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 الطفولة يف القرآن الكريم
 *د.خهيم أسًاعيم انياس

 :يقديت
 اذلد عل رب اًعاؽلني واًعالة واًسالم عىل س َد اؽلرسَني وعىل آهل وحصحو أمجعني وتعد:

إن اًطفوةل ًزنة يف ىذه ازلنَا ويه عنوان اًرباءة واًعفاء واًنلاء، وٍإن حبثنا ىذا )اًطفوةل يف اًلرآن اٍىػر(  ًلػوم 

أظَي اًلرآين حللوق اًطفي ، وذضل من خالل اًخفسري اؽلوضػوعي ٌَلػرآن اٍىػر( تأسػَوب عَهنػي م وػي ، وكػد عىل اًخ

ػة ومػا خػاء فمػا مػن فلػو  حرصان اًححر ابًلرآن اٍىر( وثفسري آايثو اؽلخعَلة ابًطفي واًطفوةل ، فؼل نخعرض ٌَس نة اًنحًو

ََو وسؼل أوىل اًطفػي اىامتمػا ابًؽػا وهحػريا ، وػل نخعػرض ًالثفاكِػات وأحاكم واىامتم ًخعَق ابًطفي مع أن اًنيب ظىل ظل ع 

واؽلعاىدات ازلًوَة حللوق اًطفي مع أن ازلراسات يف ذضل نثرية ، ولك ذضل من أخي إظيػار اًعػورة اًلرآنَػة )حرصػا  

  ٌَطفي واًطفوةل ، وإلجراز مدى الاىامتم اًلرآين ابًطفي واًطفوةل ، وهَف أن اًلرآن اٍىر( .

ًلد أوىل اًلرآن اٍىر( عناًة خاظة ابألطفال وأوىص هبم خريا وأوىص تعدم ضػَاع حلػوكيم ، وان اًلػرآن اٍىػر( 

 ىو أول من ثخىن موضوع دمع اًطفي ورعاًخو وثثخِت حلوكو ومضن األعٌلر اؿلددة هل.

خػو أنػ  مػن أي ط فػي آرػر ًيحِػاء كػال سػ َد كطة:)واًطفػي اإلينسػاين ىػو أطػول األحِػاء طفػوةل، تخػد طفًو

األررى، ذضل أن مرحةل اًطفوةل يه فرتة إعداد وهتَؤ وثدًرة ٌسلور اؽلطَوب من لك يح ابيق حِاثو ، وؽلا اكنت وظَفة 

خػػو فػػرتة أطػػول ، ًَحسػػن إعػػداده وثدًرحػػو  اإلينسػػان يه أنػػرب وظَفػػة، ودوره يف األرض ىػػو أاػػم دور، امذػػدت طفًو

ٌَهنس خلدي .
(1 

 

 ًد مضلكة اًححر يف اًدساؤل اًرئُيس اآلثَة:ميىن حتد :يشكهت انبحث 

 هَف اىمت اًلرآن اٍىر( ابًطفي واًطفوةل ؟ 

خفرع عن ىذا اًسؤال اًرئُس اًدساؤالت اًفرعَة اآلثَة :  ًو

 ما أمه حلوق اًطفي اًيت خاء هبا اًلرآن اٍىر( ؟

 اخلاظة ابًطفي اًيت اىمت هبا اًلرآن اٍىر( ؟ األحاكمما أمه 

 لرآن اٍىر( اًعورة عن كدوة اًخرش من خالل ثناوهل طفوةل تعغ األنخِاء ؟هَف أعطى اً

ميىننا حتدًد ىدف ازلراسة اؽلمتثي ابإلخاتة عىل اًدساؤالت آنفة اشلهر واًوظول إىل مجةل مػن اًنخػا   : أهداف انبحث

رئُسة ٌسلراسة ، وىػذا مػا سػ نلاول واًخوظَات وأن اإلخاتة عىل اًدساؤالت اؽلضار إٍما أعاله جضلك األىداف اًعامة واً

 اًححر فِو عىل اًنحو اآليت:

 إزحات اًخأظَي اًلرآين واىامتمو ابًطفي واًطفوةل. .1

 إجراز أمه حلوق اًطفي اًيت اىمت هبا اًلرآن اٍىر(. .2

 اخلاظة ابًطفي واًطفوةل من اًنعوص اًلرآنَة اٍىرمية. األحاكممعرفة أمه  .3

يا اًلرآن اٍىر( واؽلمتثةل تطفوةل تعغ األنخِاء عَمم اًسالم.إجراز تعغ مناذج اًطفوةل اًيت ثن .4  اًو

                                              
 اسخاذ انخفسير وعهىو انقراٌ انًساعد. *
(

1
 . 214/ ص  1)ج  -م 1981ىػ / 1411 – 9ط  –دار اًرشوق  –يف ظالل اًلرآن ًس َد كطة   
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ٌس خخدم اًحاحر م ج اًححر اًوظفي يف حتََهل وثفسػريه آلايت اًلػرآن اٍىػر( اًػيت ثػوم الاىػامتم  : يُهج انبحث

وةل عػن طًرػق ابًطفي واًطفوةل ، وذضل من خالل حرصػ اًححػر ابًلػرآن اٍىػر( وثفسػري آايثػو اؽلخعَلػة ابًطفػي واًطفػ

اًعورة اًلرآنَة ومػدى الاىػامتم اًلػرآين  إظيارخي أعَهني م وي ، وذضل من  تأسَوباًخفسري اؽلوضوعي ٌَلرآن اٍىر( 

 ابًطفي واًطفوةل.

واًطفي ًؽة : ىو اًطفي اؽلًوود اًعؽري ووزل لك وحض َة أًضا طفػي وادلػع أطفػال، وكػد ٍىػون اًطفػي واحػدا    

ْفَساء  ومجعا مثي اجلنة كال ظل ٍَن ًَْم ًَْهيَُروا عىََل َعْوَراِت اًِ ِ ْفِي اشليِذ  ثعاىل أ أَِو اًطْف
(1 

ًلال منػو أطفَػت اؽلػرأة، واًطفػي  

ميػة ػل ًػدع إٍمػا، واًطفػي واًطفػةل اًعػؽريان واًطفػي اًعػؽري مػن لك  ء تػني  تفذحخني مطر، واًطفًِل اشلي ًدخي ٍو

عي هل، واًعرب ثلػول خاًرػة طفػةل وطفػي وخاًرخػان طفػي وحػوار طفػي وؼػالم اًطفي واًطفاةل واًطفوةل واًطفًوَة وال ف

لال طفي وطفةل وطفالن وأطفال وطفَخان وطفالت يف اًلِاس. طفي وؼٌَلن طفي ًو
(2 

 

رُِحنُكْ ِطْفاًل      كال اًلرطيب عند ثفسري كوهل ثعاىل أ ُُثيِذ ُُنْ
(3 

أي أطفاال، فيو اسش خػِس، وأًضػا فػإن اًعػرب كػد  

 ادلع ابسش اًواحد ، كال اًضاعر: جسهني 

َهننين *** إن اًعواذل ًُس يل تأمري  ًَحَِين يف حهبا ًو

وػل ًلي أمراء ، وكال اؽلربد وىو اسش ٌس خعهني معدرا اكًرضا واًعدل، فِلػع عػىل اًواحػد وادلػع ... وكِػي اؽلعػىن ُث 

وغ.ُنرج لك واحد مننك طفال ، واًطفي ًطَق من وكت انفعال اًوزل إىل اًحَ
(4 

 

َة ثعرف اًطفي: لك خشط دون سن اًثامنة عرشة من اًعهنر. والاثفاكِات ازلًو
(5 

 

 أما يف عؼل اًنفس فَلكهنة )اًطفي  مدًوالن :

طَق عىل اًعؽار من سّن اًوالدة حىت اًنضج اجلِيس -1  .عام : ًو

طَق عىل اًعؽار من فوق سّن اؽليد حىت سن اؽلراىلة. -2 خاص : ًو
(6 

 

ىو اكئن يح خرباثو حمدودة ومرثحطػة تعهنػره اًػ مين ًعمتػد  أو)ىو اًعؽري يف لك  ء تأنواًطفي وىناك من عرف 

نثرية حىت ٍمنو عضواي ووظَفِا واحامتعَا . أص َاءعىل ؼريه يف 
(7 

 

وثعًرفػا ٌَطفػي  و جػمو  وأىدافووكد اكن ىذا اًححر يف ملدمة وزالزة حماور ثناًوت يف اؽللدمة مضلكة اًححر    

مخسػػة  إىلفػػاكن يف حلػػوق اًطفػػي يف اًلػػرآن اٍىػػر( وكسػػهنت ىػػذا اؿلػػور  األولاؿلػػور  وأمػػاؽػػة والاظػػطالح ، يف اٌَ

مداحر ثناًوت فما نعهنة األطفال حق مػذهور يف اًلػرآن اٍىػر( وحػق األطفػال ابحلَػاة وحػق األطفػال ابًنرصػة وحفػ  

 أحاكماؿلور اًثاين فاكن يف  وأماطفال ٌَوازلٍن حق اثتت ، وحق األطفال ابًخعَمي ودعاء اًوازلٍن ٌَطفي ودعاء األ أمواهلم

                                              
(

1
 .31اًنور   

  وانهر خمخار اًعػلاح ؿلهنػد 411/ ص  11)ج  -1ط –تريوت  –دار ظادر  -ؿلهند جن مىرم جن منهور األفًرلي اؽلرصي  -انهر ًسان اًعرب   2)

 . 187/ ص  1)ج  -م   1995 –ىػ 1415 1ط –تريوت  –مىذحة ًحنان  -ِق َلود خاطر حتل  -جن أيب جىر جن عحد اًلادر اًرازي 

(
3
 .5احلج  (

4
/  12)ج  -م1985 -ىػػ 1415ًحنػان  -تػريوت  -دار احِػاء اًػرتاث اًعػريب  -عحد ظل َلد جن أمحد الانعاري اًلرطيب  أليبانهر ثفسري اًلرطيب   (

 . 12-11ص 

(
5
 ..2116ِة حلوق اًطفي، وأنهر يف ذضل أًضاً ثلٍرر اًَونُس َف عن وضع األطفال يف اًعاػل "اؽللعون واؿلووتون" ًعام اؽلادة األوىل من اثفاك   

ة اًعامػة معوم اًعَوم الاحامتعَة، إعداد ُنحة من األساثذة اؽلرصًني واًعرب اؽلخخععني، ثعدٍر ومراحعػة إجػراىمي مػدهور، اًلػاىرة، اًيَملػة اؽلرصًػ  6)

 . 369، ص 1975ٌَىذاب، 

(
7
 .12ص  -ىػ 1421م/2111 – 1ط –عٌلن  –دار ظفاء  –حرتَة اًطفي يف اإلسالم د. حنان عحد اذلَد اًعناين   
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اًطفي يف اًلرآن اٍىر( وىو يف س حعة مداحر الاس خخضار ابؽلًوود وينسػة اًطفػي وجسػهنَة اًطفػي واًنفلػة عػىل اًطفػي 

يف  األنخِػاءفػوةل اؿلور اًثاًر فاكن عػن ط وأما .ورضاعة اًطفي وماكنة اًطفي اًَدمي يف اًلرآن اٍىر( واسدئذان األطفال 

عََو اًسالم وموىس عََو اًسالم وحيىي عََو اًسػالم وعُ ػ عََػو اًسػالم ،  إسٌلعَياًلرآن اٍىر( ثناًوت فِو طفوةل 

   .وكد رمتت اًححر تِذا  اًححر وثوظَات اًحاحر وظل ويل اًخوفِق

 : حقىق انطفم في انقرآٌ انكريى األولانًحىر 
مخسة مداحػر األول نعهنػة األطفػال  إىلوكسهننا ىذا اؿلور ، إٍماٌَطفي حلوكا ػل ٌس حق ًلد رثة اًلرآن اٍىر(    

واًراتػع حػق  أمػواهلمحق مذهور يف اًلرآن اٍىر( واًثػاين حػق األطفػال ابحلَػاة واًثاًػر حػق األطفػال ابًنرصػة وحفػ  

 تت.األطفال ابًخعَمي واخلامس دعاء اًوازلٍن ٌَطفي ودعاء األطفال ٌَوازلٍن حق اث

، تُػامن حػروي  اإلسالموهبذه اؽلحاحر س َهير مك اكن م ج اًلرآن اٍىر( عهامي حِامن حاف  عىل حلوق األطفال يف 

س خة أطفال يف جًرطانَا ًخعرضػون ًالعخػداء اجلِيسػ وؼاٍهبػا حيعػي عػىل  إىلينس حة طفي واحد  أن اإلحعائَاتًنا تعغ 

اكنػت رػري سػ نواي يف الاحتػاد اًسػوفِيت ، وانػو تػني عػا   إهجػاضَػة اؽلرتني واًرتتوتني ، وان س حعة مالًػني لَ  أًدي

وحػدىا ، ووظػَت  األمٍرىِػة  طفال رضَعا ال ًخجاوز لره اًس نة يف والًػة مِالنػد 1251م كذي )1985م وعام 1981

خعػاطون ا َػة ًو ة يف اًوالايت األمٍرىِة اشلٍن ًدناًوون اؽلرشوابت اٍىحًو % 51ـلػدرات إىل ينس حة ثالمِذ اؽلدارس اًثانًو

طاًحة. أًفحاةل من لك  96مع ح اًد ينس حة اذلي اًسفاح تني اًطاًحات إىل 
(1 

 

 من حف  حلوق األطفال ؟! اإلسالمىذا مما خاء تو  فأٍن

 : نعهنة األطفال حق مذهور يف اًلرآن اٍىر( أوالً 

عرفيم تنعهنة األوالد  أن أرادظل س حلانو وثعاىل  أن  وشلضل ذهػرمه هبػا ،واألطفال اًيت مه عَمػا  ناءواألت ًعؼل اًعحاد ًو

ن حعػي هل أنعم ظل عََػو تػأتَغ مدَغ اٍىدار وح وج ف أنإىل حني رروخو طفال وإىل  اً نمن هونو حنَ  ءومبخخَف اؽلراحي تد

يَاِحنُكْ َخَْلػاً ِمػن تَْعػِد َخَْػقٍ :ينسال تدال من حعهل علامي فلال ثعاىل َُُلنُكْ يِف تُُطوِن ُأميِذ ُ َرجْػنُكْ هَلُ  أ ََيْ ػنُكُ اغليِذ ٍِ يِف ُظَهَُنػاٍت زَػاَلٍث َذ

فُوَن   اًهُْنطْلُ اَل ِإهَلَ ِإاليِذ ُىَو فََأَّنيِذ ثرُْصَ
(2 

 أي خَلنك طورا من تعد طور. 

أ يِف ُظَهَُنػاٍت زَػاَلٍث   ًعػين ظَهنػة اًػرل، وظَهنػة اؽلضػ مية اًػيت يه اكًؽضػاوة واًوكاًػة عػىل  :كال اجن نثري )وكوهل

وظَهنة اًحطن ، نذا كال اجن عحاس وجماىد وعىرمة وأتو ماضل واًضلاك وكذادة واًسدي واجن ًزد وؼريمه اًوزل، 
(3 

 

ػن ِطػنٍي * ُُثيِذ َحَعَْنَػاُه نُْطفَػًة يِف :وىو ًعدد اؽلراحي اًيت مير هبا اجلنني ،وكال ثعاىل ينَساَن ِمن ُساَلةَلٍ مْف أ َوًَلَْد َخََْلنَا اإْلِ

ِىنٍي *  ًَْحػٌلً ُُثيِذ أيَنَضػْأاَنُه َخَْلػاً آَرػَر  ُُثيِذ َخََْلنَا اًنْْطفََة عَََلًَة فََخََْلنَا اًَْعََلََة ُمْضؽًَة فََخََْلنَا اًهُْنْضؽََة ِعَهاماً فَىََسػْواَن اًِْعَهػامَ كََراٍر ميِذ

ًِِلنَي   ُ أَْحَسُن اًَْخا فَذََحاَرَك اغليِذ
(4 

ػهْنَع أ َواغّلُ أَْرَرَحنُك : أررى آًةوكال يف   يَاِحنُكْ اَل ثَْعَهَُنوَن َصُْئاً َوَحَعَي ٍَػنُكُ اًْسيِذ ن تُُطوِن ُأميِذ مْف

هْنَع َواأَلتَْعاَر َواأَلفْئَِدَة ًََعَيِذنُكْ جَْضُىُروَن   اًْسيِذ
(5 

فػذهر ثعػاىل منخػو عػىل عحػاده، يف إرراخػو إايمه مػن تطػون أالػاهتم ومه ال ، 

                                              
(

1
ة يف اإلسالم ٌَهنربوك عػنن امحػد  اآلابءعىل  األتناءيف اإلسالم حلوق  واآلابءانهر حرتَة األوالد     1ط –دمضػق  –دار كذَحػة  –ومضامِ ا اًرتتًو

 .16-15ص –م 1992ىػ/1413 –

(
2
 ..6اً مر  

ىػػ 1421 - 2ط – دار طَحة ٌَِرش واًخوزًع - ثفسري اجن نثري اليب اًفداء إسٌلعَي جن لر جن نثري اًلر  ازلمضلي حتلِق سا  جن َلد سالمة 3)

 . 86/ ص  7)ج  -م 1999 -ىػ 1421

 .14 -12اؽلؤمنون   4)
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ذعَهنػوا، ويف ىػذا درس يف اًرتتَػة ابًضػىر ٌَهنػنعم مػن خػالل ًعَهنون صُئا ُث تعد ذضل منت حواسيم ومدارويم ثػدريَا ف 

ذهػر حػال  أنالن ظل سػ حلانو وثعػاىل تعػد  ،وفِػو درس ًيطفػال ٌوَىدػار يف اًخواضػع وعػدم اٍىػرب ،ثذنريه تنعهنخو عََو

ٍػَن يَْ  أمووىو يف تطن  اإلينسان ِ ُْثِ يف ىذه اآلايت ذهر مدارشة ازلروس اؽلػرادة مػن ذضل فلػال ثعػاىل:أ اشليِذ ُِِدػوَن نََحػائَِر اإْلِ خَ

ػَن اأْلَْرِض َوإِ  يِذَم َواِسُع اًهَْنْؽِفَرِة ُىَو أَْعؼَلُ ِجػنُكْ ِإْذ أيَنَضػَأمُك مْف يِذهَنَم ِإنيِذ َرت يَػاِحنُكْ فَػاَل حَُ نْػوا َواًْفََواِحَش ِإاليِذ اٌَ يِذػٌة يِف تُُطػوِن ُأميِذ ْذ أَنػمُتْ أَِحن

يِذ  لَى أَنُفَسنُكْ ُىَو أَْعؼَلُ ِتهَنِن اث
(1 

ظل ًطاًة اخلَق هبذا اخلَُُػق أ فَػاَل حَُ نْػوا أَنُفَسػنُكْ   وىىػذا يف سػائر اآلايت اًػيت  إنجند  

فُوَن   وكوهل ثعاىل:ىل ثعاس حلت نلوهل  ُ َرجنُْكْ هَلُ اًهُْنطْلُ اَل ِإهَلَ ِإاليِذ ُىَو فََأَّنيِذ ثرُْصَ ٍِنُكُ اغليِذ اًخػذنري  أ ًََعَيِذنُكْ جَْضُىُروَن   فدعػد :أ َذ

اًفاضةل، وهبذا ًعَهننػا  ابألخالق اإلينسانتنعهنة ظل عىل اؽلرء وىو ظؽري ًأيت اًخذنري تواحدانَة ظل وظفاثو اًعىل ومطاًحة 

 األسػاساًلرآن م جا يف اًرتتَة ودرسا تََؽا من خالل اؽلرحةل اًيت ونا عَما ويه مرحةل اجلنني فاًرتتَة اًلرآنَػة ثحػدأ مػن 

ينيسػ ىػذه احللِلػة واجنػر خَػف صػيواثو  ألنػو إالوما ىذا الاحنراف احلاظي زلى اًػحعغ  ًإلينسان،ة األوىل األول واٌَحن

ووساوس اًض َطان وررج عن اًفطرة ، وشلضل خاء يف حصَح مسػؼل عػن رسػول ظل ظػىل ظل عََػو وسػؼل )ًلػول ظل 

عن دٍ م .حنفاء لكيم وإهنم أحهتم اًض َاطني فاحذاٍهتم  عحاديخَلت  وإينثعاىل 
(2 

 

ومن اًنعم اًيت ثعد يف حق األطفال خَق ظل هلم عىل اًفطرة واًرباءة واًعػفاء واًنلػاء واٍهبػاء، ونلػي اًلػرطيب عػن 

لك مًوود ًػوزل : طائفة من أىي اًفلو واًنهر كوهلم ابن اًفطرة يه اخلَلة اًيت خَق عَما اؽلًوود يف اؽلعرفة جرتو، فىأنو كال

رتو إذا تَغ مدَغ اؽلعرفة كاًوا فاًفطرة اخلَلة، واًفاطر اخلاًق، وأنىروا أن ٍىون اؽلًوود ًفطر عىل نفر  عىل خَلة ًعرف هبا

خَلػة وطحعػا وتِِػة ًػُس معيػا إميػان وال نفػر وال  األؼَةأو إميان أو معرفة أو إناكر ، كاًوا وإمنا اؽلًوود عىل اًسالمة يف 

يَػاِحنُكْ اَل :تعد اًحَػوغ إذا مػاوا كػال ظل ثعػاىل  انواإلميإناكر وال معرفة، ُث ًعخلدون اٍىفر  ػن تُُطػوِن ُأميِذ أ َواغّلُ أَْرػَرَحنُك مْف

ثَْعَهَُنوَن َصُْئاً  
(3 

ىػذا أ   :مفن ال ًعؼل صُئا اس خلال منو نفر أو إميان، أو معرفة أو إناكر ، كال أتو لر جن عحػد اًػرب.  

واشلي ًعمتد عََو يف ثفسري ىذه اٌَفهة أهنا اخلَلػة واًيَملػة  :َما ، كال اجن عطَةما كِي يف معىن اًفطرة اًيت ًوزل اًناس ع

ػؤمن اًيت يف نفس اًطفي اًيت يه معدة والَأة أل عػرف رشائعػو ًو س خدل هبا عىل رتو ًو ن ميا هبا معنوعات ظل ثعاىل، ٌو

، ٍىػن ثعرضػيم هل فطػر اًخرشػ األعػدادعػىل  تو، فىأنو ثعاىل كال أمق وهجم ٌسلٍن اشلي ىو احلنَف، وىو فطرة ظل اشلي

ػود ًػوزل عػىل اًفطػرة فػأتواه هودانػو أو ًنرصػاه أو ميوسػانو  :اًعوارض، ومنو كول اًنيب ظىل ظل عََو وسػؼل )لك مًو
(4 

 

إمنا ىو مثال ٌَعوارض اًيت يه نثرية. األتوٍنفذهر 
(5 

 

إىل مػرحةل اًضػ َخوخة  ن عََػو مػذ اكن نطفػة ووظػوالً مبا اك اإلينسانًولد رصح اًلرآن اٍىر( تَف  اًطفوةل مذهرا 

ًِخَ  رُِحنُكْ ِطْفاًل ُُثيِذ  ن حَُراٍب ُُثيِذ ِمن نْْطفٍَة ُُثيِذ ِمْن عَََلٍَة ُُثيِذ َُيْ ي َخََلَنُك مْف ِ َُوخاً َوِمػننُك فلال ثعاىل:أ ُىَو اشليِذ ًِخَُىونُوا ُص مُكْ ُُثيِذ  ْحَُُؽوا أَُصديِذ

ن ًُخََوَّفيِذ ِمن كَْدُي  ى َوًََعَيِذنُكْ ثَْعِلَُوَن  ميِذ ًِخَْحَُُؽوا أََخاًل ْمَسهنًّ َو
(6 
. 
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ن حَُراٍب ُُثيِذ ِمن نْْطفَ  َن اًَْحْعِر فَِإانيِذ َخََْلنَبمُك مْف ٍة ُُثيِذ ِمْن عَََلٍَة ُُثيِذ ِمػن ْمْضػؽٍَة وكال ثعاىل:أ اَي أَْهَا اًنيِذاُس ِإن ُننمُتْ يِف َرًٍْة مْف

يِذلٍَة َوؼرَْيِ  رُِحنُكْ ِطْفاًل ُُثيِذ ًِ ْمَخَ ى ُُثيِذ ُُنْ َ ٍنَُكْ َونُِلْر يِف اأْلَْرَحاِم َما ينََضاء إىل أََخٍي ْمَسهنًّ ْفُنَحنيْف يِذلٍَة ً ػن ًُخَػَوَّفيِذ ُمَخَ مُكْ َوِمػننُك ميِذ خَْحَُُؽوا أَُصديِذ

ِْاَل ًَْعؼَلَ ِمػن تَْعػِد ِعػؼْلٍ  ٍِىَ ٍَُرْد إىل أَْرَذِل اًُْعهُنِر  ن  َصػُْئاً َوحَػَرى اأْلَْرَض َىاِمػَدًة فَػِإَذا أَنَ ًْنَػا عَََْمَػا اًهَْنػاء اْىػَريِذْت َوَرتَػْت َوِمننُك ميِذ

ٍَج   َوأَنَحدَْت ِمن لُكْف َزْوجٍ هَبِ
(1 

 

)ًلول ثعاىل ذهره ُث ُنرحنك من أرحام أالاحنك إذا تَؽمت األخي اشلي كدرثو خلروحنك م ػا طفػال ظػؽارا  :كال اًطربي

ىو ظفة ٌَوهنَع .ووحد اًطفي ، و 
(2 

 

رُِحنُكْ ِطْفاًل   أي ضعَفا يف تدنو، ومسعو وترصه وحواسػو، وتطضػو وعلػهل ُث ًعطَػو :)وكوهل :وكال اجن نثري أ ُُثيِذ ُُنْ

يػذا كػال َطف تو، وحينن عََو وازلًو يف آانء اٌََي وأطراف اٍ ار؛ ًو مُكْ   :ظل اًلوة صُئا فضُئا، ًو ًِخَْحَُُؽػوا أَُصػديِذ أي  أ ُُثيِذ 

عي إىل عنفوان اًض حاب وحسن اؽلنهر . راًد، ًو ًخاكمي اًلوى ًو
(3 

 

)ُث ُنرحنك تعد ذضل طفاًل أي يف حال اًطفوةل من ظؽر اجلثة وضعف اًحدن واًسهنع واًحرصػ ومجَػع :كال اًحلاعي 

احلواس ، ًملال هتَىوا أالاحنك جىرب أحرامنك ، وعهم أحسامنك .
(4 

 

ًَمتم هلم ازلرس اًحََػغ واًرتتَػة اؽلػخاكمةل  أًضاً من ىذه اًنعهنة مذهرا هبا اًعحاد  آررة ًولد ثعرض اًلرآن اٍىر( جلان

واشلًرة تي واحلفػدة فلػال  األتناءذهرمه تخارخي طفٍوهتم ذهرمه تنعهنة أطفاهلم وهَف حعي ظل هلم  أنفدعد  ،ويه نعهنة اشلًرة

ْن أَنُفِسنُكْ أَْزَوا َْفَحػاِت أَفَِداًَْحاِطػِي ًُْؤِمنُػوَن ثعاىل:أ َواغّلُ َحَعَي ٍنَُك مْف ػَن اًطيِذ ْن أَْزَواِحنُك تَنِػنَي َوَحفَػَدًة َوَرَزكَػنُك مْف خاً َوَحَعَي ٍنَُك مْف

َوِتنِْعهَنِت اغّلِ مُهْ ٍَْىُفُروَن  
(5 

   

)وىذا ؼاًة يف الامذنان . :كال اًلرطيب
(6  

 

من ظَحو ، ومن كوهل حفدة أوالد وزله . )فاًهاىر عندي من كوهل تنني أوالد اًرخي:كال اجن اًعريب
(7 

 

وُىنيِذ َواتْخَُؽوْا َما نَخََة اغّلُ ٍَػنُكْ  :ويف كوهل ثعاىل أ فَاآلَن اَبرِشُ
(8 

ًعػين :كػال اجػن عحػاس وجماىػد وعىرمػة واًسػدي . 

واتخؽوا اًوزل.
(9 

 

ٌوَحػر عػىل  أمجػي،ق مػا ىػو ظل س حلانو وثعاىل حعي األطفال ًزنة حٌلًَػة ًيػذه احلَػاة وسػخدا موظػال ًخػذو  إن

وذضل من خالل الانخلال من اؿلسوس اؽلضاىد إىل اًؽَة اؽلُخرَب عنػو تلػوهل  األررىيف احلَاة  أحىلاحلعول عىل ما ىو 

ْفَم زَػَوااًب َوَخػ ًَِلاُت َخرْيٌ ِعنَد َرت ا ََا َواًَْحاِكَِاُت اًعيِذ ْ ََاِة ازْلن رْيٌ أََمػاًل ثعاىل أاًهَْناُل َواًَْحُنوَن زًِنَُة اًَْح
(10 

اكن اؽلػال واًحنػون  فػإذا، 

 وزًِهتا اًحاكِة. اآلررةحرث ازلنَا وزًِهتا فاًحاكِات اًعاحلات حرث 
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يِذنَػا َىػْة ًَنَػا ِمػْن  وأالاهتم آلابهئماألطفال كرة عني  أن اً أًضوذهر ظل س حلانو وثعاىل  ُػوَن َرت ٍػَن ًَُلًو ِ فلػال ثعػاىل:أ َواشليِذ

اييِذ  َة أَْعنُيٍ َواْحَعَْنَا ٌَِهُْنخيِذِلنَي ِإَماماً  أَْزَواِحنَا َوُذرْف ثِنَا ُكريِذ
(1 

 

ويه ثطَة من فرعػون عػدم كذػي مػوىس عنػدما اكن رضػَعا ظػؽريا وثعػف  ،عىل ًسان امرأة فرعون وكال ثعاىل

ُت عَػنْيٍ يلْف َوضَلَ اَل ثَْلُذَُػ:    موىس اًرضَع تلرة اًعني وُه َعَ ػ أَن ًَنفََعنَػا أَْو نَخيِذِخػَذُه َوزَلاً َومُهْ اَل أ َوكَاًَِت اْمَرأَُت ِفْرَعْوَن ُكريِذ

ٌَْضُعُروَن  
(2 

 

لول إنتي  يِذُو َربْف اَل ثََذْريِن فَْرداً َوأَنَت َخرْيُ اًَْوارِزِنَي  :نيب ظل زهراي عََو اًسالم ًدعو رتو ًو أ َوَزنَِراييِذ ِإْذ اَنَدى َرت
(3  

 
(3  

اِعَػَي َوِإْإَػاَق ِإنيِذ َريبْف عََو اًسالم ٌضػ إجراىميونيب ظل  ٍِْىػرَبِ ِإمْسَ ي َوَىػَة يِل عَػىَل ا ِ ِ اشليِذ ىر رتػو فِلػول أ اًَْحهْنػُد غِلّ

ًََسهِنَُع ازْلعَاء  
(4 

 

وكػد كػرن ذضل ابؽلػال ذي اؽلػزنةل ، واألالػات اآلابءيف نفوس  ًيتناءجضري إىل اؽلزنةل اٍىدرية اًيت حعَيا ظل  واآلًة)

ُن أَْنَ ُ أَْمػَوالاً َوأَْواَلداً   األموالفس ويف اًعاًَة يف اًن واألوالد اكن ًدنافس اًناس منذ اًلد( كال ثعاىل:أ َوكَاًُوا حَنْ
(5 

ويف  

ْفَسػاء  أررى آًةويف  ػيََواِت ِمػَن اًِ عّدمه من اًضيوات اًيت ٍزن ٌَناس حهبا فلال أ ُزٍْفَن ٌَِنيِذاِس ُحْة اًضيِذ ًذهر ظل اًحنني ًو

نَي ...  َواًَْحنِ 
(6 

عد األوالد  آررويف جمال   ذهرمه تفضهل عَمم ًو اًنعم اٍىربى اًيت امديِذ ظل هبا  إحدىميْن ظل عىل عحاده ًو

أ َوأَْمَدْداَنمُك ِتَأْمَواٍل َوتَنِنَي  :هبا عحاده فِلول 
(7 

مُك ِتَأنَْعػاٍم َوتَنِػنَي    أ أََمديِذ
(8 

هْنػُدوداً  أ َوَحَعَْػُت هَلُ                         َمػااًل ميِذ

*َوتَنِنَي ُصيُوداً  
(9 

يِذنُكْ أهَْنَاراً    َعي ٍ يِذاٍت َوَيْ يِذنُكْ َحن َعي ٍ أ َوًهُْنِدْدمُكْ ِتَأْمَواٍل َوتَنِنَي َوَيْ
(10 

ًة َوأَْنػَ َ أَْمػَوالاً   أ اَكنُػوْا أََصػديِذ ِمػننُكْ ُكػويِذ

َوأَْواَلداً  
(11 

يِذهَنا نهُِنْدمُه   َسُحوَن أَن اِت تَي اليِذ ٌَْضُعُروَن  أ أحََيْ اٍل َوتَنِنَي * ينَُسارُِع ًَيُْم يِف اًَْخرْيَ ِتِو ِمن ميِذ
(12 

 

الء األوالد مه موضع اًفخار هبم من حِر اٍى ة وموضػع ؤن ىأثدل اآلايت اؽلذهورة عىل ماكنة األوالد عند اًناس و 

ينيسػ ىػوالء رهبػم وابرزوه  إذااهتا ابًِسػ حة ًػءابء ٍوىن نعهنة األوالد ىذه ًُست نعهنة يف ذ ،الاعراز هبم من حِر اًلوة

 أمػرمهويف اآلايت اًساتلة ثوتَخ مضين وثأنُة صدًد ألًوملم اشلٍن ال ٌضىرون ظل عىل مػا  األرضابؽلعايص واًفساد يف 

 .األمورتو من 
(13 

   

ُ :ويف ىذا ًلول ظل ثعاىل  يِذهَنا أَْمَواٍُنُكْ َوأَْواَلُدمُكْ ِفْذنٌَة َواغليِذ  ِعنَدُه أَْحٌر َعِهمٌي  أ ِإن
(14 

 

                                              
(

1
 .74اًفركان   

(
2
 .9ط اًلع  

(
3
 .89األنخِاء    

(
4
 .39إجراىمي   

(
5
 .35س حأ    

(
6
 .14آل لران   

(
7
 .6اإلدشاء   

(
8
 .133اًضعراء   

(
9
 . 13-12اؽلدثر   

(
10
 .12نوح   

(
11
 .69اًخوتة   

(
12
 .56-55اؽلؤمنون   

(
13
 .27-25ص  -دار اؽلرخي ٌَِرش  -انهر اًطفوةل يف اإلسالم ماكنهتا واسس حرتَة اًطفي حلسن مال عنن   

(
14
 .15اًخؽاجن   
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ٍوكوىا ظل وأوالدمك اًػيت وىهبػا ظل  :كال اًطربي )ًلول ثعاىل ذهره ٌَهنؤمنني واعَهنوا أها اؽلؤمنون أمنا أمواٍنك اًيت رويِذ

خذََنك ًَنهر هَف أنمت عامَون من أداء حق ظل عَػَنك فمػا والان اً ٍنك ارذحار  هتػاء إىل أمػره وتالء أعطبهكوىا ًَخخربمك هبا ًو

ُ ِعنَدُه أَْحٌر َعِهمٌي   ًلول واعَهنوا أن ظل عنده خرٌي وزواب عهمي، عىل طػاعخنك إايه فػامي أمػرمك وهنػبمك، يف  وهنَو فما أ َواغليِذ

أمٍونك وأوالدمك اًيت ارذربمك هبا يف ازلنَا وأطَعوا ظل فامي لكفنك فما ثناًوا تو اجلً ي من زواتو يف معادمك .
(1 

 

يِذُو فَلَاَل َربْف ِإنيِذ اتيُِن ِمْن أَْىًِل َوِإنيِذ َوْعَدَك اًَْحْق َوأَنػَت :وكال ظل ثعاىل عىل ًسان نوح عََو اًسالم  ت أ َواَنَدى نُوٌح ريِذ

ًٍِح فاََل جَْسَأًْ  ٌي ؼرَْيُ َظا يِذُو َلَ يِذُو ًََُْس ِمْن أَْىطِلَ ِإن ِن َما ًَػَُْس ضَلَ ِتػِو ِعػؼْلٌ ِإينْف أَِعُهػَم أَن حَُىػوَن أَْحنَكُ اًَْلبهِكِنَي * كَاَل اَي نُوُح ِإن

َِني  . ِمَن اًَْجاِى
(2 

 

يُنيِذ كَاَل ِإينْف َخاِعطُلَ ٌَِنيِذاِس ِإَمامػاً :عََو اًسالم  إجراىميوكال ظل ثعاىل عىل ًسان  هَناٍت فََأثهَنيِذ أ َوِإِذ اتْخىََل ِإْجَراِىمَي َرتُْو ِجلَكِ

يِذ  ً ًِهِننَي  .كَاَل َوِمن ُذرْف ا يِت كَاَل اَل ًَنَاُل َعيِْدي اًهيِذ
(3 

 

يف حػة اًػوزل كػال  اإلفػراطإىل اٍىفر ثسػخة  األحِان)واًلرآن اٍىر( حيذر من فذنة األوالد اًيت ثعي يف تعغ 

ََااًن َوُنفْ  ٍُْرِىلَيهَُنا ُطْؽ ا اًُْؽاَلُم فاََكَن أَتََواُه ُمْؤِمننَْيِ فََخِضُنَا أَن  راً  ثعاىل:أ َوأَميِذ
(4  

أي حيهنَيػٌل حدػو عػىل مذاتعخػو :كال اجن عحاس 

كد فرح تو أتواه حني وزل، وح ان عََو حني كذي ًوو تلي اكن فِو ىالويٌل . :عىل اٍىفر، وكال كذادة
(5 

 

ُن أَْنَ ُ أَْمَوالاً  :مبفازة من اًعذاب شلضل كاًواأهنم )وحني اعر اٍمود ابؽلال واًوزل وظنوا  ػُن  أ َوكَاًُوا حَنْ َوأَْواَلداً َوَمػا حَنْ

ِتنَي  ِتهُنَعذيِذ
 (6  

ٍػَن نَفَػُروْا ًَػن :ًلول س حلانو  آايثووىذا ثعور خاطيء رده اًلرآن اٍىر( يف وحوه دعائو يف نثري من  ِ أِإنيِذ اشليِذ

َػملَِم مُهْ َوُكوُد اً  َن اغّلِ َصُْئاً َوُأًو نيِذاِر  ثُْؽيِنَ َعْ ُْم أَْمَواًُيُْم َواَل أَْواَلُدمُه مْف
7
هار اؽلؤمنني إىل فسػاد ىػذا أنواكن من احلوكة ًفت  

يِذهَنا إمن عذاب و أحصاتوالاراه وما كد يره عىل  ن تدا ٌَعني اؾلردة ًزنة ثؽري اًنفوس أ فاََل ثُْعِوْحَم أَْمَواًُيُْم َواَل أَْواَلُدمُهْ ِإن

ََاِة ازْلنََْ  هَبُم هِبَا يِف اًَْح َعذْف َُ ًِ ا َوحَْ َىَق أَنُفُسيُْم َومُهْ اَكِفُروَن  ٍُرًُِد اغّلُ 
(8 

اًعػحَح عػىل  إطارىػاُث ًضع عالكة اًػوازل تػوزله يف  

ُجنُكْ ِعنَداَن ُزًْفَػى ِإاليِذ َمػنْ  اإلميانرناة من  يِذيِت ثُلَرْف ػَي واًعهني اًعاحل وذضل يف كوهل ثعاىل أ َوَما أَْمَواٍُنُكْ َواَل أَْواَلُدمُك اِبً  آَمػَن َوَلِ

ًِلاً  ظَ  ا
(9. (10 

 

 :ثاَيا : حك األطفال بانحياة
وحعػهل  أمػوخَلػو نطفػة يف رل  أولاألطفال حق اًعُش يف احلَاة ازلنَا منذ  إعطاءًلد حرص اًلرآن اٍىر( عىل 

َحسَلِ * َوَوازِلٍ َوَما َوزَلَ  .كسم ظل ابًطفوةل فلال ثعاىل:أ اَل ُأْكِسُم هِبََذا اًَْحسَلِ * َوأَنَت ِحيٌّ هِبََذا اًْ أحلا مىفوال هلم حبَر 
(11 

 

                                              
 . 486/ ص  13)ج  -ثفسري اًطربي   1)

(
2
 .46-45ىود     

(
3
 .124اًحلرة   

(
4
 81اٍىيف   

 (
5
 . 185/ ص  5)ج  -فسري اجن نثري   

(
6
 .35س حأ    

(
7
 .11آل لران    

(
8
 .55اًخوتة   

(
9
 .37س حأ   

(
10
 62.-61ص  –مرص  –مىذحة الاميان –َلد عٌلرةحرتَة األوالد يف اإلسالم من اٍىذاب واًس نة د. َلود    

 .3-1سورة اًحسل   11)
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حفسة  واإلُثاجلس مية اًيت ال ًرتثة عَما اًعذاب  واألرطاءوحعي الاعخداء عىل حِاة األطفال من اجلرامئ اٍىدرية  

تي ًرتثة عَما احلساب يف ازلنَا وثمت فما اؽللاضاة، ًولد اكنت ظػورة اًخعامػي مػع اًطفػوةل سػُئة خػدا يف اجلاىََػة كدػي 

عف ًنا اًلرآن اٍىر( ذضل يف ىذه اآلايت فِلول ثعاىل ػُو ُمْسػَوّداً :جميء اإلسالم ًو ػ أََحػُدمُهْ اِبأُلنػَظ َظػييِذ َوهْجُ َ أ َوِإَذا ثرُشْف

اِب  َ ِتِو أًَهُْنِسُىُو عىََل ُىوٍن أَْم ًَُدْسُو يِف اًرْتَ وُكُوَن  . َوُىَو نَِهمٌي * ًَخََواَرى ِمَن اًْلَْوِم ِمن ُسوِء َما ثرُشْف أاََل َساء َما حَيْ
(1 

 

)وىذا ظنَع مرشيك اًعرب، أخربمه ظل ثعاىل ذهره خبحر ظػنَعيم فأمػا اؽلػؤمن فيػو  اآلًة:كال كذادة يف معىن ىذه 

عهنػري مػا ًػدري أنػو خػري، ًػرب خاًرػة خػري  حلِق أن ٍرىض مبا كسم ظل هل، وكضاء ظل خري من كضاء اؽلرء ًنفسو، ًو

ملد اتِذو . ألىَيا من ؼالم وإمنا أخربمك ظل تعنَعيم ًخوخِدوه وثِهتوا عنو، واكن أحدمه ًؽذو لكحو ًو
(2 

 

ىذه اكنت ظورة اجلاىََة اؽللِخة، ٍوىن مبويء اإلسالم ثعػؼل اًنػاس اًرضػا مبػا ًلسػهنو ظل ع وخػي وثعَهنػوا اًرضػا 

ِ ُمطْلُ ابًحنات نٌل ىو ابألوالد أل ًِهَنْن ٌََضاُء ِإاَناًث ن ذضل لكو من ظل كال ثعاىل:أ غِليِذ َُُق َما ٌََضاُء َهَُة  هَناَواِت َواأْلَْرِض ََيْ  اًسيِذ

َِمٌي  يِذُو عَ َعُي َمن ٌََضاُء َعِلاميً ِإن ْم ُذْنَرااًن َوِإاَناًث َوَيْ هُجُ ٍَُ وْف ًِهَنن ٌََضاُء اشْلُنوَر * أَْو  كَِدٌٍر .َوَهَُة 
(3 

 

ًِهَنػْن ٌََضػاُء ِإاَناًث   ًٍرػد :وكة ًعَهنيا س حلانو وثعاىل كال اجن عحػاس ومن اًناس من حرمو ظل ىذه اًنعهنة حل أ َهَػُة 

ًِهَنػن ٌََضػاُء اشْلُنػوَر   ًٍرػد إجػراىمي عََػو اًسػالم ػل ٍىػن هل إال  ًوطا وصعَحا عَمٌل اًسالم ػل ٍىن هلٌل إال اًحنػات أ َوَهَػُة 

ْم ُذْنَرااًن َوِإاَناًث   هُجُ ٍَُ وْف ًٍرد َلػدا ظػىل ظل عََػو وسػؼل اكن هل مػن اًحنػني أرتعػة اًلػاسش واًطػاىر وعحػد ظل  اشلهور أ أَْو 

َعُي َمن ٌََضاُء َعِلاميً   ًٍرد عُ  وحيىي، وكال األن ون  وإجراىمي ، ومن اًحنات أرتعة ًزِة وركِة وأم لكثوم وفاطهنة أ َوَيْ

تَان كدرة ظل يف حىوٍن األص َاء هَف صاء وأراد فػؼل ٍىػن  من اؽلفرسٍن ىذا احلنك عام يف حق لك اًناس ، ألن اؽللعود

َِمٌي كَِدٌٍر  عَمي مبا خَق كدٍر عىل ما ٌضاء أن َيَلو.:ٌَخخعَط معىن وظل أعؼل ،ُث رمت اآلًة تلوهل  يِذُو عَ أِإن
(4 

  

تػوالدة اًحنػات )من رضوب اٍىفران وىو اعخلاد تعغ اًنعهنة سُئة يف عادة اؽلرشنني مػن ثطػريمه :كال اجن عاصور 

هلم ، وكد أصري إىل اًخعًرغ هبم يف ذضل تخلد( اإلانث عىل اشلهور يف اتخداء ثعداد اًنعم اؽلوىوتػة عػىل عىػس اًعػادة يف 

ن َذنٍَر َوُأنػَظ  ثلد( اشلهور عىل اإلانث حِن ذهرا يف اًلرآن يف حنو أ ِإانيِذ َخََْلنَبمُك مْف
(5 

وْ   نَػَر وكػوهل أ فََوَعػَي ِمنْػُو اًػ يِذ َخنْيِ اشليِذ

نَظ  َواأْلُ
(6 

فيذا من دكائق ىذه اآلًة . 
(7 

 

كال اجن اًلمي )وعندي وخو آرر وىو أنو س حلانو كدم ما اكنت ثؤرره اجلاىََة من أمر اًحنات حىت اكنػوا ًملػدوىن 

ط األنوزػة أي ىذا اًنوع اؽلؤرر عندمك ملػدم عنػدي يف اشلهػر وثأمػي هَػف نىػر سػ حلانو اإلانث وعػرف اشلهػور  ػرب نلػ

و نأنو كال وهػة ؽلػن ٌضػاء اًفرسػان األعػالم اؽلػذهورٍن اشلٍػن ال  ابًخلد( وخرب نلط اًخأخري ابًخعًرف فإن اًخعًرف ثنًو

                                              
 .59-58اًنحي    1)

(
2
 .. 228/ ص  17)ج  -ثفسري اًطربي   

(
3
 .51-49اًضورى   

(
4
  187-186/ ص  27)ج  -م 1985ىػ/ 1415 – 3ط –تريوت  -دار اًفىر  –انهر ثفسري اًرازي ًفخر ازلٍن َلد جن ضَاء ازلٍن لر اًرازي   

187  

(
5
 .13احلورات   

(
6
 .39اًلِامة   

(
7
 . 138/ ص  25)ج  -ثوينس –ازلار اًخوينس َة  –اًخحٍرر واًخنوٍر ؿلهند اًطاىر جن عاصور  
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َيفون عََنك ُث ؽلا ذهر اًعنفني معا كدم اشلهور إعطاء ٍلك من اجلِسني حلو من اًخلد( واًخػأخري وظل أعػؼل مبػا أراد مػن 

ذضل .
(1 

 

لذَػون تنػاهتم ثسػخة رضػ َة اًعػار ولك ذضل  أوالدمهار ًلذَػون ًلد اكن اٍىفػ  أنهػار أمػامثسػخة رضػ َة اًفلػر ًو

 تال رمحة وال صفلة. األالات

مُك إنيِذ كَػْذََيُْم اَكَن ِرػًْءاً نَ  ػُن نَػْرُزُكيُْم َوِإاييِذ ْ َََة ِإْمالٍق حنيِذ ِحػرياً كال ثعاىل:أ َواَل ثَْلُذَُوْا أَْوالَدمُكْ َرْض
(2 

ىل:أَونَػَذضِلَ وكػال ثعا 

نَآُؤمُهْ  َن اًهُْنرْشِِننَي كَْذَي أَْواَلِدمِهْ رُشَ ٍِىَِثرٍي مْف َزٍيِذَن 
(3 

 

لد  نػٌل هػن ًفعَػن يف  أوالدىػنًحاًع اًِساء عىل عدم كذػي  أنظل س حلانو وثعاىل اًنيب عََو اًعالة واًسالم  أمرًو

اًحَعػة عػىل دٍػن اإلسػالم فلػال ثعػاىل:أ اَي أَْهَػا اًنيِذػيِبْ ِإَذا من مدػادئ  أساس َاً األطفال مددأً  أرواحاجلاىََة وحعي ظَانة 

ِ َصُْئاً َواَل ٌرَْسِْكَن َواَل ٍَػْ ِننَي َواَل ًَْلػذُ  ْعنََم عىََل أَن اليِذ ٌرُْشِْنَن اِبغليِذ ًِ ََْن أَْواَلَدُىػنيِذ َواَل ًَػْأثِنَي ِجهُبْخَػاٍن ًَْفرَتًِنَػُو َخاءَك اًهُْنْؤِمنَاُت ًَُحا

َ ػَ تنَْيَ  َ ِإنيِذ اغليِذ ْعيُنيِذ َواْسخَْؽِفْر ًَيُنيِذ اغليِذ ًِ َِيِنيِذ َواَل ًَْعِعَنََم يِف َمْعُروٍف فَدَا ِحمٌي  . أًَِْدِهنيِذ َوأَْرُخ ُفوٌر ريِذ
(4 

 

اٍىرميػة أ  اآلًػةًػوزل ففػي ىػذه  أنًػوزل وتعػد  أناًلرآن اٍىر( الاىامتم ابًطفي يف خمخَف مراحهل كدي  أعطىًلد 

ُه َوتََََغ أَْرتَِعنَي َسنًَة كَاَل َربْف أَْوِزْعيِن أَْن أَ َومَحْ  يِذيِت أَنَْعهْنَت عَػًَليِذ َوعَػىَل هُلُ َوِفَعاهُلُ زاََلزُوَن َصيْراً َحىتيِذ ِإَذا تََََغ أَُصديِذ ْصُىَر ِنْعهَنخََم اً

يِذيِت  ً َِْح يِل يِف ُذرْف ًِلاً حَْرَضاُه َوأَْظ ييِذ َوأَْن أَْلََي َظا َِهِننَي  َوازِلَ ػَم َوِإينْف ِمػَن اًهُْنْسػ َْ َ ِإينْف ثُخْػُت ِإً
(5 

ًحػني ًنػا ظل ع وخػي مػدة  

ٍىػون وفِػا ًرتػو وخاًلػو ًووازلًػو اشلٍػن رتَػاه  أنهَف ًِدؽي  إٍمامحهل ومدة رضاعخو ومرحةل اًرصد واًنضج اًيت توظوهل 

عىل ما حرىب عََو تي الاىامتم اًلػرآين  أوالدهور ترتتَة خذ ازلأظاحلا يف اؾلمتع ًَوكي اؽلسرية يف  إينساانظؽريا وهَف ٍىون 

ابًطفي راوز مرحةل اجلنني واًطفوةل إىل ًوم اًلِامة فلال ثعاىل:أ َوِإَذا اًهَْنْوُؤوَدُة ُسملََِْت * ِتَأيْف َذنٍة ُكِذََْت  .
(6 

 

وَّف حوفيا حنني يح صق حوفيػا ىذه اًنعوص اًلرآنَة اًيت ثثخت حرمة اجلنني كال اًفلياء وإن ماثت امرأة  وأمام

ح ء من اؽلَت فأص حو إذا اضطر ايل ألك ح ء من اؽلَت. تإثالفاسددلاء يح  ألنو
(7 

 

)واؽلوءودة يه اًيت اكن أىي اجلاىََة ًدسوهنا يف اًرتاب هراىَة اًحنات، فِػوم اًلِامػة جسػأل اؽلػوءودة :كال اجن نثري

إذا س ملي اؽلهَوم مفا ظن اًهاػل إذا ؟! وكػال عػًل جػن أيب طَلػة، عػن عىل أي ذنة كذَت، ًَىون ذضل هتدًدا ًلاثَيا، ف

اجن عحاس أ َوِإَذا اًهَْنْوُءوَدُة ُسملََِْت   أي سأًت .
(8 

 

نرع من  عىل أّن من ماثوا من أطفال اؽلرشنني ال ًعخربون مرشنني مثي آابهئػم ، وأول مػن  اآلًةكال اجن عاصور ًو

ي يف اٍىضاف وذهر أن اجن عحاس اس خدل عىل ىذا اؽلعػىن كػال يف اٍىضػاف وفِػو رأًخو ثعرض ًيذا الاس خدالل اً خمرش 

تون ... وارذَفت أكوال اًعٌَلء يف أوالد اؽلرشنني فلال اجن اؽلحػارك ومّحػاد جػن سػَهنة  دًَي عىل أن أطفال اؽلرشنني ال ًعذيِذ

و واًضافعي مُه يف مضُئة ظل ، واًعحَح اشل ي عََو اؿلللون وادليور أهنم يف اجلنػة وىػو ومّحاد جن ًزد وإإاق جن راىًو

                                              
(

1
)ص  –م 1971 –ىػػ 1391 – 1ط –دمضػق  –مىذحة دار اًحَان  -حتفة اؽلودود تأحاكم اؽلوًود الجن اًلمي اجلوزًة حتلِق عحد اًلادر األرانؤوط   

28.  

(
2
 .31اإلدشاء   

(
3
 .137األنعام   

(
4
 .12اؽلهنخحنة   

(
5
 .15األحلاف   

(
6
 .9-8اًخىوٍر   

(
7
 . 311/ ص  5)ج  -دار اًفىر  -زهراي حمي ازلٍن جن رشف اًنووي  أيب ًإلماماؾلهنوع رشح اؽليذب   

(
8
 . 333/ ص  8)ج  -ثفسري اجن نثري   
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ظاىر كول أيب ىٍررة ... وذهر اؽلازري أن أطفال األنخِاء يف اجلنة تإحٌلع مجيػور اًعَػٌلء عػىل أن أطفػال تلِػة اؽلػؤمنني يف 

اؽلسػَهنني  اجلنة وتعغ اًعٌَلء وكف فمم ، وكال اًنووي أمجع من ًُعخد تو من عٌَلء اؽلسَهنني عىل أن من مات من أطفػال

فيو من أىي اجلنة.
(1 

 

يِذيُْم  :ويف كوهل ثعاىل  ْم ِؼَهَْناٌن ً أ َوًَُطوُف عَََْمِ
(2 

كِي مه األطفػال مػن أوالدمه اشلٍػن سػ حلومه، فػأكر ظل ثعػاىل هبػم  

أعَ م ، وكِي إهنم من أخدالم ظل ثعاىل إايمه من أوالد ؼريمه ، وكِي مه ؼٌَلن خَلوا يف اجلنة.
(3 

 

وَن   كال اجن ُ اٌن ْمَخسليِذ ْم ِوزْلَ اجلوزي يف ثفسري كوهل ثعاىل أ ًَُطوُف عَََْمِ
(4 

)اًِوزْلان اًِؽٌَْلن ، وكػال احلسػن اًحرصػي  

ُِْوَ ون هبا ، وال سُْفئات فِعاكدون عَما ، فوُضعوا هبذا اؽلوضع . ىؤالء أطفال ػل ٍىن هلم حس نات ف
(5 

 

 :ىأيىانهثانثا : حك األطفال بانُصرة وحفظ 
حلػوكيم اؽلاًَػة  إعطػاءنػو ًػويص تنرصػهتم مػن خػالل إحق احلَاة ًيطفػال تػي  تإزحاتاًلرآن اٍىر( ال ٍىذفي  إن

دعو ًنرصهتم وحمارتة من ٌس خلوي عَمم كال ظل ثعاىل  أ َوَما ٍنَُكْ اَل ثُلَاثَُِوَن يِف َسِخِِي اغّلِ َواًهُْنْسخَْضػَعِفنَي :وعدم ثضََعيا ًو

َخالِ  يِذ  ِمَن اًرْف ًِِم أَْىَُيَا َواْحَعي ً ا يِذنَا أَْررِْحنَا ِمْن َىػِذِه اًْلَْرًَِة اًهيِذ ُوَن َرت ٍَن ًَُلًو ِ اِن اشليِذ ْفَساء َواًِْوزْلَ يِذنَػا َواًِ ًَِّػاً َواْحَعػي ً نػَم َو ُ نَا ِمن زليِذ

نَم نَِعرياً  . ُ ِمن زليِذ
(6 

كال جماىد )واًوزلان اًعحَان . 
(7 

   

ىل عحاده اؽلؤمنني عىل اجليػاد يف سػخِهل وعػىل اًسػعي يف اسػدنلاذ اؽلس خضػعفني مبىػة مػن )حيرض ثعا:كال اجن نثري 

يِذنَا أَْررِْحنَا ِمْن َىػِذِه اًْلَرْ  ُوَن َرت ٍَن ًَُلًو ِ ًَِة   ًعين مىة .اًرخال واًِساء واًعحَان اؽلخربمني ابؽللام هبا ًويذا كال ثعاىل:أ اشليِذ
(8 

 

)ونػػت أان وأ  مػػن اؽلس خضػػعفني أان مػػن اًػػوزلان وأ  مػػن  : عػػ ٌل كػػالروى اًحخػػاري عػػن اجػػن عحػػاس رل ظل

اًِساء .
(9 

 

)إمنا ذهر ظل اًوزلان مداًؽة يف رشح ظَهنيم حِر تَغ أذامه اًوزلان ؼري اؽللكفني إرؼاما آلابهئػم وأالػاهتم  :كال اًرازي

اهئم اسػ خزنالا ًرمحػة ظل تػدعاء ظػؽارمه اشلٍػن ػل ، ومدؽضة هلم مباكهنم ، وألن اؽلس خضعفني اكنوا ٌرشهون ظحَاهنم يف دعػ

يِذنَػا  ػون أ َرت ًذنحوا ، نٌل وردت اًس نة ابرػراهجم يف الاسدسػلاء ، ُث حػع ثعػاىل عػن ىػؤالء اؽلس خضػعفني أهنػم اكنػوا ًلًو

ًَِّاً َوا نَم َو ُ يِذنَا ِمن زليِذ ًِِم أَْىَُيَا َواْحَعي ً ا نَم نَِعرياً  .أَْررِْحنَا ِمْن َىػِذِه اًْلَْرًَِة اًهيِذ ُ يِذنَا ِمن زليِذ ْحَعي ً
(10 

 

اِن اَل ٌَْسػخَِطَُعوَن ِحػِةَلً َواَل َهْخَػ ْفَساء َواًْػِوزْلَ َخاِل َواًِ كػال  11ُدوَن َسػِخِاًل  ويف كوهل ثعاىل أ ِإاليِذ اًهُْنْسخَْضَعِفنَي ِمَن اًرْف

عىرمة ًعين اًض َخ اٍىدري واًعووز واجلواري اًعؽار واًؽٌَلن.
(12 

 

                                              
(

1
 . 147-146/ ص  31)ج  -انهر اًخحٍرر واًخنوٍر   

(
2
 .24اًطور   

 . 69/ ص  17)ج  -ثفسري اًلرطيب   3)

 .17اًواكعة   4)
(

5
 . 135/ ص  8)ج  -ىػ 1414 – 3ط –تريوت  –اؽلىذة اإلسال   -زاد اؽلسري يف عؼل اًخفسري ًعحد اًرمحن جن عًل اؽلعروف ابجن اجلوزي   

(
6
 .75اًِساء   

(
7
 . 544/ ص  8)ج  -ثفسري اًطربي   

(
8
 . 358/ ص  2)ج  -نثري ثفسري اجن   

 . 455/ ص  1نخاب اجلنائ  ابب إذا أسؼل اًعيب مفات ىي ًعىل عََو وىي ًعرض عىل اًعيب اإلسالم )ج  –حصَح اًحخاري  9)
(

10
 . 188-187/ ص  11)ج  -ثفسري اًرازي   

(
11
 .98اًِساء   

(
12
 . 116/ ص  9)ج  -ثفسري اًطربي   
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َاء واألوظَاء ابًنعفة يف حليػم ومػا  :ًويسكال الا س خوفوا حلوكيم ، أو ًيًو )وىو رطاب ًيمئة أن ًنهروا هلم ٌو

نػدرج فِػو مػا ًخعَػق هبػؤالء  ثفعَوا يف حلوق اؽلذهورٍن من خري حس امب أمرمت تو أو ما ثفعَوه مػن خػري عػىل اإلطػالق ًو

َا فإن ظل اكن تو عَامي فِجاٍزنك عََو . اندراخا أًو
(1 

 

َاءوَيوف اًلرآن من ظؼل األطفال وحيذر من ذضل حذرا صدًدا فِويص  ابًرعاًػة واذلاًػة ًيطفػال تعػد  األمور أًو

ََخيِذُلوا اغّلَ  أابهئمموت  ْم فََْ يِذًة ِضَعافاً َخافُوْا عَََْمِ ً ٍَن ًَْو حََرُنوْا ِمْن َخَِْفيِْم ُذرْف ِ ََْخَش اشليِذ ُواْ فِلول ثعاىل أ َوًْ ََُلًو كَْواًل َسِدًداً    َوًْ
(2 

 

 
(2 

 

نَػِر  وأوىصاًلرآن اٍىر( ابألطفال خريا  أوىصًلد  تعدم ضَاع حلوكيم فلال ظل ثعاىل أ ًُوِظَنُكُ اغّلُ يِف أَْواَلِدمُكْ ٌِصليِذ

ِمثُْي َح ْف اأُلنثَُنَْيِ  .
(3 

 

  انػو ثعػاىل ارل مػن اًػوازلة توزلىػا ، حِػر وكد اس خِدً تعغ اًعٌَلء مػن كػوهل ثعػاىل أ ًُوِظػَنُكُ اغّلُ يِف أَْواَلِدمُكْ 

ده حدًر )عل ارل تعحاده من ىذه توزلىا . أوىص ًؤ اًوازلٍن تأوالدمه ًو
(4 

 

داود أن امرأة سعد جن اًرتَع خاءت رسول ظل ظىل ظل عََو وسؼل ابتندما فلاًػت اي رسػول ظل ىػا ن  أتووروى 

ظػىل  صيَدا ، وإن ليٌل أخذ ماهلٌل فؼل ًدع هلٌل ماال وال ثنىلان إال مبػال فلػال اتِذا سعد جن اًرتَع كذي أتوىٌل معم تأحد

ذضل ، فزًنت آًة اؽلواًرر أ ًُوِظػَنُكُ اغّلُ يِف أَْواَلِدمُكْ   اآلًػة فأرسػي رسػول ظل ظػىل ظل  ظل عََو وسؼل ًليض ظل يف

اٍمثن وما تلى فطل .عََو وسؼل إيل ليٌل فلال هل )أعطيٌل اًثَثني وأعً أالٌل 
(5 

 

ٍِْىذَػاِب يِف ًَخَػ نُكْ يِف ا َْ ْفَسػاء ُكػِي اغّلُ ًُْفِذػَنُكْ ِفػِمنيِذ َوَمػا ًُػْخىَل عَََػ يِذػاليِت اَل وكال ثعاىل:أ َوٌَْسػخَْفُذونََم يِف اًِ ْفَسػاء اً اَمى اًِ

ََخَػاَمى اِبًِْلْسػًِ َوَمػا ثَْفَعَُػوْا ِمػْن َخػرْيٍ ثُْؤثُوهَنُنيِذ َما ُنخَِة ًَيُنيِذ َوحَْرػَُحوَن أَن ثَنِىُحوُىنيِذ َواًهُْنْسخَضْ  اِن َوأَن ثَُلوُمػوْا ٌَِْ َعِفنَي ِمَن اًِْوزْلَ

َِاميً  . فَِإنيِذ اغّلَ اَكَن ِتِو عَ
(6 

 

كال اًطربي )أفذامه يف أمر اؽلس خضعفني من اًوزلان أن ًؤثومه حلوكيم من اؽلػرياث، ألهنػم اكنػوا ال ًورزػون اًعػؽار 

عطومه فرائضيم عىل ما كسم ظل هلم يف نخاتو.من أوالد ا  ؽلَت، وأمرمه أن ًلسطوا فمم، فِعدًوا ًو

كال اًسدي اكنوا ال ًورزون خاًرة وال ؼالما ظؽريا، فأمرمه ظل أن ًلوموا ٌََخاىم ابًلسً، واًلسً أن ًعطى لك 

ذي حق م م حلو، ذهرا اكن أو أنظ، اًعؽري م م مبزنةل اٍىدري .
(7 

 

اًلرآن اٍىر( اًلًرة اًفلري من األطفال واًَخاىم من اؽلرياث إذا حرضوه وإن ػل ٍىونوا من اًورزة فلػال  أعطى وكد

ُػوا ًَيُػْم كَػوْ  ََخَاَمى َواًهَْنَسػبِننُي فَػاْرُزُكومُهْ ِمنْػُو َوُكًو ُو اًُْلْرىَب َواًْ اًل َمْعُروفًػا  ثعاىل:أ َوِإَذا َحرَضَ اًِْلْسهَنَة ُأًو
(8 

إلسػالم وحفػ  ا 

                                              
(

1
/ ص  5)ج  -م 1985ىػػ/ 1415 – 4ط –تػريوت  –اًػرتاث اًعػريب  إحِػاءدار  –ٍػن َلػود الاًػويس ثفسري األًويس اليب اًفضػي صػياب ازل  

161 . 

 .9  اًِساء 2)

 .11 اًِساء 3)

(
4
  وانهر احلدًر يف حصػَح اًحخػارى 265/ ص1م )ج1985ىػ / 1415 – 6تريوت ط –دار اًلرآن اٍىر(  –ظفوة اًخفاسري ؿلهند عًل اًعاتوين  

 . 2235/ ص  5)ج  -رمحة اًوزل وثلدَهل ومعانلذو  ابب األدبنخاب 

(
5
نخاب اًفرائغ ابب مػا خػاء يف  –دار اًفىر  -سنن أىب داود ًسَامين جن األصعر أيب داود اًسوس خاين األزدي حتلِق َلد حميي ازلٍن عحد اذلَد  

 . 135/ ص  2مرياث اًعَة )ج 

 .127ًِساء  6)

 . 265/ ص  9)ج  -ثفسري اًطربي   7)

 .8اًِساء   8)
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َْفِة  ًُوا اًَْخِحَُر اِبًطيِذ ََخَاَمى أَْمَواًَيُْم َواَل ثَدَدَديِذ َواَل ثَْألُكُوا أَْمػَواًَيُْم إىل أموال األطفال يف حال موت وازلمه ، كال ثعاىل:أ َوَآثُوا اًْ

يِذُو اَكَن ُحواًب نَِحرًيا   نُكْ ِإن ٍِ أَْمَوا
(1 

ََخَػاَمى َحػىتيِذ   ْم وكال ثعاىل:أ َواتْخََُػوا اًْ  ِإَذا تَََُؽػوا اًػنْفاَكَح فَػِإْن َآينَْسػمُتْ ِمػْ ُْم ُرْصػًدا فَػاْدفَُعوا ِإٍَػْمِ

وا   افًا َوِتَداًرا أَْن ٍَْىرَبُ أَْمَواًَيُْم َواَل ثَْألُكُوَىا ِإدْشَ
(2 

يِذػيِت يِهَ أَْحَسػُن َحػىتيِذ ًَْحَُػغَ   ََِدػمِي ِإاليِذ اِبً ُه  وكال ثعاىل:أ َواَل ثَْلَرتُوا َمػاَل اًْ أَُصػديِذ

 
(3 

ََْعََوْ   ْم اَنًرا َوَس يِذهَنا ًَْألُكُوَن يِف تُُطوهِنِ ََخَاَمى ُظَهًْنا ِإن ٍَن ًَْألُكُوَن أَْمَواَل اًْ ِ َن َسِعرًيا  وكال ثعاىلأ ِإنيِذ اشليِذ
(4 

 

صُئا، فأن ل )كال سعَد جن حدري وكذادة اكن اؽلرشهون يعَون اؽلال ٌَرخال اٍىدار، وال ًورزون اًِساء وال األطفال 

ا  هنيِذ ٌُِة مْف َخاِل نَع رْف َْف ظل أ ٌ
حََركَ 
ػا كَػييِذ ِمنْػُو أَْو نَػُ َ   اِن َواأَلْكَرتُػوَن ِمهنيِذ ػا حَػَرَك اًْػَوازِلَ هنيِذ ْفَساء نَِعٌُة مْف اِن َواأَلْكَرتُوَن َوٌَِِ  نَِعػَحاً اًَْوازِلَ

ْفُروضاً   ميِذ
(5 

أي ادلَع فِو سواء يف حنك ظل ثعاىل . 
(6 

 

 : حك انطفم في انخعهيى رابعا
َػاء  أسساًلرآن اٍىر( ًضع ًنا  إن اًرتتَة واًخعَمي ًيطفال من خالل اؽل ج اًػرابين اشلي اكن عََػو الانخِػاء واألًو

ِ ِإنيِذ فلال ثعاىل:أ َوِإْذ كَاَل ًُْلهَناُن اِلتْنِِو َوُىَو ًَِعُهُو اَي تيَُنيِذ اَل  األسسًولد تني ظل ع وخي عىل ًسان ًلٌلن ىذه  ػْك اِبغليِذ جرُْشِ

ََْخػُو ُأْمػُو َوْىنػاً عَػىَل َوْىػٍن َوِفَعػاهُلُ يِف عَػ ًْػِو مَحَ ينَساَن ِتَوازِلَ نَا اإْلِ َْ َك ًَُهؼْلٌ َعِهمٌي * َوَوظيِذ ْ ًْػَم ِإيَليِذ اًرشْف ًَِوازِلَ اَمنْيِ أَِن اْصػُىْر يِل َو

يِذِحْع َسِخَِي َمػْن أاََنَب اًهَْنِعرُي * َوِإن َخاَىَداَك عىَل أَن جرُْشَِك يِب َما  ََا َمْعُروفاً َواث ْ ًََُْس ضَلَ ِتِو ِعؼْلٌ فاََل ثُِطْعيهَُنا َوَظاِحهْبهَُنا يِف ازْلن

َا ِإن ثَُم ِمثْلَاَل َحديِذةٍ  ْفُئنُك ِتهَنا ُننمُتْ ثَْعهَنَُوَن * اَي تيَُنيِذ ِإهنيِذ ْن َرْرَدٍل  ِإيَليِذ ُُثيِذ ِإيَليِذ َمْرِحُعنُكْ فَُأنَخ ػهَناَواِت أَْو مْف ػَرٍة أَْو يِف اًسيِذ فَذَُىن يِف ََصْ

 ْ اَلَة َوْأُمْر اِبًهَْنْعُروِف َوان َ ًَِطٌَف َرِدرٌي * اَي تيَُنيِذ أَِكِم اًعيِذ ُ ِإنيِذ اغليِذ َو َعِن اًهُْننىَِر َواْظرِبْ عَػىَل َمػا أََظػاتََم يِف اأْلَْرِض ًَْأِت هِبَا اغليِذ

مُ  ْة لُكيِذ ُمْخخَاٍل فَُخػوٍر ِإنيِذ َذضِلَ ِمْن َعْ ِم اأْلُ َ اَل حُيِ َك ٌَِنيِذاِس َواَل ثهَْنِش يِف اأْلَْرِض َمَرحاً ِإنيِذ اغليِذ * َواْكِعػْد وِر * َواَل ثَُععْفْر َخديِذ

َم َواػُْضْغ ِمن َظْوثَِم ِإنيِذ أَنىََر اأْلَْظَواِت ًََعْوُت اًَْحهِنرِي  َِ يِف َمْض
(7 

   

وكة، وىػو ًػويص وزله اشلي ىػو أصػفق اًنػاس عََػو وأحػهبم إًَػو، فيػو حلِػق أن كال اجن نثري )إنو ًلٌلن آ ه احل

مينلو أفضي ما ًعرف؛ ًويذا أوظاه أوال تأن ًعحد ظل وحده وال ٌرشك تو صُئا .
(8 

 

)ويف خماطحخو تَف  اًحنوة ثحدو صفلة اًوازل وما ًرتثة عَما من انخساط نفسو واس خعداده ًخَلي اًنعح ابًلدػول مػن 

 .إخالصمن  إٍمااكنت اًنعَلة مهير حراتً تني اًنا  واؽلنعوح، ثخحلق تو الاس خجاتة عىل كدر ما ساق  حِر
(9 

 

ة  إن ة اًطفي وحرتُذػو اًرتتَػة اًفاضػةل اًػيت ٍرضػاىا ظل سػ حلانو ملًخِض   اآلثَةىذه اآلايت جض متي عىل اًلواعد اًرتتًو

 وثعاىل :

 اًرشك ظؼل عهمي. ثوحِد ظل س حلانو وثزنهو عن اًرشك الن

 واحذناب نواىَو. أوامره تإثحاعصىر ظل عىل نعهنو 

                                              
 .2اًِساء   1)

 .6اًِساء   2)

 .152األنعام   3)

 .11اًِساء   4)

 .7اًِساء   5)

 . 219/ ص  2)ج  -ثفسري اجن نثري   6)

 .19-13ًلٌلن   7)

 . 336/ ص  6)ج  -ثفسري اجن نثري   8)

 . 272حرتَة األوالد يف اإلسالم من اٍىذاب واًس نة )ص -  9)
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صىر اًوازلٍن وعن اجن عَُنة انػو كػال مػن ظػىل اًعػَوات ارلػس فلػد صػىر ظل ، ومػن دعػا ٌَػوازلٍن يف ادابر 

 اًعَوات ارلس فلد صىرىٌل.

 عدم طاعة اًوازلٍن يف اًرشك ابعل واؽلععَة.

 حامتل واًرب واًعةل.معاحدة اًوازلٍن ابحلؼل والا

 سخِي اؽلؤمنني يف ازلعوة إىل ازلٍن. إثحاع

 واًرحوع إىل ظل اشلي س َلاسة عىل لك لي. األررابًَوم  اإلميان

رفِػا عػىل  أورش والػٌل اكن جميػوال  أوالاعخلاد ابن ظل مطَع عػىل لك  ء ولك لػي الػٌل اكن ظػؽريا مػن خػري 

 ًلِامة.اًناس وان ظل س َلاسة عََو ًوم ا

 اًعالة. إكامةاًخأهَد عىل 

 ابؽلعروف واٍ يي عن اؽلنىر. األمر

 اًعرب عىل اؿلن.

 عَمم ثواضعا. اإلكدالع م ووحوب  اإلعراضعدم اًخىرب عىل اًناس وعدم 

 اًسَوك اؽلخواضع يف احلَاة.

 رفغ اًعوت عند احلدًر.

 الاعخدال يف اؽليش حىت ٍىون مض َا تني مض َني.

صامةل دلَع اًفضائي اًيت حيرص اؽلرتون عىل ػرسيا يف نفػس اًطفػي  رأًناىار يف ىذه اًلواعد اًرتتوًة اًنه أمعناًو 

كػاران ىػذه  إذا أرػرىمثاًَا يف علِدثو وسَونو ومعامَخو، ومن انحِػة  إعداداثعده ٌَحَاة  أوواًيت رعي منو اينساان ظاحلا 

ة مبحادئ اًرتتَة احلدًثة يف ىذا ا ال جنػدمه اثػوا  فإننػا األخانػةهحػار اؽلػرتني واؽلفىػٍرن  إٍمػاًعرص اًيت ثوظي اًلواعد اًرتتًو

ثيشء خدًد وان اًلرآن اٍىر( كد س حليم إىل ذضل منذ كرون وانو الكم رب اًعاؽلني.
(1 

 

عػور ىػذه  كال س َد كطة )ويف ظي نعَلة األب التنو ًعرض ٌَعالكة تني اًوازلٍن واألوالد يف أسَوب ركِق؛ ًو

ينَسػاَن  اًعالكة نَا اإْلِ َْ ػ ظورة موحِة فما انعطاف وركة، ومع ىذا فإن راتطة اًعلِدة ملدمة عىل ثطل اًعالكػة اًوزَلػة أَوَوظيِذ

ًَْم ِإيَليِذ اًهْنَ  ًَِوازِلَ ََْخُو ُأْمُو َوْىناً عىََل َوْىٍن َوِفَعاهُلُ يِف عَاَمنْيِ أَِن اْصُىْر يِل َو ًِْو مَحَ ػَك يِب ِعرُي * َوِإن َخاَىػِتَوازِلَ َداَك عَػىل أَن جرُْشِ

يِذِحػْع َسػِخَِي َمػْن أاََنَب ِإيَليِذ  ََػا َمْعُروفػاً َواث ْ ْفُئنُك ِتهَنػا ُننػمُتْ َما ًََُْس ضَلَ ِتػِو ِعػؼْلٌ فَػاَل ثُِطْعيهَُنػا َوَظػاِحهْبهَُنا يِف ازْلن  ُُثيِذ ِإيَليِذ َمػْرِحُعنُكْ فَػُأنَخ

ثَْعهَنَُوَن 
(2. (3 

 

ِِِػِو وكال ثعاىل:عىل ًسان ًعلو  ًَِح ب عََو اًسالم وىو ًع  اتناءه أ أَْم ُننمُتْ ُصيََداء ِإْذ َحرَضَ ًَْعُلوَب اًهَْنػْوُت ِإْذ كَػاَل 

اِعََي َوِإْإَاَق ِإًَػياً وَ  ُن هَلُ ُمْس َما ثَْعُحُدوَن ِمن تَْعِدي كَاًُوْا نَْعُحُد ِإًَػيََم َوِإًَػَو آاَبئَِم ِإْجَراِىمَي َوِإمْسَ َِهُنوَن  اِحداً َوحَنْ
(4 

 

 
 

 :خايسا : دعاء انىانديٍ نهطفم ودعاء األطفال نهىانديٍ حك ثابج

                                              
 .68-67ص اًطفوةل يف اإلسالم   1)

 .15-14ًلٌلن   2)

 . 2788/ ص  5)ج  -يف ظالل اًلرآن   3)

 .133اًحلرة   4)
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واًفروع دامئة اًوفػاء مسػ مترة اًعطػاء وذضل مػن خػالل دعػاء  األظولًحلي اًعةل تني  أنحرص اًلرآن اٍىر( عىل 

ثعػاظ واًعػربة واخػذ ازلروس يف حرتَػة طفٍوهتم ، ومن ُث الاس خفادة من ثطل اشلهػرى ابال ألايم اآلابءوثذهر  آلابهئماألطفال 

ََْخػُو ُأْمػُو  إتاممن اخي  آابؤمهاجلدد عىل ما اكن عََو  األتناء ًْػِو ِإْحَسػااًن مَحَ ينَسػاَن ِتَوازِلَ نَا اإْلِ َْ مسرية احلَاة كال ثعاىل:أ َوَوظيِذ

هُلُ َوِفَعاهُلُ زاََلزُوَن َصيْراً َحىتيِذ  ُه َوتَََػَغ أَْرتَِعػنَي َسػنًَة كَػاَل َربْف أَْوِزْعػيِن أَْن أَْصػُىَر ِنْعهَنخَػَم ُنْرىاً َوَوَضَعْخُو ُنْرىاً َومَحْ ِإَذا تََََغ أَُصديِذ

يِذيِت ِإينْف ثُخُْت  ً َِْح يِل يِف ُذرْف ًِلاً حَْرَضاُه َوأَْظ ييِذ َوأَْن أَْلََي َظا يِذيِت أَنَْعهْنَت عًََليِذ َوعىََل َوازِلَ َم َوِإينْف ِمػَن اًهُْنْسػ اً َْ َ َِهِننَي  .ِإً
(1 

وكػال  

َة أَْعنُيٍ َواْحَعَْنَا ٌَِهُْنخيِذ  ثِنَا ُكريِذ اييِذ يِذنَا َىْة ًَنَا ِمْن أَْزَواِحنَا َوُذرْف ُوَن َرت ٍَن ًَُلًو ِ ِلنَي ِإَماماً  .ثعاىل:أ َواشليِذ
(2 

 

يِذهَتَا مِ  أموكال ثعاىل:عىل ًسان  ٍ ِحمِي  مر( حِامن وضعهتا كاًت أ ِوِإينْف ُأِعَُذَىا ِتَم َوُذرْف َطاِن اًريِذ َْ َن اًضيِذ
(3 

كال اجن نثري  

)أي عوذهتا ابعل ع  وخي من رش اًض َطان، وعوذت ذٍرهتا وىو وزلىا عُ  عََو اًسالم فاس خجاب ظل ًيا ذضل .
(4 

 

أن ًخرضػع إىل خاًلػو يف ىداًػة وزله وزوخػو ابًخوفِػق هلػٌل  اإلينسػانكال اًلرطيب )فػإذا زخػت ىػذا فاًواحػة عػىل 

ة واًعالح واًعفاف واًرعاًة، وأن ٍىوان معَنني هل عىل دًنػو ودنَػاه حػىت ثعهػم منفعخػو هبػٌل يف أواله وأرػراه، أال واًيداً

حرى كول زهرايأ َواْحَعهْلُ َربْف َرِضَّاً  
(5 

يِذًة َطَْفَحًة    ً وكال أ ُذرْف
(6 

َة أَْعنُيٍ   ثِنَا ُكريِذ اييِذ  وكال أ َىْة ًَنَا ِمْن أَْزَواِحنَا َوُذرْف
(7. 8 

 

وجساءل اًلرطيب إن كال كائي ، ىذه اآلًة ثدل عىل حواز ازلعاء ابًوزل، وظل س حلانو وثعاىل كد حذران مػن آفػات 

يِذهَنػا أَْمػَواٍُنُكْ َوأَْواَلُدمُكْ ِفْذنَػٌة   اًناص ملةالاموال واألوالد، ونحو عىل اؽلفاسد  من ذضل، فلال أ ِإن
(9 

اَلِدمُكْ أ ِإنيِذ ِمػْن أَْزَواِحػنُكْ َوأَوْ  

يِذنُكْ فَاْحَذُرومُهْ   عَُدّواً ٍ
(10 

 

يِذًة َطَْفَحًة   وكال أ َواْحَعهْلُ َربْف َرِضَّاً   واًوزل إذا اكن هبذه اًعفة ً نفػع  فاجلواب إن زهراي عََو اًسالم حترز فلال أ ُذرْف

و يف ازلنَا واآلررة، وررج من حد اًعداوة واًفذنة إىل حد اؽلرسة واًنعهنة، وكد   ألينػسدعا اًنيب ظىل ظل عََػو وسػؼل أتًو

خادمو فلال )اٌَيم أن  ماهل ووزله وابرك هل فػامي أعطَخػو 
(11 

مػن اًيَىػة،  اإلنثػارفػدعا هل ابًربنػة حتػرزا ممػا ًػؤدي إًَػو  

اًفضػالء وىىذا فََخرضع اًعحد إىل مواله يف ىداًة وزله، وجناثو يف أواله وأرراه أكذداًء ابالنخِاء عَػمم اًعػالة واًسػالم و 

َاء. األًو
(12 

 

                                              
 .15األحلاف   1)

 .74اًفركان   2)

 .36آل لران   3)

 . 34/ ص  2)ج  -ثفسري اجن نثري   4)

 .6مر(   5)

 .38آل لران   6)

 .74اًفركان   7)

 . 73/ ص  4)ج  -ثفسري اًلرطيب   8)

 .15اًخؽاجن   9)

 .14اًخؽاجن   10)

 . 2333/ ص  5نخاب ازلعوات ابب كول ظل ثعاىل أ وظي عَمم   ومن رط أخاه ابزلعاء دون نفسو )ج  –حصَح اًحخاري   11)

 . 81/ ص  11)ج  -انهر ثفسري اًلرطيب   12)
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ًِِلنَي   ػا وكال ظل عىل ًسان اجراىمي عََو اًسالمأ َربْف َىْة يِل ِمػَن اًعيِذ
(1 

ػاَلِة َوِمػن  وكػال أ َربْف اْحَعَْػيِن ُمِلػمَي اًعيِذ

يِذنَا َوثَلَديِذْي ُدعَاء   يِذيِت َرت ً ُذرْف
(2 

يِذدِ   ً َِهَننْيِ ضَلَ َوِمن ُذرْف يِذنَا َواْحَعَْنَا ُمْس يِذػَم وكال أ َرت نَػا ِإن َْ َ َ َوأَِراَن َمنَاِسػىَنَا َوثُػْة عََ َِهَنًة ضليِذ ػًة ْمْسػ نَػا ُأميِذ

ِحمُي   اُب اًريِذ أَنَت اًخيِذويِذ
(3 

 

ََايِن َظِؽري  يِذ يهَُنا ىَكَ َرت اً  وابؽللاتي فان اًلرآن اٍىر( ًذهر دعاء الاتناء الابهئم واالاهتم كال ثعاىل:أ َوُكي ريِذبْف اْرمَحْ
(4 

 

إنو ػل ًلذرص يف ثعَمي اًرب ابًوازلٍن عىل ثعَمي األكوال تي أضػاف إًَػو ثعَػمي األفعػال وىػو أن ًػدعو هلػٌل  )كال اًلفال

ََػايِن َظػِؽرياً   ً يِذ يهَُنا   ًوف  اًرمحة خامع ٍلك اخلريات يف ازلٍن وازلنَػا، ُث ًلػول أ ىَكَ َرت عػين رب ابًرمحة فِلول أ ريِذبْف اْرمَحْ

إلحسان نٌل أحس نا إيل يف حرتُهتٌل إايي واًرتتَة يه اًخمنَة .افعي هبٌل ىذا اًنوع من ا
(5 

 

كال اجن عاصور )وما صىر اًوزل رتو عىل اًنعهنة اًيت أنعهنيا ظل عىل وازلًو إال من ابب نَاتخو عػ ٌل يف ىػذا اًضػىر 

، وىو من مجةل اًعهني اشلي ًؤدًو اًوزل عن وازلًو .
(6 

  

ةل اًضعَفة ٍرعاىا اًػوزلان ، وىػٌل اًَػوم يف مثَيػا مػن اًضػعف واحلاخػة إىل اًرعاًػة اشلهرى احلانَة ذهرى اًطفو إهنا)

واحلنان وىو اًخوخو إىل ظل أن ٍرمحيٌل فرمحة ظل أوسع ، ورعاًة ظل أمشي ، وحناب ظل أرحة وىو أكدر عىل حػ اهئٌل 

مبا تذال من دالٌل وكَهبٌل مما ال ًلدر عىل ح ائو األتناء .
(7 

 

تي وثخعدى إىل ما وراء ذضل إىل ًوم اًلِامػة حِػر صػفاعة  واألتناء اآلابءر اٍمثرة من ىذه اًعالكة اًطَحة تني وجس مت

يِذػهَتُ  ًإلابء األتناءورمبا صفاعة  ًيتناء اآلابء ٍ ْم ُذرْف يِذهُتُم ِتِإميَاٍن أًََْحْلنَا هِبِ ٍ يِذَحَعهْتُْم ُذرْف ٍَن آَمنُوا َواث ِ ْم َوَمػا أًََْخنَػامُه نٌل يف كوهل ثعاىل أ َواشليِذ

ٍء لُكْ اْمرٍِئ ِتهَنا نََسَة َرِىنٌي   ن َ ْ َِيِم مْف ْن َلَ مْف
(8 

 

ضػفع ظل ثعػاىل اآلابء يف األتنػاء واألتنػاء يف اآلابء  كال اجن ح م )فِوعي اًوزل اًطفػي ًػوم اًلِامػة يف مػاان أتَػو ٌو

دل عىل ذضل كوهل ثعاىل أ آتَآُؤمُكْ َوأَتناُؤمُكْ الَ  ثَْدُروَن أَْهُْم أَْكَرُب ٍنَُكْ نَْفعاً   ًو
(9. ( 10 

 

وعن أيب ىٍررة عن اًنيب ظىل ظل عََو وسؼل كال رسول ظل ظىل ظل عََو وسؼل ) إن اًرخي ًرتفع درحذو 

يف اجلنة فِلول أَّن ىذا ؟ فِلال ابس خؽفار وزلك ضل  .
(11 

 

 
 :انًحىر انثاَي : أحكاو انطفم في انقرآٌ انكريى

                                              
 .111اًعافات   1)

 .41إجراىمي    2)

 .128اًحلرة   3)

 .24 اإلدشاء  4)

 . 193/ ص  21)ج  -ثفسري اًرازي   5)

 . 32/ ص  26)ج  -اًخحٍرر واًخنوٍر   6)

 . 2222/ ص  4)ج  -يف ظالل اًلرآن   7)
 .21اًطور   8)

 .11اًِساء   9)

 –ًحنػان  -تػريوت  -دار اٍىذة اًعَهنَػة  -اًناخس واؽلِسوخ الجن ح م األندًيس حتلِق ازلنخور عحد اًؽفار سَامين اًحنداري   10)

 . 58/ ص  1)ج  -م 1986 -ىػ 1416 - 1ط

نخػاب الادب  –تػريوت  –دار اًفىر  -سنن اجن ماخو اليب عحد ظل َلد جن ًٍ د اًل وًين حتلِق : َلد فؤاد عحد اًحايق   11)

 . 1217/ ص  2ابب جر اًوازلٍن )ج 
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اًطفي اًرشػعَة وسػ َىون يف سػ حعة مداحػر  حاكمتأ ىذا اؿلور س ندناول اآلايت اًلرآنَة اٍىرمية اًيت ارذعت يف

اؽلححر األول الاس خخضار ابؽلًوود واؽلححر اًثاين ينسة اًطفي واؽلححر اًثاًر جسهنَة اًطفي واؽلححر اًراتع اًنفلة عػىل 

ماكنة اًطفي اًَدمي يف اًلرآن اٍىر( واؽلححر اًسػاتع اسػدئذان اًطفي واؽلححر اخلامس رضاعة اًطفي واؽلححر اًسادس 

 األطفال ويف ىذه اؽلحاحر ًهير خََا مدى الاىامتم اًلرآين ابًطفي.

 :: الاس خخضار ابؽلوًود أوالً 

فػي مػن ماكنػة يف  اًنفػوس اًخرشًػة اشلي وزل هل اؽلًوود وثخضريه تػذضل ؽلػا ٌَط األباًرسور عىل  إدخالٌس خحة 

 إظيػارمن خالل مالئىذو ؽلا يف اًخضػارة مػن  أنخِائون اآلايت اًلرآنَة اٍىرمية، وشلضل نلي اًلرآن ىذه اًخضائر إىل م خذاً أ

علوب أ َوًَلَػْد َخػاءْت ُرُسػَُنَا  تإإاقوثضارثو  إجراىميالاحامتعَة فال ثعاىل يف كعة  األوارصٌَهنححة واًيت تدورىا ثلوي  ًو

ى كَ  ػِو نَِىػرَ ِإْجَراِىمَي اِبًُْدػرْشَ َْ َ ػا َرأَى أًَْػِدَهُْم اَل ثَِعػُي ِإً مُهْ َوأَْوَحػَس اًُوْا َساَلماً كَاَل َساَلٌم فهََنا ًَِحَر أَن َخاء ِتِعْوػٍي َحِنَػٍذ * فََهَنيِذ

ػ ْ اَنَىا ِتِإْإَػاَق َوِمػن َوَراء ِإْإَػاَق ًَْعُلػوَب ِمْ ُْم ِرِفًَة كَاًُوْا اَل ََتَْف ِإانيِذ ُأْرِسَْنَا إىل كَْوِم ًُوٍط * َواْمَرأَثُُو كَآئهَِنٌة فََضػِحىَْت فَخرَشيِذ

 
(1 

َِمٍي   أررى أًةوكال ثعاىل:يف   اَنُه ِتُؽاَلٍم َح ْ أ فَخرَشيِذ
(2 

، وكال ثعاىل:يف كعة زهراي وثخضريه ابتنو حيىي أ ُىنَاضِلَ َدعَا َزنَػِراييِذ 

يِذًة َطَْف  ً نَْم ُذرْف ُ يِذُو كَاَل َربْف َىْة يِل ِمن زليِذ َُع ازْلعَاء * فَنَاَدثُْو اًهَْنءئِىَُة َوُىَو كَػامِئٌ ًَُعػًلْف يِف اًهِْنْحػَراِب أَنيِذ اغّلَ َزنَِراييِذ َرت يِذَم مَسِ َحًة ِإن

ًِِلنَي   ا َن اًعيِذ َن اغّلِ َوَسَْفداً َوَحُعوراً َونَِخِّاً مْف هَنٍة مْف كاً ِجلَكِ ََْحَِػى ُمَعدْف َك ِت ُ ًُخرَشْف
(3 

ضريىا تعُ ػ ، وكال ثعاىل:يف كعة مر( وثخ 

ُو اًهَْنِسَُح ِعَُ  اْجُن مَ  نُْو امْسُ هَنٍة مْف ِك ِجلَكِ ُ ََػا َواآلِرػَرِة َوِمػَن تعُ  أ ِإْذ كَاًَِت اًهَْنءئِىَُة اَي َمْرَ(ُ ِإنيِذ اغّلَ ًُخرَشْف ْ ْرَ(َ َوِحماً يِف ازْلن

ِتنَي   اًهُْنلَريِذ
(4 

 

 اجراىمي عََو اًسالم ًو هراي عََو اًسالم ًو وخػة اجػراىمي )فيذه اآلايت اٍىرمية فما ثرصحي ًوكوع اًخضارة ًرسول ظل

ػود  أنن ىػذه اًخضػارة جرسػمه وثفػردم فػدل عػىل ثرشػوا تػذضل أل وإمنػا أوالد)سارة  مبا سريزكيم ظل مػن  اًخضػارة ابؽلًو

مس خححة 
(5 

 

ؽريىػا تػأول خػرب ٍػرد عََػم، ُث ًخ -ويه ظاىر اجلسل  -مبا ًهير أثره عىل اًخرشة  األردار)واًخخضري :  كال اًلرطيب

اًؽاًة أن ٌس خعهني يف اًرسور ملِدا ابخلري اؽلخرش تو، وؼري ملِد أًضا، وال ٌس خعهني يف اًؽم واًرش إال ملِػدا منعوظػا 

عىل اًرش اؽلخرش تو .
(6 

 

ة ٌَهنسػؼل وؽلا اكنت اًخضارة جرس اًعحػد وثفرحػو اسػ خح ):كال اجن اًلمي يف اس خححاب ثضارة من وزل هل وزل وهتنئذو 

حة لو أاب ًية أرِو وإعالمو مبا ًفرحو، أن ًحادر إىل مرسة واكن موالىا وكاًت كد وزل اٌَػَةل  وؽلا وزل اًنيب ثرشت تو زًو

ظل ذضل هل وسلاه تعد موثػو يف اًنلػرة اًػيت يف أظػي إهبامػو فػان فاثخػو  ًعحد ظل اجن فأعخليا أتو ًية دشورا تو فؼل ًضَع

نئذو واًفرق تُ ٌل إن اًخضارة إعالم هل مبا ٌرسه واٍهتنملة دعاء هل ابخلري فِو .هل هت  اًخضارة اس خحة
(7 

 

                                              
 .71-69ىود   1)

 .111اًعافات   2)

 .39-38لران  آل  3)

 .45آل لران   4)

ىػػ/ 1413 – 1ط –مؤسسػة اًرسػاةل  –يف أحاكم اؽلرأة واًحُت اؽلسؼل يف اًرشًعة اإلسالمِة ٌسلنخور عحد اٍىر( ًزدان  اؽلفعي يف أحاكم اؽلرأة  5)

  266/ ص9)ج –م1993

  238/ ص  1)ج  - ثفسري اًلرطيب 6)

  28 حتفة اؽلودود تأحاكم اؽلوًود )ص 7)
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ِدؽي أن جضهني اًخضارة واٍهتنملة ًػلك مًوود سواء اكن ذهراً أم أنظ الن مػن عػادات اجلاىََػة اًػيت ذهرىػا اًلػرآن،  ًو

َ أََحػ ػُو ُمْسػَوّداً َوُىػَو نَِهػميٌ اس خخضارمه ابشلهر، وخسطيم من األنظ، كال ثعاىل:أ َوِإَذا ثرُشْف   ُدمُهْ اِبأُلنػَظ َظػييِذ َوهْجُ
(1 

 إنمػع  

ًِهَنػْن ٌََضػاُء ِإاَناًث وَ  األمر َُػُق َمػا ٌََضػاُء َهَػُة  ػهَناَواِت َواأْلَْرِض ََيْ ِ ُمطْلُ اًسيِذ ًِهَنػْن ٌََضػاُء لكو تَد ظل كال ظل ثعاىل أ غِليِذ َهَػُة 

ْم  هُجُ ٍَُ وْف َِمٌي كَِدٌٍر .اشْلُنوَر * أَْو  يِذُو عَ َعُي َمْن ٌََضاُء َعِلميًا ِإن ُذْنَرااًن َوِإاَناًث َوَيْ
(2 

 

 :اثنَا : ينسة اًطفي

 وأمػرمػن اؿلرمػات،  األبزخت ٌَطفي حق اًِسة والاندساب ًوازله وحعي الاندسػاب إىل ؼػري أاًلرآن اٍىر(  إن

ىفي هل رعاًة  أدشثون انامتء اًطفي إىل ادلَع ابؿلافهة عىل ينسة األطفال أل ثََػق تػو،  أدشًةحيفهو احامتعَا من اًضَاع ٍو

ٍػنِ  يِذْم ثَْعَهَُنوا آاَبءمُهْ فَِإْرَواُننُكْ يِف ازلْف ِ فَِإن ً ْم ُىَو أَْكَسًُ ِعنَد اغليِذ نُكْ ُحنَػاٌح ِفميَػا  كال ثعاىل:أ اْدُعومُهْ آِلاَبهِئِ َْ ًَِنُكْ َوًَػَُْس عَََػ َوَمػَوا

ِحاميً  أَْرَطْأمُت ِتِو وَ  ُ ػَُفوراً ريِذ َدْت ُكَُوُجنُكْ َواَكَن اغليِذ ا ثََعهنيِذ ٍَِىن ميِذ
(3 

 

)ًلول ظل ثعاىل ذهره اينس حوا أدعَػاءمك اشلٍػن أحللػمت أينسػاهبم جػنك آلابهئػم، ًلػول ًنخِػو  ًءًة:كال اًطربي عند ثفسريه 

ِ   ًلػول َلد ظىل ظل عََو وسؼل أحلق ينسة ًزد تأتَو حارزة، وال ثدعػو ًزػدا جػن َلػ د ، وكػوهل أ ُىػَو أَْكَسػًُ ِعنػَد اغليِذ

دعاؤمك إايمه آلابهئم ىو أعدل عند ظل وأظدق وأظوب من دعائنك إايمه ًؽري آابهئم، ًلول ثعاىل ذهره فإن أنػمت أهػا اًنػاس 

ن اكنػوا مػن أىػي مَػخنك، ػل ثعَهنوا آابء أدعَائنك من مه فذِس حومه إٍمم، وػل ثعرفومه فذَحلومه هبم فيػم إرػواننك يف ازلٍػن إ

ومواًَنك إن اكنوا حمررٍنك ًوُسوا تحِِنك .
(4 

 

روى اًحخاري عن عحد ظل جن لر رل ظل ع ٌل أن ًزد جن حارزة موىل رسول ظل ظػىل ظل عََػو وسػؼل مػا ونػا 

 ِ ْم ُىَو أَْكَسًُ ِعنَد اغليِذ   .ندعوه إال ًزد جن َلد حىت ن ل اًلرآن أ اْدُعومُهْ آِلاَبهِئِ
(5 

 

اكن اًنيب ظىل ظل عََو وسؼل كد ثخىن ًزدا ودعاه اتنو ، واكنت اًعرب ثفعي ذضل ، ًخخػىن اًرخػي مػواله :كال اًعٌَلء 

ندسة إًَو حىت نً ت اآلًة ، فرحع لك إينسان إىل ينس حو إال من ػل ٍىن هل ينسة معروف  أو ؼريه فِىون اتنا هل ًوارزو ًو

ًَِنُكْ .: ثعاىل فِضاف إىل مواًَو نٌل كال ظل ٍِن َوَمَوا يِذْم ثَْعَهَُنوا آاَبءمُهْ فَِإْرَواُننُكْ يِف ازلْف أ فَِإن ً
(6 

 

)ىذه اآلًة انخسة ؽلا اكنوا عََو من اًخخين وىو من ينسخ اًس نة ابًلرآن فػأمر أن ًػدعوا مػن دعػوا إىل  :وكال اًنلاس

 ٍىن هل والء معروف كال هل اي أ ي ًعىن يف ازلٍن .أتَو اؽلعروف فإن ػل ٍىن هل أب معروف ينس حوه إىل والئو فإن ػل
(7 

 

ازلٍن .
(7 

 

وظاىر اآلًة حرمة ثعهند دعوة اإلينسان ًؽري أتَو ، ًوعي ذضل فامي إذا اكنت ازلعوة عػىل اًوخػو اشلي :" كال الاًويس 

ثػريا مػا ًلػع ذضل اكن يف اجلاىََة ، وأما إذا ػل حىن نذضل نٌل ًلول اٍىدري ٌَعؽري عىل سػخِي اًخلػنن واًضػفلة اي اتػين ون 

عؼل من اآلًة أنو ال يوز اندساب اًضخط إىل ؼري أتَو، وعد ذضل تعضيم من اٍىدائر. فاًهاىر عدم احلرمة ... ًو
 (8 

 

                                              
 58 اًنحي 1)

 51-49 اًضورى 2)

 5 األح اب 3)

  217/ ص  21)ج  - ثفسري اًطربي 4)

  1795/ ص  14نخاب اًخفسري ابب أ ادعومه آلابهئم ىو اكسً عند ظل   )ج – حصَح اًحخاري 5)

  195/ ص  15)ج  -ىػ 1392 – 2تريوثً -دار إحِاء اًرتاث اًعريب  -زهراي حيىي جن رشف اًنووي   رشح حصَح مسؼل اليب6)

  119/ ص  14)ج  - ثفسري اًلرطيب 7)

  149/ ص  21)ج  - األًويس انهر ثفسري 8)
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نُكْ ُحنَاٌح ِفميَا أَْرَطْأمُت ِتِو  كال اًرازي )ًعين كول اًلائي ًؽريه اي تين تطًرػق اًضػفلة وكػول  :ويف كوهل ثعاىل َْ َ أ َوًََُْس عََ

ائي ًؽريه اي أيب تطًرق اًخعهمي ، فإنو مثي اخلطأ أال حرى أن اٌَؽو يف اٍميني مثي اخلطأ وسػ حق اٌَسػان فىػذضل سػ حق اًل

اٌَسان يف كول اًلائي اتين واًسيو يف كوهل اتين من ؼري كعد إىل إزحات اًِسة سواء .
 (1 

 

ََيُػنيِذ أ وَ :اؽلطَلة توضع محَيا فلال ثعاىل األمًلد رتً اًلرآن اٍىر( عدة  اِل أََخَُيُنيِذ أَن ًََضػْعَن مَحْ ُأْواَلُت اأْلَمْحَ
(2 

وذضل  

اًرشًعة اإلسالمِة كضت تخأحِػي اًعلوتػة عػىل اً انَػة احلامػي إىل حػني وضػع  إن،تي ألتَومراعاة حلق اًطفي يف اندساتو 

) حىت ثضعي ما يف تطنم  .وفلا ًلوهل عََو اًعالة واًسالم ٌَؽامدًة  أمومحَيا حٌلًة ٌَونني وعدم حتهنَهل وزر 
(3 

 

هحرية خػدا  أمهَة)ويف ىذه اًطحَعة ٌَِسة وكواعده :طحَعة اًِسة وكواعده  أمهَةكال ازلنخور عحد اٍىر( ًزدان يف 

ػة  أنواًػزنوات نػٌل  األىواءاًخالعة هبا وظَانهتا من  أووعدم ارذالطيا  األينسابالس خلرار اًعائةل وزحوت  فمػا ضػٌلنة كًو

اًؽػرابء  وإتعادعََو  أواًوزل واؿلافهة عىل مرن ه اًرشعي يف اؾلمتع وما ًرتثة عىل ىذا اؽلرن  من حلوق هل ًثحوت ينسة 

عن طًرق اًخخين من مضارنخو يف ينس حو احللِلي وىذا لكو مما انفردت تػو اًرشًػعة اإلسػالمِة وارذعػت تػو ممػا ال جنػد هل 

دمية واحلدًثة .مثَال يف اًرشائع اًلدمية واًلوانني اًوضعَة اًل
(4 

 

 :اثًثا : جسهنَة اًطفي

ػَك :ن نرى ىذا توضوح عندما نلرأ كػوهل ثعػاىلأاىمت اًلرآن اٍىر( تدسهنَة اًطفي اؽلًوود وينس خطَع  ُ أ اَي َزنَػِراييِذ ِإانيِذ نُخرَشْف

َّاً  . ُ ِمن كَْدُي مَسِ َعي هليِذ ىَي ًَْم جَنْ ُو حَيْ ِتُؽاَلٍم امْسُ
(5 

 

سػؼل أرػرج اًطػربي عػن كذػادة واجػن حػر  وزًػد جػن أه ظل حيػىي إلحِائػو إايه ابإلميػان ، و اكن كذادة ًلػول إمنػا سػٌل

انو ػل ٌسّم تو أحد كدهل. اآلًةواًسدي كوهلم يف ثفسري 
(6 

 

)ويف ثعَني امسو عََو اًسالم ثأهَد ٌَوعد وجرشًف هل عََو اًسػالم ، ويف َتعَعػو تػو حسػ امب ًعػرب : ًويسكال اآل

َّاً   أي رشٍاك هل يف الاسش حِر ػل ٌسم أحد كدهل تَحىي عىل مػا روي عػن اجػن  أ:عنو كوهل ثعاىل ُ ِمن كَْدُي مَسِ َعي هليِذ ًَْم جَنْ

عحاس وكذادة واًسدي واجن أسؼل مً د جرشًف وثفخمي هل عََو اًسالم ، وىذا نٌل كال اً خمرشي صػاىد عػىل أن األسػٌلء 

ابألثرة وإايىا اكنػت اًعػرب ثنحػي يف اًدسػهنَة ٍىوهنػا أنحػو وأنػوه وأنػ ه عػن  اًنادرة اًيت ال ٍاكد اًناس ٌس خعهنَوهنا خدٍرة

اًنزب .
(7 

 

)ويف إرداره س حلانو تأنو ػل ٌسم هبذا الاسش كدهل أحد فضَةل هل من هجخني األوىل أن ظل س حلانو ىػو  :كال اًضواكين

و ابسش ػل ًوضع ًؽريه ًفِد جرشًفو وثعهميو .اشلي ثوىل جسهنَخو تو وػل ٍلكيا إىل األتوٍن ، واجلية اًثانَة أن جسهنَخ
(8 

 

 اًعالح ًدسهنَة األطفال. تأىيوالاس خعانة  األسٌلء أفضيومن ىنا اس خحة ارذَار 

ظاحل فِخخار هل اسٌل ٍرثضَو . إىل)وم ا اس خححاب ثفًوغ جسهنَخو  :كال اًنووي
( 9 

 

                                              
 . 194/ ص  26)ج  -ثفسري اًرازي   1)

 .4اًطالق   2)

 . 119/ ص  5)ج  -حصَح مسؼل نخاب احلدود ابب من اعرتف عىل نفسو ابً ان  3)

 .  317/ ص 9)ج -اؽلرأة  أحاكماؽلفعي يف  4)

 .7مر(  5)

 . 148-147/ ص  18)ج  -انهر ثفسري اًطربي  6)

 .  65/ ص  16)ج  -ويس فسري األً 7) 

 . 323/ ص  3)ج  -عاػل اٍىذة  –فذح اًلدٍر اجلامع تني فين اًرواًة وازلراًة من عؼل اًخفسري ؿلهند جن عًل جن َلد اًضواكين  8)

  269/ ص  7)ج  -رشح اًنووي عىل مسؼل  9)
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ػا وَ :ًولد اىمت اًلرآن اٍىر( تدسهنَة مر( فلال ثعاىل َضػَعهْتَا كَاًَػْت َربْف ِإينْف َوَضػْعهُتَا ُأنػَظ َواغّلُ أَْعػؼَلُ ِتهَنػا َوَضػَعْت أ فََهَنيِذ

َطاِن اًريِذ  َْ يِذهَتَا ِمَن اًضيِذ ٍ هُتَا َمْرَ(َ ِوِإينْف ُأِعَُذَىا ِتَم َوُذرْف َْ نَُر اَكأُلنَظ َوِإينْف مَسيِذ ِحمِي  .َوًََُْس اشليِذ
(1 

 

سهنَة ًوم اًوالدة نٌل ىو اًهاىر من اًسػ َاق ألنػو رشع مػن كدَنػا، وكػد حػ  كال اجن نثري )فِو دالةل عىل حواز اًد 

ملررا وتذضل زحدت اًس نة عن رسول ظل ظىل ظل عََو وسؼل حِر كال )وزل يل اٌََةل وزل مسَخو ابسش أيب إجراىمي  .
(2 

 

إجراىمي  .
(2 

 

، ثعػاىلخلػري، واًخلػرب إىل ظل حِػان )مػر( يف ًؽػهتم معنػاه اًعاتػدة ، أرادت هبػذه اًدسػهنَة اًخفػاؤل ًيػا اب أتػووكال 

ة ذٍرهتػا مػن ذواًخرضػع إًَػو تػأن ٍىػون فعَيػا مطاتلػا المسيػا وأن ثعػدق فمػا ظ ػا هبػا ، أال حػرى إىل إعاذهتػا ابعل وإعػا

اًض َطان وخاطحت ظل هبذا اٍالكم ًرتثة الاس خعاذة عََو .
(3 

 

ة فِغ هحري من الاىػامتم تدسػهنَة األطفػال ومما ثلدم ًهير خََا عناًة اًلرآن اٍىر( تدسهنَة األطفال ويف  اًس نة اًنحًو

ؽلػا يف ذضل مػن ثػأزري نفيسػ عػىل  أحسػناحلس نة والاتخعاد عن اًدسهنَة ابسش كدَح وثحػدًَيا إىل مػا ىػو  األسٌلءوارذَار 

ػة اؽلطيػر  وألننااًطفي،  ة ٍوىننػا نىذفػي نححر حبثنا ىذا يف اًلرآن اٍىر( فال ٌسعنا ثناول اؽلوضوع من هجة اًسػ نة اًنحًو

، فعن أيب ازلرداء كال كال رسػول ظل ظػىل ظل عََػو وسػؼل )إنػنك ابألسٌلءحبدًر واحد ًهير فِو مدى الاىامتم اًنحوي 

ثدعون ًوم اًلِامة تأسٌلئنك وأسٌلء آابئنك فأحس نوا أسٌلءمك .
(4 

 

 راتعا : اًنفلة عىل اًطفي

ذضل  وألخػي أمػون ًوزل فنط عىل مراعاثو وىو حنني يف تطػن أ حىت من كدي أحاكماًلد كرر اًلرآن اٍىر( ٌَطفي 

َاءً م أ ، األمن اجلنني ًخؽذى عن طًرق اً وج تذضل مراعاة ٌَطفي أل وأمر ،ن اكنت مطَلةإو األمابًنفلة عىل  األمور أًو

ََيُ :كال ثعاىل ٍي فََأنِفُلوا عَََْمِنيِذ َحىتيِذ ًََضْعَن مَحْ نيِذ  أ َوِإن ُننيِذ ُأواَلِت مَحْ
(5 

 

كال اًفلياء رة اًنّفلة واًّسىىن ٌَلامي اؽلطَّلة طالكا رحعَّا أو ابئنا حػىّت ثضػع محَيػا ، وذضل ابثّفػاق اًفليػاء ًلػوهل 

ََيُنيِذ   وثخأند ىذه اًنفلة ٌَ وخة احلامػي عػىل ٍي فََأنِفُلوا عَََْمِنيِذ َحىتيِذ ًََضْعَن مَحْ طَليػا  إذازوهجػا  ثعاىل أ َوِإن ُننيِذ ُأواَلِت مَحْ

.مراعاة حلق اجلنني تي حىت ًو أجرأت زوهجا من حلوكيا ُث ثحني محَيا فإن اإلنفاق عَما ال ًدخي يف اإلجراء
(6 

 

وس ملي اجن حميَة رمحو ظل عن امرأة طَليا زوهجا زالاث وأجرأت اً وج من حلوق اً وحِػة كدػي عَهنيػا ابذلػي فَػٌل ابن 

وز ًيا ذضل أم ال ؟ فأخاب إذا اكن األمر نٌل ذهر ػل ثدخي نفلػة اذلػي يف اإلجػراء اذلي طاًحت اً وج تفرض اذلي فيي ي

واكن ًيا أن ثطَة نفلة اذلي ًوو عَهنت ابذلي وأجرأثو من حلوق اً وحِة فلً ػل ًدخي يف ذضل نفلػة اذلػي ألهنػا رػة 

تعد زوال اًناكح ويه واحدة ٌَحهني يف أظير كويل اًعٌَلء نأحرة اًرضاع.
(7 

 

                                              
 36آل لران  1)

 -وثواضػعو وفضػي ذضل  اًعحَان واًعَال -ظىل ظل عََو وسؼل-ئي ابب رمحخو   وانهر حصَح مسؼل نخاب اًفضا33/ ص  2)ج  -ثفسري اجن نثري  2)

  76/ ص  7)ج  -

/  2)ج  -م 1992ىػػ / 1413 – 2ط –اًلػاىرة  –دار اٍىذػاب اإلسػال   – ثفسري اًححر اؿلًَ ؿلهند جن ًوسف اًضيري ابيب حِػان الاندًيسػ 3)

  439ص 

 . 715/ ص  2)ج  -ألسٌلء ابب يف ثؽَري ا األدبسنن أيب داود نخاب   4)

 .6اًطالق   5)

ت  –داراًسالسي   - 2ط –  اؽلوسوعة اًفليَة 168/ ص  18)ج  -انهر ثفسري اًلرطيب   6)  .  274/  16ىػ )  1427 -اٍىًو

م 2115ىػػ / 1426 - 3ط –ار اًوفػاء د -وع اًفذاوى ًخلي ازلٍن أتو اًعحاس أمحد جن عحد احلَمي جن حميَة احلراين حتلِق أنور اًحاز وعامر اجل ار  ٍل7) 

 .  361/ ص  32م ) ج2115
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فانذاك ال  إذنوال ًلطع اً وج اًنفلة عن زوحذو ًطاؽلا يه يف تُذو ، أما إذا ينزشت وررحت من تُذو تؽري  أن واألظي

اكنت حامال ألن نفلة احلامػي ذلَيػا ال ًيػا ، وىػو  إذاجس خحق اًنفلة ، وثحلى اًنفلة يف ذمذو مراعاة ٌَونني اشلي يف تط ا 

وىو إحدى اًرواًخني عن أمحد جن حنحي. كول اؽلاٍىِة ، وكول عند اًضافعَة ،
(1 

   

 وجض متي اًنفلة عىل اًؽذاء واؽلسىن واؽلَخس واًعالج وازلواء ويف ىذا حٌلًة ٌَونني من أمراض سوء اًخؽذًة.

ُ أ َوعىَل اًهَْنْوًُوِد هَلُ ِرْزُكيُنيِذ َوِنْسَوهُتُنيِذ اِبًهَْنْعُروِف اَل حلَُكيِذُف نَْفٌس ِإاليِذ ُوْسَعيَ:كال ثعاىل َىا َواَل َمْوًُػوٌد هليِذ ٌة ِتَوزَلِ ا اَل ثَُضآريِذ َوازِلَ

ِه َوعىََل اًَْواِرِث ِمثُْي َذضِلَ   ِتَوزَلِ
(2 

 

اًرزق يف ىذا احلنك اًطعام اٍاكيف، وَّف ىذا دًَي عىل وحػوب نفلػة اًػوزل عػىل اًػوازل ًضػعفو و ػ ه،  :كال اًلرطيب

ػٍي فَػَأنِفُلوا عَََػْمِنيِذ   أل:تواسطهتا يف اًرضاع نٌل كػال ن اًؽذاء ًعي إًَووسٌله ظل س حلانو ًيم، أل ن أ َوِإن ُنػنيِذ ُأواَلِت مَحْ

اًؽذاء ال ًعي إال ثسخهبا ، وأمجع اًعٌَلء عىل أن عىل اؽلرء نفلة وزله األطفال اشلٍن ال مال هلم.
(3 

 

عوضيا عٌل  إىل اًلال ًَجربه عىل أمرىاحرفع  أنكطع اً وج اًنفلة ع ا فَيا  وإذا يف فرتة انلطػاع اًنفلػة  أنفلذوذضل ًو

تىيِذنت من ماهل أن ثأخذ منو ٌَنفلة ًوو من ؼري إذنو أو من ؼػري ارذَػاره ألن ىػذا حػق زوحذػو  إذا أًضاع ا، ويوز ًيا 

فسػيا وعػىل يف ماهل وكد أذن اًنيب ظىل ظل عََو وسؼل ٌَ وخة أن ثأخذ من مال زوهجا دون عَهنو ًإلنفاق عىل ن  وأوالده

 أوالدىا .

اي رسول ظل إن أاب سفِان رخي حشَح ًوُس ًعطَين ما ٍىفِين ووزلي إال مػا  :فعن عائضة أن ىند تِت عخحة كاًت

)خذي ما ٍىفِم ووزلك ابؽلعروف .:أخذت منو وىو ال ًعؼل فلال 
(4 

  

ثعػاىل أ اِبًهَْنْعػُروِف اَل حلَُكيِذػُف نَْفػٌس يف عرف اًرشع من ؼري ثفًرً وال إفراط كػال ظل  أيٍى ا ثأخذ منو ابؽلعروف 

ِإاليِذ ُوْسَعيَا  
(5 

 

)كوهل ثعاىل أ اِبًهَْنْعُروِف   ًعين عىل كػدر حػال األب مػن اًسػعة واًضػَق نػٌل كػال ثعػاىل:يف سػورة  :كال اجن اًعريب

نفِ  َُ ِو ِرْزُكُو فََْ َْ َ ن َسَعخِِو َوَمن ُكِدَر عََ نِفْق ُذو َسَعٍة مْف َُ ًِ ُ  اًطالق أ  ا آَ ُه اغليِذ ْق ِمهنيِذ
(6. 

 

معرسا اعسػارا ال ٌسػ خطَع ان ًنفػق أي  األباًنفلة عىل األطفال إىل انو حىت ًو اكن  أحاكم أزحاتيف  األمرووظي 

  ء فانو ال ًعفى عن اًنفلة ٌَطفي.

ن هل ذمػة ثثخػت كال اجلعاص )فأوحهبا عََو ابؽلعروف ًوو اكن معرسا ال ًلدر عىل  ء ػل َيػرج عػن حػنك اآلًػة أل

فما اًنفلة ابؽلعروف حىت إذا وخدىا أعطاىا .
(7 

 

أ َوعىََل اًَْواِرِث ِمثُْي َذضِلَ   كال اًلرطيب وكػد حػرا اًحخػاري ابب وعػىل اًػوارث مثػي ذضل،  :ثعاىلويف كوهل 

أىب سػَهنة وػل ، وساق حدًر أم سَهنة وىند، واؽلعىن فِو أن أم سَهنة اكن ًيا أتناء مػن  ءوىي عىل اؽلرأة منو 

                                              
 .  274/  16اؽلوسوعة اًفليَة )   1)

 .233اًحلرة   2)

 . 163/ ص  3)ج  -فسري اًلرطيب ث   3) 

 . 2152/ ص  5نخاب اًحَوع ابب من أحرى أمر األمعار عىل ما ًخعارفون تُ م يف اًحَوع واإلخارة واؽلىِال واًوزن )ج  –حصَح اًحخاري  4)

 .233اًحلرة   5)

 .7اًطالق   6) 
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ٍىن هلم مال فسأًت اًنيب ظىل ظل عََو وسؼل فأخربىا أن ًيا يف ذضل أحرا ، فػدل ىػذا احلػدًر عػىل أن نفلػة تِمػا ال 

رة عَما، ًوو وحدت عَما ػل ثلي ٌَنىب ظىل ظل عََو وسؼل ًوست تخارنهتم ، وأما حػدًر ىنػد فػإن اًنػيب ظػىل ظل 

، فاس خدل اًحخػاري مػن  األب، وػل ًوحهبا عَما نٌل أوحهبا عىل األبهتا ونفلة تِما من مال عََو وسؼل أطَليا عىل أخذ نفل

يف حِاة اآلابء فىذضل ال ًَ الن مبوت اآلابء ، وأمػا كػول مػن كػال إن اًنفلػة  األتناءنفلات  األالاتىذا عىل أنو ؽلا ػل ًَ م 

عىل لك ذى رل حمرم إذا اكن فلريا. واٍىسوة عىل لك ذى رل حمرم حفوخو أن عىل اًرخي أن ًنفق
(1 

 

واكن لػر جػن اخلطػاب رل ظل عنػو كػد فػرض  ،مػن كدػي إًَػورشًعة اإلسالم اعخِت ابًطفي عناًة ػل جس حق  إن

اًعطاء ٍلك مًوود ًوزل يف اإلسالم، سواء أاكن فلرًيا أم ػنًَّا، واكن ذضل ًحدأ تعد اًفطام ، فأظحح اًناس ًخعجَون فطػام 

ًَناًوا اًعطاء، فأمر مناداي ًنادي تأاليِذ ثعجَوا أوالدمك عن اًفطام، فإان نفرض ٍلك مًوود يف اإلسػالم، ونخػة تػذضل أتناهئم 

إىل اآلفاق.
(2 

 

 :خامسا : رضاعة اًطفي

واًعناًػة تػو حصَّػاً ونفسػ َاًًو، ولكػف ظل سػ حلانو وثعػاىل  أمػوًلد نفي اًلرآن اٍىر( ٌَطفي احلػق يف رضػاعخو مػن 

ًِهَنػْن أََراَد أَن ًُػمِتيِذ  أنحبسن حرتُذو واًلِام حبلوكو إىل األتوٍن  ٍُْرِضْعَن أَْواَلَدُىنيِذ َحْوًنَْيِ اَكِمَنَْيِ  اُت  ًنفطم فلال ثعاىل:أ َواًَْوازِلَ

َضاعََة َوعىَل اًهَْنْوًُوِد هَلُ ِرْزُكيُنيِذ َوِنْسَوهُتُنيِذ اِبًهَْنْعُروِف اَل حلَُكيِذُف نَْفٌس ِإاليِذ وُ  ِه اًريِذ ُ ِتػَوزَلِ َىػا َواَل َمْوًُػوٌد هليِذ ٌة ِتَوزَلِ ْسَعيَا اَل ثَُضػآريِذ َوازِلَ

هَنػا َوِإنْ  ْ هَُنا َوجََضاُوٍر فَػاَل ُحنَػاَح عَََْمِ ِضػُعوْا أَْواَلَدمُكْ فَػاَل  َوعىََل اًَْواِرِث ِمثُْي َذضِلَ فَِإْن أََراَدا ِفَعااًل َعن حََراٍض مْف أََردمْتْ أَن جَْسرَتْ

َ ُحنَ  يِذُلوْا اغّلَ َواْعَهَُنوْا أَنيِذ اغّلَ ِتهَنا ثَْعهَنَُوَن ت ا آثَُْمُت اِبًهَْنْعُروِف َواث يِذهْنمُت ميِذ نُكْ ِإَذا َسَ َْ َ ِعرٌي  اَح عََ
(3 

 

ذهر اجن اًعريب ان عىل اًوازلات إرضاع أوالدىن حًوني اكمَػني يف حػال اً وحِػة ، وىػو عَمػا إن ػل ًلدػي ؼريىػا ، 

عدم األب الرذعاظيا تو.وىو عَما إذا 
(4 

 

أ أَْواَلَدُىنيِذ   رصح ابؽلفعول مع هونو معَوما ، إميػاء إىل أحلِػة اًػوازلات تػذضل وإىل حػرػَهبن :)كال اجن عاصور وكوهل 

فِو ألن يف كوهل أوالدىن ثذنريا ًين تداعي احلنان واًضفلة ، فعىل ىذا اًخفسري وىو اًهاىر من اآلًة واشلي عََو مجيور 

ف ًُست اآلًة واردة إال ًحَان إرضاع اؽلطَلات أوالدىن ، فإذا رامت اؽلطَلة إرضاع وزلىػا فيػيي أوىل تػو ، سػواء اًسَ

اكنت تؽري أحر أم طَحت أحر مثَيا ، وشلضل اكن اؽلضيور عن ماضل أن األب إذا وخد من حرضع هل ؼري األم تدون أحػر 

وتأكي من أحر اؽلثي ، ػل ية إىل ذضل .
(5 

 

ًِهَنػْن أََراَد أَن ًُػمِتيِذ :افعيكال اًض ٍُْرِضػْعَن أَْواَلَدُىػنيِذ َحػْوًنَْيِ اَكِمََػنْيِ  اُت   )واحذج يف احلًوني تلػول ظل ع وخػي أ َواًْػَوازِلَ

ْ هَُنا  َضاعََة   ُث كال  عي ع  وخي تام اًرضاعة حًوني اكمَني وكال أ فَِإْن أََراَدا ِفَعااًل َعن حََراٍض مْف فَػاَل ُحنَػاَح ٍر َوجََضػاوُ اًريِذ

ػود عػن حػرال وازلًػو وجضػاورىٌل كدػي احلػًوني عػىل أن ذضل إمنػا ٍىػون هَنا   فدل إرخاظو خي زناؤه يف فعػال اؽلًو  عَََْمِ

                                              
دار  -اًفضي أمحد جػن عػًل جػن اػر اًعسػلالين اًضػافعي    وانهر فذح اًحاري رشح حصَح اًحخاري اليب171/ ص  3)ج  -  نهر ثفسري اًلرطيب 1)
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ابحامتعيٌل عىل فعاهل كدي احلًوني ، وذضل ال ٍىون وظل أعؼل إال ابًنهر ٌَهنًوود مػن وازلًػو أن ٍىػوان ٍػراين فعػاهل كدػي 

إتام اًرضاع هل ًعةل .احلًوني خريا من 
(1 

 

ٍُْرِضْعَن ...  :وكال اجلعاص عند ثفسري كوهل ثعاىل اُت  )ظاىره اخلرب ٍوىنو معَوم من مفيوم اخلطػاب أنػو ػل :أ َواًَْوازِلَ

أنػو فٌَل اكن يف اًوازلات من ال ٍرضع عؼل أنو ػل ٍرد تو اخلرب وال خػالف أًضػا يف  ةٍرد تو اخلرب ألنو ًو اكن خربا ًوخد خمرب 

ػل ٍرد تو اخلرب وإذا ػل ٍىن اؽلراد حلِلة اٌَف  اشلي ىو اخلرب ػل َيي من أن ٍىون اؽلراد إياب اًرضػاع عػىل األم وأمرىػا 

يِذْعَن ِتَأنُفِسيِنيِذ زاََلزََة ُكُرَوٍء   ت يِذلَاُت ًرََتَ تو إذ كد ٍرد األمر يف ظَؽة اخلرب نلوهل أ َواًهُْنَطَ
(2 

اع وأن ًٍرد تػو إزحػات حػق اًرضػ 

 ًيم وإن أىب األب أو ثلدٍر ما ًَ م األب من نفلة اًرضاع فٌَل كال يف آًة أرػرى أ فَػِإْن أَْرَضػْعَن ٍَػنُكْ فَػآثُوُىنيِذ ُأُحػوَرُىنيِذ 

 
(3 

ِضُع هَلُ ُأْرَرى  :وكال ثعاىل:  مُتْ فََسرُتْ أ َوِإن ثََعادَشْ
(4 

 دل ذضل عىل أنػو ًػُس اؽلػراد اًرضػاع صػاءت األم أو أتػت وأهنػا 

خمرية يف أن حرضع أو ال حرضع فؼل ًحق إال اًوهجان اآلرران وىو أن األب إذا أىب اسرتضػاع األم أخػرب عََػو وإن أنػ  مػا 

ًَ مو يف نفلة اًرضاع ٌَحًوني فإن أىب أن ًنفق نفلة اًرضاع أن  م ٌل ػل يرب عََو .
(5 

 

َىػا  :تلػوهل ثعػاىل)حعي ظل األم أحق جرضاع اًوزل ىذه اؽلدة ُث أنػد ذضل  :وكال ٌة ِتَوزَلِ أ اَل ثَُضػآريِذ َوازِلَ
(6 

ًعػين وظل  

أعؼل أهنا إذا رضُت تأن حرضع مبثي ما حرضع تو ؼريىا ػل ٍىػن ًػيب أن ًضػارىا فِدفعػو إىل ؼريىػا وىػو نػٌل كػال يف آًػة 

ِضُع هَلُ ُأْرػَرى   فػؼل ٌسػلً أررى أ فَِإْن أَْرَضْعَن ٍنَُكْ فَآثُوُىنيِذ ُأُحوَرُىنيِذ    عَيا أوىل ابًرضاع ُث ك مُتْ فََسرُتْ ال أ َوِإن ثََعادَشْ

حليا من اًرضاع إال عند اًخعادش وحيمتي أن ًٍرد تو أهنا ال ثضار توزلىا إذا ػل َترت أن حرضعو تأن ًنرع م ػا ٍوىنػو ًػؤمر 

اً وج تأن حيرض اًهرئ إىل عندىا حىت حرضعو يف تُهتا .
(7 

 

ِضػُع هَلُ ُأْرػَرى   ٌسػري معاثحػة ًػيم إذا ثعػادشت ، نػٌل ثلػول ؽلػن جس خلضػَو حاخػة كال اتو حِان )ويف كػوهل  أ فََسرُتْ

فِخواَّن س َلضما ؼريك، حًرد ًن ثحلى ؼري ملضَة وأنت مَوم .
(8 

 

 ابألحػرأن حرضع اس خأحر ًوزله أررى، فإن ػل ًلدي أخربت أمو عػىل اًرضػاع  األم)وكال اًضلاك إن أتت 
(9 

وكِػي  

األوىل عىل إياب اإلنفاق عىل اؽلرضعة من أخي رضاعيا اًوزل ، اكنت يف اًععهنة أم ال. دًت اآلًة
(10 

 

 :سادسا : ماكنة اًطفي اًَدمي يف اًلرآن اٍىر(

نثرية وذضل مراعاة ًهروفو اًنفس َة تعد فلػد  آايتاًلرآن اٍىر( عناًة فائلة ابًَدمي ، وحغ عىل رعاًخو يف  أوىلًلد 

وراعى اًلػرآن ىػذه احلػاةل اًنفسػ َة مراعػاة دكِلػة حِػر كػال ظل  الانىسار ء من اشلل أو اًلير أوأتَو، فلد حيس ثيش
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ًُِطومُهْ فَِإْرَواُننُكْ َواغّلُ ًَْعؼلَُ  ا يِذيُْم َخرْيٌ َوِإْن َُتَ ََخَاَمى ُكْي ِإْظاَلٌح ً َِِح َوًَػْو َصػاءثعاىل أ َوٌَْسَأًُونََم َعِن اًْ اغّلُ   اًهُْنْفِسػَد ِمػَن اًهُْنْعػ

)ألْعنَخَنُكْ ِإنيِذ اغّلَ َع ٌٍِ  َحِىمٌي  .
1
  

ػْ ُْم ُرْصػداً  أموالرعاًة  أحاكموكال ثعاىل:مدَنا  َ ِإَذا تَََُؽوْا اًػنْفاَكَح فَػِإْن آينَْسػمُت مْف ََخَاَمى َحىتيِذ األطفال وحلوكيم أ َواتْخََُوْا اًْ

ْم أَْمَواًَيُْم َواَل ثَْألُكُو  ََْألُكْ اِبًهَْنْعػرُ فَاْدفَُعوْا ِإٍَْمِ وْا َوَمن اَكَن ػَنَِّاً فَََُْْسخَْعِفْف َوَمن اَكَن فَِلرياً فََْ افاً َوِتَداراً أَن ٍَْىرَبُ وِف فَػِإَذا َىا ِإدْشَ

ْم َونَفَى اِبغّلِ َحِسُداً  ْم أَْمَواًَيُْم فََأْصيُِدوْا عَََْمِ َدفَْعمُتْ ِإٍَْمِ
(2 

 

وعد ذضل من كيره وىػو حػرام وحػذر مػن عػدم ، ء ًوو جلكهنة  تأيإىل اًَدمي  ساءةاإلًلد حذر اًلرآن اٍىر( من 

ن ثضػَفيٌل ومػع أ أتػتاًلًرة اًػيت  وأىيحبسن معامَهتم وان اكن تدون ملاتي نٌل حعي مع اخلرض وموىس  وأوىص إهرامو

ا اًِْجَداُر فَػاَكَن  يِذيهَُنػا ذضل فلد تىن ٌََدميني خدارمه تدون ملاتي كال ثعاىل:أ َوأَميِذ خَػُو نَػزٌن ً ًُِؽاَلَمػنْيِ ًَِدميَػنْيِ يِف اًهَْنِدًنَػِة َواَكَن حَتْ

ْفػَم وَ  ت ػن ريِذ ًة مْف مُهَا َوٌَْسخَْخرَِخا نَزَنمُهَا َرمْحَ ًِلاً فََأَراَد َرتَْم أَْن ًَْحَُؽَا أَُصديِذ َمػا فََعَُْخػُو َعػْن أَْمػرِي َذضِلَ ثَْأِوًػُي َمػا ًَػْم َواَكَن أَتُومُهَا َظا

 َ ِو َظرْباً  ج َْ َ ْسِطع عيَِذ
(3 

ََِدمَي  :وكال ثعاىل  أ الَكيِذ تَي اليِذ حُْىرُِموَن اًْ
(4 

ََِدػمَي فَػاَل ثَْليَػْر  :وكال ثعاىل  ا اًْ أ فََأميِذ
5
وكػرن ظل سػ حلانو  

ُب اِبزلْف :س حلانو وثعاىل اشلي ٍ ر اًَدمي ٍو حره ابًضخط اشلي ٍىذب ابزلٍن كػال ثعػاىل ٍُىَػذْف ي  ِ ٍػِن * فَػَذضِلَ أ أََرأًَْػَت اشليِذ

ََِدمي   ي ًَُدْع اًْ ِ اشليِذ
(6 

 

، وحػع اؽلػاوردي أن اًَدػمي ًلػال يف تػين آدم يف  األم، ويف اٍهبامئ تفلد األب)واًَمت يف تين آدم تفلد  :كال اًلرطيب

، واألول اؽلعروف وأظهل الانفراد ًلال ظيب ًدمي أي منفرد من أتَو . األمفلد 
(7 

 

ُه  )كال اجن عحاس ؽلا ن    يِذػيِت يِهَ أَْحَسػُن َحػىتيِذ ًَْحَُػَغ أَُصػديِذ ََِدػمِي ِإاليِذ اِبً ًت أ َواَل ثَْلَرتُػوْا َمػاَل اًْ
(8 

عً ػوا أمػوال اًَخػاىم،  

ًُِطومُهْ فَِإْرَواُننُكْ َواغّلُ ًَْعػؼَلُ اًهُْنْفِسػَد ِمػَن اًْ  ا َِحِ فذهروا ذضل ًرسول ظل ظىل ظل عََو وسؼل فزًنت أ َوِإْن َُتَ َوًَػْو َصػاء  هُنْعػ

اغّلُ ألْعنَخَنُكْ  
(9 

خفاًطومه . 
(10 

 

َْفِة َواَل ثَػأْ  ًُوْا اًَْخِحَُر اِبًطيِذ ََخَاَمى أَْمَواًَيُْم َواَل ثَدَدَديِذ ٍِنُكْ كال اجن نثري عند ثفسري كوهل ثعاىل أ َوآثُوْا اًْ لُكُوْا أَْمػَواًَيُْم إىل أَْمػَوا

يِذُو اَكَن ُحواًب نَِحرياً   ِإن
(11 

مر ثعاىل تدفع أموال اًَخاىم إٍمم إذا تَؽوا احلؼل اكمةل موفرة، ٍو يى عن ألكيا ومضيا إىل أمواهلم )ًأ 

َْفِة   كال سعَد جن اؽلسُة واً ىػري ال ثعػً الػ والً  ًُوْا اًَْخِحَُر اِبًطيِذ وثأخػذ مسَنػا ، وكػال إجػراىمي  ًويذا كال أ َواَل ثَدَدَديِذ

اًَدػمي، ويعػي فمػا  ذ حِدا ، وكال اًسدي اكن أحدمه ًأخذ اًضاة اًسػهنَنة مػن ػػماًنخعي واًضلاك ال ثعً زائفا وثأخ

لول درمه تدرمه . طرح ماكنو اًً ف ًو أخذ ازلرمه اجلَد ًو لول صاة ثضاة، ًو ماكهنا اًضاة اؽلي وةل ًو
(12 
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وشلضل حػذر اًلػرآن اٍىػر( تؽري حق  لك ىذه اآلايت وؼريىا ثؤند نفاةل حلوق اًَدمي وابؽللاتي معاكدة آلك مال اًَدمي

خورأ عىل ألك  ٍػَن ًَػْألُكُونَ  اًَخاىم أموالحتذٍرا صدًدا ؽلن ًخطاول ًو ِ  أَْمػَوالَ  ظٌَلً تؽري حق، فلال ظل خي وعػال أ ِإنيِذ اشليِذ

ََْعََْونَ  ْم اَنراً َوَس يِذهَنا ًَْألُكُوَن يِف تُُطوهِنِ ََخَاَمى ُظٌَْلً ِإن َسِعرياً  . اًْ
(1 

 

 :األطفالذان ساتعا : اسدئ

كال اجن نثري )أمر ظل ثعاىل اؽلؤمنني أن ٌس خأذهنم خدالم ممػا مَىػت أميػاهنم وأطفػاهلم اشلٍػن ػل ًحَؽػوا احلػؼل مػ م يف 

يِػرَيةِ  ػَن اًهيِذ ََاجنَُك مْف    زالزة أحوال األول من كدي ظالة اًؽداة؛ ألن اًناس إذ ذاك ٍىونون نَاما يف فرصيم أ َوِحنَي ثََضُعوَن زِ

يف وكت اًلَِوةل؛ ألن اإلينسان كد ًضع زَاتو يف ثطل احلال مع أىػهل، أ َوِمػن تَْعػِد َظػاَلِة اًِْعَضػاء   ألنػو وكػت اًنػوم،  أي

فِؤمر اخلدم واألطفال أال هوهنوا عىل أىي اًحُت يف ىذه األحوال .
(2 

 

ٍنَ  ِ ًَُِْسخَْأِذننُكُ اشليِذ ٍَن آَمنُوا  ِ اٍت ِمػن كَْدػِي  كال ظل ثعاىل أ اَي أَْهَا اشليِذ ٍَن ًَْم ًَْحَُُؽوا اًُْلؼُلَ ِمننُكْ زَػاَلَث َمػريِذ ِ َمََىَْت أًَهَْناُننُكْ َواشليِذ

يِذػنُكْ ًَػ  يِػرَيِة َوِمػن تَْعػِد َظػاَلِة اًِْعَضػاء زَػاَلُث َعػْوَراٍت ٍ َن اًهيِذ ََاجنَُك مْف مْ َظاَلِة اًْفَْوِر َوِحنَي ثََضُعوَن زِ نُكْ َواَل عَََػْمِ َْ ُحنَػاٌح  َُْس عَََػ

َِػمٌي َحِىػمٌي  ُ عَ ُ ٍَػنُكُ اآلايت َواغليِذ ُ اغليِذ نُك تَْعُضػنُكْ عَػىَل تَْعػٍغ نَػَذضِلَ ًَُحػنيْف َْ َ افُوَن عََ * َوِإَذا تَََػَغ األطفػال ِمػننُكُ اًُْلػؼُلَ تَْعَدُىنيِذ َطويِذ

 ُ َِيِْم نََذضِلَ ًَُحنيْف ٍَن ِمن كَْد ِ َِمٌي َحِىمٌي  فَََُْْسخَْأِذنُوا ىَكَ اْسخَْأَذَن اشليِذ ُ عَ ُ ٍنَُكْ آاَيثِِو َواغليِذ اغليِذ
(3 

 

وإًضػػاح حػػالهل وحرامػػو، وكػػال أ فَََُْْسػػخَْأِذنُوا   وػل ًلػػي  إلحاكمػػوكػػال اًلػػرطيب )وىػػذا تَػػان مػػن ظل عػػ  وخػػي 

ًَُِْسخَْأِذننُكُ   الن األطفال ؼري خماطحني وال مذعحدٍن ، وكال     فَُس خأذنومك ، وكال يف األوىل اجػن حػر  كَػت ًعطػاء أ أ 

دا ، وكػال َوِإَذا تََََغ األطفال ِمننُكُ اًُْلؼُلَ فَََُْْسخَْأِذنُوا   كال واحة عىل اًناس أن ٌس خأذنوا إذا احذَهنوا، أحرارا اكنػوا أو عحَػ

أتو إإاق اًف اري كَػت ًالوزاعػي مػا حػد اًطفػي اشلي ٌسػ خأذن ؟ كػال أرتػع سػ نني، كػال ال ًػدخي عػىل امػرأة حػىت 

 .اآلًةخأذن ، وكاهل اً ىري أي ٌس خأذن اًرخي عىل أمو، ويف ىذا اؽلعىن نً ت ىذه ٌس  
(4 

 

وعن اجن عحاس أن رخَني سأاله عػن الاسػدئذان يف اًػثالث عػورات اًػيت أمػر ظل هبػا يف اًلػرآن، فلػال هلػم اجػن 

تَوهتم فرمبا فاخأ اًرخي خادمو أو عحاس )إن ظل س خري حية اًسرت، اكن اًناس ًُس هلم س خور عىل أتواهبم وال اال يف 

ت اًػيت مسػى ظل ، ُث خػاء ظل عػ  وخػي اوزله أو ًدميو يف اره وىو عىل أىهل، فأمرمه ظل أن ٌس خأذنوا يف ثطل اًعور

تعد ابًس خور فخسً عَمم يف اًرزق فاَتذوا اًسػ خور واَتػذوا احلجػال، فػرأى اًنػاس أن ذضل كػد نفػامه مػن الاسػدئذان 

تو . اشلي أمروا
(5 

 

ٍَن َمََىَْت أًَهَْنػا ِ ًَُِْسخَْأِذننُكُ اشليِذ ٍَن آَمنُوا  ِ ُننُكْ إىل آرػر كال اجن عحاس )حرك اًناس زالث آايت فؼل ًعهنَوا هبنأ اَي أَْهَا اشليِذ

ََخَاَمى َواًهَْنَسب نْػُو  اآلًة، واآلًة اًيت يف سورة اًِساءأ َوِإَذا َحرَضَ اًِْلْسهَنَة ُأْوًُوْا اًُْلْرىَب َواًْ ِننُي فَػاْرُزُكومُه مْف
(6 

واآلًػة اًػيت يف 

ِ أَثْلَبمُكْ   احلوراتأ ِإنيِذ أَْنَرَمنُكْ ِعنَد اغليِذ
(7  .(8 
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كال اجن اجلوزي وأن  عٌَلء اؽلفرسٍن عىل أن ىذه اآلًة حموكة ، وممن روي عنو ذضل اجن عحػاس ، واًلػاسش جػن َلػد 

جن اؽلسُة أهنا مِسوخة تلوهل أ وِإذا تَغ األطفال مػننك احلُػؼُل فَُسػ خأِذنوا ، وخاجر جن ًزد ، واًضعيب ، وح  عن سعَد 

  ، واألول أ  ألن معىن ىذه اآلًة وِإذا تَغ األطفال مننك ، أو مػن األحػرار احلػؼل فَُسػ خأذنوا أي يف مجَػع األوكػات يف 

ٍىدػار اشلٍػن مه كػدَيم يف اًوحػود ، ومه اشلٍػن ازلرول عََنك أ نٌل اس خأذن اشلٍن ِمْن كَْدَيم  ًعين نػٌل اسػ خأذن األحػرار ا

ُأمروا ابالسدئذان عىل لك حال؛ فاًحاًغ ٌس خأذن يف لك وكت ، واًطفي واؽلهنَوك ٌس خأذانن يف اًعورات اًثالث.
(1 

 

كال اً خمرشي )واؽلعىن أّن األطفال مأذون هلػم يف ازلرػول تؽػري إذن إال يف اًعػورات اًػثالث، فػإذا اعخػاد األطفػال 

ُث ررحوا عن حّد اًطفوةل تأن حيخَهنوا أو ًحَؽوا اًسّن اًػيت حيػنك فمػا عَػمم ابًحَػوغ ، وحػة أن ًفطهنػوا عػن ثػطل ذضل 

اًعادة وحيهنَوا عىل أن ٌس خأذنوا يف مجَع األوكات نٌل اًرخال اٍىدار اشلٍن ػل ًعخادوا ازلرول عََنك إالّ تإذن وىذا مما اًنػاس 

اؽلِسوخة . منو يف ػفةل ، وىو عندمه اكًرشًعة
(2 

 

)أظػي فػرض  :اًضػافعي اإلمػاماألطفػال، كػال  أحػاكمحاكما فليَػة مسػ خِدطَ ا مػن أ اآلًةوكد تىن اًفلياء عىل ىذه 

اجلياد واحلدود عىل اًحاًؽني من اًرخال واًفرائغ عىل اًحواًغ من اًِساء مػن اؽلسػَهنني يف اٍىذػاب واًسػ نة مػن موضػعني 

َِيِْم   فػاخرب أن عَػمم إذا فأما اٍىذاب فلول ظل ثعاىل أ وَ  ٍػَن ِمػن كَػْد ِ ِإَذا تََََغ األطفال ِمننُكُ اًُْلؼُلَ فَََُْْسخَْأِذنُوا ىَكَ اْسػخَْأَذَن اشليِذ

َ ِإَذا تَََُؽوْا اًنْفاكَ  ََخَاَمى َحىتيِذ آينَْسمُت  َح فَِإنْ تَؽوا الاسدئذان فرضا نٌل اكن عىل من كدَيم من اًحاًؽني وكوهل ع وخي أ َواتْخََُوْا اًْ

ْ ُْم ُرْصداً   مْف
3
واكن تَوغ اًناكح اس خىٌلل مخس عرشة وأكػي مفػن تَػغ اًػناكح اسػ خوكي مخػس عرشػة أو كدَيػا زخػت عََػو  

ًَ مو هبا اًفرائغ من احلػدود وؼريىػا اسػ خىٌلل مخػس عرشػة  اًفرض لكو واحلدود ومن أتطأ عنو تَوغ اًناكح فاًسن اًيت

 ظىل ظل عََو وسؼل رد عحد ظل جػن لػر عػن اجليػاد وىػو اجػن أرتػع عرشػة سػ نة فِو من اًس نة أن رسول ظل واألظي

وأخازه وىو اجن مخس عرشة س نة .
(4 

 

ْفػِي األحنحَة)وارذَفوا يف اؽلراىق مع  :وكال اًنووي ، مف م من كػال ىػو اكًحػاًغ يف حتػر( اًنهػر ًلػوهل ثعػاىل أ أَِو اًطْف

ٍَن ًَْم ًَْهيَُروا عىََل َعوْ  ِ ْفَساء  اشليِذ َراِت اًِ
(5 

اكًحػاًغ يف اًضػيوة  وألنػوفدل عىل أنو ال يوز ؽلػن ظيػر عػىل عػورات اًِسػاء،  

فاكن اكًحاًغ يف حتر( اًنهر، ومن أحصاتنا من كال يوز هل اًنهر إىل ما ًنهر ذو حمرم، وىػو كػول أىب عحػد ظل اًػ تريي 

 فَََُْْسخَْأِذنُوا   فدل عىل أهنم إذا ػل ًحَؽوا احلؼل ػل ٌس خأذنوا .وخي أ َوِإَذا تََََغ األطفال ِمننُكُ اًُْلؼلَُ  ًلوهل ع 
(6 

 

َاء واؽلرتني يف  أمر اإلسالمن أ)ومما ًدل عىل : كال ازلنخور عحدظل عَوان اجلِس وىَػاج  إاثرة أوالدمهينحوا  أناألًو

هُْنْؤمِ  َْف نيِذ َواَل ًُْحِدٍَن اًؽٍر ة ىذه اًنعوص اآلثَة كال ثعاىل:يف سورة اًنور أ َوُكي ٌ فَْهَن فُُروهَجُ نَاِت ًَْؽُضْضَن ِمْن أَتَْعاِرِىنيِذ َوحَيْ

نيِذ َواَل ًُْحِدٍَن زًِِهََتُنيِذ ِإاليِذ ًِ  ُِوهِبِ هُنرِِىنيِذ عىََل ُح ََرْضِْجَن خِبُ هَتِِ زًِِهََتُنيِذ ِإاليِذ َما َظيََر ِمْ َا َوًْ ػنيِذ أَْو آاَبء تُُعػٍو هَِتِنيِذ أَْو آاَبهِئِ نيِذ ُحُعػٍو نيِذ أَْو أَتْنَػاهِئِ

نيِذ أَْو مَ  نيِذ أَْو يِنَساهِئِ نيِذ أَْو تيَِن أََرَواهِتِ نيِذ أَْو تيَِن ِإْرَواهِنِ هَِتِنيِذ أَْو ِإْرَواهِنِ ْرتَػةِ أَْو أَتْنَاء تُُعٍو  ا َمََىَْت أًَهَْنػاهُنُنيِذ أَِو اًخيِذػاِتِعنَي ؼَػرْيِ ُأْويِل اإْلِ

                                              
 . 62/ ص  6)ج  -زاد اؽلسري  1)

ي ؿلهنود جن لر اً خمرشي ترتثُة وضحً وثعحَح معطفى حسػني امحػد  2) ي يف وحوه اًخأًو  -اٍىضاف عن حلائق ػوامغ اًخزًني وعَون الاكاًو

 . 254/ ص  3)ج  -م1987ىػ / 1417 – 3ط –تريوت  –اٍىذاب اًعريب دار  –مرص  –دار اًراين ٌَرتاث 

 .6اًِساء   3)

 . 275/ ص  4م )ج 1981ىػ 1411 -1ط  –تريوت  -دار اًفىر ٌَطحاعة واًِرش واًخوزًع  -األم اليب عحد ظل َلد جن ادٌرس اًضافعي   4)

 .31اًنور   5)

 . 134/ ص  16)ج  -اؾلهنوع   6)
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ْفِي ا َخاِل أَِو اًطْف ْفَسػاء  ِمَن اًرْف ٍَن ًَْم ًَْهيَُروا عىََل َعػْوَراِت اًِ ِ شليِذ
(1 

فِؤخػذ مػن ىػذا اًػنط ان اًػوزل اذا اكن ظػؽريا ال ًفيػم  

وىػو اًسػن اشلي تعػد  -كًرحػا منػو  أواكن مراىلا  إن فأمافال تأس تدروهل عىل اًِساء  وإاثرهتناًِساء وعوراهتن  أحوال

رأى منهػرا  إذاونو ًفرق تني اًضوىاء واحلس ناء وثخحرك اًضػيوة يف نفسػو فال ميىن من ازلرول عىل اًِساء ٍى -اًخاسعة 

مثريا .
(2 

 

كال اجن نثري )ًعين ًعؽرمه ال ًفيهنون أحوال اًِساء وعوراهتن من الكالن اًررمي، وثعطفيػن يف اؽلضػ َة وحػراكهتن، 

فإذا اكن اًطفي ظؽريا ال ًفيم ذضل، فال تأس تدروهل عىل اًِساء .
(3 

 

 يف اًلرآن اٍىر( األنخِاءاًر : طفوةل اؿلور اًث

وموىس وعُ  وحيػىي  إسٌلعَيعَمم اًعالة واًسالم فذهر صُئا من  رخي طفوةل  األنخِاءثناول اًلرآن اٍىر( طفوةل 

وسف عَمم اًعالة واًسالم.  ًو

ععومون كدػي اًنحػوة وأما ععهنهتم من ىذا اًفن كدي اًنحوة فََناس فِو خالف، واًعواب أهنم م :كال اًلال عَاض

تخزنهيم عن ىػذه اًنلِعػة  األنخِاءواآلاثر عن  األردارمن اجليي ابعل وظفاثو واًدضىم يف  ء من ذضل، وكد ثعاضدت 

، تي عىل إرشاق أنوار اؽلعارف ونفلات أًطاف اًسعادة، ومن طاًع سريمه منػذ واإلميانمنذ وزلوا، وينضأهتم عىل اًخوحِد 

 ذضل، نٌل عرف من حال موىس وعُ  وحيىي وسَامين وؼريمه عَمم اًسالم.ظحامه إىل مدعهثم حلق 

كػال ظل ثعػػاىل أ َوآثَُْنَػاُه اًُْحػػنْكَ َظػِحَّاً  
(4 

كػػال اؽلفرسػون أعطػػي حيػىي اًعػػؼل جىذػاب ظل يف حػػال ظػحاه ... وكػػال أ  

ً آثَُْنَا ُحْىٌلً َوِعٌَْلً   هَناَن َوالُكّ َْ َ فَفَييِذهْننَاَىا ُسَ
(5 

ذهر من حنك سَامين وىو ظيب ًَعة يف كعة اؽلرحومة ويف كعة اًعػيب وكد  

 اًعيب ما اكذدى تو أتوه داود، وحع اًطربي أن لره اكن حني أويت اؽلطل ازين عرش عاما.

 ونذضل كعة موىس مع فرعون وأخذه تَحَخو وىو طفي.

ن كَْدُي  وكال اؽلفرسون يف كوهل ثعاىل أ َوًَلَْد آثَُْنَا ِإْجَراِىمَي ُرْصَدُه مِ 
(6 

أي ىدًناه ظؽريا، كاهل جماىد وؼريه، وكػال اجػن  

 خَلو... إتداءاجن عطاء اظطفاه كدي 

ُم ِتَأْمِرمِهْ  ْفئَ يِذ ِو ًَُخنَخ َْ َ نَا ِإً ِْ   وكِي أويح إىل ًوسف وىو ظيب عندما مه إروثو تإًلائو يف اجلة تلوهل ثعاىل أ َوأَْوَح
(7 

إىل  

إىل ؼري ذضل من أردارمه.
(8 

 

عََػو اًسػالم  إسػٌلعَياؽلححػر األول فػاكن عػن  أمػامناذج،  تأرتعةمداحر مىذفني  أرتعةىذا اؿلور إىل وكد كسهننا 

اؽلححػر اًراتػع  وأمػااؽلححر اًثاًر فاكن عػن حيػىي عََػو اًسػالم  وأمااؽلححر اًثاين فاكن عن موىس عََو اًسالم  وإما

 فاكن عن عُ  عََو اًسالم.

 

                                              
 .31اًنور   1)

 . 522/ ص 2)ج -م1985ىػ/1416 – 9ط  -اًلاىرة -دار اًسالم ٌَطحاعة واًِرش –حرتَة األوالد يف اإلسالم د. عحدظل ان  عَوان   2)

 . 49/ ص  6)ج  -ثفسري اجن نثري    3)

 .12مر(   4)

 .79األنخِاء   5 (

 .51األنخِاء    6)

 .15ًوسف   7)

 . 56-55/ ص  16)ج  -انهر ثفسري اًلرطيب   8)
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 :سالمسٌلعَي عََو اً إ: طفوةل  أوالً 

عََػو  إجػراىمياًعؽار ومن ذضل كول ظل ثعاىل عػىل ًسػان  ألوالدمهازلعاء  األنخِاءًلد تنّي اًلرآن اٍىر( ان من س نة 

ِلمُيػو  َُ ًِ يِذنَػا  ِم َرت يِذيِت ِتَواٍد ؼرَْيِ ِذي َزْرعٍ ِعنَد تَُِْذَم اًهُْنَحريِذ ً يِذنَا ِإينْف أَْسىَنُت ِمن ُذرْف ت ػاَلَة فَ اًسالم أ ريِذ ػَن اًنيِذػاِس ْا اًعيِذ اْحَعػْي أَفْئِػَدًة مْف

يِذيُْم ٌَْضُىُروَن  . يِذهَنَراِت ًََعَ َن اًث ْم َواْرُزْكيُم مْف هَتِْوي ِإٍَْمِ
1
يِذنَػا َوثَلَديِذػْي ُدعَػاء   يِذػيِت َرت ً ػاَلِة َوِمػن ُذرْف وكال ثعاىل:أ َربْف اْحَعَيِْن ُمِلمَي اًعيِذ

. 
(2 

 

توأ إجراىمي عََو اًسالم مػاكن اًحُػت رػرج إًَػو مػن اًضػام، ورػرج معػو كال جماىد وؼريه من أىي اًعؼل أن ظل ؽلا 

تإسٌلعَي وتأمو ىاحر، وإسٌلعَي طفي ظؽري ٍرضع.
(3 

 

ْعَي كَػ ا تََََغ َمَعُو اًسيِذ َِمٍي * فََهَنيِذ اَنُه ِتُؽاَلٍم َح ْ اَل اَي تُػيَنيِذ واشلي ًدًنا عىل ظؽر سن اسٌلعَي عََو اًسالم كوهل ثعاىل أ فَخرَشيِذ

ُ ِإينْف  َم فَانُهْر َماَذا حََرى كَاَل اَي أَتَِت افَْعْي َما ثُْؤَمُر َسخَِجُديِن ِإن َصاء اغليِذ اِجرٍَِن . أََرى يِف اًهَْننَاِم أيَنْف أَْذحَبُ  ِمَن اًعيِذ
(4 

 

كال اًطربي )ًعين تؽالم ذي حؼل إذا ىو نرب، فأما يف طفًوخو يف اؽليد، فال ًوظف تذضل .
(5 

 

فٌَل تَغ اًسعي أي احلّد اشلي ًلدر فِو عىل اًسعي كِي مع من؟ فلال مع أتَو، واؽلعىن يف ارذعػاص كال اً خمرشي )

األب أنو أرفق اًناس تو ، وأعطفيػم عََػو ، وؼػريه رمبػا عنػف تػو يف الاسدسػعاء فػال حيػمتهل ، ألنػو ػل جسػ خحنك كوثػو وػل 

ىل ػضاضة س نة وثلَحو يف حّد اًطفػوةل ، اكن فِػو مػن ًعَة عوده ، واكن إذ ذاك اجن زالث عرشة س نة ، واؽلراد أنو ع

رظانة احلؼل وفسلة اًعدر ما حرسه عىل احامتل ثطل اًحََة اًعهمية واإلخاتة تذضل اجلواب احلىمي .
(6 

 

عَنو ، كِي تَغ س حع س نني ، وكِي زالث عرشة س نة . وخاء يف ثفسري اجلالًني )أي أن ٌسعى معو ًو
(7 

 

عََو اًسالم من كوهل ثعاىل أ َوفََدًْنَاُه ِتِذتٍْح َعِهمٍي  . إسٌلعَيفال ثسخة ًولد رشعت اًعلِلة ًيط
(8 

   

كال اجن اًلمي )وىذا ألنو س نة وينس َىة مرشوعة ثسخة رػدد نعهنػة ظل عػىل اًػوازلٍن وفمػا دش تػدًع مػوروث عػن 

ًفػدي أحػدمه عنػد والدثػو تػذحب وال فداء إسٌلعَي ابٍىخش اشلي ذحب عنو وفداه ظل تػو فعػار سػ نة يف أوالده تعػده أن 

ٌسدنىر أن ٍىون ىذا حرزا هل من اًض َطان تعد والدثو نٌل اكن ذهػر اسش ظل عنػد وضػعو يف اًػرل حػرزا هل مػن رضر 

اًض َطان ًويذا كي من ًرتك أتواه اًعلِلة عنو إال وىو يف َتحًَ من اًض َطان .
(9 

   

هبا اؽلوًود نٌل فدى ظل س حلانو إسٌلعَي اشلتػَح ابٍىػخش وكػد ُث كال اجن اًلمي )ومن فوائدىا أهنا فدًة ًفدى 

َطخون رأس اًعيب تدالا فأكر رسول ظل اشلحب وأتطػي اسش اًعلػوق  سهنوهنا علِلة ًو اكن أىي اجلاىََة ًفعَوهنا ٌو

ًوطخ رأس اًعيب تدالا فلال ال أحة اًعلوق وكال ال ميس رأس .
(10 

 

                                              
 .37إجراىمي   1)

 .41إجراىمي  2)

 . 434/ ص  1)ج  -انهر ثفسري اجن نثري   3)

 .112-111اًعافات   4)

 . 72/ ص  21)ج  -ثفسري اًطربي   5)

 . 53/ ص  4)ج  -اٍىضاف   6)

(
7
م مرصػ 2112ىػػ / 1422 1ط –ىذحػة اًعػفا م  -ثفسري اجلالًني جلالل ازلٍن َلد جن امحد اؿلًل وخالل ازلٍن عحد اًرمحن جن ايب جىر اًس َوطي  

 . 428)ص 

(
8
 .117اًعافات  

 . 64) ص  -حتفة اؽلودود   9)

(
10
 . 69) ص  -حتفة اؽلودود  



 

 حبث حمكمرابع                                                                 مؤمتر الطفولة الوطني ال

 

 28 

 :اثنَا : طفوةل موىس عََو اًسالم

َم َما ًُػوَى * أَِن اْكِذِفِػِو يِف اًخيِذػاتُوِت فَاكْ :ل ظل ثعاىلكا ِْنَا إىل ُأمْف ًة ُأْرَرى * ِإْذ أَْوَح َم َمريِذ َْ َ ِذِفِػِو يِف اًْػمَيْف أ َوًَلَْد َمنَنيِذا عََ

َْمَ  َ ُِْت عََ ُ َوأًَْلَ اِحِي ًَْأُخْذُه عَُدوٌّ يلْف َوعَُدوٌّ هليِذ َِْلِو اًمَْيْ اِبًسيِذ َُ ػيِن * ِإْذ ثهَْنيِشػ ُأْرُذػَم فَذَُلػوُل َىػْي  فََْ َْ ًُِخْعنََع عَػىَل َع ينْف َو َمَححيِذًة مْف

َ َن   ُ َا َواَل حَتْ َْ َم يَكْ ثَلَريِذ َع أَُدٍنُْكْ عىََل َمن ٍَْىُفهُلُ فََرَحْعنَاَك إىل ُأمْف
(1 

 

ذو اًعناًة وسيرت عََػو وىػو ظػؽري )أنو ظنع عىل عني ظل منذ زمان ، ودرب عىل اؽلضاق وىو طفي رضَع ، ورافل 

ضعَف ، واكن حتت سَطان فرعون ويف مذناوهل وىو جمرد من لك عدة ومن لك كوة فؼل تخد إًَػو ًػد فرعػون ، ألن ًػد 

اًلدرة اكنت جس نده ، وعني اًلدرة اكنت حرعاه يف لك رطاه ، فال عََو اًَوم من فرعون ، وكد تَػغ أصػده ورتػو معػو كػد 

خخَعو واظطفاه .اظطنعو ًنفسو واس  
(2 

 

وىي اكنت اؽلسىِنة َتىش عََو إال من آل فرعون؟ وىي اكنت حرحػف إال أن ًنىضػف أمػره آلل فرعػون؟ وىػي 

 اكنت َتاف إال أن ًلع يف أًدي آل فرعون؟

نعم! ٍوى ا اًلدرة ثخلدى ، ثخلدى تطًرلػة سػافرة مىضػوفة ، ثخلػدى فرعػون وىامػان وحنػودىٌل ، إهنػم ًَخددعػون 

خثون اًعَون واألرظاد عػىل كػوم مػوىس يك ال ًفَػت اشلهور  من مواًَد كوم موىس روفاً عىل مَىيم وعرصيم وذواهتم ، ًو

م م طفي ذهر ، فيا يه ذي ًد اًلدرة ثَلي يف أًدهم تال حبر وال ند تطفي ذهػر ، وأي طفػي؟ إنػو اًطفػي اشلي عػىل 

ن لك كػوة ومػن لك حػِةل ، عػاح اً عػن أن ًػدفع عػن نفسػو أو ًدًو ىالويم أمجعني، ىا يه ذي ثَلِو يف أًدهم جمرداً م

حىت ٌسدنجد! ىا يه ذي ثلذحم تو عىل فرعون حعنو وىو اًطاػَة اًسفاح اؽلخجرب ، وال ثخعحو يف اًححر عنو يف تَوت 

تين إدشائَي ، ويف أحضان ينساهئم اًوازلات.
(3 

 

ِْنَا إىل ُأمْف ُموىَس أَْن أَْرِضػعِ  ػِم كال ثعاىل:أ َوأَْوَح َْ َ ػَ يِن ِإانيِذ َراْدوُه ِإً ػايِف َواَل حَتْ ػِو فََأًِْلِػِو يِف اًْػمَيْف َواَل ََتَ َْ َ َِو فَػِإَذا ِرْفػِت عََ

َِنَي  . َوَخاِعَُوُه ِمَن اًهُْنْرَس
(4 

 

كال اًطربي )ان ظل خي زناؤه كد أخرب عن وحِو إىل أم موىس أنػو أمرىػا أن حرضػع مػوىس، فػإذا خافػت عََػو أن 

رتهػون اًِسػاء، ػل ٍىػن تػأم مػوىس ثَلِو يف  اًخاتوت، ُث ثَلِو يف اًمي، مفعَوم تذضل أن اًلوم ًو اكنوا إمنا ًلذَػون اًرخػال ًو

حاخة إىل إًلاء موىس يف اًمي، أو ًو أن موىس اكن رخال ػل رعهل أمو يف اًخاتوت .
(5 

 

مػوىس تطفَيػا يف اًػمّي حِػر عػ ت عََػو  واكن فرعون كد امر ابسدئعال أطفال تين إدشائَي وجسخة ذضل تإًلاء أمّ 

امرأة فرعون ومن معيا من حاصُهتا واكنوا كد عَهنوا أنو من أطفال تين إدشائَػي مػن خػالل صػلكو ، وشلضل كاًػت زوخػة 

ُت عنَْيٍ يلْف َوضَلَ اَل ثَْلُذَُوُه َعَ  أَن ًَنفََعنَا أَْو نَخيِذِخذَ  ُه َوزَلاً َومُهْ اَل ٌَْضُعُروَن  فرعون أ َوكَاًَِت اْمَرأَُت ِفْرَعْوَن ُكريِذ
(6 
. 

ُت عنَْيٍ يلْف   كدي ذهر فرعون إدالاًل عََو ؽلاكنهتا عنده أرادت أن ثخذدره تذضل حىت ال ًعدر  واتخدأت تنفسيا يف أ ُكريِذ

خضهنن كًويا أ َعَ  أَن ًَنفََعنَا أَْو نَخيِذِخَذُه َوزَلاً   إزاةل ما خا مر نفس فرعون من رضػ َة فسػاد عنو األمر تلذي اًطفي ... ًو

                                              
(

1
 41-37طو   

  2334/ ص  4)ج  -  يف ظالل اًلرآن 2)

  2679/ ص  5)ج  -  انهر يف ظالل اًلرآن 3)

  7اًلعط  4)

  47/ ص  2)ج  -ثفسري اًطربي  5)

 9ط اًلع  6)
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م فإنو ٍرىج منو  مَىو عىل ًد فىت إدشائًَل تأن ىذا اًطفي ال ٍىون ىو اـلوف منو ألنو ؽلا انضم يف أىَيم وس َىون رجميِذ

نفعيم وأن ٍىون هلم اكًوزل، فأكنعت فرعون.
(1 

 

ْف  ن ً َسايِن  ًلد اكن موىس عََو اًسالم ٌسأل ظل يف دعائو أ َواْحَُْي ُعْلَدًة مْف
(2 

ًعين اًعوهنة اًيت اكنت فِو من مجػرة  

اًنار اًيت أطفأىا يف فِو وىو طفي ، كال اجن عحاس اكنت يف ًسػانو رثػة وذضل أنػو اكن يف اػر فرعػون ذات ًػوم وىػو 

طفي فَطهنو ًطهنة، وأخذ تَحَخو فنخفيا فلال فرعون آلس َة ىذا عدوي فيػات اشلابحػني فلاًػت آسػ َة عػىل رسػطل فإنػو 

، ُث أثت تطس خني  عَت يف أحدىٌل مجرا ويف اآلرر حوىرا فأخذ خرًبي تَد موىس فوضػعيا  األص َاءًفرق تني  ظيب ال

عىل اًنار حىت رفع مجرة ووضعيا يف فِو عىل ًسانو، فاكنت ثػطل اًرثػة ، وروي أن ًػده احرتكػت وأن فرعػون احهتػد يف 

ىل اشلي أجرأ ًدي وكد   ت ع ا.عالهجا فؼل ثربأ ، وؽلا دعاه ، كال إي رب ثدعوين ؟ كال إ
(3 

 

 اثًثا : طفوةل حيىي عََو اًسالم

يِذػًة َطَْف  ً نْػَم ُذرْف ُ يِذػُو كَػاَل َربْف َىػْة يِل ِمػن زليِذ َػُع كال ثعاىل:عىل ًسان زهراي عََو اًسالم أ ُىنَاضِلَ َدعَا َزنَػِراييِذ َرت يِذػَم مَسِ َحػًة ِإن

َن اغّلِ َوَسَْفداً َوَحُعػوراً  ازْلعَاء * فَنَاَدثُْو اًهَْنءئِىَُة َوُىوَ  هَنٍة مْف كاً ِجلَكِ ََْحَِػى ُمَعدْف َك ِت ُ  َونَِخِّػاً كَامِئٌ ًَُعًلْف يِف اًهِْنْحَراِب أَنيِذ اغّلَ ًُخرَشْف

ًِِلنَي  . ا َن اًعيِذ مْف
(4 

 

ًَِّاً * ٍَرِزيُِن َوٍَِرُث ِمػْن آِل ًَْعُلػوَب  وكال ثعاىل:أ َوِإينْف ِرْفُت اًهَْنَوايِلَ ِمن َوَراِِئ َواَكنَِت اْمَرأيَِت عَاِكراً فَيَْة  نَم َو ُ يِل ِمن زليِذ

 َّ ُ ِمن كَْدُي مَسِ َعي هليِذ ىَي ًَْم جَنْ ُو حَيْ َك ِتُؽاَلٍم امْسُ ُ اً  .َواْحَعهْلُ َربْف َرِضَّاً * اَي َزنَِراييِذ ِإانيِذ نُخرَشْف
(5 

 

عائػو ويه هرامػة ، اًثػاين إعطػاؤه اًػوزل وىػو كػوة ، كال اًلرطيب )ثضهننت ىذه اًخرشى زالزة أص َاء أحػدىا إخاتػة د

اًثاًر أن ًفرد تدسهنَخو .
(6 

 

انيِذ َوَزاَكًة َواكَ  ُ ػن زليِذ ٍة َوآثَُْنَاُه اًُْحنْكَ َظِحَّاً * َوَحنَػااًن مْف ٍِْىذَاَب ِتُلويِذ ىَي ُخِذ ا ًْػِو َوًَػْم ٍَُىػن وكال ثعاىل:أ اَي حَيْ َن ثَِلِّػاً * َوجَػّراً ِتَوازِلَ

ِو ًَْوَم ُوزِلَ َوًَْوَم ًهَُنوُت َوًَْوَم ًُْحَعُر َحِّاً  .َحديِذ  َْ َ اراً َعِعَّاً * َوَساَلٌم عََ
(7 

 

 كال اؽلفرسون أعطي حيىي اًعؼل جىذاب ظل يف حال ظحاه.

كاً  كال معهنر اكن اجن س ندني أو زػالث، فلػال هل اًعػحَان ػل ال ثَعػة؟ فلػال أٌَعػة خَلػت، وكِػي يف كػوهل أ ُمَعػدْف

َن اغّلِ  ِجلكَِ  هَنٍة مْف
(8 

ظدق حيىي تعُ  وىو اجن زالث س نني، فضيد هل أنو لكهنة ظل وروحو. 
 (9 

 

 راتعا : طفوةل عُ  عََو اًسالم

هِنػهُلُ كَػاًُوا  اآلايتىذه  اٍىرميات نفِةل ابن ثعور ًنا خانحا من طفوةل عُ  عََو اًسالم كال ثعاىل:أ فََأثَْت ِتِو كَْوَميَػا حَتْ

َف ُنلَكْفُم  ْرَ(ُ ًَلَْد ِحْئِت َصُْئاً فَِراّيً * اَي ُأْرَت َىاُروَن َما اَكَن أَتُوِك اْمَرأَ َسْوٍء َوَما اَكنَْت ُأْمِم تَِؽَّاً *اَي مَ  َْ ِو كَاًُوا نَ َْ َ فََأَصاَرْت ِإً

ٍِْىذَاَب وَ  ِ آَ يِنَ ا ػاَلِة َمن اَكَن يِف اًهَْنيِْد َظِحَّاً * كَاَل ِإينْف َعْحُد اغليِذ ٍْػَن َمػا ُننػُت َوأَْوَظػايِن اِبًعيِذ َحَعَيَِن نَِخِّػاً * َوَحَعََػيِن ُمدَػاَراكً أَ

                                              
(

1
  79/ ص  21)ج  -انهر اًخحٍرر واًخنوٍر   
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2
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(
3
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4
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5
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(
6
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(
7
 15-12مر(   

(
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(
9
  55/ ص  16)ج  -ثفسري اًلرطيب   



 

 حبث حمكمرابع                                                                 مؤمتر الطفولة الوطني ال

 

 30 

اَلُم عًََليِذ ًَْوَم وُ  َعَيِْن َحديِذاراً َصِلِّاً * َواًسيِذ يِت َوًَْم َيْ اَكِة َما ُدْمُت َحِّاً * َوجَّراً ِتَوازِلَ ِّػاً * َذضِلَ زِلْت َوًَْوَم أَُموُت َوًَْوَم ُأتَْعػُر حَ َواً يِذ

وَن  . ي ِفِِو ًهَْنرَتُ ِ ِعَُ  اْجُن َمْرَ(َ كَْوَل اًَْحقْف اشليِذ
(1 

 

ًِِلنَي  . ا ٍُلَكْفُم اًنيِذاَس يِف اًهَْنيِْد َونَياًْل َوِمَن اًعيِذ وكال ثعاىل:أ َو
(2 

 

 وحوه: فإن كِي اؽلس خؽرب إمنا ىو الكم اًطفي يف اؽليد ، وأما الكم اٍىيول فؽري مس خؽرب فاجلواب من

أحدىا كاًوا ػل ًخلكم ظيب يف اؽليد وعاش أو ػل ًخلكم أظال تي ًحلى أررس أتدا فخرش ظل مر( تأن ىذا ًخلكم طفال 

خو ففِو ثطهنني خلاطرىا. عُش حىت ٍلكم اًناس يف ويًو  ًو

 حػال اًطفػوةل وحػال واثنما ٍلكم اًناس طفال وويال ومعناه ًخلكم يف ىاثني احلاًخني الكم األنخِاء من ؼري ثفػاوت تػني

 اٍىيوةل

واثٍهثا ٍلكم اًناس مرة واحدة يف اؽليد إلظيار جراءة أمو ُث عند اٍىيوةل ًخلكم ابًويح واًنحوة.
(3 

 

كال اًحَضاوي )أي اكئناً يف اؽليد ووياًل ، واؽلعىن حلكهنيػم يف اًطفػوةل واٍىيػوةل عػىل سػواء ، واؽلعػىن إحلػاق حػاهل يف 

 نٌلل اًعلي واًخلكم ، وتو اس خدل عىل أنو س َزنل فإنو رفع كدي أن ٍىهتي .اًطفًوَة حبال اٍىيًوَة يف
(4 

 

ْفِم أِلََىَة ضَلِ ؼاَُلماً َزِنَّاً   :ويف كوهل ثعاىل يِذهَنا أاََن َرُسوُل َرت أ كَاَل ِإن
(5  

كال اًحؽوي )وزلا ظاحلا طاىرا من اشلنوب .
(6 

 

اشلنوب .
(6 

 

اَكِة وروي أن عُ  عََو اًسالم إمنا حلكم يف طفًوخو هب ػاَلِة َواًػ يِذ ٍَْن َما ُننػُت َوأَْوَظػايِن اِبًعيِذ ذه اآلًة أ َوَحَعَيَِن ُمدَاَراكً أَ

َما ُدْمُت َحِّاً  
(7 

، ُث عاد إىل حاةل األطفال حىت مىش عىل عادة اًخرش إىل أن تَغ مدَغ اًعحَان فاكن نطلػو إظيػار جػراءة 

نطق ظل ثعاىل اجلوارح ًوم اًلِامة ، وػل ًنلي أنو دام نطلػو وال أنػو اكن أمو ال أنو اكن ممن ًعلي يف ثطل احلاةل، وىو نٌل ً 

ٍػاكن مػثهل ممػا ال  ةًعًل وىو اجن ًوم أو صير، ًوو اكن ًدوم نطلو وجسخِلو ووعهو وظالثو يف ظؽره من وكػت اًػوالد

ًنىمت.
(8 

 

اَلُم عًََليِذ ًَْوَم ُوزِلْت َوًَْوَم أَُموُت َوًَْوَم ُأتْعَ  ُر َحِّػاً  )أ َواًسيِذ
(9 

سػالم ظل عػًل يف ًػوم والديت ، ويف ًػوم ممػايت ،  يأ 

ويف ًوم ررويج حِا من كربي ، ىذه أول لكهنة نطق هبا اًس َد اؽلس َح عََو اًسالم ، وىو طفي رضَع يف اؽليد ، ويه 

هنا ثحطي دعػوامه أنػو اجػن إحدى معو اثو ، ٍوىننا ال جند ًيا وحودأ يف األانحِي اآلن ، فلد حذفيا اًلسُس واًرىحان ، أل

ظل ، مع أهنا إحدى اخلوارق اًعوَحة، وىىذا ًعَن عُ  عحودًخو عل، فَُس ىو إًيا ، وال اجن إهل ، وال اثًر زالزة نػٌل 
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(
5
 19مر(   

(
6
 - 4ط -دار طَحػة ٌَِرشػ واًخوزًػع  -ثفسري اًحؽوي اليب َلد احلسني جن مسعود اًحؽوي حتلِق َلد عحد ظل اٍمنر وعنن مجعة مضرًية وسَامين مسػؼل احلػرش   

  223/ ص  5م )ج 1997 -ىػ 1417

(
7
 31مر(   

(
8
  113/ ص  11)ج  -انهر ثفسري اًلرطيب   

(
9
 33مر(   
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ٍ مع اًنعارى ، إمنا ىو عحد ورسول ، حيَا وميوت هسائر اًخرش ، خَلو ظل من أم دون أب ، ًَىون آًة عىل كدرة ظل 

، ًويذا خاء اًخعلِة اؽلحارش .اًحاىرة 
(1 

 .اذلد عل رب اًعاؽلني إنوآرر دعواان  

 :َخائج انبحث
 اًنخا  اآلثَة : أمهًلد ثوظي اًححر احلايل إىل    

اثتت ال صم فِو وان اًلرآن اٍىػر( ىػو أول مػن ثخػىن موضػوع دمع اًطفػي  أمراًخأظَي اًلرآين حللوق اًطفي  .1

اىامتمػا يف  وأعطػاه إٍمػااألعٌلر اؿلددة هل فلد رثة اًلرآن اٍىػر( ٌَطفػي حلوكػا ػل ٌسػ حق ورعاًخو وثثخِت حلوكو ومضن 

 خمخَف مراحهل ومك اكن م ج اًلرآن اٍىر( عهامي حِامن حاف  عىل حلوق األطفال يف اإلسالم.

ة اًيت اكن ع أسساًلرآن اٍىر( وضع  إن .2 َػاء  األنخِػاءَمػا اًرتتَة واًخعَمي ًيطفال من خالل اًلواعد اًرتتًو واألًو

 اشلٍن ثوظَوا إىل مدادئ اًرتتَة احلدًثة يف ىذا اًعرص تلرون. األخانةوان اًلرآن اٍىر( كد س حق هحار اؽلرتني واؽلفىٍرن 

وحعهل  أموخَلو نطفة يف رل  أولاألطفال حق اًعُش يف احلَاة ازلنَا منذ  إعطاءًلد حرص اًلرآن اٍىر( عىل  .3

 حعي الاعخداء عىل حِاة األطفال من اجلرامئ اٍىدرية.حلا مىفوال هلم و 

دعو ؽلواهجة مػن ٌسػ خلوي  إعطاءًويص اًلرآن اٍىر( تنرصة األطفال من خالل  .4 حلوكيم اؽلاًَة وعدم ثضََعيا ًو

 عَمم.

نػني اًلرآن ًعَهننا م جا يف اًرتتَة ودرسا تََؽا مػن خػالل ثػذنريان تنعهنػة اؽلػرحةل اًػيت ونػا عَمػا ويه مػرحةل اجل  .5

ينيس ىػذه  ألنو إالوما ىذا الاحنراف احلاظي زلى اًحعغ  ًإلينساناألول واٌَحنة األوىل  األساسفاًرتتَة اًلرآنَة ثحدأ من 

 احللِلة واجنريِذ خَف صيواثو ووساوس اًض َطان وررج عن اًفطرة.

 .واآلررةء يف ازلنَا واًفروع دامئة اًوفاء مس مترة اًعطا األظولًحلي اًعةل تني  أنحرص اًلرآن اٍىر( عىل  .6

ػود يف اؽلعرفػة جرتػو،  .7 أ  ما كِي يف معىن اًفطرة اًيت ًوزل اًناس عَما ان اًفطرة يه اخلَلة اًيت خَػق عَمػا اؽلًو

ػػوزل اؽل ػػود عػػىل اًسػػالمة كػػال ظل ثعػػاىلفػػاًفطرة اخلَلػػة واًفػػاطر اخلػػاًق ًو يَػػاِحنُكْ :ًو ػػن تُُطػػوِن ُأميِذ                 أ َواغّلُ أَْرػػَرَحنُك مْف

اَل ثَْعَهَُنوَن َصُْئاً  .
(2 

 

 طفي من ماكنة يف اًنفوس اًخرشًة اشلي وزل هل اؽلًوود وثخضريه تذضل ؽلا ٌَ األباًرسور عىل  إدخالٌس خحة  .8

ِدؽي أن جضهني اًخضارة ًػلك مًوود وتدون ثفًرق سواء اكن ذهراً أم أنظ. خذاً أ  من اآلايت اًلرآنَة اٍىرمية ًو

الن انػامتء  األطفػالادلَػع ابؿلافهػة عػىل ينسػة  وأمػرىر( ٌَطفػي حػق الاندسػاب ًػوازله ازخت اًلرآن اٍ .9

ؼػري  إىلثََق تو، وال يوز اندسػاب اًضػخط  أدشًةحيفهو احامتعَا من اًضَاع وٍىفي هل رعاًة  أدشثو إىلاًطفي 

 ِة وارذعت تو.اإلسالم أتَو ، وعد ذضل من اٍىدائر وىذا مما انفردت تو اًرشًعة 

 تأىػيوالاسػ خعانة  األسػٌلء أفضػيمت اًلرآن اٍىر( تدسهنَة اًطفي اؽلوًػود ومػن ىنػا اسػ خحة ارذَػار اى .11

 .األطفالاًعالح ًدسهنَة 

َاءاًلرآن اٍىر(  أً م .11 ذضل اًػ الم ابًنفلػة  وألخػي أمػوابًنفلة عىل اًطفي حىت وىو حنػني يف تطػن  األمور أًو

ذاء واؽلسػىن واؽلَػخس واًعػالج وازلواء ويف ىػذا حٌلًػة ٌَونػني مػن وان اكنت مطَلة وجضػ متي اًنفلػة عػىل اًؽػ األمعىل 

 أمراض سوء اًخؽذًة.

                                              
(

1
  216/ ص  2ظفوة اًخفاسري )ج  

(
2
 78اًنحي   
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حػًوني اكمَػني، واًعناًػة تػو حصَّػاً ونفسػ َاًًو، ولكػف ظل  أمػوًلد نفي اًلػرآن اٍىػر( ٌَطفػي رضػاعخو مػن  .12

 ًنفطم. أنس حلانو وثعاىل األتوٍن حبسن حرتُذو واًلِام حبلوكو إىل 

نثػرية وذضل مراعػاة ًهروفػو  آايتيف  وإهرامػور( عناًة فائلة ابًَدمي ، وحغ عىل رعاًخػو اًلرآن اٍى أوىلًلد  .13

 وعد ذضل من كيره. إًَو اإلساءةاًَخاىم وحذر من  أموالًرعاًة  إحاكماً اًنفس َة تعد فلد أتَو وفرض 

اًػثالث  األوكػات ًعَهنوا األطفال اآلداب، ومػن ذضل أدب الاسػدئذان يف أنأمر ظل س حلانو وثعاىل اؽلؤمنني  .14

 رؤًة  ء ًثري صيواهتم وهَج ػرائ مه وألخي حرتُهتم عىل اًسرت واًعفة. أوالدمهاًيت ذهرت يف اًلرآن اٍىر( يك ينحوا 

ينضػاوا عػىل  إهنػمواآلاثر  األردػارعَػمم اًعػالة واًسػالم وكػد ثعاضػدت  األنخِػاءثناول اًلػرآن اٍىػر( طفػوةل  .15

لػد  ألوالدمهازلعػاء  األنخِػاءمػن سػ نة  أنوزلوا، وكد تنّي اًلرآن اٍىر(  أنعؼل منذ واحلوكة واً واإلمياناًخوحِد  اًعػؽار ًو

 رشعت اًعلِلة ًيطفال ثسخة تعضيم عَمم اًسالم.

 :حىصياث انبحث
 يف ضوء اًنخا  اًساتلة ًويص اًحاحر مبا ًًل :   

رآن اٍىػر( سػ امي إذا أدرونػا أن طفػي اًَػوم ىػو حلوكو اًيت ذهرىػا اًلػ وإظياررضورة الاىامتم ابًطفي يف اؾلمتع  -1

 رخي اؽلس خلدي.

 .رضورة ثدٌرس مادة اًطفوةل يف اؽلناجه ازلراس َة -2

 .رضورة معاجلة اؽلضبلك الاحامتعَة ٌَطفي اكًحطاةل واًفلر واًيت انعىست يف تعغ حوانهبا عىل األدشة واؾلمتع -3

 .و من مجَع اًنوايحوضع اسرتاثَوَات ؽلس خلدي اًطفي وتنهرة مذطورة هتمت ت -4

والسػ امي اًفضػائَات اًػيت اجسػع نطاكيػا يف زماننػا ىػذا وحىػٌرس جػرامج ىادفػة ًالىػامتم  اإلعالماس خؽالل وسائي  -5

سػَحا عػىل سػَوهَات  أثرت اإلعالمإىل تعغ وسائي  اإلصارةابًطفي وثثلِف اٍىدار ٌَخعامي مع مرحةل اًطفوةل ابياتَة مع 

 .أطفال اًَوم

ة ًوُسػت  أحاكمػو وإكامػةحبلوق اًطفػي  أوظتاًلرآنَة اًيت ثطحَق اؽلعاًري  -6 ؽلػا ٌَرشًػعة مػن ىَحػة هوهنػا سػٌلًو

 وضعَة.

حلوكيم اؽلاًَة وعدم ثضََعيا ومواهجة من ٌسػ خلوي عَػمم وفلػا ٌَوظػااي اًلرآنَػة  إعطاءنرصة األطفال من خالل  -7

 تذضل.

 انًراجع:
 .اًلرآن اٍىر( .1

 3ط –تػريوت  –اؽلىذػة اإلسػال   -زاد اؽلسري يف عؼل اًخفسػري  -عًل  اًفرج عحد اًرمحن جن أتواجن اجلوزي  .2

 ىػ1414 –

حتلِػق عػادل أمحػد عحػد  -ثفسري اٌَحاب يف عَػوم اٍىذػاب  -حفط لر جن عًل ازلمضلي احلنحًل  أتواجن عادل  .3

 .م1998-ىػ 1419 - 1ط –تريوت / ًحنان  -دار اٍىذة اًعَهنَة  -اؽلوحود وعًل َلد معوض 

ػة يف اإلسػالم  اآلابءعىل  األتناءيف اإلسالم حلوق  واآلابءحرتَة األوالد  -ؽلربوك عنن امحد ا .4  –ومضامِ ا اًرتتًو

 .م1992ىػ/1413 – 1ط –دمضق  –دار كذَحة 

 

ثفسري األًويس اؽلسهنى روح اؽلعاين يف ثفسري اًلػرآن اًعهػمي واًسػ حع  –اًفضي صياب ازلٍن َلود  أتوالاًويس  .5
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 .م1985ىػ/ 1415 – 4ط –تريوت  –اًرتاث اًعريب  إحِاء دار -اؽلثاين 

حتلِػق ازلنخػور عحػد اًؽفػار سػَامين  -اًنػاخس واؽلِسػوخ  -األندًيس أتو َلد عًل جػن أمحػد جػن سػعَد جػن حػ م  .6

 .م1986 -ىػ 1416 - 1ط –ًحنان  -تريوت  -دار اٍىذة اًعَهنَة  -اًحنداري 

 2ط –اًلػاىرة  –دار اٍىذػاب اإلسػال   –ثفسري اًححػر اؿلػًَ  -حِان  أتوَلد جن ًوسف اًضيري  األندًيس .7

 .م1992ىػ / 1413 –

دار اجن نثري ، اًاميمػة  -حتلِق د. معطفى دًة اًحؽا  -حصَح اًحخاري  -عحدظل َلد جن إسٌلعَي  أتواًحخاري  .8

 .م1987 -ىػ 1417 – 3ط –تريوت  –

حتلِػق َلػد عحػد ظل اٍمنػر وعػنن  -ؽلسهنى معػاػل اًخزًنػيثفسري اًحؽوي ا –َلد احلسني جن مسعود  أتواًحؽوي  .9

 .م1997 -ىػ 1417 - 4ط -دار طَحة ٌَِرش واًخوزًع  -مجعة مضرًية وسَامين مسؼل احلرش 

دار اٍىذاب اإلسال   -نهم ازلرر يف ثناسة اآلايت واًسور  –جن لر  إجراىمياحلسن جرىان ازلٍن  أتواًحلاعي  .11

 اًلاىرة –

دار إحِاء اًرتاث اًعريب  -حتلِق َلد اًعادق مقلاوي  -أحاكم اًلرآن  -جىر أمحد جن عًل اًرازي  أتواجلعاص  .11

 .ىػ1415 –تريوت  –

ػود  -جىر  أيبعحدظل َلد جن  أتواجلوزًة اجن اًلمي  .12  -حتلِػق عحػد اًلػادر األرانؤوط  -حتفة اؽلػودود تػأحاكم اؽلًو

 .م1971 –ىػ 1391 – 1ط –دمضق  –مىذحة دار اًحَان 

دار  -حتلِق أنور اًحاز وعامر اجل ار  -ٍلوع اًفذاوى  -احلراين ثلي ازلٍن أتو اًعحاس أمحد جن عحد احلَمي جن حميَة  .13

 .م2115ىػ / 1426 - 3ط –اًوفاء 

دار  -حتلِػق سػا  جػن َلػد سػالمة  -ثفسري اجن نثػري  -اًفداء إسٌلعَي جن لر جن نثري اًلر   أتوازلمضلي  .14

 َِ  .م1999 -ىػ 1421 - 2ط –رش واًخوزًع طَحة ٌ

 –تػريوت  -دار اًفىػر  –ثفسري اًػرازي اؽلسػهنى ابًخفسػري اٍىدػري  -اًرازي خفر ازلٍن َلد جن ضَاء ازلٍن لر  .15

 .م1985ىػ/ 1415 – 3ط

 1ط –تػريوت  –مىذحػة ًحنػان  -حتلِق َلود خػاطر  -خمخار اًعلاح  -اًرازي َلد جن أيب جىر جن عحد اًلادر  .16

 .م1995 –ىػ 1415

 -اؽلطحعػة اًسػَطانَة -اًرتاث اًعػريب إحِاءدار  -حاص َة حمي ازلٍن عىل ثفسري اًحَضاوي -زاده حمي ازلٍن ص َخ  .17

 .ىػ1282

ػياٍىضاف عػن حلػائق ػػوامغ اًخزًنػي وعَػون  -اً خمرشي َلود جن لر  .18 ػي  األكاًو حرثُػة  -يف وحػوه اًخأًو

 – 3ط –تػريوت  –دار اٍىذػاب اًعػريب  –مرصػ  –ٌَػرتاث دار اًػراين  -وضحً وثعحَح معطفى حسػني امحػد 

 .م1987ىػ / 1417

مؤسسػة  –اؽلرأة واًحُت اؽلسؼل يف اًرشًعة اإلسالمِة  أحاكماؽلرأة يف  أحاكماؽلفعي يف  -ًزدان د. عحد اٍىر(  .19

 .م1993ىػ/ 1413 – 1ط –اًرساةل 

دار  -حتلِق َلػد حمػيي ازلٍػن عحػد اذلَػد  -سنن أىب داود  -اًسوس خاين سَامين جن األصعر أيب داود األزدي  .21

 .اًفىر

 -دار اٍىذػة اًعَهنَػة  -حتلِق عحػد اًؽػين عحػد اخلػاًق  -أحاكم اًلرآن  -عحد ظل َلد جن إدٌرس  أتواًضافعي  .21
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 .ىػ1411 –تريوت 

ىػػ 1411 -1ط  –تػريوت  -دار اًفىر ٌَطحاعة واًِرش واًخوزًػع  -األم  - إدٌرسعحد ظل َلد جن  أتواًضافعي  .22

 .م1981

عػاػل  –فذح اًلدٍر اؽلسػهنى اجلػامع تػني فػين اًرواًػة وازلراًػة مػن عػؼل اًخفسػري  -اًضواكين َلد جن عًل جن َلد  .23

 .اٍىذة

 .م1985ىػ / 1415 – 6تريوت ط –دار اًلرآن اٍىر( -ظفوة اًخفاسري  –اًعاتوين َلد عًل  .24

 .ثوينس –اًخوينس َة ازلار  –اًخحٍرر واًخنوٍر  -اًطاىر َلد جن عاصور  .25

 -ىػ 1421 - 1ط –مؤسسة اًرساةل  -حتلِق أمحد َلد صبهر-ثفسري اًطربي  -حعفر َلد جن حٍرر  أتواًطربي  .26

 .م2111

 .دار اؽلرخي ٌَِرش -حرتَة اًطفي  وأسساًطفوةل يف اإلسالم ماكنهتا  -عنن حسن مال  .27

 -دار اؽلعرفػة  -اًضػافعي  -حصػَح اًحخػاري  فػذح اًحػاري رشح -اًعسلالين اتو اًفضي أمحػد جػن عػًل جػن اػر  .28

 .ىػ1379تريوت ، 

 – 9ط  -اًلػػػاىرة -دار اًسػػػالم ٌَطحاعػػػة واًِرشػػػ -حرتَػػػة األوالد يف اإلسػػػالم  –عَػػػوان د. عحػػػدظل ان   .29

 .م1985ىػ/1416

 .مرص –اإلميانمىذحة  -حرتَة األوالد يف اإلسالم من اٍىذاب واًس نة  –عٌلرة د. َلود َلد .31

 ..ىػ1421م/2111 – 1ط –عٌلن  –دار ظفاء  -حرتَة اًطفي يف اإلسالم  –د. حنان عحد اذلَد اًعناين  .31

 إحِػاءدار  -ثفسػري اًلػرطيب اؽلسػهنى ابجلػامع ألحػاكم اًلػرآن  - األنعػارياًلرطيب اتو عحػد ظل َلػد جػن أمحػد  .32

 .م1985 -ىػ 1415ًحنان  -تريوت  -اًرتاث اًعريب 

 .تريوت –دار اًفىر  -حتلِق : َلد فؤاد عحد اًحايق  -سنن اجن ماخة  -جن ًٍ د  اًل وًين اتو عحد ظل َلد .33

 .م1981ىػ / 1411 – 9ط  –دار اًرشوق  –يف ظالل اًلرآن  -كطة س َد  .34

 دار اًفىر –حتلِق عًل َلد اًحجاوي  -أحاكم اًلرآن  -اؽلاٍ  اتو جىر َلد جن عحد ظل اؽلعروف ابجن اًعريب  .35

 .تريوت –دار اٍىذة اًعَهنَة  -األحاكم اًسَطانَة  –احلسن عًل جن َلد اؽلاوردي أتو  .36

مىذحػة  -ثفسػري اجلالًػني  -اؿلًل خالل ازلٍن َلد جن امحد وخالل ازلٍن عحػد اًػرمحن جػن ايب جىػر اًسػ َوطي  .37

 .م مرص2112ىػ / 1422 1ط –اًعفا 

  .تريوت – 1ط -ر دار ظاد -ًسان اًعرب  -اؽلرصي َلد جن مىرم جن منهور األفًرلي  .38

ت  –داراًسالسي   - 2ط –اؽلوسوعة اًفليَة  .39  .ىػ 1427 -اٍىًو

 -اًلػاىرة  –مػع ُنحػة مػن األسػاثذة اؽلرصًػني واًعػرب اؽلخخععػني  –معوم اًعَوم الاحامتعَػة  -مدهور إجراىمي  .41

 .م1975 -اًيَملة اؽلرصًة اًعامة ٌَىذاب 

 .دار اًفىر -ح اؽليذب اؾلهنوع رش  -اًنووي اتو زهراي حمي ازلٍن جن رشف  .41

  .تريوت –دار إحِاء اًرتاث اًعريب  -رشح حصَح مسؼل  -اًنووي اتو زهراي حيىي جن رشف  .42

دار اجلَػي تػريوت : دار األفػاق  -حصَح مسػؼل  -اًنُساتوري اتو احلسني مسؼل جن احلجاج جن مسؼل اًلضريي  .43

 .اجلدًدة ػ تريوت


