
 

 حبث حمكمرابع                                                                 مؤمتر الطفولة الوطني ال
 

 1 

 التأصيل التشريعي حلقوق الطفل يف الفقه اإلسالمي
 *السبٍدي ىفٍصل به على ٌح .د

 : مقدمة

ومن ساز عىل هنجَ وأثحع أثصٍ  ،هل وحصحَآم عىل زسوهل ظىل ظل عٌَة وعىل اذلس عل زة اىعاؽلني واىعالت واىسال

  :وهنجَ إىل ًوم ازلٍن   أما تعس

اؽلإإياٌلث  لإإٌل لإإلث ،حلقإإوا اىل إإو لإإلت ن اىقإإصا احلإإاذ  واىععإٍإنفإإإا اىدعإًإعاث واىخياإإ ث اىإإ  جعإإ  

،شلا وحإإة عإإىل حقإإوةِيف ن ُإإشا اىع إإفط إإاس وسإإٌة وادلعَإإاث اىعاؽلَإإة وايةٌ،َإإة ، ومإإع رضل ىإإصمل ووضإإاُس  إإؼل اأ

ٌإوس ضإع واحلاىححر عن اأس حاة واحلٌوس اى  أوظٌت اأفط اس إىل ُشا اىو  ،وذاظة اأاكذميَني واؽلخرععني ،اىحاحثني

وىقس ةسمت اىعًعة ايسالمِة عالخاً حاسٌلً ىألفط اس ، ووحضت حقوةِيف ورضل جصمس مهنج ممزي هلإيف ، أا اؽلياس حة هليف ،

)ما فصفطيا ن اًهذاة ، ك ظؽةرت و ا محةرت إ ا وحضها، واىعًعة ايسالمِة ػل ثت  ٍححاهَ وثعاىل أعؼل مبا ًعٌح عحاذاخلاىق س  

 ( .من يشء

قاهوا ، وعٌٌلء اىعًإعة ، ىحٌُإوا حقإوا اأفط إاس اىٌلء اؽلخرععوا من عٌٌلء ه س ، وعٌٌلء احامت  ، وعٌٌلء فأٍن اىعٌ

ا .وىقإس اكا ىِإشٍ ايٌ ذإ تعغ حقوةِيف ، وةس تًَت اىعًعة ايسالمِة ُشٍ احلقوا ووحضها ، وىةرذوا ىألفط اس  ةةدو ؼةُر

ة واحلهومِة ومٌاٌلث اؾلمتع اؽلسين ن إةامإة ُإشا اؽلإؤاص اىصاتإع يٌل إو  اىوفطيَة اى  ةام تخًس َقِا لك من اجلِاث اأاكذميَ

و  اشل  ًعقإس ن زحإاة تسمع من خامعة ثعز وٍلوعة ُائو سعَس أهعيف ومٌامة اىَووس َف واؾلٌس اأعىل ىألمومة واىل 

ازلعوت فُرسإين أا أصإاز ك اإشا  م ، وةس وهجت يل4/6/2004-2)مؤاص اىل و  اىوفطين اىصاتع ( ن اى تت من خامعة ثعز

 اىححر تعيواا 

 )اىخأظَو اىدعًعي حلقوا اىل و ن اى قَ ايساليم(

 َني ٌُل :ث سمت ُشا اىححر إىل اؿلوزٍن اآلوةس ة 

 ة :ثَل و اؽلاذًة وجضمو اؽللاىة اآلاؿلوز اأوس : حقوا اى

 .ت: حق اىل و ةدو جمَئَ إىل احلَا اؽللٌة اأوس                  

  .حق اىل و ن اؽلةراج إرا اكا محاًل أو فط الً  اؽللٌة اىثاين :                  

 .ًحق اىل و ن اىوظَة إرا اكا محاًل أو فط ال اؽللٌة اىثاىر :                  

 .حق اىل و ن اىي قة  إرا اكا محاًل أو فط الً    اؽللٌة اىصاتع :               

 حق اىل و إرا اكا ًد ً  لٌة اخلامس :اؽل                  

 .حق اىل و إرا اكا ىقِلاً   :اؽللٌة اىساذش                  

 ة :ثَاؿلوز اىثاين : حقوا اىل و اأذتَة وجضمو اؽللاىة اآل

 .: حق اىل و ن ادذَاز الامس احلسن اؽللٌة اأوس                  

  .ل و ن اىًسة اىثاتت اىعحَححق اى اؽللٌة اىثاين :               

 .ٌةم حق اىل و ن احلضاهة اآل  اؽللٌة اىثاىر :                  

  .حق اىل و ن اىتتَة واىخعٌمي اؽللٌة اىصاتع :                  

 :حور األول : حقوق الطفل المادٌة الم
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قعس اشا اؿلإوز مقومإاث اىل إو اىإ  اإا مقومإاث احلَإات اؽلاذًإة مإ ن ةدإو و اذثإَ ورضل تدذَإاز اأم اىعإاحلة ًو

، وةإس ل إو ايسإالم يٌل إو حقإوا اؽلإاس اؽلاذًة اىإ  تخاهجإا مٌإش و اذثإَواىزوخة اى  حهوا سخداً ن إجناتَ ، وحقوةَ 

إو ن تلإن أمإَ ، ولإشضل حقإَ ن اىوظإَة ، واىي قإة  واىي قة عىل أمشو وخَ ، هٌحظ رضل ن حق اىل و ن اؽلةراج ُو

 حاس اىضعف واىعزز تعس اىو اذت وحقَ ن ايزضا  وذاظة عيس ادذال  اأتوٍن ون حا  اىلإالا أو وفإات اأم عٌََ ن

، وجنإس اىعًإعة ايسإالمِة ثؤلإس حإق اىل إو ن حإا اث واؽلأو ثخألس ن ُشٍ احلا  حق اىعؽةر ن ايزضا  واحلضاهة 

ٌل ،ونحا  ايٌقِ  اشل  وخس ن فطًصق هي عيس فقس أحس اأتوٍن أو لاىَمتٍهوا اىل و ن أصس احلاخة يٌصعاًة فهيا ، نحا  

 وػل ًعص  أتواٍ فذهوا اىصعاًة واحلق ألل واحداً .

 َة : ث ؽللاىة اآلشلا فقس ةسمت ُشا اؿلوز إىل ا

 حق اىل و ةدو جمَئَ إىل احلَات اؽللٌة اأوس :                  

 حق اىل و ن اؽلةراج إرا اكا محاًل أو فط اًل  اؽللٌة اىثاين :                  

 حق اىل و ن اىوظَة إرا اكا محاًل أو فط الً  اؽللٌة اىثاىر :                  

 حق اىل و ن اىي قة  إرا اكا محاًل أو فط الً   اؽللٌة اىصاتع :                     

 حق اىل و إرا اكا ًد ً  اؽللٌة اخلامس :                  

 حق اىل و إرا اكا ىقِلاً   اؽللٌة اىساذش :                  

 :اؽللٌة اأوس : حق اىل و ةدو جمَئَ إىل احلَات

من إزصاذاث ايسالم اى  ىِا عالةة وزَقة تححثيا إزصاذٍ ن موضو  ادذَاز اىزوخة اىعاحلة اى  من صأهنا أا هتإمت 

عىل أا الادذَاز اىسٌمي اؽلصػوة فَِ اىيافع ُإو ادذَإاز اؽلإصأت راث ازلٍإن  تعالخ اىل و اىقاذم تعس اىزواح فألس ايسالم

َ ةَإاَس ثُإْيهَُح اىَْمإْصأَُت ِأَزْ فقس خاء ن احلإسًر :  َِ َوَسإؼل  إ َْ َ ُ عٌَ ى َظإىل  اغل  َِ َُ َعإِن اىي إ ُ َعْيإ َصٍْإَصَت َزِ  اغل  ُُ تَإعٍ ِىَماِىَِإا َعإْن أَِي 

اىِ  ٍِن حَصِتَْت ًََسا َك  َوِىَحَسِِبَا َوََجَ ٍهِنَا فَاْ  َْص ِتَشاِث ازلى  َِا َوزِلِ
(1)

 

ة ظاحلة ووضأت ذةرت حت اإَ وثععإمَ مإن الاىإز اا ن أ ن و اصك ا ادذَاز أتوٍن ظاحلني تقق يٌل و تُئة حصتًو

ة اجليوخ والاحنصا  ، لٌل أا ىألتوٍن ثأزةراً تىؽا ن حصتَة و  َصٍَْصَت أَا  رضل حسًر :ًسس عىل ،ثوحَِ فط ٌٌِل ُاًو ُُ َعْن أَِي 

ٍُ تَْعإسُ  َُ عَإىَل اىِْ ْلإَصِت َوأَتَإَوا إ ٍُ ُأمُّ َ ةَاَس لُكُّ ِإوَْساٍا ثسَِلُ َِ َوَسؼل  َْ َ ُ عٌَ ِ َظىل  اغل  َِ  َزُسوَس اغل  َذاِهإ َِ أُُيَوى إاِه َ َِ فَإِإْا اَكَ  أَوًُيَ ى َسإاِه َوًَُمزى

ٌَِمنْيِ فَُمْسؼِلٌ لُكُّ  َِ ِإ ا  َمْص َََ َواْجهَنَا ُمْس َْ َلاُا ِن ِحْضيَ َْ ٍُ اىض  ٌُْهُز َ ً َُ ٍُ ُأمُّ   ِإوَْساٍا ثسَِلُ
(2)

، ووخإَ ازل ا  ن ُإشا احلإسًر: أا 

ٌل عٌََ ف  ذوا اًه إص فإ   ًإؤذمل اأتوٍن ًؤثصاا ن اىل و تإدصاخَ من اى لصت اىسٌ،ة اى  ذٌق عٌهيا إىل اًه ص ، فذأزةُر

أا يٌإزواح ىزوخة اىعاحلة ةدو عقإس اىإزواح ، ، فال تس من احلصص عىل إجياذ اىزوح اىعاحل واحٌوحَ  أةصة وأٌرسإىل 

ؤذمل إىل ضَا  اأفط اس ٌسخة اىضقاء واىخعاسة تني  .اىزوخني ًو

خوةف رضل عىل حسن الادذَاز يٌزواح  .لٌل أا حارض اأمة ومس خقدٌِا ًعمتس عىل هوعَة أفط اىِا ًو

ذَاز ةس ًقع من اىصخو فال خيخاز اؽلصأت اىعاحلة ، لٌل ًقع سإوء الادذَإاز مإن اؽلإصأت أو عإن فطًصإق سإوء وسوء الاد 

ايسالمِة سواح اؽلسٌمة تؽةر اؽلسؼل ، فقاس ثعاىل :)و ا ثيهحوا اؽلعاكث حىت ًوهيا يٌزوح ، وةس حصمت اىعًعة ادذَاز 

(أجعحخنك ؤمٌة ذةر من معلة وىوًؤمن وأمة م
(3)

 

                                                 
(

1
 .3040، زمق احلسًر :  53، ص 4اىحاز  ، حزواٍ اىحزاز  ن لخاة اىياكخ ، أهاص : فذح ( 

(
2

 .2633/23، زمق احلسًر :  5043، ص 4زواٍ مسؼل ، أهاص : حصَح مسؼل تخحقِق اأىحاين ، ح( 

(
3

 .222( اىحقصت / 
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ؽلإا  ذىت اآلًة اًهصمية عىل حتص َ سواح اؽلسٌمة تؽةر اؽلسؼل وأَجعت اأمة عىل أا اؽلع ك  ا ًلإأ اؽلؤمٌإة توخإَوةس 

ن رضل من اىؽضاضة تيسالم
(1)

، وةس أَجع اؽل رسإوا واى قِإاء عإىل حتإص َ سواح اؽلسإٌمة تؽإةر اؽلسإؼل 
(2)

وُإشا مإن أ  

 حقوا اىل و .

 اىل ن رضل :ومن أةواس اى قِاء زمحِيف ظل ثع

: تصم ىاكخ اؽلصأت اى  وزلث عىل ايسالم عىل لك مع ك لخاي أو وزىن عىل لك  حاس اىضافعَة   -2
(3)

.  

 جيوس إىاكاها اىو زين واؾلوي:  ا جيوس إىاكخ اؽلسٌمة اًاكفص اًهذاي لٌل  ا اىإحي ِإة -2
(4)

 . 

ُشا لك من لخاتَا أو ؼةر لخاي  ةاس اجن اؽليشز: أَجع عىل   ا جيوس ًاكفص ىاكخ مسٌمة سواء اكا  اىإحإياتإٌإة: -5

حن ظ عيَ من أُو اىعؼل
(5)

. 

 ا تو ؽلسٌمة ىاكخ ؼةر مسؼل أظال   اىااًُصــــة :-4
(6)

.  

وىاكخ اكفص مسٌمة تصم عىل ايفطالا  اؽلــاًهِـــة : -3
(7)

. 

 وسوء ادذَاز اىصخو يٌمصآت ًوظو إىل إُساز حق اىل و

ا لٌل ًاىعًعة ايسالمِة َجةل ضوات  وإزصاذاث يٌوةاًة موةس ةسمت   - :أيتن سوء ُشا الادذَاز هشمُص

 -حتص َ اىعًعة ايسالمِة سواح اؽلسؼل تًاكفصت ؼةر اًهذاتَة : - 2

 اأذ  عىل اىخحص َ :

) و ا اسهوا تععيف اًهوافص(ةاس ثعاىل :
.(8)

 

ؼل و ٌإت سوحذإَ عإىل اىعإ ك أا ًحقهيإا حتإت ععإمخَ ؽلإن أسإ ييوهنإ  ،عإن ىإاكخ اؽلعإاكث ييف ي اآلًة هن 
(9)

  ،

 .واؽلع ك ن عص  اىع  : لك من ًعحس ؼةر ظل و ا ًؤمن تًَ و ا ًقص جهذاة إىِيي
(10)

 

شا تإحٌل  اى قِاء واىعٌٌلء زمحِيف  شٍ اآلًة حصمت اىزواح تؽلعاكث واىوزًِاث واى  ىُس ىِا ذٍن  أو لخاة سٌلو  ُو ُو

.ظل ثعاىل 
(11)

  

ةوس احلياتةل: وسائص اًه از ؼةر أُو اًهذاة هكن عحس ما اس خحسن من اأظيام واأجحاز واأجشاز واحلَواا و ا 

ذال  تني أُو اىعؼل ن حتص َ وساهئيف 
(12)

. 

وثٌحق تؽلعلة اؽلصثست عن ايسالم فِيي حمصمة عىل اؽلسؼل أا ًزتوح اا 
(13)

. 

                                                 
(

1
 .65، ص23،  وخامع اىحَاا ن ث سةر اىقصآا ، اىلربمل ، ح 22، ص5( اجلامع أحاكم اىقصآا،اىقصفطَ ، ح

(
2

 .654، ص6ُإ ، رشلة اىلحاعة اؽلخحست اىقاُصت ،  واؽلؽىن ،  اجن ةسامة ، ح2532عام  2، ط  2، ص3ي ، ح( اأم ، يٌضافع

(
3
 . 2، ص3اأم ، يٌضافعي ، ح (

 .    222، ص2( اىحسائع ، اًاكساين ، ح3)

 . 654، ص6اؽلؽىن ، اجن ةسامة ، ح( 5)

 .444، ص4، اجن حزم ، حاؿلىل  (6)

(
7
 م عاػل اى هص تةروث. 2433عام  2، ط 224عَة ومسائو اى صو  اى قَِة ، اجن حزمل اؽلاًيك ، صةواهني اأحاكم اىع  (

(
8
 .20اؽلمخحية / (

(
9
ا إذازت اىححوج  24جمةل اىححوج ايسالمِة ، اىعسذ  (  .ةاىعٌمَة وايفذاء اىصايض اىسعوذً، جمةل فعٌَة ثعسُز

(
10

 . 2460اىقاموش اى قِيي ، سعس  أتو حدَة ، ص( 

(
11

 .240، ص2زوائع اىحَاا ن ث سةر اىقصآا ، اىعاتوين ، ح( 

(
12

 ، مصحع ساتق . 342، ص6، ح( اؽلؽىن،اجن ةسامة

(
13

،  44، ص3واؽلخسإإوط ، يٌرسد،إإ ، ح .ُإإإ ، اؽللحعإإة اأمةًرإإة مب إإ2523 ، ط عإإام 303، ص2( اىِساًإإة رشخ تساًإإة اؽلحخإإسئ،يٌمصػَاين ، ح

از اؽليزت  من اىؽَر اؽلساز ، اجن م ذاخ ، ح0يس، اى ذاومل اىِيسًة ، ٍلوعة من عٌٌلء اىِ    .204، ص2رشخ اأُس
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 -حنك سواح اؽلسؼل  تًهذاتَة : - 2

ثعاىل : ) واؿلعياث من اشلٍن أوثوا اًهذاة من ةدٌنك (ةاس 
(1)

. 

  .فِزوس يٌمسؼل أا ًيهح اًهذاتَة احلصت اىع ِ ة ،ذىت اآلًة عىل حو وساء أُو اًهذاة احلصائص اىع ِ اث

 أةواس اى قِاء ن سواح اؽلسؼل تًهذاتَة :

شا ةوس حٌلُةر اىعٌإٌلء  ) ُيوذًة أو ه اهَة (حواس سواح اؽلسؼل تًهذاتَة س :اىقوس اأو  تإو ،مإن اىسإٌف واخلٌفُو

َةاس تعضِيف  ا ذال  فَِ إ ا ما ٍ صومل عن عحس ظل جن معص أهَ مُص
(2)

.   

 - :أيتوذىٌَِيف ما ً

ن احلصائص أواىع ِ اث مهننًهذاة ا : أا ظل أتخ ىاكخ اؿلعياث من وساء أُو افهياآلًة اىساتقة ووخَ ازل ا   -ا ُو
(3)

.   

مْحَنِ : رحسً  -ة ََْف أَْظيَُع ِن أَْمِصِ ْ فَقَاَس َعْحُس اىص  اِة َرلََص اىَْمُزوَش فَقَاَس َما أَْذِز  لَ َص ْجَن اىَْرل  ْجُن َعْوٍ  أَْصَُِس  أَا  مُعَ

ًِْهذَ  ِو ا ُْ يْف ُسي َة أَ َ ًَُقوُس ُسيُّوا ِاِ َِ َوَسؼل  َْ َ ُ عٌَ ِ َظىل  اغل    اِة ؼةر  نحى وساهئيف و ا آلي رتحئِيف  ىََسِمْعُت َزُسوَس اغل 
(4)

.  

ةاس ايمام اىصاس  زمحَ ظل : وىو ػل ٍهن ىاكخ وساء أُو اًهذاة خائزا ًاكا ُشا الاس خثٌاء عحثا 
(5)

. 

ظل عيَ ُيوذًة  َة ، وحزوح فطٌحة جن عحَس ظل ز ظل عيَ  ئةل اًلكحَة وىه ه اه  وحزوح عامثا جن ع اا ز  -ح

فسس رضل عىل اجلواس،ظل عهنيف ايىاكز عٌهيٌل تة ز أُو اىضام ، وػل ًيقو عن أحس من اىعحامن 
(6)

. 

 اىقوس اىثاين حتص َ سواح اؽلسؼل  تًهذاتَة :

 :أيتاىًزسًة : مس خسىني عىل رضل مبا ًرُة إىل ُشا اىقوس  اىِاذ  واىقامس من فقِاء 

ًؤمن ( حىتتقوهل ثعاىل : ) و ا ثيهحوا اؽلعاكث  -أ
(7)

. 

و ا  ،إا ظل حصم اؽلعاكث عىل اؽلسٌمني :ومبا زو  عن اجن معص أهَ اكا إرا سأس عن ىاكخ اًهيوذًة واىي اهَة ةاس -ة

و عحس من عحَس ظل  ،أعؼل من اىع ك صُئا ألرب من أا ثقوس زاا عُىس ُو
(8)

. 

أفٌإيهح وسإاؤ    ،زض خياىليإا فهيإا أُإو اًهذإاة  تإأإ :ةٌإت  اجإن معإص :وىف زواًة أدصمل عن م،وا جن همصاا ةاس -ح

معإص وهألك فطعاهميف ةاس : فقصأ عًل آًة اىخحٌَو اى  ن سوزت اؽلائست وآًة اىخحص َ اى  ن سوزت اىحقصت ، ةإاس ةٌإت  اجإن 

يف ووهألك فطعاهميف و ةاس: فأعاذ عًّل آًة اىخحٌَو وآًة اىخحإص َ هئإين أةصأ ما ثقصأ أفٌيهح وسا
(9)

سإ خس اس اإشٍ ووخإَ الا .

إو ن سإوزت اؽلائإست  اىصواًة اأذةرت عن اجن معص أا اأظو ن اأتضا  أ  وطء اىًساء احلصمة فٌٌل ثعازض ذىَو احلإو ُو

و احلصمة  اىحقصت.احلصمة ويه ن سوزتوذىَو ، جساة  ازلىَالا فوحة تقاء حنك اأظو ُو
(10)

.  

 اىقوس اىثاىر : مصاَُة سواح اؽلسؼل تًهذاتَة :

                                                 
(

1
 .3اؽلائست /( 

(
2

 . 334، ص6، اجن ةسامة ، ح،  اؽلؽىن 524، ص2ا ، يٌزعاص ، ح( أحاكم اىقصآ

(
3

 .24، ص6اىقصآا ، اىقصفطَ ، ح أحاكماجلامع ( 

(
4

 . 42، زمق احلسًر : 223، ص 2ظل عيَ ، ح اؽلوفطأ ، يمام اأمئة وعاػل اؽلسًية ، ماضل جن أوس ز ( 

(
5

 . 24، ص6اىخ سةر اًهدةر، اىصاس  ، ح( 

(
6

 . 555، ص2أحاكم اىقصآا ، يٌزعاص ، ح( 

(
7

 .222اىحقصت / ( 

(
8

 .552، ص2أحاكم اىقصآا ، اجلعاص ، ح( 

(
9

 اؽلصحع اىساتق.( 

 .62، ص 6اىخ سةر اًهدةر ، اىصاس  ، ح( 10)
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ش و اؽليقوس أًضا عن ايمام ماضلا مٌقوس عن اجن معص ُو ُو
(1)

 : ًأيت، مس خسىني عىل رضل مبا 

مشمومةس أحهل ظل ثعاىل فإهَ  عن ماضل ىاكخ اًهيوذًة واىي اهَة وإا اكافقس خاء ن ث سةر اىقصفطَ : -ا
(2)

.  

ُشا إرا وخس مسٌمة  ،رمِة عىل اىعحَح ولشا حهصٍ ،وةس خاء ن فقَ اىضافعَة: وحو ىاكخ لخاتَة ًهن حهصٍ حصتَة -2

 ا فال مصاَُة لٌل ةاس اىززنيشإو
(3)

.   

 :المطلب الثاوً : حك الطفل فً المٍراث إذا كان حماًل أو طفاًل
َ مإن رضوزاث احلَإات  فصض ايسالم يٌحمو مةرااًث ىَرصح اىل و إىل احلَات مزوذاً مبا ًدِح هل اىعُش فهيإا مبإا تخاخإ

س خلَع اًهس ن احلَات ،ًحٌغ زصسٍ ىتح   ل ٌِإا اىعإ  ايسإاليم تشضل ٍهوا ايه إاا عٌَإَ مإن ذإاىط حقوةإَ اىإو  ،ٌو

  ا ىت ك اىل و ضائعاً تني اىياش .إيٌل و و

 َة :ث و رمصوا اؽلسائو اآل،ت ن حق اىل و ن مةراج اذلو وةس فعو اى قِاء أحاكماً لثةر 

قساز ما ًوةف يٌحمو أو هعإُة اذلإو ن اىتلإة ، مَ ِإة ثوزًإر رشوط ثوزًر اذلو ، ألل مست اذلو وأةهل ، م

 اذلو ، ثعحَح مسائو اذلو .

 :ذلو )اىل و ن تلن أمَ( ثعفطني فعيس ادلِوز ٍصج ا

 .أا ًثخت وحوذٍ حِا عيس موث موززَ (2

 ( أا ًوزل حِاً وىو ماث تعس ذةائق يك ثثخت أٌَُخَ يٌمتطل .2

)إرا : ٌَإَ وسإؼلازت من أمإازاث احلَإات اكى إاد واىعلإاش وحنإوٌُل تإسىَو ةإوهل ظإىل ظل ع وثعص  حِاثَ تاِوز إم      

اس هو اؽلوىوذ وزج(
(4)

ن اأفطحإاء أو ممإن ًاِص يشء من ُإشٍ اىعالمإاث فٌٌقإا  أا ٌسإ خعني تأُإو اخلإربت مإا ػل إف، 

عاًيوا اىو اذت
(5)

. 

 :يتاآلذلو وأةهل جنمٌِا ن زاء ن ألل مست اآويٌ قِاء      

ا أزتع سإ يني ، واحلي ِإة      ا مخس س يني ، واىضافعَة واحلياتةل ن اأحص ألُل ، واىااًُصإة :جسإعة سإًذاا  اؽلاًهِة ألُل

  .أصِص

     

                                                 
(

1
 .  24، ص6اىقصآا ، اىقصفطَ ، ح أحاكم، واجلامع  524، ص2عاص ، حأحاكم اىقصآا ، يٌز( 

 اؽلصحع اىساتق.( 2)

(
3

 ، مصحع ساتق. 232، ص5( مؽىن اؿلخاح ، يٌززنيش ، ح

 .6/62وفَِ مقاس هَو الاوفطاز / إحسااَلس جن  إس ياذٍذاووذ عن اىب ٍُصصت ون  أتوزواٍ ( 4)

حَ اىزح  ايساليماى قَ  (5)  م2002 4ذاز اى هص تةروث ط 20/2332 ِأيتوأذىخَ ذ/ ُو
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ص  ادلِوز إٌل ةإوهل ثعإاىل : أا اةو مست اذلو س خة أصِصٍو ومحإهل وفعإاهل زالزإوا صإِصاً(): ؾلمو  اآلًخإني ُو
(1)

 :وةإوهل ، 

(عامِني)وفعاهل ن 
(2)

شا ما فِمَ عًلفإرا رُة يٌ عام عاماا ػل ًحق يٌح ، واجإن عحإاش ز  ظل  مو إ ا س خة أصِص ُو

عهنٌل 
(3)

. 

و ثقسيف اىتلة عيس وحوذ اذلو يٌ قِاء  :زأايا ُو

 .تو ثخوةف حىت اىو اذت يٌمحافاة عىل مةراج اذلو ،اأوس يٌٌلًهِة : أا اىتلة  اهقسيف حاس وحوذ اذلو

ؤذإش ل ِإو مإن  اىثاين ادلِوز : ثقسيف اىتلة من ؼةر اهخااز اذلو مٌعاً من إرضاز اىوززة ومٌع اؽلاضل من الاهخ إا  مبٌهإَ ًو

   .اىوززة احذَافطاً حلق اذلو من اىضَا 

 :ومك ًقسز عسذ اذلو

اط اىقإا  فِأذإش ل إِاًل مإن تَ عيس احلي ِة : أا ًقسز واحساً فق  أهَ اىؽاىة اؽلعخاذ ن اذلو ، ومع ُشا تخإ اؽل ىت    

 .اىوززة اشلٍن ًخأثص هعَِبيف تخعسذ اذلو  ا استذاذ ما أذشوٍ عيس ثعسذ اذلو

قسز عيس احلياتةل ازي     عامو تقِة اىوززة تأرضاًو    .ا  أهَ ًقع أحِاً  ًو

عامو تقِة اىوززة تأرض تخقسٍص  رمو      قسز عيس أي حٌَ ة تأزتعة أهَ ةس ًقع ًو  .زاً أو إ اثًو

  .واأحص عيس اىضافعَة : أهَ  ا ضات  ىعسذ اذلو عيس     

 عُة اذلو ن اىتلة :ه 

ا اىتلإة ثخزمإس ةسإمها حِيئإش ،  ا ذال  تني اى قِاء ن أا اىوززة إرا زضوا وةف ةسمة اىتلة حىت ًوزل اذلو فإا     

 ا أتو إ ا اىقسمة فإا اذلو ن ُشٍ احلا  هل حا اث :إف

معإَ ا اكا اذلو وحإسٍ ُإو اىإوازج، أو وخإس  إوةف هل يشء من اىتلة ، وا اكا اذلو حمزوًت من ايزج فال ًإف     

وززة آدإصوا فإادذٌف اى قِإاء ن مقإساز مإا اذلو ؼةر حمزوة من ايزج ومعَ  ا اكاإوازج حمزوة فذوةف اىتلة ، و

 ًوةف هل :

وةإف ت  اىتلإة  ،تخعإسذ اذلإو يفأهعحهاة اى صوض اشلٍن  ا ًخؽةر فع إىل أحصتو ًس ،اىضافعَة :  ا ًيضح  اذلو      ًو

 إىل اىو اذت .

علي تقِة اىوززة أةو الاهعحاء . وأت      حٌَ ة : ًوةف هل هعُة أزتعة تيني أو هعُة أزتعة تياث ًو

افطا هل .يف تخعسذ اذلو احذَه من اىوززة  اشلٍن ثخؽةر أهعحوعىل اىقا  أا ًأذش ل ِالً   
(4)

    

 مَ ِة ثوزًر اذلو :

معَ ًعامو تأسوأ حاىَة وما تقي مإن اى إصوض ت إظ حإين  ،دصواىوازج اآل ،ًعامو اذلو تأحسن أحواهل ن اؽلةراج     

 اىو اذت .

 :ثعحَح مسائو اذلو

وعىل  ثقسٍص أا اذلإو  اأظو ن ثعحَح مسائو اذلو أا ثعحح اؽلسأ   عىل ثقسٍٍصن ، عىل ثقسٍص أا اذلو رمص ،     

 أهيث مث ثياص تني ثعحَح اؽلسأىخني :

 .فإا ثوافقذا جبزء فارضة وفق احسٌُل ن َجَع اآلدص ( أ

                                                 
 (

1
 . 23اأحقا  /( 

(
2

 .24ىقٌلا /( 

(
3

حَ اىزحًِل (   .  20/2334اى قَ ايساليم وأذىخَ ذ/ ُو

(
4

 .20/2336اؽلصحع اىساتق ( 
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 .واا ثحاًًذا فارضة لك أحسٌُل ن َجَع اآلدص  ( ة

احلاظو ثعحَح اؽلسأ  . 
(1)

 

 :حق اىل و ن اىوظَة إرا اكا محاًل أو فط الً اؽللٌة اىثاىر :  

و ويٌحمو إرا أثت تَ أةو من سإ خة أصإِص مٌإش اىإخلكيف تىوظإَة ، واىوظإَة يٌحمإو حصَحإة تإال ثعح اىوظَة تذل     

، فذعإإح اىوظإإَة هل ، فإإإرا وزج اذلإإو ، فاىوظإإَة هل أوىل ، ةإإاس اىًزٌعإإي ، أا اىوظإإَة اكؽلإإةراج واذلإإو ٍإإصج ذإال 

وزلثَ أمَ حِاً أةو مإست اذلإو ويه سإ خة  ثعح اىوظَة يٌحمو وتذلو إااحة ازلزت واىِساًة من احلي ِة :واىضٌَ ،وظ

أصِص من وةت اىوظَة 
(2)

.   

 .وةاس اىضافعَة : ثعح اىوظَة ذلو وثي ش إرا اه عو حِاً ،وعؼل وحوذٍ عيس اىوظَة    

هإت را اكا ممٌواكً،وثعح اىوظَة تذلو إرا أثت تَ حِاً أةو من س خة أصإِص إا اكإس احلياتةل : ثعح اىوظَة تذلو وةا    

   .راث سوح ، أا اىااُص وحوذٍ عيس اىوظَة

اىوظَة ، أم مٌخاص اىوحوذ اكذلووةاس اؽلاًهِة : ثعح اىوظَة يٌموىص هل سواء أاكا موحوذاً حني     
(3).

 

إو مإأدور عإن لخإاة اأحإاكم اىعإعَة  22من اىقاهوا زمق  23واةذضت اؽلاذت       تإظساز ةإاهوا اىوظإَة ن م إ ُو

 َة :ث عح اىوظَة يٌحمو ن اأحواس اآلتأهَ ثىقسز  تصا ، 

 .إرا أةص اؽلويص توحوذ اذلو وةت اىوظَة ووزل حِاً رلسة وس خني وزالمثائة ًوم من وةت اىوظَة-2

ماػل حهن احلامو وةت  ،  ًوم عىل األل من وةت اىوظَةئتوحوذ اذلو ووزل حِاً ىس حعني وم ًقص اؽلويص إرا ػل -2

أو فصةة تئية ، فذعح اىوظَة إرا وزل حِاً  اىوظَة معخست ىوفات
(4)

.  

وةس  ،واخلالظة : أا اىعًعة  ايسالمِة ن اى قَ ايساليم أزحدت حق اىل و ن اىوظَة أهَ ضعَف وحمخاح إًهيا

 س حقت ثطل اىخيا ث اى  ثححر يٌل و عن حقوا ماىَة ٌس خعني اا عىل ُشٍ احلَات اىععحة .

 :ىل و ن اىي قة  إرا اكا محاًل أو فط الً حق ا اؽللٌة اىصاتع :

(ىوذ هل زسةِن ومسوهتن تؽلعصو وعىل اؽلو ):يٌل و عىل اأة ىقوهل ثعاىل ةاىي قة واحد     
(5)

وحسًر أي ٍُصصت ز  ،

: ، ةاساي زسوس ظل عيس  ذًياز، فقاس: أه قَ عىل ه سك :ظل عيَ أا زخاًل خاء إىل اىيَ ظىل ظل عٌََ وسؼل فقاس

ةاس: أه قَ عىل أُطل احلسًر أه قَ عىل وزل ك ، ةاس: عيس  آدص،:  ، ةاسعيس  آدص
(6)

فهٌل  ،فاىي قة واحدة عىل اأة 

ٍهن ُيا ك أة ، أو فإا ػل   هل أهَ حباخة إىََ ،افط أفهشضل ًٌزمَ أا ًي ق عىل وزلٍ و  فهٌل ًٌزمَ أا ًي ق عىل ه سَ

يا ك خس مورس وحدت عٌََ ه ق،اكا ًوهٌَ معرس ةاس اتوحٌَ ة ، ،وزل اىوزل وإا س و وتَ ةُو
(7)  

واث ق اى قِاء عىل أهَ 

) وعىل : ا ٌضازلَ فهيا أحس ىقوهل ثعاىل اىعؽاز ةحسٍ ه ق ةاذزاً عىل اًهسة فعٌََ وإرا اكا اأة موحوذاً ومورسا ًأو 

                                                 
(

1
 .2334/ 20اؽلصحع اىساتق ( 

(
2

حَ اىزحًِل  وأذىخَ اى قَ ايساليم(   م ذاز اى هص.2002ط اىصاتعة 20/2464ذ/ُو

(
3

 اؽلصحع اىساتق.( 

(
4

 م.2433اىيارش اؽلعاز  تيسهٌسًزة ط  40يٌمسدضاز/اىخع   اىضوزجبَط ايسالمزعاًة اأفط اس ن ( 

(
5

 .255اىحقصت/( 

(
6

 .2/423، واحلبمك ن اؽلس خسز ك  2642، وأتو ذاووذ  2/204زواٍ امحس ( 

(
7

 ذاز اؽلهناح. 22/246ي اً،ين اىحَاا ن مشُة ايمام اىضافعي  أي احلسن اىعمصاين اىضافع( 
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هل ...(اؽلوىوذ 
(1)

صض أو لرب أو حنو رضل اكهت ه قة أما إرا اكا اأة ؼةر موحوذ . أو اكا فقةراً عاحزاً عن اًهسة ؽل .

 اىعؽاز عىل اؽلوحوذ من اأظوس رمصاً اكا أو أهيث إرا اكا مورساً .

) ا ثضاز وازلت توزلُا ( :حدت اىي قة عىل اأم ىقوهل ثعاىلإىل أهَ إرا ػل ًوخس اأة أو اكا عاحزاً و  ورُحت اىضافعَة    
(2)

 ن هجة اىااُص ، فألا جتة عىل اأم ، وو اذهتا مقلو  اا أوىل .وأهَ إرا وحدت اىي قة عىل اأة ، وو اذثَ م 

)وعىل اؽلوىوذ هل :ذَ عىل لك وازج عىل ةسز مةرازَ ،ىقوهل ثعاىلوةاس احلياتةل : إا ػل ٍهن يٌوزل اىعؽةر أة ، وحدت ه ق 

زسةِن ومسوهتن تؽلعصو  (
(3)

)وعىل اىوازج مثو رضل (:مث ةاس 
(4)

ىعؽاز مث علف اىوازج فأوحة عىل اأة ه قة ا ،

عٌََ 
(5)

. 

 ،ًإا اكا معرسا ،واخلالظة : أا اىعًعة ايسالمِة أىزمت اأة أو من ًقوم مقامَ ن حا  عسم وحوذٍ أو مع وحوذٍ

شا من أثس  حقوةَ اى  رشعَ هلأا ًي ق عىل اىل و أا اىل و ن ُشٍ اؽلصحةل حمخاح إًهيا   ازلٍن ايساليم . ُو

 حق اىل و إرا اكا ًد ً اؽللٌة اخلامس : 

ىعًعة ايسالمِة اُمتت ثضأا اىَدمي اُامتما تىؽا من  حِة ل اىخَ وحصتُذَ ومعامٌخَ وضٌلا معُض خَ ، حىت ًًضأ ا    

ؤذمل ماهل وما قوم مبس ئوىَخَ ، ًو مفن اُامتم عٌََ عىل أحسن وخَ وأهحو معىن ، عضواً  فعاً ن اؾلمتع ، ٍهنغ توحداثَ ، ًو

فأما اىَدمي فال ثقِص(ن صأهَ ومصامذَ ، فقس ةاس ثعاىل:)اىَدمي أمصٍ تعسم ةِصٍ واحل  م اًهص َ ثضأا اىقصآا
(6)

وجنس اىصسوس  

َِ ،)فعَ  ُامتم تتتُذَاىصسوس ظىل ظل عٌََ وسؼل تر عىل ل ا  اىَدمي ، والا َْ َ ُ عٌَ ى َظىل  اغل  َِ ِن َسَِْو ْجَن َسْعٍس َعِن اىي 

َ ةَاَس: ) ح اتَِة َواىُْوْسَلى َوَسؼل  َِ اىس  َْ هََشا( َوةَاَس : ِتِإْظَحَع َُ  أََ  َواَكِفُو اىَِدمِي ِن اىَْزي ِة 
(7)

 = ح ظ ماس اىَدمي وحمنَخَ :  ، 

 ُا حصظا عىل أمواهليف من اىضَا  اسدامثز حمنهيا ، و ذعت إىل عىل أمواس اأًخام ، و  اىعًعة ايسالمِة حافات

) واتخٌوا اىَخاىم حىت إرا تٌؽوا اىياكخ فإا أوس مت :هيا ػيَا مهذ ِا مباهل ةاس ثعاىلقاتو إرا اكا اىقامئ عٌ، أو اىخحسًس ذوا م

فاذفعوا إًهييف أمواهليف ( اآلًة مهنيف زصساً 
(8)

.  

 إاإا ) إا اشلٍإن ًإألوا أمإواس اىَخإاىم  ٌإٌلً :وحشز من اىخ ًص  ن أمإواهليف ، أو اهإإهااا ، أو الاهخقإاص مهنإا فقإاس ثعإاىل

ًألوا ن تلوهنيف اىياز
(9)

.   

) وأثوا اىَخاىم أمواهليف و ا ثددسىوا : وأمص تإعلاء اىَخاىم حقوةِيف اكمةل ، وعسم إعلاهئيف اخلحُر وأذش اىلَة فقاس س ححاهَ

 ا ثألوا أمواهليف إيل أمواًنك (اخلحُر تىلَة و
(10)

.  

ة هتمت حب ظ ماس اىَدمي ، والاجتاز تَ َ ًُش اىل و ذاذو اؾلمتع ولأا وازل، وحمنَخَ حىت ٌس خلَع إا ًع  وجنس اىس ية اىيحًو

َ : )فعَ  ،ػل ميوات ، و ا ٌضعص تىَمت ، فال ًقع ن اجليوخ والاحنصا  َِ َوَسؼل  َْ َ ُ عٌَ ِ َظىل  اغل  َصٍَْصَت ةَاَس: ةَاَس َزُسوُس اغل  ُُ ْن أَِي 

                                                 
(

1
 .255اىحقصت /( 

(
2

 .255اىحقصت/( 

(
3

 .255اىحقصت /( 

(
4

 .255اىحقصت ( 

(
5

 .20/2426اى قَ ايساليم وأذىخَ ( 

(
6

 .4ن سوزت اىضحى / ( 

(
7

 م.2432عام  2، ط 6003، زمق احلسًر :  430، ص 20فذح اىحاز  ثعخ حصَح اىحزاز  ،اىعسقالىن ،ح ( 

(
8

 . 6ىًساء /سوزت ا( 

(
9

 .20سوزت  اىًساء / ( 

(
10

 .2سوزت اىًساء /( 
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ِعَ َنْيِ  ُح َحق  اىض  ُيف  ! ِإينى ُأَحصى  ِ   : اىَِدمِي َواىَْمْصأَِت )ايٌ
(1)

، ةاس اأىحاين  
(2)

و ايمث معن ضَع   ، ومعىن أحصح : احلصح ُو

أمَسا  اً حقٌِل وحشز من رضل حتشٍصا تٌَؽا وسحص عيَ سحص 
(3)

  . 

ورضزٍ  ا ًخوةإف عإىل اىَدإمي تإو  ،حمصوماً من  ل ا  اأة وثوحهيَ ٍهإوا أةإصة إىل اـلإافطص واى سإاذ موهَواىَدمي 

) وىإَرش :ةاس ثعاىل ،ًخعسمل إىل ؼةرٍ من اؾلمتع شلا زعخَ اىعًعة ايسالمِة زعاًة تىؽة ، ورضل تؿلافاة عٌََ وعىل ماهل

اشلٍن ىو حصموا من ذٌ ِيف رًزة ضعافاً ذافوا عٌهييف فٌَخقوا ظل وىَقوىوا ةو ًا سسًساً ، إا اشلٍإن ًإألوا أمإواس اىَخإاىم  ٌإٌلً 

 .يف  زاً وس َعٌوا سعةراً(إاا ًألوا ن تلوهن
(4)

، وأمإص مبزاىلإة أمإواس  ا تىدضسًس ن ألك أمواس اىَخإاىموةس خاء اىقصآ 

)واا ختاىلو   فإدواىنك  وظل ًعؼل  اؽل سس من اؽلعٌح ( :اىَخاىم وحمنَها وسايذهتا واؿلافاة عٌهيا ةاس ثعاىل
(5)

. 

أ  واكفو اىَدمي ن اجلية نِاثني وأصاز تإظحعَة اىس حاتة ) :عٌََ وسؼل  اجلية فقاس ظىل ظلإىل وحعو ل ا  اىَدمي تتً 

.واىوسلي (
(6)

وؼإسا وزاخ صإاُصاً  ،وةاس عٌََ اىعالت واىسالم : )من عاس زالزة من اأًخام اكا هكن ةام ىَهل وظام هنازٍ 

و ،س َ َ ن سخِو ظل .س حاتة واىوسلي ( ىعق إظحعََ اى أن اجلية لٌل أا ُاثني أدذاا ،و  ونيت أ  ُو
(7)

 

 اؽللٌة اىساذش :  حق اىل و إرا اكا ىقِلاً 

 وايٌقِ  : ُو امس يٌل و اشل  ًوخس ملصوحاً دوفاً من اىعَةل أو فصازاً من اًهمة

)وثعاوهوا عىل اىرب واىخقومل(  :واىخقاط اىل و فصض ىقوهل ثعاىل
(8)

)وافعٌوا اخلةر ىعٌنك ث ٌحإوا(:وةوهل 
(9)

وه قذإَ مإن  

من تين سٌمي ةاس: وخسث مٌحوراً عىل عِس معص ز  ظل عيَ ، فأذشثإَ ،  من أا زخالً  ؽلا زوملٌمني س اؽلسمن تُت ما

فشمصٍ عًصقي ىعمص ز  ظل عيَ ، فٌٌل زآين ةاس: عىس اىؽوٍص أتؤساً ، فقاس عًصقي : ًأمةر اؽلؤمٌني إهَ زخإو ظإاحل ،  ا 

ٍ ضل ، وعٌَيا ه قذَ ( ؤء،وو افقاس معص: أرُة فِو حص،  ٍهيف ن رضل و فقاس معص: أُو لشضل و ةاس: هعيف
(10)

 

ما وخس مع ايٌقِ  من ماس فِو هل ولك 
(11)

وتإَ ةإاس ميإطل فإم مإا اكا تَإسٍ فِإو هل ،  أا اىعؽةر ميطل ولك من 

عإح أا ة اىصأ  ،وةاس اجن ةسامة : ورضل اىضافعي وأحصا إوزج ،ًو أا اىل و ميطل وهل ًس حصَحإة تإسىَو أهإَ ٍإصج ًو

خِع هل ، إرا زخت ُشا فم ما اكا مذعاًل تَ أو مذعٌقاً مبي عخَ فِو حتإت ًإسٌ  ثخإت تإشضل مٌإاك هل ن ضت  هل وىََ ًو ٍ ،ًو

اىااُص
(12)

   

وةاس اجن زحة : ىو وخس ماس مضسوذ عىل ايٌقِ  وجبيَ ماس  اُص أو مسفوا ذفٌاً فطصاًي فأهَ تنك هل تَ 
(13)

 

                                                 
(

1
 م ، اؽلهذة ايساليم تةروث ىحياا.2433عام  5، ط 2462،زمق احلسًر:  243، ص 2حصَح سنن اجن ماخة ،اأىحاين ،ح( 

(
2
 ُو َلس  رص ازلٍن اأىحاين ، حمسج معارص ، حقق لثةراً من لخة اىس ية اؽللِصت. (

(
3
 .562، ص 2ػًصة احلسًر واأثص ،  اجن اأزةر ، حاًهناًة ن  (

(
4

 .4،20اىًساء /( 

(
5
 .220آس معصاا / (

(
6
 زواٍ اىحزاز  وأتو ذاووذ. (

(
7
 زواٍ اجن ماخة. (

(
8
 . 2اؽلائست/ (

(
9
 .22احلج/ (

 .6/202اىسنن اًهرب  ، واىحهيقي ن  2225، واىحؽو  ن رشخ اىس ية  5/245واىضافعي ن اأم  2/253أدصخَ  ماضل ن اؽلوفطأ (10)

 .4/262اؿلىل ىنب حزم  (11)

(
12

 .6/226اؽلؽىن ىنب ةسامة ( 

 ط اأويل. 230اىقواعس ىنب زحة ص ( 13)
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حصاز ، أا اأظإو ن ايوسإاا احلًصإة ، وأًضإا ُإو  مسإؼل ًعامإو تإأحاكم ًعامو ن ه سَ وماهل اكأ وايٌقِ  حص

اؽلسٌمني ، أا اىااُص ف،ن ًوخس ن تالذ اؽلسٌمني تنك تإسالمَ 
(1)

.   

 وةس أوزذ اى قِاء أحاكماً لثةرت ثخعٌق تيٌقِ  خنخاز مهنا ما ًخعٌق حبقوةَ اى  تُهنا اى قِاء مهنا :

و ن حاخة ماسة إىل اىخعِس شل ايٌقِ  لٌل ًقوس اؽلاوزذ  -2 ا فإا اىخقافطَ واحة عىل ظؽةر مٌحور  ا اكفو هل ُو

اًه اًة
(2)

. 

واؽلٌخق  أحق تٌخقافطَ من ؼةرٍ ، و ا ًأذشٍ احلبمك مٌَ إ ا ىسإخة حإوُص  ن عإسم  ةسزثإَ عإىل معامٌخإَ أو  -2

  .حصتُذَ

ي ق عٌََ اؽل  ،مطل هل ُوو 4وٍ ،إرا وخس مع ايٌقِ  ماس اكا أحق تَ -5   .ٌخق  مٌَ تإرا اىقا ًو

ٌوسؼل ؽلن أذعي وس حَ أا  ن ُإشا معإٌحة  ،إرا أذعي ايٌقِ  ؼةر اؽلٌخق  وأزخت وس حَ ًزن  من ًس اؽلٌخق  -4

   .هل ن زحوث وس حَ

فازلو  وىل من  ا ويل هل ،ه اا عٌٌََََ فِزة عىل ازلو  أا ثخوىل ايإرا ػل ٍهن مثة من ًي ق ع  -3
(3)

.   

ا فقس  هامت فطًصقة ل اىخَ ىسهين ، شلايسالمِة فط و ضعَف تخاح إىل اىصعاًة واحلضاهة واىي قة و فايٌقِ  ن اىعًعة ا

.وو ائَ
(4)

  

 المحور الثاوً : حقوق الطفل األدبٍة  :
يإَ اؽلعيإو و تىل و من إحساش  قعس حبقوا اىل و اأذتَة ما ٌسموً ، وُيَئإَ اىثقة واأمإن ، ومإا ٌسإمو جصوحإَ وحهًو

ٌضمو ُشا اؿلوز ثحا  اخلةر تسوا معا ت أو ادذالس تىضرعَة ، وما جيعو اؾلمتع ًياص إىََ تحتام وثقسٍص و ىالس خقامة وأ

 :ثَةاؽللاىة اآل

 حق اىل و ن ادذَاز الامس احلسن اؽللٌة اأوس :                  

 : حق اىل و ن اىًسة اىثاتت اىعحَح  اؽللٌة اىثاين                  

 مٌةحق اىل و ن احلضاهة اآل:  ثاىراؽللٌة اى                   

 حق اىل و ن اىتتَة واىخعٌمي اؽللٌة اىصاتع :                   

 اؽللٌة اأوس : حق اىل و ن ادذَاز الامس احلسن  

حلوكإة أا ٍهإوا تُهنإا ازثحإاط ذضإت اًقوس اجن اىقمي زمحَ ظل ثعاىل :ؽلا اكهت اأسٌلء ةواىإة  يٌمعإاين وذا  عٌهيإا اة       

حوكة احلهمي ثأي رضل واىواةإع ٌضإِس فالفإَ  أاَ اؿلغ اشل   ا ثعٌق هل اا ، وأا  ا ٍهوا معِا مبزن  اأحٌ وثياسة

، تو ىألسٌلء ثأزةر ن اؽلسمَاث ويٌمسمَاث ثأزةر عن أسٌلهئا ن احلسن واىقدح ، واخل ة واىثقو واىلاةإة واًهثافإة ، واكا 

ظل عٌََ وسؼل ٌس خحة الامس احلسن ، وهسة ظىل ظل عٌََ وسؼل حٌلعة إىل حٌة صات فقام زخو تٌِبا فقإاس :  ظىل

دإص ، آخٌإس فقإام اةاس : أ يإَ ةإاس: حإصة فقإاس :  ودص فقاس : ما امسكآةاس : مصت فقاس : اخٌس ، فقام  وما أمسك

هإصٍ اىعحإوز فقاس : ًعُش، ةاس : أحٌِبا ، واكا ظىل ظل وفقاس : ما أمسك  عٌََ وسؼل ٍهصٍ اأمهٌة اؽليهصت اأسإٌلء ، ٍو

فهيا ، لٌل عرب ظىل ظل عٌََ وسؼل ًوم احلسًحة عيسما وظو سَِو يٌخ اوض مع اىيَ ظإىل ظل عٌَإَ وسإؼل تقإوهل :سإِو 

 .اأمص

                                                 
(

1
 .5/252اأم ىإلمام اىضافعي  وخمخ  اؽلزين اامضَ ( 

(
2
 .2/32ايةٌا  يٌض َخ اخللَة  (

(
3

 .24زعاًة اأفط اس  ن ايسالم ( 

(
4
 .3/2ضافعي اىحَاا ن مشُة ايمام اى  (
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سإ خسعََ حلسإن ًق وةس أمص أمذَ تخحسني أسٌلهئيف وأذرب أهنيف ًسعوا ًوم اىقِامة اا ،وؽلإا اكا الامس ا      ذىضإ مسإٌلٍ ٌو

و ًسعو  إىل ظل وثوحِسٍ ،وسؼلاىيَ ظًل ظل عٌََ  من ةصة ةاس ا ظل ةإس إايتإين عحإسا عل :)ىحعغ ةدائو اىعصة ُو

 . (أحسن امسنك وامس أتَنك

وذًإة إىل امس ىصمحن ،واكا إضإافة اىعحةذىض أحة اأوظإا  إىَإَ نعحإسظل وعحإسااا اكا أحة اأسٌلء إىل ظل ما وؽل    

ٌل اكىقاُص واىقاذز ورضل أا اىخعٌق اشل  تني اىعحإس وتإني ظل ُإو ثعٌإق  ظل وامس اىصمحن أحة إىََ من إضافها إىل ؼةُر

 اىعحوذًة اؿلضة .

واكا أظسا اأسٌلء امس ٌُلم واحلازج إر  ا ًي ك مسٌلٌُل عن حقِقة معياٌُل ، وؽلإا اكا اؽلإطل احلإق عل وحإسٍ و ا      

فاا  ،طل عىل احلقِقة سواٍ اكا أدٌع امس وأوضعَ عيس ظل وأػضحَ هل صاُاا صاٍ أ  مطل اؽلٌو ك وسٌلاا اىسالفطنيم

 .وظل  ا تة اىحافطو ،فدسمَة ؼةرٍ اشا من أتلو اىحافطو ،رضل ىُس أحس ؼةر ظل
(1)

 

 اؽللٌة اىثاين : حق اىل و ن اىًسة اىثاتت اىعحَح 

صثح  اا أفصاذُا جصتط ذامئ من اىعإةل  اىإ  ثقإوم عإىل أسإاش وحإست اىًسة أةو  ازلعامئ       اى  ثقوم عٌهيا اأرست ٍو

ازلم ، فاىل و حزء من أتََ ، واأة تعغ من وزلٍ ، وزاتلة اىًسة يه وس َج اأرست اى   ا ثي ليف عصاٍ ، ويه هعمإة 

تُهنإا ،وؽلإا تقإي أثإص مإن حٌإاا  ث،وراتإت  اىعإال ههإت أوارص اأرست عامي أهعمِا ظل عإىل ايوسإاا ، إر ىو اُإا ىخ

و اشل  ذٌق مإن اؽلإاء ثعإاً  عإهل  :وعلف وزمحة  تني أفصاذُا ، شلا امنت ظل عىل ايوساا تىًسة فقاس س ححاهَ ) ُو

وس حاً وظِصا، واكا زتك ةسٍصا( 
(2)

سإة ومٌع اىع  اآلتء مإن إىإاكز و أحس  مقاظس اىعًعة ايسالمِة ، وزعاًة اىًسة .

) أميا امصأت أذذٌت عىل ةإوم مإن  :فقاس ظىل ظل عٌََ وسؼل ،اأو اذ ، وحصم عىل اىًساء وس حة وزل إىل ؼةر أتََ احلقِقي

و ًياص إىََ ، احذزة ظل مٌإَ  ىُس مهنيف ، فٌُست من ظل ن يشء ، وىن ًسذٌِا ظل حٌخَ ، وأميا زخو حجس وزلٍ ُو

 .ًوم اىقِامة ( ، وفضحَ عىل زؤوش اأوىَني واآلدٍصن
(3)

ومٌع اىع  أًضاً اأتياء من اهدساايف إىل ؼةر آتهئيف فقاس ظإىل  

و ًعؼل فاجلية حصام عٌََ ( :ظل عٌََ وسؼل .) من أذعى إىل ؼةر أتََ ُو
(4)

 

ؼل ًسإس وحصمت اىعًعة ايسالمِة هاام اىخخين وأتلٌخَ تعس أا اكا ن اجلاٌَُة ،وةس ثخين اىيإَ ظإىل ظل عٌَإَ وسإ     

) أذعو  آلتهئيف ُو أةس  عيس ظل (  :جن حاززة وىزس ةوهل ثعاىل
(5)

فاحلق ًوحة وسة الاجن إىل أتََ احلقِقي . ،
(6)

 

واىعًعة ايسالمِة أعلت اىل و حقَ ن اىًسة وتًَت أا أس حاة زحوث اىًسإة ٍهإوا تىإزواح اىعإحَح وتإني     

 ض ِبة لك رضل موحض ن لخة اى قِاء زمحِيف ظل فٌةرحع إىََ .أحاكمَ ولشضل أحاكم اىزواح اى اسس واىوطء ث 

 

 

 

 ٌةم اؽللٌة اىثاىر : حق اىل و ن احلضاهة اآل

                                                 
(

1
 اؽللحعة اؽل ًة ومهذحاهتا.2/6ساذ اؽلعاذ ن ُس  ذةر اىعحاذ ىنب اىقمي ( 

(
2
 .34اى صةاا/(

(
3

 زواٍ اتو ذاووذ واىًسايئ واجن ماخَ واجن حداا.( 

(
4

 زواٍ اىحزاز  ومسؼل وأمحس.( 

(
5

 .3اأحزاة / ( 

(
6

 مصحع ساتق. 20/2242واذىخَ  ايساليماى قَ ( 
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سَ وثياَف يه ح ظ اىوزل ن تُذَ ، ورُاتَ ، وجمَئَ ، واىقِام مبعاحلَ ، أ  ن فطعامَ وىحا : ثعًصف احلضاهة    

حسمَ وموضعَ  وحصتُذَ
(1)

تعس افتاا اىزوخني حق احلضاهة  حِر ًعاا اىل و ، وتافظ  مة يٌل وِ، ومن احلقوا اؽل 

هوا حتت زعاًة وازلًَ ، وهعُة اأم من ُشٍ احلضاهة أعايف جهثةر من هعُة اأة  عٌََ من اجليوخ والاحنصا  ، ٍو

اِص هنا ثي صذ اا ذوهَ عن زضا مهنا وةدوس ، ًوهن إرا وةعت اى صةة تُهنٌل ، فِيا تعو اىزنا  نإػل هقو إا   احلضاهة ًو

و يه ىألم أو ىألة و                                ىدساؤس : من هل احلق ن احلضاهةو ا  أو ؽلن حهوا هل حضاهة اىوزل اىعؽةر رمصا اكا أو أهىث و ُو

و  وما يه اىعوط اىواحدة ف،ن ٌس خحق احلضاهة و  وحصثُة اؽلس خحقني يٌحضإاهة و وأحإصت احلضإاهة و ومإاكا احلضإاهة

، ضإوا عيإس اىهإاء فإتت احلضإاهة و ومارا ً عو تؿلأزياء فتت احلضاهة و  ن تؿلضوا ومك مست احلضاهة و وما عالةة اىوازل

حتصص عإىل ح إظ ُإشا اىل إو مإن اجليإوخ واؿلافاإة  ٍ اأس ئةل وىه اى جنس أا اىعًعة ايسالمِة جتَة عىل لك ُش

       .اى صاا اشل  فطصأ عٌهيٌلأا أاًي من اأتوٍن ةس حىن عٌََ ثسخة ُشا عٌََ ، حىت ًًضأ حساث ظاحلا   ا ٌضعص 

أهنن أص ق وأزفق وأُسمل إىل حصتَة اىل و  .وء ساهنا يٌ اأظو ن احلضاهة أ من هل حق احلضاهة :
(2)

، وأظرب عىل اىقِام 

اا ، وأصس مالسمة ىألفط اس 
(3)

 َ، واىصاحج ًياص ما فِ زأايا يٌعٌٌلء ضاهة ُو جترب عٌهيا وأم عن احل، ًوهن إرا امذيعت ا

معٌحة يٌل و 
(4)

فإا عسمن فاحلضاهة يٌصخإاس ، وإا احمتإع اىصخإاس واىًسإاء ولِإيف مإن  ُن اأحق تحلضاهة، اىًساء و، 

ست لإٌل وحضِإا أُو الاس خحقاا ةسم اىًساء  من حِر ادلةل ، مع ادذال  ن تعغ اجلزئَاث ، و  ىُسوا ن مصثحة واح

 اهاص ث عَو رضل ن لخة اى قِاءاى قِاء زمحِيف ظل ثعاىل
(5)

. 

 وةس اصتط اى قِاء زمحِيف ظل ثعاىل رشوفطا ؽلن ثثخت هل احلضاهة وىه :

أا حهإوا احلاضإية مأموهإة عإىل اؿلضإوا  ،    -3اأماهة ن ازلٍن ،  -4ايسالم ،   -5احلًصة ،    -2اىحٌوغ واىعقو ،  -2 

أا  ا حهإوا احلاضإية مزتوخإَ مإن أحٌإَ ،  -3اخلٌو مإن اؽلإصض اؽلابإ تؿلضإوا ،     -2ىقسزت عىل احلضاهة ،    ا -6

وث عَو الكم اى قِاء واأذ  عىل ُشٍ اىعوط مخسوفطة ن لخة اى قِاء فٌةرحع إًهيا 
(6)

. 

  -وُيا ك أحاكم عامة يٌحضاهة :

، حتسج عهنا اى قِاء تىخ عَو فٌةراحإع ن مواضإعَ مهنا أحصت احلضاهة ، وماكهنا ، ومسهتا       
(7)

ومإن ُيإا ًخضإح أا  . 

اىعًعة ايسالمِة ػل ثت ك اىل و ًضَع عيسما تعو اى صاا تني اىزوخني تو أوحدت عىل اأم احلاهَة أا حتافظ عىل ُشا 

احلاضية وذفع اأحصت اؽلياس حة ، تسوا  اىي قة عىلَاح اىل و ىِا ، لٌل أىزمت اأة اىل و ، وأىزمها تَ عيس اىابوزت واحذ 

 . ؼل أحسٌُل عىل اآلدص ، مصاعَة حق اىل و وح اَ من اىوةو  ف   ا حتمس عقداٍ 

 

 

 حق اىل و ن اىتتَة واىخعٌمياؽللٌة اىصاتع : 

                                                 
(

1
 .333، ص 5وزذ اؿلخاز عىل ازلز اـلخاز ،ن فقَ احلي ِة  اجن عاتسٍن ،ح 0، مصحع ساتق  326، ص 2،يسلزذٍص  ،ح اىعخ اًهدةر( 

(
2

 .42، ص 4اىحسائع ،اًاكساين ، ح( 

(
3

 .432، ص 5مؽىن اؿلخاح ، يٌعتُىن ،ح( 

(
4

 .20، ص 20عحس اًهص َ ًسساا ، ح 0اؽل عو ىف أحاكم اؽلصأت ،ذ( 

(
5

 262، ص 22ُإ ، مب  ، اؽلِشة ورشحَ اؾلمو  ،اىيوو  ،ح2523عام  2، ط 524، ص  5ىل اىِساًة واىعياًة ،اجن اهلٌلم ،حفذح اىقسٍص ع( 

 622، ص 2،  اؽلؽىن ،اجن ةسامة ،ح 326، ص 2اىعخ اًهدةر ، ازلزذٍص  ، ح

(
6

 .43-50، ص  20عحس اًهص َ ًسساا ،ح 0اؽل عو ن أحاكم اؽلصأت ،ذ( 

(
7

 35 -34، ص 20اتق ،حاؽلصحع اىس( 
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وزحشإوٍ هل  - ظإىل ظل عٌَإَ وسإؼل -ادذإازٍ اىعإحاتة وةإسموٍ يٌيإَ   جن اثتإت ايٌؽإة اىرسإايهَة ، و ىقس ثعؼل ًسس      

ة ، و  .يف تقسزاثىعٌمِ ن ثعإؼل اىرسإايهَة  -ظىل ظل عٌَإَ وسإؼل  -س خلاعخَ ثي ِش زػحة زسوس ظل اومِوهل ايٌؽًو
(1)

وُإشا 

ًعح ذىَاًل عىل ثوحَِ احلسج حسة مِوهل اىعٌمَة ، وزػحاثَ اىي س َة ، أهَ اذعى ىخعٌمإَ ثسإِو  ٌورسإ وجصاعخإَ تإَ ، 

 -ةصز ُشا أًضاً عٌٌلء اىسٌف زضواا ظل عٌهييف ، فِشا اجن سإٌُاء ٍإصو  أهإَ : ىإُس لك ظإياعة  وث وةَ عىل أةصاهَ ، وةس

همية ،  ٍصوهما اىعَ ممهٌة هل مواثَة ، ًوهن ًًدؽي هل أا ٍزاوس ما صبلَ فطحعَ و س حَ 
(2)

. 

عص ، فععة رضل عٌََ ، وزو  أا ًووس جن  حدَة اكا ًتذذ عىل اخلٌَو أمحس اى صاَُس  ىَخعؼل مٌَ اىعصوض واىض 

 فقاس هل اخلٌَو ًوماً : من أ  حبص ةوس اىضاعص :

 وخاوسٍ إىل ما جس خلَع                                 إرا ػل جس خلع صُئاً فسعَ                        

اىضإعص حمإو اىسإؤاس ، مإن تُإت  َاىثاهَإ ٍىحَ اخلٌَو جن أمحس تدٌ ِش اىضلصجن حدَة عن ايخاتة فطاوؽلا جعز ًووس      

واكا ايمام اىحزاز  ن أوس أمصٍ تاوس ثعؼل اى قَ واىخححص فَِ ، فقاس هل َلس جن احلسن : ارُة واص خعو تعإؼل احلإسًر 

، عيسما زآٍ مٌاس حاً ىقسزاثَ وأىَق تَ وأةصة إىََ ، وةس أفطا  اىحزاز  ومن مث ظاز عىل زأش أُو احلسًر تإو وإمإاهميف 
(3)

صتوا اؽلسٌموا مبصاعات مِوس احلسج ن ثعٌ،َ ىًَدغ ن رضل وتقق أفضو ما ميهن حتقِقإَ ىي سإَ وأمذإَ ، وىقس أُمت اؽل .

فإرا فصغ اىعَ من ثعؼل اىقصآا وح ظ أظوس ايٌؽة ، هاص عيس رضل إىل مإا ٍإصاذ أا  "ةس أصاز اجن سٌُاء إىل رضل فقاسو 

، أضا  إىل ذزاسة اىصسائو ، واخللة ، وم اضالث اىيإاش ،  حهوا ظياعخَ فوخَ ىلًصقَ ، فإرا أزاذ مسجصٍ تَ اًهذاتة

وحماوزاهتيف ، وما أص حَ رضل وفطصوخ احلساة ، وذذو تَ إىل ازلًواا ، وعىن فلَ ، وإا أًزس أدصمل أذش تإَ فهيإا تعإس 

ىإو اكهإت أا ًعؼل مسجص اىعَ ، أا ىُس لك ظياعة ٍصوهما اىعَ ممهٌة هل مؤاثَة ، ًهن مإا صإبلك فطحعإَ و سإ حَ وإهإَ 

 إال مإن اأذة وعإازاي مإن اآلذاة واىعياعاث جتَة وثيقاذ تىلٌإة واؽلإصام ذوا اؽلضإبلة واؽلالءمإة إراً مإا اكا أحإس ػ

س متص اجن سٌُاء ن ث عَو ُإشٍ اىياحِإة  ".اآلذاة وأزفع اىعياعاث َجع اىياش لِيف عىل ادذَاز أرش  اظياعة ، وإرا  ٌو

ذة مثال سِو عىل ةوم وظعة عىل آدٍصن  ، وإا إوسإاً  خيخإاز ذزاسإة احلسإاة ًوابة أمثةل عىل رضل مهنا : إا اأ

وزمبا وخسث إوساً  ٍهصٍ َجَع اآلذاة واىعيائع فؼل ًخعٌق ثيشإء مهنإا  ،وآدص خيخاز عؼل اىلة ،وآدص خيخاز عؼل اىِيسسة

ثعٌإ،ِيف وثإأذٍِبيف فِقإوس : )) فإصلضل ًًدؽإي عىل اىصمغ من اُامتم أٌُِيف وإه اةِيف اأمواس اىلائةل عىل أوىئك اأتياء ن سخِو 

سإرب ةصتخإَ وخيخإرب راكؽلؤذي اىعَ إرا زام ادذَاز اىعياعة أا ٍزا أو ًا فطح ٍ فِرخإاز هل إحإسمل اىعإياعاث ءع اىعإَ ٌو

فإرا ادذاز هل إحسمل اىعياعاث ثعص  ةسز مِهل إًهيا وزػحخَ فهيا وهاإص ُإو حإصث مٌإَ عإىل عصفإاا أم  ا  ،حبسة رضل

و أ ذواثَ وآ اثَ مساعست هل عٌهيا أم ذار  مث ًحُت اىعزم فإا رضل أحزم ن اىخإستةر وأتعإس مإن أا ثإشُة أايم اىعإَ ُو

ف   ا ًؤثََ ضَاعا (( 
(4)

، وأزمل أا يٌححر ن أٌَُة اىوزل يٌيحوغ واىخ وا ن عؼل من اىعٌوم أو ظياعة من اىعياعاث ظةل 

ن ُإشٍ اىياحِإة أتإو إحسإاا اىضإافطَوةس فعو اىححر .ظةل تواحة اًه اًة ن اى قَ 
(5)

فدإني أا  ،ن لخاتإَ اؽلوافقإاث 

فطٌة اًه اًة لٌل ًقوس اىعٌٌلء تأظوس تأهَ مذوحة عىل ادلَع ًهن إرا ةام تَ تعضِيف سق  عن اىحاةني ومإا ةإاىوٍ حصإَح 

                                                 
(

1
ًصة مب .2420عام  2، ط 30، ص2أهاص : ايظاتة ن ازي اىعحاتة ،  اجن جحص اىعسقالىن ، ح (  م ، مهذحة اًلكَاث اأُس

(
2
 .  222اىس َاسة ،  اجن سٌُاء ، ص (

(
3
 .22أهاص : فذح اىحاز  رشخ حصَح اىحزاز  ، اؽلقسمة ، ص (

(
4

ت  –، واك  اؽللحوعاث  245،  2 رص ، ح(اى هص اىتتو  خمخازاث ، ذ. َلس   م.2422عام  –اًهًو

(
5

ُإإ ، أهاإص : معزإيف اؽلإؤى ني ، معإص زضإا نحإا  ، 240( اجصاُمي جن موي جن َلس ايٌرمي اىؽص فطي اؽلاًيك اىضِةر تىضافطَ أتو احساا ، ثون عام 

 .223، ص2ح
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يقسيف أةساماً وزمبا جضعة جضعحاً فطإًو  وميهإن ثٌرإَط رضل ن الً من هجة لي اىلٌة وأما من هجة حزئَة ف َِ ث عَو ًو

َة ث اأةسام اآل
(1)

: 

وما اكا اؽلؤمٌوا ىَي صوا اكفة فٌو ا ه ص مإن لك فصةإة مإهنيف فطائ إة ىَخ قِإوا ن وص ازلا  عىل رضل لقوهل ثعاىل :)اىيع    

ازلٍن وىَيشزوا ةوهميف إرا زحعوا إًهييف  ىعٌِيف تشزوا( 
(2)

   

من ُشا اؽلعىن اكيمامة اًهربمل واىعؽصمل فإهنا إاا ثعني عىل من فِإَ أوظإافِا ما ًثخت من اىقواعس اىععَة اىقلعَة       

اؽلصئَة  ا عىل لك اىياش ، وسائص اىو اايث تخطل اؽلزن  ، إاا ًلاىإة اإا رشعإاً ممإن اكا أُإاًل يٌقِإام اإا ، ومإا وةإع مإن 

َعإْن أَِي َرز  أَا  اىيَ ظىل ظل عٌَإَ وسإؼل : مفن رضل حسًر ،أًضاً ن اىعًعة من ُشا اؽلعىن فذاومل اىعٌٌلء ، وما وةع

َ ةَاسَ  َِ َوَسؼل  َْ َ ُ عٌَ ِ َظىل  اغل  َصا  عَإىَل ازْيَإنْيِ وَ خَإاَي أََت َرز  ِإينى أََزا َك َضِعَ ًا َوِإينى ُأِحةُّ ضَلَ َما ُأِحةُّ ِىيَْ ِ،إ  َا ث  :َزُسوَس اغل   َا َأم 

 ثََوى نَي  َماَس ًَِدميٍ 
(3)

. 

 .اىيَ ظىل ظل عٌََ وسؼل عهنٌلوالك اأمٍصن من فصوض اًه اًة ، ومع رضل فقس هناٍ       

قوس اىضافطَ تعس رضل : )) وعىل ُشا اؽلعىن حصمل اىعٌٌلء ن ثقٍصص لثةر من فصوض اًه اايث     فقس خاء عن ماضل  ،ًو

وةاس أًضاً : أما من .فال ، ًعين اىزائس عىل فصض اىعني  أهَ سأس عن فطٌة اىعؼل أفصض ُو و فقاس : أما عىل لك اىياش

 ((.عياًة تىعؼل عىل ةسز اىيَة فَِاكا فَِ موضع ىإلمامة فا احهاذ ن فطٌة اىعؼل عٌََ واحة واأذش ن اى 

شا معت  تَ من ةدو أعساء ؼةر  ايسالم ةدو  و ا ًوخس ن اىخازخي ذٍن مثو ذٍن ايسالم حصص عىل ثعٌمي أتيائَ ، ُو

ىإلسالم عىل اجلًس اىخع   -)) هكربذح (( ًقوس :س خار ازلزاساث ايسالمِة جبامعة )) أزثص زآز جص  (( أفِشا ازللخوز

مآثص ثسعو إىل ايجعاة ، وجس خسعي اىضهصاا ، وزلًيا مؤى اث عست ثعف ما أسِيف تَ اؽلسٌموا ن حصةِة اى ٌوا 

أا اؽلسٌمني ما اكهوا ًعٌوا إىل حتقِق ُشٍ اأُسا  اىعٌمَة اىصفِعة ىو ا  واآلذاة ، واىعٌوم ، واىس َاسة ، ومن اىواحض

و فِة زخاىِا  حصظِيف اىحاىغ عىل اىخعؼل ، واىخعٌمي رضل احلصص اشل  ازيث تَ اىضعوة ايسالمِة ذالس اتزخيِا اىلًو

ا مس خزَحني زلعوت اىصسوس  افطٌحوا اىعؼل وىو ن اىعني -سؼل ظىل ظل عٌََ و  -ووساُؤ
(4)

ون معٌَة اىحياء اىعٌمي  .

واىعؼل اىؽٍزص واأفاكز واى هص   ا تس من وضوخ اأزاكا واأسس اى  ٌسةر عٌهيا اىوازلاا ًيك ًضميا ىل ٌٌِل اىحياء اىسٌمي 

را اكا فإرا اكا سٌ ً اكا اخلةر واىخع يٌوازلٍن وإ ،أا ُشا اىحياء ًعس من أ  ما ٍهوا اىل و أهَ تياء اىعقو .اىعحَحة

ة هجمن واىعَار تعل ثعاىل ، وةس   حر ايسالم عىلؼةر رضل فقس أجنحا عسواً هلٌل تازاٌل من ذاذٌٌِل وًؤذ  اٌل إىل ُاًو

شا من أعايف حقوةَ اىعؼل ن تساًة حة ػصش  .حِات اىل و ُو

 -غرش حب العلم وآدابه فً الطفل :
ن الاحنصا  واجليوخ إىل اؿلاوزاث اىععَة ، أا اىضإأا ن اىعإؼل إا حة اىعؼل وآذاتَ من أ  ما ًقي اأفط اس م      

اىسٌمي وعىل زأسَ عؼل ازلٍن ، وعؼل ما ًقصة من ظل أا ًقي ايوساا مإن طإ  اىإصة ، وأا تمإو عإىل فطاعخإَ وعإسم 

خعؼل وفطٌإة اىعإؼل ةاعإست أظإٌَة جهرسإ مإصحةل اىل إو  ن اىإ  -ظىل ظل عٌَإَ وسإؼل  -اىوةو  ن حمصماثَ وةس وضع اىيَ 

اىعإؼل وحدإَ ، فقإس وزذ ن فؽإسث جسإدهنغ  إيف اآلتء حلإر أتيإاهئيف عإىل فطٌإة ،ٌها اأحِإاس لِإا حإِاًل تعإس حِوثياة

                                                 
(

1
 م.2423 –ُإ 2543م عا 2، ذاز اؽلعصفة ، ط262، ص 2اؽلوافقاث ح –اىضافطَ  (

(
2
 .222اىخوتة / (

(
3
 .2204، زمق احلسًر :  523زواٍ مسؼل ن لخاة اأمازت ، أهاص : خمخ  حصَح مسؼل ، ص (

(
4
 م ، مهذحة اًهنضة اؽل ًة.2430، عام  2أمحس صٌَ ، ط 0عن مقسمة لخاة )) ثأزخي اىتتَة ايسالمِة (( ، ذ (
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َ فَطٌَُة اىِْعإؼْل )ِ: َعْن أَوَِس ْجِن َماضِلٍ ةَاسَ : احلسًر َِ َوَسؼل  َْ َ ُ عٌَ ِ َظىل  اغل  ةَاَس َزُسوُس اغل 
(1)

 ُمْسإؼِلٍ َوَواِضإُع فَصًَِضإٌة عَإىَل لُكى  

َُةَ  ُّْؤىَُؤ َواشل  َص َوايٌ َُ ِ اىَْريَاِسٍِص اىَْزْو هِلِ هَكُقَسلى ُْ  اىِْعؼْلِ ِعْيَس ؼةَْرِ أَ
(2)

ومن اىواحض أا لك واحس ًخعؼل ما ًٌزمَ مإن عإؼل ازلٍإن  ،

شا فصض عني عٌََ ، مث  ا تس أا ًوخس ن اأمة من ًعص  من ازلٍن ما جيعهل من أُو اى قَ والاحهاذ وُإشا فإصض  ، ُو

و ا صإك أا اىل إو مإن  ،ل اًة ، لٌل جية أا ًوخس ن اأمة من ًعص  من اىعٌوم ازلًًِة اىإ  يه مإن فإصوض اًه اًإة

 -فِخعؼل ما ًٌزمإَ  –اأمة ، ومن اخلةر هتَئذَ ىخعؼل ما رمص  من اىعٌوم لٌل وخس مٌَ ةاتٌَة شلضل ، سواء اكا اؽلخعؼل ظؽةراً 

و أفضو اىعحاذاث اى  يه من اىيوافو اى  ًخقصة فهيا اىعحس مإن زتإَ ،اً زخاًل أو امصأت ظحَاً أم تًذاً أم محةر  ىِإشا اكهإت ،ُو

فتت اىل و  أدعة فتت ن اىحياء اىعٌمي واى هص  يٌل و ، فقس زومل اىلرباين
(3)

 : عن أي ازلزذاء ز  ظل عيإَ ةإاس

: مثو اشل  ًخعؼل اىعؼل ن ظؽصٍ اكىيقش عىل احلزص ، ومثإو اشل  ًإخعؼل اىعإؼل ن  ظىل ظل عٌََ وسؼل -ةاس زسوس ظل 

   .لربٍ اكشل  ٍهذة عىل اؽلاء 

س ُشا اؽلعىن مهنا :   وةس أوزذ اىسزاو  ن اؽلقاظس احلس ية  عسذاً من اأحاذًر اى  ثًؤ

ادذٌ  اىقصآا تٌحمَ وذمَ ، ومن ثعٌمَ ن لربٍ  من ثعؼل اىقصآا ن ص حُدخَما زواٍ أتو ٍُصصت ز  ظل عيَ مصفوعاً : 

زواٍ اىحهيقي  فِو ً ٌت مٌَ و ا ًت ك ، فهل أحص مصثني
(4)

وازلًٌمي واحلبمك  
(5)

. 

 .(( وةاس اجن عحاش : )) من ةصأ اىقصآا ةدو أا تخؼل فِو ممن أويت احلؼل ظحَاً 

از هل محةر اأثص ن وضوء اىل و اىعٌمي وجيعهل أةومل زحااًت وىقس وعى اىعحاتة واىخاتعوا وأحصاة احلسًر أا ثعؼل اىعؽ     

و محةر وةس أوزذ اخللَة اىحؽساذ  وأزخس ن اشلبمصت مما ًخعٌمَ ايوساا ُو
(6)

، فطائ ة مإن حِإات اىسإٌف اىعإاحل واُإامتهميف 

شا  سعَس جن زمحة اأظححي ًقوس تأفط اس فِشا احلسن ًقوس : ةسموا إىَيا أحساثنك فإهنيف أفصغ ةٌوًت وأح ظ ؽلا مسعوا ، ُو

ةإس ؼٌحيإا  :وجييء ُو مع اأص َاد فقِو هل ،: نيت أس حق إىل جمٌس عحس ظل جن مداز ك تٌَو معي أةصاين  ا ٌس حقين أحس

يف ةاس سعَس : مفا تقإي عٌَك ُؤ اء اىعحَاا فقاس : ُؤ اء أزىج عيس  مٌنك ، أهمت مك ثعُضوا ُؤ اء عىس ظل أا ًحٌغ ا

ش .أحس ؼةر  ا اأمعش ٍصو  فِقوس : زأًت إسٌلعَو جن زخاء ًأيت ظحَاا اًهذاة فِحسهثيف ًيك  ا ًًىس حسًثَ ، أمإا ُو

و أو ؼةرٍ فِقوس : أثٌُا حٌلذ جن سٌمة وتني ًسًَ ظحَاا تسهثيف  ٌس يا إىََ حىت فصغ فقٌيإا هل : اي أت  تىي جن محَس اىلًو

ةاس : زأًت فإ  ٍإصمل اىيإامئ لإأين عإىل صإ  هنإص  .ُؤ اء اىعحَااصلخيا وأةدٌت عىل سٌمة حنن مضاخي أُطل ةس حئيا ك ح

ومعي أذ  أسقى فهيا فٌاًوها ُؤ اء اىعحَاا  ، واكا تىي جإن ميإاا إرا خإاء ؼإالم أمإصذ اسإ خقصأٍ عإىل زأش سإ حعني مإن 

اأعصا  وزأش س حعني من ًوسف وأوس احلسًر فإا ةصأٍ حسزَ وإ ا ػل تسزَ 
(7)

. 

                                                 
(

1
و عؼل ازلٍن ، أهاص : سنن إجن ماخة ثعٌَق َلس فؤاذ عحس اىحا  ، حاؽلصاذ تىعؼل ُيا ُو عؼل اشل  ً(  . 30، ص2وزج دض َة ظل ، ُو

(
2
حِر ةاس اىعصا  : حصح تعغ اأمئة تعغ فطصةَ وةاس اؽلإز  :  660زواٍ اجن ماخة عن أوس ز  ظل عيَ مصفوعاً ، أهاص : اؽلقاظس احلس ية جصمق  (

 إا فطصةَ ثحٌغ تَ مصثحة احلسن .

(
3
وأصإاز إىل  2226ثس يس ضعَف ةاهل اىسزاو  ن اؽلقاظس احلس ية ، وأهاص : ضعَف اجلامع تٌ ظ ) ح ظ اىؽالم اىعؽةر اكىيقش ن احلزص ( جإصمق  (

 ضع َ ، مصحع ساتق ، واحلسًر وإا اكا ضعَ اً ن س يسٍ إ ا أهَ جحة ن معياٍ.

(
4
 .226، ص 2، يٌززلي ، ح ايعالمُإ ، أهاص : 433ُإ وثون عام 534، وزل عام ُو امحس جن احلسني جن عىل ، اتوجهص ، من أمئة احلسًر  (

(
5
 .24، ص 2أهاص :  اؽلس خسز ك يٌحبمك ، ح (

(
6
 .42، ص2َلس زأفت سعَس ، ح 0لخاة اجلامع أذالا اىصاو  وآذاة اىسامع ، حتقِق ازللخوز  (

(
7
 .42، ص2اؽلصحع اىساتق ، ح (
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ػل ت إظ مإٌنك فٌَهذإة مفإن  ،م اىَوم حهوهوا محاز  ؼإساً ثعٌموا فإىنك ظؽاز ةو قوس ىحًَِ وتين أدذَ:سن جن عًل ًواكا احل 
(1)

ن معإَ ةصفطإاش أعلَيإاٍ مإن ومإن ػل ٍهإ ،)) بلخحوا مفإن اكا  ا تسإن لخخٌإا هلعلاء جن أي زتخ ًقوس يٌؽٌٌلا:واكا ،

عيس ((
(2)

، عإىل اجلإس ن فطٌإة اىعإؼل فقإاس :)) أهإت وزل  مإا ذمإتثَ ولخة تسًع اىزماا اهلمشاين إىل اجن أدت هل ت .

(( ٌَطل ، واىسالمفإا ة ث وما أذاضل فؽةر  ذ ، وازلفت حٌَ ك،، واؽلسزسة ماكهك ، واىقؼل أىَ كواىعؼل صأهك 
(3)

. 
(3)

. 

  :النتائج والتوصيات
 : امن أ  اىيخاجئ واىخوظَاث اى  ثوظٌت إًهي

ن  اً محةر  اً جنس ةعوز يف إرتخاح إىل زعاًة ألرب وحٌلًة أعاهومِة واأٌَُة أا اىل و اً،ين ومن ذالس اؽلياٌلث احل -2

 زعاًخَ وعسم إعلائَ حقوةَ .

 جنس أا اأرست ةس ضَعت حقوا اىل و ورضل من ذالس ما ًأيت : -2

 أ( ن حا  وحوذ اأرست اى قةرت اى   ا جس خلَع أا ثقوم  جصعاًة اىل و ماذاًي ومعيواًي .

 اى  ًوخس فهيا اخلال  اًهدةر جتس اىل و ضائعة حقوةَ فهيا .ههة  ة( اأرست اؽل

 ح( حا  اىوفات أو اىلالا ٍهوا اىل و ن ُشٍ اأرست ةس ضاعت حقوةَ .

تعغ حقوةَ ورضل يٌزِو اًهدةر ن إىل  جنس أا اؾلمتع  ا ًخعاوا مع اؽلؤسساث احلهومِة واأٌَُة يٌوظوس تىل و -5

 قوا اىل و .  اؾلمتع وعسم ثوعَخَ حب

اىعًعة ايسالمِة لٌل ىصاُا ن اىححر ةس أوخسث اىعالح ًهثةر من اىقعوز اى  ىصاُا ن عسم ثلحَق ما ٌس خحقَ  -4

متثو رضل ن اىيقاط اآلاىل و من حقوا وو  َة :ث احداث ٍو

 .نيضل تدذَاز اىزوح واىزوخة اىعاحلالاُامتم تىل و ةدو جمَئة إىل احلَات ور ( أ

  .عخس  عٌََ فايسالم ًوحة ازلًة ن حقَاأزياء اذلو فٌو  ن قَأعلاء اىل و ح ( ة

ح( زعاًة اىل و عيس و اذثَ وحسن جسمَخَ وزعاًخَ تىعقِقة واىصعاًة وإىزام اأة تىي قة  عٌََ أو من ًقوم مقامَ ن 

 اىي قة .

 م تخعٌ،َ ما ًي عَ ن أموز ذًيَ وذهَاٍ ذ( إىزام ثعٌمي اىل و مداذئ ايسالم وأا حهوا اأرست ةسوت  حس ية هل ، والاُامت

ُإ( الاُامتم جصضاعة اىل و وأا اأم أحق تىصضاعة ، وإرا حعو اخلال  تني اأتوٍن فِياص اىقا  اىل ما ًعٌح 

 اىل و ومن ًقوم عىل زضاعخَ وزعاًخَ ن ُشٍ اؽلصحةل اؽلِمة ن حِاثَ .

 من ذالس ادذَاز اأرست هليف ومصاةدة اىل و ن حسن الادذَاز هليف .و( اىعححة واىصفقاء اىعاحلني من أ  حقوا اىل و 

 ُيا ك مؤسساث حهومِة وأٌَُة عٌهيا واحة محةر ن ثوفةر ُشٍ احلقوا اخلاظة تىل و ومهنا : -3

ن أ( وسازت اىض ئوا الاحامتعَة ورضل ن إًواء اأفط اس اؽلعذٍن وزعاٍهيف وثقس َ اؽلساعست ًيك ًعححوا أعضاء  فعني 

 .ن وخسوا ن اىضاز  أو جبواز مسجساشلٍ اءمتع ، ولشضل اؿلافاة عىل ايٌقلاؾل 

 ة( وسازت اىخعٌمي ورضل تدذَاز اؽلسزسني األ اء اشلٍن ٍهوهوا ةسوت حس ية ىِؤ اء اأفط اس .

 ضبلِيف، ح( وسازت ايعالم تححر اىربامج اىِاذفة  واىخعٌ،َة  اى  ٌس خ ِس مٌَ اأفط اس وجساعس  عىل حو م 

                                                 
1
 ، اؽلهذحة اىعٌمَة اؽلسًية اؽليوزت. 24ًة (( يٌرلَة اىحؽساذ  ، صعن )) اًه اًة ن عؼل اىصوا 
2
 م ذاز اى هص تةروث.2422، ط عام  5اؿلسج اى اظو ، يٌصاهمصمز  اى ازي ، حتقِق َلس جعاح اخللَة ، ص 
3

 .م ذاز اجن لثةر2426عام  2، ط 223عن )) اىِساًة ايسالمِة (( يٌض َخ َلس اخلاب حسني ، ص 
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 ذ( وسازت اىعسس اى  ثٌزم اآلتء أو من ًقوم مقاهميف يعلاء اأفط اس حقوةِيف اكمةل .  

 ُإ( وسازت حقوا ايوساا اى  عٌهيا اىواحة األرب ن زعاًة  اأفط اس ومذاتعة لك اىوسازاث يعلاء اأفط اس حقوةِيف .

 هيا اىواحة األرب ن زعاًة اأفط اس وإعلاهئيف حقوةِيف .و( اؽلياٌلث وادلعَاث  اأٌَُة اى  ثعىن حبقوا اىل و عٌ

 س( ادلعَاث اخلةًرة اى  ثعىن حبقوا اىل و عٌهيا اىواحة ن ث عَو معٌِا والازثقاء اشٍ احلقوا  .

  و . حبقوا اىل و اً،ين أًضاً عٌهيا ث عَو معٌِا ن ُشا اؾلاس وزعاًة اىلخ( اؽلياٌلث وادلعَاث اخلازحِة اى  ثعىن

 ُشٍ أ  اىخوظَاث اى  ىصاُا رضوًزة ًيك ىص  حبقوا اىل و إىل اؽلس خو  اأفضو .

 وظىل ظل وسؼل وتز ك عىل هحٌُا َلس وعىل آهل وحصحَ أَجعني .

 :راجعمال
 3040.، زمق احلسًر :  53، ص 4زواٍ اىحزاز  ن لخاة اىياكخ ، أهاص : فذح اىحاز  ، ح .2

 .2633/23، زمق احلسًر :  5043، ص 4سؼل تخحقِق اأىحاين ، حزواٍ مسؼل ، أهاص : حصَح م  .2

 .222اىحقصت /  .5

 65، ص23،  وخامع اىحَاا ن ث سةر اىقصآا ، اىلربمل ، ح 22، ص5اجلامع أحاكم اىقصآا،اىقصفطَ ، ح .4

ة ُإ ، رشلة اىلحاعة اؽلخحست اىقاُصت ،  واؽلؽىن ،  اجن ةسام2532عام  2، ط  2، ص3اأم ، يٌضافعي ، ح .3

 . 654، ص6، ح

 . 6، ص2عحس اًهص َ ًسساا ، ح 0اؽل عو ن أحاكم اؽلصأت واىحُت اؽلسؼل ، ذ .6

 .  2، ص3اأم ، يٌضافعي ، ح .2

 .222، ص2اىحسائع ، اًاكساين ، ح .3

 .654، ص6اؽلؽىن ، اجن ةسامة ، ح .4

 . 444، ص4اؿلىل  ، اجن حزم ، ح .20

م عاػل اى هص 2433عام  2، ط 224حزمل اؽلاًيك ، صةواهني اأحاكم اىععَة ومسائو اى صو  اى قَِة ، اجن  .22

 تةروث.  

 .222اىحقصت /  .22

 .20اؽلمخحية / .25

ا إذازت اىححوج اىعٌمَة وايفذاء اىصايض اىسعوذًَ 24جمةل اىححوج ايسالمِة ، اىعسذ  .24   .، جمةل فعٌَة ثعسُز

 .2460اىقاموش اى قِيي ، سعس  أتو حدَة ، ص .23

 .240، ص2عاتوين ، حزوائع اىحَاا ن ث سةر اىقصآا ، اى .26

 .، مصحع ساتق 342، ص6جن ةسامة ، حاؽلؽىن،ا .22

واؽلخسوط  .ُإ ، اؽللحعة اأمةًرة مب 2523 ، ط عام 303، ص2اىِساًة رشخ تساًة اؽلحخسئ،يٌمصػَاين ، ح .23

از اؽليزت  من اىؽَر0، اى ذاومل اىِيسًة ، ٍلوعة من عٌٌلء اىِيس،  44، ص3، يٌرسد، ، ح  رشخ اأُس

 .204، ص2، اجن م ذاخ ، حاؽلساز 

 .3اؽلائست / .24

 .334، ص6اؽلؽىن ، اجن ةسامة ، ح  ، 524، ص2أحاكم اىقصآا ، يٌزعاص ، ح .20

 .24، ص6اكم اىقصآا ، اىقصفطَ ، حاجلامع  اح .22

     .42، زمق احلسًر : 223، ص 2اؽلوفطأ ، يمام اأمئة وعاػل اؽلسًية ، ماضل جن أوس ز  ظل عيَ ، ح .22
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 . 24، ص6، اىصاس  ، حاىخ سةر اًهدةر .25

 . 555، ص2أحاكم اىقصآا ، يٌزعاص ، ح .24

 .222اىحقصت /  .23

 . 552، ص2أحاكم اىقصآا ، اجلعاص ، ح .26

 .اؽلصحع اىساتق .22

 .62، ص 6 سةر اًهدةر ، اىصاس  ، حاىخ  .23

  .24، ص6اىقصآا ، اىقصفطَ ، ح أحاكم، . واجلامع 524، ص2أحاكم اىقصآا ، يٌزعاص ، ح .24

 .اؽلصحع اىساتق .50

 .، مصحع ساتق 232، ص5اؿلخاح ، يٌززنيش ، ح مغنى .52

 .6/62وفَِ مقاس هَو الاوفطاز / إحسااَلس جن  إس ياذٍذاووذ عن اىب ٍُصصت ون  زواٍ اتو .52

حَ اىزحًِل  ايساليماى قَ  .55  .م2002 4ذاز اى هص تةروث ط 20/2332وأذىخَ ذ/ ُو

 .23اأحقا  / .54

 .24ىقٌلا / .53

حَ اىزحًِلوأ ايساليماى قَ  .56  . 20/2334 ذىخَ ذ/ ُو

 .20/2336اؽلصحع اىساتق  .52

 .2334/ 20اؽلصحع اىساتق  .53

حَ اىزحًِل  وأذىخَ ايساليماى قَ  .54  .م ذاز اى هص2002ط اىصاتعة 20/2464ذ/ُو

 .اؽلصحع اىساتق .40

 .م2433اىيارش اؽلعاز  تيسهٌسًزة ط  40يٌمسدضاز/اىخع   اىضوزجبَط ايسالمزعاًة اأفط اس ن  .42

 .255اىحقصت/ .42

 .2/423، واحلبمك ن اؽلس خسز ك  2642، وأتو ذاووذ  2/204 زواٍ امحس .45

 .ذاز اؽلهناح 22/246اىحَاا ن مشُة ايمام اىضافعي  أي احلسن اىعمصاين اىضافعي اً،ين  .44

 .255اىحقصت / .43

 .255اىحقصت / .46

 .255اىحقصت/ .42

 .255اىحقصت  .43

 . 20/2426اى قَ ايساليم وأذىخَ  .44

 .4ن سوزت اىضحى /  .30

عام  2، ط 6003 احلسًر : ، زمق 430، ص 20حصَح اىحزاز  ،اىعسقالىن ،ح  فذح اىحاز  ثعخ .32

 .م2432

 .6سوزت اىًساء / .32

 .20سوزت  اىًساء /  .35

 .2سوزت اىًساء / .34
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م ، اؽلهذة 2433عام  5، ط 2462،زمق احلسًر:  243، ص 2حصَح سنن اجن ماخة ،اأىحاين ،ح .33

 .ايساليم تةروث ىحياا

 .، حمسج معارص ، حقق لثةراً من لخة اىس ية اؽللِصتُو َلس  رص ازلٍن اأىحاين  .36

 .562، ص 2اأثص ،  اجن اأزةر ، حاًهناًة ن ػًصة احلسًر و  .32

 .4،20اىًساز / .33

 .220آس معصاا / .34

 .زواٍ اىحزاز  وأتو ذاووذ .60

  .زواٍ اجن ماخة .62

 .2اؽلائست/ .62

 .22احلج/ .65

ن  .، واىحهيقي 2225رشخ اىس ية  واىحؽو  ن، 5/245واىضافعي ن اأم  2/253 ماضل ن اؽلوفطأأدصخَ  .64

 .6/202اىسنن اًهرب  

 .4/262اؿلىل ىنب حزم   .63

 .6/226اؽلؽىن ىنب ةسامة  .66

 .ط اأويل 230اىقواعس ىنب زحة ص  .62

 .5/252اأم ىإلمام اىضافعي  وخمخ  اؽلزين اامضَ  .63

 .2/32ايةٌا  يٌض َخ اخللَة  .64

  .24زعاًة اأفط اس  ن ايسالم  .20

  .3/2ام اىضافعي اىحَاا ن مشُة ايم .22

  .اؽللحعة اؽل ًة ومهذحاهتا2/6ساذ اؽلعاذ ن ُس  ذةر اىعحاذ ىنب اىقمي  .22

 .34اى صةاا/ .25

 .زواٍ اتو ذاووذ واىًسايئ واجن ماخَ واجن حداا  .24

 .زواٍ اىحزاز  ومسؼل وأمحس .23

 .3اأحزاة /  .26

 .مصحع ساتق 20/2242واذىخَ  ايساليماى قَ  .22

احلي ِة  اجن  وزذ اؿلخاز عىل ازلز اـلخاز ،ن فقَ 0، مصحع ساتق  326، ص 2اىعخ اًهدةر ،يسلزذٍص  ،ح .23

 .333، ص 5عاتسٍن ،ح

 .42، ص 4،اًاكساين ، ح اىحسائع .24

  .432، ص 5مؽىن اؿلخاح ، يٌعتُىن ،ح .30

 .20، ص 20عحس اًهص َ ًسساا ، ح 0ذاؽل عو ىف أحاكم اؽلصأت ، .32

ُإ ، مب  ، اؽلِشة ورشحَ 2523عام  2، ط 524، ص  5فذح اىقسٍص عىل اىِساًة واىعياًة ،اجن اهلٌلم ،ح .32

 2،  اؽلؽىن ،اجن ةسامة ،ح 326، ص 2اىعخ اًهدةر ، ازلزذٍص  ، ح   262، ص  22اؾلمو  ،اىيوو  ،ح

  .622، ص

 .43-50، ص  20عحس اًهص َ ًسساا ،ح 0اؽل عو ن أحاكم اؽلصأت ،ذ .35



 

 حبث حمكمرابع                                                                 مؤمتر الطفولة الوطني ال
 

 20 

  .35 -34، ص 20اؽلصحع اىساتق ،ح .34

م ، مهذحة اًلكَاث 2420عام  2، ط 30، ص2 ازي اىعحاتة ،  اجن جحص اىعسقالىن ، حأهاص : ايظاتة ن .33

ًصة مب   .اأُس

 .222اىس َاسة ،  اجن سٌُاء ، ص .36

  .22أهاص : فذح اىحاز  رشخ حصَح اىحزاز  ، اؽلقسمة ، ص .32

ت  –، واك  اؽللحوعاث  245،  2اى هص اىتتو  خمخازاث ، ذ. َلس  رص ، ح .33    .م2422عام  –اًهًو

ُإ ، أهاص : 240اجصاُمي جن موي جن َلس ايٌرمي اىؽص فطي اؽلاًيك اىضِةر تىضافطَ أتو احساا ، ثون عام  .34

  .223، ص2معزيف اؽلؤى ني ، معص زضا نحا  ، ح

 .م2423 –ُإ 2543عام  2، ذاز اؽلعصفة ، ط262، ص 2اؽلوافقاث ح –اىضافطَ  .40

 .222اىخوتة / .42

  .2204، زمق احلسًر :  523ت ، أهاص : خمخ  حصَح مسؼل ، صزواٍ مسؼل ن لخاة اأماز  .42

م ، مهذحة اًهنضة 2430، عام  2أمحس صٌَ ، ط 0عن مقسمة لخاة )) ثأزخي اىتتَة ايسالمِة (( ، ذ .45

 .اؽل ًة

و عؼل ازلٍن ، أهاص : سنن إجن ماخة ثعٌَق َلس فؤاذ  .44 اؽلصاذ تىعؼل ُيا ُو عؼل اشل  ًوزج دض َة ظل ، ُو

  . 30، ص2حس اىحا  ، حع 

حِر ةاس اىعصا  : حصح  660زواٍ اجن ماخة عن أوس ز  ظل عيَ مصفوعاً ، أهاص : اؽلقاظس احلس ية جصمق  .43

  .تعغ اأمئة تعغ فطصةَ وةاس اؽلز  : إا فطصةَ ثحٌغ تَ مصثحة احلسن 

 

 

ح ظ اىؽالم اىعؽةر ثس يس ضعَف ةاهل اىسزاو  ن اؽلقاظس احلس ية ، وأهاص : ضعَف اجلامع تٌ ظ )  .46

وأصاز إىل ضع َ ، مصحع ساتق ، واحلسًر وإا اكا ضعَ اً ن س يسٍ إ ا أهَ  2226اكىيقش ن احلزص ( جصمق 

 جحة ن معياٍ

ُإ ، أهاص : 433ُإ وثون عام 534من أمئة احلسًر ، وزل عام محس جن احلسني جن عىل ، اتوجهص ،ُو ا .42

  .226، ص 2، يٌززلي ، ح ايعالم

  .24، ص 2اؽلس خسز ك يٌحبمك ، ح  أهاص : .43

  .42، ص2َلس زأفت سعَس ، ح 0لخاة اجلامع أذالا اىصاو  وآذاة اىسامع ، حتقِق ازللخوز  .44

 .42، ص2اؽلصحع اىساتق ، ح .200

 ، اؽلهذحة اىعٌمَة اؽلسًية اؽليوزت 24عن )) اًه اًة ن عؼل اىصواًة (( يٌرلَة اىحؽساذ  ، ص .202

م ذاز اى هص 2422، ط عام  5ى ازي ، حتقِق َلس جعاح اخللَة ، صاؿلسج اى اظو ، يٌصاهمصمز  ا .202

 .تةروث

 .م ذاز اجن لثةر2426عام  2، ط 223عن )) اىِساًة ايسالمِة (( يٌض َخ َلس اخلاب حسني ، ص .205


