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 ١ٔٛ٠2013َٛ - اٌؼكق األٚي ٠ٕا٠ه ظاِؼح إٌأهِعٍح 

 حقوق الطفل وأحكامه فً الشرٌعة اإلسبلمٌة والقانون الٌمنً
 

 حمود أحمد محمد عبده الفقٌه/ د 

 اليمني والقانون اإلسالمية الشريعة في وأحكامه الطفل حقوق

  الفقٌهعبده محمد أحمد حمود/ د 

 كلٌة   -  اإلسبلمٌة الدراساتقسم  ربٌس
 حضرموت جامعة   - سقطرة – التربٌة
 والتكنولوجٌا للعلوم
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 ١ٔٛ٠2013َٛ - اٌؼكق األٚي ٠ٕا٠ه ظاِؼح إٌأهِعٍح 

 حقوق الطفل وأحكامه فً الشرٌعة اإلسبلمٌة والقانون الٌمنً
 

 حمود أحمد محمد عبده الفقٌه/ د 

 

 

 

 الٌمنً والقانون اإلسبلمٌة الشرٌعة فً وأحكامه الطفل حقوق

 

8 

 الملخص
ٌَّة بناء فً واألساسٌة المهمة المراحل من الطفولة مرحلة كانت لما  سلًبا، أو إٌجاًبا الفرد شخص

رَق  اإلسبلم جاء اهتمام، من ٌُبلقٌه لما وفًقا  ٌمكن ال وواجبات، حقوًقا األطفال لهإالء أن لٌُقَقرِّر

ع أن قبل وذلك عنها، التؽاضً أو إؼفالها  من قرًنا عشر بؤربعة الطفل ومواثٌق حقوق تُوضَق

 . الزمان

 تحدٌد أما. عشر الخامسة سنة ٌتجاوز وال البلوغ، حد الحلم ٌبلػ لم من هو اإلسبلم فً الطفل

 التحدٌد هذا أن فترى الدولٌة، الطفل حقوق وثٌقة فً كما عشرة الثامنة ٌتجاوز ال بما عمره

 . والدولة والمجتمع للطفل أحفظ بالبلوغ الطفولة سنّ  اإلسبلم وربط صحٌح، ؼٌر

 الممٌزات من بالعدٌد والوضعً الدولً القانون فً حقوقه على اإلسبلم فً الطفل حقوق تمٌزت

فها علٌنا ٌجب التً  نفعلها حتى والتدرٌبٌة والتعلٌمٌة التربوٌة برامجنا فً وإدماجها وتعلُّمها تعرُّ

 لهذا والمحلً العالمً التشوٌه ظل فً دٌننا عن ندافع وحتى شرعٌاً، عقلٌاً  تفعٌبلً  حٌاتنا فً

 ومعاٌٌر الوسطٌة فٌه ؼابت عالم فً الفرٌدة العادلة ووسطٌته الؽراء، السمحة وشرٌعته الدٌن

. المطلقة العدالة

 وتهذٌب وتعلٌمه الطفل تربٌة مسإولٌة الوالدٌن اإلسبلم حمل لقد: حسنة تربٌة فً الطفل حق

: الكرٌم الرسول ٌقول والجسمٌة، العقلٌة قدراته وتنمٌة لدٌه، الدٌنٌة القٌم وؼرس أخبلقه

 ولدا والد نحل ما»: أٌضاً  وٌقول ،(والترمذي أحمد رواه) «أدبهم وأحسنوا أوالدكم، أكرموا»

 والترمذي أحمد رواه) «حسن أدب من أفضل نحل من

 األشٌاء عن نفسه بؤمر ٌستقل ال من وكل نفسه بؤمر ٌستقل ال الذي الطفل  حفظ  هً  الحضانة

 البلزمة  احتٌاجاته بكل واالهتمام ورعاٌته ، مصالحه بكل والقٌام وتضره علٌه تإثر التً

 حٌاته شإون بجمٌع اإلهتمام وكذلك وؼٌرها والتؤدٌب والتعلٌم والتربٌة والنوم واللباس كالطعام

 المواد فً  الٌمنً القانون علٌه نص ما وهذا وأخبلقٌاَق  بدنٌاَق  واالجتماعٌة والنفسٌة الصحٌة

 قانون من ( 139، 138) ورقم م 2002 لسنة(45)رقم الطفل حقوق قانون من 27(رقم)

  . م 1992 لسنة (20) رقم  الشخصٌة األحوال

 

 

  الفقٌهعبده محمد أحمد حمود/ د

 – التربٌة كلٌة   -  اإلسبلمٌة الدراساتقسم  ربٌس
 والتكنولوجٌا للعلوم حضرموت جامعة   - سقطرة
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 ١ٔٛ٠2013َٛ - اٌؼكق األٚي ٠ٕا٠ه ظاِؼح إٌأهِعٍح 

 حقوق الطفل وأحكامه فً الشرٌعة اإلسبلمٌة والقانون الٌمنً
 

 حمود أحمد محمد عبده الفقٌه/ د 

 المقدمة

إن الحمد هلل نحمده  تعالى ونستعٌنه ونستؽفره ، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ، ومن سٌبات أعمالنا  من 

ٌهده هللا فبل مضل له ، ومن ٌضلل فبل هادي له ، وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شرٌك له ، وأشهد أن 
 .محمداً عبده ورسوله 

حٌث تبدأ منذ مٌبلده وتنهً  ...  اإلنسان هً المرحلة األولى من مراحل عمرفً اإلسبلمالطفولة إن 

ببلوؼه سن الرشد حٌث ٌكمل نمو عقل اإلنسان وٌقوى جسمه وٌكتمل تمٌزه وٌصبح مخاطبا بالتكالٌؾ 
ُكْم  )" قال تعالى ". الشرعٌة ْبلُُؽوا أَقُشدَّ  ( 5:  سورة الحج اآلٌة رقم (1 )(ُثمَّ ُنْخِرُجُكْم ِطْفبلً ُثمَّ لِتَق

فواجب الوالدٌن وال سٌما األم فً هذه المرحلة من أكبر الواجبات الملقاة على عاتقها إذ ال بد وأن ٌهتما 

بطفلهما من جمٌع جوانبه ، حٌث أن توجٌه الوالدٌن فً هذه المرحلة له أثره العظٌم فً حسن تقوٌم الطفل 
 و .وصقل مواهبه واستعداده ، ولن ٌتؤتى ذلك إال من خبلل وعى األب واألم فً اختٌار كل منهما اآلخر 

ة الفرد إٌجاًبا أو سلًبا، وفًقا لما  ٌَّ لما كانت مرحلة الطفولة من المراحل المهمة واألساسٌة فً بناء شخص

رَق أن لهإالء األطفال حقوًقا وواجبات، ال ٌمكن إؼفالها أو التؽاضً  قَقرِّر ٌُ ٌُبلقٌه من اهتمام، جاء اإلسبلم ل
ع حقوق ومواثٌق الطفل بؤربعة عشر قرًنا من الزمان  .عنها، وذلك قبل أن ُتوضَق

أما تحدٌد عمره بما ال . والطفل فً اإلسبلم هو من لم ٌبلػ الحلم حد البلوغ، وال ٌتجاوز سنة الخامسة عشر

ٌتجاوز الثامنة عشرة كما فً وثٌقة حقوق الطفل الدولٌة، فترى أن هذا التحدٌد ؼٌر صحٌح، وربط اإلسبلم 
 سّن الطفولة بالبلوغ أحفظ للطفل والمجتمع والدولة

وقد تمٌزت حقوق الطفل فً اإلسبلم على حقوقه فً القانون الدولً والوضعً بالعدٌد من الممٌزات التً 

فها وتعلُّمها وإدماجها فً برامجنا التربوٌة والتعلٌمٌة والتدرٌبٌة حتى نفعلها فً حٌاتنا تفعٌبلً  ٌجب علٌنا تعرُّ
عقلٌاً شرعٌاً، وحتى ندافع عن دٌننا فً ظل التشوٌه العالمً والمحلً لهذا الدٌن وشرٌعته السمحة الؽراء، 

 .ووسطٌته العادلة الفرٌدة فً عالم ؼابت فٌه الوسطٌة ومعاٌٌر العدالة المطلقة

لقد أقر اإلسبلم حقوقاَق واسعة للطفل تبدأ من قبل  والدته على وجه األرض ، وهذه الحقوق منحة 
ربانٌة لبنً أدم ، وٌتضح ذلك فً ضرورة  اختٌار أم ذات نسب فاضل شرٌؾ حتى الٌعٌر بنسبه ألمه 

ل ، ألن مزاج الطفل ونموه ٌتؤثران إلى حد كبٌر لظروؾ مبعدا لوالدة ، وضرورة رعاٌة األم الحا

الحمل وصحة األم  ، وهناك أحكام الجنٌن وحقوقه تبدأ بعد الوالدة   ،أولها اختٌار اسم حسن له حتى 
ال ٌكون مثاالَق للتنا بز باأللقاب ،ثم حقوقا لطفل من الرعاٌة والحماٌة والنفقة ثم تتابع الحقوق سواء كان 

 ( [1] ).رجبل أو امرأة   

بل إن حقوق اإلنسان تظل تصاحبه حتى فً قبره وٌتجلى ذلك فً تحرٌم نبش القبور ، كما إن حرمة 
 (ولقد كرمنا بنً أدم  )المٌت كحرمة الحً فبل ٌجوز سبه ، بل المندوب ذكر محاسنه ، كما قال تعالى 

   ( [2])  فهل ٌوجد هذا فً شرٌعة أو دٌانة أخرى ؟ (70اإلسراء  )

ٌعتبر حق الحٌاة أول الحقوق وأهمها ، ألنه حق مقدس فً نظر اإلسبلم ٌجب حماٌته :  حق الحٌاة 
والتقتلوا النفس التً ): وعدم االعتداء علٌه ، حٌث حرم اإلسبلم قتل النفس بؽٌر حق ، قال تعالى  

اإلسراء ورتب الجزاء علً ذلك عقوبة القصاص استقرارا لحٌاة الناس وإخماداَق  )حرم هللا إال بالحق 

 (ولكم فً القصاص حٌاة ٌا أولً األلباب لعلكم تتقون ): لموضوع  أثارة الفتن ، قال تعالى 
، ولم ٌكتفً اإلسبلم بعقوبة القاتل فً الدنٌاء بل توعده هللا بعقوبة اآلخرة ، قال   (  9 17البقرة  ـ)

ومن ٌقتل مإمناَق متعمداَق فجزاإه جهنم خالداَق فٌها وؼضب هللا علٌه ولعنه وأعًد له عذاباَق ): تعالى 

 ( 93النساء ــ )(عظٌماَق 
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 ١ٔٛ٠2013َٛ - اٌؼكق األٚي ٠ٕا٠ه ظاِؼح إٌأهِعٍح 

 حقوق الطفل وأحكامه فً الشرٌعة اإلسبلمٌة والقانون الٌمنً
 

 حمود أحمد محمد عبده الفقٌه/ د 

كما وضح اإلسبلم أن االعتداء على النفس اآلمنة بؽٌر حق كاالعتداء على الناس جمٌعاَق ، قال تعالى 

   32المابدةـ  ) (أنه من قتل نفساَق بؽٌر نفس أو فساد فً األرض فكؤنما قتل الناس جمٌعاَق )
تعتبر التربٌة  الٌوم أساساَق فً بناء األفراد   و من حقوق األطفال على اإلباء التربٌة الصالحة  حٌث   

والمجتمعات، ولها أثرها فً بناء الشعوب والمجتمعات ، ومن أجلهاء جعل المولى عز وجل مهمة رسالة 

األنبٌاء واألمم التربٌة، التً ُتكّون هذه األمم عقابدٌاً وسلوكٌاً وفكرٌا، لحمل الرسالة، والقٌام بمهمة 
وتبدو أهمٌة التربٌة ؛ إذا أنها إصبلح وتعهد الهدؾ .  االستخبلؾ فً األرض، ومواصلة الدعوة للناس 

حٌث تعتبر . منها إصبلح الفرد ووقاٌته من الفساد فً الدنٌا الذي ٌترتب علٌه عقوبة فً اآلخرة

األسرة  هً اللبنة األولى من لبنات المجتمع  والطفل هو اللبنة األولى وخلٌته الحٌة التً تبنً جسد األمة 
اإلسبلمٌة وكٌانها ، فإن لحقها ضرر ، وكثر العطب فً تلك الخبلٌا   أنتشر المرض وزاد ألم ذلك 

الجسد  لذا أهتم  اإلسبلم بتكوٌنها  منذ الوهلة األولى  بالتحري فً حسن اختٌار الزوجة  الصالحة وهذا 

وكذلك اهتم اإلسبلم باإلنسان منذ نشؤته ووجوده جنٌنا فً بطن أمه .حق من حقوق الطفل حسن اختٌار أمة
. 

ومن حقوق الطفل الؽٌر قادر على كفاٌة نفسه ذكراَق كان أم أنثى  والتً تقع على كاهل األبوٌن فً حال 

استمرار الحٌاة الزوجٌة والوفاق التام بٌنهما ـ أو كان فً حال الطبلق والفرقة فكبلهما راعٌان 
ته): ومسإالن  عن رعاٌتهما ، قال علٌه الصبلة والسبلم  ًٌ حٌث اهتم   ([3] )كلكم راع ومسإُل عن رع

من الحقوق اإلسبلم بتخصٌص أحكاماَق لؤلسرة المسلمة  مثل حق الطفل فً الحضانة ،  والنفقة  و ؼٌرها    

التً ٌنبؽً أن ٌتمتع بها الطفل  منها أن ٌعٌش عٌشة هنٌبة فً بٌت ومجتمع سلٌم ٌعترؾ بحقوقه  وٌعٌش 
فً أسرة متحابة  ،  ومترابطة ومتعاونة  ومتفاهمة  تحت حب وحنان والدٌه  ، أو أحدهما  نظراَق ألن 

الطفل ٌحتاج فً مراحله األولى إلً العناٌة من والدٌه كونه ٌكتسب أحاسٌسه ومشاعره من والدٌه وهذه 

 .األحاسٌس والمشاعر تبلزم شخصٌته خبلل أٌام الطفولة والمراهقة وسن الرشد وؼٌرها 
 :أسباب اختٌار الموضوع وأهمٌته 
 .جهل كثٌر من اآلباء واألمهات بحقٌقة  حق الطفل والتربٌة وكٌفٌتها-     1

أهمٌة الموضوع، بالنسبة للفرد ولؤلسرة والمجتمع باعتبارها العامل األساسً فً تشكٌل شخصٌة -     2

ن األسرة  ن المجتمعي وباألسرةالفرد الذي ٌكوِّر  .تكوِّر
 .ؼٌاب استشعار المسإولٌة التً تقع على عاتق الوالدٌن واألمانة التً ٌحمبلنها     -3
 .تعامل الوالدٌن الخاطا تجاه تقوٌم أخطاء األوالد وتصرفاتهم     -4
الجرابم واالنحرافات التً تحدث فً المجتمع ٌعتبر العامل األساسً فٌها هما األب واألم إما -     5

 .باإلهمال أو التربٌة الخاطبة
الرؼبة فً البحث العلمً عموماً، وفً هذا البحث خصوصاً لما فٌه من الفوابد والمنافع لً أوالَق      -6

 .والمجتمع  والباحثٌن  ثانٌاَق 
 .وخمسة  فصول وخاتمة  مقدمةٌتكون البحث  من  :  خطة البحث

 : مفهوم حق الطفل  فً اللؽة و فً الشرٌعة ا إلسبلمٌة والقانون  الٌمنً    : الفصل األول

     وفٌه ثبلثة مباحث
 :مفهوم حق الطفل فً اللؽة : المبحث األول 
 :االصطبلح مفهوم حق الطفل فً : المبحث الثانً 

 :مفهوم حق الطفل فً القانون  الٌمنً : المبحث  الثالث
 :حقوق الطفل التربوٌة  فً الشرٌعة اإلسبلمٌة والقانون الٌمنً  : الفصل الثانً-       
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 ١ٔٛ٠2013َٛ - اٌؼكق األٚي ٠ٕا٠ه ظاِؼح إٌأهِعٍح 

 حقوق الطفل وأحكامه فً الشرٌعة اإلسبلمٌة والقانون الٌمنً
 

 حمود أحمد محمد عبده الفقٌه/ د 

 :وفٌه ثبلثة   مباحث-        

 فً الشرٌعة اإلسبلمٌة والقانون الٌمنً ـ .  أهمٌة التربٌة:   المبحث األول
 وفٌه مطلبان

 .      أهمٌة التربٌة فً الشرٌعة اإلسبلمٌة  : المطلب األول 

 .أهمٌة التربٌة فً  القانون الٌمنً : المطلب الثانً 
 .التربٌة اإلٌمانٌة و األخبلقٌةحق الطفل فً  :  المبحث الثانث 
 :فً الشرٌعة اإلسبلمٌة والقانون الٌمنً  التعلٌم والصحة حق الطفل فً :   الفصل الثالث 

 وفٌه مبحثان
 : حق الطفل فً التعلٌم فً الشرٌعة اإلسبلمٌة والفانون الٌمنً :المبحث األول
 وفٌه مطلبان

 :الشرٌعة اإلسبلمٌة  حق الطفل فً التعلٌم فً: المطلب األول 
 :حق الطفل فً التعلٌم فً القانون الٌمنً : المطلب الثانً 
 :  فً الشرٌعة اإلسبلمٌة والقانون الٌمنً  حق الطفل فً الرٍعاٌة الصحٌة: المبحث الثانً

 وفٌه مطلبان
  حق الطفل فً الرعاٌة الصحٌة فً الشرٌعة اإلسبلمٌة:المطلب األول

   :حق الطفل فً الرعاٌة الصحٌة فً القانون الٌمنً : المطلب الثانً 

 : حق الطفل فً الحضانة فً الشرٌعة اإلسبلمٌة والقانون الٌمنً  :  الرابعالفصل-       
 .وفٌة أربعة مباحث -        

 معنى الحضانة  وحكمها  ودلٌلها فً اللؽة و الشرٌعة  والقانون:  المبحث األول

 شروط الحاضن والمحضون فً الشرٌعة والقانون :المبحث الثانً  
 صاحب الحق فً  الحضانة ومدتها  وانتقالها فً الشرٌعة والقانون:  المبحث الثالث 
 .أجرة الحاضنة  وتوابعها من السكنى والخدمة ومكان الحضانة واالنتقال بالمحضون : المبحث الرابع 

 .حق الطفل  فً  الرضاعة والنفقة فً الشرٌعة اإلسبلمٌة والقانون الٌمنً : الخامس الفصل -       
 .وفٌه  مبحثان -        
 :حق الطفل فً  الرضاعة فً الشرٌعة اإلسبلمٌة والقانون الٌمنً : المبحث األول-        

 وفٌه مطلبان-        
 :حق الطفل فً الرضاعة فً الشرٌعة اإلسبلمٌة : المطلب األول 
 :حق الطفل فً الرضاعة فً القانون الٌمنً : المطلب الثانً 

 :حق الطفل فً النفقة فً الشرٌعة اإلسبلمٌة والقانون الٌمنً : المبحث الثانً -       
 وفٌه مطلبان-       
 حق الطفل فً النفقة فً الشرٌعة اإلسبلمٌة :المطلب األول -       

 :حق الطفل فً النفقة فً القانون الٌمنً  : المطلب الثانً -      
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 ١ٔٛ٠2013َٛ - اٌؼكق األٚي ٠ٕا٠ه ظاِؼح إٌأهِعٍح 

 حقوق الطفل وأحكامه فً الشرٌعة اإلسبلمٌة والقانون الٌمنً
 

 حمود أحمد محمد عبده الفقٌه/ د 

 :مفهوم حق الطفل  فً اللؽة و فً االصطبلح  والقانون  الٌمنً : الفصل األول

  وفٌه ثبلثة مباحث
 :مفهوم حق الطفل فً اللؽة : المبحث األول 

: وقال أبن منظور   ([4])الحق خبلؾ الباطل ، والحق واحد الحقوق ): قال الجوهري :  الحق لؽة 

  ([5]) (الحق نقٌض الباطل  وجمعه حقوق وحقاق )
 ):إذاَق الحقوق  جمع حق ، والحق له أطبلقات عدٌدة  فً اللؽة منها  ما ذكره الفٌروز أبادي حٌث قال 

قُة  أخص منه ([6])الحق من أسماء هللا تعالى أو صفاته ، والحق ضد الباطل وواحد الحقوق ، والحَق

ٌمكن القول بؤن المعنى اللؽوي  (الحق  )ومن خبلل ما تقدم من معانً لهذه المفردة  .  وحقٌقة األمر 
. األمر الواجب والشًء الثابت  : األقرب لموضوع البحث من تلك اإلطبلقات هو أن الحق معناه 

وحق الشًء  ٌحق بالكسر ، أي وجب ،  ): وٌدل على صحة هذا اإلطبلق  اللؽوي قول الجوهري 

وحق الشًء )وٌإٌد قول ابن منظور  ( [7] )(وأحققت الشًء أي أوجبته ، واستحققته أي استوجبته
الحق : ) وقال الفٌومً   ( [8] )(واستحق الشًء أستوجبه ......ٌحق بالكسر ، حقاَق أي وجب ، 

خبلؾ   الباطل  وهو مصدر حقا لشًء  من باب ضرب وقتل إذا وجب وثبت ولهذا ٌقال لمرافق 

 (  [9])وفبلن حقٌق بكذا بمعنى خلٌق وهو مؤخوذ من الحق الثابت .. الدار حقوقها 
 :حق اصطبلحاَق  المفهوم : المبحث الثانً 

تطلق  الحقوق اصطبلحا على معانً عدة ،وباعتبارات مختلفة ، وترجع تلك اإلطبلقات إلى معنٌٌن 

 :أساسٌٌن  
مجموعة القواعد والنصوص التشرٌعٌة التً تنظم على : باعتبار مادتها فتكون هً : المعنى األول 

 ([10])سبٌل اإللزام عبلبق الناس من حٌث األشخاص واألموال  

وهً بهذا المعنى تقارب معنى الحكم فً اصطبلح األصولٌٌن ومعنى القانون فً اصطبلح 
 (  [11]القانونٌٌن 

باعتبار أثرها ومن تجب له ، فتكون هً المطلب الذي ٌجب ألحد على : المعنى الثانً 

 ( [13]()فً اصطبلح الفقهاء (الحكم ) وهً بهذا المعنى تقارب  تعرٌؾ ([12])ؼٌره   
الحق : )قال الجرجانً  ( [14])اختصاص ٌقرر به الشرع سلطة : عناه العام بؤنه موقد عرؾ الحق  ب

/ فً اللؽة هو الثابت الذي ال ٌسوغ  إنكاره ، وفً اصطبلح أهل المعانً هو الحكم المطابق للواقع 

 [15]). ٌطلق على األقوال والعقابد واألدٌان والمذاهب باعتبار اشتمالها على  علً ذلك 
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 ١ٔٛ٠2013َٛ - اٌؼكق األٚي ٠ٕا٠ه ظاِؼح إٌأهِعٍح 

 حقوق الطفل وأحكامه فً الشرٌعة اإلسبلمٌة والقانون الٌمنً
 

 حمود أحمد محمد عبده الفقٌه/ د 

 

 :مفهوم حق الطفل فً القانون  الٌمنً: المبحث الرابع 
الطفل هو كل إنسان لم ٌتجاوز ثمانٌة  )لقد عرؾ القانون الٌمنً الطفل بقوله : تعرٌؾ الطفل :  أوال 

 ([16] )(عشر سنة من عمره مالم ٌبلػ سن الرشد قبل ذلك

تحدٌد حقوقه الشرعٌة والقانونٌة  )مفهوم حقوق الطفل ٌهدؾ  قانون حقوق الطفل إلً: ثانٌاَق 
واالجتماعٌة واالقتصادٌة والصحٌة والتربوٌة والرٌاضٌة والثقافٌة التً ٌجب أن ٌتمتع  بها جنٌناَق 

وٌكفل القانون لكل طفل التمتع بجمٌع حقوقه الشرعٌة وعلى  ) ([17]) )وطفبلَق منذ والدته 

األخص  حقه فً ثبوت نسبه والرضاعة والحضانة والنفقة ورإٌة والدٌه وفقاَق ألحكام هذا 
وتكون لحماٌة الطفل ومصالحه  األلوٌة فً كافة القرارات  ([18] )(القانون  والقوانٌن النافذة 

. واإلجراءات المتعلقة بالطفولة واألمومة واألسرة أو البٌبة أٌاَق كانت الجهة التً تصدرها أو تباشرها 

وال تخل أحكام  هذا القانون بحق الطفل فً التمتع بكافة الحقوق والحرٌات العامة وأوجه  ([19])(
الحماٌة التً تكفلها القوانٌن النافذة لئلنسان عامة والطفل خاصة دون تمٌٌز بسبب الجنس أو اللون أو 

ولكل طفل الحق فً تكوٌن الجمعٌات  والنوادي التً ٌمارس من خبللها نشاطاته  ( [20] )(المعتقد 

وللطفل على الدولة   )( [21])(االجتماعٌة والثقافٌة بما ٌناسب وسنه ودرجة نضجه وفقاَق للقوانٌن النافذة 
وكذلك تكفل الدولة مجانٌة التعلٌم وفقاَق للقوانٌن النافذة  (الرعاٌة الصحٌة أثناء الحمل والوالدة وما بعدها

وتكفل الدولة تلبٌة حاجات الطفل الثقافٌة فً شتى مجاالت األدب والفنون والمعرفة  ([22] )(

والمعلومات بما ٌسهل علٌهم االنطبلق  من وحً التراث اإلسبلمً والعربً  والٌمنً واالستفادة من 
 ([23])(. التطورات العلمٌة والثقافٌة الحدٌثة وفً إطار احترام قٌم المجتمع الدٌنٌة
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 ١ٔٛ٠2013َٛ - اٌؼكق األٚي ٠ٕا٠ه ظاِؼح إٌأهِعٍح 

 حقوق الطفل وأحكامه فً الشرٌعة اإلسبلمٌة والقانون الٌمنً
 

 حمود أحمد محمد عبده الفقٌه/ د 

 

 :حقوق الطفل التربوٌة على الوالدٌن فً الشرٌعة اإلسبلمٌة والقانون الٌمنً : الفصل الثانً

 :وفٌه ثبلثة  مباحث
 :القانون الٌمنً  و  أهمٌة التربٌة فً الشرٌعة  اإلسبلمٌة:   المبحث األول 

 وفٌه مطلبان ـ

 :أهمٌة التربٌة فً الشرٌعة  اإلسبلمٌة : المطلب األول  
 إن من حقوق األبناء على اإلباء التربٌة الحسنة وهً واجبة على اإلباء  حٌث تعتبر التربٌة  الٌوم أساساَق 
فً بناء األفراد والمجتمعات، ولها أثرها فً بناء الشعوب والمجتمعات ، ومن أجلهاء جعل المولى عز 

وجل مهمة رسالة األنبٌاء واألمم التربٌة، التً ُتكّون هذه األمم عقابدٌاً وسلوكٌاً وفكرٌا، لحمل الرسالة، 
 : تعالىوٌتبٌن لنا من خبلل قوله.  والقٌام بمهمة االستخبلؾ فً األرض، ومواصلة الدعوة للناس

((     

  
  

   

     
    
  )) 6:التحرٌم]   

أهمٌة التربٌة؛ إذا أن التربٌة إصبلح  وتعهد الهدؾ منه إصبلح الفرد ووقاٌته من   الفساد فً الدنٌا الذي 
ولهذا جاء رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم خاتم األنبٌاء والرسل، ٌحمل .    ٌترتب علٌه عقوبة فً اآلخرة

: للبشرٌة منهج الحٌاة، وقد تنزل علٌه كتاب هللا العزٌز، فكانت أول آٌة

((    
   )) 1:العلق]، 

وهً أمر بالتعلم والتعلٌم والتربٌة على هدى كتاب هللا عز وجل، ثم كانت حٌاته صلى هللا علٌه وسلم من 

أول ٌوم أوحً له حتى وفاته ترجمة واقعٌة للقرآن الكرٌم، ونموذجاً مثالٌاً للتربٌة اإلسبلمٌة، والذي ٌقرأ 
سٌرة النبً صلى هللا علٌه وسلم والصحابة وٌقرأ عن تلك االجتماعات التً كانت تعقد سراً؛ لٌدرك األهمٌة 
الكبٌرة للتربٌة فهً القاعدة األولى التً بعدها سٌنطلق الفرد عامبلً فً مجتمعه بل وٌدرك أهمٌة األسرة فً 

تربٌة وتنشبة األجٌال، إذ أن هذه الدار التً كانت ُتعقد فٌها االجتماعات السرٌة إنما كانت بمثابة األسرة 
إذ كانت تمثل تعوٌضاً عن أسرهم التً ال زالت فً براثن الكفر، . ([24])التً فٌها ٌتلقَّون التربٌة والتعلٌم

ومن ُهنا ٌتبٌن لنا أهمٌة التربٌة، إذ أن مجرد إسبلمهم، لٌس باألمر الكافً لٌجهروا بدعوة اإلسبلم، بل ال 
كل هذا ألجل الخروج بنتاج تلك السنوات . بد من التربٌة وؼرس القٌم والمبادئ وتقوٌة الروابط األخوٌة

الثبلث من التربٌة على طاعة هللا ورسوله، وفعبلً ٌخرج جٌل مإمن قوي تربى على األخبلق والمعالً، 

امتدحه هللا فً القرآن قال 
      ))تعالى

))  ([25] ) 

إن رسالة جوهرها التربٌة، وطرٌقها اإلصبلح لرسالة سامٌة، تضع على عاتق المربٌن مهمة عظٌمة، 
ومسإولٌة جسٌمة، وتقع مسإولٌة التربٌة بالدرجة األولى على الوالدٌن ، فالوالدان فً ثؽرة عظٌمة تحتاج 
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 ١ٔٛ٠2013َٛ - اٌؼكق األٚي ٠ٕا٠ه ظاِؼح إٌأهِعٍح 

 حقوق الطفل وأحكامه فً الشرٌعة اإلسبلمٌة والقانون الٌمنً
 

 حمود أحمد محمد عبده الفقٌه/ د 

بل إن هذه التربٌة هً التً تمنحهما النجاح والفبلح فً اآلخرة، كما فً . إلى حشد الطاقات وبذل الجهود

 .([26])الدنٌا، وتظل ُتِدر علٌهما الثواب والفضل حتى بعد الممات

والتربٌة لٌست باألمر الهٌن أو الشًء المعتاد كما ٌظنه البعض من اآلباء واألمهات، إنجاب ومؤكل وملبس 

 .ومشرب وانتهى عندهم األمر، بل هً أعظم من ذلك بكثٌر
ٌُربى علٌه الطفل فً الصؽر ٌظل معه، وٌصعب  ولذا تبدأ هذه التربٌة من األٌام األولى للمولود، ألن ما 

وٌنبه علماء النفس والمربون على أهمٌة السنوات األولى من الطفولة، فاإلنسان . التخلص منه عندما ٌكُبر

ما أشد فطام الكبٌر، وأعسر : وقدٌماً قال الحكماء. هو نتاج وحصاد تلك السنوات من التربٌة أو اإلهمال
فتكوٌن العادة فً الصؽر أٌسر بكثٌر من الكبر، ذلك ألن الجهاز العصبً الؽض للطفل . ([27])رٌاضة الهرم

أكثر قابلٌة للتشكٌل وأٌسر حفراً على مسطحه ، أما فً الكبر فإن الجهاز العصبً ٌفقد كثٌراً من مرونته 
 .بل تإثر السنوات األولى للطفل على نفسٌته فً المستقبل سلباً وإٌجاباً . ([28])فٌصبح الحفر علٌه أشق

ولقد أثبتت الدراسات، وثبت لدى الباحثٌن تؤثٌر السنوات األولى من العمر، فً حٌاة اإلنسان، وقد وجد أنه 
إذا ما لبٌت حاجات ورؼبات الطفل فً األشهر األولى من الطعام والراحة والمحبة، وؼٌر ذلك أن ٌكون 

ٌقرر علماء النفس والمربون أن كثٌر من اإلساءة للوا لدٌن من األوالد . ([29])حظه فً حٌاة مستقبلٌة سعٌدة

هً أصبلً ناجمة عن التربٌة الؽٌر صحٌحة أو التراكمات التً كانت فً فترة طفولة الوالد، فاألب واألم 
فهناك من ٌرى أن دورة . الذي عانٌا من سوء معاملة والدٌهما قد ٌحمبل نفس هذه اإلساءة إلى أوالدهما

إساءة معاملة الطفل ترتبط بفرضٌة انتقال إساءة معاملة الطفل عبر األجٌال، والتً تشٌر إلى أن األفراد 
ٌُساء معاملتهم فً الطفولة من المحتمل أن ٌكونوا مسٌبٌن ألطفالهم فً مرحلة الرشد ، وذلك مقارنة  الذٌن 

باألفراد الؽٌر مساء معاملتهم فً الطفولة بمعنى أن المشكبلت السلوكٌة والنفسٌة التً تنشا عن اإلساءة فً 

. ([30])الطفولة تزٌد من احتمالٌة أن ٌصبح هإالء األطفال مسٌبٌن فً مرحلة الرشد مع أطفالهم وزوجاتهم

فبل بد إذاَق من االهتمام باألوالد منذ سنواتهم األولى؛ فالسنوات األولى تعد عامبلً مهماً فً تشكٌل شخصٌة 

والتربٌة اهتمام بكافة النواحً اإلٌمانٌة والصحٌة والعلمٌة واألخبلقٌة، فبل بد أن . متوازنة، قوٌة ومإثرة
ٌراعً الوالدان كل هذه الجوانب، لٌخرج األوالد بشخصٌات متوازنة وواعٌة كما ٌنبؽً تجنب اإلفراط 

فالشخصٌة المتزنة ذات أثر فعال فً حٌاة األفراد والجماعات، وال تتكامل إال .  والتفرٌط فً هذه الجوانب

بت من كل أطرفها ٌت من كل أقطارها، وهذِّر إن االهتمام . ([31])عندما تكون قد وجهت من كل جوانبها وُربِّر

بتنشبة األوالد منذ الصؽر لٌخرجوا إلى المجتمع نافعٌن مصلحٌن، خٌر من إهدار القوى والطاقات فً 

 معاجلة النتابج السلبٌة لئلهمال والتفرٌط
إعداد أجٌال صحٌحة النشؤة، قوٌمة البنٌان، أم بذل الجهود فً إصبلح : وأٌهما أولى باالهتمام والتقدٌم

إن . ([32])الراشدٌن؟  وإذا كان كبل األمرٌن ضرورٌاً، فإن أولوٌة تربٌة األطفال والناشبٌن تفرض نفسها

التمزق الذي ٌصٌب مجتمعاتنا، والضٌاع الذي تعٌش فٌه أجٌالنا نتٌجة لهذا التقصٌر، أو الؽٌاب الكبٌر 
 .([33])لمسإولٌة التربٌة وتؤثٌر األسرة

وعلى هذا فالتربٌة هً عملٌة بناء وإصبلح ورعاٌة حتى التمام، ولكً نضمن إخراج طفل سويٍّ ال ُبدَّ من 
ٌَّة  ٌَّة والنفس تربٌته وتنشبته على اإلسبلم، فالنظرة التربوٌة اإلسبلمٌة تهتم بكل مجاالت الحٌاة الصح

ٌَّة وما إلى ذلك والتربٌة فرٌضة فً حقِّر اآلباء، وهً مسبولٌة وأمانة ال ٌجوز التخلًِّر  ٌَّة واالجتماع واألخبلق
ا  )) :عنها، قال تعالى ْقنَق ِمْنهَق أَقْشفَق ا وَق هَق ْحِمْلنَق ٌَق نَق أَقْن   ٌْ ؤَقبَق اِل فَق اْلِجبَق األَقْرِض وَق اِت وَق اوَق مَق لَقى السَّ ةَق عَق انَق ا األَقمَق ْضنَق رَق ا عَق إِنَّ

هُوالً   لُوًما جَق انَق ظَق ُه كَق اُن إِنَّ ا اإلِْنسَق لَقهَق مَق حَق  .(72: األحزاب()(وَق

فبل ُبدَّ أن ٌشعر ِكبل األبوٌن أنهما مسبوالن عن أطفالهما، وهما محاسبان على التقصٌر فً تربٌتهما، وعن 
تِهِ ):  هذه المسبولٌة ٌقول النبً صلى هللا علٌه وسلم ٌَّ ِع ْن رَق ْسُبولٌل عَق مَق اٍع وَق  (....ُكلُُّكْم رَق
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 ١ٔٛ٠2013َٛ - اٌؼكق األٚي ٠ٕا٠ه ظاِؼح إٌأهِعٍح 

 حقوق الطفل وأحكامه فً الشرٌعة اإلسبلمٌة والقانون الٌمنً
 

 حمود أحمد محمد عبده الفقٌه/ د 

ُكْم )) :وقد أمرنا هللا أن نحمً أنفسنا وأبنابنا من النار ٌوم القٌامة، فقال تعالى ُنوا قُوا أَقْنفُسَق ا الَِّذٌنَق آَقمَق هَق ٌُّ ا أَق ٌَق
ةُ  ارَق اْلِحجَق اُس وَق ا النَّ قُوُدهَق اًرا وَق أَقْهلٌُِكْم نَق  .6: التحرٌم((وَق

 :أهمٌة التربٌة فً القانون الٌمنً  : المطلب الثانً 

من قانون حقوق الطفل رقم  (7)نظراَق لما للتربٌة اإلٌمانٌة من أهمٌة فً نشؤة الطفل فقد نصت المادة رقم 
كما نصت المادة رقم  (ضمان تنشبة الطفل على االعتزاز بعقٌدته اإلسبلمٌة ) م على 2002لسنة  (45)
تنشبة الطفل على األخبلق الفاضلة والعمل المثمر ، وتنمٌة الوعً )من القانون السابق ذكره على  (10)

لدٌه بضرورة احترام والدٌه ومحٌطه العابلً واالجتماعً واحترام التكسب الكرٌم وروح االعتماد علً 
 (النفس  

 : الفاضلة  التربٌة اإلٌمانٌة و األخبلقحق الطفل فً : المبحث الثالث

إن التربٌة اإلٌمانٌة واجبة على األباء نحو أبنابهم كونها حق من حقوقهم ٌقوم بها األ باء 
والمربون حٌث  أن السٌر على تعالٌم اإلسبلم ومنهج القرآن لهو الطرٌق إلى الفبلح، وحٌاة اإلنسان ال بد 

:  تعالى أن تسٌر كلها على منهج هللا عز وجل قال 

 ((    
    

  ))  [34] وكذلك فإن تربٌة األوالد التربٌة  

ٌُعٌن على إخراج أفراد صالحٌن نافعٌن لمجتمعهم  ، وتربٌة  اإلٌمانٌة بالسٌر على نهج القرآن والسنة، مما 
األوالد على معانً الشرٌعة وأخبلقها ٌبدأ من أول ٌوم ٌولد فٌه المولود بل من قبل ذلك، وهذا لٌنشؤ الولد 

على الفطرة النقٌة، والمنبع الصافً،كما أننا فً معركة والشٌطان مترصدٌل متوعدٌل باإلؼواء لكل إنسان من 
وهللا سبحانه وتعالى ٌبٌن لنا أن طرٌق الفوز فً هذه المعركة بالعمل بما أنزل من . قبل أن ٌخرج إلى الدنٌا

هدي والتمسك به ومبلزمته من أول ٌوم للمولود ،وما ٌحصل لؤلمة اإلسبلمٌة الٌوم من تكالب األعداء 

علٌها، وتؤخرها فً كافة المٌادٌن على األمم إال بسبب أنها فقدت مصداقٌتها فً التربٌة اإلٌمانٌة ، فاألمة لن 
تنهض إال بؤبنابها ومن خبلل ماتحدثتا عن أهمٌة التربٌة اإلٌمانٌة  ٌتضح أنها حق من حقوق األبناء  على 

أبابهم لما لها من قٌمة عظٌمة تعود على الطفل بالنفع فً الدنٌا واآلخرة بل إن التربٌة اإلٌمانٌة لؤلطفال 

ٌستفٌد منها وٌنتفع بها  اآل باء فً الدنٌا واآلخرة فإذا تربى الطفل تربٌة إٌمانٌة أصبح طابعاَق وبارا ألبوٌه 
فً الحٌاة الدنٌا  وبعد مماتهما بالدعاء لهما  ، و ترتكز التربٌة اإلٌمانٌة على معانً قٌمة دعة إلٌها الشرعٌة 

 :اإلسبلمٌة ومنها األتً  

 . من حق الطفل على والديه التربية  اإليمانية على العقيدة الصحيحة  -1
 من حق الطفل على والدٌه تربٌته على العقٌدة اإلسبلمٌة الصحٌحة  حٌث أن العقٌدة اإلسبلمٌة أساس الدٌن 
الحنٌؾ وأصله، ومرتكز الشرٌعة واألخبلق، فالعبادات  والمعامبلت واألخبلق والسلوك، كل ذلك مرتبط 

ًَّ علٌها فهً الحصن الحصٌن . ([35]) بالعقٌدة ومإسس علٌها وقابمٌل بها فمتى أختلت العقٌدة اختل ما ُبن

واإلنسان بؽٌر العقٌدة اإلسبلمٌة ال معنى لوجوده، وال . واألساس الصلب الذي تقوم علٌه سابر العبادات

هدؾ من حٌاته، ٌعٌش كالسابمة ال هم له ؼٌر شهوة البطن والفرج، ٌعٌش لنفسه وشهواته فً ؼفلة عن 
 .([36])ربه والدار اآلخرة

 :ومن حق الطفل على والديه الدعاء  له بالهداية والصالح- 2
وٌتضح هذا المعنى من خبلل دعاء الصالحٌن واألنبٌاء والمرسلٌن ٌقول تعالى عن عباد 

   ))الرحمن
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 ١ٔٛ٠2013َٛ - اٌؼكق األٚي ٠ٕا٠ه ظاِؼح إٌأهِعٍح 

 حقوق الطفل وأحكامه فً الشرٌعة اإلسبلمٌة والقانون الٌمنً
 

 حمود أحمد محمد عبده الفقٌه/ د 



  

       )) ([37] )  فصبلح الولد مما

بتوفٌقهم للطاعة، وحٌازة الفضابل، فإن المإمن : ٌقول البٌضاوي. ٌتمناه وٌرجوه كل أب وأم وتقربه أعٌنهم

ت بهم عٌنه، لما رأى من مساعدتهم له فً الدٌن، وتوقع  بهم قلبه وقرَّ إذا شاركه أهله فً طاعة هللا ُسرَّ
وفً آٌة أخرى ٌقول سبحانه . ([38])لحاقهم به فً الجنة

     )): وتعالى
   

   

    
   

  ))( [39]) (   

 ) أي اجعل الصبلح فٌهم جارٌاً راسخاً ُمتمكنٌن منه وقٌل أنها نزلت فً أبً بكر 
وهذه من ثمرات الدعاء .  ([41])لم ٌبق له ولد وال والد وال والده إال امنوا باهلل وحده: قٌل. ([40])الصدٌق

اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فٌما )): ودعا النبً صلى هللا علٌه وسلم فقال. المخلص لؤلوالد
 .([42]) ((أعطٌته

 :ومن حق الطفل على والديه غرس محبة الرسول صلى هللا عليه وسلم واالقتداء به في األمور كلها: 3
وهً الشطر الثانً فً شهادة التوحٌد ال إله هللا وتستدعً من األبوٌن تعرٌؾ الولد بمعناها وهو طاعته فٌما 

والنفس البشرٌة تتطلع إلى قدوة تقتدي بها وتسٌر على .([43])أمر وتصدٌقه فٌما أخبر واجتناب ما نهى عنه

نهجها وخٌر قدوة للبشرٌة هو محمد صلى هللا علٌه وسلم وما العذاب الذي ُتصاب به النفس البشرٌة 

ٌُعانً منه شباب األمة اإلسبلمٌة إال بسبب ؼٌاب القدوة ومما ٌعانً منه المسلمون الٌوم . والضٌاع الذي 
فبل بد أن تربط أفعالنا برسولنا الكرٌم، . الؽفلة فً تربٌة أوالدهم باالقتداء برسولهم، وؼابت عنهم أهم قضٌة

ٌُنشؤ األوالد على االقتداء به علٌه الصبلة والسبلم وال ٌتم إال بالجانب اآلخر وهو ؼرس محبته  وال بد أن 

فً نفوس أوالدنا من خبلل تعرٌفهم به، وبصفاته وشمابله وأخبلقه، وفً هذا الجانب أٌضاً تعرٌؾ أوالدنا 
كٌؾ كان تعامل رسولنا الكرٌم صلى هللا علٌه وسلم مع الكبٌر ومع الصؽٌر مع المرأة ومع الرجل مع 

 كٌؾ كان رحمة مهداة إلى الناس جمٌعاَق – الحٌوان 

 :من حق الطفل على والديه  تعليمه القرآن الكريم:  4
إن مهمة الوالدٌن فً تعلٌم أوالدهما القرآن مهمةٌل عظٌمة؛ ألن ربط الولد بالقرآن ربطاً صحٌحاً ٌجعل 

ومهمة الوالد تحبٌب القرآن . ([44])العقٌدة اإلسبلمٌة راسخة فً نفسه، فالقرآن هو مصدر العقٌدة اإلسبلمٌة

واعلم أن تعلٌم الوالدان للقرآن شعار الدٌن أخذ به .إلى نفس الولد، من خبلل ربط الولد بالقرآن من الصؽر
أهل الملة، ودرجوا علٌه فً جمٌع أمصارهم لما ٌسبق فٌه إلى القلوب من رسوخ اإلٌمان وعقابده من آٌات 

. ([45])القرآن وبعض متون األحادٌث وصار القرآن أصل التعلٌم الذي ٌنبنً علٌه ما ٌحصل بعد من الملكات

وألهمٌة تعلٌم القرآن الكرٌم فقد كان أصحاب رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ٌربون أوالدهم على حب 

فٌنبؽً السٌر على نفس النهج لٌتربى األوالد على القرآن، وكذلك على .  ([46])القرآن الكرٌم وتبلوته

ٌُشجع األوالد الصؽار على حفظ القرآن  الوالدٌن عمل مسابقات تحفٌزٌة بٌن األخوة كلٌل على حسب سنه، و

وهذه السور هً من قصار السور، فسورة .. من خبلل تحفٌظهم السور الصؽٌرة كاإلخبلص والناس والفلق
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 ١ٔٛ٠2013َٛ - اٌؼكق األٚي ٠ٕا٠ه ظاِؼح إٌأهِعٍح 

 حقوق الطفل وأحكامه فً الشرٌعة اإلسبلمٌة والقانون الٌمنً
 

 حمود أحمد محمد عبده الفقٌه/ د 

اإلخبلص تمثل االعتقاد العقلً والكافرون تمثل االعتقاد العملً، وهما من قصار السور التً تبحث فً 

 .مٌدان العقٌدة، وهذا ٌعنً أن األطفال أكثر تؤثراً وأسرع ثمراً من الكبار، ألن قلوبهم ما زالت نقٌة وصافٌة
 :ومن حقوق الطفل على أبويه تعليمه األخالق الحميدة : 5

د علٌه فً صؽره من خٌر  إن مما ٌحتاج إلٌه الولد ؼاٌة االحتٌاج االعتناء بؤمر خلقه، فإنه ٌنشؤ على ما عوِّر

أو شر، فإذا ربى على الؽضب واللجاجة والعجلة والطٌش، والحدة والجشع، ٌصعب علٌه فً كبره تبلفً 
ذلك، وتصٌر هذه األخبلق راسخة له، فلو تحرز منها ؼاٌة التحرز فضحته وال بد ٌوماً ما، ولهذا تجد أكثر 

، ونظرا ألهمٌة األخبلق فقد أوالها القرآن ([47])الناس منحرفة خبلقهم، وذلك من قبل التربٌة التً نشؤ علٌها

. الكرٌم اهتماماً كبٌراً بل ومدح هللا عز وجل محمداً صلى هللا علٌه وسلم
(     ))فقال

وإنما كان لؤلخبلق هذه األهمٌة لما لها من تؤثٌر فً صفات الشخص وتعامله مع اآلخرٌن، ولما  ( [48] )(

أمر هللا عز وجل بإقامة الصبلة بؤركانها وخشوعها كان وراء ذلك معاٍن عظٌمة منها النهً عن األخبلق 

، ومما أهتم به المربون قدٌماً وحدٌثاً األخبلق فكانوا ٌبحثون ألوالدهم عن .السٌبة والتربٌة على الفضابل
 .معلمٌن ذوي أخبلق، ثم ٌؤمرون أوالدهم بؤن ٌؤخذوا األخبلق واألدب عنهم قبل العلم

: حق الطفل فً التعلٌم والصحة  فً الشرٌعة اإلسبلمٌة والقانون الٌمنً : الفصل الثالث 

 وفٌه مبحثان
: حق الطفل فً التعلٌم فً الشرٌعة اإلسبلمٌة والقانون الٌمنً : المبحث األول 

 وفٌه مطلبان

: حق الطفل فً التعلٌم فً الشرٌعة اإلسبلمٌة :المطلب األول 
ٌجب على اآلباء االهتمام بتعلٌم أبنابهم لكً ٌنتفع من تعلٌمهم فً حٌاته وبعد مماته   نظراَق لما للعلم  من 

قٌمة من القٌم العلٌا، التً جاء بها اإلسبلم، وأقام علٌها حٌاة اإلنسان المادٌة والمعنوٌة، األخروٌة والدنٌوٌة، 

ل آدم أبو البشر  وجعله هللا طرٌقاً لئلٌمان وداعٌاً للعمل، وهو المرشح األول للخبلفة فً األرض، وبه فضِّر
وفً القرآن آٌات كثٌرة تحث على طلب العلم . ([49])على المبلبكة، الذٌن تطلعوا إلى منصب الخبلفة

ورفع  الدرجات ألصحاب العلم قال 
   )): تعالى

   

   )) [11: المجادلة] . وألهمٌة العلم فإن
المبلبكة لما بشرت إبراهٌم بالولد بشرته بولٍد علٌم قال 

    )): تعالى

    
   )) [28:الذارٌات] الُوا ال )): وقال تعالى قَق
لٌِمٍ  ُركَق بُِؽبلٍم عَق شِّر ا ُنبَق ْل إِنَّ ْوجَق  .[53:الحجر] ((تَق

بشروه بؽبلم ٌولد له كثٌر العلم عند أن ٌبلػ مبالػ : وقٌل. ([50])بشروه بؽبلم ٌكمل علمه إذا بلػ: قٌل

 .فهذه البشارة حملت فً طٌاتها بشارة الولد، وبشارة كونه فً المستقبل صاحب علم. ([51])الرجال

فتركوا . ([52])ووصفه بالعلم ألنها الصفة التً ٌختص بها اإلنسان الكامل ال الصورة الجمٌلة والقوة ونحوها

سابر األوصاؾ من الحسن والجمال، والقوة والسبلمة، واختاروا العلم، إشارة إلى أن العلم رأس األوصاؾ 
 .([53])وربٌس النعوت
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 ١ٔٛ٠2013َٛ - اٌؼكق األٚي ٠ٕا٠ه ظاِؼح إٌأهِعٍح 

 حقوق الطفل وأحكامه فً الشرٌعة اإلسبلمٌة والقانون الٌمنً
 

 حمود أحمد محمد عبده الفقٌه/ د 

فللعلم أهمٌة كبٌرة؛ ولهذا كانت أول سورة تنزل على معلم البشرٌة هً قوله 

   )): تعالى
  )) [ [1:العلق] . بل ومن شرؾ العلم أن ذكرت األداة
  :وألن هللا عز وجل ٌقول. الموصلة إلٌه وهً القلم

((   
   
   

  
     
   

  )) [  [6: التحرٌم]  
ٌُهمهم من أمور دٌنهم ودنٌاهم، حتى ال ٌقعوا فرٌسة الظبلل واالنحراؾ وٌكون  فمن وقاٌة األهل تعلٌمهم ما 

وال شك أن هذه المسإولٌة بالؽة الخطورة واألهمٌة؛ ألن . مصٌرهم إلى النار بسبب إهمالهم تعلٌم أبناءهم

اإلسبلم حمل اآلباء والمربٌن مسإولٌة كبرى فً تعلٌم األوالد، وتنشبتهم على المعرفة والعلم واإلدراك 
ومن هنا كان اهتمام المربٌن جٌبلً بعد جٌل بتربٌة األوالد .([54])الناضج، لتتفتح المواهب، وتنضج العقول

. ([55])واالعتناء بتعلٌمهم وتوجٌههم وتقٌٌم اعوجاجهم

 .ومن الحقوق الواجبة على اآلباء واألمهات تجاه أوالدهم حق التعلٌم 

تعلٌم األوالد ما ٌقٌهم من الضٌاع فً الدنٌا والخسران فً اآلخرة؛ وذلك بتعلٌمهم أمور دٌنهم وهذا التعلٌم 
أمانة فً أعناق اآلباء واألمهات فإن قصر اآلباء واألمهات فٌه ووقع األوالد فً المعاصً فإن اآلباء 

ٌُعذبون ٌوم القٌامة؛ ولذا كان علٌهم تعلٌم أوالدهم وتعرٌفهم بربهم وكتابهم ونبٌهم والٌوم اآلخر  واألمهات 

حٌث .وٌجب على الوالدٌن أن ال ٌإخرا تعلٌم أوالدهما فؤفضل المراحل للتعلٌم مرحلة الطفولة
 [56])ٌكون الولد أصؽر ذهناً وأقوى ذاكرة، وأنشط تعلٌماً 

: حق الطفل فً التعلٌم فً القانون الٌمنً : المطلب الثانً  
تكفل  ):اهتم المشرع الٌمنً بحقوق الطفل فً مجال التعلٌم اهتماما بالؽاَق وٌتضح ذلك االهتمام من قوله 

الدولة مجانٌة التعلٌم وفقا للقوانٌن النافذة  ، وٌجب أن تهدؾ المناهج التعلٌمٌة إلً الطفل تكوٌناَق علمٌاَق 

وثقافٌاَق وتنمٌة شخصٌته ومواهبه ومهاراته وتعرٌفه بؤمور دٌنه وتربٌته على االعتزاز بذاته وكرامته 
واحترامه لآلخرٌن وكرامتهم والتشبع بقٌم الخٌر والحق واإلنسانٌة  ، بما ٌضمن إعداده إعداداَق متكامبلَق 

ٌجعل منه  إنساناَق مإهبل  مإمناَق بربه  ووطنه قادراَق علِى اإلسهام بكفاءة فً مجاالت اإلنتاج والخدمات أو 

 ( [57])(.مهٌباَق الستكمال التعلٌم العالً علً أساس تكافإ الفرص بٌن الجنسٌن 

تعمل الدولة علً إنشاء المدارس ومراكز محو أمٌة األطفال فً كل المحافظات ، وٌجب أن تكون )

مستوفٌة الشروط التربوٌة لكل المراحل الدراسٌة وأن تستوعب األطفال فً سن القبول للدراسة وأن توفر 
لها المستلزمات والوسابل المطلوبة ، وتعمل الدولة علً تحقٌق تكافإ الفرص فً التعلٌم ومساعدة األسر 

 ([58])(التً  تمنعها الظروؾ االقتصادٌة واالجتماعٌة من إلحاق أطفالها بالتعلٌم اإللزامً       

: حق الطفل فً الرعاٌة الصحٌة فً الشرٌعة اإلسبلمٌة والقانون الٌمنً : المبحث الثانً 
 وفٌه مطلبان

: المطلب األول حق الطفل فً الرعاٌة الصحٌة فً الشرٌعة اإلسبلمٌة 
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 ١ٔٛ٠2013َٛ - اٌؼكق األٚي ٠ٕا٠ه ظاِؼح إٌأهِعٍح 

 حقوق الطفل وأحكامه فً الشرٌعة اإلسبلمٌة والقانون الٌمنً
 

 حمود أحمد محمد عبده الفقٌه/ د 

لو تؤملنا فً نصوص الشرٌعة  اإلسبلمٌة لرأٌنا حرص الشرٌعة اإلسبلمٌة على بناء الجسد الصحً 

: القوي  قال تعالى 
(  

   

    
   

   

     

 )([59] )  وإرضاع الطفل من الواجبات على الوالدٌن لرعاٌته والحافظ على

حٌاته ، ففً هذه الفترة ال ٌستطٌع الطفل تناول الطعام كالكبار، وتستمر هذه الرضاعة حتى ٌتمكن الطفل 
وقد قرر األطباء أن إرضاع األم . من تناول األؼذٌة، وهذا اإلرضاع واجب، تؤثم األم بتركه إن تعٌنت

اللبن لولدها ٌفٌده إفادة كبٌرة، كما قرروا أن الرضاعة الطبٌعٌة من لبن األم أفضل من الصناعٌة ومن 

الرضاعة من مرضعة أخرى، وذلك لتناسب التركٌب الؽذابً والعضوي بٌن األم وولدها باإلضافة إلى أن 
عملٌة اإلرضاع الطبٌعً تنشط الجهاز الهضمً للمرأة، وتحمله على الحصول على المواد الؽذابٌة البلزمة 

وإذا ثبت أن لبن األم أنفع له فإن نزعه من ثدي أمه فً وقت مبكر حفاظاً على نضارة .([60])لنمو المولود

األم واستؽناء بؽذاء مجلوب، تقصٌر فً حقه، وعزل له عن مصدر قوته ومنعته، فً وقت تنمو فٌه 
 .([61])أعضاإه وتتشكل طباعه

وتقوم حالٌاً الدعوة الطبٌة العالمٌة، وتعقد المإتمرات الصحٌة العلمٌة، والحلقات والندوات التً تهدؾ إلى 
ضرورة العمل على إٌجاب الرضاعة من أمه رضاعة طبٌعٌة وأال تلجؤ األم إلى المرضعات أو الرضا 

عات الصناعٌة إذ أن طبٌعة لبن األم تطابق طبٌعة تكوٌن جسد طفلها وال تتطابق مع ؼٌره وال تنسجم مع 
سواه ولذا ٌوصً العلماء بهذه الرضاعة بعد أن تؤكد أن لبن األم فٌه الوقاٌة والعبلج لكثٌر من أمراض 
األطفال بشرط أن ٌرضعه من أمه مباشرة وفً أٌامنا األخٌرة؛ فلقد توصل العلم إلى تقرٌر أن حاالت 

الذبحة والسكتة القلبٌة وأمراض تصلب الشراٌٌن بٌن الشباب والتً راجت فً عصرنا الحدٌث إنما سببها 
 .([62])الربٌسً هو الرضاعة الصناعٌة

المإمن القوي خٌر وأحب إلى هللا من المإمن الضعٌؾ،  وفً كٍل خٌر ):  وقوله علٌه الصبلة والسبلم
أحرص على ما ٌنفعك واستعن باهلل، وال تعجز، وإن أصابك شًء فبل تقل لو أنً فعلت كذا وكذا، ولكن 

أي أن كبلهما فٌه خٌر، إال أن المإمن القوي . ([63]) (قدر هللا وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشٌطان: قل

أحب، فهو األقدر على القٌام بواجباته تجاه ربه ونفسه وأسرته والمجتمع، ومن هنا حرص اإلسبلم على 
واهتم اإلسبلم باألوالد وحث األبوٌن على االهتمام بهم فً كافة الجوانب ومنها . التنشبة الصحٌة السلٌمة

الجانب الصحً ومن هذه النصوص ٌتبٌن لنا وجوب العناٌة بالصحة الجسدٌة لؤلوالد ووقاٌتهم من 
واإلسبلم ٌحث على رعاٌة األوالد رعاٌة طبٌة فً حال مرضهم . األمراض بتوفٌر ما ٌلزمهم لذلك

وعلى الوالدٌن أٌضاً االهتمام برٌاضة األوالد . ([64])تستهدؾ وقاٌتهم من األمراض وعبلجهم منها

الرٌاضٌة البدنٌة وتعلم السباحة والرماٌة وركوب الخٌل وهو ما حثنا على تعلمه رسولنا الكرٌم وصحابته 
 .([65])الكرام رضً هللا عنهم

ومن واجبات األب تبعاً لقوامته على من تحت والٌته من زوجة وبنٌن وبنات وؼٌرهم وأن ٌلبً حاجاتهم 
 .الصحٌة، فبل ٌصح إهمالهم حال المرض وال التقتٌر فً عبلجهم بخبلً وشحا أو أنفة وبؽضاً 

: حق الطفل فً الرعاٌة الصحٌة فً القانون الٌمنً : المطلب لثانً 
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 ١ٔٛ٠2013َٛ - اٌؼكق األٚي ٠ٕا٠ه ظاِؼح إٌأهِعٍح 

 حقوق الطفل وأحكامه فً الشرٌعة اإلسبلمٌة والقانون الٌمنً
 

 حمود أحمد محمد عبده الفقٌه/ د 

 :أهتم المشرع الٌمنً بالرعاٌة الصحٌة للطفل اهتماما بالؽاَق وٌتضح ذلك من خبلل األتً 

للطفل على الدولة حق ) م على أن 2002لسنة  (45)من قانون حقوق الطفل رقم  (68)نصت المادة رقم 
 :لالرعاٌة الصحٌة أثناء الحمل والوالدة وما بعد الوالدة من خبل 

 ـ توفٌر الخدمات الصحٌة  األساسٌة وتؤهٌل الكوادر الصحٌة المدربة إلدارة وتقدٌم الخدمات الصحٌة 1

 .األولٌة والعمل على تطوٌر البنٌة  التحتٌة لهذه الخدمات 
طفال  ؼٌر القادرٌن وإلزام جمٌع المإسسات الصحٌة   ومرافق خدمات الرعاٌة أل ـ مجانٌة المعالجة ل2

الصحٌة األولٌة ومرافق إعادة تؤهٌل األطفال بتقدٌم الرعاٌة الصحٌة لؤلطفال كل فً مجال تخصصه 

 .وضمن متابعة المعالجة لؤلمراض المزمنة 
 . ـ تعمٌم التوعٌة الصحٌة الشاملة المتخصصة بصحة األم والطفل 3

للطفل على الدولة حق اتخاذ كافة : )من القانون نفسه على أنه  (69)و نصت المادة رقم 

من نفس  (70)وكما نصت المادة رقم  (. اإلجراءات    والتدابٌر الفعالة إللؽاء الممارسات الضارة بصحته 
تلتزم الدولة  وتلزم القطاع الخاص عبر األجهزة الصحٌة بإجراء الفحص الكامل  ): القانون على أن 

لؤلطفال حدٌثً الوالدة  والرضع وإجراء ما ٌلزم من عبلج أو تدخل جراحً مبكر لتبلفً نشوء أي إعاقة 

ٌجب تطعٌم الطفل ) على أنه  (76 ،75 ، 74)ونصت المواد رقم  (.أو إضرار بصحة الطفل مستقببلَق 
وتحصٌنه مجاناَق فً مكاتب الصحة  والوحدات الصحٌة وفقا للنظم والمواعٌد التً تحددها وزارة الصحة 

ٌقع واجب تقدٌم الطفل للتطعٌم والتحصٌن علً ) (. العامة  وذلك لوقاٌته من األمراض المعدٌة والشابعة 

عاتق والدٌه أو وصٌه أو ولٌه أو الشخص الذي ٌكون الطفل فً حضانته أو ُدور الرعاٌة االجتماعٌة 
ٌجب أن ٌباشر عملٌة التطعٌم والتحصٌن كادر فنً مإهل مرخص له  ) (. المعنٌة  برعاٌة األٌتام  

 (بمزاولة ذلك من وزارة الصحة 
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 ١ٔٛ٠2013َٛ - اٌؼكق األٚي ٠ٕا٠ه ظاِؼح إٌأهِعٍح 

 حقوق الطفل وأحكامه فً الشرٌعة اإلسبلمٌة والقانون الٌمنً
 

 حمود أحمد محمد عبده الفقٌه/ د 

 

:  حق الطفل فً الحضانة فً الشرٌعة اإلسبلمٌة والقانون الٌمنً   : الرابعالفصل  -       
 .  مباحث أربعةوفية -       

. معنى الحضانة فً اللؽة و الشرٌعة  والقانون وحكمها  :  المبحث األول

 :معنى الحضانة  في اللغة 
معناها الحضن والجنب أو الصدر ،والعضدان  وما بٌنهما ، ٌقال  (بفتح الحاء وكسرها )الحضانة لؽة 

حضن الطابر بٌضه إذا ضمه  إلى نفسه تحت جناحه ، وحضنت األم ولدها إذا ضمته إلى جنبها أو 

جمع حاضن ، ألن المربً : وقٌل ُحضانة  ([66])صدرها ، وقامت بتربٌته ، وتسمى حٌنبذ حاضنته 

وفً  ([67])الكافل   ٌضُم الطفل إلى ِحضنه وبه سمٌت الحاضنة ، وهى التً تربً الطفل  بالفتح فعلها 

 ( [68])تحمل مبونته وتربٌته  (حضن الصبً  )معجم لؽة الفقهاء الحضانة بفتح الحاء مصدر

 :معنى الحضانة في الشريعة اإلسالمية 
أو هً تربٌة وحفظ من ال ٌستقل بؤمر . تربٌة الطفل ورعاٌته  والقٌام بجمٌع شإونه لمن له حق الحضانة 

نفسه عما ٌإذٌه لعدم تمٌزه ، كطفل ومجنون وكبٌر ومعتوه والمعتوه وهو مختل العقل  وذلك برعاٌة 

شإونه وتدبٌر طعامه وملبسه ونومه ، وتنظٌفه وؼسله وؼسل ثٌابه فً سن معٌنة ونحوها مما ٌلزم لراحته 
 ([69] )المعنوٌة والبدنٌة  وذلك ممن له حق تربٌته شرعاَق من األقارب المحارم 

 ومن خبلل ما سبق نستطٌع أن نخرج بتعرٌؾ جامع مانع للحضانة  وهو  حفظ  الطفل الذي ال ٌستقل 
بؤمر نفسه وكل من ال ٌستقل بؤمر نفسه عن األشٌاء التً تإثر علٌه وتضره والقٌام بكل مصالحه ، 

ورعاٌته واالهتمام بكل احتٌاجاته  البلزمة كالطعام واللباس والنوم والتربٌة والتعلٌم والتؤدٌب وؼٌرها 

 .وكذلك االهتمام بجمٌع شإون حٌاته الصحٌة والنفسٌة واالجتماعٌة بدنٌاَق وأخبلقٌاَق 
 :معنى الحضانة في القانون اليمني 

لسنة (45) من قانون حقوق الطفل رقم27(رقم)ُعرفت الحضانة فً القانون الٌمنً كما نصت  علٌه المواد 

: الحضانة  ) م  بؤن  1992لسنة  (20)من قانون األحوال الشخصٌة  رقم  ( 139 ،138) م ورقم 2002
هً حفظ الصؽٌر الذي ال ٌستقل بؤمر نفسه وتربٌته ووقاٌته مما ٌهلكه أو ٌضره ، وبما ال ٌتعارض مع حق 
ولٌه وهً حق للصؽٌر ، فبل ٌجوز التنازل عنها وإنما تمتنع بموانعها ، وتعود بزوالها ،ومدة الحضانة تسع 

 (سنوات للذكر واثنً عشر سنة لؤلنثى مالم تقدر المحكمة ؼٌر ذلك لمصلحة الطفل 
وبالمقارنة بٌن التعارٌؾ السابقة فً الشرٌعة اإلسبلمٌة  والقانون الٌمنً  ٌتضح أن القانون الٌمنً حصر 
الحضانة فً حفظ الصؽٌر الذي ال ٌستقل بؤمر نفسه فقط أما تعرٌفها فً الشرٌعة اإلسبلمٌة فهً حفظ من 

 ال ٌستقل بؤمر نفسه عما ٌإذٌه لعدم تمٌزه ، كطفل ومجنون وكبٌر ومعتوه  والمعتوه وهو مختل العقل
أنها واجبة ألن الطفل المحضون ومن فً حكمه ٌهلك بتركها فوجب حفظه من الهبلك  كما : حكم الحضانة 

 ([70])ٌجب اإلنفاق علٌه وإنجاإه من المهالك 

: اإلسبلمٌة والقانون  الٌمنً  شروط الحاضن والمحضون فً الشرٌعة  :المبحث الثانً  
 وفٌه مطلبان

: شروط الحاضن والمحضون فً الشرٌعة  اإلسبلمٌة والقانون  الٌمنً : المطلب األول 

المحضون هو الذي ال ٌستقل بؤمور نفسه  مما ٌإذٌه كونه ال ٌمٌز كالطفل : شروط المحضون : أوالَق 
أما .والمجنون والمعتوه والكبٌر ، فبل تثبت الحضانة إال على الطفل أ والمجنون والمعتوه والكبٌر 

فإن كان الشخص . البالػ  الرشٌد فبل حضانة  علٌه ، وهو الذي ٌختار اإلقامة عند من شاء من أبوٌه 

وإن كان . رجبل، فله االنفراد بنفسه الستؽنابه عن أبوٌه  وٌستحب االً ٌنفرد عنهما  ، وال ٌقطع بره عنهما 
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 ١ٔٛ٠2013َٛ - اٌؼكق األٚي ٠ٕا٠ه ظاِؼح إٌأهِعٍح 

 حقوق الطفل وأحكامه فً الشرٌعة اإلسبلمٌة والقانون الٌمنً
 

 حمود أحمد محمد عبده الفقٌه/ د 

أنثى لم ٌكن   لها االنفراد ، وألبٌها منعها  منه ، ألنه الٌإ من أن ٌدخل علٌها من ٌإذٌها وٌلحق العار بها 

 ([71])وبؤهلها ، وإن لم ٌكن لها أب ، فلولٌها وأهلها   منعها من اإلنفراد 
 :ٌشترط فٌمن ٌتولى تربٌة الطفل الشروط التالٌة : ثانٌاَق  شروط الحاضن 

 . ـ شروط عامة فً الرجال والنساء 1

 . ـ شروط خاصة بالنساء فقط 2
 . ـ شروط خاصة بالرجال  3

وهذه الشروط بعضها متفق علٌه  كالحرٌة والعقل والبلوغ والقدرة  واألمانة  وعدم كون األنثى متزوجة 

 ( [72])بؤجنبً عن الصؽٌر ، وكون الحاضن ذات رحم  من الصؽٌر وبعضها مختلؾ فٌه كالرشد واإلسبلم 
 :أوالَق الشروط العامة  فً الرجال والنساء 

 :ٌشترط فً الحاضن من الرجال والنساء ما ٌلً 

فبل حضانة  لطفل وال لمعتوه وال لمجنون ألنهم ال ٌقدرون القٌام بالحضانة كونهم فً حاجة : العقل  / 1
إلى من  ٌرعى أمورهم ومصالحهم فهم ال ٌحسنون  القٌام بمصالحهم فمن باب أولى ال ٌستطٌعون القٌام 

 ([73]). بحضانة ؼٌرهم 

فبل حضانة لؽٌر بالػ ولو كان ممٌزا  ،ألنه فً حاجة إلى من ٌرعى شإونه  فمن األولى ال : البلوغ  / 2
 .ٌستطٌع أن ٌرعى شإون ؼٌر 

وهى االستطاعة على صون الصؽٌر فً ُخلقه وصحته ، فبل حضانة : القدرة على تربٌة المحضون  / 3
للعاجز لكبر سن أومرض  أوشؽل   ألن العاجز كالمسن الذي أقعده السن عن القٌام بشؤنه ال ٌستطٌع القٌام 
بشؤن المحضون كذلك من به مرض ، إال أن ٌكون عنده من ٌحضن فإذا كان المرض طاربا ٌرجى زواله 

لم ٌمنع من استحقاق الكفالة ، وإذا كان المرض مبلزما للشخص وال ٌرجى شفابه وله تؤثٌر شدٌد مما 
ٌجعله ٌتشاؼل بشدة ألمه فبل حضانة له لقصوره فً مراعاة حقوق الطفل وتربٌته وال حضانة لمن به 

فالمرأة المحترفة أو العاملة إن كان عملها ٌمنعها من تربٌة    ( [75])والبرص  ([74])مرض منفر كالجذام

وإن كان عملها ال ٌحول دون  رعاٌة الصؽٌر  وتدبٌر . الصؽٌر والعناٌة بؤمره ،ال تكون أهبلَق الحضانة 
 ([76]).شإونه ، ال ٌسقط حقها فً الحضانة 

سق ألنه ال ٌوثق  بفاسق بالقٌام بحضانة الطفل، ألنه افبل حضانة لفاسقة أو ؾ: العدالة واألخبلق الحمٌدة  /4
 .قد ٌنشؤ على أخبلقه وٌقتدي به فً تصرفاته

ال تشترط العدالة فً الحاضن ألن هذا : وقال بعض الفقهاء  ([77] )واشتراط العدالة هو مذهب الجمهور

الشرط ٌصعب تطبٌقه وٌإدي  إلى ضٌاع األطفال وفٌه حرج وال سٌما فً الوقت الذي انتشر الفسق فً 

 )[78])الناس ولم ٌنجو منه إال القلٌل  

والظاهر أنه تشترط العدالة واألمانة عندما ٌكون للطفل  حاضنان أحدهما أبعد واألخر أقرب وهو فا سق 

أما إذا لم ٌوجد  للطفل إال حاضن واحد فبل ، رب إذا كان عدالَق قفٌسقط حق األقرب لفسقه وتنتقل إلى األ
 .ٌشترط فٌه العدالة لتعذر من ٌقوم مقامه فً رعاٌة الطفل وحفظه 

من  ( 140) م ورقم 2002لسنة (45) من قانون حقوق الطفل رقم28نصت المادة : موقؾ القانون الٌمنً

ٌشترط فً الحاضن البلوغ والعقل واألمانة )على أنه    م1992لسنة  (20)قانون األحوال الشخصٌة  رقم 

من قانون األحوال  (143) وكذلك نصت المادة (على الصؽٌر والقدرة على تربٌته وصٌانته بدنٌاً وأخبلقٌاً  
 .من قانون حقوق الطفل  (31)الشخصٌة ، والمادة 

وكذا ، والبرص ، الجنون ونحوه من المنفرات كالجذام ) على أنه من مسقطات الحق فً الحضانة 

 (.والفسق وترك حفظ الصؽٌر ، واإلهمال، العمى
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 ١ٔٛ٠2013َٛ - اٌؼكق األٚي ٠ٕا٠ه ظاِؼح إٌأهِعٍح 

 حقوق الطفل وأحكامه فً الشرٌعة اإلسبلمٌة والقانون الٌمنً
 

 حمود أحمد محمد عبده الفقٌه/ د 

 :اختلؾ الفقهاء فً حضانة الكافر للمسلم على قولٌن :اإلسبلم  /  5

ذهب أصحاب القول األول إلى أنه تثبت حضانة الكافر على المسلم وقال بذالك الحنفٌة : القول األول 
فٌصح عندهم  كون الحاضنة  كتابٌة أو ؼٌر كتابٌة ، سواء أكانت أماَق أم ؼٌرها  ، ألنه  ([79])والمالكٌة 

صلى هللا علٌه وسلم خٌر ؼبلماً بٌن أبٌه المسلم وأمه المشركة ، فمال إلى األم ، فقال النبً صلى هللا علٌه 
و ألن  مناط الحضانة الشفقة وهً ال تختلؾ با ختبل ؾ  ( [80])((اللهم أهده فعدل  إلى أبٌه )): وسلم 

 :لكن اختلؾ هإالء فً مدة بقاء المحضون عند الحاضنة ؼٌر المسلمة . الدٌن  
إنه ٌبقى عندها إلى أن ٌعقل األدٌان  ، ببلوؼه سن السابعة ، أو  ٌتضح أن فً بقابه   معها : فقال الحنفٌة 

خطرا على دٌنه ، بؤن بدأت تعلمه أمور دٌنها أو تذهب به إلى معابدها ، أو تعوده على شرب الخمر ، 
 وأكل لحم الخنزٌر

إنه ٌبقى مع الحاضنة إلى انتهاء مدة الحضانة شرعاَق ولكنها  تمنع من تؽذٌته بالخمر ولحم : وقال المالكٌة 

 ([81])الخنزٌر  ، فإن خشٌنا أن تفعل الحرام أعطى حق الرقابة إلى أحد المسلمٌن ، لٌحفظ الولد من الفساد 

 :واختلفوا أٌضاَق فً إسبلم الحاضن 

أنه ٌشترط إسبلم الحاضن واتحاد الدٌن ، بخبلؾ الحاضنة ، ألن الحضانة نوع من الوالٌة : فرأى الحنفٌة 
على النفس ، وال والٌة مع اختبلؾ الدٌن   وألن  حق  الحضانة عندهم مبنى  على المٌراث  ، وال مٌراث 
بالتعصٌب للرجال مع اختبلؾ الدٌن ، فلو كان الطفل مسٌحٌا أو ٌهودٌاَق وله أخوان أحدهما مسلم  واألخر 

 .ؼٌر مسلم ، كان حق الحضانة لؽٌر المسلم 
أنه ال ٌشترط إسبلم الحاضن أٌضا كالحاضنة ، ألن حق الحضانة للرجل ال ٌثبت عندهم : ورأى المالكٌة 

إال إذا كان  عنده من النساء من ٌصلح للحضانة كزوجة أو أم أو خالة أو عمة ، فالحضانة فً الحقٌقة حق 

   ( [82]).للمرأة 
الراجح وهللا أعلم اشتراط إسبلم الحاضن حفاظا على دٌن المحضون ؛ حتى ال ٌخرج عن : الرأي الراجح 

 .اإلسبلم  ، كما أن استدالل من لم ٌشترط اإلسبلم  مردود علٌه بعدم ثبوت نقله واضطرابه  
ألن األعمى ال ٌستطٌع أن  ([83] )أال ٌكون الحاضن أعمى كما أفتى به عبدا لمللك  بن إبراهٌم المقدسً / 6

 .ٌقوم بمصالحه فمن باب أولى ال ٌستطٌع أن ٌقوم بمصالح المحضون 
. والفسق وترك حفظ الصؽٌر ، واإلهمال ، وكذا العمى)اشترط نفس الشرط  بقوله :  موقؾ القانون الٌمنً

فالقانون اعتبر العمى . من قانون حقوق الطفل  (31)من قانون األحوال الشخصٌة ، والمادة  (143)المادة 

 .من موانع الحضانة 
 :النوع الثاني  ـ شروط خاصة بالنساء 

 :ٌشترط فً المرأة الحاضنة أٌضاَق بعض الشروط التالٌة 

لقوله صلى هللا  ( [84]) أبو بقرٌب ؼٌر ذي محرِم منه  باتفاقبؤجنبً  عن الصبً أال تكون متزوجة  / 1

وألنه ٌعامل الصؽٌر بقسوة وكراهٌة ، وألنها مشؽولة عنه بحق  ([85])أنِت أحق به مالم تنكحً )علٌه وسلم 

فإن كانت متزوجة بقرٌب محرم للمحضون كعمه وابن عمه وابن أخٌه فبل ٌسقط حقها فً . الزوج 
. الحضانة  ، ألن من تزوجته له حق فً الحضانة ، وشفقته تحمله على راٌته ، فٌتعاونان على كفالته 

([86] ) 

لسنة  (45)من القانون الٌمنً رقم ( أ ) الفقرة  (29)نصت المادة رقم : موقؾ القانون الٌمنً 

أن ال تكون )م  بشؤن حقوق الطفل على أنه ٌسقط حق  األم فً الحضانة إذا  تزوجه بؤجنبً 2002
 .متزوجة من زوج أجنبً بالنسبة للمحضون إال إذا رأت المحكمة خبلؾ ذلك 
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 ١ٔٛ٠2013َٛ - اٌؼكق األٚي ٠ٕا٠ه ظاِؼح إٌأهِعٍح 

 حقوق الطفل وأحكامه فً الشرٌعة اإلسبلمٌة والقانون الٌمنً
 

 حمود أحمد محمد عبده الفقٌه/ د 

ٌُفصل  ، أما الحنفٌة لم ٌبطلوا حق  وال ٌختلؾ قول الجمهور فً ذلك إن تزوجت بذي رحم ؛ألن الحدٌث لم 

األم فً الحضانة إن تزوجت بذي محرم من الصبً كؤن تزوجت بعمِه؛  ألنه ال ٌلحقه  الجفاء منهما لوجود 
 ( [87])المانع من ذلك وهو القرابة على الشفقة 

الرأي الراجح حسب ما ٌبدو لً وهللا أعلم  أنه ٌسقط حق األم فً الحضانة إذا تزوجت  ؛ ألن الحدٌث لم 
 .ٌُفصل إن كان بذي رحم ُمحًرم أو ؼٌره 

م  من الصؽٌر  كؤمه وأخته وجدته  / 2  .أن تكون الحاضنة ذات رحم ُمحرَق

لسنة  (45)من القانون الٌمنً رقم ( أ ) الفقرة  (29)نصت المادة رقم : موقؾ القانون الٌمنً 
 (28)ٌشترط فً الحاضن زٌادة على الشروط المذكورة فً المادة )م  بشؤن حقوق الطفل على أنه 2002

 .(إذا كانت امرأة  أن  تكون ذات رحم محرم للمحضون إن كان ذكراَق  (أ)من هذا القانون ما ٌلً 

أال تكون  قد امتنعت عن حضانته مجاناَق واألب معسراَق ال ٌستطع دفع أجرة الحضانة  ، فإن كان األب  / 3
 ([88]). معسراَق وقبلت قرٌبة أخرى تربٌته مجاناَق ، سقط حق األولى فً الحضانة وهذا شرط عند الحنفٌة 

ألن سكنها مع المبؽض : أال تقٌم  الحاضنة بالصؽٌر فً بٌت ٌبؽضه وٌكرهه ، ولو كان قرٌباَق له  / 4
فبل حضانة للجدة إذا سكنت مع بنتها أم الطفل  إذا تزوجت ، إال إذا انفردت .ٌعرضه لؤلذى  والضٌاع 

 .وهذا الشرط عند المالكٌة . بالسكنى عنها 

وأن ال تمسكه فً بٌت ٌبؽضه : )من قانون حقوق  الطفل على  (28)نصت المادة : موقؾ القانون الٌمنً 
 .فهو مطابق لما جاء فً الشرٌعة اإلسبلمٌة بؤنه ال ٌجوز أن ٌبقى الطفل مع أمه فً بٌت ٌبؽضه (
 فؤكثر وهً مسافة القصر ، [89])واشترط المالكٌة  أال ٌسافر ولى المحضون أو الحاضنة ستة برد  /   5

إن المقٌم أولى : وقال بعض الفقهاء  ([90]).فإن أراد أحدهما السفر أخذ المحضون من حاضنته 

 ([91])بالحضانة  مطلقاَق، سوا كان قرٌباَق أم بعٌدا أو مخوفاَق أم آمناَق ألن السفر إضرار بالولد 

 :شروط خاصة بالرجال: النوع الثالث

 :ٌشترط فً الرجال الذٌن ٌقومون بالحضانة ما ٌلً 
أن ٌكون الحاضن مَقحرماً  لمحضون  أنثى مشتهاة  ــــ وهى التً حدد الحنفٌة  والحنابلة سنها بسبع  / 1

سنوات  ـــ ؛ حذراَق من الخلوة وانتفاء المحرمٌة  بٌنهما ، إن لم تبلػ حد الشهوة أعطٌت له باالتفاق ؛ ألنه ال 

وأجازا لحنفٌة إذا لم ٌكن للبنت عصبة ؼٌر ابن عمها .فبل ٌكون البن العم حضانة ابنة عمه المشتهاة . فتنة  
 .إبقاءها  عنده بؤمر القاضً إذا   كان مؤموناَق  علٌها وال ٌخشى علٌها الفتنة منه 

وكذلك أجاز الحنابلة تسلٌمها لؽٌر محرم ثقة إذا تعذر ؼٌره وأجاز الشافعٌة لؽٌر محرم إن رافقته بنته  أو 

نحوها كؤخته الثقة ، وتسلم لها ال له  ، إن لم تكن فً رحله ، كما لو كان فً الحضر ، أما لوكانت بنته أو 
 .نحوها فً رحله ، فإنها تسلم إلٌه ، فتإمن الخلوة 

أن ٌكون عندا لحاضن من أب أو ؼٌره من ٌصلح للحضانة  من النساء كزوجة أو أم أو خالة أوعمة ؛  / 2

فإن لم ٌكن عند الرجل من ٌحضن من . إذ ال قدرة    وال صبر للرجال على  أحوال  األطفال كما للنساء 
 .وهذا شرط عند المالكٌة . النساء فبلحق له فً الحضانة 

واشترط المالكٌة  أٌضاَق أال ٌسافر ولى المحضون أوتسا فر الحاضنة  ُنْقلة ستة برد فؤكثر ، فإن أراد 

الولً  أو الحاضنة السفر المذكور ، كان له أخذ المحضون من حاضنته إال أن   تسافر معه ، بشرط كون 
 ([92])السفر لموضع مؤمون الطرٌق ، وهو شرط ٌقٌد شروط الحضانة عند النساء 

 

صاحب الحق فً  الحضانة ومدتها  ومكان الحضانة واالنتقال بالمحضون فً : المبحث الثالث 
: الشرٌعة  اإلسبلمٌة والقانون الٌمنً  
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 ١ٔٛ٠2013َٛ - اٌؼكق األٚي ٠ٕا٠ه ظاِؼح إٌأهِعٍح 

 حقوق الطفل وأحكامه فً الشرٌعة اإلسبلمٌة والقانون الٌمنً
 

 حمود أحمد محمد عبده الفقٌه/ د 

إن الحضانة حق للحاضن ولو : فقٌل  ([93])هناك اختبلؾ بٌن الفقهاء  .صاحب الحق فً الحضانة  : أوالَق 

بؽٌر عوض ، وهو رأي المالكٌة  والحنفٌة  على المشهور وؼٌرهم ؛ ألن له أن حقه ولو بؽٌر عوض  ، 
 .إنها حق للمحضون ، فلو أسقطها هو سقطت : وقٌل . ولو كانت الحضانة حقاَق لؽٌره لما سقطت بإسقاطه 

حق الحاضنة ، وحق المحضون ، : والظاهر لدى العلماء المحققٌن أن الحضانة تتعلق بها ثبلثة حقوق معاَق  

وحق األب أو من ٌقوم مقامه ، فإن أمكن أمن التوفٌق بٌن هذه الحقوق  وجب المصٌر إلٌه  ، وإن 
 ([94])وتفرع عن ذلك األحكام اآلتٌة .  تعارضت  قدم  حق المحضون على ؼٌره 

 .تجبرا لحاضنة إذا تعٌنت علٌها ، بؤن لم ٌوجد ؼٌرها  / 1

ال تجبر الحاضنة على الحضانة إذا لم تتعٌن علٌها ؛ ألن الحضانة حقها،  والضرر على   الصؽٌر  / 2
 .لوجود ؼٌرها من المحارم 

إذا اختلعت المرأة من زوجها على أن تترك  ولدها عند الزوج    ، فالخلع  عند الحنفٌة  صحٌح  / 3

 .ألن هذا حق الولد ، إن ٌكون عند أمه مادام محتاجاَق إلٌها : والشرط باطل  
 . الحق فً الحضانة ، وٌعطٌه لؽٌرها إال لمسوغ  شرعً ةال ٌصح لؤلب أن ٌؤخذ الطفل  من صاحب / 4
إذا كانت المرضعة  ؼٌر الحاضنة للولد ، فعلٌها إرضاعه عندها  حتى ال ٌفوت حقها فً  / 5

 ([95]).الحضانة
 :اختلؾ الفقهاء  فً مدة الحضانة إلى   ثبلثة أرأى . مدتها  : ثانٌاَق 

تنتهً حضانة الؽبلم حتى ٌستؽنً عن الخدمة والجارٌة حتى تحٌض وبذلك قال : الرأي األول

ألن الصبً إذا استؽنى ٌحتاج إلى التؤدٌب بآداب  الرجال ، والتخلق بؤخبلقهم وتعلٌم القرآن  ([96])الحنفٌة   
والعلم والحرؾ ، واآلداب ٌتمٌز بقوة الرأي مع الشفقة ، والتصرؾ  ٌستدعً قوة الرأي ، أما الجارٌة 

فؤلنها بعد االستؽناء تحتاج إلى التؤًدب بآداب النساء وتعلم أشؽالهن  ، واألم على ذلك أقدر ، فإذا بلؽت كان 

األب  أحق بها ؛ ألنها تحتاج إلى الحفظ والصٌانة ، والمرأة تعجز عن حفظ نفسها وتحتاج إلى من ٌحفظها 
 ([97])فكٌؾ تقدر على حفظ ؼٌرها؟ 

تنتهً حضانة الؽبلم حتى ٌبلػ  ، والجارٌة حتى تنكح  وٌدخل بها زوجها ، وبذلك قال :  الرأي الثانً 

ألن الجارٌة تحتاج إلى الحفظ والمراعاة أكثر مما ٌحتاج إلٌها االبن ، وبلوؼها  ال ٌزٌل   ([98])المالكٌة 
ذلك ، ألنها مًعرضة   لؤلزواج  ، وبنفس بلوؼها  ال تعرؾ مصالح نفسها  ، واألزواج  ال ٌرؼبون فً 

 ([99]).  المختلٌة بنفسها ، فكانت المصلحة لها فً تبقٌة  حق الحضانة علٌها 

ٌُخٌر بٌن أبوٌه  وبذلك قال الشافعٌة  والحنابلة  : الرأي الثالث  وقٌُد  ( [100] )إذا بلػ الؽبلم سبع سنٌن 
 ):  فٌها بمخاطبته باألمر بالصبلة  ؛ لقوله علٌه الصبلة والسبلم عرابالسبع ؛ ألنها أول حال أمر الش

ٌَقُرب  عن  ([101] ) (ُمُروا  الصبً بالصبلة إذا بلػ سبع سنٌن  رواه أبو داود  كما أن الؽبلم إذا بلػ حداَق 

نفسه  وٌمٌز بٌن اإلكراه وضده فمال إلى أحد األبوٌن  ، دل  على أنه أرفق به أشفق علٌه فقِدم 
، واألم قُِدمت  فً حال الصؽر ؛ لحاجته إلى حمله  ومباشرة خدمته  ، وألنها  أعرؾ بذلك ( [102] )بذلك  

 ([103]). وأقوم به ، فإذا استؽنى عن ذلك تساوى والداه لقربهما فرجح باختٌاره 

تعد مدة الحضانة تسع سنوات للذكر ، واثنا عشر لؤلنثى مالم ٌقدر القاضً خبلفه : موقؾ القانون الٌمنً  
 .من قانون حقوق الطفل  (27)من قانون األحوال الشخصٌة ، و (39)لمصلحة المحضون ،المادة 

الرأي ألراجح وهللا اعلم،  البحث عن مصلحة الولد ، فإن كان األ حظ  للولد فً :  الرأي الراجح  

تعلٌمه  وتؤدٌبه  عند أحدهما ُحكم  له  ؛ ألنه لؽلبة هواه ٌمٌل إلى  اللذة الحاضرة من الفراغ والكسل 
 ([104] )والهرب من الكتاب ، وتعلم آداب النفس  ومعالم الدٌن  فٌختار الذي ٌهمله وال ٌإدبه   

 :ثالثا مكان الحضانة 
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 حقوق الطفل وأحكامه فً الشرٌعة اإلسبلمٌة والقانون الٌمنً
 

 حمود أحمد محمد عبده الفقٌه/ د 

هو المكان الذي تقٌم  فٌه أم الطفل مع أبٌه  ، إذا كانت الزوجٌة قابمة بٌنهما وعلى هذا إذا كانت الحاضنة 

األم والزوجٌة قابمة ال ٌجوز لؤلم أن تنقل  من مكان الزوجٌة   إلى  ؼٌره قبل أن  ٌستؽنً عن 
أمه  وتنتهً  مدة الحضانة  إال إذا إذن   لها الزوج  فً االنتقال سواء  كان الصؽٌر معها أو لم 

فإن  الزوجة  ٌلزمها  أن تتبع زوجها  وتقٌم معه  فً المكان الذي  ٌقٌم  فٌه  وللزوج  أن 

فإن لم  تكن الزوجٌة قابمة وكانت مطلقة فإن كانت  فً العدة فمكان حضانة . ٌحول  بٌنها  وبٌن االنتقال  
الصؽٌر هو  مكان قضاء العدة  وهو المكان  الذي وقعت  فٌه الفرقة  وال ٌجوز لها خروجها وال 

 )  (ال تخرجوهن من بٌوتهن  وال ٌخرجن إال أن ٌؤتٌن بفاحشة مبٌنة  )إخراجها  منه لقوله تعالى 

    .(الطبلق
وبعد انقضاء عدتها   من أبً الصؽٌر ٌجوز لها أن تنتقل به إلى بلد  هو مد ٌنة ال قرٌة بشرط  أن ٌكون 
قرٌباَق من البلد الذي كانت  تقٌم فٌه بحٌث ٌستطٌع األب أن ٌذهب الٌه لرإٌته  وٌعود إلى بلده  ٌبٌت فٌه 

ألنه  لٌس فً هذا ضرر أو مشقة على األب اذ تعتبر هذه النقلة كؤنها إنتقال من طرؾ إلى آخر  فً البلد 
أما إذا  كانت الحاضنة امرأة أخرى ؼٌر األم كجدة  الصؽٌر أو أخته أوخالته أو . الكبٌر  الواحد 

عمته   فمكان الحضانة هو بلد أبً الطفل  ال ٌجوز لها أن تنقل بالمحضون إلى ؼٌره إال برضاه  ، ولؤلب 

أن ٌمنعها من االنتقال إلى بلد آخر بدون رضاه ولوكان هذا البلد   وطناَق للحاضنة ألن جواز االنتقال 
 .لؤلم   إلى بلدها كان بسبب  العقد أما ؼٌر األم فبل ٌوجد  عقد بٌنها وبٌن أبً الطفل 

 

: أجرة الحاضنة  وتوابعها من السكنى والخدمة : المبحث الرابع 

لٌس للحاضن أجرة   على الحضانة  فً رأي الجمهور ؼٌر الحنفٌة  ، سواء أكانت  الحاضن أماَق أم :  أوالَق 
لكن إن . ؼٌرها  ؛ ألن األم  تستحق النفقة إن  كانت زوجة  ، وؼٌر األم  نفقتها  على  ؼٌرها  وهو األب 

 .احتاج  المحضون إلى خدمة كطبخ طعامه وؼسل  ثٌابه ، فللحاضن  األجرة  

الستحق الحاضنة أجرة على الحضانة إذا كانت زوجة أومعتدة   ألبً المحضون  فً  أثناء : وقال الحنفٌة 
العدة ، سواء عدة الطبلق الرجعً  أوالبابن فً األوجه ، كما ال تستحق أجراَق على اإلرضاع  ، لوجوبها 

أما بعد .علٌها  دٌانة ، وألنها تستحق  النفقة فً أثناء الزوجٌة والعدة ،  وتلك النفقة   كافٌة  للحضانة  

 .انقضاء العدة فتستحق أجرة الحضانة  ؛ ألنها أجرة على عمل 
وتستحق الحاضنة ؼٌر الزوجة أجرة الحضانة ؛ مقابل قٌا مها بعمل من أألعمال ، وتلك  األجرة ؼٌر أجرة 

 .اإلرضاع ، ونفقة الولد فهً ثبلثة واجبات 

م  بشؤن حقوق 2002لسنة  (45)من القانون الٌمنً رقم  (33)نصت المادة رقم : موقؾ القانون الٌمنً 
ٌستحق الحاضن أجرة حضانة من مال الطفل إن كان له مال أو ممن تلزمه نفقته كما هو )الطفل على أنه 

مبٌن فً النفقات وتقدر أجرة الحاضن بقدر حال من تلزمه  ، وال تستحق الحاضن أجرة إذا كان  فً 

عصمة  أب الصؽٌر ، وإذا كان  األب معسراَق تكون أجرة الحضانة من مال األم ، وال رجوع لها وإن 
من قانون  (146)وكذلك نصت المادة رقم  (كانت  من مال  ؼٌر األم فبإذن المحكمة وله الرجوع بها

 .م على نفس ماذكر فً المادة السابق من قانون حقوق الطفل 1992لسنة  (20)األحوال الشخصٌة رقم 

 :  أجرة مسكن الحاضنة  وأجرة الخادم :ثانياَ 
على وجوب أجرة  مسكن الحضانة  ([105])أتفق الحنفٌة على المختار  والمالكٌة على المشهور 

للحاضن  والمحضون إذا لم ٌكن لهما  مسكن ؛ ألن أجرة المسكن من النفقة  الواجبة للصؽٌر ، فتجب على 
 .من تجب علٌه نفقته ، باجتهاد القاضً أو ؼٌره حسب حال األب 

والظاهر أ . وكذلك اتفقوا على وجوب أجرة للخادم إذا احتاج الصؽٌر  إلى خادم ؛ ألنه  من لوازم  المعٌشة 

 .ن المذاهب األخرى متفق مع هذا الرأي 
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 حقوق الطفل وأحكامه فً الشرٌعة اإلسبلمٌة والقانون الٌمنً
 

 حمود أحمد محمد عبده الفقٌه/ د 

الحضانة  تكون  فً  (نفقة  )اتفق الفقهاء أٌضاَق على أن مإنه   : المكلؾ بنفقة الحضانة  

مال  المحضون  ، فإن لم ٌكن له مال  ، فعلى  األب  نفته ؛ ألنها من أسباب  الكفاٌة و 
وإذا  وجبت  أجرة  الحضانة فتكون  دٌناَق ال ٌسقط  بمضً  ( [106]  )الحفظ  واإلنجاء  من المهالك  

 .المدة  وال بموت المكلؾ  بها ، أو بموت  المحضون  ، أو بموت  الحاضنة 
من قانون األحوال  (146)والمادة ( من قانون حقوق الطفل (33) موقؾ القانون الٌمنً  نصت المادة 

أجرة الحضانة من مال الطفل أن كان له مال ، أو ممن تلزمه  (األم)ٌستحق الحاضن )الشخصٌة  على أنه  

   .(األب وان على)كما هو مبٌن فً باب النفقات وتقدر أجرة الحاضنة بقدر حال من تلزمه  (األب)نفقته 
 

 حق الطفل فً الرضاعة  والنفقة:  الفصل الخامس
 وفٌه مبحثان

 :حق الطفل فً  الرضاعة فً الشرٌعة اإلسبلمٌة والقانون الٌمنً : المبحث األول-       
 وفٌه مطلبان-       

: حق الطفل فً الرضاعة فً الشرٌعة اإلسبلمٌة : المطلب األول 

عملٌة الرضاعة عملٌة جسمٌة ونفسٌة لها أثرها البعٌد فً التكوٌن الجسدي واالنفعالً واالجتماعً فً 
  . حٌاة اإلنسان ولٌدا ثم طفبلً 

ولقد أدركت الشرٌعة اإلسبلمٌة ما لعملٌة الرضاعة من أهمٌة للطفل حٌث ٌكون بمؤمن من األمراض 
  . الجسمٌة والجدب النفسً التً ٌتعرض لها الطفل الذي ٌتؽذى بجرعات من الحلٌب الصناعً

قال  فقد فرض المولى سبحانه على األم أن ترضع طفلها حولٌن كاملٌن ، وجعله حقاً من حقوق الطفل 

ْولُوِد ):  تعالى  لَقى اْلمَق عَق ةَق وَق اعَق ضَق ٌُتِمَّ الرَّ ادَق أَقْن  ْن أَقرَق ِن لِمَق ٌْ اِملَق ِن كَق ٌْ ْولَق ُهنَّ حَق ٌُْرِضْعنَق أَقْوالدَق اُت  الوالِدَق وَق

ُتهُنَّ المعروؾ ِكْسوَق    233: البقرة(لَقُه ِْزقُهُنَّ وَق
ولقد أثبت البحوث الصحٌة والنفسٌة فً الوقت الحاضر أن فترة عامٌن ضرورٌة لنمو الطفل نمواَق 
سلٌماَق من الوجهتٌن الصحٌة والنفسٌة ، بٌد أن نعمة هللا وكرمه على األمة اإلسبلمٌة لم تنتظر نتابج 

البحوث والتجارب التً تجرى فً معامل علم النفس وخبلفها من قبل العلماء النفسٌٌن والتربوٌٌن بل 
 ([107])  . سبقت ذلك كله

ونبلحظ مدى اهتمام الشرٌعة بالرضاعة وجعلها حًقّا من حقوق الطفل إال أن ذلك الحق لم ٌكن مقتصًرا 
على األمِّر فقط، إذ إن هناك مسبولٌة تقع على كاهل األب، وتتمثل هذه المسبولٌة فً وجوب إمداد األم 
ي واجبه ضمن اإلطار الذي  غ لرعاٌة طفلها وتؽذٌته، وبذلك فكل منهما ٌإدِّر بالؽذاء والكساء حتى تتفرَّ

رسمته له الشرٌعة السمحة، محافًظا على مصلحة الرضٌع المسندة إلٌه رعاٌته وحماٌته، على أن ٌتمَّ ذلك 
فً حدود طاقتهما وإمكانٌتهما،  فالطفل فً أٌامه األولى، وبعد خروجه من محضنه الدافا الذي اعتاد علٌه 

  . فترة طوٌلة ٌحتاج إلى التؽذٌة الجسمٌة والنفسٌة لٌعوض ما اعتاده وألفه وهو فً وعاء أمه
لذلك نجد أن أول ما تبد به األم بعد الوضع هو ممارسة عملٌة التؽذٌة عن طرٌق الرضاعة ، أي إرضاع 

الطفل من ثدٌها ، تهدٌها فطرتها التً فطرها الباري علٌها لما ٌتمٌز به لبنها من تكامل عناصره وخلوه من 

المٌكروبات ، ومناعة ضد األمراض، ولما ٌحتوٌه على نسبة من البروتٌنات المساعدة لعملٌة الهضم 
السرٌع وكمٌة المعادن واألمبلح كالبوتاسٌوم والصودٌوم ونسبتها بعضها لبعض المساعدة على إراحة 

أما الفوابد النفسٌة واالجتماعٌة من هذه ((أ))وفٌتامٌن  (( ث ))الكلٌتٌن ، باإلضافة إلى تواجد فٌتامٌن 

  . العملٌة فتنعكس على الولٌد فً شعوره بالدؾء والحنان واألمان وهو ملتصق بوالدته ٌحس نبضات قلبها
لٌست مجرد إشباع حاجة عضوٌة إنما هو موقؾ نفسً اجتماعً " ولقد أكد علماء النفس أن الرضاعة 
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  ." شامل ، تشمل الرضٌع واألم وهو أول فرصة للتفاعل االجتماعً
 " ؟... وللسابل أن ٌسؤل لماذا حددت فترة الرضاعة بعامٌن  "

فً الواقع أن العلم اإللهً فً إدراك مدى حاجة الطفل إلى هذه الفترة والتً ٌتسم فٌها نمو الطفل 
باالستمرار ، فهً تعتبر مرحلة انطبلق القوى الكامنة ، حٌث أنا نبلحظ على الطفل نموا جسمٌا سرٌعا 

حٌث تبدو حركات القدمٌن ثم الجلوس فالحبو  ))وتزاٌداً حسٌا وحركٌا ملحوظا فً السٌطرة على الحركات 

اإلضافة إلى تعلم الطفل الكبلم واكتساب اللؽة ونمو االستقبلل واالعتماد النسبً على ( (فالوقوؾ ثم المشً 
  . النفس واالحتكاك االجتماعً بالعالم الخارجً

ثم تنتهً هذه المرحلة بالفطام الذي ٌتطلب من األم التدرج والصبر والحلم وعدم القٌام بهذه العملٌة فجؤة ، 
إذ أن ذلك ٌسبب للطفل صدمة نفسٌة قاسٌة السٌما إذا لجؤت األم إلى استخدام الوسابل البدابٌة فً عملٌة 

  . الفطام

ومن الممكن أن تتم عملٌة الفطام بطرٌقة أكثر فعالٌة ، كؤن تستبعد رضعة أو رضعتٌن خبلل األسبوع 
  . وتحل مكانها وجبة ؼذابٌة أو تقدٌم كوب من الحلٌب بدال من الزجاجة

ونبلحظ مدى اهتمام الشرٌعة بالرضاعة وجعلها حقاً من حقوق الطفل إال أن ذلك الحق لم ٌكن مقتصراً 
على األم فقط إذ أن هناك مسإولٌة تقع على كاهل األب ، وتتمثل هذه المسإولٌة فً وجوب إمداد األم 

  . بالؽذاء والكساء حتى تتفرغ لرعاٌة طفلها وتؽذٌته

محافظاَق على مصلحة  . وبذلك فكل منهما ٌإدي واجبه ضمن اإلطار الذي رسمته له الشرٌعة السمحة

 الرضٌع المسندة إلٌه رعاٌته وحماٌته على أن ٌتم ذلك فً حدود طاقتهما وإمكانٌتهما 
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 ١ٔٛ٠2013َٛ - اٌؼكق األٚي ٠ٕا٠ه ظاِؼح إٌأهِعٍح 

 حقوق الطفل وأحكامه فً الشرٌعة اإلسبلمٌة والقانون الٌمنً
 

 حمود أحمد محمد عبده الفقٌه/ د 

 

: المكلؾ بؤجرة الرضاع ومقدار األجرة : المطلب الثانً 

ألنه هو الملزم  بالنفقة علٌه ، وتكون أجرة الرضاع  على من تجب :  األب هو المكلؾ بؤجرة الرضاع
لَقى )علٌه النفقة ، لقوله تعالى عَق ةَق وَق اعَق ضَق ٌُتِمَّ الرَّ ادَق أَقْن  ْن أَقرَق ِن لِمَق ٌْ اِملَق ِن كَق ٌْ ْولَق ُهنَّ حَق ٌُْرِضْعنَق أَقْوالدَق اُت  الوالِدَق وَق

ُتهُنَّ المعروؾ ِكْسوَق ْولُوِد لَقُه ِْزقُهُنَّ وَق    233: البقرة(اْلمَق

أجرة الرضاع، وأجرة الحضانة ، ونفقة المعٌشة  ، وأجرة : وعلى األب خمس نفقات للولد الصؽٌر 
 .مسكن الحضانة الذي تحضنه  فٌه األم ، وأجرة خادم له إن احتاج لٌه  

وتلزم األب نفقة الصؽٌر  وإن خالفه فً دٌنه ، كما تجب نفقة الزوجة على الزوج ، وإن خالفته فً 

لكن إلزام األب بالنفقة بؤنواعها إذا لم ٌكن للصؽٌر مال فإن كان له مال ، فاألصل  أن نفقة . دٌنه 
فإن كان األب فقٌراَق ولم ٌكن للصؽٌر مال أجبرت  .([108])اإلنسان  فً مال نفسه صؽٌراَق كان أو كبٌراَق 

األم فً رأي الحنفٌة على إرضاعه  ، وتكون األجرة دٌناَق على األب  ٌطالب بها عند ٌساره وتجبر 
 األم على الرضاعة فً رأي المالكٌة  ولٌس لها الرجوع  باألجرة  على األب إذا أٌسر

وهً التً تقبل امرأة  أخرى أن ترضع :األجرة التً تستحقها األم هً أجرة المثل  :مقدار األجرة  

وتقدٌرها متروك للقاضً ، فلو طلبت األم أكثر من أجر المثل ال تجاب إلً طلبها . الولد فً مقابلها 
.([109]) 

: حق الطفل فً الرضاعة فً القانون الٌمنً : المطلب الثالث  
للطفل حق إرضاعه سنتٌن : )  من  قانون حقوق الطفل على أن  (26  ــــ 24 (رقم)نصت المواد 

كاملتٌن  ، وترضع األم طفلها مالم ٌكن فً إرضاعه  ضر ر بها أو بطفلها بناء على تقرٌر طبٌب مختص 

ٌُقبل  الرضاعة منها ولو  بمقابل  إذا أرضعت الطفل امرأة أخرى ٌجب أن  ) (. فترضعه أخرى ممن  
تكون ذلك بموافقة أبٌه بإشهاد شخصٌن من أقاربهما ، وترضعه عند أمه رضاعة طبٌعٌة ، مالم تسقط حقها 

ٌتحمل األب تكالٌؾ إرضاع ولده إذا تعذر على األم إرضاعه وٌعتبر ذلك من  ) (. فً الحضانة 

 (. قبٌل  النفقة ، وٌكون دٌناَق ال ٌسقط إال باألداء أوبا إلبراء 
: حق الطفل فً النفقة فً الشرٌعة اإلسبلمٌة والقانون الٌمنً : المبحث الثانً -       

 وفٌه مطلبان-       

: حق الطفل فً النفقة فً الشرٌعة اإلسبلمٌة :المطلب األول -       
. وجمعها نفقات . اإلخراج ،  وال ٌستعمل إال  فً الخٌر : النفقة من اإلنفاق وهو : معنى النفقة وأسبابها  

وشرعاَق هً كفاٌة  من . الدراهم من األموال : وهً فً األصل . ماٌنفقها اإلنسان  على عٌاله : وهً لؽة 

. ٌشمل الخبز واألدٌم  والشرب : والطعام . وعرفاَق هً الطعام  ([110])ٌمونه  من الطعام والكسوة والسكنى 

تشمل البٌت ومتاعه  ومرافقه من ثمن الماء ودهن المصباح وآلة : والسكنى . السترة والؽطاء : والكسوة 

 .التنظٌؾ والخدمة  ونحوها بحسب العرؾ 
 [111] ):والنفقة قسمان 

نفقة تجب لئلنسان على نفسه إذا قدر علٌها، وعلٌه أن ٌقدمها على نفقة ؼٌره ، لقوله علٌه الصبلة  / 1
 [112] )ابدأ بنفسك ثم بمن تعول ): والسبلم 

 .أي بمن تجب علٌك نفقته 
 [113])الزوجٌة ، والقرابة ، والملك : وأسباب وجوبها ثبلثة . ونفقة تجب على اإلنسان لؽٌره / 2

ألزم النبً صلى هللا علٌه وسلم والد الطفل باإلنفاق علٌه فقال علٌه الصبلة : مدى إلزام والد الطفل بالنفقة 
 .".الٌد العلٌا خٌر من الٌد السفلى، وابد أبمن تعول:" والسبلم
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 ١ٔٛ٠2013َٛ - اٌؼكق األٚي ٠ٕا٠ه ظاِؼح إٌأهِعٍح 

 حقوق الطفل وأحكامه فً الشرٌعة اإلسبلمٌة والقانون الٌمنً
 

 حمود أحمد محمد عبده الفقٌه/ د 

أفضل دٌنار ٌنفقه الرجل دٌنار على عٌاله ودٌنار :" وعن ثوبان أن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم قال

بدأ بالعٌال وأي رجل : قال أبو قبلبة". ٌنفقه على دابته فً سبٌل هللا ودٌنار ٌنفقه على أصحابه فً سبٌل هللا
 .أعظم أجرا من رجل ٌنفق على عٌال صؽار ٌعفهم أو ٌنفعهم هللا به

بل إن النبً صلى هللا علٌه وسلم أذن للمرأة أن تؤخذ من مال زوجها دون علمه لتنفق على نفسها وولدها، 
 إذا كان الرجل مقصرا فً ذلك
 :الٌمنً  حق الطفل فً النفقة فً القانون : المطلب الثانً -        

نفقة الولد المعسر الصؽٌر أو المجنون علً أبٌه وان على األقرب :  موقؾ القانون الٌمنً من نفقة الطفل  
الموسر أو المعسر القادر على  الكسب ، فان كان األب وان عبل معسرا ؼٌر قادر علً الكسب فعلى األم 

من قانون األحوال الشخصٌة والتً  (164)الموسرة  ثم على سابر األقارب بالشروط المبٌنة فً المادة 

تجب نفقة القرٌب المعسر العاجز عن الكسب على قرٌبه الموسر الوارث لو فرض موته ، وإذا " نصها 
تعدد الورثة الموسرون تكون النفقة علٌهم جمٌعا كبلً بقدر حصته بالمٌراث والخدام لؤلقارب ال ٌجب إال 

 .من قانون األحوال الشخصٌة  (164)من قانون حقوق الطفل ، والمادة  (36)المادة " للعجز 
 

الخاتمة 
ة الفرد إٌجاًبا أو سلًبا، وفًقا  /  1  ٌَّ لما كانت مرحلة الطفولة من المراحل المهمة واألساسٌة فً بناء شخص

رَق أن لهإالء األطفال حقوًقا وواجبات، ال ٌمكن إؼفالها أو التؽاضً  قَقرِّر ٌُ ٌُبلقٌه من اهتمام، جاء اإلسبلم ل لما 

ع حقوق ومواثٌق الطفل بؤربعة عشر قرًنا من الزمان   .عنها، وذلك قبل أن ُتوضَق
أما تحدٌد عمره بما . الطفل فً اإلسبلم هو من لم ٌبلػ الحلم حد البلوغ، وال ٌتجاوز سنة الخامسة عشر / 2

ال ٌتجاوز الثامنة عشرة كما فً وثٌقة حقوق الطفل الدولٌة، فترى أن هذا التحدٌد ؼٌر صحٌح، وربط 

 .اإلسبلم سّن الطفولة بالبلوغ أحفظ للطفل والمجتمع والدولة 
تمٌزت حقوق الطفل فً اإلسبلم على حقوقه فً القانون الدولً والوضعً بالعدٌد من الممٌزات التً  / 3

فها وتعلُّمها وإدماجها فً برامجنا التربوٌة والتعلٌمٌة والتدرٌبٌة حتى نفعلها فً حٌاتنا تفعٌبلً  ٌجب علٌنا تعرُّ

عقلٌاً شرعٌاً، وحتى ندافع عن دٌننا فً ظل التشوٌه العالمً والمحلً لهذا الدٌن وشرٌعته السمحة الؽراء، 
 .ووسطٌته العادلة الفرٌدة فً عالم ؼابت فٌه الوسطٌة ومعاٌٌر العدالة المطلقة

لقد حمل اإلسبلم الوالدٌن مسإولٌة تربٌة الطفل وتعلٌمه وتهذٌب أخبلقه : حق الطفل فً تربٌة حسنة / 4

أكرموا أوالدكم، »: وؼرس القٌم الدٌنٌة لدٌه، وتنمٌة قدراته العقلٌة والجسمٌة، ٌقول الرسول الكرٌم
« ما نحل والد ولدا من نحل أفضل من أدب حسن»: ، وٌقول أٌضاً (رواه أحمد والترمذي) «وأحسنوا أدبهم

 رواه أحمد والترمذي)

الحضانة  هً  حفظ  الطفل الذي ال ٌستقل بؤمر نفسه وكل من ال ٌستقل بؤمر نفسه عن األشٌاء التً  / 5
تإثر علٌه وتضره والقٌام بكل مصالحه ، ورعاٌته واالهتمام بكل احتٌاجاته  البلزمة كالطعام واللباس 

والنوم والتربٌة والتعلٌم والتؤدٌب وؼٌرها وكذلك االهتمام بجمٌع شإون حٌاته الصحٌة والنفسٌة 

 من قانون حقوق الطفل 27(رقم)واالجتماعٌة بدنٌاَق وأخبلقٌاَق وهذا ما نص علٌه القانون الٌمنً  فً المواد 
 . م  1992لسنة  (20)من قانون األحوال الشخصٌة  رقم  ( 139 ،138) م ورقم 2002لسنة (45)رقم

تكفل  ):اهتم المشرع الٌمنً بحقوق الطفل فً مجال التعلٌم اهتماما بالؽاَق وٌتضح ذلك االهتمام من قوله  / 6

الدولة مجانٌة التعلٌم وفقا للقوانٌن النافذة  ، وٌجب أن تهدؾ المناهج التعلٌمٌة إلً تكوٌن الطفل تكوٌناَق 
علمٌاَق وثقافٌاَق وتنمٌة شخصٌته ومواهبه ومهاراته وتعرٌفه بؤمور دٌنه وتربٌته على االعتزاز بذاته وكرامته 

 .واحترامه لآلخرٌن وكرامتهم والتشبع بقٌم الخٌر والحق واإلنسانٌة  
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 حقوق الطفل وأحكامه فً الشرٌعة اإلسبلمٌة والقانون الٌمنً
 

 حمود أحمد محمد عبده الفقٌه/ د 

أهتم المشرع الٌمنً بالرعاٌة الصحٌة للطفل اهتماما بالؽاَق وٌتضح ذلك من خبلل  نص المادة رقم  / 7

للطفل على الدولة حق الرعاٌة الصحٌة ) م على أنه 2002لسنة  (45)من قانون حقوق الطفل رقم  (68)
 .أثناء الحمل والوالدة وما بعد الوالدة

إن من حقوق األبناء على اآلباء التربٌة الحسنة وهً واجبة على اآلباء  حٌث تعتبر التربٌة  الٌوم  / 8

 .أساساَق فً بناء األفراد والمجتمعات، ولها أثرها فً بناء الشعوب والمجتمعات 
من قانون حقوق الطفل  (7)نظراَق لما للتربٌة اإلٌمانٌة من أهمٌة فً نشؤة الطفل فقد نصت المادة رقم  / 9

كما نصت المادة  (ضمان تنشبة الطفل على االعتزاز بعقٌدته اإلسبلمٌة ) م على 2002لسنة  (45)رقم 

تنشبة الطفل على األخبلق الفاضلة والعمل المثمر ، وتنمٌة )من القانون السابق ذكره على  (10)رقم 
الوعً لدٌه بضرورة احترام والدٌه ومحٌطه العابلً واالجتماعً واحترام التكسب الكرٌم وروح االعتماد 

 علً النفس 

 والتربٌة هً أساس رسالة األنبٌاء التً بعثوا بها، وبالتربٌة ٌصلح األجٌال، والتربٌة تبدأ مع األوالد /10
من مراحلهم األولى؛ فهً عامل مهم فً تشكٌل شخصٌة الفرد وسلوكه فً المستقبل، وإهمال تربٌة 

 .األوالد معناه جناٌة على فرد وأسرة ومجتمع

حق الطفل فً التربٌة و التؤدٌب   وهذا من أعظم حقوق الطفل على والدٌه، ألن إهمال هذا الحق / 11 
ما نحل والدا ولدا :" ٌإدي إلى فساد األطفال وضٌاعهم عند الكبر، ولذلك روي أنه صلى هللا علٌه وسلم قال

 من نحل أفضل من أدب
 

قابمة المراجع 
 132 َ ،ٔـ 2012ػٍٝ أؼّك اٌماػكٞ، ٚ ، . ِثاقب اٌصمافح اإلٌال١ِح  ، ق / 1

َ، ت١هٚخ 2001- ٘ـ 1422، قان اٌىراب اٌؼ١ٍّح، 1: ، 8/138ٚذف١ٍه اٌثؽه اٌّؽ١ٛ، ِؽّك تٓ ٠ٌٛف ا١ٌّٙه تأتٟ ؼ١اْ األٔكٌٍٟ،    / 2

 . ػاقي أؼّك ػثك اٌّٛظٛق  ـهْٚ: ٌثٕاْ، ذؽم١ك– 

 .8/184:  َ 1990- ٘ـ 1411، قان اٌىرة اٌؼ١ٍّح، 1: اٌرف١ٍه اٌىث١ه أٚ ِفاذ١ػ اٌغ١ة ، ففه اٌك٠ٓ اٌهاوٞ ، ٚ /  3

قان اٌىرة اٌؼ١ٍّح : ، ت١هٚخ ( اٌطثؼح األٌٚٝ )،    (َ  1998٘ـ ـ 1410)ِهغ ٔؽ١ػ اٌثفانٞ ، أؼّك تٓ ػٍٝ ،  اتٓ ؼعه اٌؼٍمالٟٔ ،  / 4

 ،5 /474 

 / 4، .ِؽّٛق ـاٚه: َ، ذؽم١ك1995- ٘ـ 1415تكْٚ، ِىرثح ٌثٕاْ، : ِفران إٌؽاغ، ِؽّك تٓ أتٟ تىه ػثك اٌماقن اٌهاوٞ،   ٚ  / 5

1460 ، 

 َ 1995اٌهاوٞ ِؽّك اتٓ أتٟ تىه ،  / 6

 255 / 3 َ ، ٚ ، ت١هٚخ ، قان ٔاقن ، 2008ٌٍاْ اٌؼهب   ، اتٓ ِٕظٛن  ،  /  7

 228 / 3اٌماِٛي اٌّؽ١ٛ ، اٌف١هٚو أتاقٞ    / 8

 55ت١هٚخ ، ِىرثح ٌثٕاْ ٔـ (ق ، ٚ،)إٌّثاغ ا١ٌّٕه ، اٌف١ِٟٛ ، أؼّك تٓ ِؽّك ، ،  / 9

 109، ٔـ3 ، قان اٌفىه ، 9اٌّكـً اٌفمٟٙ اٌؼاَ ، اٌىنلاء ِٕطفٝ أؼّكاٌمطاْ ٚ /  10

 ،   139ْ   اٌهٌاٌح ت١هٚخ/  2َ ٘ـ 1407ِٕٚاع ـ١ًٍ اٌمطاْ،   (اٌرّه٠غ ٚاٌفمٗ اإلٌالِٟ ) 11

 89 ٘ـ ، ت١هٚخ ، قان اٌىرة اٌؼ١ٍّح  ، ٔـــــ1416وراب اٌرؼه٠فاخ ، اٌعهظأٟ ، اٌّه٠ف ػٍٝ تٓ ِؽّك ،  /  12  

 103ٔـ.ٌثٕاْ– َ، ت١هٚخ 2003- ٘ـ 1424، ِإٌٍح اٌهٌاٌح، 1:ٔؽٛ ِٕٙط ذهتٛٞ أ١ًٔ، ِؽّك ؼ١ٍٓ ته٠غُ ، ، ٚ.   ق/13

 69: ْ. ٌثٕاْ– َ، ت١هٚخ 2004- ٘ـ 1424، ِإٌٍح اٌهٌاٌح، 1: ِؽّك ؼ١ٍٓ ته٠غُ ، ٚ. اٌرهت١ح ٍِٚرمثً األِح ، ق / 14 
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 ١ٔٛ٠2013َٛ - اٌؼكق األٚي ٠ٕا٠ه ظاِؼح إٌأهِعٍح 

 حقوق الطفل وأحكامه فً الشرٌعة اإلسبلمٌة والقانون الٌمنً
 

 حمود أحمد محمد عبده الفقٌه/ د 

، قان اٌىرة اٌؼ١ٍّح،  1: ،  2/279ٚاٌؼمك اٌفه٠ك، أؼّك تٓ ِؽّك تٓ ػثك نتٗ األٔكٌٍٟ،    / 15

. ػثك اٌّع١ك اٌرىؼ١ٕٟ: ٌثٕاْ، ذؽم١ك– َ، ت١هٚخ 1983- ٘ـ 1404

. َ ، اٌما٘هج2004٘ـ ، 1425، قان اٌّهٚق، 16: ، 383ٚ/ 1ِٕٙط اٌرهت١ح اإلٌال١ِح، ِؽّك لطة،  /  16

، قان ا١ٌٍّهج،  1:، 137ٚ: اٌّّىالخ إٌف١ٍح ٚػالظٙا، تطهي ؼافع تطهي، ْ.  ق /17

. األنقْ– َ، ػّاْ 2008- ٘ـ 1428

َ، 2007تكْٚ، قان اٌعاِؼح اٌعك٠كج، : ، 174ٚ، ١ٌ173ىٌٛٛظ١ا اٌؼٕف اٌؼائٍٟ ٚاٌّكنٌٟ، ٚٗ ػثك اٌؼظ١ُ ؼ١ٍٓ،   ْ. /  ق18

.  اإلٌىٕكن٠ح

-َ، ظكٖ 2007- ٘ـ 1428، تكْٚ قان ، 1: ، 10ٚ: ػثك اٌّع١ك اٌث١أٟٛٔ،   ْ. ِالِػ اٌٍؼاقج فٟ ذهت١ح اٌطفً ػٍٝ اٌؼثاقج، ق / 19

. اٌٍؼٛق٠ح

، ِٓ ِطثٛػاخ ٚوانج اٌّإْٚ اإلٌال١ِح ٚاألٚلاف ٚاٌكػٛج 1:ػثك اٌهب ٔٛاب اٌك٠ٓ آي ٔٛاب، ٚ. ٍِإ١ٌٚح ا٢تاء ذعاٖ األٚالق، ق / 20

 .66، 65: ٚاإلنِاق، اٌه٠اٖ،  ْ

أَ ١ٌٍُ، ٚاٌكػاء ألًٔ تٓ : ، تهٚا٠ح6322: نلُ. 16/257تاب فٙائً أًٔ تٓ ِاٌه نٟ٘ هللا ػٕٗ، نٚاٖ ٍٍُِ، وراب اٌفٙائً، /   21

. ِاٌه

 .109: ، ْ.  ت١هٚخ– أؼّك ـ١ًٍ ظّؼٗ،   قان ا١ٌّاِح، قِّك .  اٌطفً فٟ ٘ٛء اٌمهآْ ٚإٌٍح ٚاألقب، ق / 22

.     َ، ت١هٚخ2001- ٘ـ 1422، قان اٌىراب اٌؼهتٟ، 3: ، 494ٚ، 493: ِمكِح اتٓ ـٍكْٚ، ػثك اٌهؼّٓ تٓ ِؽّك تٓ ـٍكْٚ، ْ  / 23

 .5/88، قان اٌفىه، ت١هٚخ ، 2: فرػ اٌمك٠ه اٌعاِغ ت١ٓ فٕٟ اٌهٚا٠ح ٚاٌكنا٠ح، ِؽّك تٓ ػٍٟ اٌّٛوأٟ،    ٚ / 24

 .124، 4/123،  .  2003َ- ٘ـ 1424، ِىرثح ٚ٘ثح، 11:ٚ/ ػط١ٗ ٔمه، .  ٌِٛٛػح األٌهج ذؽد نػا٠ح اإلٌالَ، ق25

 106: ْ. تكْٚ، ِىرثح اإل٠ّاْ: ِؽّك ِؽّٛق ػّانج،     ٚ.  ذهت١ح األٚالق فٟ اإلٌالَ، ِٓ اٌىراب ٚإٌٍح، ق / 26

، تهٚا٠ح (6716): ، نل16/431ُنٚاٖ ٍٍُِ، ورة اٌمكن، تاب فٟ األِه تاٌمٛج ٚذهن اٌؼعى ٚاالٌرؼأح تاهلل ٚذف٠ٛٗ اٌّماق٠ه هلل،  /  27

.  أتٟ ٘ه٠هج

: ِعك اٌك٠ٓ أتٟ  اٌٍؼاقاخ  اٌّثانن تٓ ِؽّك  اٌعىنٞ  اتٓ األش١ه ، ق ، ٚ ت١هٚخ.  إٌٙا٠ح فٟ غه٠ة اٌؽك٠س ٚاألشه  ، ق / 28

 401/ 1اٌّىرثح  اٌؼ١ٍّح  ،

 181: قان إٌفاَ  ، ٔـ :  ، ت١هٚخ 2َ   ٚ 1988ـ  (1408)ؼاِك ٔاقق ل١ٕثٟ  . ِؽّك نٚاي لٍؼعٟ  ، ق. ِؼعُ ٌغح اٌفمٙاء،   ق /   29

 ،ٔـ 3 ،قان اٌّؼهفح ت١هٚخ  ، ظـ 1ِغٕٟ اٌّؽراض اٌٝ ِؼهفح ِؼأٟ األٌفاظ ، ا١ٌّؿ ًِّ اٌك٠ٓ ِؽّك تٓ اٌفط١ة اٌّه ت١ٕٟ،  ٚ /  30

592 

 ، 718،  ٔـ 7 َ  ، قان اٌفىه تكِّك  ، ظـــ1989 ٘ـ 1409 ،3ٚ٘ثح اٌىؼ١ٍٟ ، ٚ ، . اٌفمٗ اإلٌالِٟ ٚأقٌرٗ  ، ق / 31

 / 2قان اٌىرة اٌؼ١ٍّح ، :  ، ت١هٚخ 1َ  ١ٍ٠ٚٙا ِمكِح اتٓ نِك ، اإلِاَ  ِاٌه تٓ أًٔ األ ٔثؽٟ 1994ٚ٘ـ 1415)اٌّكٚٔح اٌىثهٜ  / 30

260 

 614ٔـ :   ٌٚألٌرال  ا١ٌّؿ ووٟ اٌك٠ٓ ِؼثاْ 457األؼٛاي اٌّف١ٕح ، األٌرال ا١ٌّؿ ػثك اٌهؼّٓ ذاض   ٔـ  / 32

 (ٚ.ق)،  (خ.ق)قاِاقافٕكٞ  اٌٌّٛٝ اٌفم١ٗ اٌّؽمك ػثك هللا تٓ  ا١ٌّؿ ِؽّك تٓ ١ٌٍّاْ ، .  ِعّغ األٔٙه فٟ ِهغ ٍِرمٝ األتؽه ، ق / 33

. قان ئؼ١اء اٌرهاز اٌؼهتٟ : ت١هٚخ 

اإلِاَ ِاٌه اتٓ أًٔ  ، ذؽم١ك  ) ( َ 1995ــ (٘ـ 1415 )اٌّؼٛٔح ػٍٝ ِم٘ة ػاٌُ اٌّك٠ٕح ، اٌماٟ٘ ػثكا ٌٛ٘اب اٌثغكاقٞ ،  /  34

 . 941/ 2قان اٌفىه  : ، ت١هٚخ  (ٚ. ق)ؼ١ُّ ػثك اٌؽك  ، : ٚقناٌح 

 99 / 3قان اٌفىه : ،ت١هٚخ ( ٚ. ق )،  ( َ 1990 ٘ـ  ــ1410)وراب األَ  ، اإلِاَ اٌّافؼٟ ، أتٟ ػثك هللا ِؽّك تٓ ئقن٠ً ،  /  35
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 ١ٔٛ٠2013َٛ - اٌؼكق األٚي ٠ٕا٠ه ظاِؼح إٌأهِعٍح 

 حقوق الطفل وأحكامه فً الشرٌعة اإلسبلمٌة والقانون الٌمنً
 

 حمود أحمد محمد عبده الفقٌه/ د 

 )ػْٛ اٌّؼثٛق ِػ ٌٕٓ أتٟ قاٚق  ، أتٟ اٌط١ة  ، ِؽّك ًِّ اٌؽك اٌؼظ١ُ آتاقٞ ِغ ِهغ اٌؽافع ًِّ اٌك٠ٓ اتٓ ل١ُ اٌعٛو٠ح ، / 36

 114 / 2. قان اٌىرة اٌؼ١ٍّح : ، ت١هٚخ (  اٌطثؼح  األٌٚٝ ) ،  (َ 1990 ٘ـ ــ1410

 340/ 18قان اٌفىه ( : َ.ق)،  ( 2ٚ)،  (خ. ق)اٌّعّٛع ِهغ اٌّٙمب ، إٌٛٚٞ ، اإلِاَ أتٛ ووه٠ا ِؽٟ اٌك٠ٓ تٓ ِهف ،  / 37

تكْٚ، اٌّهوح اٌّرؽكج : تكْٚ، خ: ، ِإٌٍح اٌهٌاٌح، 122ٚ: ٠ٌٛف اٌمه٘اٚٞ،   ْ. ِالِػ اٌّعرّغ اٌٍٍُّ اٌمٞ ّٕٔكٖ، ق / 38

 .ػّاْ– قِّك – ٌٍرٛو٠غ، ت١هٚخ 

 439ٔـ /2، قان اٌؼأّح ــ اٌه٠اٖ ظـ1 َ 2001ٚ٘ـ ـــ 1421)ٔاٌػ تٓ فٛواْ تٓ ػثك هللا .اٌٍّفٓ اٌفمٟٙ ، ق / 39

 

 132 َ ،ٔـ 2012ػٍٝ أؼّك اٌماػكٞ، ٚ ، . ِثاقب اٌصمافح اإلٌال١ِح  ، ق  /  [1]

 132اٌّهظغ اٌٍاتك ، ٔـ   / [2]

قان اٌىرة اٌؼ١ٍّح ، : ، ت١هٚخ ( اٌطثؼح األٌٚٝ    )(َ  1998٘ـ ـ 1410)ِهغ ٔؽ١ػ اٌثفانٞ، اتٓ ؼعه اٌؼٍمالٟٔ ، أؼّك تٓ ػٍٝ ،  / [3]

5 /474 

 / 4، .ِؽّٛق ـاٚه: َ، ذؽم١ك1995- ٘ـ 1415تكْٚ، ِىرثح ٌثٕاْ، : ، ِفران إٌؽاغ، ِؽّك تٓ أتٟ تىه ػثك اٌماقن اٌهاوٞ، ٚ  / [4]

 َ 1995 ،  اٌهاوٞ ِؽّك اتٓ أتٟ تىه ، 1460

 255 / 3 َ ، ٚ ، ت١هٚخ ، قان ٔاقن ، 2008ٌٍاْ اٌؼهب   ، اتٓ ِٕظٛن  ،  /  [5]

 228 / 3اٌماِٛي اٌّؽ١ٛ ، اٌف١هٚو أتاقٞ    /  [6]

 1461 / 4اٌهاوٞ  ِٕكن ٌاتك   / [7]

 258 / 3أتٓ ِٕظٛن ِٕكن ٌاتك   / [8]

 55ت١هٚخ ، ِىرثح ٌثٕاْ ٔـ (ق ، ٚ،)إٌّثاغ ا١ٌّٕه ، اٌف١ِٟٛ ، أؼّك تٓ ِؽّك ، ،   / [9]

 109، ٔـ3 ، قان اٌفىه ، 9اٌّكـً اٌفمٟٙ اٌؼاَ ، اٌىنلاء ِٕطفٝ أؼّك ، ٚ /  [10]

 13 ، ِإٌٍح اٌهٌاٌح ت١هٚخ ، ٔـ 2 ٘ـ 1407ٚ، اٌمطاْ ِٕاع ـ١ًٍ ،   (اٌرّه٠غ ٚاٌفمٗ اإلٌالِٟ ) /  [11]

 109/ 3اٌىنلاء ِٕكن ٌاتك ،  /  [12]

 100ـالف ِٕكن ٌاتك ، ٔـ   / [13]

 10 / 3: اٌىنلاء ِٕكن ٌاتك   / [14]

 89 ٘ـ ، ت١هٚخ ، قان اٌىرة اٌؼ١ٍّح  ، ٔـــــ1416وراب اٌرؼه٠فاخ ، اٌعهظأٟ ، اٌّه٠ف ػٍٝ تٓ ِؽّك ،   / [15]

 َ تّأْ ؼمٛق اٌطف2002ًٌٍٕح  (45)ِٓ اٌمأْٛ نلُ  (2)اٌّاقج نلُ  [16]

 ِٓ لأْٛ ؼمٛق اٌطفً ِهظغ ٌاتك (2)اٌّاقج نلُ  /  [17]

 اٌّهظغ اٌٍاتك ( 12)اٌّاقج نلُ /  [18]

 اٌّهظغ اٌٍاتك (6)اٌّاقج نلُ  / [19]

  اٌّهظغ اٌٍاتك(9)اٌّاقج نلُ   / [20]

  اٌّهظغ اٌٍاتك(8)اٌّاقج نلُ   / [21]

 ِٓ لأْٛ ؼمٛق اٌطفً ِهظغ ٌاتك (81 ، 68)اٌّاقذ١ٓ نلُ   / [22]

 ِٓ لأْٛ ؼمٛق اٌطفً ِهظغ ٌاتك       (92)اٌّاقج نلُ      / [23]

 103ٔـ.ٌثٕاْ– َ، ت١هٚخ 2003- ٘ـ 1424، ِإٌٍح اٌهٌاٌح، 1:ٔؽٛ ِٕٙط ذهتٛٞ أ١ًٔ، ِؽّك ؼ١ٍٓ ته٠غُ، ٚ ([24])
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. [110: آي ػّهاْ ]( [25])

 69: ْ. ٌثٕاْ– َ، ت١هٚخ 2004- ٘ـ 1424، ِإٌٍح اٌهٌاٌح، 1: اٌرهت١ح ٍِٚرمثً األِح ، ِؽّك ؼ١ٍٓ ته٠غُ ، ٚ ([26])

  

، قان اٌىرة اٌؼ١ٍّح،  1: ،  2/279ٚاٌؼمك اٌفه٠ك، أؼّك تٓ ِؽّك تٓ ػثك نتٗ األٔكٌٍٟ،  ([27])

. ػثك اٌّع١ك اٌرىؼ١ٕٟ: ٌثٕاْ، ذؽم١ك– َ، ت١هٚخ 1983- ٘ـ 1404

. َ ، اٌما٘هج2004- ٘ـ 1425، قان اٌّهٚق، 16: ، 383ٚ/ 1ِٕٙط اٌرهت١ح اإلٌال١ِح، ِؽّك لطة،  ([28])

، قان ا١ٌٍّهج،  1:، 137ٚ: اٌّّىالخ إٌف١ٍح ٚػالظٙا، تطهي ؼافع تطهي، ْ ([29])

. األنقْ– َ، ػّاْ 2008- ٘ـ 1428

.  َ، اإلٌىٕكن٠ح2007تكْٚ، قان اٌعاِؼح اٌعك٠كج، : ، 174ٚ، ١ٌ173ىٌٛٛظ١ا اٌؼٕف اٌؼائٍٟ ٚاٌّكنٌٟ، ٚٗ ػثك اٌؼظ١ُ ؼ١ٍٓ، ْ ([30])

. 79: ِٕٙط اٌرهت١ح إٌث٠ٛح ٌٍطفً ِغ ّٔالض ذطث١م١ح ِٓ ؼ١اج اٌٍٍف إٌاٌػ، ْ ([31])

-َ، ظكٖ 2007- ٘ـ 1428، تكْٚ قان ، 1: ، 10ٚ: ِالِػ اٌٍؼاقج فٟ ذهت١ح اٌطفً ػٍٝ اٌؼثاقج، ػثك اٌّع١ك اٌث١أٟٛٔ، ْ ([32])

. اٌٍؼٛق٠ح

. 71: اٌرهت١ح ٍِٚرمثً األِح، ِهظغ ٌاتك  ْ ([33])

 [162:األٔؼاَ ]( [34])

، ِٓ ِطثٛػاخ ٚوانج اٌّإْٚ اإلٌال١ِح ٚاألٚلاف ٚاٌكػٛج 1:ٍِإ١ٌٚح ا٢تاء ذعاٖ األٚالق، ػثك اٌهب ٔٛاب اٌك٠ٓ آي ٔٛاب، ٚ ([35])

. 66، 65: ٚاإلنِاق، اٌه٠اٖ،  ْ

. 66، 65: إٌّكن اٌٍاتك، ْ([36])

 [74:اٌفهلاْ ](   [37])

. 484ذف١ٍه اٌث١ٙاٚٞ اٌٍّّٝ أٔٛان اٌرٕى٠ً ٚأٌهان اٌرأ٠ًٚ، ْ ([38])

 [15: االؼماف ](  [39])

، ، فرػ اٌمك٠ه اٌعاِغ ت١ٓ فٕٟ اٌهٚا٠ح ٚاٌكنا٠ح، ِؽّك تٓ ػٍٟ 667: ذف١ٍه اٌث١ٙاٚٞ اٌٍّّٝ أٔٛان اٌرٕى٠ً ٚأٌهان اٌرأ٠ًٚ، ْ  ([40])

.     5/20.، قان اٌفىه، ت١هٚخ2: اٌّٛوأٟ، ٚ

.     16/127ذف١ٍه اٌمهٚثٟ اٌعاِغ ألؼىاَ اٌمهآْ،   ([41])

أَ ١ٌٍُ، ٚاٌكػاء ألًٔ تٓ : ، تهٚا٠ح6322: نلُ. 16/257نٚاٖ ٍٍُِ، وراب اٌفٙائً، تاب فٙائً أًٔ تٓ ِاٌه نٟ٘ هللا ػٕٗ،    ([42])

. ِاٌه

، ِٓ ِطثٛػاخ ٚوانج اٌّإْٚ اإلٌال١ِح ٚاألٚلاف ٚاٌكػٛج 1:ٍِإ١ٌٚح ا٢تاء ذعاٖ األٚالق، ػثك اٌهب ٔٛاب اٌك٠ٓ آي ٔٛاب، ٚ  ([43])

.      83: ْ.  ٚاإلنِاق، اٌه٠اٖ

. 109: ، ْ.  ت١هٚخ– اٌطفً فٟ ٘ٛء اٌمهآْ ٚإٌٍح ٚاألقب، أؼّك ـ١ًٍ ظّؼٗ، قان ا١ٌّاِح، قِّك    ([44])

.     َ، ت١هٚخ2001- ٘ـ 1422، قان اٌىراب اٌؼهتٟ، 3: ، 494ٚ، 493: ِمكِح اتٓ ـٍكْٚ، ػثك اٌهؼّٓ تٓ ِؽّك تٓ ـٍكْٚ، ْ  ([45])

. 110: ِهظغ ٌاتك ْ: اٌطفً فٟ ٘ٛء اٌمهآْ ٚإٌٍح ٚاألقب   ([46])

.  169، 168: ذؽفح اٌّٛقٚق تأؼىاَ اٌٌّٛٛق، ْ  ([47])

 (4)ا٠٢ح نلُ : ٌٛنج اٌمٍُ ( [48])

تكْٚ، اٌّهوح اٌّرؽكج ٌٍرٛو٠غ، : تكْٚ، خ: ، ِإٌٍح اٌهٌاٌح، 122ٚ: ِالِػ اٌّعرّغ اٌٍٍُّ اٌمٞ ّٕٔكٖ، ٠ٌٛف اٌمه٘اٚٞ، ْ ([49])

. ػّاْ– قِّك – ت١هٚخ 
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. 691: ذف١ٍه اٌث١ٙاٚٞ اٌٍّّٝ أٔٛان اٌرٕى٠ً ٚأٌهان اٌرأ٠ًٚ، ْ ([50])

. 5/88، قان اٌفىه، ت١هٚخ ، 2: فرػ اٌمك٠ه اٌعاِغ ت١ٓ فٕٟ اٌهٚا٠ح ٚاٌكنا٠ح، ِؽّك تٓ ػٍٟ اٌّٛوأٟ، ٚ ([51])

َ، ت١هٚخ 2001- ٘ـ 1422، قان اٌىراب اٌؼ١ٍّح، 1: ، 8/138ٚذف١ٍه اٌثؽه اٌّؽ١ٛ، ِؽّك تٓ ٠ٌٛف ا١ٌّٙه تأتٟ ؼ١اْ األٔكٌٍٟ،  ([52])

. ػاقي أؼّك ػثك اٌّٛظٛق ٚآـهْٚ: ٌثٕاْ، ذؽم١ك– 

. 8/184:  َ 1990- ٘ـ 1411، قان اٌىرة اٌؼ١ٍّح، 1: ا اٌرف١ٍه اٌىث١ه أٚ ِفاذ١ػ اٌغ١ة، ففه اٌك٠ٓ اٌهاوٞ، ٚ([53])

.  1/251ٌثٕاْ ، – ، قان ئؼ١اء اٌرهاز اٌؼهتٟ، ت١هٚخ 3:ذهت١ح األٚالق فٟ اإلٌالَ، ػثك هللا ٔأػ ػٍٛاْ، ٚ([54])

. 143: إٌّكن اٌٍاتك، ْ([55])

. 1/267ذهت١ح األٚالق فٟ اإلٌالَ ِٕكن ٌاتك  ([56])

 ِٓ لأْٛ ؼمٛق اٌطفً ِهظغ ٌاتك 82 ، 81اٌّاقذ١ٓ   ( [57])

ِٓ لأْٛ ؼمٛق اٌطفً اٌّهظغ اٌٍاتك (91  ، 86)اٌّاقذ١ٓ ن لُ   ( [58])

. 233: اٌثمهج  ([59])

. 124، 4/123،  .  2003َ- ٘ـ 1424، ِىرثح ٚ٘ثح، 11:ٌِٛٛػح األٌهج ذؽد نػا٠ح اإلٌالَ، ػط١ٗ ٔمه، ٚ([60])

 106: ْ. تكْٚ، ِىرثح اإل٠ّاْ: ذهت١ح األٚالق فٟ اإلٌالَ، ِٓ اٌىراب ٚإٌٍح، ِؽّك ِؽّٛق ػّانج، ، ٚ ([61])

، 42: ْ. َ، ت١هٚخ1983- ٘ـ 1403تكْٚ، قان اٌىراب اٌؼهتٟ، : ِؼعىج األنلاَ ٚاٌرهل١ُ، ػثك اٌهواق ٔٛفً، ٚ ([62])

، تهٚا٠ح (6716): ، نل16/431ُنٚاٖ ٍٍُِ، ورة اٌمكن، تاب فٟ األِه تاٌمٛج ٚذهن اٌؼعى ٚاالٌرؼأح تاهلل ٚذف٠ٛٗ اٌّماق٠ه هلل،  ([63])

.  أتٟ ٘ه٠هج

. 4/171ٌِٛٛػح األٌهج ذؽد نػا٠ح اإلٌالَ ،  ِهظغ ٌاتك   ([64])

. 1/421ذهت١ح األٚفاي فٟ ٘ٛء اٌمهآْ ٚإٌٍح،  ِهظغ ٌاتك  ([65])

( ؼٙٓ )تٓ ِٕٙٛن،  ٌٍاْ اٌؼهب ِاقج    ( [66])

: اتٓ األش١ه ، ِعك اٌك٠ٓ أتٟ  اٌٍؼاقاخ  اٌّثانن تٓ ِؽّك  اٌعىنٞ إٌٙا٠ح فٟ غه٠ة اٌؽك٠س ٚاألشه  ،ق ، ٚ ت١هٚخ ( [67])

 401/ 1اٌّىرثح  اٌؼ١ٍّح  ،

 181: قان إٌفاَ  ، ٔـ :  ، ت١هٚخ 2َ  ِؼعُ ٌغح اٌفمٙاء  ٚ 1988ـ  (1408)ؼاِك ٔاقق ل١ٕثٟ  . ِؽّك نٚاي لٍؼعٟ  ، ق. ق   ( [68])

 ،ٔـ 3 ،قان اٌّؼهفح ت١هٚخ  ، ظـ 1ِغٕٟ اٌّؽراض اٌٝ ِؼهفح ِؼأٟ األٌفاظ ا١ٌّؿ ًِّ اٌك٠ٓ ِؽّك تٓ اٌفط١ة اٌّه ت١ٕٟ ، ،  ٚ   ( [69])

ٔاٌػ تٓ . ، ق718،  ٔـ 7 َ  ، قان اٌفىه تكِّك  ، ظـــ1989 ٘ـ 1409 ،3ٚ٘ثح اٌىؼ١ٍٟ ، اٌفمٗ اإلٌالِٟ ٚأقٌرٗ  ، ٚ ، .  ق592

 439ٔـ /2، قان اٌؼأّح ــ اٌه٠اٖ ظـ1 َ اٌٍّفٓ اٌفمٟٙ 2001ٚ٘ـ ـــ 1421)فٛواْ تٓ ػثك هللا 

  

 718 ، 592اٌّهظغ اٌٍاتك ، ٔـ ( [70])

 725 ،ٔـ7ٚ٘ثح اٌىؼ١ٍٟ ، ِهظغ ٌاتك ظـ. اٌفمٗ اإلٌالِٟ ٚأقٌرٗ  ق  ( [71])

 725 ، ٔـ7ٚ٘ثح اٌىؼ١ٍٟ ، ظـ.  ، اٌفمٗ اإلٌالِٟ ٚأقٌرٗ  ق597 ـ  594 ٔـ 3ِغٕٟ اٌّؽراض ِهظغ ٌاتك  ، ض ( [72])

  247 ،2ـ1 َ قان إٌّه ٌٍعاِؼاخ  ٕٔؼاء  ظـ 2004٘ـ ــ1425 7ػٍٟ أؼّك اٌم١ٍٕٟ ، ٚ . اٌّهظغ اٌٍاتك  ، أؼىاَ األٌهج ق  ( [73])

 161ل١ٕثٟ  ِهظغ ٌاتك ٔـ . لٍؼعٟ ، ق.ق.٘ٛ قاء، ذرٍالٛ ِٕٗ األٚهاف  ،٠ٚرٕاشه اٌٍؽُ ِٓ ِكج اٌرم١ػ : اٌعماَ  ( [74])

ِإٌّاَ .ِهٖ ٠ُؽكز فٟ اٌعٍُ لّها أت١ٗ ٠ٍٚثة ٌٍّه٠ٗ ؼىاَ : اٌثهْ ( [75])

 726 ،ٔـ7ٚ٘ثح اٌىؼ١ٍٟ ، ِهظغ ٌاتك ظـ. اٌفمٗ اإلٌالِٟ ٚأقٌرٗ  ق   ( [76])
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 حقوق الطفل وأحكامه فً الشرٌعة اإلسبلمٌة والقانون الٌمنً
 

 حمود أحمد محمد عبده الفقٌه/ د 

.  ، أؼىاَ األٌهج ق727 ، ٔـ7ٚ٘ثح اٌىؼ١ٍٟ ، ظـ.  ، اٌفمٗ اإلٌالِٟ ٚأقٌرٗ  ق597 ـ  595 ٔـ 3ِغٕٟ اٌّؽراض ِهظغ ٌاتك  ، ض ( [77])

  247 ،2ـ1ػٍٟ أؼّك اٌم١ٍٕٟ ، ِهظغ ٌاتك  ظـ 

أظه واق .أٔٗ ٌُ ٠هق ٘ما  اٌّهٚ  ػٓ إٌثٟ ٍٔٝ هللا ػ١ٍٗ ٌٍُٚ ٚاألًٔ فٟ لٌه اٌعٛاو  : ٚ٘ما لٛي اتٓ اٌم١ُ  نؼّح هللا ػ١ٍٗ ٚلاي  ( [78])

 ، ٚفٟ ِم٘ة اٌؽٕف١ح أْ األَ 132 / 4٘ـ 1369 ٌٕح 2ٚ : ِٕطفٝ أٌثاتٟ اٌؽٍثٟ  : اٌّؼاق  فٟ ٘كٞ ـ١ه اٌؼثاق التٓ اٌم١ُ اٌعٛو٠ح ِطثؼح 

ؼا١ِح اتٓ ػاتك٠ٓ اٌٍّّاج تهق اٌّؽران فٟ اٌكن اٌّفران ِهغ ذ٠ٕٛه األتٕان ٌٍفم١ٗ اٌؼالِح : اٌفاٌمح أؼك تاٌٌٛك  ِاٌُ ٠ؼمً لٌه ِٕٙا ، أظه

/ 3٘ـ   1386 2ٚ : ِٕطفٝ أٌثاتٟ اٌؽٍثٟ  : ٘ـ ِطثؼح 1252ِؽّك أ١ِٓ تٓ ػّه تٓ ػثك اٌؼى٠ى ا١ٌّٙه تاتٓ ػاتك٠ٓ   اٌّرٛفٝ ٌٕح 

556  

 / 2قان اٌىرة اٌؼ١ٍّح ، :  ، ت١هٚخ 1َ  ١ٍ٠ٚٙا ِمكِح اتٓ نِك 1994ٚ٘ـ 1415)اٌّكٚٔح اٌىثهٜ  ٌإلِاَ  ِاٌه تٓ أًٔ األ ٔثؽٟ  ( [79])

260 

نٚاٖ أتٛ قاٚٚق ٚغ١هٖ ، ٚأظ١ة ػٕٗ  ِٓ لثً اٌفه٠ك األٚي تأٔٗ ٍِٕٛؾ أٚ ِؽّٛي ػٍٝ أٔٗ ٍٔٝ هللا ػ١ٍٗ ٌٍُٚ  ػهف أٔٗ ٠ٍرعاب  ( [80])

. ٚلٕكٖ ترف١١هٖ اٌرّاٌح أِٗ . قػاؤٖ ، ٚأٔٗ ٠فران األب اٌٍٍُّ 

 . 728/ 7ٚ٘ثٗ اٌىؼ١ٍٟ ،ِهظغ ٌاتك . اٌفمٗ اإلٌالِٟ ٚأقٌرٗ  ، ق  ( [81])

 728اٌّهظغ اٌٍاتك ٔـ  ( [82])

 597 ٔـ 3ِغٕٟ اٌّؽراض ِهظغ ٌاتك  ، ض ( [83])

 596 / 3 ، ِهظغ ٌاتك 557 / 3ِغٕٟ اٌّؽراض ، اتٓ ػاتك٠ٓ  ِهظغ ٌاتك  ( [84])

قان ئؼ١اء اٌرهاز  اٌؼهتٟ ( : َ.ق)، ( ٚ. ق( )خ.ق)ٌٕٓ أتٟ قاٚق ، أتٛ قاٚق ْ اإلِاَ اٌؽافع ١ٌٍّاْ تٓ األِؼس اٌٍعٍرأٟ األنقٞ   ( [85]) 

    283/ 2قان ػثاي أؼّك أٌثاو ،: ِىح اٌّىهِح .

 728 / 7ٚ٘ثٗ اٌىؼ١ٍٟ ِهظغ ٌاتك . اٌفمٗ اإلٌالِٟ ٚأقٌرٗ  ق ( [86])

قان اٌىرة : ، ت١هٚخ  (  ٚ.ق) ، ( خ. ق) تكائغ إٌٕائغ فٟ ذهذ١ة اٌّهائغ  ، اٌىاٌأٟ اٌؽٕفٟ اإلِاَ ػالء اٌك٠ٓ أتٟ تىه تٓ ٍِؼٛق  ( [87])

 42 / 4اٌؼ١ٍّح  ، 

 42/ 4اٌّهظغ اٌٍاتك   ( [88] ) 

وُ 133َ ، ٚاٌٍرح تهق1848َ ٚا١ًٌّ 22176 ١ِالَ أٚ أنتؼح  فهاٌؿ ، ٚذٍاٚٞ 12: اٌثه٠ك اٌؼهتٟ  ( [89]) 

 729 / 7ٚ٘ثٗ اٌىؼ١ٍٟ ِهظغ ٌاتك . اٌفمٗ اإلٌالِٟ ٚأقٌرٗ  ق ( [90]) 

٘ـ ، 620ِغٕٟ اٌّؽراض ألتٓ لكاِٗ ، ٚ٘ما ِم٘ة اٌؽٕاتٍح ، أتٟ ِؽّك ػثك هللا تٓ أؼّك تٓ ِؽّٛق  تٓ لكاِٗ اٌّمكٌٟ  اٌّرٛفٝ ٌٕح  ( [91]) 

 618 / 7ِىرثح اٌعّٙٛن٠ح اٌؼهت١ح ، ِٚىرثح اٌه٠اٖ ، اٌّك٠ٕح ، : اٌّطثؼح ا١ٌٌٛف١ح ، إٌاِه   

 730 / 7ٚ٘ثٗ اٌىؼ١ٍٟ ِهظغ ٌاتك . اٌفمٗ اإلٌالِٟ ٚأقٌرٗ  ق ( [92])

  

 763 / 2:   ، اٌّهغ إٌغ١ه 875 ــ871 / 2: اٌكن اٌّفران ٚنق اٌّؽران  ( [93])

 614ٔـ :   ٌٚألٌرال  ا١ٌّؿ ووٟ اٌك٠ٓ ِؼثاْ 457األؼٛاي اٌّف١ٕح ٌألٌرال ا١ٌّؿ ػثك اٌهؼّٓ ذاض ٔـ   (  [94] )

 718 / 7ٚ٘ثٗ اٌىؼ١ٍٟ ِهظغ ٌاتك .   اٌفمٗ اإلٌالِٟ ٚأقٌرٗ  ق[95])

  

،اإلـر١ان (  خ. ق )ا١ٌّؿ ِؽّٛق أتٛ قل١مح ، اتٓ ِٛقٚق اٌؽٕفٟ ، ػثك هللا تٓ  ِؽّٛق تٓ ِٛقٚق  اٌٍّٟٛٔ  ، : ذؼ١ٍماخ  ( [96])

 ،  قاِاقافٕكٞ  اٌٌّٛٝ اٌفم١ٗ اٌّؽمك ػثك هللا تٓ  ا١ٌّؿ ِؽّك تٓ 15/ 4قان اٌىرة اٌؼ١ٍّح : ، ت١هٚخ ٌثٕاْ  (ٚ . ق  )ٌرؼ١ًٍ  اٌّفران  ، 

 482 ــ 481/ 1ِهظغ ٌاتك  .  قان ئؼ١اء اٌرهاز اٌؼثٟ: ت١هٚخ  (ٚ.ق)،ِعّغ األٔٙه فٟ ِهغ ٍِرمٝ األتؽه ،  (خ.ق)١ٌٍّاْ ، 
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 ١ٔٛ٠2013َٛ - اٌؼكق األٚي ٠ٕا٠ه ظاِؼح إٌأهِعٍح 

 حقوق الطفل وأحكامه فً الشرٌعة اإلسبلمٌة والقانون الٌمنً
 

 حمود أحمد محمد عبده الفقٌه/ د 

 اٌثؽه اٌهائك ِهغ وٕى 4/185،   (1993َ٘ـ ـ 1413)، اتٓ ُٔع١ُ  اٌؽٕفٟ ، اٌؼالِح و٠ٓ اٌك٠ٓ 15 / 4اتٓ ِٛقٚق اٌّهظغ اٌٍاتك  ( [97])

. قان اٌفىه  : (َ.ق)،  (اٌطثؼح اٌصا١ٔح )اٌكلائك  ، 

 258 / 2اٌّكٚٔح اٌىثهٜ اإلِاَ  ِاٌه ِهظغ ٌاتك  ( [98])

، ذؽم١ك (  اإلِاَ ِاٌه اتٓ أًٔ ) اٌّؼٛٔح ػٍٝ ِم٘ة ػاٌُ اٌّك٠ٕح  ( َ 1995ــ (٘ـ 1415) اٌماٟ٘ ػثكا ٌٛ٘اب اٌثغكاقٞ ،  ( [99])

 . 941/ 2قان اٌفىه  : ، ت١هٚخ    (ٚ. ق)ؼ١ُّ ػثك اٌؽك   ، : ٚقناٌح  

 99 / 3قان اٌفىه : ،ت١هٚخ ( ٚ. ق )، وراب األَ  ،  ( َ 1990 ٘ـ  ــ1410)اإلِاَ اٌّافؼٟ ، أتٟ ػثك هللا ِؽّك تٓ ئقن٠ً ،  ( [100])

، ػْٛ  (َ 1990 ٘ـ ــ1410) أتٟ اٌط١ة  ، ِؽّك ًِّ اٌؽك اٌؼظ١ُ آتاقٞ ِغ ِهغ اٌؽافع ًِّ اٌك٠ٓ اتٓ ل١ُ اٌعٛو٠ح ،  ( [101])

 114 / 2. قان اٌىرة اٌؼ١ٍّح : ، ت١هٚخ   (اٌطثؼح  األٌٚٝ  )اٌّؼثٛق ِػ ٌٕٓ أتٟ قاٚق  ، 

 340/ 18قان اٌفىه ( : َ.ق)،  ( 2ٚ)، اٌّعّٛع ِهغ اٌّٙمب ، ( خ. ق)إٌٛٚٞ ، اإلِاَ أتٛ ووه٠ا ِؽٟ اٌك٠ٓ تٓ ِهف ،   ( [102])

ي 341/ 18اٌّهظغ اٌٍاتك  ( [103])

 44 / 4اٌىاٌأٟ ِهظغ ٌاتك   ( [104])

 ، اٌّهغ 576 / 5:  ،وّاف اٌمٕاع 452 /3: ، ِغٕٟ اٌّؽراض 764 / 2:   ، اٌّهغ إٌغ١ه 877 / 2: اٌكن اٌّفران ٚنق اٌّؽران ( ([105])

 533 / 2: اٌىث١ه  ِغ اٌكٌٛلٟ  

اٌّهاظغ اٌٍاتك    ( [106])

َ 2002اإلٌالَ ٚؼمٛق اٌطفً، ناتطح اٌعاِؼاخ اإلٌال١ِح، اٌما٘هج ػاَ: نأفد فه٠ك ٠ٌٍُٛ /  [107] 

 931 / 2:  ، ؼا١ِح اتٓ ػاتك٠ٓ  246/ 3: فرػ اٌمك٠ه  ِهظغ ٌاتك  ( [108])

  7/704اٌفمٗ اإلٌالِٟ  ٚأقٌرٗ ِهظغ ٌاتك  ( [109])

 886/ 2: اٌكن اٌّفران  ( [110])

 425/ 2: ِغٕٝ اٌّؽراض  ( [111])

٘ما ِهوة ِٓ ؼك٠ص١ٓ ، فاٌّك األٚي نٚاٖ أؼّك ٍٍُِٚ ٚأتٛ قاٚق ٚإٌٍائٟ ػٓ ظاته تٍفع أْ إٌثٟ ٍٔٝ هللا ػ١ٍٗ ٌٍُٚ  لاي ٌهظً  ( [112])

 ٍ 324 ، 321 / 6: ١ًٔ األ ٚٚان  )ٚاٌّك اٌصأٟ نٚاٖ أؼّك ٚاٌكان لطٕٟ  تإٌاق  ٔؽ١ػ   (... اتكأ تٕفٍه فرٕكق ػ١ٍٙا  ): 

اٌكن اٌّفران ، ِٚغٕٝ اٌّؽراض ِهظغ ٌاتك  ( [113])

 

 

 

 


