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  يوم اليتيم وحق الطفل في شرعة اإلسالم
  الجزء الثاني

  

١ =حق الطفل في أال يضرالعنف األسرى( ضرباً مبرحاً ب(:  
مروا َأولَادكُم بِالصلَاة وهـم     : [قالصلَّى اللَّه علَيه وسلَّم     بن العاص أن النبي     عمرِو  عبد اهللا بن    عن  روى أحمد وأبو داود     

  ].  وفَرقُوا بينَهم في الْمضاجِعِ، واضرِبوهم علَيها وهم َأبنَاء عشْرٍ،اء سبعِ سنينَأبنَ
 .الفرق ثالث سنوات  فضرب عليها لعشر سنوات،     ال ، وقرر أمر بالصالة لسبع سنوات   أنه  : الحظإذن فهناك ضرب، ولكن     

 وال تضربه على ترك الصالة مدة ثـالث         ،وتعلم وتربي ابنك على الصالة     وأنت تحاول    ،مدة ثالث سنوات  أن  يعني  وهذا  
  .  فرض٥٣١٠ = يوم تقريبا ١٠٦٠=  شهر ٣٦= ثالث سنوات : وبتفصيل أكثر. سنوات

بمعدل خمس   خمسة آالف فريضة،     على مر  ألف يوم، و   مدةطيلة  أي أنك تحاول أن تربي ابنك على الصالة بدون ضرب           
  .يأتي دور الضربطيلة هذه الفترة الزمنية المحاوالت كل هذه ستنفد وبعد أن تُ .فرائض في اليوم الواحد

  
  : وعلى نقيض الضرب

  : مداعبة األطفاليستحب : أوالً
ومالعبتهم، والنـزول    ، والصبر على مزاحهم   ،قد بين النبي صلى اهللا عليه وسلم ضرورة مداعبة األبناء والترويح عنهم           ف

  : مإلى مستوى تفكيرهم وأحالمه
إمام النـاس فـي     ه الصالة والسالم وهو في      حيث كان الحسن والحسين رضي اهللا عنهما يعلوان ظهر النبي علي           -١

  ، الجماعةصالة
، وظل يحمله طيلة    وحملهومشى إليه   على المنبر فنزل عن المنبر      يخطب الجمعة   وقد دخل أحدهما المسجد وهو       -٢

 .مدة الخطبة

 ].كان له صبي فليتصاب لهمن [: كان معاوية رضي اهللا عنه يقولو -٣

كَان رسوُل اللَّه صلَّى    [ :عن ابنِ عباسٍ قَالَ   في سنن الترمذي    يحملهم في الطريق العام، بال أنفة، وال كبر، ف        وبل   -٤
        هقاتلَى عع يلنِ عنِ بيسَل الْحامح لَّمسو هلَيع لٌ  ،اللَّهجفَقَاَل ر :    كَبرالْم معن   ا غُلَامتَ يبكر،     لَّى اللَّهص فَقَاَل النَّبِي 

لَّمسو هلَيع:وه باكالر معنو .[ 

 فَـرَأى  ، ثُم خَرج يمشي،صلَّى َأبو بكْرٍ رضي اللَّه عنْه الْعصر[ :عن عقْبةَ بنِ الْحارِث قَالَ  وفي صحيح البخاري     -٥
لْعي نسانِالْحيبالص عم قَاَل،بو هقاتلَى عع لَهمفَح : "بِالنَّبِي بَِأبِي شَبِيهيلبِع لَا شَبِيه "،كحضي يلعو .[  

  
  : تقبيل األطفاليستحب : ثانياً

م الْحسن بن علي وعنْده الْـَأقْرع بـن حـابِسٍ           قَبَل رسوُل اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّ      [ :هريرةَ قَالَ ففي الصحيحين عن أبي     
 فَنَظَر ِإلَيه رسوُل اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسـلَّم ثُـم            . ِإن ِلي عشَرةً من الْولَد ما قَبلْتُ منْهم َأحدا         : فَقَاَل الَْأقْرع  ،التَّميمي جاِلسا 

  ].ن لَا يرحم لَا يرحم م:قَاَل
  



 ٢

  :  برفق ولين وتؤدةالنصيحة لألوالدتستحب : ثالثاً
، حتى وهو في سـن    برفق ولين  وبين النبي صلى اهللا عليه وسلم أهمية نصيحة الطفل وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر             

  .مبكرة
 وكَانَتْ يدي   ،ا في حجرِ رسوِل اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم        كُنْتُ غُلَام : [قالعمر بن َأبِي سلَمةَ     وفي الصحيحين عن     -١

  فَةحي الصيشُ فتَط،    لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص وُل اللَّهسفَقَاَل ِلي ر :ا غُلَامي ،اللَّه مس ،كينمكُْل بِيو ،يكلا يمكُْل مقال  . و
  ].الَتْ تلْك طعمتي بعدفَما ز: عمر

َأنَّه ركب خَلْفَ رسوِل اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يوما فَقَاَل لَـه             [عن عبد اللَّه بنِ عباسٍ      وفي مسند أحمد والسنن      -٢
مك كَلمات احفَظْ اللَّه يحفَظْك احفَظْ اللَّه تَجِده تُجاهك وِإذَا سـَألْتَ  رسوُل اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يا غُلَام ِإنِّي معلِّ       

                ءِإلَّا بِشَي وكنْفَعي لَم وكنْفَعي لَى َأنوا ععتَماج ةَ لَوالُْأم َأن لَماعو بِاللَّه نتَعنْتَ فَاستَعِإذَا اسو َأْل اللَّهفَلْتَس اللَّه هكَتَب قَد 
 ].لَك ولَو اجتَمعوا علَى َأن يضروك لَم يضروك ِإلَّا بِشَيء قَد كَتَبه اللَّه علَيك رفعتْ الَْأقْلَام وجفَّتْ الصحفُ

 تَمرِ الصدقَة فَجعلَها في فيه فَقَاَل رسوُل اللَّه         َأخَذَ الْحسن بن علي تَمرةً من     : [قالهريرةَ  وفي الصحيحين عن أبي      -٣
 .؟]صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم كخْ كخْ ارمِ بِها َأما علمتَ َأنَّا لَا نَْأكُُل الصدقَةَ

 فَُأتي بِي النَّبِي صلَّى اللَّه      ،مي نَخَْل الَْأنْصارِ  كُنْتُ غُلَاما َأر  [ :رافعِ بنِ عمرٍو الْغفَارِي قَالَ    وفي المسند والسنن عن      -٤
 ثُـم مـسح   ، وكُْل مما يسقُطُ في َأسفَلها، فَلَا تَرمِ النَّخَْل: قَاَل. آكُُل:لت ق؟ ِلم تَرمي النَّخَْل، يا غُلَام :علَيه وسلَّم فَقَالَ  

  ].شْبِع بطْنَه اللَّهم َأ:رْأسه فَقَاَل
  

   والحاجة إلى الزجر، ،نعم، الضرب وسيلة مشروعة للتأديب عند تكرار الخطأ= 

  :فترك األطفال بغير تأديب على الخطأ المتكرر فيه ضرر بالغ
  حـب الرضاع وإن تفطمه ينفطم   والنفس كالطفل إن تهمله شب على 
  صمِ أو يصمِإن  الهوى ما تولى ي   فاصرف هـواها  وحاذر أن توليه 

  

  في نظرية الجزاء، وله شرطه، المقرر والضرب هو جزء من وسائل العقاب 
  .والذين يتوسعون في الضرب وسعوا ضيقاً، وضيقوا واسعاً من وسائل الجزاء األخرى

  فليقـسـو أحياناً على من يرحم    فقسى ليزدجروا ومن كان حازما 
  

 :طفل، إذا اختل شرط منها حرم الضربولكن هناك شروطاً محددةً لجواز ضرب ال= 

 : اشتراطات في الطفل -١

  .أن يكون الطفل مميزا واعيا  . أ

 ).واضرِبوهم علَيها وهم َأبنَاء عشْرٍ: (أن يكون الضرب لطفل عمره أكبر من عشر سنوات، للفظ الحديث  . ب

 : اشتراطات في الفعل الموجب للضرب -٢

 . امتها إلى نحو منزلة ترك الصالةأن تكون المخالفة جسيمة، تصل في جس  . أ

 وإذا أهمل في أداء واجب      ،االبن كاذبا عوقب بنزع الثقة منه     ، فإذا كان     المناسب للجرم  تحديد نوع العقوبة    . ب
كلف إعادة عمله، وإذا كان غير منتظم في أعماله وأدواته كلف بترتيبها، وإذا كان مياال إلى الكسل كلف                  



 ٣

  .عمال يشغل كل وقته

ن الضرب وسيلة الضرب الوحيدة المتبعة، بل يتدرج في استعمالها بعد استنفاذ الوسائل التربوية            أن ال يكو    . ت
من التطبيقات الخاطئة الستخدام الضرب كأسلوب تربوي هـو         . ال تجعل الضرب الحل الوحيد    ف. األخرى

أن اإلكثار مـن     فالدراسات الحديثة تؤكد على      ، واعتباره األسلوب الوحيد، وهذا خطأ جسيم      ،اإلكثار منه 
الضرب هو نوع من اإليذاء الجسدي والنفسي الذي يعاقب عليه القانون في الدول الغربية باعتباره عمـال       

 وعلى المدى البعيد، حيث يمكن أن ينتج عـن هـذا            ،غير شرعي، ويؤدي إلى األذى على المدى القريب       
معنوي فيؤدي الضرب الخاطئ  وأحيانا يفضي للموت، أما من الجانب ال،الضرب جروح وكسور وعاهات

 ويعطل التطور الطبيعي لنفسية األبناء من حيـث الـشعور بالثقـة             ،إلى عقد في النفس والحرمان والنبذ     
واألمان، ومن حيث الثقة بالنفس واحترام الذات وكل ذلك يمكـن أن يـؤدي إلـى الـسلوك العـدواني                    

 .واضطراب الشخصية واالكتئاب واالنحراف

 : لطفلاشتراطات في ضارب ا -٣

 .أن يأذن ولي أمر الطفل للمربي في ضربه، فإن لم يأذن لم يجز ضربه بحال  . أ

أن َأبِي بكْـرةَ    ، ففي المسند والسنن عن       وال تسيطر عليه مشاعر الغضب     ، متزناً أن يكون الضارب عاقالً     . ب
 عمر بن عبد العزيـز      رموَأ].  وهو غَضبان  لَا يقْضي الْقَاضي بين اثْنَينِ    : [قالصلَّى اللَّه علَيه وسلَّم     النبي  

وجدت :  فقال ،اتركوه، فقيل له في ذلك    : بضرب إنسان، فلما أقيم الرجل للضرب قال عمر بن عبد العزيز          
 . في نفسي عليه غضباً، فكرهت أن أضربه وأنا غضبان

 .أن ال يكون الضرب ضرب تشفي واحتقار وانتقام، وإال أصبح جريمة  . ت

 : ي كيفية الضرباشتراطات ف -٤

حجـةَ  خطبة شَهِد أنه عمرِو بنِ الَْأحوصِ ففي سنني الترمذي وابن ماجه عن . أن ال يكون الضرب مبرح     . أ
       لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص وِل اللَّهسر عاعِ مدا   [ :، فكان مما قال فيها    الْورخَي اءوا بِالنِّسصتَواسَألَا و، فَِإنَّم    ـنا ه

 كُمنْدانٍ عوع،      ذَِلك رًئا غَيشَي ننْهم كُونلتَم سلَي ،     نَةيبم شَةبِفَاح ينْأتي ـي       ، ِإلَّا َأنف نوهرجفَـاه لْنفَع فَِإن 
 ]. لَيهِن سبِيلًا فَِإن َأطَعنَكُم فَلَا تَبغُوا ع، واضرِبوهن ضربا غَير مبرحٍ،الْمضاجِعِ

 .أال تتجاوز عدد الضربات العشرة  . ب

 أو تترك عالمـة     ، أو الكسر  ، كالجرح ،في أماكن ال تسبب للطفل أي مكروه أو أذى        الضربات  وأن تكون     . ت
شعار الطفـل بخطئـه     إ يتم من خالله     ،موقف تعليمي الضرب في حقيقته    كتغير لون الجلد أو احمراره، ف     

واذْكُـر  : " قال تعالى  . من تالفي هذا الموقف    هنَكِّمثانية، ونطرح له البديل لذي ي     يعود إليه     حتى ال  ،الكبير
 . َأيوب ِإذْ نَادى ربه َأنِّى مسنى الشَّيطَان بِنُصبٍ وعذَابٍ اركُض بِرِجلك هاذَا مغْتَسٌل بارِد وشَـراب                اعبدنَ

مو لَهَأه نَا لَهبهوو مهعم مِلى االٌّثْلَهى الٌّوكْرذنَّا وةً ممحابِرنَثْ.لْبالَ تَحو هرِب بغْثاً فَاضض كدخُذْ بِيِإنَّا ، و 
ابَأو ِإنَّه دبالْع مابِراً نِّعص نَاهدج٤٤-٤١:ص( "و( . 

 بل يكون بين كل ضربتين زمـن، ليخـف          أن يكون الضرب متفرقاً من حيث الزمان، فال يكون متتابعاً،           . ث
 . األلم

 . أن ال يرفع الضارب ذراعه لئال يعظم األلم  . ج



 ٤

  ! فال تأتي في المساء لتضرب الطفل على سلوك سيئ فعله في الصباح،اختيار التوقيت المناسب  . ح

صلَّى اللَّه علَيه لنبي أن اعن َأبِي سعيد الْخُدرِي     أن يتوقف الضرب إذا قام الطفل بذكر اهللا، روى الترمذي             . خ
 لَّمسقالو] :كُميدوا َأيفَعفَار اللَّه فَذَكَر همخَاد كُمدَأح بروهذا التصرف من الطفل أو الخادم ينم عن ].ِإذَا ض 

 استجارته باهللا تعالى، وقد استجار بعظيم، فإذا توقفنا عن ضربه عندئذ تعاظم في نفس أمـر اهللا تعـالى،                  
 .وكفى بهذا درساً هائالً يتعلمه، يتصاغر أمام هذا الدرس أي درس آخر تريد تعليمه للطفل

 : اشتراطات فيما بعد الضرب -٥

والـشعور  فعدم فهم الطفل لسبب عقابه سيولد في نفسه الحقـد والكراهيـة        .. للطفلتفسير سبب الضرب      . أ
 ولكنه يسيء التصرف في     ،والديه فقط  فهو يخاف في حضور      ،، وسيؤدي إلى عدم االلتزام بالطاعة     بالظلم

 كما أن عدم فهم الطفل لسبب عقابه لن يؤدي الغرض المطلوب، فهو لم يـستوعب كامـل                  ،حال غيابهما 
  . من عدم تكرار السلوك المعاقب عليه،عليه فعلهالذي ما لم يدرك  و،الخطأ الذي ارتكبه

 ،ال تحب سلوكه السيئ   تؤكد له أنك    ه، فأنت   أشعر طفلك بكثير من الحب والحنان والود بعد قليل من عقاب            . ب
 .حاول دائما أن تفصل بين السلوك السيئ وشخصية الطفلو.  هوولكنك تحبه

  

  :ضرب األطفال بداية المرض النفسيكثرة = 
وأكثر ما يفعلـوه هـو    ,  يتضايقون لهذا  هتجعل والدي , بقصد أو بدون قصد   , قد يتصرف األطفال تصرفات سيئة ومزعجة     ف

   . مما يجعل األمر في قمة العقوبة، عقليه وذهنية للطفلة دون تفاهم أو توعي،لطفل بالضرب فورامعاقبة ا
شخـصية  يجعل   و ،لى أبعاد أخرى في التربية يجعل السلوك أكثر تهذيبا         إ  والنظر ة،في حين أن الهدوء واتخاذ األمر بروي      

  . وخاصة إذا كان الطفل حساسا،الطفل أكثر اتزانا
  :مبررعن تكرار ضربه بمبرر، وبغير الناتجة التي تصيب الطفل ور النفسية ومن هذه األضرا

  . أصحابه منهنفورو ، أو االبتذال،بالنقص، و ودنو شخصيته، أمام األطفال اآلخرينباإلحراجيشعر الطفل  -١
 .فيخشى أن يفعل أي تصرف، فلعله سيضرب عليه، فينطوي على نفسه ،عدم الثقة بالنفسيولد لدى الطفل  -٢

  . والجبنلق في داخله االنفصام والخوفيخ -٣

 .اإليجابية المفترض أن تجمع بينهما وتقربهما من بعض  مما يقتل المشاعر،كراهية لديه تجاه ضاربهاليولد  -٤

 هـذا   ، أو أكثرهم قوة   ،أو يكبرهم سنا  عليهم،  انقياديين لكل من يملك سلطة وصالحيات        الضرب ينشئ أبناء   -٥
عند الكبـر   ، السيماة أسهل لالنقياد والطاعة العمياءويجعلهم شخصي،  األبناءيضعف الشخصية لدى االنقياد

 .مع رفقاء السوء

 وبناء المعايير الضرورية لفهم األمور والتمييـز بـين   ،االقتناع الضرب يقتل التربية المعيارية القائمة على -٦
 .والباطل الخطأ والصواب والحق

 ويضيع فـرص التفـاهم      ،والصغار ديث والمناقشة بين الكبار   الضرب يلغي الحوار واألخذ والعطاء في الح       -٧
 . وحاجاتهم  ودوافع سلوكهم ونفسياتهم،وفهم األطفال

 .والمحبة الضرب يفقر الطفل ويحرمه من حاجاته النفسية للقبول والطمأنينة -٨

 . باآلباء والمدرسين ويحرمهم من عملية االقتداء،الضرب يعطي أنموذجا سيئا لألبناء -٩



 ٥

 . ويجعل منهم عدوانيين، عند غالبية األطفالديد حدة العناالضرب يز -١٠

 .يقدر على التأقلم والتكيف مـع الحيـاة االجتماعيـة           ال ،منطويا على ذاته خجوال   الطفل  الضرب يجعل    -١١
ويجعـل  ..)  النجاح– الطموح – الثقة بالنفس –فهم الذات (المهارات الحياتية  يبعد الطفل عن تعلموبالتالي 

 )أم كبارا التعامل مع اآلخرين أطفاال كانوا(االجتماعية  اجزا عن اكتساب المهاراتإنسانا ع منه

 .)حجة البليد(ا نجاح دنى المهارات التربوية وأقلهااللجوء إلى الضرب هو لجوء أل -١٢

 وال تدوم عبـر     ،تكون مؤقتة  ولذلك فنتائج الضرب عادة ما    .. الضرب يعالج ظاهر السلوك ويغفل أصله        -١٣
 .مستقيما  وال يجعل السلوك،ال يصحح األفكارغير المبرر رب الضف. األيام

فيجعل الطفل يترك العمل خوفا من  .. من الناس  ويقرب من الرياء والخوف،الضرب يبعد عن اإلخالص -١٤
أن يكـون    الذي ينبغي،انحراف عند دوافع السلوك السوي وكالهما ...العقاب، ويقوم بالعمل من أجل الكبار

 وخوفا من   ، وتحقيق األهداف  ،طمعا في النجاح  و ،طموحاو ،إخالصاو ،حباو ،اقتناعا (لطفلنابعا من داخل ا   
 ).الذاتية الخسارة

 .واإلصرار على الخطأ ، والتصريح بمخالفته،الضرب قد يدفع الطفل إلى الجرأة على األب -١٥
  

 . العضوفإذا تلف عضو من المضروب بغير حق وجبت الدية عند القتل أو إتالف: الضارب ضامنو= 
  

  :عقوبة قتل أو إتالف عضو للطفل المضروب= 

  :فإذا نتج عن ضرب الصبي ضرباً مبرحاً أن مات وجب على الضارب
  .سداد قيمة الدية -١
، ) سـنة  ٤-٣ ( ثالثون حقـة   ،أثالثا، من حيث السن، ومن حيث التثليث، فهي مائة من اإلبل،            مغلظةوالدية هنا    -٢

  ).في بطونها أوالدهاأي حوامل، (ة خلف وأربعون ،) سنة٥-٤ (ثالثون جذعةو

 .وتجب على العاقلة -٣

  . مؤجلة إلى ثالث سنينتكون و -٤
َألَا ِإن قَتيَل الْخَطَِإ قَتيَل السوط والْعصا فيه ماَئةٌ    [ :صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ    النبي  عن عقْبةَ بنِ َأوسٍ َأن      روى أحمد والسنن    

  ]. َأربعون منْها في بطُونها َأولَادها،ِإبِِل مغَلَّظَةٌمن الْ
  

  :كبر الكبائر بعد الكفر باهللاأواعلم أن قتل النفس بغير حق هو = 
 فَمـا  ، وشَهادةُ الزورِ، وعقُوقُ الْواِلدينِ  ،للَّهَأكْبر الْكَباِئرِ الِْإشْراك بِا   : [قال صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم      النَّبِيأن  َأبِي بكْرةَ   في الصحيحين عن    

    ].زاَل يكَررها حتَّى قُلْنَا لَيتَه سكَتَ
   : كثيرة القتل بغير حقواآليات واألخبار في التحذير من

  ، "د له عذاباً عظيما وغضب اهللا عليه ولعنه وأعومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها": منها قولة تعالى
 كفـر بعـد   :ال يحل قتل امرئ مسلم إال بإحدى ثالث: [عن عبد اهللا بن مسعود أن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال           وفي صحيح مسلم    

  ].إيمان، وزنا بعد إحصان، وقتل نفس بغير حق ظلما وعدوانا
  . ]لَزواُل الدنْيا َأهون عنْد اللَّه من قَتِْل رجٍل مسلمٍ[ :ى اللَّه علَيه وسلَّم قَاَلالنَّبِي صلَّأن عن عبد اللَّه بنِ عمرٍو ومنها في السنن 

  



 ٦

  : الجراحات والقصاص في األطراف= 
  ،"والجروح قصاص": لقوله تعالى

   . معها إبانةالجراحة تارة تحصل معها إبانة وتارة ال تحصلو
  . من مفصل وتارة ال تكون ، تكون اإلبانة من مفصلةرفإن حصل معها إبانة فتا

 ولـه حكومـة   ، كما لو قطع يده من نصف الكف فال قصاص في الكـف ،فإن لم تكن من مفصل فال قصاص لعدم الوثوق بالمماثلة       
  .نصف الكف على األصح

  . مفصل القدم والفخذ والمنكبفمن المفصل األنامل والكوع والركبة و.  أو الديةوإن كانت اإلبانة من المفصل وجب القصاص
، سواء فات العضو أو فاتت منفعته، ففي التسبب في العمى إلحدى العينين نـصف الديـة،                 على األطراف يجب فيها الدية    الجناية  و

مـا الن   وهو  ،   إذا قطع المارن   ، وفي قطع األنف الدية كاملة     .اليدين والرجلين واألذنين  ذلك في   مثل  و. وفي كلتا العينين الدية كاملة    
 قطـع األنثيـين الديـة    فيودية كاملة،  وفي جب الذكر ،وفي الشفتين دية كاملة  ،  وفي اللسان دية كاملة    .وخال من العظم  من األنف   

  .كاملة
  .، وغير ذلك يقدر بحكومة عدلخمس من اإلبل الموضحة والسنففي ، والجناية بالجرح يجب فيها حكومة بالدية

  

 :إبداء الرأىالطفل في حق = ٢

وشواهد التاريخ اإلسالمي والتربية اإلسالمية تؤكد هذا الحق، الذى اهتمت به الشريعة اإلسالمية، حيث تحترم رأى األطفال إذا كان                   
 واإلسالم يربى األطفال على     - إذا كانت فى غير معصية هللا      -صائباً، كرأيه فى نوع تعليمه ورأيه فى نوع حرفته، ورأيه فى هوايته           

  ستقل، أن يكون لهم رأى م

دخَلْتُ مع رسوِل اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم َأنَا وخَاِلد بن الْوِليد علَى ميمونَةَ              [ :عن ابنِ عباسٍ قَالَ   روى الترمذي في السنن      -١
          و هلَيع لَّى اللَّهص وُل اللَّهسر فَشَرِب نلَب يهف تْنَا بِِإنَاءاءفَج      اِلهملَى شع خَاِلدو هينملَى يَأنَا عو لَّمفَقَاَل ِلي  ،س :    ةُ لَـكبالـشَّر ، 

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم أن        فقد كان من عادة     ].  ما كُنْتُ ُأوثر علَى سْؤرِك َأحدا      : فَقُلْتُ .فَِإن شْئتَ آثَرتَ بِها خَاِلدا    
يمينه، فنظر إلى عبد اهللا بن عباس رضى اهللا عنهما يستأدنه فى أن يسقى من هو أكبر منه،                  يعطى اإلناء لمن يجلس على      

لكن عبد اهللا رضى اهللا عنه تمسك بحقه، فأعطاه النبى صلى اهللا عليه وسلم اإلناء احتراما لرأيه، ولم يكـن هـدف ابـن                      
 اهللا عليه وسلم، فكان ذلك حكماً شرعياً فـى          صلىي   ولكن لينال بركة الشرب بعد النب      ،عباس من ذلك عدم احترام الكبار     

  .حفظ حق الطفل فى إبداء رأيه
كما ثبت أن عمر بن الخطاب رضى اهللا عنه وهو خليفة مز بالطريق فأسرع الصبية  خوفاً وهيبة منه، لكن عبد اهللا بـن                       -٢

ليست الطريق بضيقة فأوسـع     : " ثقة لماذا لم تفر مثل أصحابك؟، فأجابه الغالم بكل       : "الزبير بن العوام لم يفر، فسأله عمر      
 وصـدقت   .لو عاش هذا الغالم فسيكون له شـأن       : ال عمر رضى اهللا عنه لمن معه      ق، ف كلك، ولم أرتكب دنباً فأخاف من     

  .عبد اهللا بن الزبير رضى اهللا عنه الخالفة على الجزيرة خمس سنوات حتى قتلي  فقد ول،فراسة عمر

 مع وفود القبائل معروفة، عندما كان بين ممثلـى القبائـل غـالم              -ضى اهللا عنه   ر -وقصة الخليفة عمر بن عبد العزيز      -٣
إن : "يا أميـر المـؤمنين  : انتظر حتى يتحدث من هم أكبر منك سنا، فقال الغالم   : "صغير أراد أن يتحدث، فقال له الخليفة      

فاستحـسن  " الفة ألنه أكبر منـك      اإلنسان بأصغريه قلبه ولسانه، ولو كان األمر بالسن لكان هناك من هو أحق منك بالخ              



 ٧

وفى الصالة تصح إمامة الغالم ذى العشر سنوات إذا كان حافظاً للقرآن أو شىء منه،               . تحدث يا غالم  : عمر جوابه وقال  
  . وإن كان أكبر منه سناً،وليس فى المصلين من هو أفقه منه

  
  :حق الطفلة في أال يميز الذكر عليها= ٣

لة شديدة على الذين احتقروا األنثى وعاملوها معاملة غير إنسانية، وقسوا عليها، وحرموها كثيرا من حقوقهـا                 حمل القرآن الكريم حم   
الفطرية التى تقتضيها إنسانيتها، ويرجع احتقار المرأة لدى الشعوب فى العالم إلى أسباب عدة ليس فيها سبب معقول يستسيغه العقـل                     

  :سباب التى انتحلها البشرأو يقبله الشرع أو الدين، ومن هذه األ
 .أنها جالبة للعار وبخاصة عندما تسبى من قبل الغزاة -١

 .أنها ضعيفة ال تشترك فى قتال وال تدافع عن الحمى -٢

 .أنها رجس من خلق الشيطان، أو خلق إله غير آلهتهم التى يزعمونها -٣

 .أنها تكلفهم نفقات لعيشها وهم غير قادرين على تأمينها -٤

 . التى أخرجته من الجنةأنها سبب خطيئة آدم -٥

  .أنها من عداد الماشية -٦
وسواء كانت األعداد كثيـرة     . وليس لدينا شئ من اإلحصائيات التى تشير إلى أعداد اإلناث الالتى ذهبن ضحية هذه النظرات الجائرة               

ة عن مدى القهر والضالل الـذى       أو قليلة فإنها تنم عن اتجاهات منافية للعدالة، ومجافية للحق، ومغرقة فى الظلم واالستبداد، ومفصح              
  .ساد حياة الشعوب فى حقب التاريخ البشرى

  

 :وقد أبطل اإلسالم كل هذه االدعاءات والمزاعم

وإذا بشر أحدهم باألنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم  يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه علـى                   : "قال اهللا تعالى   -١
 )٥٩-٥٨: النحل" (مونهون أم يدسه فى التراب أال ساء ما يحك

من عال جاريتين حتى تبلغا، جاء يوم القيامـة أنـا وهـو             [ : صلى اهللا عليه وسلم    أن النبي   روى مسلم عن أنس بن مالك        -٢
 . ] وضم أصابعه،كهاتين

  
  : حق الطفل بالحضانة= ٤

  :واألصل في أحكام الحضانة
 ،يا رسول اهللا إن ابنى هذا كان بطنى لـه وعـاء           : التأن امرأة ق  [: عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص      أحمد وأبو داود    روى   -١

أنـت أحـق   : فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم.  وأراد أن ينزعه منى،وثديى له سقاء، وحجرى له حواء، وأن أباه طلقنى  
 .]ي ما لم تنكح،به

 فـأراد أن يأخـذه منهـا،        أنه طلق أم عاصم ثم أتى عليها وفى حجرها عاصم،         [وروى ابن أبى شيبة عن عمر بن الخطاب          -٢
شمها وحجرها وريحها خير له منك، حتى يشب الغـالم،  : فتجاذباه بينهما حتى بكى الغالم، فانطلقا إلى أبى بكر الصديق فقال          

ريقها خير له يا عمر، فدعه عنـدها حتـى          : [، وفى رواية  ]وفى رواية ريحها خير له من سمن وعسل عندك        . فيختار لنفسه 
  ].يشب

  



 ٨

 ،من النساء في الترتيب    األم   يية أحق بحضانة ولدها وتربيته حال قيام الزوجية وبعد الفرقة، ثم بعد األم يعود الحق لمن تل                األم النسب ف
 .حسب الترتيب المنصوص عليه فى الفقه اإلسالمى

تـه، وأال تكـون     بالغة، عاقلة، أمينة، ال يضيع الولد عندها النشغالها عنه، قادرة على تربي           : فيشترط فى الحاضنة أن تكون     -١
وعقد زواج الحاضنة بغيـر قريـب محـرم مـن           . مرتدة، وال متزوجة بغير محرم للصغير، وأال تمسكه فى بيت مبغضيه          

  . المحضون يسقط حضانتها
 وإذا تعدد أصحاب حق الحضانة الذين هم فى درجة واحدة فللقاضى حق اختيار األصلح للمحضون،  -٢

 الزوجية، والتستحق األم أجرة للحضانة حال قيام  -٣

 وتمتد حضانة األم التى حبست نفسها على تربية أوالدها وحضانتهم إلى بلوغهم،  -٤

 . وتنتهى حضانة غير األم من النساء للصغير إذا أتم التاسعة وللصغيرة إذا أتمت الحادية عشرة -٥

 . ين مصلحتهوال يسمح للحاضنة أن تسافر بالمحضون خارج البالد، إال بموافقة الولي، وبعد التحقق من تأم -٦

وكفالة الصغير واجبة على المرأة وحق لها سواء كانت مسلمة أم غير مسلمة ما دام الصغير محتاجاً إلى هذه الكفالـة فـإن                       -٧
 استغنى عنها ينظر فإن كانت الحاضنة والولى مسلمين خير الصغير فى اإلقامة مع من يريد، فمن يختاره له أن

 وال فرق فى الصغير بين أن يكون ذكراً أو أنثى، وأما إن كان أحدهما غير مسلم فـال يخيـر                     ينضم إليه سواء أكان الرجل أم المرأة      
 .بينهما بل ينضم إلى المسلم منهما

  
  : سوء آثار نزاع الزوجين على حضانة األطفال

 األطفال، ومـن أكثـر      تنازع الزوجين على حضانة األطفال بعد التفريق بينهما أو بعد حدوث الطالق من أشد الحاالت التى يواجهها                
الحاالت التى تترك آثاراً سيئة فى نفوسهم ومجرى حياتهم عندما يرون الخالفات العميقة والحادة والمحتدمة بين األب واألم، ويجهـل                    

ينسون التأثيرات السيئة لهذه الخالفات فى تنشئة أطفالهم وفى مستقبلهم، أنهـا تمـأل نفـوس األطفـال باألحقـاد                    اآلباء واألمهات أو    
. والكراهيات، وعدم المباالة، والحقد على الحياة، ويضيقون ذرعا فى حياتهم وأنها تسبب كثيراً من االنحرافات السلوكية لدى األطفال                 

فى هذا الشأن يجد العجب العجاب من الكره الذى يمـأل قلـوب الزوجـات واألزواج تجـاه                  ومن يطلع على ما يجرى بين األزواج        
بعضهم، وكل يريد أن يهزم اآلخر، ويحطم اآلخر، ويكيد لآلخر، ويمنع حق اآلخر فى رؤية األوالد واألطفال، األب يؤلب األطفـال                     

 الكره والضغينة، فال يشعر األطفال براحـة، وال يتمتعـون           على أمهم، واألم تؤلبهم على أبيهم، ويغرس كل منهما فى نفوس األطفال           
  .بسعادة، وإذا ناموا ناموا على مضض وإذا استيقظوا استيقظوا على خوف وقلق

وقد يقاطع األب أطفاله وال يتعرف عليهم، وتمتد هذه المقاطعة لسنوات طويلة، فينشأ األطفال ال يعرفون لهم أبا حانيا ومثل ذلك فـى                       
 .األم

ل األطفال فال يحسب لهم حساب فى مأكل وال ملبس، وال مهجع وال دراسة وال تعليم، وال يؤبه لمشاعرهم أو أحاسيـسهم،                      مه ي عندئذ
وال يلتفت إليهم بصورة تضمن لهم حياة هادئة كريمة يرون فيها الحياة من وجهها المشرق الجميل الملـئ بـالود والحـب والحنـان            

 .والعطف والصفاء

طفال أن يعيشوا سعداء، ومن حقهم أن ينالوا عطفاً وحناناً، ومن حقهم أن يأكلوا طعاماً طيباً حالالً نظيفاً، وأن يـشربوا                إن من حق األ   
ماء طاهراً نظيفاً، وأن يشموا هواء نقياً، وأن يلبسوا ثياباً مريحة مفرحة، ومن حقهم أن ينالوا قسطاً من الراحة والطمأنينة والهـدوء                      

 .اموا سعداء يستيقظوا سعداء، ويمرحوا سعداء، فى جو أسرى دافئوالسكينة، وأن ين
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  : حق الطفل فى المحافظة على ممتلكاته= ٥
من المالحظ فى أحكام الشريعة اإلسالمية أنها تبدى اهتماما متميزاً باليتيم ذكرا أو أنثى، وأوجبت اإلحسان فـى رعايتـه ومعاملتـه،        

صلت األحكام التى تكفل الحماية الكاملة لكل حقوقه االقتصادية واالجتماعية واألخالقية، وأوجبت            وأوجبت الحماية ألمواله المنقولة، وف    
  : الحماية له من أعماله التى قد يقوم بها دون وعى أو إدراك ألبعادها وآثارها

باطلـة، ألن   فليس لليتيم غير المميز الذى لم يكمل السابعة من عمره حق التصرف فى أمواله، وتكون جميع تـصرفاته                    -١
  . الطفل فى هذه السن قاصر المقدرة على ترشيد قراراته، أو اتخاذ القرارات المناسبة التى بها منفعة له

وأما تصرفات الصغير المميز الذى تتراوح سنه ما بين سبع سنين وثمان عشرة سنة فإنها صحيحة متى كانت نافعة لـه                      -٢
 . نفعا محضا، وباطلة متى كانت ضارة له ضرراً محضاً

أما التصرفات التى تدور بين النفع والضرر فإن لولى هذا القاصر أن يجيزها فى الحدود التى يجوز فيها له التـصرف                      -٣
 . ابتداء أو إجازة القاصر بعد بلوغه سن الرشد

يهـا  وحرمت أحكام الشريعة اإلسالمية على األوصياء واألولياء وغيرهم أن تمتد أيديهم إلى أمـوال اليتـيم إال بمـا ينم       -٤
 ). ١٥٢: األنعام ("وال تقربوا مال اليتيم إال بالتى هى أحسن حتى يبلغ أشده": قال اهللا تعالى. ويحفظها ويرعاها

إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون فـى           ":وحذرت تحذيراً شديداً من أكل أموالهم دون حق  يقول اهللا تعالى            -٥
 ). ١٠:النساء ("بطونهم نارا وسيصلون سعيرا

وال تسلم أموال اليتيم إليه إال بعد أن يتجاوز سن الطفولة، وبعد أن يصدر قرار أو حكم مـن القاضـى بثبـوت رشـده                     -٦
وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكـاح فـإن         ": يقول اهللا تعالى  . وقدرته على تدبير شئون أمواله وسالمة تصرفاته المالية       

لهم وال تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان  غنيا فليستعفف ومن كـان فقيـرا   آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموا     
 ).٦:النساء ("فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى باهللا حسيبا

  
  : الدين والدنياتعلم ،  النافعالتعليمحق الطفل في = ٦

من يرِد اللَّه بِـه خَيـرا   [ : ابنِ عباسٍ َأن رسوَل اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَاَلعنروى أحمد في المسند والترمذي في السنن      -١
  ].يفَقِّهه في الدينِ

من سـلَك طَرِيقًـا      [:قال اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم       رسوَلأن  عن َأبِي هريرةَ    وروى مسلم في صحيحه والترمذي في السنن         -٢
نَّةطَرِيقًا ِإلَى الْج لَه َل اللَّهها سلْمع يهف سلْتَمي.[ 

لْـآخَر   وا، َأحدهما عابِد؛ذُكر ِلرسوِل اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم رجلَانِ[ :عن َأبِي ُأمامةَ الْباهلي قَالَ  وروى الترمذي في السنن      -٣
اِلمع،لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص وُل اللَّهسفَقَاَل ر :نَاكُملَى َأدي علكَفَض ابِدلَى الْعاِلمِ عُل الْعفَض .[ 

ادكُم بِالصلَاة  مروا َأولَ : [قالصلَّى اللَّه علَيه وسلَّم     بن العاص أن النبي     عمرِو  عبد اهللا بن    عن  روى أحمد وأبو داود      -٤
يننعِ سبس نَاءَأب مهشْرٍ،وع نَاءَأب مها وهلَيع موهرِباضاجِعِ، وضي الْمف منَهيقُوا بفَرو .[  

  
ت واألرض  اإلله الحق، له سلطانه، وعلمه وقدرته، وهيمنته على هذا الوجود، وال يغيب عنه شئ فى الـسموا                فيعلم الطفل أن اهللا هو      

وال فى طوايا النفوس وال فى طيات العقول فهو أقرب إلى اإلنسان من نفس اإلنسان وأعلم باإلنسان من                  . وما بينهما وما تحت الثرى    
  ..". ونحن أقرب إليه من حبل الوريد": نفس اإلنسان، قال اهللا تعالى

. فتتجه إلى تربية الناشئة على اإليمان بخالق الكون واإلنسان والحياة         " إنما األعمال بالنيات  "ولهذا كله فإن التربية اإلسالمية ترفع شعار      
  .وعلى أن تكون أعمال الناشئة متوجهة إلى إرضاء اإلله الحق الواحد األحد
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ـ                      دهوالتربية العقدية الشرعية للمولود أهم بكثير من التربية الجسدية، ألن أصل خلق الخلق وهو حق اهللا سبحانه وتعالى عبادته وتوحي
إن . ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمـون         . وما خلقت الجن واإلنس إال ليعبدون     ": قال تعالى  :باأللوهية والربوبية جل جالله   
  ".اهللا هو الرزاق ذو القوة المتين

فبـروا آبـاءكم   ، حسانركان اإلسالم واإليمان واإلإذن فأول حق للطفل على والديه أن يتعهداه بالتربية اإلسالمية الصحيحة بتعريفه بأ       
 إال بمقتضاها مما يقدمه الوالد بتعريفـه        "وقل رب ارحمهما كما ربيانى صغيرا     ": تبركم أبناؤكم، وال يستحق الوالدان ما قاله اهللا تعالى        

فمن حق  لولده بحقوق ربه وواجباته نحو الخالق ثم حقوق الخلق وواجباته نحوهم، والحفاظ على هذه الحقوق وأدائها على أكمل وجه،                    
  .الطفل وواجب الوالدين يجب أن ينبهه من رفاق السوء وأن يبعده عن مكامن الخطر ومظان الزيغ واالنزالق

 أن يعلـم    - أيضاً -التعليم حق أساسى من حقوق الطفل على ذويه ومجتمعه ودولته التى يستظل بظلها، ومن حق الطفل فى اإلسالم                 و
يؤدى بها الصالة وينشأ على اإليمان باهللا وحب القرآن وحب رسول اهللا صـلى اهللا عليـه                 القرآن ويحفظ شيئاً من سوره وآياته لكى        

  .وسلم
بتعليم األطفال ما كان ضرورياً لهم فى دينهم ودنياهم         .  صلى اهللا عليه وسلم    -وقد اهتم المسلمون، انطالقاً من كتاب ربهم، وسنة النبى        

ثم انتشر التعليم فى العالم اإلسالمى بسرعة مذهلة فى كل بلد حل فيـه    . وتعليم الحساب مثل تعليم القرآن، وتعليم السنن، وتعليم الخط،        
اإلسالم من األندلس غرباً إلى الصين فى الشرق، لعلمهم أن العلم طريق اإليمان، ولعلمهم وإيمانهم أن الحياة ال تكـون صـالحة دون           

المصانع، وبالعلم تبنى المدن، وبالعلم تنـشأ الطـرق وتبنـى الجـسور،     العلم إذ بالعلم تزرع األرض وبالعلم تزدهر التجارات وتنشأ  
  .وبالعلم تنشأ الجيوش، وتعد القوة التى تدفع العدوان، وتردع مطامع الطامعين، وبالعلم تنتشر دعوة اإلسالم فى العالم

 عالية، محبة لالرتقاء باإلنسان أيـا كـان         قدم المسلمون إلى العالم معارف مبتكرة وتحقيقات علمية رائعة قدموها إلى اإلنسانية بروح            
  .دينه وأيا كان موطنه

ذلك أن اإلسالم أوجب على كل مسلم ذكراً كان أو أنثى طلب العلم ألن طلبه يخدم الدين وينير طريق اإليمان أمام األجيال وقد شـاع                         
  ". من المهد إلى اللحدواطلبوا العلم". "حبر الطالب أقدس من دم الشهيد: "فى أوساط المسلمين ومجتمعاتهم

وبينما كان شارل االكبـر يجهـد       : (، ما يلى  "شمس العرب تسطع على الغرب    "، فى كتابها    " زيغريد هونكة "تقول المستشرقة األلمانية    
ن الكهنـة   نفسه فى شيخوخته لتعلُم القراءة والكتابة، وبينما أمراء الغرب يعترفون بعجزهم عن الكتابة أو القراءة، وفى األديرة يندر بي                  

 من الكهنة والرهبان مـن يـستطيع   ST. Gallen م لم يكن فى دير القديس  جالينوس ١٢٩١من يستطيع مسك القلم، لدرجة أنه عام 
حل الخط، بينما كان هذا كله يحدث فى الغرب، كانت آالف مؤلفة من المدارس فى القرى والمدن تستقبل ماليـين البنـين والبنـات،             

صغير يكتبون بحبر يميل إلى السواد فوق ألواحهم الخشبية، ويقرأون مقاطع من القـرآن حتـى يجيـدونها،                  يجلسون على سجادهم ال   
ويجودون ذلك معاً بلحن جميل عن ظهر قلب، ثم يتقدمون خطوة تلو األخرى  فى المبادئ لقواعد اللغة، وكان الدافع إلى كل هذا هو                        

ب أن يكون المسلم، فلم يجبرهم أحد على ذلك بل اندفعوا إليه عن رغبة وإيمـان،                رغبتهم الصادقة فى أن يكونوا مسلمين حقاً كما يج        
  . ١أهـ)ألن من واجب كل مسلم أن يقرأ القرآن

  .٢ معلم كًتَّاب فى مدينة واحدة، هى مدينة بلرم فى صقلية٣٠٠وذكر ابن حوقل أنه عد حوالى 
 لتلقى العلم، وترى أن التبكير فى طلب العلم له كبير الفائدة وعظيم             وترى التربية اإلسالمية أن العمر كله يجب أن يكون مسرحاً         

وعلى الشخص أن يغتنم وقت فراغه ونشاطه       (.. : يقول ابن جماعة  في ذلك   الجدوى لنشاط الجسم وصفاء النفس، وراحة البال، و       
سة، ويستحب للطالـب أن يكـون       وزمن عافيته وشرخ شبابه، ونباهة خاطره، وقلة شواغله قبل عوارض البطالة أو موقع الريا             

  .٣أهـ) لئال يقطعه االشتغال بحقوق الزوجية وطلب المعيشة عن إكمال الطلب،عزباً ما أمكنه
                                                 

 ).٣٩٣: شمس العرب تسطع على الغرب ص-زيغريد هونكة: انيةالمستشرقة األلم(  1
 ).٤٣ص: تاريخ التربية اإلسالمية: أحمد شلبى. د( 2
  )٢٥٦تاريخ التربية االسالمية ص: أحمد شلبى.د(  3
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وما من شك فى أن طلب العلم الشرعى العام فريضة على كل مسلم ومسلمة فى أمور الدين واألحكام، ولكن هذا ال يعنى أنه البـد                         
ة إذ أن ذلك من فروض الكفاية إذن البد من تخصص طائفة من المسلمين فى علوم الـشريعة                  أن يكون جميع المسلمين فقهاء وقضا     

  .ق الناس فى العبادات والمعامالتلحفظها وحفظ حقوق اهللا وحقوق األنبياء وحقو

وعكف الصحابة  وهذا ما كان فى تاريخ األمة اإلسالمية منذ أن جمع أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضى اهللا عنه القرآن الكريم                       
والتابعون على جمع أحاديث الرسول صلى اهللا عليه وسلم ، وأفنى علماء اإلسالم أعمارهم فى التأليف والتصنيف فى أنواع العلـوم                     
والمعارف فى السياسة واالقتصاد واالجتماع والعمران والطب والفلك فى ظل ضوابط الشريعة اإلسـالمية، أمـا العلـوم الدنيويـة      

وما كان المؤمنـون    ": ض كفاية، وفيها حرية ألصحابها فى اختيار ما يناسب قدراتهم، وهذا ما جاء فى قوله تعالى               األخرى فهى فر  
  . "لينفروا كافة فلوال نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا فى الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون

وما روين   - صلى اهللا عليه وسلم-اهللا عنهن جميعا وصحابيات رسول اهللاويكفى أن نشيرهنا إلى فضل أمهات المؤمنين رضى 
  الكثير من المرويات واآلثار واألحكام حفظن به الدين لألمة وهو دليل ساطع على               - صلى اهللا عليه وسلم    -وحفظن عن الرسول  

 .اهتمام اإلسالم بالحقوق التعليمية للمرأة

 

  :الختانحق الطفل في = ٧
تى اهتم اإلسالم بها فى حفظ الحقوق الصحية للطفل الختان، وهو قطع الجلدة الزائدة التى تغطى رأس الحشفة لفـرج                    من الجوانب ال  

قال رسـول اهللا  : المولود الذكر، والختان من خصال الفطرة التى هى شعار ديننا الحنيف، عن عمار بن ياسر رضى اهللا عنهما، قال    
  ].الختان، واالستحداد،  وتقليم األظفار ونتف اإلبط، وقص الشارب: خمس من الفطرةالفطرة خمس، أو [: صلى اهللا عليه وسلم

وهذه كلها من عوامل النظافة والتزين، فاإلسالم يحث على كل ما من شأنه نظافة وطهارة المظهر إلى جانب نظافة المخبر عقيـدة                      
الخوف عند الطفل لما يتوهمه من ألم، فضالً عما يكون مع           وخلقاً، ويستحب أن يتم الختان قبل البلوغ، حتى ال يكون  فيه شىء من               

مرور الزمن سبباً فى بعض األمراض التى تجتمع على جلدة الحشفة التى من أجلها يكـون الختـان ألنهـا مجمـع للميكروبـات                        
 يبقـى حولـه أو عليـه        والجراثيم، هذا مع أن اإلسالم يوجب على اإلنسان التنزه بعد بوله ثم يستنجى بغسل فرجه لتطهيره مما قد                 

فيتسبب فى تجميع الجراثيم، فما بالك بأن يجتمع عند اإلنسان ترك الختان وكذلك ترك الطهارة، وهذه األمور معلومة فـى شـريعة                      
اليهود وهم ملتزمون بها حتى وقتتا الحاضر والواقع المشاهد فى مستشفيات الشرق والغرب حيث يعيش يهود فإنهم يختنون أوالدهم                   

 يعيب غيرهم على المسلمين ذلك وال يعيبونه على اليهود، وكم يشعر الطفل المسلم بالسعادة والسرور حين يرى نفسه مختتنـا                     فلماذا
إذا وصل مرحلة التمييز وتفهم األمور، وبالختان يتميز اإلنسان المسلم عن غير المسلم، فهو شعار فطرة اإلسـالم وهـو الحنيفيـة                      

ولالختتان فوائد بدنية وصحية وجنسية، فهو مـن دواعـى النظافـة      . هللا إبراهيم الخليل عليه السالم    السمحة، وأول من اختتن  نبى ا      
ويمنع من تراكم االفرازات الدهنية، وتفسخها كما يمنع تراكم الجراثيم الضارة تحت الجلدة الزائـدة، ويقـى صـاحبه كثيـرا مـن             

 . األمراض واألعراض فضالً عن المتعة الجنسية

ة هللا وصبغة اإلسالم، وهو سنة مؤكدة للذكر يوم سابعه، فإذا تأخر عن السابع يستحب أن ينتظر حتى يوم شهره األول،                     فالختان قرب 
  : والختان سنة األنبياء الطاهرينويظل حق الختان مالزماً له، فإذا لم يختن وهو صغير ختن نفسه كبيراً،

واإلسالم . داً مثل عرف الديك فوق الفرج فقط، ويسمى بالخفاض أحياناً         فهو مكرمة وهو قطع جلدة صغيرة جداً ج       : أما ختان البنات  
برئ من الضجة التى حدثت أخيراً حول ختان البنات فى مؤتمرات السكان والمرأة التى ترعاها هيئة األمم المتحدة وغيرهـا مـن                      

فريقية واآلسيوية غير الحقيقة الموجودة فـى       المنظمات التى تجهل الحق وتنادى بالباطل، وختان البنات الذى تم فى بعض القبائل اإل             
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الشريعة اإلسالمية، إذ تلك القبائل يقطعون فيها الشفران الخارجيان للمرأة، وفى هذا تشويه لخلق اهللا وإفساد للفطرة السليمة وتضييع                   
إنه يجب التخلص   : نقائص ويقول لحق المرأة فى المتعة الجنسية عند زواجها، وال يصح لمسلم أن يندفع فيرمى سهمه فى اإلسالم بال                

منها، دون أن يفرق بين اإلسالم عبادة وبين العرف عادة، وربما يحدث مثل هذا فى بالد ال تدين باإلسالم، فخفاض المرأة مكرمـة                       
ليمة، لها وأعدل لشهواتها وله أحكامه وشروطه ال تخفى على علماء الشريعة واألطباء المسلمين، فهى الفطرة التى هى الخلقة الـس                   

   .- عليه السالم-ملة إبراهيم

فطرة تتعلق بالقلب، وهى معرفة اهللا ومحبته وايثاره على ما سواه، وفطـرة عمليـة   : وقد ذكر ابن القيم الجوزية أن الفطرة فطرتان       
   .وهى تلك الخصال، فاألولى تزكى الروح، والثانية تطهر البدن

   ].من أسلم فليختتن وإن كان كبيرا[: م تاركها، فذكر الزهرى فيمن أسلم فقالوجمهور العلماء أكد على أن الختان سنة مؤكدة يأث

  ، ]أول من اختتن وهو ابن ثمانين سنة[ - عليه السالم-وفى الصحيحين أن إبراهيم

  ). والختان للحنفاء بمنزلة الصبغ والتعميد لعباد الصليب(: وقال ابن القيم

 :حق الطفل فى النفقة= ٨

  :يجىء لما يأتى" أنفق إنفاقا: "ظ القرآنجاء فى معجم ألفا
ويكون اإلنفـاق فـى شـئون هـذه الحيـاة       . أخرجه من حوزته وصرفه، وقد يحذف المفعول وهو المال        : أنفق المال : فيقال

وقد يكون اإلنفاق بدال للمال فى سبيل البر والخير رجاء ما عنـد             . وتحصيل المطالب فيها، وقد يكون لقاء شىء يناله المنفق        
 . من الثواب دون ابتغاء غرض فى الدنيااهللا

وهى عند اإلطـالق تـشمل الطعـام والـسكن     . هى اإلدرار على شخص بما يحفظ عليه حياته: والنفقة فى اصطالح الفقهاء 
 .والكسوة

  ". وتوابعها، ومسكنا، وكسوة، وأدما،بأنها كفاية من يمونه، خبزا: "الفقهاءوعرفها 
 فـي    والمصاريف المدرسية  ،حضانتهأجرة   و ، وأجرة رضاع الصغير   ، وأجرة الخادم  ،والغطاء ،ويدخل فى النفقة، بدل الفرش    

  .ألمور واجبة لمن وجبت له النفقة وأجرة العالج، ألن هذه االتعليم األساسي،
 .وعالقة القرابة موجبة للنفقة، وهى الجزئية، وفروع األب جزء منه، وهم أوالده وأوالدهم وإن نزلوا

  
 : الصغارنفقة األوالد

وإنما .  ألنه يعتبر غنيا بماله    ، أيا كان مقداره فال تجب نفقته على أبيه        -إذا كان له مال حاضر    " ابنا كان أو بنتا   "الولد الصغير   
 .تكون نفقته فى ماله، سواء أكان هذا المال نقودا أم غيرها من المنقول والعقار، حيث ذلك يستغل أو يباع لنفقة الولد

 . حاضر، فعلى األب أن ينفق عليه حتى يحضر مالهفإن كان ماله غير

أما إذا كان الصغير ليس له مال، فنفقته على أبيه، فإن كان أبوه فقيرا وجب عليه السعى والتكسب للقيام بهذه النفقة، متى كان                       
 .قادرا على السعى وكان التكسب متيسرا له



 ١٣

. ه طرق التكسب، لزمت األم نفقة الصغير، وكان األب كالمعـدوم      إذا كان األب فقيرا وغير قادر على التكسب، أو لم تتيسر ل           
وهكذا تلزم نفقة الصغير أصوله فيما عـدا األب بحـسب مقـدار             . وتكون النفقة حينئذ على األم والجد أثالثا بحسب الميراث        

 .فإذا لم يكن أحد من األقارب يستطيع اإلنفاق عليه، كانت نفقته من بيت مال المسلمين. اإلرث

وأمـا إذا كبـر   . تمر نفقة الصغير على أبيه، أو على ورثته، حتى يحصل على مال أو يكبر ويكون قادرا على التكـسب   وتس
الصغار وهم فقراء أو كانوا غير قادرين على التكسب فإما أن يكونوا ذكورا أو يكن إناثا، فإن كانوا ذكورا فال تجب نفقـتهم                       

 .بسبب مرض أو زماَنّهعلى أبيهم إال إذا كانوا عاجزين عن الكسب 

فإن كانوا قادرين عن الكسب فنفقتهم من كسبهم، وإذا قدر أحدهم على اكتساب شىء ال يفى بنفقته كان على األب أن يكملهـا                       
 .له

أما البنت فتجب نفقتها على أبيها حتى تتزوج، ولو لم تكن عاجزة عن الكسب، وال يجوز ألبيها أن يدفعها للتكسب أو يؤجرها                      
ولكن إذا كان لها كسب من طريق مأمون، كأن كانت تعمل وهى فى             . مل أو خدمة فإن ذلك يعرضها للفتنة واالنحراف       فى ع 

  بيتها وتكتسب من ذلك، وكان أبوها فقيرا فال تجب عليه نفقتها،
 .ايتهاوإنما تنفق على نفسها من كسبها، فإن كان كسبها ال يفى بحاجتها كان على أبيها أن يكمل لها بما فيه كف

 .أما إذا كان األب غير موسر أو غير قادر على التكسب، لزم األقارب نفقة البنت

  
 :شروط وجوب النفقة للطفل

أن يكون الطفل فقيرا ال مال له، فإن كان للصغير مال فال تجب له النفقة ألنها تجب على سبيل المواساة، والموسـر                      : األول
 .مستغن عن المواساة

ويراد باليسار أن يكون مقدار النفقة زائدا عن كفايته، إما من ماله وإما من كـسبه،                : تجب عليه موسرا  أن يكون من    : الثانى
لما أخرجه أحمد   .. فإذا لم يكن له مال أو لم يكن قادرا على التكسب، أو لم يتيسر له طريق للتكسب فال يجب عليه حينئذ نفقة                     

إذا كان أحـدكم فقيـرا   : "صلى اهللا عليه وسلم  قال  عنه أن رسول اهللا ومسلم وأبو داود والنسائى من رواية جابر رضى اهللا
 ".ابدأ بنفسك ثم بمن تعول: "وفى لفظ" فليبدأ بنفسه، فإن فضل فعلى عياله، فإن كان فضل فعلى قرابته

 تقـضى كـون     وألن بين المتوارثين قرابـة    ). وعلى الوارث مثل ذلك   : ( لقوله تعالى  -أن يكون المنفق وارثا   : الشرط الثالث 
 .الوارث أحق بمال المورث من سائر الناس، فينبغى أن يختص بوجوب صلته بالنفقة دونهم

  
 :دليل وجود النفقة على األوالد

 .النفقة على األوالد ثابتة بالكتاب والسنة واإلجماع

 :من الكتاب: أوال

يتم الرضاعة وعلـى المولـود لـه رزقهـن          والوالدات يرضعن أوالدهن حولين كاملين لمن أراد أن         : ( قال اهللا تعالى   -١
وكسوتهن بالمعروف ال تكلف نفس إال وسعها ال تضار والدة بولدها وال مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فـإن أرادا                
فصاال عن تراض منهما وتشاور فال جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أوالدكم فال جناح عليكم إذا سلمتم مـا آتيـتم                      

 ).وف واتقوا اهللا واعلموا أن اهللا بما تعملون بصيربالمعر

أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم وال تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أوالت حمل فأنفقوا               :(  وقول اهللا عز وجل    -٢
 ).عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى

لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه اهللا ال يكلف اهللا نفـسا إال مـا آتاهـا                        (: ول اهللا تعالى   وق -٣
 .)سيجعل اهللا بعد عسر يسرا



 ١٤

  :من السنة: ثانيا

 علـى  ويقول لك العبد أنفـق   . تقول لك المرأة أنفق على وإال فطلقنى      :"  أخرج البخارى عن النبى صلى اهللا عليه وسلم          -١
 ".ويقول لك ولدك أنفق على، إلى من تكلنى. واستعملنى

أن هندا بنت عتبة جاءت النبى  صلى اهللا عليـه وسـلم،             :  وأخرج البخارى ومسلم، من رواية عائشة رضى اهللا عنها         -٢
ال يعلم فهل فى    نه ال يعطينى ما يكفينى وولدى إال ما أخذت منه سرآ وهو           !إن أبا سفيان رجل شحيح      : "فقالت يا رسول اهللا   

 ".خذى ما يكفيك وولدك بالمعروف: "ذلك شىء؟ فقال النبى صلى اهللا عليه وسلم 

: فقـال  .عندى دينار:  وروى أبو هريرة رضى اهللا عنه أن رجال جاء إلى النبى صلى اهللا عليه وسلم فقال يا رسول اهللا         -٣
 ".أنفقه على ولدك" قال . عندى آخر: قال". أنفقه على نفسك"

إن كان أحدكم فقيرا فليبدأ بنفسه، فإن كان فضل،         :" روى جابر رضى اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال             و -٤
 .الحديث" فعلى عياله 

أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله، ودينار ينفقه على           :" وعن ثوبان مولى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم           -٥
أى رجل أعظـم    : ، ودينار ينفقه على أصحابه فى سبيل اهللا، قال أبو قالبة بدأ بالعيال، ثم قال أبو قالبة                فرسه فى سبيل اهللا   

 .رواه مسلم والترمذي". أجرا من رجل ينفق على عيال صغار يعفهم اهللا به ويغنيهم

لى الوالد، فقد عاضدت السنة     وهكذا نجد السنة المطهرة قد جاءت موافقة للقرآن الكريم من كل وجه، فى وجوب نفقة الولد ع                
 .القرآن الكريم وتواردت معه، وقد تضافرت األدلة فى هذا الحكم

  
 :اإلجماع: ثالثا

وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم، على أن على المـرء نفقـة   : " فى المغنى عن ابن المنذر   - رحمه اهللا  -قال ابن قدامة  
نسان بعضه وهو بعض والده، فكما يجب عليه أن ينفق على نفسه وأهله كـذلك  وألن ولد اإل. أوالده األطفال الذين ال مال لهم   

 ".على بعضه وأصله

. وألن اإلنفاق عند الحاجة من باب إحياء المنفق عليه، والولد جزء الوالد وإحياء نفسه واجب كذا إحياء جزئه                 : "قال الكاسانى 
قرابة مفترضة الوصل محرمة القطع باإلجماع، واإلنفاق من بـاب  واعتبار هذا المعنى يوجب النفقة من الجانبين، وألن هذه ال  

 .الصلة فكان واجبا، وتركه مع القدرة للمنفق وتحقق حاجة المنفق عليه يؤدى إلى القطع فكان حراما

واتفق الفقهاء على أن اليسار ليس بشرط لوجوبها، وإنما الشرط فى الوجوب هو القدرة فقط ولو كان معـسرا، وال يـسقط                      "
لوجوب فى هذا النوع من النفقة إال إذا كان األب أو االبن عاجزا بحيث تكون نفقته على غيره من األصول والفروع، فإنـه                       ا

فى هذه الحالة يسقط الوجوب عنه ويعتبر فى حكم المعدوم، ألنه ال يسوغ عقال أن توجب عليه نفقة غيره وهو يأخذ نفقة من                       
 .غيره

الولد على أبيه، أنه ال يشارك األب فى اإلنفاق على ولده أحد لو كان معسرا، ألنه منسوب إليـه              وعلى هذا قالوا بالنسبة لنفقة      
وهو جزء منه فاإلنفاق عليه ال يسقط عنه، فكذلك إحياء ولده واجب عليه ال يسقط عنه إال عند العجز عن اإلنفاق من ماله أو                        

  .من كسبه
  

 انتهى، وهللا الحمد والمنة


