  . ٥/٢٩النهاية يف غريب احلديث . أعطاه ووهبه 
 . ٥/٥٢٦ أخرجه البخاري يف صحيحه كتاب اهلبة وفضلها والتحريض عليها باب اهلبة للولـد − ١٤٣

, ٣/١٢٤١ومسلم يف صحيحه كتـاب اهلبـات بـاب كراهيـة تفـضيل بعـض األوالد يف اهلبـة 
 . ٣/٢٩٢و داود يف سننه كتاب البيـوع بـاب يف الرجـل يفـضل ولـده يف النحـل وأب . ١٢٤٣

حـديث : وقال فيه . والرتمذي يف سننه كتاب األحكام باب ما جاء يف النحل التسوية بني الولد
والنسائي يف سننه كتاب النحل باب ذكـر اخـتالف ألفـاظ النـاقلني  . ٣/٦٤٩حسن صحيح 

وابن ماجه يف سننه كتاب اهلبات باب الرجـل ينحـل  . ٦/٢٥٨ خلرب النعام ابن بشري يف النحل
وأمحـد  . ٢/٧٥٢ومالك يف املوطأ كتاب األقضية باب ما الجيوز مـن النحـل  . ٢/٧٩٥ولده 

  .٢٧٣ , ٤/٢٧١بن حنبل يف املسند 
 .٨/٢٩٧والبغوي يف رشح السنة  ) ١٦٢٣(  مسلم يف صحيحه برقم − ١٤٤
 . ٩/٩٩ملصنف كتـاب الوصـايا بـاب يف التفـضيل يف النحـل  أخرجه أخرجه عبد الرزاق يف ا− ١٤٥

جممـع . رواه البزار فقال حدثنا بعض أصحابنا ومل يسمه , وبقية رجاله ثقـات : وقال اهليثمي (
 ).ومل أقف عىل احلديث يف مسند الزار. ٨/١٥٦الزوائد 

 .٥/٦٦٦ املغني , البن قدامة − ١٤٦
وابن ماجه  . ٤/١٨٠٨ب رمحته الصبيان والعيال  أخرجه مسلم يف صحيحه كتاب الفضائل با− ١٤٧
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 .٢/١٢٠٩يف سننه كتاب األدب باب بر الوالد واإلحسان إىل البنات 

ومسلم يف  . ٥/٢٢٣٥ أخرجه البخاري يف صحيحه كتاب األدب باب رمحة الولد وتقبيله − ١٤٨
تاب وأبو داود يف سننه ك . ٤/١٨٠٨صحيحه كتاب الفضائل باب رمحته الصبيان والعيال 

 .٢/٤٧٨وأمحد بن حنبل يف املسند  . ٤/٣٥٥األدب باب قبلة الرجل ولده 
واحلاكم يف املستدرك  . ١/٤٧ أخرجه البخاري يف األدب املفرد كتاب الوالدات رحيامت − ١٤٩

 .٤/١٩٦كتاب الرب والصلة باب الرب والصلة 
ند بكاء الصبي  أخرجه البخاري يف صحيحه كتاب اجلامعة واإلمامة باب أخف الصالة ع− ١٥٠

وابن  . ١/٢٠٩وأبو داود يف سننه كتاب الصالة باب ختفيف الصالة ألمر حيدث  . ١/٢٥٠
 .١/٣١٦ماجه يف سننه كتاب إقامة الصالة باب اإلمام خيفف الصالة إذا حدث أمر 

 . ١/١٩٣...  أخرجه البخاري يف صحيحه كتاب سرتة الصالة باب إذا محل جارية صغرية − ١٥١
يحه كتاب املساجد ومواضع الصالة باب جواز محل الصبيان يف الصالة ومسلم يف صح

والنسائي يف  . ١/٢٤١وأبو داود يف سننه كتاب الصالة باب العمل يف الصالة  . ١/٣٨٥
 .٢/٩٥سننه كتاب اإلمامة باب ما جيوز لإلمام من العمل يف الصالة 

 .١/٨٢ تربية األوالد , عبد اهللا علوان− ١٥٢
ومـسلم يف  . ٥/٢٢٩١... اري يف صـحيحه كتـاب األدب بـاب الكنيـة للـصبي  أخرجه البخ− ١٥٣

وأمحـد بـن  . ٣/٢٢٩١... صحيحه كتاب األدب باب استحباب حتنيك املولود عنـد والدتـه 
 .٤/٤١حنبل يف املسند 

 .٤/٢٠٧ املسند − ١٥٤
 .١٠/٥٨٤ فتح الباري − ١٥٥
وأمحد بن حنبل يف  . ٤/٣٥٨ املزاح  أخرجه الرتمذي يف سننه كتاب الرب والصلة باب ما جاء يف− ١٥٦

 ).هذا احلديث حديث صحيح غريب: وقال فيه الرتمذي . (٣/٥٦٣املسند 
وأمحد بن حنبـل يف املـسند  . ٥/٦٨٢ أخرجه الرتمذي يف سننه كتاب املناقب باب مناقب أنس − ١٥٧

 مـن هـذا حـديث ال نعرفـه إال: وقال فيه الرتمذي . (٧/١١٠وأبو يعىل يف املسند  . ٣/٥٨٠
 ).حديث جابر اجلعفي عن أيب نرص , وأبو نرص هو خيثمة البرصي رو عن أنس أحاديث

وأبـو داود يف سـننه  . ٢/٦٣٧ أخرجه البخاري يف صحيحه كتاب العمرة باب استقبال احلـاج − ١٥٨



    ٥١٤           ،אאאאאF٤٤Eא،١٤٢٩ 

  
والنسائي يف سننه كتاب مناسـك احلـج بـاب  . ٢/١٩٤كتاب املناسك باب التعجيل من مجع 

 .٥/٢١٢استقبال احلاج 
 أخرجه النسائي يف سننه كتاب التطبيق بـاب هـل جيـوز أن تكـون سـجدة أطـول مـن سـجدة − ١٥٩

والبيهقي يف سننه الكرب كتاب الـصالة بـاب  . ٤/٥٥٠وأمحد بن حنبل يف املسند  . ٢/٢٢٩
هذا حديث صـحيح : قال احلاكم . (٣/١٥٢الصبي يثوب عىل املصيل ويتعلق بثوبه فال يمنعه 

 ).٣/١٨١املستدرك .  ومل خيرجاه عىل رشط الشيخني
 .٣١٥ منهج الرتبية النبوية للطفل , حممد نور سويد ص− ١٦٠
 يتخوهلم باملوعظة والعلم كي  أخرجه البخاري يف صحيحه كتاب العلم باب ما كان النبي  − ١٦١

ومسلم يف صحيحه كتاب اجلهاد والسري باب يف األمر بالتيسري وترك  . ١/٢٢٠ال ينفروا 
 . ٧/١٨٧وأبو يعىل يف مسنده .٢٠٩ , ٣/١٣١وأمحد بن حنبل يف املسند . ٣/١٣٥٩ التنفري

والبغوي يف رشح السنة كتاب اإلمارة والقضاء باب ما عىل الوالة من التيسري ووعيد من غش 
 .١٠/٦٦الرعية 

 .١٩٨ تربية الطفل يف رحاب اإلسالم ص− ١٦٢
 .٣٠ص) ها الرتبية اإلسالمية وفالسفت( ً نقال عن األبرايش − ١٦٣
وقـال  . ٨/٢٤٦وأخرجـه أبـو يعـىل يف املـسند  .  ١/٦ً رواه مسلم يف صحيحه تعليقا يف املقدمـة − ١٦٤

بالنظر إىل أنه احـتج :  ثم قال بعده – وذكر احلديث − وأما قول مسلم يف خطبة كتابه :النووي 
حكم احلاكم به وأورده إيراد األصول ال إيراد الشواهد يقتىض حكمه بصحته , ومع ذلك فقد 

رشح النـووي عـىل صـحيح . أبو عبد اهللا احلافظ يف كتابه كتاب معرفة علوم احلديث بـصحته 
 .١/١٩مسلم 

 .١/١١ أخرجه مسلم يف صحيحه يف املقدمة − ١٦٥
 أخرجه البخاري يف صحيحه كتاب العلم باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية أن ال − ١٦٦

 .١/٥٩يفهموا 
 سننه الكرب كتاب الصالة باب القصد يف العبادة و اجلهد يف املداومة  أخرجه البيهقي يف− ١٦٧
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رواه البيهقي يف السنن من طرق وفيه اضطراب , : وقال املناوي ) . (٤٨٤٨(رقم  . ٤/١٠٤
,  يف الصحايب أهو جابر , أو عائشةواضطرب. وموقوفا , روي موصوال , ومرسال , ومرفوعا 

 ).٢/٥٤٤فيض القدير . اريخ إرساله أو عمر , ورجح البخاري يف الت
 .١/١٩٩ جامع بيان العلم وفضله , البن عبد الرب − ١٦٨
 .٥/٢٧٨٨) بترصف( يف ظالل القرآن , سيد قطب − ١٦٩
وأبو  . ٤/٢٠٢٧ أخرجه مسلم يف صحيحه كتاب الرب والصلة باب فضل اإلحسان إىل البنات − ١٧٠

والرتمذي يف سننه كتاب الرب  . ٤/٣٣٨داود يف سننه كتاب األدب باب فضل من عال يتيام 
 .٤/٣١٩والصلة باب ما جاء يف النفقة عىل البنات واألخوات 

والرتمذي يف سننه  . ٤/٣٣٨ أخرجه أبو داود يف سننه كتاب األدب باب فضل من عال يتيام − ١٧١
 :وقال فيه الرتمذي . (٤/٣٢٠كتاب الرب والصلة باب ما جاء يف النفقة عىل البنات واألخوات 

 ).هذا حديث غريب
رجاله : قال احلافظ العراقي . (٤/٣٣٨ أبو داود يف سننه كتاب األدب باب فضل من عال يتيام − ١٧٢

 ).٦/١٧٨فيض القدير . موثقون 
املستدرك . هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه : قال احلاكم . (٢/٦٤١ يف املسند − ١٧٣

٤/١٩٥.( 
سكت عنه البيهقي يف . (٢/١٢١٠ واإلحسان إىل البنات  يف سننه كتاب األدب باب بر الوالد− ١٧٤

 ).٦/٤٠٧الشعب . ومل أجد يف ما تيرس يل من املصادر من تكلم عىل إسناده . شعب اإليامن 
 . ٥/٢٢٣٤ أخرجه البخاري يف صحيحه كتاب األدب باب رمحة الولد وتقبيله ومعانقته − ١٧٥

والرتمذي  . ٤/٢٠٢٧ن إىل البنات ومسلم يف صحيحه كتاب الرب والصلة باب فضل اإلحسا
 .٤/٣١٩يف سننه كتاب الرب والصلة باب ما جاء يف النفقة عىل البنات واألخوات 

 .١٠/٤٢٩ فتح الباري − ١٧٦
 .١٦/١٧٩ رشح النووي عىل صحيح مسلم − ١٧٧
والبيهقي يف شعب اإليامن باب حقوق األوالد  . ٥/١٤٩ أخرجه أمحد بن حنبل يف املسند − ١٧٨
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 ).هكذا جاء مرسال: قال فيه البيهقي . (٦/٤١٠واألهليني 
 .١/١٥٨ األدب املفرد − ١٧٩
وسعيد بن  . ٣/١١٥ أخرجه أبو داود يف سننه كتاب الوصايا باب ما جاء متى ينقطع اليتم − ١٨٠

والطرباين يف الصغري  . ١/٢٥٣منصور يف سننه باب ما جاء يف من طلق قبل أن يملك 
 احلق وابن القطان واملنذري وغريهم , وحسنه النووي أعله عبد: قال ابن حجر . (١/١١٦

 ).٣/١٠١تلخيص احلبري . متمسكا بسكوت أيب داود عليه 
 .١٦٣ راجع املهذب املستفاد لرتبية األوالد يف ضوء الكتاب والسنة , جاد اهللا اخلداش ص− ١٨١
سننه كتاب وأبو داود يف  . ٥/٢٠٣٢ أخرجه البخاري يف صحيحه كتاب الطالق باب اللعان − ١٨٢

والرتمذي يف سننه كتاب الرب والصلة باب ما جاء يف  . ٤/٣٣٨األدب باب يف من ضم اليتيم 
 .٢/٩٨٤ومالك يف املوطأ كتاب الشعر باب السنة يف الشعر  . ٤/٣٢١رمحة اليتيم وكفالته 

رحم اخلامس و السبعون من شعب اإليامن و هو باب يف :  أخرجه البيهقي يف شعب اإليامن باب − ١٨٣
قال اهليثمي فيه إسحاق بن إبراهيم الضبي : قال املناوي . (٧/٤٧٢الصغري و توقري الكبري 

خري بيت يف املسلمني بيت فيه اليتيم حيسن إليه (( وكان ممن خيطئ , لكن يشهد له خرب ابن ماجه 
ائد وانظر جممع الزو . ١/١٧٥فيض القدير )) . ورش بيت يف املسلمني فيه اليتيم يساء إليه 

٨/١٦٠.( 
والبخاري يف األدب املفرد  . ٢/١٢١٣ أخرجه ابن ماجة يف سننه كتاب األدب باب حق اليتيم − ١٨٤

رجال ابن ماجه موثقون , وقال : وقال املناوي . (١/٨٥باب خري بيت بيت فيه يتيم حيسن إليه 
 ).٣/٤٨٤فيض القدير . العراقي فيه ضعف 

ب اجلنائز باب ما يستحب من مسح رأس اليتيم وإكرامه  أخرجه البيهقي يف سننه الكرب كتا− ١٨٥
 ).٨/١٦٠جممع الزوائد . يف إسناده من مل يسم , وبقية مدلس : قال اهليثمي . (٤/٦٠

ِ الـمنـيئة علـى وزن فعيلة ٍ− ١٨٦ ُِ َ ٌالـجلد أول ما يدبغ ثم هو أفـيق ثم أديم: َ ِ َِ َ ٌَ ُ َ ُ َّْ َُ ْ ِمنأه يمنؤه منأ إذا: يقال . ِ ً َْ َ ََ ْ َُ َ 
ِّأنقعه فـي الدباغ  َْ ًو الـمنـيئة أيضا . َ ُ ِ النهاية يف غريب احلديث .  . ِّالـجلد ما كان فـي الدباغ: َ

 .١/١٦١لسان العرب  . ٤/٣٦٣
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رواه أمحد وفيه امرأتان مل أجد من : قال اهليثمي . (٦/٣٧٠ أخرجه أمحد بن حنبل يف مسنده − ١٨٧
 ).٦/١٦١ الزوائد جممع. وثقهام وال جرحهام وبقية رجاله ثقات 

 أخرجه البيهقي يف شعب اإليامن كتاب اخلامس والسبعون من شعب اإليامن و هو باب يف رحم − ١٨٨
سكت عنه البيهقي , ومل أجده عند غريه ) . (١١٠٤٣(رقم  . ٧/٤٧٤الصغري و توقري الكبري  
 )يف ما تيرس يل من املصادر

 .١٠٤ الطفل يف اإلسالم , حممد رشقاوي ص− ١٨٩
وأمحد بن حنبل يف  . ٤/٢٠٥٢خرجه مسلم يف صحيحه كتاب القدر باب يف األمر بالقوة  أ− ١٩٠

 .٣/٥٥املسند 
 .١٠٩وانظر الطفل يف اإلسالم ص . ٢/٣٤٨ نوادر األصول يف أحاديث الرسول − ١٩١
وأبو داود  . ٣/١٥٢٢ أخرجه مسلم يف صحيحه كتاب اإلمارة باب فضل الرمي واحلث عليه − ١٩٢

والرتمذي يف سننه كتاب التفسري باب من سورة  . ٣/١٣هاد باب يف الرمي يف سننه كتاب اجل
والدارمي  . ٢/٩٤٠وابن ماجه يف سننه كتاب اجلهاد باب الرمي يف سبيل اهللا  .٥/٢٧٠األنفال 

 .٥/١٥٨وأمحد بن حنبل يف املسند  . ٢/٦٤٩يف سننه كتاب اجلهاد باب يف فضل الرمي 
ُ الـحزور, بتشديد الو− ١٩٣ َّ َّالغالم الذي قد شب وقوي , وقيل : اوََ َالغالم إذا اشتد وقوي وخدم ; : َ َ َّ

ُهو الذي كاد يدرك ولـم يفعل ِ ْ  .   ١٨٧−٤/١٨٦لسان العرب . ُ
 أخرجه البخاري يف صحيحه كتاب اجلهاد والسري باب املجن ومن ترتس برتس صاحبه − ١٩٤

عد بن أيب وقاص ومسلم يف صحيحه كتاب فضائل الصحابة باب فضل س . ٣/١٠٦٤
وأمحد  . ٥/١٣٠والرتمذي يف سننه كتاب األدب باب ما جاء يف فداك أيب وأمي  . ٤/١٨٧٦

 .١/٢٢٠بن حنبل يف املسند 
وابن  . ٢/١٠٦٢ أخرجه البخاري يف صحيحه كتاب اجلهاد والسري باب التحريض عىل الرمي − ١٩٥

 وأمحد بن حنبل يف املسند  .٢/٩٤١ماجه يف سننه كتاب اجلهاد باب الرمي يف سبيل اهللا 
 .١٠/٥٠٢وأبو يعىل يف املسند  . ٤/٦٤٣

 ).٩/١٧جممع الزوائد . رواه أمحد وإسناده حسن : وقال اهليثمي . (١/٣٥٣ املسند − ١٩٦
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 . ٣/١٠٣٦ أخرجه البخاري يف صحيحه كتاب اجلهاد والسري باب اللهو باحلراب ونحوها − ١٩٧
 . ٢/٦١٠الرخصة يف اللعب الذي ال معصية فيه ومسلم يف صحيحه كتاب صالة العيدين باب 

 .٢/٥٩٤وأمحد بن حنبل يف املسند 
 .١١١ راجع الطفل يف اإلسالم ص− ١٩٨
: قال احلاكم . (٤/٣٦وأبو يعىل يف املسند  . ٢/٥٧.  أخرجه احلاكم يف املستدرك كتاب البيوع − ١٩٩

 ).هذا حديث صحيح ومل خيرجاه
وأمحد بن حنبل يف  . ٢/٦٩٢ة باب النفقة عىل العيال  أخرجه مسلم يف صحيحه كتاب الزكا− ٢٠٠

والبيهقي يف سننه الكرب كتاب النفقات باب فضل النفقة عىل األهل  . ٣/٢٤٣املسند 
١١/٤٧٧.  

وأمحد بن حنبل يف املسند  . ٢/١٣٢ أخرجه أبو داود يف سننه كتاب الزكاة باب يف صلة الرحم − ٢٠١
 ).١/٥٧٥املستدرك . ح اإلسناد ومل خيرجاه هذا حديث صحي: قال احلاكم . (٢/٣٤٣

 .٢/٦٩٢ يف صحيحه كتاب الزكاة باب فضل النفقة عىل العيال − ٢٠٢
قول الرشاد يف إنجاب  . ٢/١٣٤حاشية العدوي عىل كفاية الطالب الرباين  . ٦/٩٤ راجع األم − ٢٠٣

 .٨٧سليامن الفيفي ص. وتربية األوالد , د
 .١٥٧ نظام األرسة يف اإلسالم ص− ٢٠٤
حقوق ( تقدم خترجيه عند احلديث عن حق العدل واملساواة بني األبناء يف املعاملة , القسم الثاين − ٢٠٥

 ).األطفال الرتبوية
َّاجلاد هنا بمعنى املقطوع , وجد أي قطع : ّ جاد − ٢٠٦ ّجيد : ّهذه أرض جاد مائة وسق أي : ويقال . ّ

ً نخال جيد منها عرشون وسقا ذلك منها , فهو صفة للنخل التي وهبها ثمرهتا , يريد النهاية يف . ً
 ).جدد ( مادة . ١/١٣٤املغرب يف ترتيب املعرب  . ٢٤٥ – ١/٢٤٤غريب احلديث 

موضع قرب املدينة املنورة من ناحية الشام , فيه أموال ألهل املدينة , وهبا موضع :  الغابة − ٢٠٧
رشح  . ٤/١٨٢م البلدان معج . ٣/٩٨٩ , ٢/٥٢١معجم ما استعجم . الحتطاهبم ومنافعهم 

 .٤/٥٦الزرقاين عىل املوطأ 
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. ًاجلمع , والتملك , وكل من ضم شيئا إىل نفسه فقد حازه : ُحزتيه , واحلوز هو :  احتزتيه أي − ٢٠٨
 ).حزز ( مادة . ٦٨خمتار الصحاح ص . ٣/٢٧٤العني 

وهي زوج أيب بكر , ] صحابية جليلة [ حبيبة بنت خارجة بن زيد األنصاري :  بنت خارجة هي − ٢٠٩
 .٦٢ − ٧/٦١أسد الغابة  . − ريض اهللا عنهام – بني أيب بكر وأبيها الصديق , آخى النبي 

هي رؤية رآها أبو بكر يف مرضه الذي مات فيه أن زوجته حبيبة بنت خارجة : قيل :  أراها جارية − ٢١٠
 .نفس املوضعالسابق . أم كلثوم : وقد كانت كذلك وسمتها السيدة عائشة . تنجب أنثى 

وابن أيب شيبة يف  . ٢/٧٥٢أخرجه مالك يف املوطأ كتاب األقضية باب ما ال جيوز من النحل  −  ٢١١
والبيهقي  . ٤/٢٨٦املصنف كتاب البيوع واألقضية باب من قال ال جتوز الصدقة حتى تقبض 

 وعبد الرزاق يف املصنف.٦/١٧٠ رشط القبض يف اهلبة يف سننه الكرب كتاب اهلبات باب
بإسناد ...  أخرجه مالك وعبد الرزاق :قال ابن حجر . (٩/١٠١كتاب الوصايا باب النحل 

 ).٢/١٨٣الدراية يف ختريج أحاديث اهلداية . صحيح 
هناية  . ٨/٢٣٤األم  . ٢/١٥٩الفواكه الدواين  . ٤/٤٤٤رد املحتار  . ١٢/٥٦ راجع املبسوط − ٢١٢

 .٥/٤١٦املحتاج 
 .ً املتقدمة قريبا− ريض اهللا عنها −ئشة  انظر نص رواية السيدة عا− ٢١٣
والبيهقي يف سننه الكرب كتاب اهلبات باب ما يستدل به  . ٨/٢٣٤ أخرجه الشافعي يف األم − ٢١٤

 .. ٦/١٧٨أمره بالتسوية بينهم يف العطية عىل االختيار دون اإلجياب السنن الكرب عىل أن 
 , ومل أجد يف ٤/١٢٢نه يف نصب الراية  كام استشهد به الزيلعي وسكت عسكت عنه البيهقي ,(

 ).ما تيرس يل من املصادر من تكلم عن إسناده
 .٥/٤١٥هناية املحتاج  . ٣٠٨ – ٦/٣٠٧حتفة املحتاج  . ٤/٨٥ راجع رشح معاين اآلثار − ٢١٥
 .٤/٣٠٩كشاف القناع  . ٤/٦٤٤الفروع  . ٢٥٧ – ٨/٢٥٦ راجع املغني − ٢١٦
 .٨/٢٥٦ انظر املغني − ٢١٧
, ) ١٩(إىل رقم ) ٩(أللفاظ السابقة أوردها اإلمام مسلم يف صحيحه يف الروايات من رقم  مجيع ا− ٢١٨

يف املواضع السابقة . وهناك ألفاظ أخر تدل عىل ما ذهب إليه أصحاب هذا املذهب رصاحة 
 .من صحيح مسلم
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.( ٦/١٧٧ية  أخرجه البيهقي يف الكرب كتاب اهلبات باب السنة يف التسوية بني األوالد يف العط− ٢١٩
 ).٥/٢١٤فتح الباري . أخرجه البيهقي وإسناده حسن : قال ابن حجر 

 .٨/٢٥٧ املغني − ٢٢٠
مغني  . ٢/٢٦٢حاشية العدوي  . ٧/٨٢رشح خمترص خليل  . ٦/١٢٧ راجع بدائع الصنائع − ٢٢١

التجريد  . ٢٧١ – ٣/٢٧٠حاشية البيجرمي عىل اخلطيب  . ٥٦٧ – ٣/٥٦٦املحتاج 
٣/٢١٩. 

رشح منتهى اإلرادات  . ٧/١٣٦اإلنصاف  . ٨/٢٥٩املغني  . ٦/١٢٧دائع الصنائع  انظر ب− ٢٢٢
٢/٤٣٦. 

 .٨/٢٥٩ راجع املغني − ٢٢٣
 .٨/٢٠٦ املصدر السابق − ٢٢٤
لسان العرب . ذكر واألنثيى الولد اسم جيمع بني الواحد والكثري , وال:  قال ابن منظور − ٢٢٥

 ).ولد ( مادة . ١١٠٥اييس اللغة ص وانظر ما قاله أيضا ابن فارس يف معجم مق. ٣/٤٦٧
 .٤/٣٧٣هناية املحتاج  . ٥/١٧٦ راجع حتفة املحتاج − ٢٢٦
والرتمذي يف سننه كتاب النكاح  . ٢/٢٢٩ أخرجه أبو داود يف سننه كتاب النكاح باب يف الويل − ٢٢٧

 وابن ماجه يف سننه كتاب النكاح باب ال نكاح إال . ٣/٤٠٧باب ما جاء يف ال نكاح إال بويل 
 . ٢/٥٧٥والدارمي يف سننه كتاب النكاح باب النهي عن النكاح بغري ويل  . ١/٦٠٥بويل 

 ).هذا حديث حسن: وقال فيه الرتمذي . (١/٤١٥وأمحد ابن حنبل يف املسند 
 .٥٩ حقوق الطفل يف اإلسالم , كوثر املنياوي ص− ٢٢٨
( واالسم الوصاية ,  إيصاء أوىص فالن بكذا يويص: يقال , مصدر أوىص :  اإليصاء يف اللغة − ٢٢٩

سواء أكان القيام بذلك , أن يعهد إىل غريه يف القيام بأمر من األمور : وهو ) بفتح الواو وكرسها 
 .األمر يف حال حياة الطالب أم كان بعد وفاته 
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وهو إقامة اإلنسان غريه مقامه بعد وفاته يف , فاإليصاء بمعنى الوصية , أما يف اصطالح الفقهاء 
وذلك الشخص املقام , أو يف تدبري شئون أوالده الصغار ورعايتهم ,  من الترصفات ترصف

املغرب يف ترتيب املعرب  . ١٦٩طلبة الطلبة ص . ٣/٦٧راجع أسنى املطالب . يسمى الويص 
 .٦٦٢املصباح املنري ص . ٤٨٨−٤٨٧ص

 .٨/١٠٥ فتح القدير − ٢٣٠
 .٦/١٤٢ املغني − ٢٣١
 .٢/٤٥٢سوقي عىل الرشح الكبري حاشية الد . ١٩/٣٠ املبسوط − ٢٣٢
 .٧/٢٩٣اإلنصاف  . ٥/١٨٤الفروع  . ٦٩−٣/٦٨أسنى املطالب  . ٤/١٢٧ األم − ٢٣٣
 .٧/٢١٠ املوسوعة الفقهية − ٢٣٤
 .٨/١٩٢ رشح خمترص خليل − ٢٣٥
وبه . وروي ذلك عن رشيح . وتصح الوصية إىل املرأة يف قول أكثر أهل العلم :  قال ابن قدامة − ٢٣٦

, وأبو ثور , والشافعي , وإسحاق , واحلسن بن صالح , واألوزاعي , لثوري وا, مالك قال 
 .٦/١٤٣ املغني .وأصحاب الرأي 

 .٧/٢١١املوسوعة الفقهية  . ٧/٣ بدائع الصنائع − ٢٣٧
وابن أيب شيبة يف  . ٢/٥١٧ أخرجه الدرامي يف سننه كتاب الوصايا باب الوصية إىل النساء − ٢٣٨

يف كتاب الوقف سنده : وقال ابن حجر  . (٦/٢١٣ىل املرأة كتاب الوصايا باب الوصية إ
 ).٩٦ , ٣/٦٩تلخيص احلبري . صحيح 

حتفة  . ٨/٥٥٦التاج واإلكليل  . ٥٣٢−٥٣١رشح حدود ابن عرفة ص:  راجع الرشوط يف − ٢٣٩
 .٤/٤٥٢ حاشية الدسوقي  .٨٦−٧/٨٥املحتاج 

 .٣/٦٧ب أسنى املطال . ٨/٥٥٦التاج واإلكليل  . ٧/٢٨٦ اإلنصاف − ٢٤٠
 .٦/١٣٨ الفتاو اهلندية − ٢٤١
 .٦/١٤٥املغني  . ٣/١٧٨ حاشيتا قليويب وعمرية − ٢٤٢
 .١٠/٤٩٩ العناية رشح اهلداية − ٢٤٣
 .٤/٤٥٢ حاشية الدسوقي − ٢٤٤
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 .٤/٤٥٤ املصدر السابق − ٢٤٥
 .٧/٢١٤ املوسوعة الفقهية − ٢٤٦
 .٣٩٨جممع األهنر ص. ٧/٢١٠ املوسوعة الفقهية − ٢٤٧
 .٥/٥١١رد املحتار عىل الدر املختار  . ٥/١٥٣ بدائع الصنائع − ٢٤٨
 .٧/٢١٥ املوسوعة الفقهية − ٢٤٩


