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احلمد هلل، وصىلَّ اهلل وسلَّم عىل رسوله الكريم، وعىل آله 

وصحبه أمجعن، أّم�ا بعد:

فإن الولد ثمرة القلوب، ورحيان اجلنّة، وهو من احلسنات 

د اهلل بالبقاء، وكتب عىل  أحس�نها، ومن النعم أنعمها، وقد تفرَّ

بن�ي آدم الفن�اء، ولك�ن أوجد املِ�ْث�َل إىل حن، وجع�ل العمَر 

مراحل، يتدرج فيها هذا املِ�ْث�ُل من حاٍل إىل حال.

والطفولة أوىل ه�ذه املراحل، وأوالها بالعناية والرعاية، 

 وامل�رء يش�يب ع�ىل م�ا ش�ّب علي�ه، وإذا أراد الن�اُس البن�اء 

 فعليه�م إح�كام األس�اس، وهل�ذا اإلح�كام عن�ارص كث�رة 

مادية ومعنوية.
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وج�اء عن الفيلس�وف ذيوجان�س أنه رأى غام�ًا مجيًا 

ال أدب ل�ه فق�ال: أي بي�ت ل�وال أن�ه ال أس�اس ل�ه)))، وهذا 

اإلحكام ال بد له من حمكم:

وينشأ ناشئ الفتيان منّا        عىل ما كان عّوده أبوه

والي�وم يش�هد الع�امل اهتامم�ًا بالطف�ل كب�رًا، تعق�د ل�ه 

املؤمت�رات، وتق�ام الندوات، ويتن�ادى املربُّون م�ن كل مكان 

- عىل اختاف منازعهم - برضورة محايته ورعايته.

وم�ع ذل�ك فاألخط�ار التي يتع�رض هلا األطف�ال تدعو 

إىل القل�ق، وهي أخطار متنوعة تس�تهدف من الطفل جس�َمُه 

وعقَلُه ونفَسُه، وواقَعُه ومستقبَلُه ))).

))) » آداب الفاس�فة « حلن�ن ب�ن إس�حاق، اختص�ار حممد بن عيل 
األنصاري ص))) .

))) أش�ارت منظمة رعاية الطفولة الدولية )اليونيسيف( إىل أن عدد 
 األطفال الذين يتم اس�تغاهلم يف أعامل الرذيلة يف   آس�يا عىل = 
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وموضوع�ي ه�ذا )حق�وق الطف�ل يف الق�رآن( - مل أر 

َم�ْن أف�رده بالبح�ث - وق�د رجعت في�ه إىل الق�رآن مبارشة، 

واس�تخرجت ما ذكر فيه من حقوق للطفل ترصحيًا وتلميحًا، 

وبلغ�ت عن�دي )66( حّق��ًا)))، وهي بذلك ت�زي�د عىل مواد 

اتفاقية حقوق الطفل لألمم املتحدة.

= سبيل املثال بلغ مليون طفل. جريدة اخلليج 3/))/998)م. 
وُيذك�ر أن تقدي�رات منظم�ة العم�ل الدولي�ة تق�ول: إن ع�دد 
األطف�ال الذين ت�راوح أعامرهم بن مخس�ة وأربع�ة عرش عامًا 
ويعملون يف شتى أنحاء العامل قد بلغ 50) مليون طفل. اخلليج 
7/))/998)م. وأفادت جملة )ليتر اتورنايا جازيتا( الروسية 
نق�ًا عن منظم�ة غر حكومي�ة أّن ع�دد األطف�ال املرّشدين يف 
روس�يا يقدر حالي�ًا بمليونن يعي�ش ثلثهم تقريبًا يف الش�وارع. 
وقالت وزارة العمل الروسية: إن مليوين طفل رويس ال يذهبون 
إىل املدرس�ة. اخلليج 0)/))/998)م. ويف العامل اإلس�امي 
فحس�بك أن تذك�ر معاناة أطفال فلس�طن والعراق والس�ودان 
وأفغانس�تان والصومال. وانظ�ر: » حتديات م�ن القرن احلادي 

والعرشين يف ضوء فقه الفطرة « لفتحي يكن ص )90-8 .
))) وهي قابلة للزيادة.
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وقد ارتأيُت ذكرها عىل ترتيب سور القرآن، ومل أصنِّ�فها 

عىل حس�ب تدرجها يف الوجود واالستحقاق، أو عىل حسب 

موضوعاهت�ا؛ لرى القارئ كيف نثرت هذه احلقوق يف أرجاء 

الق�رآن الكريم لتكون أمام عيني املس�لم، وع�ىل ذْكٍر منه وهو 

يتنقل من سورة إىل أخرى.

وقد كش�ف هذا الرتيب أيضًا فائ�دة دقيقة وهي أن أول 

ح�قٍّ ُذكر للطفل يف القرآن وآخر حق هو لليتيم، وهذا يعكس 

األمهي�ة البالغة للعناية هبذا الصن�ف من األطفال الذين فقدوا 

املريب الذي يندفع يف تربيتهم وتنشئتهم بفطرته وغريزته، وحق 

َح بوصفه للتأكيد عىل ذلك. اليتيم هو حق لكل طفل لكن رُصِّ

ه�ذه  خصائ�ص  باس�تخاص  الرس�الة  ختم�ُت  وق�د 

احلق�وق، وكن�ت أردُت أن أذكر ما يدعمها من الس�نة النبوية 

املطه�رة إال أنني رأيت ذلك س�يزيد م�ن طوهلا فأرجأت ذلك 
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إىل رس�الة أخ�رى تتن�اول ه�ذا اجلان�ب وهو جان�ب تطبيقي 

وترشيعي مهم للغاية.

يف ه�ذه الرس�الة مع�اٍن واس�تنباطات أحس�بها جديدة، 

وقد صيغت بأس�لوٍب يقرب من صياغ�ة القانون، وأتيت يف 

حواش�يها بنقوالت من امل�ايض واحلارض تؤي�د بعض ما جاء 

فيها وتسنده.

وبعد: فام أحوجنا إىل دراس�ة هذه احلقوق وتعميمها عىل 

اآلباء واألمهات وغرهم، واستذكارها واالنتباه ملا نبهْت إليه 

من دقائق تربوية متس صميم األمر.

وأق�ول باختصار: هذه احلقوق هي أس�س التعامل وهي 

املعيار املثايل واألمثل، والواقع يضج بمخالفات يسمع صوهتا 

يف الرشق والغرب.
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واحل�ل: العودة التام�ة إىل فقه الق�رآن بأكمله من جديد؛ 

فمتى؟!

د. عبد احلكيم األنيس

•     •     •
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حـقــوق الـطـفــل

)- ِم�ْن ح�ق الطف�ل))) اليتي�م اإلحس�ان إلي�ه، وكلم�ة 

اإلحس�ان كلم�ة عام�ة تش�مل كل م�ا تستحس�نه الرشائ�ع 

ويستحسنه العقاء يف تنفيذ تلك املستحسنات.

وه�ذا اإلحس�ان م�م��ا واث�ق اهلل علي�ه األم�م الس�ابقة 

والاحقة:

قال تعاىل: ﴿ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  

ې﴾  ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۅ    ۋ  
]البقرة:83[.

عهم - سبحانه - بأهنم مل يلت�زموا هذا امليثاق فقال:  ثم َقرَّ

﴿ ەئ   وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ﴾.

•     •     •

))) يف » لسان العرب « )))/)40(: » قال أبو اهليثم: الصبي يدعى 
طفًا حن يسقط من بطن أمه إىل أن حيتلم «.
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)- ِمْن حق الطف�ل اليتيم أن ُيَبَّ وُي�كفى وُتلبى حاجاته 

وُيع�وض ع�اّم فق�ده، ق�ال تع�اىل: ﴿ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  

ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ    پ   پ   پ  

ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ    ٺ  

ٹ  ڤ﴾ ]البقرة: 77)[.

ىئ   ىئ   ىئ    ېئېئ   ېئ   ﴿ۈئ   تع�اىل:  وق�ال 

جب   ىئيئ   مئ   حئ     جئ   ی   ی   ی   ی  

حب  خب  مب  ىب  يب  جت   حت﴾ ]البقرة: 5))[.

وخت�ام اآلية الذي ُيبن أن هذه املبة يعلم اهلل هبا: فيه من 

حتريك الوجدان ما يعجز التعبر عن تبيانه.

•     •     •

3- ِمْن حق الطفل أن ُيْس�َعى إىل إجياده، وُربَّ طفل عاد 

عىل البرشية بخر وس�عادة ال تق�در، قال تعاىل بعد أن كان قد 
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حظ�ر املع�ارشة الزوجي�ة يف لي�ايل رمض�ان: ﴿ ڤ  ڤ    

ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ﴾ ]البق�رة:87)[، ويف آي�ة أخ�رى 
ائ﴾  ى   ېى   ې   ې   ې   ۉ   ۉ   ﴿ ۅ   

]البقرة: 3))[.

ف�إذا كان م�ن حقه أن ُيطل�ب ويوجد فا جي�وز احلدُّ من 

ه�ذه الدعوة وال حتديد النس�ل، وكل م�ا كان كذلك فهو ضد 

الطفولة التي يمكن أن يكون فيها من يسعد البرشية)))، وضد 

البرشية التي يمك�ن أن تعتمد عليهم يف آخر أمرها إذا عملت 

عىل تقديم ذلك لنفسها.

•     •     •

))) ق�ال عم�ر بن اخلط�اب: » إين أُلك�ره نفيس عىل اجل�امع رجاء أن 
خيرج اهلل مني نسمة تسبُِّح اهلل «. » سنن البيهقي « )79/7).

وق�ال: » تكث�روا من العي�ال؛ فإنكم ال تدرون بَم�ْن ُترزقون «.   
» التمثي�ل واملح�ارضة « ص59)، و» تذك�رة اآلب�اء « الب�ن 

العديم ص5) .
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4- ِمْن حق الطفل اليتيم أن حيظى بكل ما يكون إصاحًا 

له، وُترك التفاصيل للمعني هبذا الش�أن، وتكون الرقابة عليه 

من اهلل مبارشة.

ڀ        پ   پپ   پ   ﴿ ٻ   تع�اىل:  قول�ه  تأم�ل 

ٿ    ٿ   ٿ   ٿ   ٺٺ   ٺ   ٺ   ڀڀ   ڀ   
ٹ﴾ ]البقرة:0))[.

وُتْش�ِعُر كلمة )اإلصاح( بمبارشة ذلك باليد، ويف ختام 

اآلية حتذير واضح من اإلمهال والتعدي.

•     •     •

5- ِمْن حق الطفل حس�ن اختيار ال�م��رأة التي ستكون 

أم�ه؛ فه�و س�يتخلق يف أحش�ائها، ويت�رشب م�ن أخاقه�ا 

وطباعها، ويربى عىل حسب ميوهلا ورغباهتا، ويتقلب يف بيئة 

أهلها وأقربائها.
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ولعل هذا أحد األس�باب التي كانت وراء هذا الترشيع: 

چ   چ    ڃ   ڃ   ڃڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ﴿ڄ  

چ  چ  ڇ﴾ ]البقرة:)))[.

ه أق�رب الن�اس  ُ بأّم�ه، ورب�ام ع�رَّ واإلنس�ان ق�د ُيَع�رَّ
 

إليه))).

))) ولنتأم�ل هذي�ن اخلبي�ن - بغض النظر عن األس�امء وعن مدى 
صحتهام فحسبنا املحتوى -:

جاء يف » تذكرة اآلباء « ص 66: » قال اإلس�كندر البنه: يا ابن   
احلجام�ة، فقال االب�ن: أّما هي فقد أحس�نت التخر، وأّما أنت 
فلم حتس�ن. وقال أعرايب البنه: اس�كت يا ابن األمة، فقال: هي 

أعذر منك؛ ألهنا مل ترض إال حّرًا «.
وم�ن ناحي�ة أخ�رى ج�اء يف » تكملة أع�ام النس�اء « يف ترمجة   
س�وزان زوجة طه حس�ن ص 53: » وأنجبت له أمينة ومؤنس 
]كذا والصواب: مؤنس�ًا[... ومؤن�س اعتنق النرصانية وأعلنها 

يف إحدى الكنائس بفرنسا «. 
فانظر أثر األم، وانظر أثر األب!.  
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وكذل�ك ِم�ْن حق�ه حس�ن اختي�ار أبي�ه ﴿ ڇ  ڇ  

ڍ  ڍ   ڌڌ  ڎ  ڎ  ڈ    ڈ  ژ  ژ    ڑ﴾ 

]البقرة:)))[.

•     •     •

6- ِم�ْن ح�ق الطف�ل - إذا ُطّلق�ت أّم�ه وه�و مح�ل غر 

ظاه�ر - أن تعل�ن أّمه خبه حتى ال يضيع وال ينس�ب إىل غر 

أبيه، ومن حقه عىل أبيه مراجعة أّمه لينعم بالعيش مع كليهام.

ڃ      ﴿ڃ   الرب�اين:  اهل�دي  ه�ذا  تأم�ل 

چ  چ  چچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  

ڈ  ڈ          ژ  ژ  ڑ   ڑک  ک  ک  ک   گ  گ  گ     گ  

ڳ﴾ ]البقرة:8))[.

•     •     •

 



19 حـقــوق  الطـفــل  يف  الـقـــرآن

7- ِمْن حق الطفل أن يرضع من أّمه - سواء كانت مطلقة 

أم ال - حولن كاملن، ويف وصف احلولن ب�)كاملن( إشعاٌر 

رصي�ٌح ب�أن ه�ذا ه�و األص�ل ﴿ ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ﴾ 

]البقرة:33)[، وأّما َمْن نقصها عن احلولن فلم يتم املطلوب.

•     •     •

8- واإلرضاع حولن ي�دل عىل جتنُّب احلمل، ويف ذلك 

إش�عار بحّقه ال�ازم م�ن العناية ب�ه واالنرصاف ل�ه والتفرغ 

لشأنه عاّم سواه.

•     •     •

9- وه�ذا يف ح�ال قي�ام الزوجي�ة وعدمها، ف�إذا كانت 

الزوجي�ة قائم�ة فاملصلحة واضحة، وأّم�ا إذا كانت غر قائمة 

فف�ي ه�ذا تأخ�ر زواج األم ِمْن آخر، وفس�ح املج�ال إلعادة 
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الزوجي�ة - إذا كان ذل�ك ممكن�ًا - ويدل عىل ح�ّق الطفل بأن 

يعيش يف ظل أبويه معًا))).

0)- ِمْن حق الطفل أن يرضع حليبًا فيه غذاء جيد، وأن 

يعيش يف حضن دافئ، يف جو مس�تقر هادئ، ومن هنا جاءت 

الوصية الربانية بتوفر رزق املرضع وكس�ائها؛ النعكاس هذا 

عىل وضع الطفل، ولتتفرغ هلذه املهمة؛ فهذا الرزق والكس�اء 

ليس بمثابة أجر فقط؛ بل هو ملصلحة الطفل أيضًا، قال تعاىل: 

﴿ ۇ   ۇ      ۆ  ۆ   ۈ  ۈ﴾، ويف قوله تعاىل: 

﴿ ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ﴾  دف�ع للش�طط ال�ذي يمك�ن 

أن حيص�ل يف ذل�ك من ِقَبِل الرج�ل واملرأة، فق�د تطلب املرأة 

أكثر مما يس�تطيعه الرجل، وقد ُيَضيِّ�ُق الرجُل عىل املرأة، وكا 

))) انظر ما أوردته جملة منار اإلس�ام يف العدد ))( من الس�نة )4)) 
صف�ر 9)4)ه�� حت�ت عن�وان: )تأث�ر الطاق ع�ىل التحصيل 

الدرايس يف دراسٍة بريطانية( ص)8 .
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األمرين ممنوع، و)النف�س( هنا ال تعني الرجل فقط، بل تعني 

املرأة أيضًا،ولعل هذا أقرب إىل املعنى؛ ألن التضييق عىل املرأة 

يف النفق�ة والكس�اء يعود بال�رضر عىل الطفل؛ فتك�ون األذية 

لنفس�ن، بخاف تعنُّت املرأة يف طلباهتا الذي س�يكون رضره 

عىل نفس واحدة - أعني الرجل-.

•     •     •

))- ِمْن حق الطفل إعان نس�به، وانضواؤه إىل سلسلة 

يع�رف هبا، ونس�بة حيملها؛ ليبل�غ حقه يف الغن�م والغرم، فإذا 

وجب ل�ه يشء أخذه، وإذا وجب علي�ه يشء دفعه، وهكذا.. 

وهذا ما تش�ر إليه اآلية القرآني�ة ﴿ ۇ         ۇ      ۆ  ﴾ فالتعبر 

ب� ) ل�ه ( ترصيح بنسبته إليه ورجوعه إليه، ومن واجب األب 

فهم هذا والعمل به.

•     •     •
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))- ِمْن حق الطفل أن يكون بمنأى عن أن يكون س�ببًا 

يف اإليذاء، وِمْشَجبًا ُتعلق عليه الرغبات املبطنة؛ فربام جّر هذا 

إليه أذى غر مقصود.

•     •     •

3)- وِم�ْن حق�ه أن جُينب النظر إليه ع�ىل أنه عبء ثقيل 

يرمي�ه أحد الطرفن عىل اآلخر، والنظُر إىل إنس�ان أنه ثقيل أو 

إش�عاره بذلك يؤذيه أشد األذى، قد يقال: إن الطفل ال يشعر 

هب�ذا؟ فيق�ال: ولك�ن النظرة إلي�ه عىل أن�ه كذل�ك والتبم به 

ومعاملت�ه معاملَة غ�ر املرغوب فيه ُتَقلِّل م�ن مكانته يف أعن 

املحيطن به وتثر يف نفوسهم االن�زعاج منه، ومن حقه رشعًا 

- وإن مل يكن يشعر بذلك - أن حُيفظ من كل هذا، وأن يعيش 

يف بيئٍة خيفُّ عليها وال َيْثُقل، وُي�َح�بُّ فيها وال ُي�ْك�َرُه.
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ويس�تنبط ه�ذان املعنيان م�ن قوله تع�اىل: ﴿ ې  ې   

ې  ې  ى  ى  ائ  ائ﴾ أي ال جي�وز أن يك�ون 

الطفل سببًا يف اإلرضار بأّمه وال بأبيه.

ويأيت الش�عور باالس�تثقال إذا ش�عرت األم أنه مفروض 

عليه�ا إرضاُع�ُه والعناية به، أو إذا رفض�ت األم إرضاعه، ومل 

جيد األب له ظئرًا، إىل غر ذلك من األحوال))).

•     •     •

4)- ِمْن حق الطف�ل أن تكون القرارات الصادرة جتاهه 

مبنية عىل رىًض عميٍق وتشاوٍر تام؛ فهو ليس شيئًا قليًا يمكن 

اختاذ القرار عنه انفراديًا.

ي اإلرضاُر باألم إىل فواج�ع كتلك التي قطعت العضو  ))) وق�د يؤدِّ
الذك�ري البنها الطف�ل انتقامًا من زوجها. انظ�ر جريدة اخلليج 

بتاريخ 0)/))/998)م.
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ويس�تنبط ه�ذا م�ن قول�ه تع�اىل: ﴿ ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  

ېئ  ېئ  ېئ   ىئ  ىئ  ىئ﴾، وه�ذا وإن كان نصًا يف 

الفط�ام إال أن العلة في�ه - وهي رعاية مصلحته - موجودة يف 

س�ائر أحواله وأطواره، من غذاء وكساء ودواء ولعب وترفيه 

وتعليم وغر ذلك.

•     •     •

5)- ِم�ْن ح�ق الطف�ل أن ي�رشب احللي�ب الطبيعي من 

أّم�ه أو م�ن امرأة أخرى؛ ألن هذا هو األنس�ب له، والرضاعة 

الطبيعية - وال سيام من األم - هلا فوائد كثرة كام هو معلوم.

ی  ی   ﴿ ی    تع�اىل:  قول�ه  م�ن  يؤخ�ذ  ح�ق  وه�ذا 

تع�ال��ى:  قول�ه  وم�ن  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ﴾، 

﴿ ڦ        ڦ      ڄ     ڄ   ڄ  ﴾ ]الطاق:6[.
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فيلح�ظ أن البديل ع�ن الرضاع األصيل ه�و من مرضع 

 أيض�ًا، ف�إذا كان ه�ذا بع�د حتق�ق إرادة الطرف�ن أو األطراف 

فا حرج.

وهن�ا ال بد من وقفة عند قول��ه تعال�ى: ﴿ ی      ی﴾ 

بع�د أن قال: ﴿ ۆئ   ۆئ﴾ فام احلكمة من االنتقال من ضمر 

االثنن إىل اجلمع؟

لعل�ه يمك�ن الق�ول - واهلل أعل�م -:إن التعب�ر الث�اين 

)اجلمع( يش�ر إىل وج�ود آخرين مع األبوي�ن يف هذه اإلرادة 

وه�م األهل�ون، واختي�ار مرضع غ�ر األم ال بد ل�ه من خبة 

ومعرف�ة ق�د ال يمتلكها األبوان، ولنا أن نتص�ور مدى العناية 

 الرباني�ة الت�ي حتش�د ه�ذه األط�راف ملصلح�ة ه�ذا الطف�ل 

الغافل املستسلم.
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وهن�اك َم�ْن ق�ال: ﴿ ی      ی﴾ أي: أهي�ا اآلب�اء، وال 

يناقض هذا ما ذهبت إليه، فاآلباء تش�مل األب املبارش واجلد 

ألب وألٍم، وق�د يغي�ب األب وين�وب عنه اجل�د )أبوه(، وقد 

تغيب األم وينوب عنها اجلد )أبوها(.

واخلاصة: أن التعبر باجلمع يوحي باس�تمزاج أكثر من 

إرادة ورأي وتدبر.

•     •     •

6)-  ِم�ْن ح�ق الطف�ل - إذا وكل يف إرضاع�ه إىل غ�ر 

أم�ه - أن هُيي�أ له اجلو املناس�ب مادي�ًا ومعنويًا ب�أن تؤدى إىل 

املرض�ع حقوقها كامل�ة بدون تقصر وال تس�ويف وال تأخر 

وال تقليل؛ لتقوم بواجبها جتاهه قيامًا تامًا غر منقوص.

وه�ذا ما تش�ر إلي�ه اآلي�ة القرآني�ة التي ج�اءت بصيغة 
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ال�رشط ﴿ جب  حب  خب   مب  ىب﴾ بع�د قول�ه ﴿ ی   

ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ﴾.

فرفُع اجلناح عن تس�ليم الطف�ل إىل مرضع آخر مرشوٌط 

بأن يس�لم إليها ما يتم االتفاق عليه باملع�روف، أي: بالطريقة 

املث�ىل التي يقرها الع�رُف: عرف العقاء والنب�اء والوجهاء، 

وه�ذا م�ن حي�ث التعام�ل، وم�ن حي�ث مضم�ون االتفاق، 

كاألج�ر ونح�وه من اإلكرام امل�ايل واملعنوي بام يش�جعها عىل 

العناية به واحلنو عليه.

وأي تقص�ر يف ه�ذا اجلان�ب يعود بالظلم ع�ىل املرضع، 

وينعكس عىل الطفل.

•     •     •

7)- ِم�ْن ح�ق الطف�ل أن خَي�اَف اهللَ أهُل��ُه في�ه، وأن 

يستش�عروا رقابته س�بحانه عليه�م، وكذلك َمْن س�تكون أّمه 
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بالرضاع، فاجلميع خماطبون بقوله تعاىل: ﴿ جت  حت  خت  

بظ�ال  يلق�ي  وذكر﴿ مث﴾هن�ا  مث﴾،  جث   يت    ىت   مت  
املراقبة واملتابعة الربانية لشؤون هذا الطفل، ويشر إىل تعرض 

املقرصِّ جتاهه للمساءلة واحلساب والعقاب.

إن النفس اإلنس�انية لتفيض بمشاعر جياشة يعجز القلم 

أن يع�بِّ عنها وه�و يقرأ ختام ه�ذه اآلية التي تناولت مس�ألة 

واحدة من املس�ائل املتعلقة بالطفل، وهي الرضاع، فأية عنايٍة 

هذه من اهلل باإلنس�ان! وأي دفاٍع عنه وحفظ حلقوقه وختويف 

من التفريط والتهاون هبا!.

•     •     •

8)- ِم�ْن ح�ق الطف�ل أن يذره أب�وه مكفي�ًا، وذلك بأن 

ال يبذر يف أمواله، وال يويص هبا لآلخرين - إال بحدود الثلث 

والثلث كثر -: 
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ڄ   ڄ   ڄ     ڦ      ڦ   ڦ   ﴿ڦ   تع�اىل:  ق�ال 

ڇ   چ   چ   چ     چ     ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄ  

ڎ   ڌ   ڌ    ڍ   ڍ   ڇ    ڇ   ڇ  

ڎ  ڈ    ڈژ  ژ   ڑ  ڑ   ک  ک  ک  

ک  ﴾ ]البقرة:66)[.

ه�ذه اآلية َمَث�ٌل ملن عمل باخلر ثم انقل�ب أحوَج ما كان 

إىل االس�تقامة، فمثل�ه كَمْن ل�ه مال وهو كبر ق�ارب الرحيل 

وله ذرية ضعفاء فتلف املال فكيف س�يكون حاله وتفكره يف 

ذريته؟.

نفه�م من ه�ذا رضورة املحافظة عىل امل�ال - ما أمكن - 

من أجل الذرية الناشئة.

وسيأيت ما له عاقة بذلك.

•     •     •
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ى تغذي�ة ُتْصِلُح من حاله،  9)- ِم�ْن ح�ق الطفل أن ُيغذَّ

وُتنِْه�ُض م�ن ش�أنه وتقوي�ه وحتس�نه ومتن�ع عن�ه األم�راض 

والعاهات، وأن يكفله أهله بام يناسبه: 

ۈئ   ۈئ   ۆئ   ۆئ      ۇئ   تع�اىل:﴿ۇئ   ق�ال 

جئ   ی   ی   ی   ی    ىئ   ىئ    ېئىئ   ېئ   ېئ  

حئ﴾ ]آل عمران:37[.

ومري�م منذورة هلل فتوىل اهلل ش�أهنا بنفس�ه وأنبتها النبات 

املذك�ور، وعىل كل ُمَربٍّ أن يتعلم هذا م�ن توجيه هذه اآلية، 

وأن حيرص عىل إنبات َمْن يعول نباتًا حسنًا تستحسنه العقول 

واألبصار.

•     •     •

0)- ِمْن حق الطفل أن ُيشاِرَك يف جمامع الكبار وحمافلهم، 

وقضاياهم ومهامهتم؛ ليسمع وليتفتح وعُيُه مبكرًا.
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تأم�ل قول�ه تع�اىل: ﴿ ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  

ې  ى    ى  ائ  ائ    ەئ  ەئ  وئ  وئ  
ېئ   ېئ   ۈئ   ۈئ   ۆئ   ۆئ    ۇئ    ۇئ  

ېئ  ﴾ ]آل عمران:)6[.
•     •     •

))- ِم�ْن حق الطفلة اليتيمة - إذا أراد َمْن هي يف رعايته 

زواجه�ا - أن يعطيه�ا املهر الكامل الذي تس�تحقه، وإال وقع 

ذلك الفاعل يف اإلثم واحلرج.

قال تعاىل: ﴿ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ    ژ  ڑ  

ڱ   ڳ   ڳ   ڳ     ڳ    گ   گ   گگ   ک   ک   ک   ک   ڑ  
ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ﴾ ]النساء:3[.

وكذلك غر اليتيمة فإن من حقها - إذا مل ُيِسمَّ هلا مهرًا - 

مهر املثل، إال إذا رضيت بأقل من ذلك فِمْن حقها.

•     •     •
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ق - بتخلف عق�يل  مثًا -  ))- ِم��ْن ح��ق الطفل املعوَّ

أن حيف�ظ اآلخرون أمواله كام لو أهنا أمواهل�م، وأن ُيْرَزَق وأن 

ُيكسى بام يناسبه، وأن ُي�خ�اَط�َب باملعروف:

قال تعاىل: ﴿ڭ  ڭ  ڭ   ۇ   ۇ     ۆ  ۆ  ۈ     ۈ  

ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ       ۉ  ﴾ ]النساء:5[))).

•     •     •

3)- ِم�ْن ح�ق الطفل أن ُيعد إعدادًا تامًا لس�نِّ التكليف 

وما يس�تلزمه بلوغه هذه الس�ن، حتى إذا بلغه�ا كان عارفًا بام 

: ُيراد منه وما ُيطلب، وما ُينهى عنه وما ُي�َذمُّ

ائ   ائ   ى   ى   ې   ې    ﴿ې    تع�اىل:  ق�ال 

ەئ  ەئ  وئ  وئ      ۇئ  ۇئۆئ  ﴾ ]النساء:6[.

))) روي ع�ن اب�ن عب�اس واحلس�ن: أن الس�فهاء األوالد الصغار. 
» زاد املسر من علم التفسر « ))/))(. والسفه يف اللغة: خفة 

احللم. انظر: » القاموس املحيط« مادة ) سفه (.

 



33 حـقــوق  الطـفــل  يف  الـقـــرآن

يعن�ي  النك��اح -  بل��غ  إذا  أن��ه  ت��دل ع��ىل  واآلي��ة 

البل�وغ - فمن حقه َتَسلُُّم أمواله والترصُف هبا، إذا كان خبرًا 

بذلك قادرًا عليه.

فبل�وغ هذه الس�ن هو الفيص�ل بن الطفولة وم�ا بعدها، 

وفيها تفرض عليه الفرائض وخياطب بالرشائع.

وع�ىل األمة أن تع�ده لذلك ليك�ون جاه�زًا للدخول يف 

املرحل�ة اجلديدة، ولنا أن نتصور مدى هنوض األمة لو طبقت 

هذا، ومدى املشكات واجلنوح لو قرصت فيه))).

•     •     •

م�ن  ب�يء  حيظ�ى  أن  اليتي�م  الطف�ل  ح�ق  ِم�ْن   -(4

 العط�اء إذا حرض قس�مة تركة ول�و مل يكن وارث�ًا، أمرت هبذا 

))) م�ن املفي�د أن تق�رأ: » اإلع�داد لس�نِّ التكلي�ف: نظ�ام تعليمي 
وتربوي جديد « لألستاذ سلامن احلسيني الندوي.
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القرآن�ي��ة: ﴿ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ    اآلي��ُة 

 ﴾ ڄ  ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ  

]النساء:8[.

وهذا العطاء جيعله يشعر كأنه قريب، ويف ذلك خر وفر 

يف التقارب والتحابب.

5)- ِمْن حق الطفل أن يتناصح الناس يف أمره وش�ؤونه 

وفيام يعود بالنفع عليه وجينبه الرضر.

ق�ال تع�اىل: ﴿ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  

ڍ﴾  ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چ   چ   چ  

]النساء:9[.

معن�ى اآلي�ة: أن عىل َم�ْن حرض َمْن يويص ل�ذوي قرابته 

وغره�م بامل�ه أن يأمروه بالع�دل، ويتق�وا اهلل، ويقولوا قوالً 
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سديدًا فيام يرجع عىل ذريته باخلر، كام لو كانوا هم مكانه وهلم 

ذرية ضعفاء))).

•     •     •

6)- ِم�ْن حق الطفل أن ي�رث كام يرث الكبر، بل يثبت 

له حق املراث وهو محل ويقسم له أكثر ما يستحق.

يس�تفاد ه�ذا م�ن عم�وم قول�ه تع�اىل:﴿گ  گ   گ  

ڳڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ﴾ ]النساء:))[.

وهذا يعني حقه يف التملُّك يف كل يشء.

•     •     •

7)- ِم�ْن حق الطفل أن ينش�أ من أبوي�ن حرين، ليكون 

حرًا غر مس�تعبد ألحد، واحلرية أمجل ما يف هذه احلياة، وهي 

من أكب نعم اهلل عىل اإلنسان:

))) انظر: » تفسر الطبي من كتابه جامع البيان « ))/403).
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ق�ال تعاىل بعد أْن أجاز للفقر أْن يت�زوج أمة - إذا خاف 

ع�ىل نفس�ه الوق�وع يف ال�معصي�ة - ﴿ ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋۅ  

ۅ  ۉ  ۉ    ﴾ ]النساء:5)[.

وحكم�ة التذك�ر بالص�ب واحل�ضِّ علي�ه بأن�ه خ�ر من 

الزواج باألََم�ِة هي أن ال ينشأ األوالد أرقاء.

ويس�تنبط ه��ذا أيض�ًا م��ن ق�ول���ه تع���اىل: ﴿ ڦ  

ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ    ڃ  ڃ  
چچ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ﴾ ]النور:33[.

فالعب�د إذا طلب املكاتبة جيب أن جي�اب إىل طلبه ليصبح 

حرًا، وجيب أن يساعد عىل ذلك.

•     •     •

8)- ِم�ْن ح�ق الطفل أن يس�عى أب�وه يف حتصي�ل نفقته 

ومتطلباته، وأن ترعاه أمه وتتفرغ له وتقوم عليه.
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نس�تنبط كل هذا من قول�ه تعاىل:﴿ ٱ  ٻ  ٻ  

 .]34 ]النس�اء:  ڀ﴾  پ   پ     پ   پ   ٻ   ٻ  
والقوام�ة تقت�ي النفقة ع�ىل البيت، ويل�زم منها كفاي�ة املرأة 

وتفرغها لزوجها وأوالدها.

•     •     •

9)- ِم�ْن حق الطف�ل الدفاع عنه إىل حد القتال من أجل 

استخراجه من مكان ُيستضعف فيه وُيضطهد.

وقد عاتب اهلل َمْن ال يفعل هذا فقال: ﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  

ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ    ڀ  ڀ  ڀ  
ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ      ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  

ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ﴾ ]النساء:75[.

وه�ذا يؤك�د ح�ّق الطف�ل يف العي�ش يف مكان آم�ن، هو 

وأرسته فا يؤذى يف نفسه وال يف أهله.

•     •     •
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30- ِم�ْن ح�ق الطفل أن يكون مس�تثنى م�ن العقوبات 

 الت�ي تط�ال غ�ره؛ ألن�ه لي�س مكلف�ًا أص�ًا وال ي�د ل�ه يف 

تدبر أو تغير.

َد اهلل الذي�ن مل هياج�روا - واهلجرة يف صدر  فعندم�ا توعَّ

اإلس�ام واجبة كام هو معلوم - استثنى ال�مستضعفن فقال: 

ہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ       ڻ   ڻ   ﴿ڻ  

ڭڭ   ۓ     ۓ   ے   ے   ھ   ھ    ھ   ھ   ہ   ہ  

ڭ  ڭ  ۇ  ۇ﴾ ]النساء:99-98[.

وما ُفِرَض وُيْفَرُض عىل بعض ال�دول م�ن عقوبات تنال 

من األطفال أفظَع نيٍل ُيَعدُّ انتهاكًا سافرًا هلذا احلق املكفول هلم 

يف الرشائع الساموية واألرضية.. ولكن؟.

•     •     •
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)3- ِمْن حق الطفل أن ُيبدأ بتكوين شخصيته االجتامعية 

من حن والدته:

تأم�ل قول�ه تع�اىل: ﴿ ی  ی      جئ  حئ  مئ      

ېئ﴾  ېئ     ﴿ۈئ   وقول�ه:  ]ه�ود:)7[،  ىئ﴾ 

]الصافات:)0)[، وقول�ه: ﴿ڎ   ڈ  ڈ     ژ  ژ  ڑ  

ڑ  ک  ک   ک  ک﴾ ]مريم:7[.

وهذا التبش�ر به وإعان الفرح�ة والرور يؤثر يف حميط 

الطفل ويعطيه كيانًا وحضورًا وأمهية.

وجيب أن يصحبه هذا يف كل سنّيه))).

))) تأم�ل ه�ذا الق�ول: ق�ال عب�د اهلل بن احلس�ن بن احلس�ن بن عيل 
ألبيه: إن ابني فانًا حذق؛ فقال احلس�ن )ت:97(: كان الغام 
إذا ح�ذق قب�ل الق�وم نحروا ج�زورًا وصنع�وا طعام�ًا للناس.  

» العيال « البن أيب الدنيا ))/489).

 



حـقــوق  الطـفــل  يف  الـقـــرآن40

)3- ِم�ْن ح�ق الطف�ل أن يعام�ل بعدالة تامة ومس�اواة 

كامل�ة يف احلُ�بِّ بين�ه وبن إخوت�ه اآلخري�ن، واإلخال هبذا 

ي�ؤدي إىل مش�كات كثرة، وع�ىل الوالدين أن يكتام مش�اعر 

امليل والتفضيل مهام أمكن.

يستفاد هذا من قصة يوسف وإخوته: ﴿ ڈ  ڈ  

 ﴾ گ   گ   گ   ک   ک     ک   ک   ڑ   ڑ   ژ    ژ  
]يوسف:8[.

وال يعن�ي هذا بالرضورة أن يكون يعقوب عليه الس�ام 

قد أظهر حبه وميله ليوس�ف، بل إن قوله: ﴿ ٻ   ٻ  ٻ  

ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ﴾ ]يوس�ف:5[ ي�دل عىل 
ح�ذر يعق�وب وتكتمه ع�ىل مزايا يوس�ف، ورعايت�ه لنفوس 

إخوت�ه، وكتامن�ه احل�ب يف قلب�ه، ولعل إخوة يوس�ف رفضوا 

حتى هذا احلب القلبي.
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ولن�ا أن نتصور مدى املش�كلة فيام لو أظه�ر األُب احلبَّ 

وبنى عليه التفضيل يف املعاملة))).

•     •     •

33- ِم�ْن ح�ق الطف�ل أن ُيدع�ى اهلل له ب�أن حُيَ�بَّ وُيَودَّ 

وُيؤل�َف، وُيس�أل له ال�رزق، والص�اح، وبعب�ارٍة أخرى أن 

يطلب له خرا الدنيا واآلخرة.

َع إبراهيم عليه السام: تأمل ترضُّ

﴿ ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   

ڳ   گ    گ   گ   گ   ک   ک   ک   ک  

ڳ    ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ﴾ ]إبراهيم:37[.

))) ق�ال التابعي اجلليل إبراهيم النخغي )ت:96(: كانوا يس�تحبون 
أن يس�ووا ب�ن أوالدهم حتى يف القب�ل. رواه اب�ن أيب الدنيا يف 

» العيال « ))/74)).
فانظر عمق هذا القول، وسداد هذا التوجيه.  
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﴿ ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ېى  ى  ائ   

ائ﴾ ]إبراهيم:40[.

ومن أنج�ح الرغائب تفويض األم�ور إىل اهلل، واالتكال 

عليه فيها، ورجاؤها منه - سبحانه -.

34- ِمْن حق الطفل - إذا كان أنثى - املساواة بالذكر يف 

الكرامة وحسن االستقبال:

وق�د نعى اهلل عزَّ وجلَّ ع�ىل الذين يفرقون فقال: ﴿ڦ  

ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ      چ  چ  

چ  چ      ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍڍ  ڌ   ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  

ژژ  ڑ  ڑ  ک  ک﴾ ]النحل:59-58[.

•     •     •

35- ِم�ْن حق الطف�ل أن يولد يف أرسة رشعية من عاقة 

مرشوع�ة، ووالدته من غر هذا الطري�ق جنايٌة عليه، وتفريٌط 

بحقه، وظلٌم بّنٌ فاحٌش له.
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ىب   مب   ﴿ خب    : وج��لَّ ع��زَّ  اهلل  ق�ول  ولناح�ظ 

يب  جت  حت  ﴾ ]النحل:)7[.

ف�اهلل يم�ّن ع�ىل عب�اده أن جعل هل�م البنن واحلف�دة من 

مرف�وض، وأي  فه�و  كان خ�ارج ه�ذا  م�ا  ف�كل  األزواج، 

 وس�يلة أدت إىل جع�ل البنن م�ن غر هذا الطري�ق مرفوضة؛ 

ألنَّ اهلل خ�صَّ امل�نَّ بالبن�ن الذين يكونون م�ن األزواج، فإذا 

ول�د الطفل من غ�ر زوج مل يكن كذلك، وال يكون له نصيب 

ح اهلل عزَّ وجلَّ هبذا اجلعل. من َت�َم�دُّ

•     •     •

36- ِم�ْن حق الطفل أن ُيعلَّم ويكس�ب املعارف فإن اهلل 

خل�ق ل�ه أدوات التعل�م وم�نَّ هب�ا علي�ه ف�ا جي�وز أن هتمل 

 وتلغى، وجيب أن يكون هذا من حن اس�تعداد هذه األدوات 

لتنفيذ مهامها.
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ى  ې   ې   ې   ﴿ې    تع�اىل:  اهلل   ق�ال 

ۇئۇئ   وئ   وئ   ەئ   ەئ    ائ   ائ   ى    

ۆئ  ۆئ﴾ ]النحل:78[.

وكيف يشكر اإلنساُن خالقه إذا مل يعلم، ومل ير ما هيأته له 

هذه األدوات من مصالح وفوائد وغايات؟.

•     •     •

37- ِم�ْن ح�ق الطف�ل أن ينعم ب�كل ما ت�دل عليه كلمة 

الربية، وهي يف لسان العرب تعني الزيادة، وهلا يف االصطاح 

معان متعددة جيمعها: إعداد الطفل إعدادًا متكامًا.

وه�ذه مهم�ة الوالدي�ن أوالً، وإليه اإلش�ارة بقوله تعاىل 

معلِّ�اًم ومنبهًا ومش�رًا: ﴿ ۆ  ۆ  ۈ  ۈ ٴۇ     ۋ  ﴾ 

]اإلرساء:4)[.
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ومن ه�ذا اإلعداد ما جاء يف وصايا لقامن التس�ع البن�ه، 

وه�ي وصاي�ا عق�ائدي�ة وس�لوكي�ة جامع�ة: ﴿ٹ  ٹ   ٹ  

ڄ   ڄ     ڦ   ڦڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ    ٹ  

ڄ...    ې  ې   ې  ې   ى  ى  ائ  ائ      

ەئ  ەئ  وئ  وئۇئ  ۇئ   ۆئ   ۆئ     ۈئ  ۈئ    ېئ  ېئ  ېئ     ىئ  

ىئ  ىئ    ی  ی  ی      یجئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب          حب  خب  مب  

ىب  يب  جت   حت  خت  متىت  يت      جث        مث  ىث  

يث﴾ ]لقامن:3)-9)[.

•     •     •

38- ِمْ��ن ح��ق الطف�ل اليتي�م املح�افظ�ة ع�ىل م�ال��ه 

وح�ق�وق��ه:

ق�ال تعاىل: ﴿ھ  ے  ے  ۓ  ۓ    ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  

ۇ  ۇ ﴾ ]اإلرساء:34[.
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وم�ن ه�ذه املحافظ�ة تنميته�ا وزيادهت�ا حت�ى ال تنف�د. 

والوص�ف باليتي�م ال يعني القيد فاحلكم ع�ام ولكنه يف اليتيم 

يكون آكد وأشد - كام مّر-.

•     •     •

39- ِم�ْن ح�ق الطفل احلياة واحلفاظ ع�ىل حياته، وطرد 

أوهام الفقر واجلوع ألن الرزق عىل اهلل:

قال تع�اىل: ﴿چ  چ   چ  چ  ڇڇ  ڇ  ڇ  

ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ﴾ ]اإلرساء:)3[.

ب�ل جي�ب احلف�اظ عليه م�ع الفقر املتحق�ق تنفي�ذًا لقوله 

تع�اىل: ﴿ ۉ  ۉ  ې  ې    ېې  ى  ى  

ائ ﴾ ]األنعام:)5)[.

وجي�ب الوقوف ع�ن�د اختاٍف ورد ف�ي لف�ظ اآليتن:

ففي اإلرساء: ﴿ ڇ  ڇ  ڍ﴾.
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ويف األنعام: ﴿ ى  ائ﴾،فام السبب؟.

يب�دو - واهلل أعل�م - أن اآلية األوىل مل�ا كانت تنهى عن 

قتل األوالد بسبب اخلوف من الفقر ناسب أن يقدمهم فق�ال: 

﴿ ڇ  ڍ﴾، ث�م أع�ق�ب���ه بذكره�م ه�م لتكتم�ل 

الصورة، وليعلم اآلباء أن الذي رزقهم سرزق األبناء.

ويف اآلية األخرى ل�ّم�ا هنى اهلل عن قتل األوالد يف حالة 

ق القائم ناس�ب أن يطمئنه�م بأن الرزق كائٌن هلم  الفقر املتحقِّ

لتهدأ مش�اعرهم اهلائجة، ثم أعقبه بذكر األبناء، واإلنسان يف 

حالة اجلوع يفكر بنفسه أوالً.

ه�ذا وق�د حكم اهلل عىل َم�ْن قتلوا أوالدهم باخلس�ارة إذ 

 ﴾ ک   ڑ      ڑ   ژ     ژ   ڈ   ڈ   ﴿ڎ   ق�ال: 

]األنعام:40)[.
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وعىل اإلنسان أن يكيف نفسه حسب الظروف ويترصف 

بحكمة: ﴿ڃ  ڃ  ڃ    ڃ  چچ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  

ڇ  ڍ  ڍڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ      ژ  ژ    ﴾ وليب�رش بوع�د اهلل 

الصادق ﴿ ڑ  ک  ک  ک  ک﴾ ]الطاق:7[))).

وح�ق احلي�اة يبدأ من حن نف�خ الروح، ف�إذا نفخت فيه 

الروح اكتسب حصانة إهلية من القتل واألخطار.

40- ِم�ْن ح�ق الطف�ل أالّ ُيَمنَّ علي�ه بالنفق�ة والرعاية، 

وال يكون ذلك عامًا الضطهاده وحتطيم نفسه وإذالله.

))) واق�رأ إن ش�ئت: » الع�امل.. وحدوده، األس�اطر الش�ائعة حول 
الطبيع�ة والس�كان « تألي�ف هرفي�ه يل ب�را، ترمجة حلي�م حليم 
طوسون، ومنه تعلم أن االدعاء بأن العامل ينوء بعدد سكانه - وما 
ينبني عىل ذلك من خوف اجلوع والدعوة إىل حتديد النسل - ما 
هو إال أس�طورة شأهنا ش�أن مثياهتا، وهذه األسطورة تفر لنا 
ردود أفعالنا بقدر أكب من تفسرها للعامل الذي نعيش فيه. وقد 
عرضت جريدة اخلليج هذا الكتاب يف ثاث حلقات آخرها يف 

6)/))/998)م.
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يؤخ�ذ ه�ذا م�ن قول�ه تع�اىل ﴿ ڇ  ڇ  ڍ﴾ 

و﴿ ى  ى  ائ﴾ كام تقدم.

فاهلل تع�اىل هو الرزاق، والوالد يتس�بب يف ذلك فُيش�كر 

وُيذكر، ويوعظ االبن هبذا إذا تنكر ونيس.

•     •     •

)4- ِم�ْن حق الطفل الذي س�ينفخ فيه ال�روح التي هي 

م�ن أم�ر اهلل عزَّ وج�لَّ أن يكون خملَّق�ًا من نطف�ة طاهرة، وأن 

يكون وعاًء صاحلًا مناسبًا لصاح الروح التي ستحل فيه.

ولنتأم�ل ق�ول اهلل ع�زَّ وج�لَّ ﴿وئ  وئ  ۇئۇئ  

ی﴾  ىئ   ىئ   ىئ   ېئ   ېئ   ېئ    ۈئ   ۈئ   ۆئ   ۆئ  
]اإلرساء:85[.

ف�إذا كانت الروح كذل�ك كانت جدي�رة أن حترم، ومن 
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ح�ق الطفل ع�ىل اجلميع أن يكون�وا عونًا له ع�ىل احرام هذه 

الروح، بل هذه مهمتهم أوالً.

وَم�ْن أصاب فاحش�ة َأثَِم هو وَمن اس�تطاع أن حيول بينه 

وبينها فلم يفعل))).

•     •     •

)4- ِم�ْن ح�ق الطف�ل أْن يظه�ر بمظه�ر الئ�ق رائ�ق؛ 

ف�اهلل قد وص�ف امل�ال والبنن بأهن�م﴿ ٻ  ٻ  ٻ﴾ 

]الكه�ف:46[، فاألصل وجود ه�ذه الصفة فيهم، وكام أّن اهلل 

حي�ب أن ي�رى أث�ر نعمت�ه عىل عب�ده إذا وّس�ع علي�ه يف املال، 

فكذلك حيب أن يعتنى بالطفل الذي أكرم اهلل به البرشية.

•     •     •

))) ق�ال قتادة بن دعامة الس�دويس )ت بعد: 0))ه�(: » كان يقال: 
إذا بلغ الغام فلم يزوجه أبوه فأصاب فاحشًة َأثَِم األب « رواه 

ابن أيب الدنيا يف كتابه » العيال « ))/333).
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43- ِم�ْن حق الطفل أن يكون م�ن أبوين صاحلن؛ ألنه 

سينسب إليهام، وجيري يف عروقه دمهام، وينظر إليه الناس عىل 

أنه امتداد هلام.

انظر قوله تعاىل: ﴿ ڦ    ڄ  ڄ     ڄ    ڄ    ڃ    ڃ  

ڃ     ڃ      چ     چ﴾ ]مريم:8)[.

فالرب�ط بن اآلباء واألبن�اء عادة متأصل�ة يف الناس، وله 

حقيقة علمية ال ختفى.

•     •     •

44- ِم�ْن حق الطفل تكريمه واالحتف�اء به حن قدومه 

إىل الدني�ا، ويف ذل�ك تكري�م خلل�ٍق عجيب من خل�ق اهلل هو 

اإلنس�ان يف ح�ال قرب عهده بربه، وإش�اعة البهجة والرور 

وتعريف الناس به - فالطوارئ كثرة -.

 ولن�ا أن نت�أم�ل قول�ه تع�اىل ع�ن حيي�ى علي�ه الس�ام: 
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﴿ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ...﴾ ]مري�م:5)[، وق�ول عيس�ى علي�ه 

السام: ﴿ ۀ     ہ     ہ     ہ  ...﴾ ]مريم:33[.

 وم�ن ه�ذا الب�اب ترشي�ع العقيق�ة وم�ا فيه�ا م�ن دعوة 

واجتامع وفرحة.

•     •     •

45- ِم�ْن ح�ق الطف�ل أن حُياَف�َظ ع�ىل صحت�ه وحس�ن 

خلق�ه ومج�ال هيئت�ه وصورت�ه وأن ُيرع�ى صحي�ًا، وال بأس  

 - بل يطلب - اس�تعامل األس�اليب والوس�ائل الطبية احلديثة 

لتحقيق ذلك))).

ڳ   ﴿گ   اإلنس���ان:  خل��ق  ف��ي  تع�اىل  ق���ال 

ڻ   ڻ   ڻ   ں   ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ    ڳ  

))) انظ�ر املوض�وع ال�ذي نرشته جري�دة اخلليج بعدده�ا )04)7) 
الص�ادر ي�وم )0/3)/998)م حت�ت عن�وان: ه�ل بدأ عرص 

)التفصيل اجليني(؟ )هندسة( أطفال با عيوب.
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ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   

ڭڭ   ڭ    ڭ   ۓ   ۓ   ے   ے   ھ   ھ  

ۇ  ۇ  ۆ  ۆ﴾ ]املؤمنون:))-4)[.

ويلحظ أن اهلل وصف نفسه بعد ذكر أطوار خلق اإلنسان 

- وهو سياق مقصود - بأنه أحسن اخلالقن، فام خلقه: حسٌن 

مجيٌل س�ليٌم متناس�ٌق، هذا هو األص�ل، وما عداه م�ن الَعَوق 

والتش�وه والضع�ف ط�ارئ، ويرجع كثر من ه�ذا إىل تقصر 

اإلنسان وظلم اإلنسان ألخيه.

ف�إذا أمكن الع�ودة إىل األصل وحتقيق اتصاف اإلنس�ان 

باحلس�ن وجتنيب�ه األم�راض الوراثي�ة وغره�ا فهو أم�ر رائع 

مطلوب انسجامًا مع ﴿ ۇ  ۇ  ۆ  ۆ﴾))).

•     •     •

))) وه�ذا م�رشوط بانتفاء رضر جدي�د يرتب عىل ه�ذا التدخل يف 
اجلينات.
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46- ِم�ْن ح�ق الطف�ل احلض�وُر يف جمام�ع النس�اء للقاء 

األطف�ال والعيش يف أجواء اجتامعية إذا مل يكن قد اس�تيقظْت 

يف نفس�ه املش�اعر اجلاذبة للم�رأة، وإىل هذا يش�ر قوله تعاىل: 

ڳ   گ   گ   گ   گ   ک     ﴿ ک  

ۀ    ۀ       ... ڱ  ڱ    ڱ    ڱ     ڳ    ڳ      ڳ   
ەئ   ەئ   ائ   ائ    ى      ہ...    ہ   ہ  

وئ  وئ  ۇئۇئ   ﴾ ]النور:)3[.

أحاسيس�ه  ُت�رع��ى  أن  املمي�ز  الطف�ل  ِم�ْن ح�ق   -47

ومش�اعره يف البي�ت فيحفظ برصه من الوق�وع عىل ما ال يليق 

النظر إليه:

الرب�اين:﴿ھ  ھ    ے    األم�ر  وإىل ه�ذا أش�ار 

ۆ    ۇ    ۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ    ۓ   ۓ   ے   
ې   ې         ۉ     ۉ    ۅ   ۅ   ۋ      ۋ   ٴۇ     ۈ    ۆۈ  
ۇئ   ۇئ    وئ    وئ    ەئەئ   ائ   ائ   ىى   ې   ې  
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ۆئ  ۆئۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   ىئىئ  ىئ    ی    
ی  ی  یجئ  حئ  مئ  ىئ  ﴾ ]النور:58[.

فاألمر باالس�تئذان يف هذه األوقات الثاثة التي يتخفف 

فيها اإلنسان من مابسه ُيْشِعُر بالتحفظ والتغيب عن العيون، 

ويش�عر بحق الطفل يف أن جينب رؤية ما ال يليق؛ فاالس�تئذان 

ليس من أجل املرئي فقط؛ بل من أجل الرائي أيضًا.

•     •     •

48- ويف غ�ر هذه األوقات فِمْن حقه الطواف يف البيت 

غ�ر مقيد باس�تئذان وال مأم�ور بإعام حت�ى ال يضيق عليه، 

وال يش�عر كأنه يف س�جن؛ فالتضييق عىل الطفل يؤذيه ويكبته 

ويعطل مواهبه.

ويف جع�ل اهلل هذا احلك�م من )بيان اآلي�ات( ويف ختمه 

اآلي�ة ب� ﴿ حئ  مئ  ىئ﴾ هنا ويف اآلية التي بعدها داللة 
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واضح�ة ع�ىل أمهية ه�ذا احلك�م عىل نف�س الطفل وس�لوكه 

ومظهر البيت املسلم وخمبه.

 وُرّب مش�هد حف�ر يف نف�س الطف�ل أخ�دودًا ال يلتئ�م 

حتى يقع فيه.

وياحظ أن كثرًا من البيوت تتساهل يف هذا اجلانب))).

•     •     •

))) يف جري�دة اخللي�ج بتاري�خ 7)/))/998)م: » من الترصفات 
اخلاطئ�ة الت�ي حتتاج لوع�ي حقيقي م�ن قب�ل األم، أن تنتقل يف 
املن�زل أمام صغارها بمابس شفافة أو قصرة جدًا، وأن تسمح 
هلم بمش�اركة محامها، متحججة بأهن�م ما زالوا صغارًا، صحيح 
أهنم صغار، ولذلك الس�بب نفس�ه كل يشء م�ن حوهلم ينقش 
بوضوح يف ذاكرهتم ويس�تقر طوال عمرهم يف منطقة الاوعي، 
وص�ورة األم أو األخت ب�دون مابس مثًا قد تؤثر س�لبًا عىل 
الصغ�ار عندما يكبون. القليل من الوعي مطلوب حتى داخل 

مساحات احلرية واحلميمية املن�زلية «.
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49- ِم�ْن ح�ق الطفل إذا بل�غ أن يعامل معامل�ة الكبار، 

وأن يش�عر أنه - اآلن - غر ما كان قبل البلوغ، وهذا ينسجم 

مع التبدالت النفسية التي تطرأ عليه، وتؤكد يف قلبه انتقاله إىل 

مرحلة جديدة هي مرحلة املسؤولية والتكليف.

ويس�تفاد ه�ذا من قوله تع�اىل: ﴿ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  

ڀ              ڀڀ   ڀ   پ   پ      پ   پ  ٻ  

ٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ  ٿ   ٿ   ٿ﴾ ]النور:59[.

•     •     •

50- وِم�ْن حق���ه املامثل��ة يف املعامل��ة يف األمور كافة، 

واإلخال هبذا يؤذيه نفس�يًا ويس�بِّب له أزم�ات وانفعاالت، 

وقد خيرج به إىل ترصفات ال حتمد.

ويمكن أن نس�تنبط هذا من قوله تعاىل يف اآلية الس�ابقة: 

﴿ پ پ  پ     پ  ڀ  ڀ﴾ ويدخ�ل يف 

الذين ِمْن قبلهم إخوهت�م وأخواهتم، ويف هذا تعميم للحكم، 
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أّما إعفاء بعض األطفال دون بعض - تفضيًا هلم أو اس�تهانة 

هبم - فمن شأنه إثارة املشكات.

وإذا ش�عر البال�غ أّنه مفضل ع�ىل غره، وأن�ه يدخل با 

اس�تئذان ف�ا يمنع، أو أنه مس�تهان ب�ه فا يؤب�ه لدخوله وال 

ُيستعد كام يستعد لدخول غره فإن ترصفاته ستتأثر هبذا متامًا؛ 

فالتفضي�ل ي�ؤدِّي إىل الغ�رور والني�ل م�ن حق�وق اآلخرين، 

واالس�تهانة ت�ؤدِّي به إىل الش�عور بالنقص، وقد خت�رج به إىل 

العنف واحلقد.

ى وجدانه،ويرهف حسه،  )5- وِمْن حق الطفل أن ُي�نَمَّ

ى نفسه باحلب واحلنان، واإلقبال واالحتضان. وُتَغذَّ

يش�ر إىل ذلك التعبر القرآين )قرة أع�ن( يف قوله تعاىل: 

ھ   ھ   ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ      ۀ   ﴿ ڻ  

ھ  ھ   ے    ے﴾ ]الفرقان: 74[.
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ه وأجاب  وقوهلم )قرة أعن( الذي نقله ربُّ العاملن وأقرَّ

دعاء قائليه يدل عىل ما ينبغي أن تكون عليه العاقة بن اآلباء 

واألبناء، وقرُة العن: َب�ْرُدها، وهو كناية عن السعادة والرور 

بخاف سخونتها الذي يدل عىل احلزن واهلم واالضطراب.

•     •     •

)5- ِم�ْن حق الطف�ل أن يكون له إخوة وأخوات يف بيئة 

عام�رة باحليوية واحلرك�ة والتعاون وتبادل املش�اعر واألعامل 

واآلراء وغر ذلك.

 يؤخ�ذ ه�ذا م�ن صيغ�ة اجلم�ع يف اآلي�ة الس�ابقة وهي: 

)قرة أعن(.

والطفل إذا كان وحيدًا أحس بالوحش�ة والس�أم، ودعاه 

تركيز والديه عليه إىل الش�عور بالضغط والشدة، وقد خيرج به 
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ِم حقوق له  ه�ذا ال�دالل الزائد إىل تضخم ذاته يف ذات�ه، وتوهُّ

عىل اآلخرين، أو فضيلة عليهم إىل غر ذلك من املشكات))).

53- ِم�ْن ح�ق الطف�ل أن ي�رى الق�دوة الصاحل�ة أمامه 

ليتعل�م اخلر عمليًا، والقرآن حن أمر اإلنس�ان ب�ب الوالدين 

﴿ڃ  ڃ  ڃ  ﴾ ]لقامن:4)[ أراد - فيام أراد - أن 

يشاهده ابنُ�ُه بارًا فيتعلم ويتلقن ذلك منه.

وقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: » بروا آباءكم تبكم أبناؤكم «))) املقصود 

منه معنى عميل مش�اهد - إضافة إىل املعنى املعنوي - وهو أن 

يه؛ فيتعلم ذلك منه وينشأ بارًا. يرى االبن أباه بارًا بجدَّ

))) انظ�ر ما أوردته الدكتورة مريم املري عن الطفل الوحيد يف مقاهلا 
)رؤية نفس�ية...( املنشور يف اس�راحة اجلمعة يف جريدة اخلليج 

0)/))/998)م.
))) رواه الطباين يف » املعجم األوسط« ))/8( برقم )006)( بإسناد 

حسن، كام يف » بر الوالدين« للشيخ أمحد الغامري ص)7.
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وحيتمل احلديث معنى آخر هو أن األبناء يعاملون آباءهم 

كام عاملوا هم آباءهم من قبل، من باب اجلزاء الرباين.

54- ِم�ْن ح�ق الطف�ل إذا ُجهل وال�داه أن يرعى ويربَّى 

بدون َتَبنٍّ ﴿ ڎ  ڈ  ڈ  ژژ  ڑ  ڑ  کک  

ک   ک  گ  گ  گ  گ  ﴾ ]األحزاب:4[.

وهن�ا جي�ب أن ننتبه إىل ملحظ س�اٍم يف ذلك، فاإلس�ام 

يري�د العناية هبذا الطف�ل لكونه طفًا ال لكون�ه أصبح ابنًا ملن 

تبن�اه، فإن العناية - إذا مل تت�م إال بعد التبني - دلت عىل أنانية 

ومصلحة ذاتية، ومصلحة الطفل جيب أن تكون فوق كل هذه 

االعتب�ارات، وهذا درس رائع لإلنس�ان ليتج�اوز وليتخطى 

دائرة العمل إلشباع رغباته إىل العمل بدافع اإلنسانية املطلقة، 

وي�دل هذا أيض�ًا عىل أن مهمة رعاية ذل�ك الطفل مهمة عامة 
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وليس�ت قارصة ع�ىل َمْن ليس لديه أوالد، فه�و يريد أن يمثل 

دور األب بالتبنّي.

ولتحريم التبنّي يف اإلسام ِحَكٌم أخرى.

•     •     •

55- ِم�ْن ح�ق الطف�ل أن ُيدع�ى ألبي�ه وُين�ادى بذلك 

غ�ار والضياع،  وُيع�رف، وه�ذا حيفظ�ه م�ن االنف�ات والصَّ

وانتامء اإلنسان إىل قبيلة أو أرسة حيتِّم عليه االنصياع ألعرافها 

وتقاليده�ا وأحكامها، والس�عي لرفع ش�أهنا، وجتنُّب ما حيط 

منه�ا، وم�ا حيط منه حياء أو خوفًا منها، وه�ذا من احِلَكِم التي 

تضمنها األمر الرباين: ﴿ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ   ڱڱ  

ۀ﴾  ۀ   ڻ   ڻ    ڻ   ڻ   ں   ں  

]األحزاب:5[.

•     •     •
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56- ِمْن حق الطفل - ذكرًا أو أنثى - املس�اواة يف النظر 

إليهام ومعاملتهام معاملة واحدة.

ۈۈ   ۆ   ۆ    ﴿ۇ   تع�اىل:  قول��ه  تأم�ل 

 ﴾ ٴۇ  ۋ  ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې    ې  ې    ې  ى  

]الشورى:49[.

فإذا كان اخلالق واحدًا، وهو الذي خيتار، فإّن عىل األرسة 

واملجتمع أن ينظر إىل تلك اهلبة نظرة واحدة أيضًا.

واحلياة با نساء ال تدوم، كام أهنا با رجال ال تقوم.

•     •     •

57- ِمْن حق الطفل أن يس�ّمى، وأن يكون اسمه حسنًا، 

ويف القرآن إشارة إىل ذلك حن نص عىل تسمية بعض األنبياء 

يف عهده�م األول باحلي�اة ﴿ ی     ی   ﴾ ]ه�ود:)7[، 

﴿ ڎ    ڈ      ڈ     ژ    ژ  ﴾ ]مريم:7[.
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وم��ن حق���ه أن حُيف��ظ م��ن لق��ب س�يئ َيْعَل�ُق ب��ه 

ويس�بِّب ل�ه وألهل�ه ولذريت�ه األذى، وذلك حتقيقًا ألم�ر اهلل 

: ﴿ ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئجب  حب   ع��زَّ وج�لَّ

خب   مب  ىب  يبجت  حت  خت  مت  ىت  يت  جث  ﴾ 
]احلجرات:))[.

58- ِمْن حق الطفل أن ينش�أ ع�ىل اإليامن باهلل ومائكته 

وكتبه ورس�له واليوم اآلخ�ر والقضاء خره ورشه، وذلك من 

خال تنشئته يف بيئة إيامنية وتلقينه أركان اإليامن.

تأمل قوله تعاىل: ﴿ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  

ڳ   گ   گ  گگ   ک   ک   ک   ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ   

ڳ   ڳ  ﴾ ]الطور:))[.

ولتحقق االتباع وس�ائل، منها: املحاكاة، ومنها: التلقن، 

والطفل حياكي ما يرى وما يسمع، ويعتقد ما يلقى إليه.
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59- ِم�ْن ح�ق الطفل: العيش م�ع أبوي�ه، وأن ال يفرق 

بينهم؛ فقد ذكر اهلل يف معرض امل�نّ�ة أنه أحلق ذرية ال�مؤم�نن 

هب�م ﴿ ژ    ژ    ڑ ﴾، وه�ذا اإلحلاق ليكونوا يف مكانة 

واح�دة وم�كان واحد وهو اجلن�ة. ويفهم من ه�ذا أّن اجتامع 

األوالد بآبائه�م نعم�ة، وهو س�عادة وراح�ة ورسور جيب أن 

ال حيرموا منها ما أمكن ذلك.

وه�و توجي�ٌه للزوجن باحلف�اظ عىل الزوجي�ة، وتوجيه 

لألمم بتوفر ذلك والدفاع عنه وتأمن س�بله، وتوجيٌه كذلك 

لألبوين بعدم التباعد عن أوالدمها))).

))) اق�رأ ه�ذا اخل�ب: قال حيي�ى بن ي�امن: خرجت إىل مك�ة؛ فقال يل 
س�عيد بن س�فيان ]الث�وري الكويف[:أقرئ أيب الس�ام وقل له 
يقدم، فلقيني س�فيان بمكة فقال: ما فعل سعيد؟ قلت: صالح، 
وه�و يقول لك أقدم. فتجهز للخروج وقال: إنام س�موا األبرار 
ألهنم أبروا اآلباء واألبناء.» العيال « ))/))3(. وروي القول 
عن ابن عمر يف لسان العرب ))/58( وفيه: » ألهنم بروا... «.
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60- ِمْن حق الطفل أن ُيتألف ويرعى وجينب طرق الرش 

وسوء املعاملة والرفيق الس�يئ، ويراقب يف ترصفاته وسلوكه 

وحميطه حتى ال ينتهى به احلال إىل العداوة.

﴿ڈ    القرآني�ة:  اآلي�ة  أش�ارت  التوجي�ه  ه�ذا  وإىل 

ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک)))    ک   ک  
ڱ   ڳ   ڳ   ڳ    ڳ   گ   گ   گگ  

ڱ﴾ ]التغابن:4)[.

واحلذر كام يكون بعد حتقق العداوة وحصوهلا يكون قبل 

ذل�ك، ويقصد به حينئذ احلذر من وقوعها، أي أّن يف األزواج 

واألوالد قابلي�ة املصر إىل العداوة فاح�ذروا من هذه القابلية 

واعملوا عىل منع وقوعها.

•     •     •

))) الول�د أعم م�ن الطفل، والطفولة مرحل�ة مهمة من مراحل عمر 
)الولد(، ولذلك جيب الركيز عليها.
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)6- وِم�ْن ح�ق الطف�ل إذا ت�رصف ترصف�ًا عدائي�ًا أن 

يكون له يف العفو والصفح واملغفرة متس�ع، فقد حض اهلل عىل 

ذل�ك ودّل علي�ه وأغرى به يف قول�ه: ﴿ گ  گ  ڳ  

ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ ﴾.

إّن من ش�أن اإلنس�ان اخلطأ - وال سيام قبل بلوغ النضج 

والتعقل-وع�ىل األب االهت�داء هب�دي الق�رآن، فف�ي ذل�ك 

 اخل�ر كل�ه حت�ى ال يصل األم�ر بالول�د إىل العناد والرشاس�ة 

وسقوط اهليبة))).

))) وم�ن املفي�د تطبي�ق م�ا قاله اإلم�ام الغ�زايل: » ...إّن م�ن دقائق 
ُم املتعلَم عن سوء اخللق،  باللطف  صناعة التعليم أن َيْزُجَر املعلِّ
والتعري�ض ما أمكن، من غر ترصي�ح، وبطريق الرمحة من غر 
توبيخ، ف�إن الترصيح هيتك حجاب اهليب�ة، ويورث اجلرأة عىل 
اهلج�وم باخلاف، وهييِّج احلرص ع�ىل اإلرصار « أفاده املناوي 

يف » فيض القدير « ))/573).

 



حـقــوق  الطـفــل  يف  الـقـــرآن68

)6- ِم�ْن حق الطفل أن جُينب ما يؤديه إىل أن ُيصنَّف يف 

أه�ل )الفتنة( الذين ذكره�م اهلل حمذرًا إذ قال: ﴿ڱ  ں  

ں   ڻڻ  ڻ  ڻ  ۀ    ۀ﴾ ]التغابن:5)[.

وصرورت�ه إىل )الفتن�ة( قد تكون بعام�ل خارجي، وقد 

تكون بعام�ل داخ�يل، واألرسة واملجتمع مكلَّف�ون باحليلولة 

دون ذلك.
•     •     •

63- ِمْن حق الطفل أن جُينب أجواء احلزن، وأن ُينشأ يف 

بيئة س�عيدة - قدر اإلمكان -وهل�ذا -واهلل أعلم - تنتهي عدة 

احلامل بالوضع، قال تعاىل: ﴿ ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  

وئ ﴾ ]الطاق:4[، وهذا االنتهاء سيكون له أث�ٌر عىل األم 
ومظهرها، وأث�ٌر نفيس يش�عرها باالنتق�ال من حال إىل حال، 

ُن للطفل جو جديد. وبالتايل ُيَؤمَّ

•     •     •
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64- ِمْن حق الطفل - وهو محل - حسن الغذاء وتطلب 

سبل البقاء، من خال تغذية أّم�ه وتوفر متطلباهتا ﴿ ٱ  

ڀ             ڀ   ڀڀ   پ      پ   پ      پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ  

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ...﴾ ]الطاق:6[.

•     •     •

65- ِم�ْن حق الطفل أن يعلَّم وي�ؤدَّب ويوقى العذاب، 

ق�ال تع�اىل: ﴿ ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ   ۅ  ۉ  

ەئ   ائ   ائ   ى   ى    ې   ې   ې   ې   ۉ   

ەئ  وئ  وئ  ۇئ﴾ ]التحريم:6[.

ع�ن ع�يل بن أيب طال�ب ريض اهلل عنه يف ه�ذه اآلية قال: 

بوهم))). علِّموهم وأدِّ

))) » العيال « البن أيب الدنيا ))/495).
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وقد اس�تجابت األمُة هلذا النداء أمجَل اس�تجابة، ونشأت 

أجي�ال بعد أجيال تتعلَّ�م وتعلِّم وتبني وتش�ّيد مما يكون - لو 

درس - مظهر افتخار ال يزول مدى األيام))).

•     •     •

66- ِمْن حق الطفل اليتيم أْن ُيعامل معاملة شفافة؛ ألن 

إحساس�ه أرسع إىل التأث�ر م�ن غره بس�بب ما يعاني�ه من فقد 

األب والنظر إىل نفسه نظرة النقص والدون.

قال تعاىل: ﴿ ڳ    ڳ        ڳ     ڳ  ﴾ ]الضحى:9[.

وجعل - س�بحانه - معاملة الطفل اليتيم بقس�وة عامة 

عىل التكذي�ب بالدين ﴿ ٹ  ٹ  ٹ   ٹڤ  

ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ﴾ ]املاعون:)-)[.
•     •     •

))) واق�رأ - إن ش�ئت - » رعاي�ة األرسة املس�لمة لألبن�اء: ش�واهد 
تطبيقية من تاريخ األمة «.

 



71 حـقــوق  الطـفــل  يف  الـقـــرآن

خصائص هذه احلقوق:

)- اس�ُتْعملت يف هذه احلق�وق ألفاظ عامة حتتمل معاين 

كث�رة، وُت�رك التفاصي�ل للتطبيق حس�ب متغ�رات الزمان 

واملكان.

)- ُردَّت الرقاب�ة فيه�ا إىل اهلل س�بحانه، وه�و يشء مهم 

يف تطبيقه�ا واحلفاظ عليه�ا، وهي مما متتاز به ع�ن االتفاقيات 

البرشية.

3- إن ه�ذه احلق�وق تبدأ ِمْن قبل وج�ود الطفل باحلض 

عىل طلبه واختيار أّم�ه وحفظ نسبه وطهارته، وتبقى مصاحبة 

له إىل حن البلوغ لتبدأ مرحلة جديدة فيها حقوق والت�زامات 

ومسؤوليات أخرى.
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4- َت�ْج�َم�ُع ه�ذه احلقوق: احلق�وَق امل�ادية ِم�ْن غ�ذاء 

وكس�اء وم�أوى ومتل�ك، واحلقوَق املعنوية ِمْن اس�م ونس�ب 

وحفظ احلي�اة واملس�اواة والتعليم والتأديب وحس�ن املعاملة 

واحلامية واحلرية والصحة ومجال املظهر.

وتركز كثرًا عىل اجلوانب النفس�ية لينشأ الطفل سلياًم من 

العقد واألزمات واألمراض.

5- ركزت هذه احلقوُق عىل اليتيم كثرًا، وجعلت العنايَة 

به مس�ؤولية عامة، واليتيم اجتمع في�ه وصفا: الطفولة، وفقد 

األبوي�ن أو أحدمه�ا، فكل ما كان له م�ن حقوق فهو مطلوب 

لس�ائر األطف�ال، وإنام ركز ع�ىل اليتي�م اس�تدرارًا للعواطف 

جتاه�ه، وليبل�غ حظ�ه م�ن العناي�ة والرعاية، مل�ا ُجبَِل�ْت عليه 

النفوس من االهتامم بذوهيا فقط.
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6- ه�ذه احلق�وق مطلوبة ل�ذات الطفل بوصف�ه طفًا، 

ومن هنا نفهم بعض ِحَكِم حتريم التبنّي الذي يرعى فيه املتبنّي 

الطفَل بعد أن ينس�به إىل نفس�ه، واإلس�ام يريد رعايته بدون 

النظ�ر إىل حظ النف�س يف ذلك؛ ليكون هذا دائ�اًم مطردًا، وإال 

فقد ال يرغب أحد يف التبني فهل ُيرمى الطفل؟.

7- هذه احلقوق جتعل الطفل عىل درجة عالية من التأهل 

العلمي والربوي والس�لوكي والشخيص، بمجرد بلوغه سن 

التكلي�ف الذي جعل�ه اهلل فيصًا بن الطفول�ة وما بعدها من 

مراحل أخرى، فالطفل يصبح عندئذ مسؤوالً، وعىل األمة أن 

فه بمتطلبات ذلك يف مرحلته األوىل. ُتَعرِّ

8- تع�رف هذه احلق�وُق بأثر البيئة وأث�ر الوراثة، وعىل 

 األم�ة أن تاح�ظ ه�ذا يف تكوي�ن األرسة وإنج�اب الطف�ل 

وتنشئتهم وتربيتهم.
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9- مل جتم�ع هذه احلقوق يف م�كان واحد، وإنام نثرت يف 

س�ور كثرة تتجاوز )5)( س�ورة، وهذا عىل طريقة القرآن يف 

��ره هبذا  كث�ر من موضوعاته، واهلدف أن جيد القارئ ما ُي�َذكِّ

املوضوع يف أماكن متعددة، فيبقى ذاكرًا متيقظًا له.

0)- تب�دأ هذه احلقوق بح�ق اليتيم يف )س�ورة البقرة(، 

وتنتهي به يف )س�ورة املاع�ون(، وهذا يعك�س األمهية البالغة 

للعناي�ة هب�ؤالء األطف�ال الذين فق�دوا املريّب ال�ذي يندفع يف 

تنشئتهم وتربيتهم بفطرته وغريزته.

•     •     •
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ملخص الرسالة

تتوجه هذه الرسالة إىل القرآن مبارشة الستخراج ما جاء 

ف عىل هذه احلقوق أوالً، ولبيان  فيه من حقوق للطفل، للتعرُّ

أسبقية القرآن إليها ثانيًا، وإلقامة اجلسور بيننا وبينها ثالثًا.

حًا به بل تطرقت الرسالة أيضًا إىل  ومل تكتف بام جاء مرصَّ

ه ويأمر وينهى ويرشد بالترصيح  ما ُذِكَر تلميحًا، والقرآُن يوجِّ

والتلميح، وبالعبارة واإلشارة.

وقد جاء يف الرس�الة معاٍن واستنباطات أحسبها جديدة، 

ررة واحلوايش  وجرى الكاتُب فيها عىل عدم إثقاهلا بالنقول املكَّ

املعادة، سوى نقوالت من املايض واحلارض رأى فيها ما يدعم 

فكرًة أو يؤيد رأيًا.

بلغت احلقوق فيها س�تة وس�تن حقًا، وهي قابلة للزيادة 

�ًا متدبِّرًا مستكش�فًا،  إذا م�ا توج�ه ال�دارُس إىل الق�رآن متأمِّ
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والقرآن بعي�ُد الَغْور، متتنع عجائبه ع�ىل االنتهاء، وفيه للناظر 

آفاق وأعامق.

وُختم�ت الرس�الة بخصائص هذه احلق�وق البالغة اآلن 

عرش خصائص.

واهلل املستعان عىل سامة الفهم، وحسن القصد، وسداد 

االستنباط.

•     •     •
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املصادر

)- آداب الفاس�فة حلنن بن إسحاق، اختصار حممد بن 

عيل األنص�اري، حتقيق: د. عبد الرمحن بدوي، الكويت، ط) 

)406)ه�(.

)- اإلع�داد لس�ن التكلي�ف: نظ�ام تعليم�ي وترب�وي 

جديد، لسلامن احلسيني الندوي، )مل تذكر املطبعة وال مكاهنا( 

)))4)ه�)99)م(.

3- بر الوالدي�ن، ألمحد الغامري )ت:380)ه�(، مكتبة 

القاهرة، ط3 )995)م(.

4- حتدي�ات م�ن الق�رن احل�ادي والعرشي�ن يف ض�وء 

فق�ه الفط�رة، لفتحي يكن، مؤسس�ة الرس�الة، ب�روت، ط) 

)8)4)ه�-998)م(.
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5- تذك�رة اآلب�اء » ال�دراري يف ذك�ر ال�ذراري «، البن 

العدي�م احللب�ي: عمر بن أمح�د )ت:660ه��(، حتقيق: عاء 

عبدالوه�اب حمم�د، دار األم�ن، القاه�رة، ط) )5)4)ه�-

995)م(.

6- تفس�ر الطبي م�ن كتابه جام�ع البيان، اس�تخرجه 

د. بش�ار عواد معروف وعصام احلرس�تاين، مؤسسة الرسالة، 

بروت، ط) )5)4)ه�-994)م(.

7- تكمل�ة أعام النس�اء، ملحمد خر رمضان يوس�ف، 

دار ابن حزم، بروت، ط) )6)4)ه�-996)م(.

8- التمثيل واملح�ارضة للثعالبي )ت:9)4ه�(، حتقيق: 

اب�ن ح�زم، ب�روت، ط) ))43)ه��- زهي�ة س�عدو، دار 

0)0)م(.
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9- زاد املس�ر من علم التفسر، أليب الفرج ابن اجلوزي 

)ت:597ه�(، املكتب اإلس�امي، بروت،ط4 )407)ه�-

987)م(.

0)- الس�نن الك�بى للبيهق�ي )ت:458ه��(، دائ�رة 

املعارف النظامية، حيدر آباد، اهلند.

))- العي�ال، الب�ن أيب الدني�ا )ت:)8)ه��(، حتقي�ق: 

د. نج�م عبد الرمح�ن خلف، دار اب�ن القيم، الس�عودية، ط) 

)0)4)ه�- 990)م(.

))- في�ض القدي�ر رشح اجلام�ع الصغ�ر، للمن�اوي 

)ت:)03)ه�( مصورة دار الفكر، بروت.

3)- القام�وس املحي�ط للفروزآب�ادي )ت:7)8ه�(، 

مؤسسة الرسالة، بروت، ط4 )5)4)ه�-994)م(.
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4)- لس�ان الع�رب، البن منظ�ور )ت:))7ه��(، دار 

صادر، بروت، ط3 )4)4)ه�-994)م(.

5)- املعجم األوس�ط، للطباين )ت:360ه�(، حتقيق:   

د. حمم�ود طحان، مكتبة املعارف، الرياض، ط) )405)ه�-

985)م(.

•     •     •

- أع�داد متعددة من جريدة » اخلليج « الصادرة يف إمارة 

الشارقة بدولة اإلمارات العربية املتحدة.

- جمل�ة » من�ار اإلس�ام « الص�ادرة ع�ن وزار ة الع�دل 

والش�ؤون اإلس�امية واألوق�اف يف دولة اإلم�ارات العربية 

املتحدة، العدد ))( من السنة )4)( صفر 9)4)ه�.

•     •     •

 



81 حـقــوق  الطـفــل  يف  الـقـــرآن

صدر للمحقِّق الكتب والبحوث اآلتية

)- العجاب يف بيان األس�باب للحافظ ابن حجر العسقاين: 

ط)  الدم�ام  اجل�وزي،  اب�ن  ط دار  وحتقي�ق.  دراس�ة 

)7)4)ه�-997)م(، ط ) )006)م(.

)- الكل�امت البين�ات يف قول�ه تع�اىل: ﴿ٱ  ٻ  ٻ  

ب�ن  مرع�ي  للعام�ة    ﴾ پ    پ   پ   ٻ   ٻ  

يوس�ف احلنبيل املقديس: دراسة وحتقيق. يف جملة األمحدية، 

ديب، العدد )6(، )))4)ه�-000)م(.

3- الفت�ح الق�ديس يف آي�ة الكريس لإلم�ام البقاعي: دراس�ة 

وحتقي�ق. ط دار البح�وث للدراس�ات اإلس�امية وإحياء 

الراث بديب، )))4)ه�-)00)م(.

4-نظ�رات فاحصة يف » رس�الة يف تفس�ر قول�ه تعاىل: ﴿ٿ  

ٹ    ٹ         ٹ﴾ املنس�وبة إىل اب�ن طول�ون «. يف جمل�ة 
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كلية الدراس�ات اإلس�امية والعربية ب�ديب، العدد )0)(، 

))00)م(.

5- أضواء عىل ظهور علم املناس�بة القرآنية. يف جملة األمحدية، 

ديب ، العدد )))(، )3)4)ه�-)00)م(.

6- إسهام اإلمام الفروزآبادي يف احلركة العلمية التفسرية يف 

زبي�د. يف كتاب مؤمتر )زبيد وصاهتا العلمية بالعامل العريب 

واإلسامي( يف اليمن ))00)م(.

7- الق�ايض عب�د الوهاب البغ�دادي املالكي يف آث�ار القدماء 

ب�ديب،  البح�وث  دار  ط  وثائقي�ة.  دراس�ة  وامُلْحَدث�ن: 

)4)4)ه�-003)م(.

8- الق�ايض عبد الوهاب البغدادي يف ذاكرة األيام )مطوية(، 

ط) )4)4)ه� - 003)م(.

9- ق�ادة األمة يف رحاب الق�رآن. ط دار البحوث بديب، ط)، 

)4)4)ه�-003)م(، ط)، )4)4)ه�-003)م(.
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0)- ِمْن عبد الرمحن بن األشعث إىل عبد الرمحن بن اجلوزي: 

موازن�ة بن الس�يف والكلمة. يف كتاب مؤمت�ر )مقتضيات 

الدع�وة يف ض�وء املعطيات املع�ارصة( يف جامعة الش�ارقة 

)003)م(.

))- دي�وان الق�ايض عب�د الوه�اب البغ�دادي املالكي: مجع 

وتوثي�ق وحتقي�ق. ط دار البحوث للدراس�ات اإلس�امية 

وإحياء الراث بديب، )5)4)ه�-004)م(.

))- قائ�د العقي�ان يف قول�ه تع�اىل: ﴿ إِنَّ اهللَ َيْأُم�ُر بِاْلَع�ْدِل 

ْحَس�اِن﴾ للعامة مرعي بن يوس�ف احلنبيل املقديس:  َواإْلِ

دراسة وحتقيق.  ومعه:

3)- نصيح�ة ال�وزراء للعام�ة مرع�ي ب�ن يوس�ف احلنب�يل 

املقديس. ط دار البحوث بديب، )6)4)ه�-005)م(.

4)- اإلم�ام الزرك�ي وكتاب�ه الآللئ املنث�ورة يف األحاديث 
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 ،)8( الع�دد   ، القاه�رة  تراثي�ات،  جمل�ة  يف  املش�هورة. 

)006)م(.

5)- رس�الة يف تعريف التصوف واش�تقاق الصوفية للعامة 

َبان. يف جملة البحوث والدراس�ات  الش�يخ عبد الكري�م الدَّ

الصوفية، القاهرة ،العدد ))(، )006)م(.

6)- جه�ود دار البحوث يف حتقي�ق الراث ونرشه . يف كتاب 

مؤمتر )حتقيق الراث العريب( يف جامعة آل البيت يف األردن 

)006)م(.

ين  7)- حتقي�ق النظ�ر يف حكم البرص املنس�وب إىل برهان الدِّ

السبكي: دراسة وحتقيق. ط دار البشائر اإلسامية، بروت 

)007)م(.

8)- َم�ْن مؤل�ف كت�اب الغاي�ة والتقري�ب ؟. يف جمل�ة معهد 

املخطوط�ات العربي�ة، املجل�د ))5(، الع�دد ))( و))( ، 

القاهرة )007)م(.
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9)- كت�ب فضائ�ل بي�ت املقدس: نظ�رات تقويمي�ة )تاريخ 

بيت املقدس املنس�وب إىل ابن اجلوزي أنموذجًا(. يف كتاب 

مؤمتر )تراث القدس(، القاهرة، )008)م(. 

0)-نظرات يف مس�ند اإلمام الرفاع�ي املصنوع. يف جملة آفاق 

الثقافة والراث، ديب، العدد )60(، )9)4)ه�-008)م(. 

))-كتاب الطب النبوي ليس لإلمام الذهبي. يف كتاب مؤمتر 

)شمس الدين الذهبي( يف تركامنستان )009)م(.

مؤمت�ر  كت�اب  يف  س�اموي.  لكت�اب  أرضي�ة  رشوح   -((

)املخطوطات الشارحة( يف مكتبة االسكندرية )009)م(.

3)- ال�راث وإش�كالية النضج واالح�راق. يف كتاب مؤمتر 

)مس�تقبل الراث( الصادر عن معهد املخطوطات العربية، 

القاهرة، ))43) ه� - ))0) م(.

4)- احِلَك�م امللكي�ة والكل�م األزهري�ة، للعام�ة مرعي بن 
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يوس�ف الكرمي املقديس احلنب�يل )ت:033)ه�(، حتقيق، 

دار أروقة، عاّمن، ط) )434)ه� - 3)0)م(.

5)- عل�امء أرضاء خدموا القرآن وعلومه. جائزة ديب الدولية 

للقرآن الكريم، ط) )434)ه� - 3)0)م(.

6)- حتقي�ق يف نس�بة: يف حال�ة البع�د روحي كنت أرس�لها. 

بح�ث نرش يف جمل�ة » املس�لم «، القاهرة، العد )5(، الس�نة 

)56(، مجادى األوىل )434)ه�-3)0)م(.

•     •     •
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وصدر له عن دائرة الشؤون اإلسامية والعمل اخلريي 

بدبي

)- النب�ي ملسو هيلع هللا ىلص يف رمض�ان. ط))8)4)ه��-007)م(، ط3 

)430)ه�-009)م(، ط4 )433)ه� - ))0)م(.

        وطبعة خاصة عن مراكز األمرة هيا بنت احلسن الثقافية 

اإلس�امية. أّما الطبعة األوىل فكانت س�نة )003)م( عن 

دار البحوث.

)- حقوق الطفل يف القرآن. ط))9)4)ه�-008)م(. 

3- أدب املتعلم جتاه املعلِّم يف تارخينا العلمي. ط))9)4)ه�- 

008)م(.

4- اإلمام القرايف وجتربته يف احلوار مع اآلخر. ط))9)4)ه�- 

008)م(.

5- توضي�ح قطر الندى للعامة األس�تاذ الش�يخ عبد الكريم 

 



حـقــوق  الطـفــل  يف  الـقـــرآن88

)9)4)ه��-  ط)  وتقدي�م.  عناي�ة   : التكريت�ي  الدب�ان 

008)م(، ط) )433)ه�- ))0)م(.

6- التوقيع عن اهلل ورسوله . ط))430)ه�- 009)م(.

7- موعظ�ة احلبي�ب وحتف�ة اخلطي�ب )من خط�ب النبي ملسو هيلع هللا ىلص 

واخللفاء الراشدين( للعامة عيّل القاري )ت: 4)0)ه�(: 

دراسة وحتقيق. ط))430)ه�- 009)م(.

8- العناية بطاب العلم عند علامء املسلمن. ط) )430)ه� 

- 009)م(.

9- ق�ادة األمة يف رمض�ان. ط) ))43)ه�- 0)0)م(، ط) 

)434)ه�-3)0)).

0)- رعاية األرسة املسلمة لألبناء: شواهد تطبيقية من تاريخ 

األمة. ط)))43)ه�- 0)0) م(.

* عرش رسائل يف التفس�ر وعلوم القرآن لإلمام جال الدين 

السيوطي )ت: ))9ه�(، وهي:
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))- رياض الطالبن يف رشح االس�تعاذة والبس�ملة: دراس�ة 

وحتقيق. 

))- األزهار الفائحة يف رشح الفاحتة : دراسة وحتقيق.

3)- الكام عىل أول سورة الفتح: دراسة وحتقيق. 

4)- ميزان املعدلة يف شأن البسملة: دراسة وحتقيق.

5)- املعاين الدقيقة يف إدراك احلقيقة: دراسة وحتقيق.

6)- اليد البسطى يف تعين الصاة الوسطى: دراسة وحتقيق.

7)- الفوائ�د الب�ارزة والكامن�ة يف النع�م الظاه�رة والباطنة: 

دراسة وحتقيق.

8)- املح�رر يف قول�ه تع�اىل:﴿پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   

ٺ  ٺ﴾: دراسة وحتقيق.

9)- إحتاف الوفد بنبأ سوريت اخللع واحلفد: دراسة وحتقيق.

0)- اإلشارات يف شواذ القراءات: دراسة وحتقيق.
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 وه�ذه الرس�ائل العرش ص�درت يف جملدي�ن، ط)))43)ه� 

-0)0)م(، ط)))43)ه�-))0)م(.

))- األخبار املروية يف سبب وضع العربية للسيوطي: تقديم 

وحتقيق. ط) ))43)ه�-))0)م(.

))- الثغ�ور الباس�مة يف مناق�ب الس�يدة فاطمة للس�يوطي: 

دراسة وحتقيق. ط) ))43) ه� - ))0)م(.

3)- وداع رمضان لإلمام أيب الفرج ابن اجلوزي)ت:597ه�(: 

حتقيق وتقديم. ط) ))43) ه� - ))0)م(.

4)- قادة الدر املنثور يف ذكر البعث والنش�ور لإلمام الشيخ 

عب�د العزي�ز ب�ن أمح�د الديريني)))6-688ه��(: حتقيق 

وتعليق.ط)))43)ه�- ))0)م(.

5)- ن�داء إىل اآلباء واألمه�ات )مطوية(، ط) ))43) ه� - 

))0)م(.
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6)- دليلك إىل العمل اليس�ر واألج�ر الكبر )مطوية(، ط) 

)433) ه� - ))0)م(.

7)- البارق يف قطع الس�ارق للسيوطي: حتقيق ودراسة، ط) 

)434)ه� - ))0)م(.

8)- الضابطية للشاطبية الامية لعيل القاري )ت:4)0)ه�(: 

حتقيق، ط) )434)ه� - 3)0)م(.

9)- املسألة يف البسملة لعيل القاري )ت:4)0)ه�(: حتقيق، 

ط) )434)ه� - 3)0)م(.

الق�اري  لع�يل  الكل�م  جوام�ع  م�ن  حديث�ًا  أربع�ون   -30

)ت:4)0)ه�(، عناية، ط) )434)ه�-3)0)م(.

)3- أف�كار ح�ول رمض�ان ) مطوي�ة (، ط) )434)ه��-

3)0)م(.

)3- تعظي�م الفتي�ا لإلم�ام أيب الفرج ابن اجل�وزي البغدادي 

)ت:597ه�(، حتقيق، ط) )434)ه�-3)0)م(.
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33- رح�م اهلل رج�ًا )األع�امل الت�ي دعا النب�ي ملسو هيلع هللا ىلص لعاملها 

بالرمحة(، ط) )434)ه�-3)0)م(.

34- جن�اح اللؤلؤ )كلامت يف مكان�ة األم(، ط)، )434)ه� 

- 3)0)م(.

35- رس�الة يف التفس�ر عىل صورة أس�ئلة وأجوب�ة للعامة 

َبان: تقديم وعناية. ط) )435)ه�- الشيخ عبد الكريم الدَّ

3)0)م(، أما الطبعة األوىل فكانت عن دار البحوث بديب، 

)4)4)ه�-003)م(.

36- عمر بن اخلطاب والقرآن، ط) )435)ه� - 3)0)م(.

37- الوزي�ر ابن هبرة وخواط�ره يف القرآن، ط) )435)ه� 

- 3)0)م(.

•     •     •

 



 


