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 غهس وتكديس
تتوجههههل نة اإلههههة نلصهههه للة نة   لههههة ة  ههههز           

ونةطفههها صههه ةر نةغهههيز ونةتمههه  ز ةيههها لههه     

ع رك يف هذن ن لث ق، وختر ب ةغهيز نة   ه     

عهه ن ت تطوعهه   إنألجهه   نةههذ   عهه ر ون يف  

ةوجهههل نع ت ههه ب، ونةسإلهههل نلصههه ل  ة تإل لهههة    

نةههههذم بههههه ا بتمههههه  ا نةههههه عا ن ههههه ة  نةههههه سا  

ةطس عتههل، ونةت ز هه  بههل ونةتهه ر و ع لههل، وهل ههة  

من   مب ةلش   نةيت ب لت نة عا ن  ة  نة سا 

جنههههه س ن لثههههه ق، ون ل هههههة ن   هههههة نلصههههه للة     ل

 ع ت نحتف ةلة إطه ق ن لثه ق       نة   لة نةيت

نةهههذ    - صههه  ل نةإلمهههو -ونألتملههه   نألافلههه    

عهه ر ون ودههو ها و ع دهها نحتضهه ب   ةوجههل  

 نع ت  ب  
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 6 يف اإلضالوــــــام الطفل ميث
 ٍيئة اإلعداد

 )*(عدادٍيئة اإل
ىاٜب ضٜٔؼ اؾامع٘ ا٨غال٣مٔ٘ اععائال٘إ الغال٣و     أ. د. أمحد العضال

 أبازإ باكػتاٌ.
أمحـــــد املَـــــدٖ أ. د. 

 عبد احللٔه

أغتاش غال  مترالطب بيةٔال٘ اعةبٔال٘إ يتالامع       
 إ مجَْضٓ٘ مكط اععطبٔ٘ا٤ظٍط ّحةْاٌ

ــدًٓ  أ. د.  ــال الـــ مجـــ

 عطٔ٘

مػتؿاض فنع اعرقُ ا٨غ٣مٕ ظسٗإ ّمالسٓط  
معةنالال٘ اعقْا الالس اعرقَٔالال٘إ اينةيالال٘ مؿالالطّ  

 اععطبٔ٘ اعػعْزٓ٘
ــد  أ. د.  ــال  عبــــــ صــــــ

 املتعال

أغتاش  ةاله ا٢يتتنالا  ّمػتؿالاض اعثخالْ      
 ا٢يتتنا ٔ٘ ّاؾيأٜ٘إ مجَْضٓ٘ مكط اععطبٔ٘

عبــــــــد الــــــــزمحً    أ. د.

 اليكٔب

مجَْضٓال٘  أغتاش أقْل اعةبٔ٘ ظامع٘ اييكالْضٗإ  
 مكط اععطبٔ٘

عبــــد اللطٔــــف  أ. د. 

 عامز

ش اعؿالالطٓع٘ بيةٔالال٘ اؿقالالْعإ يتامعالال٘   أغالالتا
 إ مجَْضٓ٘ مكط اععطبٔ٘اععقاظٓق

 مر  اعسٓاض ايكطٓ٘إ مجَْضٓ٘ مكط اععطبٔ٘  علٕ مجع٘أ. د. 
املستشار بواارا ابادلا مجهبريا ما ب  اب فتخٕ العنيد. 

 ادلروي 

                                       
 ا٤مساٛ مطتث٘ تطتٔث٭ا ٍجأٜ٭ا. )*(



 7ٍيئة اإلعداد   

مريط الغ٣مٕ ّ هالْ فنالع اعثخالْ  ا٨غال٣مٔ٘       حمند عنارٗد. 
 با٤ظٍط اعؿطٓف 

نــد ننــال  حمأ. د. 

 الدًٓ إماو

أغتاش اعقاىٌْ ايقاضٌ بيةٔ٘ اؿقْعإ يتامعال٘  
 إ مجَْضٓ٘ مكط اععطبٔ٘ا٨غييسضٓ٘

إ أغتاش مػا س ا٤زب ّاعيقسإ يتامع٘ ا٤ظٍط مهارو الدٓزٖد. 
 مجَْضٓ٘ مكط اععطبٔ٘

ْٓصـــــــــــــــــــــــــــــف أ. د. 

 الكزضاّٖ

ضٜالالٔؼ ا٢ؼالالاز اععالالايٕ ععةنالالاٛ ايػالالةن إ  
إ زبةالالًإ ّضٜالالٔؼ فةالالؼ ا٨ تالالاٛ ا٤ّضّبالالٕ

أٓطعيساإ ّمسٓط مطكع عْ  اعػال ٗ ّاعػالي٘   
 ظامع٘ قٷط. 
 أ. بزٓدا ّٓزاج صندٖ.* ؾاضك يف ال ساز ايصكطٗ اعترػ ٓ٘: 

* * * 
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 مالحظاتو بتعدلعلناء غازنوا 

 )*(علناء غازنوا بتعديالت أو مالحظات
أغالالتاش بؿالالعث٘ اعسضاغالالام ا٨غالال٣مٔ٘ بيةٔالال٘ ا٦زاب       أمحد الزٓضْىٕ .د. أ

ةْو ا٨ىػاىٔ٘ ظامع٘ قنس اـامؼ باعطباطإ اينةيال٘  ّاعع
إ ا٨غال٣مٕ ظالسٗ  ُ خث  أّل مبجنع اعرقال ايغطبٔ٘ ّحاعٔ٭ا 

اينةيالال٘ اععطبٔالال٘ اعػالالعْزٓ٘إ ّىاٜالالب ضٜالالٔؼ اؾامعالال٘     
 ا٨غ٣مٔ٘ اععائ٘إ الغ٣و أبازإ باكػتاٌ.

ــابهز  . د. أ ــ٘ بــــــ خلٔفــــــ

    احلضً

بٕ  نٔالالس كةٔالال٘ اعسضاغالالام ا٨غالال٣مٔ٘ ّاععطبٔالال٘ بالالس     
خالث  أّل مبجنالع   غابقاٻإزّع٘ ا٨ماضام اععطبٔ٘إ ّحاعٔاٻ 

 إ اينةي٘ اععطبٔ٘ اعػعْزٓ٘.ا٨غ٣مٕ ظسٗ ُاعرق
 حمنـــــــــد رأفـــــــــ . د. أ

 املٔكاتٕ رعٔد

 اعؿطٓع٘ كةٔ٘ ّ نٔس ةثياٌإب ططابةؼ يتامع٘ ضٜٔؼ
إ ّ هالالْ اغالالابقٻ باؾامعالال٘ ا٨غالال٣مٔ٘ ّاعسضاغالالام

 .أمطٓيا يف اعؿطٓع٘  قَاٛ فنع
مجعٔ٘ اععرالا    إ هْ اهلٔٝ٘ ا٨زاضٓ٘ إقانٕ ؾط ٕ امز ماسٌ الكبجد. ص

 ٔ٘ اهلامشٔ٘.ضزىإ اينةي٘ ا٤اـ ٓ٘
ــل   ــعٔد ا اعٔـــ أ.د.صـــ

 علٕ

أغتاش أقْل اعةبٔ٘ ظامع٘  ال  مشالؼإ اعقالاٍطٗإ    
 مجَْضٓ٘ مكط اععطبٔ٘.

ــد    ــً فَــــ ــلناٌ بــــ د.صــــ

 العْدٗ

ايؿط  اععاو  ةٙ مْقع ا٨غ٣و اعْٔوإ ّأم   او 
 ن٘ اعيكطٗإ اعطٓاضإ اينةي٘ اععطبٔ٘ اعػعْزٓ٘.ميع

 أغالالتاش مػالالا س اعرقالالُ ايقالالاضٌإ قػالاله اعسضاغالالام   د.عادٓ٘ نعهٕ
ا٨غ٣مٔ٘إ يتامع٘ ايةك  ثس اعععٓعإ يتسٗإ اينةيال٘  

 .اععطبٔ٘ اعػعْزٓ٘

                                       
 .ٍجأٜ٭اا٤مساٛ مطتث٘ تطتٔث٭ا  )*(
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أ.د.صــــــــــــ ٖ عبــــــــــــد 

 الزءّف حمند

أغتاش اعرقالُ ايقالاضٌإ كةٔال٘ اعسضاغالام ا٨غال٣مٔ٘      
عال٘ ا٤ظٍالطإ مجَْضٓال٘ مكالط     ّاععطبٔ٘ عةثيالامإ يتام 

 اععطبٔ٘.
أ.د. صال  الـدًٓ عبـد   

 احللٔه صلطاٌ

ا٤م  اععاو عةنجةؼ ا٤ ةالٙ عةؿالٌْٝ ا٨غال٣مٔ٘    
بالالالْظاضٗ ا٤ّقالالالا  ايكالالالطٓ٘إ ّأغالالالتاش اعؿالالالطٓع٘  

 .ا٨غ٣مٔ٘ بيةٔ٘ زاض اععةْوإ يتامع٘ اعقاٍطٗ
د.عبـــــد الـــــزمحً بـــــً 

 معال اللْحيل

غالال٣مٔ٘ مػتؿالالاض غالال  مترالالطب بالالْظاضٗ اعؿالالٌْٝ ا٨ 
إاعطٓالاضإ اينةيال٘    ّا٤ّقا  ّاعالس ْٗ ّا٨ضؾالاز  

 اععطبٔ٘ اعػعْزٓ٘.
ــً    ــد بــ ــد ابٔــ أ.د. عبــ

 عشٓش الشىداىٕ

ً   ّضٜالالٔؼ م١غالالؼ   إيتامعالال٘ ا٨نالالاٌ اعؿالالط ٔ٘ بالالاعٔن
 قيعاٛإ اعٔنً. إّمتدكل يف قهآا ا٨ جاظ اععةنٕ

ّظٓالالط ا٤ّقالالا  اعػالالْزاىٕ ا٤غالالثقإ اـططالالْوإ     أ.د.عصاو البغري
اعٔ٭الالا ضٜالالٔؼ معَالالس اعْغالالٷٔ٘إ اعتالالابع اعػالالْزاٌإ ّح

 عْظاضٗ ا٤ّقا إ زّع٘ اعيْٓت.

ــد  . د. أ ــٙ أمحـــــــــ علـــــــــ

 اليدّٖ

ضٜٔؼ ايػتؿاضًٓ اعؿالط ٔ  ي١غػال٘ اعطايتخالٕ غالابقٻاإ     
 .ا٨غ٣مٕ ظسٗ ُخث  أّل مبجنع اعرقّحاعٔ٭ا 

أ.د.غالــب عبــد الهــا    

 الكزعٕ

 إغالثق ّ هالْ فةالؼ اعيالْاب اعالٔن      ٤ّقا  ا٤ّظٓط ا
ٝالال٘ اعتالالسضٓؼ يتامعالال٘ قالاليعاٛ قػالاله اعػٔاغالال٘ ّ هالالْ ٍٔ
 قيعاٛإ اعٔنً. إاعؿط ٔ٘

ــد   ــ  حمنـــــ أ.د. طلعـــــ

 عفٔفٕ

ّظٓالط ا٤ّقالا  ايكالطٓ٘إ ّاععنٔالس ا٤غالثق عيةٔال٘       
 أقْل اعس ْٗ ظامع٘ ا٤ظٍط.

بقػالالاله اعسضاغالالالام  -متقا الالالس-أغالالالتاش مؿالالالاضك  أ.د.فاطن٘ ىصٔف
ا٨غ٣مٔ٘ يتامع٘ ايةك  ثس اعععٓالع ظالسٗإ ّضٜالٔؼ    

ػأٜ٘ ع٩ جالاظ اععةنالٕإ يتالسٗإ اينةيال٘     اعةجي٘ اعي
 اععطبٔ٘ اعػعْزٓ٘.
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ــار   ــٔ  املضتغـــــــــ الغـــــــــ

 فٔصل مْلْٖ

مػتؿالالاض غالالابق يف ا،الالاكهإ عثيالالاٌإ ّىاٜالالب ضٜالالٔؼ 
 فةؼ ا٨ تاٛ ا٤ّضّبٕإ زبةًإ أٓطعيسا.

أغتاش بؿالعث٘ اعسضاغالام ا٨غال٣مٔ٘ بيةٔال٘ ا٦زاب      الزّنٕ حمند. د.أ
مؼ باعطبالاطإ  ّاععةْو ا٨ىػاىٔ٘ ظامعال٘ قنالس اـالا   

 .ا٨غ٣مٕ ظسُٗ خث  أّل مبجنع اعرقّحاعٔ٭ا 

حمنــــــــد امل تــــــــار .د.أ

 حمند املَدٖ

 ضٜالالٔؼ ٍٔٝالال٘ اععةنالالاٛ ّاعالالطٜٔؼ اععالالاو عةجنعٔالالام 
إ مجَْضٓال٘  غتاش ظامع٘ ا٤ظٍالط ا٤ّمبكطإ اعؿط ٔ٘ 

 مكط اععطبٔ٘.

أ.د. حمند بـً مْصـٙ   

 الغزٓف

ع٘ أغتاش متعاٌّ مع قػه اعسضاغام ا٨غ٣مٔ٘ ظام
 ايةك  ثس اعععٓع يف يتسٗإ اينةي٘ اععطبٔ٘ اعػعْزٓ٘

د بـــــــــــحمنـــــــــــد ع .أ.د

الزسام الضـٔد إبـزأٍه   

 الطبطبائٕ

يتامعال٘   إنٔس كةٔ٘ اعؿطٓع٘ ّاعسضاغام ا٢غ٣مٔ٘ 
 إ زّع٘ اعيْٓت.اعيْٓت

أغتاش مؿاضك  ةه ا٢يتتنالا إ يتامعال٘ ايةالك  ثالس      أ.د.ىْرٗ خالد الضعد
 اعػعْزٓ٘.  اعععٓعإ يتسٗإ اينةي٘ اععطبٔ٘

د.ّفاء علـٕ الضـلٔناٌ   

 احلنداٌ

أغتاش مػا س اعرقالُ ايقالاضٌإ كةٔال٘ اعةبٔال٘ عةثيالام      
ظسٗإ ا٤قػاو ا٤زبٔ٘إ قػه اعسضاغام ا٨غال٣مٔ٘إ  

 اينةي٘ اععطبٔ٘ اعػعْزٓ٘.
أغالالتاش بيةٔالال٘ اعؿالالطٓع٘إ يتامعالال٘ زمؿالالقإ غالالْضٓاإ    أ.د.ٍّب٘ الشحٔلٕ

 ّضٜٔؼ ضابٷ٘  ةناٛ ب٣ز اعؿاو.



ميظنات تتبيى امليثام   
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 ت تتبيى امليثامميظنا
 

 اقرررررعالقات اقرررررة،قالممرررررةم   قاا  ت ررررر ق
قاا عب  قاام ود  .

 ج    قالصاحقاالجت رةي قااي ع ر  ق
قاا  ن.

 ااشر ةا   ققال ع  ةقف قالما  قاالتحةد
قال ع  ة.

     قالما    قابمةن.قالصاحقج

 قات مظ ررة،قاا ررةا  قالمررا  قاالتحررةد
ق قتع  ة.IIFSOقااطاب  

  قوااتوج ررررررررررر قحالصررررررررررراقج   ررررررررررر
قاالجت ةي  قال ةعا،.

 ا ت ررررةمقاا مررررت  ن ققاا ررررةا  قاالتحررررةد
ققطع.

     قالصاح قاابحع ن.قج

 قااطب رررر قاتج   ررررة،قاا ررررةا  قاالتحررررةد
قالما    قاألعدن.

 اامرررردوعقاا ةا  رررر قاتشرررربة قالمررررا   ق
قاا  ت  قاا عب  قاام ود  .

 قاا عب رررر قات ررررداع قاا ررررةا  قاالتحررررةد
 قاا  ت ررر قاا عب ررر قاادوا ررر قالمرررا   
 اام ود  .

  قاامرررررروع قهللاقيبررررررد/قااشرررررر  قج   رررررر
قااي ع   قاا و ،.

  ققفررررررر قالمرررررررا  قااثقرررررررةف قااتج ررررررر
قالفع ق ة ق وع تةم ة.قوغع ق وع تةم ة

  ق مررت  قاجمرر قاا بةشررعقاا ررونقج   رر
قالفع ق ة قاا و ،.

  قات ررررةونقااعئ مررر  قااشرررعي  قااج   ررر
اا ح د ررر  ققواامرررم قبةا ترررة قاا رررة ت ن

ق. صع

   قاجمرررررو قالمرررررا   قاارررررديوعقشرررررب
قالفع ق ة قجمو قالفع ق ة.

  قاحقرررررو قاا ةا  ررررر قالمرررررا   قااتجمررررر
قالممةن قاا و ،.

  قاأل ةمرر قاالجت ررةي قالصرراحقج   رر
قااي ع   قاا و ،.قاتجةنقاا ة  

  اإلغةثرررر  ققاا شررررتع  قاا و ت رررر قااتجمرررر
قاا و ،.

     قالما    ق صع.قااهدا  قج

  قاتررررديوعقا ررررةا  اقالمررررا  قاا جترررر
قوالغةث  ق صع.

  قالطبررةمقبمقةبرر قالممررةم   قالغةثرر قاجمرر
ق صع.

  قااتضررررة نقاصررررمدو قاارررردائ قاا جترررر
المرا   ققاا رتت عقب مظ  قالما  

قاا  ت  قاا عب  قاام ود  .

  قبةتحررررررةدقوااطررررررواع قالغةثرررررر قاجمررررر
قاا ع  ق صع.قاألطبةم

  المرررا   قاا  ت ررر قاا عب ررر ققاا مترررد
قاام ود  .

 قواالمتث ةع قاا و ،.قاات و لقجم ا

 .قج    قالمقةذقالما    قابمةن   قبأ ع  ة.قااشع   قفقهةمق ج
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  اا ةا  رررر  ققالمررررا   قااي ع رررر قااه ئرررر

قاا و ،.
 .ق مظ  قااديوعقالما    قاامودان

  قفررر قاا ت ررر قاإليجرررة قاا ةا  ررر قااه ئررر
واامرررررم  قاا  ت ررررر قاا عب رررررر ققااقرررررع ن

قاام ود  .

  قالمررررررا    ق قترررررر  قوعااررررررديق مظ رررررر
قاألفع ق  قجمو قالفع ق ة.قااجمو 

  قاإلغةث  قاامودان.قااوطم  قااه ئ قالما   قبة متةن.قاا ةا ق تت ع

  قاإلغةثررر قاألفع ق ررر قالمرررا   قااو ةاررر
ق قاامودان.( معام)

  اا ةا  ررررر  ققالمرررررا   قالغةثررررر قه ئررررر
قاا  ت  قاا عب  قاام ود  .

 ، ق ،.اا و ت  قاا وقاا  ةعقب  قالممةم   قبع طةم ة.قالغةث ق تمم

 ج   ررررر ق ح رررررةمقااترررررعا قالمرررررا   ق
قاا و ،.

  المررررا   ققوالعشررررةدقااررررديوعقه ئرررر
قاامودان.

     قااوافد ق صع.قااطةا قالصدقةمقج المرررا    ققوااشرررئونقاألوقرررة قو اعع
 اا و ،.

 ققابمةن.قاافتو  قداع

* * * 



اعتناد زتنع البخوث اإلضالمية     
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  ةـــــــــــــــــدمـكاملـ
 

نس هلل ضب اععاي  ّاعك٣ٗ ّاعػ٣و  ةٙ أؾط  ايطغالة   اؿ
اللجيــ٘ »غالالٔسىا قنالالس ّ ةالالٙ حعالالُ ّقالالخثُ أمجعالال إ  ػالالعٔ٭ا مالالً    

٤زاٛ زّضٍا يف اعؿَْز اؿهاضٖ  «اإلصالمٔ٘ العام٘ للنزأٗ ّالطفل
يَا +: يف ا،ا ل اعسّعٔ٘ ّا٨قةٔنٔ٘ ّا،ةٔ٘; ّشعك امتثا٢ٻ ٤مط اهلل 

ػػػْم  أَيػَُّهػػػا اليػػػِ ي َ  َُ ػػػَر َلَع ي ػػػْم َوايْػَع ُػػػوا اْلَ يػْ َُ ُعػػػوا َواْوػػػُجُدوا َواْربُػػػُدوا َرْي َآَمنُػػػوا اْرَُ
ْم ِيػي  *تُػْفِ ُحوَف  َُ َْ َر َػْي ْم َوَمػا َجَعػ ُُ ُِ ُهػَو اْجَتبَػا َوَجاِهُدوا ِيػي ال يػِ  َقػجي ِجَهػاِ 

ُُمُ  ْم ِإْْػَراِهيَم ُهػَو َوػميا َُ يِ  ِمْ  َقَرٍج ِم يَة أَِْي ُْ َوِيػي َهػَ ا  الدِّ اْلُمْسػِ ِميَ  ِمػْ  قَػْبػ
ُػػوا ُيػػَهَداََّ َر َػػق النيػػاِس يَػػَ ِقيُموا الصيػػبلَة  َو َُ ْم َوَت َُ ػػوَف الريُوػػوُؿ َيػػِهيًدا َر َػػْي َُ لَِي

ْم يَِنْعَم اْلَمْوَلق َوَِْعَم النيِصػيرُ  ُُ اَة َواْرَتِصُموا ِْال يِ  ُهَو َمْوال اؿال::  ر "َوَآُتوا الزيَُ
مٔجـام  »مً أيتالل ٍالصا قامالت اعةجيال٘ ا٨غال٣مٔ٘ بعنالل       ; د77-78

إ كْثٔقالال٘ مطكالالعٗ يف مالالْاز  ةالالٙ غالالطاض ايْاثٔالالق «الطفــل   اإلصــالو
اعسّعٔال٘ ّاعقالْاى  ا،ةٔال٘إ مالالً حٔالا اعكالٔاغ٘ ّاعتثْٓالب تػالال٣َٔٻ       
عةنقاضى٘إ ال٢ أىَا ميٷةق٘ يف مهنْىَا مً اعط٠ٓ٘ ا٨غ٣مٔ٘ ايتنثةال٘  

تػالتنس ٢ّ ؼٔالسإ ّايتتَالازام    يف ىكْم اعيتالاب ّاعػالي٘ ّميَالا    
اعرقَاٛ ّميَا تيتقٕ مبا ٓتْا ق مع مطا اٗ ظطّ  ّأحْال اجملتنعالام  
اؿسٓث٘ اعقاٜنال٘ ا٦ٌ ّايكالاو ّايراغالس ا،ٔٷال٘ بَالصِ اجملتنعالامإ       
ّمآ٢م ا٤حْال هلصِ ايكاو ّايراغسإ ّقس أ س ٍصا ائثالاع ٍٔٝال٘   
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م اععةالْوإ  جالاٛ   متدكك٘ مً أكابط  ةناٛ ا٤م٘ يف كتةالف فالا٢  
متياغن٭ا متياغقٻاإ حيقق اعغآ٘ ايطيتْٗ ميُ يف كْىُ مٔثاقٻا: ٓعطض  ةٙ 
ا،ا ل اعسّعٔ٘ عتْنٔذ اعط٠ٓال٘ ا٨غال٣مٔ٘ يف ٍالصا اجملالال يف مقابالل      
ا٢تراقٔام اعسّعٔ٘إ ّعٔيٌْ أٓه٭ا الطالاض٭ا  ام٭الا ٓػالتنس ميالُ ّانالعْ      

ةن١غػالام ّا٤ الطاز   اعقْاى  يف اعث٣ز ا٨غ٣مٔ٘إ كنا ٓيٌْ  ْى٭ا ع
 يف  َه اعط٠ٓ٘ ا٨غ٣مٔ٘ يف فال اعٷرْع٘.

و( كنطحةال٘ أّ   2003ّقس قسض ٍصا ائثاع ّطثع يف غالي٘ ) 
إ ّاعالالصٖ قالالسض ّطثالالع كالالام٣ٻ يف «مٔثالالاع ا٤غالالطٗ يف ا٨غالال٣و»مالالً 
 و(.2007)

  وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني

* * * 
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 بني يدي امليثام
 االختيازاتامليادز وامليطلكات و

 

اؿنس هلل ضب اععاي  ّاعك٣ٗ ّاعػ٣و  ةٙ أؾط  ايطغة  
 غٔسىا قنس ّ ةٙ حعُ ّقخثُ أمجع .

 َصا ائثاع يتَس مجعٕ تها ط  ةٙ اللاظِ فنْ ٘ مً اععةناٛ 
اعتابعال٘  -بس ْٗ مً اعةجيال٘ ا٨غال٣مٔ٘ اععائال٘ عةنالطأٗ ّاعٷرالل      

ّؼالت   -اعؿالطٓف عةنجةؼ اععالايٕ عةالس ْٗ ّا٨غاثال٘ بالا٤ظٍط     
ض آتَاإ ثه تتابع  ةٙ ؼقٔقُ ّمتخٔكُ أ الساز مالً  ةنالاٛ ٍالصِ     

ب٣زٍا ّبقا َا ظازّا  ةٙ اععؿطًٓ  ايٻالاإ ّقالس    ا٤م٘ ّمً ؾتٙ
َولَػْو َر ُّوُُ ِإلَػق الريُوػوِؿ +متثةْا مجٔع٭ا يف ٍصا اععنالل قالْل اهلل تعالا :    

ُهْم َلَعِ َمػػػُ  اليػػػِ ي ُْ ال يػػػِ  َوِإلَػػػق ُأولِػػػي اأَلْمػػػِر ِمػػػنػْ ُهْم َولَػػػْوال َيْهػػػ َُ  ِمػػػنػْ َ  َيْسػػػتَػْنِبطَُو
َُْم َورَْقَمُتُ  التػيبَػْعُتُم الشيْيطَاَف ِإال قَِ ػيبلً  إ  يالاٌ  نال٣ٻ   د83راعيػالاٛ:  "َرَ ْي
 قٔنتُ ّميععتُ. -بإشٌ اهلل-مجا ٔ٭ا الغ٣مٔ٭اإ غٔخرغ عُ اعتاضٓذ 

مالً   ّقس قاو اعقالاٜنٌْ  ةالٙ ائثالاع باغالتقاٛ مالْازٯِ ّبيالْزِ      
ؾطٓعتيا اعغطاٛ اعثابت٘ بكطٓذ اعيتاب ّقخٔذ اعػي٘إ كنا قالامْا  
أٓه٭ا با٢ىتقاٛ ّا٢ختٔاض مً تطاثيا اعرقَٕ اعهالده مبصاٍثالُ كةٽالُ    
مً عسٌ اعكخاب٘ ّاعتالابع  ّمالطّض٭ا بايالصاٍب اعرقَٔال٘ ا٤ضبعال٘      
ّغ ٍاإ ّحطقْا يف تسّٓيَه ٍصا  ةٙ ا٢بتعاز  ً كل مالا ٍالْ   

ضاٛ ّا٤قْال ّخاق٘ الشا نعف مػالتيس٫ِ  غطٓب ّمطيتْح مً ا٦
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ًٍّّ معتنس٫ِإ أّ ما كاٌ مثئٴا  ةالٙ  ٫الط٬  ظماىالُ ثاله تغٔٯالط ال       
  ٫ط٬  م٫ػ٬تخس  مل ٫ٓػ٬ثق عُ حيه.

كنا ضا ٙ اععةناٛ يف اختٔاضٍه ّاىتقاَٜه ّتالسّٓيَه  ةالٙ أٌ   
تيٌْ كلٯ مػأع٘ ٓقطٶضّىَا هلا زعٔةَا مً اعيتاب ّاعػي٘ ّا٨مجالا   

كنا حطقْا  ةٙ مطا اٗ ظالطّ  ّأحالْال اجملتنعالام    ّاعقٔاؽإ 
اؿسٓث٘ اعقاٜن٘ ا٦ٌ ّايكاو ّايراغس ا،ٔٷ٘ بَالصِ اجملتنعالامإ   
ّمآ٢م ا٤حْال هلصِ ايكاو ّايراغالسإ  جنعالت بال  اعؿالط      
ّاععقلإ ّاعػنع ّاعطأٖإ مع اؿطم اعؿسٓس  ةٙ ا٤خص بأٓػالط  

م اععكط اؿالسٓا  ّأ سل ّأّغط ا٦ضاٛ ّأكثطٍا م٣ٛم٘ يقتهٔا
ًپ اـ٣  بقسض ا٨مياٌ.  يف ىعطٍهإ مع ت٪ج٪يٳب مْاط

 ا ٍْ قٷعٕ ّما ٍْ ظ إكنا ّاظىْا يف قٔاغتُ ّأعراظُ ب  م

ّب  ما ٍْ مترق  ةُٔ ّما ٍْ كتةف  ُٔإ ّب  ما ٍْ ثابت ّمالا  
ٍْ متغ إ  جعةْا ع٥ّل ميَا اعةرغ اعقاطعإ ّعةثاىٕ ميَا اعةرغ 

تٔالب ايالْاز ّميَجٔتالُ اعثخثٔال٘  ياىالت مؿالتنة٘       ا،تنلإ أمالا تط 
ّيتامع٘ ـ  اعقسٓه ّاؿسٓاإ  ياىت مْقْع٘ بةاثيا ّأقالاعتيا  
اعرقَٔ٘ بتأقٔةَه ّتقعٔسٍه بل ّمكٷةخاتَهإ ّمْؾٲاٗ بأغةْبيا 
اععكطٖ اعقاىْىٕإ ّأٓه٭ا معيتْا يف تساخل تاوٍّ ٢ ٓيركل بعهالُ  

ػالةْك اعرالطز    ً بعال  بال  اععقاٜالس ّا٤حيالاو ّا٤خال٣عإ       
ّاؾنا ٘ ٢ بس ّأٌ ٓيهالثط بالصعك اععقالس اييعالْو بال  ا٨نالاٌ       

  ّا٨حػاٌ. ّا٨غ٣و
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مالازٗ:  « 23»ّلس خةف تةالك اعيةنالام اعسقٔقال٘ ا،السّزٗ يف     

ض٠٫ٓ٘ مقاٰقسٓٯ٘ ّكٹةڀٔٲ٘ عةؿالطٓع٘ ّاعرقالُ: تأقال٣ٔٻ ّترطٓع٭الاإ  قال٣ٻ      
ُٱ زقٔالق    ّىق٣ٻإ اغتؿَاز٭ا ّاغتس٢٢ٻإ حا٢ٻ ّمالآ٢ٻإ ٫ٓي٬ٰثال   ٫ٞ  الً ٰ قٺال

٬َالالهٿ  نٔالالق عةْاقالالع ّاعؿالالط إ مالالع اغالالتينال ح٢م ا٢يتتَالالازإ  ّ ٸ
َ٪الالس  ٔالالُ    َپالالس ّاعٺن٫ج٬ت٪  اكتنةالالت اييعْمالال٘ ا٢يتتَازٓالال٘ مالالً اعٺن٫ج٬ت٪

 ّأزّام ا٢يتتَاز.
٘ »أما   جاٛم مْنٯخ٘ ّمثٔي٘ عصعك اؾَس  «املذنزٗ التفضـريٓ

ٍالالْ اععةنالالٕ اعهالالده ايتنثالالل يف ائثالالاعإ ضا عالال٘ اعيقالالاب  نالالا  
مػتثٷًإ ّكاؾالر٘ اعةثالاو  الً تةالك اـةرٔال٘ اييَجٔال٘ ايدثالْٛٗ        

 ّايػتْضٗ يف اعكٔاغ٘ اعسقٔق٘ عثيْز ائثاع.
ّز ا٠ىا هلل أٌ َٓٔٞ ع٥م٘ ا٨غ٣مٔ٘ كالل اـال  بَالصا ائثالاع     
ّأٌ تعيٙ بتٷثٔقُ  ةٙ ّاقعَا ا٢يتتنا ٕ ّا٤غالطٖإ ّأٌ متيٽالً   

ثقا ٔال٘إ ّأٌ ٓيالٌْ خٷالْٗ    عُ يف فا٢تَا اعتعةٔنٔ٘ ّاعتؿطٓعٔ٘ ّاع
    ٌ ٘ٱ يف ؾال١ّ ّٯىال ٕ  اعٷرالل   عةٔ٘ مْ تْحٔالٰس مس  يف اععالامل ا٨غال٣م

 بأغطِ.
 وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني

* * * 
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 متَيـــد
ٟ  «مٔثاع اعٷرل يف ا٨غ٣و»ٓتخس   ا٤غاغالٔ٘ اعال      ً ايثالاز

 ٛامّا٨يتطاما ٓتكل باعتؿطٓع  كٸطپؼيه أمْض اعٷرل يف ا٨غ٣وإ ّت٫
اعتيرٔصٓ٘ عيل بةس; بغٔ٘ ايْاٛم٘ ب  مْاز ائثاع ّظطّ  كل فتنالع  

يف مهالالامٔيَا -أٌ تالالْاظٖ  ِّضّ الالٕ يف قالالٔاغ٘ مالالْاز   إالغالال٣مٕ
تٔػالال ٭ا يقاضىالال٘ اييعالالْض ا٨غالال٣مٕ  اعسّعٔالال٘;ام ٔالالا٢تراق -ّتطتٔثَالالا

 عةٷرل مبا  ساِ مً ميعْضام.

أكٔالس أٌ  حقْع اعٷرل بْايتثاتالُإ عت  تقةٌحطقيا  ةٙ أٌ  ّقس
 ةٙ تْاظٌ حقْقالُ مالع ّايتثاتالُإ  ةالٙ      تطتيعتطبٔ٘ اعٷرل جيب أٌ 

 .٘مةايػْٝعٔ٘ اعيا مطحةّ٘يتُ ٓتسضج مع مطاحل منِْإ حتٙ ٓكل ال  

 تقابةالَا اعٷرل كا ال٘ ّاعال     حقْع« مٔثاع اعٷرل يف ا٨غ٣و» ّٓهه
: اؿقالْع اعقاىْىٔال٘ اعال  حينَٔالا     شعالك  يف غْاٛ ّأغطٓ٘ ايتتنا ٔ٘ ّايتثام
ّاؿقْع اع  ترطنالَا اعالسّا ع اعرٷطٓال٘ ّاعسٓئال٘ ّا٢يتتنا ٔال٘إ       اٛإاعقه

 ق اعٷرل يتئي٭ا. ةٙ ؽةٽ اعػابقّ٘اؿقْع 

 ّقس احتْٚ ٍصا ائثاع  ةٙ غثع٘  كْل:
 : اععيآ٘ باعٷرل ميص بسٛ تيًْٓ ا٤غطٗ. اعركل ا٤ّل
 .اععام٘ ا٨ىػاىٔ٘ ّاؿقْع طٓامالالالاؿ:  اعركل اعثاىٕ
 .اعؿدكٔ٘ ا٤حْال ْعالالالحق : اعركل اعثاعا
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 .اؾيأٜ٘ ّايػْٝعٔ٘ ٘الالا٤ٍةٔ:  اعركل اعطابع
 .ّتعةٔنُ اعٷرل تطبٔ٘ اٌالالالالحػ:  اعركل اـامؼ
 .ة٘الالامالتيالنالاع آ٘الالاؿن:  اعركل اعػازؽ
 .عٷرلا مكاو مطا اٗ:  اعركل اعػابع

* * * 
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 نةفصا نألول

 لطفل منذ بدء تكوين األسرةالعناية با
 

  
 طلب الولد حفًظا للحيظ البػسي 

ٕٵ ّمٷةبٮ الهلٔ٘إ ىعن٘ټ اعٷرل -1 ٖٯ الىػاى  . ٷط
 عةجيؼ حرعٻا ا٢ّ٤ز طةب يف ا٨غ٣مٔ٘ اعؿطٓع٘ ّت٫ط٪غِّب -2

 ٖ.اعثؿط

ٛ  اعطيتالال  تعقٔه اعؿطٓع٘ وت٫خطٶ ّعصعك -3  ّاغتٝكالال  ّاعيػالا
 اعٷالطع  وت٫خالطٶ  كنا طثٔ٘إ نطّضٗ بغ  ّا٨يتَاض ا٤ضحاو
 .اعثؿطٓ٘ مػ ٗ اغتنطاض زٌّ ؼْل اع 

 بال   اعؿط ٕ اععّاج ططٓق  ً اؿٔاٗ ال  ٓأتٕ أٌ اعٷرل حق مً -4
 .ّامطأٗ ضيتلٿ

  
 الصواج بدء مير املتهاملة السعاية

 :اعتاعٔ٘ ايطاحل عةٷرل ا٨غ٣مٔ٘ اعؿطٓع٘ ض آ٘ تؿنل -1
 .ع٧خط اععّيت  مً كل اختٔاض -أ
 .ّاع٢ْزٗ اؿنل  ةٗ -ب
 (.اينٔٶع غ  اعٷرل مطحة٘) اعتنٔٔع حتٙ اع٢ْزٗ مً -ج
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 (.اينٔٶع اعٷرل مطحة٘) اعثةْب حتٙ اعتنٔٔع مً -ز
 .ت٣ٜنَا حقْع ايطاحل ٍصِ مً كل يف عةٷرل ّتيؿأ -2

  
 اإلىطاىية الكيه ميدز األضسة

٘  ٰعٔٲ٘ٔاعٷث تُّبٔٝ اعٷرل قٰهً ا٤غطٗ ُ  اع٣ظمال  ّتطبٔتالُإ  عط آتال
ٙ   َٔالا  اعٷرالل  ٫ٓي٪ؿٯالأ  اعال   ا٤ّ  ايسضغ٘ ٍّٕ ٘  اعقالٔه   ةال  ا٨ىػالاىٔ

 .ّاعسٓئ٘ ّاعطّحٔ٘ ّا٤خ٣قٔ٘

 
 الياجح الصواج عايرااللتصاو مب

 ا٦خالطإ  اختٔالاض  ميَنا كلٯ ػًخ٫ٓ٬ أٌ أبُْٓ  ةٙ اعٷرل حق مً
 ٘. اعيايتذ اع  حسزتَا اعؿطٓع٘ ا٨غ٣مّٔأٌ ٓةتعو مبعآ  اععّاج 
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 نةث ن  فصانة

 العامة اإلنسانية واحلقوق رياتـــاحل
 

 
 واليناء والبكاء اذتياة حل

 ّاعثقالاٛإ  اؿٔالاٗإ  يف أقالٔلٮ  حالقٮ  يتئي٭ا قُؽةٽ ميص طرل عيل -1
 .ّاعيناٛ

 قالق ق ـٷط ا٤و حٔاٗ تعطنت الشا ال٢ اؾي  اليتَاض حيطو -2
 .با٨يتَاض ال٢ ت٣ ُٔ نيً ٢

ٙ  اؿكالْل  اؾي  حق مً -3 ٘   ةال ٘  اعط آال ٘  اعكالخٔ  ّاعتغصٓال
  .اؿامل أمُ ض آ٘ خ٣ل مً اي٣ٜن٘

ّقالس ىعنالت اعؿالطٓع٘     بالاؾي إ  ا٨نالطاض   او بْيتُ وط٫خ٬ٓ٪ -4
 .ا٨غ٣مٔ٘ اؾعاٛ ايسىٕ ّاععقابٕ يً خياعف شعك

 
 الطفل مبكدو االحتفاء

 اعػالالطّض ّالبالالساٛ تػالالنٔتُإ الحػالالاٌ ٢ّزتالالُ  يالالس اعٷرالالل حالالقٯ مالالً
 اعؿالالطٓع٘ ّتالالأمط مبْعالالسِإ ّا٢حترالالال بالالُ ّاعتَيٝالال٘ مبقسمالالُإ طٚؿ٬الالّاعث٫
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٘  ا٨غ٣مٔ٘  ّت٫خ٪الطٶو  ا٤مالْضإ  ٍالصِ  كالل  يف ّاعثيالام  اعثالي   بال   باعتػالْٓ
 .١ٓشًَٓ ؾٕٛ أٖ  عل أّ باعثيامإ اعتػدٳط

  
 اهلوية على اذتفاظ

 ّيتيػٔتُإ امسُإ شعك يف مبا ٫ٍْٓتُإ  ةٙ اؿراظ يف قاؿ عةٷرل
 اعالالسٓ  اىتناٜالالُ ّ ةالالٙ ّثقا تالالُإ عغتالالُإ ّكالالصعك اععاٜةٔالال٘إ ّٰقالال٣تُ
 .ّاؿهاضٖ

  
 األطفال بني التنييصالتفسقة و حتسيه

٘  أىالْا   مً ىْ  أٖ ا٨غ٣مٔ٘ اعؿطٓع٘ ت٫خطٶو٫  اعتنٔٔالع  أّ اعترطقال
ٛٮ ا٤طرال ب  ُ  أّ اعٷرالل   يكالط  بػالثب  ٔٔعاعتن أكاٌ غْا  أّ ّاعسٓال

 أّ عغتَه أّ يتيػٔتَه أّ يتيػَه أّ عْىَه أّ  ةُٔإ اعقاىْىٕ اعْقٕ
 أّ اععطقالالٕ أّ اعقالالْمٕ أقالالةَه أّ اعػٔاغالالٕإ ضأَٓالاله أّ زٓالاليَه

 ّنع أٖ أّ مْعسٍهإ مياٌ أّ  جعٍهإ أّ ثطّتَه أّ ا٢يتتنا ٕإ
 .٘خ٣ ٻا ع٥حياو اعؿط ٔ اعتنٔٔع ٍصا خ٣عُ مً ٓثسّ حخط

  
 ةيـخــــــالي السعاية

 حالق  ّعُ بةْغُإ نيً قخٕ مػتْٚ بأ ةٙ اعتنتع حق عةٷرل
 .اعتأٍٔل ّال ازٗ ّاعع٣ج اعْقآ٘ م١غػام اغتدساو
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 ةــــاذتاىي لةـــاملعام

٘  ايعامة٘ غ ٍنا ّمً ّاعسُٓ مً ٓةقٙ أٌ يف اؿق عةٷرل  اؿاىٔال
 .ُيكةخت ق٘ا،قِّ اععازع٘

  
 الفساغ بوقت االضتنتاع

ُ  ػالةب ٫ٓ  ال٣  بٷرْعتالُإ  ا٢غتنتا  حق عةٷرل  اعطاحال٘إ  يف حقال
 ّايؿالاضك٘  ّا٢غتجناو ا٤ععاب ّمعاّع٘ اعرطابإ بْقت ّا٢غتنتا 

إ مالع  ٍْٓتُ ّحيرغ غيُ مع ٓتياغب مبا ّاعرئ٘ اعثقا ٔ٘ اؿٔاٗ يف عطٓ٘
 .اىْى٭االبعازِ  ً ّغاٜل اعةَْ ا،طو ؾط ٭ا ّق

  
 والُوْجداٌ الفهس حسية

 حطٓ٘ يف اؿق ّاعقاىْىٔ٘ اعؿط ٔ٘ اعهْابط حسّز يف عةٷرل -1
٫ْ اعريط  .يف ض آ٘  ٷطتُ اع  ّعس  ةَٔا اؿق ّعُ إساٌيت٬ّاع

ً  ّايػالْٝع   ّعةْاعسًٓ -2 ُ   ال ّ  ض آتال  حقالْع  قاىْى٭الا ؾالط ٭ا 
ُ  يف ّايتثام ّ ةَٔه ٘  اعٷرالل  تْيتٔال ُ  يناضغال ٘ بٷط حقال  ٓقال
 .اؿقٔقٔ٘ ّمكاؿُ ايتٷْضٗ قسضاتُ مع تيػجه
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 رـــالتعب ةــــــحسي
إ مبالالا ٢ ٓتيالالا ٙ مالالع تعالالاعٔه اعتعالالث  حطٓالال٘ يف اؿالالق عةٷرالالل -1

 .ا٨غ٣و ّحزابُ

 ايعةْمالالام أىالالْا  مجٔالالع طةالالب حطٓالال٘ اؿالالق ٍالالصا ّٓؿالالنل -2
 ًّاعالسٓ  ا٤خ٣ع مثازٟ مع تتيا ٙ ٢ اع  اعقْن٘ ّا٤ ياض
 باعيتابال٘إ  أّ باعقْل غْاٛ ّالشا تَا تةقَٔا ّحطٓ٘ ّاعْطئ٘إ

٘  أّ باعرً أّ ٘  بأٓال ٚ  ّغالٔة ٘  أخالط ُ  مياغالث ُ  ععطّ ال  ّقسضاتال
 .اعصٍئ٘

٘  اعتعث  حقٳ اـاق٘ حضاُٜ تيًْٓ  ةٙ اعقازض ّعةٷرل -3  عطٓال
ٙ  ؽكالُإ  اعال   ايػالاٜل  مجٔع يف ا٦ضاٛإ تةك  ً ٫ٛ ّت٫الْعٸ  حضا

 ّىهالالجُإ اعٷرالاللإ عػالالً ّ قٻالالا اعْايتالالب٪ ا٢ تثالالاض٪ اعٷرالالل
 .اؿقٔقٔ٘ ّيكاؿُ

 مسعالتَهإ  أّ اعغ إ حقْع احةاو غْٚ اؿطٓ٘ ٍصِ مً حيسٯ ٢ّ -4
 أّ اععامال٘إ  اعكالخ٘  أّ اععالاو  اعيعالاو  أّ اعالْط إ  ا٤مً محآ٘ أّ

 .اععام٘ ا٦زاب
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 نةث ةث نةفصا

 الشخصية األحوال وقـــحق
 

 
 بــــــــــــــــــــاليط

 .اعؿط ٔ  ّأمُ أبُٔ ال  ا٢ىتػاب يف اؿق عةٷرل -1

 يف تؿالاليك اعالال  ايناضغالالام -شعالالك  ةالالٙ بيالالاٛ- و٫ط٫خ٬الالّت٪ -2
 .ّمِْ ا٤ضحاو كاغتٝجاض أبُْٓإ ال  اعٷرل اىتػاب

ٰ٘ أحياو٫ اعيػب ثثْم يف ّت٫تٲث٪ع -3  .ا٨غ٣مٔ٘ اعؿطٓع

  
 اعــــــــــــــالسض

ً  ميالع  الشا ال٢ أمالُإ  تطنعُ أٌ يف اؿق اعطنٔع عةٷرل  شعالك  مال
 .ع٥و اعكخٔ٘ ايكةخ٘ أّ اعطنٔعإ مكةخ٘

  
 اىةـــــــــــــــاذتط

 -نالنُ  أٖ- عهاىتُ ٓقْو مً عُ ٓيٌْ أٌ يف اؿقٯ عةٷرل -1
 اؿْٔٓالال٘ حايتاتالالُ ّقهالالاٛ ّتطبٔتالالُإ تيؿالالٝتُإ  ةالالٙ ّاعقٔالالاو
٘  حالق أ ّا٤و ّاعيرػٔ٘إ  ّ قٻالا مالً تةَٔالا   ثاله   طرةالَا  عهالاى
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  .ا٨غ٣مٔ٘ اعؿطٓع٘ ٤حياو

٘  ىعاو ّٓؿنل -2  ّشّٖ ّاعةقٷالاٛإ  ا٤ٓتالاوإ  ا٤طرالال  اؿهالاى
 أّ م١قت٘ بكر٘ ّا،طّم  ّاع٣يتٝ إ اـاق٘إ ا٢حتٔايتام

 .ّمِْ باعٷطز ّايقَْضًٓ اععاٜةٔ٘إ بٔٝتَه مً زاٜن٘

٘  اعؿالطٓع٘  ػٔع ٢ّ -3  تيرالل  ّعييَالا  اعتالث إ  ىعالاو  ا٨غال٣مٔ
أٓ٭الا كالاٌ    ع٥طرال قْضٍا بيا ٘ ا٢يتتنا ٔ٘ اعط آ٘ حقْع
 .اىتنا٠ٍه

 اعالس ه  بتالْ    إاعسّع٘ ّميَا كا ٘ اجملتنع م١غػام ّتقْو -4
  .بْايتثاتًَ اعقٔاو  ةٙ اؿانيام يعاّى٘ اع٣ظم٘ ّاـسمام

ً  ٢ّ أغاغ٭الاإ  اؿهاى٘ قاحثا اعْاعساٌ -5  اعٷرالل   كالل  نيال
 تقسض ّاعهطّضٗ ضايتخ٘إ ّضٗعهط ال٢ أحسٍنا  ً أّ  يَنا
 .بقسضٍا

 اعٷرالاللإ ض آالال٘  الالً بٔيَنالالا باعتؿالالاّض مػالال٢ٌْٝ اعْاعالالساٌ -6
٘  ٓػتعٔيا أٌ ّنيً إمعٔؿتُ ّكٔرٔ٘ ّمكاؿُإ ٘  ظَال  اعط آال
٘   يالس  اعقهاٛ أّ ايدتك٘ ا٢يتتنا ٔ٘  تةالك  عتخقٔالق  اؿايتال
 .ايكةخ٘ ٍّصِ اعط آ٘إ

 اعقهاٜٕ ّا٢ختكام اـربٗ أٍل ٓقسضٍا اعٷرل ّمكةخ٘ -7
ٙ  طرالل  بيل ا،ٔٷ٘ اععطّ  ّ ق ّاعٷيب ّا٢يتتنا ٕ   ةال

 .حسٗ
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 ةــــــــــــــكـفـالي

ٕ  مػتْٚ يف اؿق طرل عيل -1  اعثالسىٕإ  عينالِْ  م٣ٜاله  معٔؿال
 .ّا٢يتتنا ٕ ّاعسٓ إ ّاععقةٕإ

ٙ  -عُ مال ٢ اعصٖ- عةٷرل اؿق ٍصا ّٓثثت -2  ثاله  أبٔالُإ   ةال
ً  غال ِ   ةٙ ُ  مال  اعؿالطٓع٘  ٤حيالاو  ّ قٻالا  ْغالطًٓإ اي أقاضبال

 .ا٨غ٣مٔ٘

 ّتتاح اعيػب  ةٙ قازض٭ا ٓكثذ حتٙ عةْعس اؿق ٍصا ّنتس -3
ّتيتقالالل ال  بٔالالت  تتالالعّج حتالالٙ ّعةثيالالت  نالاللإ  طقالال٘ عالالُ

 .بيػثَا تػتغ  أّ إظّيتَا

 اعْاعالسًٓإ  مػالا سٗ  اعسّع٘ ّميَا كا ٘ اجملتنع م١غػام ّ ةٙ -4
 ظطّ  تأم  يف عٷرلإا  ً ايػْٝع  ا٤ؾدام مً ّغ ٍنا
 .عينِْ اع٣ظم٘ ايعٔؿ٘
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 نةفصا نةزنبع

 ةاجلنائي واملسئوليةــة األهلي
 

  
 للحيني احملدودة األٍلية

 تقطضٍا اع  اياعٔ٘ عةخقْع قسّزٗ ّيتْب بأٍةٔ٘ اؾي  ّٓتنتع
ُ   ٔخالترغ  ا٨غال٣مٔ٘إ  اعؿطٓع٘ عُ ُ  عال  ّاعْقالٔ٘إ  ايال ا إ  يف عكالت
ٛ  أّ اعْاعسًٓ مً ّاهلث٘ ْقفإّاع إ  ةالٙ أٌ تيالٌْ   اعغال   أّ ا٤قطبالا

 .معةق٘ مب٣ٔزِ حٔ٭ا

  
 للطفل الوجوب أٍلية

 عُ  ٔيٌْ كامة٘ ّيتْب بأٍةٔ٘ حٔٴا ٢ّزتُ ميص اعٷرل ٓتنتع -1
 .ّغ ٍا ّاهلث٘ ّاعْقف ّاعْقٔ٘ اي ا  يف حقْع بصعك

ٕ  اٌاعهن مً ا٢ىترا  يف اعٷرل حق ٓثسأ -2  يف مبالا  ا٢يتتنالا 
 .٢ّزتُ ميص ّغ ٍا ّا٨ اىام ا٢يتتنا ٕ اعتأم  شعك
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 األداء ةــــــــأٍلي

ُ  يف عةتكالط   اعٷرل أٍةٔ٘ ٍٕ- ا٤زاٛ أٍةٔ٘ ُ  حقْقال  -ّأمْاعال
 ّٓتسضج إاعهاض مً اعيا ع معط ٘  ةٙ باعقسضٗ اععقةٕإ اعطؾس مياطَا
 ّبعالْاضض  باعػالًإ  ّٓتالأثط  نطٓال٘إ اعع ايطاحل ح٪ػ٪ب اععقةٕ اعتنٔٔع
 .تيقكَا أّ تعسمَا قس اع  ا٤ٍةٔ٘

  
 ارتاصة واملعاملة ادتيائية املطئولية تدزج

 ٓيٌْ إاعؿط  حيسزٍا اع  اعتنٔٔع غً ٓثةغ مل اعصٖ اعٷرل -1
 اعط آ٘ تساب  ٤حس خيهع أٌ ّجيْظ يتيأٜٴاإ مػْٝل غ 

 .قاىْى٭ا ايقطضٗ

 اع  اعثةْب غً ال  ٓكل ّمل اعتنٔٔع غً ػاّظ ٖاعص اعٷرل -2
 تساب  ٤حس بإخها ُ الما معامةتُ تتسضجإ اعؿط  حيسزٍا
 .كرر٘ ععقْب٘ أّ ا٨ق٣ح تساب  ٤حس أّ اعط آ٘

 :يف اؿق عةٷرل ا٤حْال كل يف -3

 .اضتيثُ اعصٖ ّاعرعل ّظطّ ُإ ّحاعتُإ غيُإ مطا اٗ -أ

 بيطامتُإ ّالحػاغُ رقتت بٷطٓق٘ معامةتُ تته أٌ -ب
 ّحطٓاتُ ا٨ىػاىٔ٘إ حقْقُ احةاو٪ ّتععظ ّقسضِإ

 .كام٣ٻ احةام٭ا اعقاىْىٔ٘إ ّاعهناىام ا٤غاغٔ٘إ
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 .اجملتنع يف بيٲاٛ بسّض ّقٔامُ اىسمايتُ ال ازٗ تؿجٔع -ج

 تركل ّىعَٓ٘ ّمػتقة٘ كتك٘ قهأٜ٘ ٍٔٝ٘ أماو قاكنٰتُ -ز
٫ٛ ّٓػالالا سٍا إاعػالالط ٘ ّيتالالُ  ةالالٙ ز الالْاِ يف  خالالربا

  ً ايػْٝع  أّ ّاعسُٓ ّعهْض ّقاىْىٌْٔإ ايتتنا ٌْٔ
 .اعٷرل مكةخ٘ غ  يف شعك ٓيً مل ما قاىْى٭ا ض آتُ

 اعقطاض يف اعيعط ٨ ازٗ أ ةٙ قهأٜ٘ غةٷ٘ قٔاو تأم  -ٍال
 .نسِ اعكازض
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 ن  لط نةفصا

 وتعلينه الطفل تربية انـــإحس
 

 
 للطفل املتهاملةو الفاضلة الرتبية

 عةٷرل ّ ق اعهْابط اعؿط ٔ٘:

 الحػاٌ  ً ايؿةك٘ مبػْٝعٔتَنا ٓقْما أٌ ّاعسُٓ ػاِ اؿق -1
 ّاعثسىٕإ اععقةٕ منِْ ّ ً ّمتْاظى٘إ قْن٘ تطبٔ٘ تطبٔتُ

 مً اعْاعسًٓ قل حيل مً كل ال  اؿق ٍصا ّٓيكط 
 مكاو ّتيٌْ مكاؿُإ  ةٙ ّاعقٔاو ض آتُ  ً ايػْٝع 

 .ا٤غاغٕ اٍتنامَنا مْنع ٷرلاع

 ا٨ناٌإ قْا س تعةٔنُ ا٤غاغٔ٘ اعةبٔ٘ أّعْٓام ّمً -2
 ا٨غ٣وإ بآزاب ّتأزٓثُ ّطا تُإ اهللإ  ثازٗ  ةٙ ّتسضٓثُ
 ّغاٜط ا،طمامإ ايتتياب  ةٙ ّتعْٓسِ ا٤خ٣عإ ّمياضو

 قطىاٛ  ً ّاعثعس ّاعهاضٗإ اعػٔٝ٘ ّاععازام اعػةْكٔام
 ّأٌ اعيا ع٘إ ّاعقطاٛٗ ايرٔسٗإ اعطٓان٘ ال  ّتْيتَُٔ اعػْٛإ
 قاؿ٘  نةٔ٘ قسّٗ ض آتُ  ً ايػْٝعٌْ أّ اعْاعساٌ ٓيٌْ
 .شعك كل يف عُ
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 ّ قٻا اؿطٓ٘إ مً ٍامؿ٭ا ميخُ يف اعتسضج مطا اٗ ّ ةَٔه -3

 عتخنةُ متَٔس٭ا ;بايػْٝعٔ٘ ؾعْضِ ٓعنق مبا اععنطٖإ عتٷْضِ
 .عؿط ٔ٘ا اعػً بةْغُ  يس اعيامة٘ ايػْٝعٔ٘

 مً ايطاٍق٘ غً يف ّخاق٘ اعٷرل محآ٘ اعهطّضٖ مً -4
 اعتْ ٔ٘  يس اععاطرٕ ّا٢ىرعال اؾيػٔ٘إ اعغطاٜع اغتثاضٗ
 :ا٤حْال مجٔع يف ّجيب اؾيػٔ٘إ

 عيل ّاي٣ٜه اعتعث إ يف ا٤مثل ا٤غةْب اغتدساو -أ
 .ّاعْيتساىٕ اععقةٕ اعٷرل منْ مطاحل مً مطحة٘

يطحةتُ  م٣ٜن٘ بكْضٗ اؾيػٔ٘ ايعةْمام الزماج -ب
 ا٤حٔاٛإ كعةه هلا ايياغث٘ اععةْو مْاز يفاععنطٓ٘ 
 اعؿدكٔ٘إ ّا٤حْال ّاععثازامإ اعكخٔ٘ ّاععةْو
 .اعسٓئ٘ ّاعةبٔ٘

 ا٦زاب بتعنٔق اؾيػٔ٘ اعتْ ٔ٘ مْاز  طض اقةاٌ -ج
 اؿ٣ل ّبٔاٌ اعياحٔ٘إ بَصِ ايتكة٘ ا٨غ٣مٔ٘ اعػةْكٔ٘

  ً اؾيػٕ اعػةْك امطا  ّكاطط اؿطاوإ مً
 .اعػامٔ٘ ا٨غ٣مٔ٘ اعتعاعٔه

 مً ايطاٍق  ّقآ٘  ةٙ اععنل جيب ا٤حْالإ مجٔع ّيف -5
 اعغطاٜع الثاضٗ  ةٙ أّ ا٢مطا إ  ةٙ تؿجع اع  ايناضغام

 مبيع ّشعك اجملتنعإ ّعقٔه اعسٓئ٘ عةتعاعٔه ايداعر٘ اعسىٔا
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 مسضبام ّتعٔ  اعطٓانٔ٘إ ّاعيْازٖ ايساضؽإ يف ا٢خت٣ط
 ٤ماكً اؾيػ  مً ايطاٍق  اضتٔاز ّميع بَاإ عةرتٔام
 عةنػْٝع  ضاز ٘  قْبام ّتقطٓط اععاباإ اعةَّْ اعرػاز
 .شعك كاعر٘ حاع٘ يف ا٤ماكً تةك  ً

  
 الطيبة االجتناعية العادات

٘  ميالص  ٓيؿالأ  أٌ اعٷرل حق مً ٙ  اعثسآال  اععالازام  اكتػالاب   ةال
 ٖا٤غالالط اعتناغالالك  ةالالٙ بالالاؿطم ّخاقالال٘ اعٷٔثالال٘إ يتتنا ٔالال٘ا٢

٘  ّا٤قطبالاٛإ  ا٤غالطٗ  أ طاز ب  ّاعةاحه باعتْازٶ ّا٢يتتنا ٕإ  ّقالة
ٌ  ا٤ضحاوإ  ّاعالرب  ايعالطّ إ  يف ّطا تَنالا  اعْاعالسًٓإ  ال  ّا٨حػالا
 ّأزاٛ  الْظإ  أّ عٰيث٪ط اؿايت٘  يس ّض آتَنا  ةَٔناإ ّا٨ىراع بَناإ
 باعكالغ إ  ّاعطمح٘ اعيث إ تْق  ّ ةٙ ؾط ٭اإ ٗايقطض حقْقَنا غاٜط
 .ّاعتقْٚ اعرب  ةٙ ّاعتعاٌّ عةياؽإ اـ  ّحب

  
 للطفل واملتواشٌ املتهامل التعليه

 تعةٔه  ةٙ اؿكْل عةٷرل حيق يف الطاض اعهْابط اعؿط ٔ٘: -1
 : ال  َٓس 

 خاعقٿ ٰمً :اعيربٚ اعْيتْز عقاٜق اعٷرل ّ ٕ تينٔ٘ -أ
ٌٿ إمسبط ٌٿ مػدٲطإ ّكْ  ابت٣ٛٱ ّحٔاٰٗ ضغاع٘إ شٖ ّالىػا
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ٛٱ ؿٔاٰٗ متَٔس٭ا اعسىٔا يف  .ا٦خطٗ يف يتعا

 اععقةٔ٘إ ّقسضاتُ ّمْاٍثُإ اعٷرلإ ؾدكٔ٘ تينٔ٘ -ب
 يف ضغاعتُ أزاٛ مً نيِّيُ مبا المياىاتَا أقكٙ ال  ّاعثسىٔ٘
 .اؿٔاٗ

 ا٤غاغٔ٘إ ّحطٓاتُ ا٨ىػاٌإ حقْع احةاو تينٔ٘ -ج
  .ّاععام٘ اـاق٘ بْايتثاتُ  ٔتُّتْ

 ّقٔنُ ّعغتُ اعثقا ٔ٘ ٍّْٓتُ اعٷرل شام احةاو تينٔ٘ -ز
  .بسٓيُ ّّطيُ اـاق٘

 حطإ فتنع يف ايػْٝعٔ٘ تػتؿعط ؿٔاٗ اعٷرل ال ساز -ٍال
 ّا٢قةاب إاعسٓئ٘ ّا٨ىػاىٔ٘ قٔنُ  ةٙ اؿراظ ٓ٪ي٬ؿ٫س
 ػامذإّاعت ّاعػةهإ اعتراٍهإ مً بطّح اععةٔا مثةُ مً

 ّاعتعاض  إيف اعيطام٘ ا٨ىػاىٔ٘ اؾيػ  ب  ّايػاّاٗ
 ّاعْطئ٘ اععطقٔ٘ ّاؾنا ام اعؿعْب مجٔع ب 

 . ّاعسٓئ٘

ٕ  غالٔاع  يف اعٷثٔعٔ٘إ اعثٔٝ٘ احةاو تينٔ٘ -ّ  بتػالد   اعالْ 
 اؿٔالالاٗإ يف ضغالالاعتُ أزاٛ مالالً عتنئيالالُ ع٩ىػالالاٌإ اعيالالٌْ
٘ٻ  . ا٤ضض ال ناض  يف خةٔر

 :ٓيثغٕ شعك غثٔل ّيف -2

 عةجنٔعإ فاى٭ا ّمتاح٭ا الععامٔٴا ا٤غاغٕ اعتعةٔه يتعل -أ
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 عتيًْٓ اع٣ظم٘ ا٤غاغٔ٘ ايعاض   ةٙ ّمؿتن٣ٻ
  .ّ قةُ اعٷرل ؾدكٔ٘

ٛ  اعثالاىْٖإ  اعتعةالٔه  أؾيال مجٔع ّتٷْٓط تؿجٔع -ب  غالْا
ً  اجملتنالع  احتٔايتالام  عتغٷٔ٘ ايَ إ أّ اععاو ٘  مال  اععناعال
٘  رآال٘إ اعي  الطّض  ؼقٔالق   ةٙ اعقازضٗ  ٤ٍالسا   ا،ققال
 ّاؽالالاش ا٤طرالالالإ ؾنٔالالع ّالتاحتَالالا ّتْ  ٍالالا اجملتنالالعإ
٘  مثالل  ايياغث٘ اعتساب   ايػالا سٗ  ّتقالسٓه  اعتعةالٔه  فاىٔال
  .العَٔا اؿايت٘  يس اياعٔ٘إ

ٕ  اعتعةالٔه  يتعل -ج ٘  اعْغالاٜل  ظنٔالع  ايالعّز  اععالاع  ايياغالث
 ّا٢غتعساز اععقةٔ٘ اعقسضام أغاؽ  ةٙ عةجنٔع متاح٭ا
  .ّاعيرػٕ سىٕاعث

  
 اليافعة املعلومات على اذتيول

 تثثَالا  اعال   ّايْاز ايعةْمام  ةٙ اؿكْل يف اؿق عةٷرل -1
ُ  تععٓالع  ّتػالالتَس  ا٨ ال٣وإ  ّغالاٜل   ا٢يتتنا ٔالال٘إ ض أٍتال
٘  اعسٓئال٘إ  ثقا تُ ّتعنٔق ُ  ّمحآال ٘  قالخت  ّاععقةٔال٘إ  اؾػالسٓ
ُ  اعهاضٗ ّايْاز ايعةْمام مً ّاعْقآ٘ ٕ  ٍالصِ  يف بال  اعيالْاح
 .مجٔع٭ا

 الىتاج تؿجٔع اعسّع٘ ّميَا كا ٘ اجملتنع م١غػام ّ ةٙ -2
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٘  شام ّايالْاز  ايعةْمالامإ  ّىؿط ّتثازل  اعثقا ٔال٘إ  اييرعال

 ّقالالْهلا ّتٔػالال  ّا٢يتتنا ٔالال٘إ ّاعسٓئالال٘إ ّاـةقٔالال٘إ
 با٤طرالال  اعهاضٗ ايعةْمام ّىؿط الىتاج ّميع ع٥طرالإ

 .مجٔعَا اؾْاىب ٍصِ يف
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 نةض  ظنةفصا 
 لةــامـتكـنـال ايةــاحلن

 

 
 واإلضاءةاإليراء  مً اذتناية

ٛ  أؾيال كا ٘ مً محآتُ يف اؿق عةٷرل -1  اعهالطض  أّ إا٨ٓالصا
ٖٯ أّ  اإىرػالٔ٭  أّ ا قةٔ٭ أّ ابسىٔ٭ معامةتُ الغاٛٗ ّمً إفتعػٳ أ
 ؾالدل  أٖ مً باعيطام٘ ماغ٘ معامة٘ أٓ٘ أّ ا٨ٍنال ّمً
 .بط آتُ ٓقْو أّ ٷرلاع ٓتعَس

 اعال٣ظو  ّاعتَالصٓب  اعتأزٓالب  مبقتهالٔام  اؿالق  ٍصا خيل ٢ّ -2
 ػنالع  تطبْٓٴالاإ  مقثْع٘ يتعاٛام مً شعك ٓتٷةثُ ّما عةٷرلإ
 ٘  ّاعةغٔالالب ّا٨قيالالا  ا٨ َالالاو ّغالالاٜل بالال  ّتالالْاظٌ عينال

٘  بهالْابٷُ  ّاععقاب اعةٍٔب ّّغاٜل ّاعتؿجٔعإ  اعؿالط ٔ
 .ّاعيرػٔ٘ ّاعقاىْىٔ٘

 ايػالا سٗ  تقسٓه اعسّع٘ ّميَا كا ٘ اجملتنع ١غػامم ّ ةٙ -3
ً  عغ ٍهثه  عةْاعسًٓ اي٣ٜن٘ ً  اعقالاىْىٔ   ايػالْٝع   مال   ال
 مجٔالع  ّاؽالاش  اعٷرالل  تطبٔ٘ مبػْٝعٔام ا٢نٷ٣  يف اعٷرلإ
 ّاعثقا ٔالال٘ ّا٨ ٣مٔالال٘ ّاعتؿالالطٓعٔ٘إ ا٢يتتنا ٔالال٘ اعتالالساب 
  اناللإ  نعفت ّالقام٘ ا٨ناىٔ٘إ اعةبٔ٘ مثازٟ عغطؽ اع٣ظم٘
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 ا٤خال٣ع  بالأقْو  ّٓتدةالق  ايييالطٗإ  ّاععازام ايْبقام ٓيثص

 .اعػةْكٔام ّأحػً

 
 والطنعة بالػسف املطاع مً اذتناية

٘  يف اؿق عةٷرل -1 ً  اؿنآال  أّ ا٢غالتغ٣لإ  أؾاليال  مجٔالع  مال
 أّ بؿالالط ُ قالالاىْىٕ غالال  مػالالاؽ أٖ أّ اؾيػالالٕإ ا٢ىتَالالاك
 .مسعتُ

 اي١ثطٗ ّايْاز ايدسٶضٗإ ايْاز دساواغت مً اؿنآ٘ حق ّعُ -2
 .ّمٍْا ّاعتسخ  اعيخْعٔ٘ ّايؿطّبام اععقلإ  ةٙ

 . ُٔ ّا٢ػاض ّاعثٔعإ ا٢ختٷا إ مً اؿنآ٘ حق ّعُ -3

٘  قاىْى٭اّ ؾط ٭ا ض آتُ  ً ّايػْٝع  اعْاعسًٓ ّ ةٙ -4  تْ ٔال
ً  ّالبعالاز٫ِ  إلاعٷر ٛ   ال ً  اعػالْٛإ  قطىالا ٘  ّ ال  ايال١ثطام  كا ال

 ّتقالسٓه  اعرخالـإ  ّمسالا   اعثاطالل  اعةَْ كنجاعؼ اعػٔٝ٘إ
 .محآتُ  ةٙ تع  اع  اعكاؿ٘ ّاعكخث٘ اؿػي٘إ اعقسّٗ

 اؽاش ّايتب اعسّع٘ ّميَا كا ٘ اجملتنع م١غػام ّ ةٙ -5
 ما كل مً ا٨ ٣و ّغاٜل عتيقٔ٘ اع٣ظم٘ اعْقأٜ٘ اعتساب 
 ّاؽاش اعٷرل امطا   ةٙ ٓػا س أّ ٓؿجعإ أّ ١ٓثطإ
 .شعك ؼقق اع  ّاعةبْٓ٘ ّا٢يتتنا ٔ٘ اعتؿطٓعٔ٘  اعتساب
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 االقتيادي االضتغالل مً اذتناية

 ّمً ا٢قتكازٖإ ا٢غتغ٣ل مً اؿنآ٘ يف اؿق عةٷرل -1
 ا٢ىتعاو  ً ٓعْقُ أّ خٷْضٗإ  ةٙ ٓيٷْٖ  نل أٖ أزاٛ
 أّ بكختُإ ناضٴا ٓيٌْ أّ ا٨ععامٕإ ا٤غاغٕ اعتعةٔه يف

 أّ ايعيْٖإ أّ اعسٓ إ أّ اععقةٕإ أّ اعثسىٕإ بينِْ
 .ا٢يتتنا ٕ

 ا٤طرال اعتخاع عػً أزىٙ حس ؼسٓس شعك يف ّٓسخل -2
 اععنل عػا ام مياغب ىعاو ّّنع ايدتةر٘إ با٤ نال
 .ّظطّ ُ

  
 والطوازئ سبـــــــاذت

ً  بةْغُ قثل اعٷرل ٓؿةك ٢ -1  اؾالةاكٻا ؾالط ٭ا   ايقالطضٗ  اعػال
 .اؿطب يف ؾط٭امثا

 ّايياظ ام ّاعيْاض  اعٷْاضٟ حا٢م يف ّعةٷرل -2
 حٔا٫ مً بايسىٔ  اـاق٘ ّاعط آ٘ اؿنآ٘ أّعْٓ٘ ايػةخ٘
ّعُ أّعْٓ٘  ِإطپغ٬أٸ٪ أّ الٓصاُٜ أّ يت٪ط٬حُ أّ قتةُ يتْاظ  سو

 .ّا٨غاثٔ٘ اعكخٔ٘ ّاعط آ٘ ّاعغصاٛ ايأّٚاعْ اٛ عقْقُ يف 
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 نةض بع نةفصا

 لــــــــلطفا مصاحل مراعاة
 

 
 اإلىطاٌ حكوم إعالىات مً االضتفادة

ٍّ ائثاع ٍصا أحياو٫ ؽلٳ ٢   ةَٔا اييكْم ا٨ىػاٌ حقْع مً بأ
 اعقن٘ م١متط  ً اعكازض ا٨غ٣و يف ا٨ىػاٌ حقْع حْل اعقاٍطٗ ال ٣ٌ يف

 ٍصا مع ٫ٓعس ّاعصٖ إو(1990/أغػٷؼ/5) يف ا٨غ٣مٕ اي١متط ييعن٘
 أحياو مع ٢ ٓتعاضض زّعٕ ال ٣ٌ أٖ مع ٢ّإ متيامة٘ ّحسٗٻ ائثاع
 . ا٨غ٣مٔ٘ اعؿطٓع٘

  
 الطفل حكوم إعنال تدابر اختاذ

٘ٸ اعتساب ٪ اعسّع٘ ّميَا كا ٘ اجملتنع م١غػام٫ تتدص  ٨ نال اي٣ٜن
 اي٣ٜن  ّا٨ضؾاز اعتْيتُٔ عةٷرل ّتْ ط إائثاع ٍصا يف ايقطضٗ اؿقْع
 اعْاعسًٓإ مػْٝعٔام احةاو مع اؿقْعإ ٍصِ مماضغتُ  يس ايتٷْضٗ عقسضاتُ
ؾط ٭ا  ايػْٝع  ا٤ؾدام مً غ ٍه أّ ا٤ّقٔاٛإ أّ ا٤قطباٛإ أّ
 . ّّايتثاتَه حقْقَه ّاحةاو اعٷرلإ  ً قاىْى٭اّ
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 باألطفال يتعلل ما نل يف الطفل مياحل مساعاة

 اهلٔٝالام  بَالا  قامالت  غْاٛ با٤طرالإ تتعةق اع  ا٨يتطاٛام مجٔع يف
 ٘  ا٢يتتنا ٔالال٘ اعط آالال٘ م١غػالام  أّ ا٨زاضٓالال٘إ أّ اعقهالالأٜ٘ أّ اعتؿالطٓعٔ
 مطا الاٗ  مالع  اعٷراللإ  يكالاو  ا٤ّل ا٢ تثالاض ٓيالٌْ   اـاقال٘إ  أّ اععام٘
ّ  ايػْٝع  ا٤ طاز مً غ ٍه أّ أّقٔاُٜ أّ ّاعسُٓ حقْع  قاىْى٭الا ؾالط ٭ا 
 .ّّايتثاتَه ُ ي

 
 











 

 اعٷرل يف ا٨غ٣و ايصكطٗ اعترػ ٓ٘ ئثاع 
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 نةفصا نألول
 العناية بالطفل منذ بدء تكوين األسرة

 

ٓتخس  ٍصا اعركل  ً اععيآ٘ باعٷرل ميص بسٛ تيًْٓ ا٤غطٗ 
 بسٛ ميص ايتيامة٘ اعط آ٘مً: طةب اعْعس حرعٻا عةجيؼ اعثؿطٖإ ّ

 اععّاج عآ يف اعٷرلإ ّا٢عتعاو مب ا٨ىػاىٔ٘ اعقٔه إ ّغطؽاععّاج
 إ ّشعك مً خ٣ل أضبع مْاز.اعيايتذ

  
 طلب الولد حفًظا للحيظ البػسي

 .يطريّ  إَساَي   ومط بٌ  إلهية، َعمةٌ  الطفْ -ٔ

 ل جػػػػػن  قفظًػػػػػا األوال  ط ػػػػػب يػػػػػي اإلوػػػػػبلمية الشػػػػػريعة وتُػَرغِّػػػػػب -ٕ
 ي.البشر 

 األرقػػاـ واوتئصػػاؿ والنسػػاَّ الرجػػاؿ قػػيمتع الشػػريعة ـُتحػػرِّ  ولػػ ل  -ٖ
  وف تحػػوؿ التػػي الطػػرؽ ـُتحػػرِّ  ُمػػا طبيػػة، ضػػرورة ْغيػػر واإلجهػػا 

 .البشرية مسيرة اوتمرار

 ْػي  الشػرري الػزواج طريػج رػ  الحيػاة إلػق يػ تي أف الطفػْ قج م  -ٗ
 ٍْ  .وامرأة رج

 
ٌ  ايالازٗ  ٍالصِ  مً :(5,3) الفقرتاى ٘  تثٔيالا  ىعالط  يف اعٷرالل  مياىال
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٘  ّتْنذإ اعياؽ ىرْؽ ّيف ا٨غ٣مٔ٘ طٓع٘اعؿ ً  اؿينال  ّيتالْز  مال

 .ا٤طرال

٘  ّغالاٜل  تثٔياٌ :(2,1) والفقرتاى  ايقاقالس  ٍالصِ  ّؼقٔالق  محآال
 .اعؿط ٔ٘

 :تعا  اهلل قْل تػتيس ال  (:5) والفقرة* 

 إََاثًا َيَشاَُّ  ِلَم  يَػَهبُ  َيَشاَُّ  َما َيْ ُ جُ  واأَلْر ِ  السيَمَواتِ  ُمْ  ُ  لِ ي ِ +
ُُورَ  َيَشاَُّ  ِلَم  يَػَهبُ و  َراًَا يُػَزوُِّجُهمْ  َأوْ  ال ُّ ُْ ُْ  وإََاثًا ُذ  إَي ُ  َرِقيًما َيَشاَُّ  َم  وَيْجَع

 .د50-49: اعؿْضٚر"َقِديرٌ  َرِ يمٌ 

َْػَيا الَحَياةِ  زِيَنةُ  واْلبَػُنوفَ  الَماؿُ + رٌ  الصياِلَحاتُ  واْلَباِقَياتُ  الدُّ  َرِّ َ  ِرندَ  َخيػْ
 .د46: اعيَفر"َأَمبل رٌ وَخيػْ  اثَػَواًْ 

٘  ا٤طرال أٌ ٍيا اعيطٓه اعقطحٌ أّنذ ّقس ٘  ٍثال ً  ّىعنال  اهلل مال
 اعالسىٔاإ  اؿٔالاٗ  متا  ّمً ا٨ىػاٌإ يف  ٷطٗټ ّاعثيام اعثي  حب ّأٌ
َ٭ا  اعكاو اععنل ال٢ ططٓق عُ عٔؼ اعصٖ ا٦خطٗ ىعٔه أ هةٔ٘ ال  ميث
 .اعسىٔا يف

ُُم ُهػػوَ +: تعالالا  اهلل قالالْل تػالالتيس ال  :(3) والفقرررة*   مِّػػ َ  أَََشػػَ 
 .د61: ٍْزر"ِييَها واْوتَػْعَمَرُُمْ  اأَلْر ِ 

ٕ  ٍّْ اؿٔاٗإ بثقاٛ ال٢ ٓته ٢ ا٤ضض ّتعن   باعهالطّضٗ  ٓقتهال
 تطغٔب مً اؿين٘ شام ٍّٕ ا٤يتٔالإ ّتعاقب ٖاعثؿط اؾيؼ بقاٛ

 يت٪اٛ: قٸال٪ ٓ٪ػ٪اضٿ ب٬ً م٪ع٬ٰقل٫ ضّاِ  ٔنا ا٤طرال طةب يف×  اعطغْل
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ٕٶ الپعٸٙ لٮض٪يت٫ ٗٻ أٸق٪ث٬ت٫ الپىٶٕ»:  ٸقٸال٪×  اعيٲٰث إ ّ٪يت٪ن٪الالٿ  ح٪ػ٪البٱ  ش٪ام٪ ام٬ط٪أٸ
َ٪ا َ٪ا ت٪ٰةس٫ ٢ٸ ّ٪الپىٲ ّٲيت٫ ٘ٸ  أٸت٪ا٫ِ ث٫هٲإ «الَ »: قٸال٪إ «أٸ ٸأٸت٪ع٪ َ٪الا٫ِ إ اعثٲاٰىٔ٪ال ٫ِ  ث٫الهٲ إ  ٸي٪  أٸت٪الا
٘ٸ ػػاثِرٌ  ييَػػِنِّ  إاْلَولُػػو َ  الْػػَوُ و َ  تَػَزويُجػػوا» : ٸقٸالالال٪ اعثٲاٰعث٪الال ََ ػػمْ  ُم َُ رحالالسٓا «اأُلَمػػمَ  ِْ

 .دّاعيػاٜٕ زاّز أبْقخٔذإ ضّاِ 

٬ًضّآ٘  ّيف ًپ أٸى٪ؼپ  ٪ ٌ٪: قٸال٪  م٪اٰعكٱ ب٬ ُٰ ض٪غ٫ْل٫ كٸا  ٓ٪أٺم٫ط٫×  اعةڀ
َ٪ٙ ٰباعٺث٪اٰٛٗ ٬ً ّ٪ٓ٪ي٬ ٬َٔ٭ا اعتٲث٪تٳلپ  ٪  ِإِّػي اْلَولُػو َ  الْػَوُ و َ  تَػَزويُجوا» :ّ٪ٓ٪قٹْل٫ ؾ٪ٰسٓس٭ا ى٪

اثِرٌ مُ   .رحسٓا قخٔذإ ضّاِ أمحسد«اْلِقَياَمةِ  يَػْوـَ  األََِْبَياَّ ََ
 :أمطًٓ  ةٙ اؾتنةت :(2) والفقرة *

٘  ايقاقالس  عتخقٔالق  ا٢ظم٭ال  احتنٔ٭ال  احين٭ال  تث  أىَا :أحسٍنا  اعؿالط ٔ
 ا٤ضحالاوإ  ّاغتٝكالال  ّاعيػالاٛإ  اعطيتالال  تعقالٔه  بتخالطٓه  ّشعك ايصكْضٗإ
ً  شعالك  ّغ  (1)ّا٨يتَاض  مػال ٗ  اغالتنطاض  زٌّ ؼالْل  اعال   اعٷالطع  مال
 أٍل حيسزٍا اع  اعٷثٔ٘ اعهطّضٗ حاع٘ اعتخطٓه ٍصا مً ّاغتثيت اعثؿطٓ٘إ
 .اـربٗ

ٌ  اعال   اعؿالاشٗ  اعكْض اغتثعاز :اعثاىٕ ا٤مط  ظّض٭ا  ةَٔالا  ٓٷةقالْ
 ا٢قالالةاٌ أّ امالالطأت  أّ ضيتةالال  بالال  غالالْاٛ اعالالعّاجإ اغالاله اّبَتاى٭الال

ٌ  ممالا  شعالك  غ  أّ اؾنا ٕإ ُ  ٓيالازّ ٚ  بال  قالْض٭ا  عةالعّاج  أٌ بالس ْ
ا٢قةاٌ  مً أىْا  ٤ىَا اعكْض; ٍصِ كل ا٨غ٣و حطو ّقس متعسزٗإ
 اعؿطٓع٘ يف ّؼطنَا اعثؿطٓ٘إ مػ ٗ حيرغ ىػ٣ٻ ٓيت: ٢ اعصٖ اععقٔه

                                       
 .(5ّغٔأتٕ بٔاىُ يف اعرقطٗ اعثاىٔ٘ مً ايازٗ )( 1)
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ٙ  ؼالطو  اع  اعقٷعٔ٘ اعيكْم مً اععسٓس ت١كسِ أمط ا٨غ٣مٔ٘  اععىال
ٕ  ّا٤ الطاض  اعرالطّج  عرالغ  ّتأمط.. ّاعػخاع ّاعةْاط  اضزّٗ ٍّال
 ٢ّ ايػالةن   عيا ٘ ّمعةْم٘ ايٷَطٗ ّاعػي٘ اعيطٓه اعقطحٌ يف بيثطٗ
 .عصكطٍا زا ٕ

ٕ  أٌيف  اعٷرالل  حالق   ةٙ ت١كس (:1) والفقرة * ً  ٓالأت  ظّاج مال
ٌ  اعؿطاٜع ّتقطِ إّامطأٗ ضيتل ب  عٕٔطث ٘  ّا٤زٓالا  ّعالٔؼ  اعػالنآّ
 .اعػراح ططٓق مً

ع  أقسضتَا ا٤مه ا اعٷرل حقْع اتراقٔ٘ يف مقابل ايازٗ هلصِ ّعٔؼ
 .  ايتخسٗ

ٙ  اعقاٍطٗ ال ٣ٌ يف ّٓقابةَا ٌ  حقالْع  حالْل ) ايػالن  يف ا٨ىػالا
  ةُٔ ىكت ما و(1990) غي٘ ا٨غ٣مٔ٘ اعقن٘  ً اعكازض( ا٨غ٣و
 :تقطضاٌ اعةتاٌ ا٨ ٣ٌ مً اعثاىٔ٘ ايازٗ مً( اليت) إ(ب) اعرقطتاٌ

 اعيالالْ  ال يالالاٛ ال  ترهالالٕ ّغالالاٜل ال  اعةجالالْٛ حيالالطو (:ب قالالطٗ )
 .اعثؿطٖ

ٛ  ما ال  اعثؿطٓ٘ اؿٔاٗ اغتنطاض  ةٙ ا،ا ع٘ قطٗ )يتال(:   اهلل ؾالا
ٕٵ ّايتبٮ  .ؾط 

 ا٤غالطٗ  أٌ قالطضم  اعال   ا٨ ٣ٌ شعك مً( أ-5) ايازٗ ّكصعك
 .تيْٓيَا أغاؽ ّاععّاج اجملتنعإ بياٛ يف ا٤غاؽ ٍٕ
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 الصواج بدء مير املتهاملة السعاية

 :التالية المراقْ ل طفْ اإلوبلمية الشريعة رراية تشمْ -ٔ
 .لآلخر الزوجي  م  ُْ اختيار -أ

 .والوال ة الحمْ يترة -ب
 (.المميِّز غير الطفْ مرق ة) التمييز قتق الوال ة م  -ج
 (.المميِّز الطفْ مرق ة) الب وغ قتق التمييز م  - 

 .تبلئمها ققوؽ المراقْ ه ُ م  ُْ يي ل طفْ وتنش  -ٕ
 

٘  ايطاحالل  ايالازٗ  ٍِالص  ؼسز ٘   ةَٔالا  تؿالتنل  اعال   ايدتةرال  ض آال
ٛ٭ا  عةٷرل ا٨غ٣مٔ٘ اعؿطٓع٘  مبطاحالل  ّمالطّض٭ا  اععّيتال٘إ  باختٔالاض  بالس
ٌ  ّغٔأتٕ  اعثةْبإ اعتنٔٔع ثه ّاع٢ْزٗإ اؿنل ُ  شعالك  بٔالا  ّمطيتعٔتال

 .اع٣حق٘ ايْاز يف ا٨غ٣مٔ٘
٘  يف ايالازٗ  هلالصِ  مقابالل  ْٓيتس ٢ّ  ّالمنالا  اعٷراللإ  حقالْع  اتراقٔال
ٙ   َٔا( ٔ) ايازٗ اقتكطم ُ  اعٷرالل  تعطٓالف   ةال ٌ  كالل » :بأىال  مل الىػالا
 «. ؿطٗ اعثامي٘ ٓتجاّظ

*** 
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 اإلىطاىية الكيه ميدز األضسة
يئتػػػ  الطفػػػْ محِهػػػ  األوػػػرة يتػػػ ، لررايتػػػ  البلزمػػػة ِعييػػػةيالطب ْو  وهػػػي وتْر

 خبلقيػػػةواأل اإلَسػػػاَية القػػػيم ر ػػػق ييهػػػا الطفػػػْ يُػَنّشػػػ  التػػػي األولػػػق المدروػػػة
 .والدينية والروقية

 
٘  ا٤غالطٗ  أٍنٔ٘ عثٔاٌ ايازٗ ٍصِ ت٬ك٪كٯخ٫  ّقالس  عةٷراللإ  باعيػالث
ً  ا٤ّ  ا٦ٓ٘ ىكت ٛ  غالْضٗ  مال ٙ  اعيػالا ٘   ةال  كيالْاٗ  ا٤غالطٗ  قْضٓال

ػمُ  اتػيُقػوا النيػاسُ  أَيػَُّهػا يَػا+: تعالا   اهلل قْلٓ ا٨ىػاىٕإ عةنجتنع َُ  الَػِ ي َرْي
َُم َهػا وَخ َػجَ  ِقػَدةٍ وا َػيْف ٍ  مِّ  َخَ َق َػ ي  َزْوَجَهػا ِمنػْ ُهَمػا ْو ِثيػًرا رَِجػاال ِمنػْ  وََِسػاًَّ  َُ
ـَ  ِْ ِ  َتَساَُّلوفَ  اليِ ي ال ي َ  واتػيُقوا افَ  ال ي َ  إفي  واأَلْرَقا َُمْ  َُ إ د1 :اعيػاٛر"اَرِقيبًػ َر َػْي
ُ  ّٓقْل  َََسػًبا  ُ َيَجَع َػ ََْشػًرا الَمػاَِّ  ِمػ َ  َخ َػجَ  اليػِ ي وُهػوَ + :ّتعالا   غالثخاى
افَ  وِصْهًرا ٌ ر"َقِديًرا َرُّ َ  وَُ  تالأث    عالٔه ×  اعطغالْل  ّٓث  إد54: اعرطقالا
ٕ   ً بقْعُ اعٷرل  ةٙ ا٤غطٗ  يُولَػدُ  ِإالَ  َمْولُػو ٍ  ِمػ ْ  َمػا»:  ٍطٓالطٗ  أبال

 ضّاِرحالالسٓا قالالخٔذإ «يَُمجَِّسػػاَِ ِ  َأوْ  يُػَنصِّػػَراَِ ِ  َأوْ  يُػَهوَِّ اَِػػ ِ  يَػػ ََْػَواُُ  ;اْلِفطْػػَرةِ  َر َػق

 .اعثداضٖد

 ترئالالك ال  اي١زٓالال٘ اعغالالطب يف ايعاقالالطٗ ا٢ػاٍالالام ّـٷالالْضٗ
٘  ;متعالسزٗ  أّاقالط  شام أغالطٗ  كْىَا مً: ا٤غطٗ ٘  بْٔعْيتٔال  ّالىػالاىٔ

 متثازعالال٘إ ّحقالالْع اعتعامالالام ّشام متيامةالال٘إ ّفتنعٔالال٘ ّ اطرٔالال٘
ٙ  تقْو أغطٗٻ َاٰةع٬ج٪ٰب ٘   ةال ٘  اعطابٷال ٘  اعثْٔعْيتٔال  ثاله  إّحالسٍا  اعرطزٓال

  قس ا٢ّ٤زإ ػاِ اعتعاماتَنا مً ّا٤و ا٤ب مً كل لپةځخ٪ت٪ بتؿجٔع
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ٙ  ايازٗ حطقت ٌ   ةال ُ  بٔالا ٘  أّيتال ٘  ا٤غالطٗ  أٍنٔال  يف عةٷرالل  باعيػالث
 اعالطّابط  ممتالسٗ  أغالطٗ  يف اعٷرالل  ٓيؿأ أٌ  ةٙ حطم اعصٖ ا٨غ٣و
٘  اعيطٓه اعقطحٌ بُ ٓعخط ما شعك ّزعٔل ّتطبُٔإ ّتط اِ ؼنُٔ  ّاعػالي
ً  ّكالث ٗ  قالغ ٗ  كالل  تيعه أحياو مً ا٨غ٣مٕ ّاعرقُ ايٷَطٗ  مال
 ّاعْقالالٔ٘ بالالاي ا  ايتعةقالال٘ ّا٤حيالالاو ّأحْاهلالالاإ ا٤غالالطٗ ؾالالٌْٝ
 اعيٷاع خاضج متتس ّاعتعامام حقْع مً ّغ ٍا ّاعسٶٓام ّاعيرقام
 .ا٤غطٗ ٤ هاٛ اعرطزٖ

 أؾالاضم  اعال   اعٷراللإ  حقْع اتراقٔ٘ يف مقابل ايازٗ هلصِ ّعٔؼ
  ً اعٷرل  كل يتْاظ  سو ال  ميَا( ٔٔ) ال ( ٜ) مً ايْاز يف  قط
 .ا٤غطٗ مشل مجع ّال  ّاعسُٓ

*** 

 
 الياجح الصواج عايرااللتصاو مب

ّْ  س حْ يُ  أف أْوي  ر ق الطفْ قج م  وأف ي تـز  اآلخر، اختيار منهما ُ
 .ْمعايير الزواج الناجح التي قد تها الشريعة اإلوبلمية

 
٘  عؿالالطٓع٘ا يف اعٷرالل  حقالْع  تثالسأ   ظّاج قثالالل امثيالط٭  ا٨غال٣مٔ
ٖ  ا٤مالط  ;ع٧خالط  ميَنالا  كالل  اختٔالاض  بإحػاٌ ّشعك ;اعْاعسًٓ  اعالص
 اكتػالب  ّقس اعسىٔا ال  جيٕٛ اعصٖ اعٷرل  ةٙ اؿال بٷثٔع٘ ٓيعيؼ
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 ّا٤و ا٤ب ؼسٓس عيه عُ تتخسز كنا اعْضاثٔ٘إ اعكرام ّاعسُٓ مً
 اعكالخ٘  فالا٢م  يف ابَال  غٔخعٙ اع  ّاععيآ٘  َٔا غٔيؿأ اع  اعثٔٝ٘

 ّتتجػس غتكٔثُ اعصٖ ّاعٷرل إّغ ٍا ّاعتعةٔهإ ّاعةبٔ٘ ّاعتغصٓ٘
ً  أ عاله  ايقثة٘ مكةختُ ٓط ٙ مً عُ عٔؼ ا٢ختٔاضإ ٍصا حثاض  ُٔ  مال

٘  اعؿطٓع٘ حطقت ّعصعك ّاعسُٓإ ٙ  ا٨غال٣مٔ ٘   ةال ً  اعتْقالٔ  عػال
إ ّأٌ ٓةتعو مبعالآ  اعالعّاج اعيالايتذ    ع٧خط أحسٍنا اععّيت  اختٔاض

  .اع  حسزتَا اعؿطٓع٘ ا٨غ٣مٔ٘

( مً مٔثالاع ا٤غالطٗ يف ا٨غال٣و ٍالصِ     51ّقس ّنخت ايازٗ )
 اعؿالطٓع٘  حسزم»ايعآ  اع  ٓيثغٕ ا٢عتعاو بَاإ حٔا ىكت  ةٙ: 

ٕ  اعيالايتذإ  عةعّاج معآ  ا٨غ٣مٔ٘ ٙ  ٓيثغال ً  كالل   ةال  اعالعّيت   مال
ٙ  ّا٤طرالال   نْم٭الاإ  ّا٤غالطٗ  ا٤م٘ مكةخ٘ حيقق مبا مطا اتَا   ةال
 .اـكْم ّيتُ

ً : ايعآ  ٍصِ ّمً  ّاييؿالأ  اعيالطٓهإ  ّاـةالق  اعكالخٔذإ  اعتالسٓ
 .معَا أخطٚ قرام اعتناؽ ّجيْظ اعٷٔبإ

ًٯ  يف اعتيالا ١  مطا الاٗ  اعالعّاج  لالاح   ْامل ّمً ٘  اعػال  ّاعثقا ال
ْ  ّميَا ا٢يتتنا ٔ٘إ ّاعثٔٝ٘ ً  اعالعّيت   خةال  أّ اييرالطٗ  ا٤مالطاض  مال
 .(1)«اـٷ ٗ اعْضاثٔ٘ أّ ايعسٓ٘

                                       
اىعط: مٔثاع ا٤غطٗ يف ا٨غ٣وإ اعةجي٘ ا٨غ٣مٔ٘ اععائ٘ عةنطأٗ ّاعٷرلإ اعقاٍطٗإ  (1)

 .45(إ م 51وإ ايازٗ )2011اعٷثع٘ اعطابع٘إ 
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ّٓتهذ مما تقسو أٌ حقْع اعٷرل ٍٕ حقْع فاظٓ٘ متثالل قٔنال٘   
معيْٓ٘ هلا تأث ٍا اعثالاعغ  ةالٙ نالن  اعرالطز ّمػالةيُ يف عثالُ  الً        
اعٷط  ا٦خط ايياغب عُ ّاعالصٖ تتخقالق  ٔالُ اعقالٔه ّايثالازٟ اعال        

 تهنً عُ ىػ٣ٻ قاؿٻا.

 .اعٷرل حقْع اتراقٔ٘ يف ايازٗ هلصِ مقابل ْٓيتس ٢ّ
*** 



 58 يف اإلضالوــــــام الطفل ميث
 ةث ن نةفصا ن

 العامة اإلنسانية واحلقوق رياتـــاحل
 

 اععام٘ ا٨ىػاىٔ٘ ّاؿقْع طٓامالالالاؿٓتخس  ٍصا اعثاب  ً 
 مبقسو ا٢حتراٛإ ّحقُ يف ّاعيناٛ ّاعثقاٛ اؿٔاٗعةٷرلإ  ٔث  حقُ يف 

 ب  اعتنٔٔع ؼطٓه إ ّحقُ يفاهلْٓ٘  ةٙ اؿراظ إ ّحقُ يفاعٷرل
إ ّحقُ اؿاىٔ٘ ايعامة٘ إ ّحقُ يف٘اعكخٔ اعط آ٘ إ ّحقُ يفا٤طرال

 إ ّحقُ يفّاعسًٓ اعريط حطٓ٘ إ ّحقُ يفاعرطاب بْقت ا٢غتنتا  يف
 إ ّشعك مً خ٣ل تػع مْاز.اعتعث  حطٓ٘

 
 واليناء والبكاء اذتياة حل

ٌْ  قػػػجٌ  جنينًػػػػا ت  قػػػػ  منػػػ  طفػػػػْ لَػػػْ -ٔ  والبقػػػػاَّ، الحيػػػػاة، يػػػي أصػػػػي
 .والنماَّ

 ال محقػػج ل طػػر األـ قيػػاة تعرضػػ  إذا إال الجنػػي  إجهػػا  يحػػـر -ٕ
 .ْاإلجها  إال تبليي  يمَ 

 المبلئمػة والتغ يػة الصػحية الررايػة ر ػق الحصػوؿ الجنػي  قػج م  -ٖ
  .الحامْ أم  رراية خبلؿ م 

وقػد َظمػ  الشػريعة اإلوػبلمية  ْػالجني ، اإلضػرار رػاـ ْوج  ـرُ حْ يَ  -ٗ
 .الجزاَّ المدَي والعقاْي لم  ي الف ذل 
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 .ّاعيناٛ ّاعثقاٛ اؿٔاٗ حق ايازٗ ٍصِ تتياّل

 يف اؾالي   حٔالاٗ  ّتتنتع يتئي٭اإ اعٷرل ؽةځق ميص اؿقٯ ٍصا ّٓثسأ
٘  باؿنآ٘ ا٨غ٣مٔ٘ اعؿطٓع٘ ٘  ّاعط آال  احٔٴال  الىػالاى٭ا  با تثالاضِ  اعيامةال
ً  يف ٘مػتييٯ حٔاتُ كاىت ّعْ اهللإ خةقُ ٙ  أمالُإ  بٷال ُ  ٓيتنالل  حتال  عال
 .احٔٴ تُع٢ْز اعيايف اعينْ

ّٓقكس باؾي  ٍيا: ايازٗ اع  تتيالٌْ يف اعالطحه مالً  يكالطٖ     
اؿْٔاٌ اييْٖ ّاعثْٓه٘إ ّعالْ قثالل ىرالذ اعالطّحإ ٍّالْ قثالل ماٜال٘        

  (1) ّ ؿطًٓ ْٓم٭ا.
ٛ٭ اؿٔاٗ عقٯ ّٓطتثط  اعط آ٘ ٓػتْيتب مما ّاعيناٛ اعثقاٛ حقٳ ابتسا
ٙ  غال٣و ا٨ أّيتالب  ّقالس  اؿاملإ ع٥و اي٣ٜن٘ ّاعتغصٓ٘ اعكخٔ٘   ةال
ػ ي  وإف+: تعالا    قالال  اؿاماللإ  أمُ  ةٙ ا٨ىراع اعٷرل ّاعس  ُأْوالتِ  ُُ
 ٍْ ػمْ  َأْرَضػْع َ  يَػنفْ  َقْمَ ُهػ ي  َيَهػْع َ  َقتيػق َرَ ْيِه ي  يَ ََِفُقوا َقْم َُ  ُأُجػوَرُه ي  يَػتُتوُه ي  َل

َُم وْأَتِمُروا َن  .د6 :اعٷ٣عر"ْخَرىأُ  َل ُ  َيَستُػْرِضعُ  تَػَعاَوْرُتمْ  وإف َِْمْعُروؼٍ  َْػيػْ
 الشا ال٢ ا٨يتَالاضإ  ا٨غال٣و  حالطو  اؿٔالاٗ  يف اؾي  ؿق ّمحآ٘
 ّزعٔل إبا٨يتَاض ال٢ ت٣ ُٔ نيً ٢ قققٿ ـٷطٿ ا٤و حٔاٗ تعطنت
ـَ  الَتِػي الػنػيْف َ  تَػْقتُػ ُػوا وال+ :اعقتل  ً اععاو اعيَٕ ٍْ اؿق ٍصا  ال يػ ُ  َقػري
 الَمػػْوَُّوَ ةُ  وإَذا+ اعالالْأز  الالً اـالالام عيَالالّٕا إد151 :ا٤ىعالالاور"ِْػاْلَحجِّ  إال

 .د9إ8: اعتيْٓطر"قُِتَ  ْ  َذَْبٍ  َِْ يِّ   ُوِئَ  ْ 

                                       
 ْغْ ٘ اعرقَٔ٘ اعيْٓتٔ٘إ مازٗ )يتي (إ ّمازٗ )اليتَاض(.اىعط اي (1)
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 ععالسٗ  تػتيس قققٽ ـٷط ا٤و ضتعطٯ حاع٘ يف ا٨يتَاض ّالباح٘
٘  أقْل ٕ  ؾالط ٔ ٘  ٍال ُ  اعهالطّضٗ  حاعال  اْضػطُِرْرُتمْ  َمػا إال+: تعالا   عقْعال

 ا٤قالل  ٤ىَالا  يتئيَا حٔاٗ  ةٙ ا٤وٯ ؿٔاٗ اّتغةٔث٭ إد119 :ا٤ىعاور"إلَْيػ ِ 
ُ  ّ ن٣ٻ اعرط إ ٍّْ  ليػ ُ  َمْولُػو ٌ  وال َِْولَػِدَها والِػَدةٌ  ُتَهػاري  ال+: تعالا   بقْعال
 مػالتقطٗ  ا٤وٯ حٔاٗ ٤ٌ ;اعهطضًٓ أخف ّعتخنل إد233 :اعثقطٗر"َِْولَػِدُِ 
 .قتنة٘ اؾي  ّحٔاٗ
 ٤مُ أباح الىُ حتٙ  او بْيتُ باؾي  ا٨نطاض ا٨غ٣و وحطٯ كنا
  عً أىؼ بً ماعك  -اعقهاٛ ّ ةَٔا- ضمهاٌ يف ا٨ ٷاض اؿامل

 َوَيْطرَ  الصيْوـَ  اْلُمَساِيرِ  َر ْ  َوَضعَ  تَػَعاَلق ال ي َ  ِإفي »: ×قال: قال ضغْل اهلل 
ِْ  َوَرػػ ْ  الصيػػبَلِة، ـَ  َأوْ  الصيػػْوـَ  اْلُمْرِضػػعِ  َأوْ  اْلَحاِمػػ  رحالالسٓا قالالخٔذإ ضّاِ «الصِّػػَيا

٘  ّيفإ دػاّٜٕاعي اعةمصٖ  أٸم٪الط  قكالامٿ  أّ عالسٍّ   قاب٭الا  اغالتخقاقَا  حاعال
ٙ  ّتطنالعُ  محةالَا  تهالع  حتٙ شعك تيرٔص بتأخ  ٬ً إ  اعرٷالاو  حتال  ع٪ال
٪ٌ ًپ ٰ ن٬ط٪ا ًٿ ب٬ ٌٲ ح٫ك٪٬ٔ ٗٻ أٸ ٬ً ام٬ط٪أٸ ٘ٸ  ٰم ٬ٔي٪ال ٪َ ُٰ  ض٪غ٫الْل٪  أٸت٪الت٬  يت٫ ٕ٪  × اعةڀال ٍٰال ٪ّ 
٬ً ح٫ث٬ةٸٙ ُٰ ض٪غ٫ْل٪ ٓ٪ا»:   ٸقٸاعٸت٬إ اععٶى٪ا ٰم ٫ُ  ح٪السٴا  ق٪ث٬تأٸ اعةڀ ٕٲ   ٸأٸٰقن٬ال إ « ٪ةٸال
ٕٳ   ٸس٪ ٪ا ُٰ  ى٪ٰثال َ٪الا  × اعةڀال َهػا َأْقِسػ ْ »:  ٸقٸالال٪ إ ّ٪ٰعٔٲ  إ«يَػْ تِِني َوَضػَع ْ  يَػِنَذا، إلَيػْ
َ٪ا  ٸأٸم٪ط٪  ٸرٸع٪ل٪ ُٰ  ض٪غ٫الْل٫  ٰب َ٪الا   ٸؿ٫السٲم٬  × اعةڀال َ٪الا   ٪ةٸ٬ٔ َ٪الا  أٸم٪الط٪  ث٫الهٲ  ٰثٔ٪اب٫  ٰب

َ٪ا ق٪ةڀٙ ث٫هٲ  ٸط٫يٰتن٪ت٬ ٫ُ  ٸقٸال٪ إ ٪ةٸ٬ٔ َ٪ا ى٫ك٪ةِّٕ» :  ٫ن٪ط٫ عٸ ُٰ ض٪غ٫ْل٪ ٓ٪ا  ٪ةٸ٬ٔ  اعةڀ
ِْ  ِم ْ  َوْبِعي َ  َْػْي َ  ُقسَِّم ْ  َلوْ  تَػْوَْةً  تَاَْ ْ  َلَقدْ »: قٸال٪ إ«ظ٪ى٪ت٬؟ ّ٪قٸس٬  اْلَمِديَنةِ  َأْه

ُهمْ  ْْ ، َلَوِوػَعتػْ َْ  َوَجػَدتْ  َوَهػ ٔذإ رحالالسٓا قالالخ«ِل يػ ِ  ِْنَػْفِسػَها َجػاَ تْ  َأفْ  ِمػػ ْ  َأْيَهػ

 .ضّاِ مػةه ّأبْ زاّز ّاعةمصٖ ّاعيػاٜٕد
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ٛ  أّ بالاؾي   ا٨نطاض ّحطم٘ ٙ  ا٢ تالسا ُ   ةال  ا٨غال٣و  يف حٔاتال
 ٓعتسٖ أٌ اعثؿط مً ٤حس ّعٔؼ اهلل خةقُ الىػاٌ  َْ مٷةق٘إ حطم٘
 مً اؿطاو اؿنل حاع٘ يف حتٙ محةتُإ اع  أمُ أّ أباِ كاٌ ّعْ  ةُٔإ
 ّاهلل أبالْاِإ  يتيالاِ   ٔنا عُ شىب ٢ ٤ُى ;الغقاطُ ٤مُ جيْظ  ٣ اععىٙ
 .د15: ا٨غطاٛر"ُأْخَرى وْزرَ  واِزرَةٌ  َتِزرُ  وال+:ٓقْل تعا 

 اؿٔالاٗ  حق  ةٙ اعٷرل حقْع اتراقٔ٘ مً( 6) ايازٗ ت٬كٲى٪ ّقس
٘ٻ  ٓقابةالَاإ  مالا  ْٓيتالس   ٣ اعرقطام بقٔ٘ أما ّاعينْإ ّاعثقاٛ  أٌ خاقال
 زّعٔ٘ ّال ٣ىام مياقؿام  يُ طم ثٯ قس ا٨يتَاض الباح٘ ال  ا٢ػاِ
 .أخطٚ

*** 
 

 الطفل مبكدو االحتفاء
 ىرَ شْ والبُ  السرور وإْداَّ تسميت ، إقساف وال ت  رند الطفْ قجّ  م 
 ْي  ْالتسوية اإلوبلمية الشريعة وت مر ْمولدُ، واالقتفاؿ ْ  والتهنئة ْمقدم ،

 أي يعْ أو ْالبنات، التس ُّط وُتَحرِّـ األمور، ه ُ ُْ يي والبنات البني 
 .يؤذيه  ييَّ

 
 :أمْض ث٣ث٘ ايازٗ ٍصِ ًتتهنٯ
 .اعٷرل تػنٔ٘ الحػاٌ -1
 .مبقسمُ ا٢حتراٛ -2
 .باعثيام اعتػدط  سو مع ّاعثيام اعثي  ب  اعتػْٓ٘ -3
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 ّقس اغتيسم يف شعك ال  اعيث  مً اعيكْم اعؿط ٔ٘:

ً ٚ ضّ  قالس , التسمية إحساى عو أما*  ٕ -  ثالاؽ  ابال اهلل  ضنال
  َ سِ حْ يُ  فْ أَ  دِ الِ وَ الْ  ق َ رَ  دِ لَ وَ الْ  جِّ قَ   ْ مِ  في إِ »: قال× ضغْل اهلل  أٌ - يَنا

ٕ اِ ّضرحسٓا حػالًإ  « َْ  َ أَ   َ سِ حْ يُ  فْ أَ وَ   ُ مَ اوْ  ٌ  ؾالعب  يف اعثَٔقال ُ إ ّا٨نالا  أخطيتال

٬ًإ داععّاٜس فنع يف ٕاهلٔثن ٰٛ أٸٰبٕ ّ٪ ٪ ُٰ ض٪غ٫ْل٫ قٸال٪: قٸال٪  اعسٲض٬ز٪ا  ×: اعةڀ
ػػػػػػػػمْ » َُ َي َُمْ  اْلِقَياَمػػػػػػػػةِ  يَػػػػػػػػػْوـَ  تُػػػػػػػػْدَرْوفَ  ِإ َُمْ  َوَأْوػػػػػػػػَماَِّ  َِْ ْوػػػػػػػػَماِئ  يََ ْقِسػػػػػػػػُنوا آَْائِػػػػػػػػػ

 .ٕدّاعساضم حثاٌ ّابً زاّز ّأبْ أمحس ضّاِحسٓا حػًإ ر«َأْوَماَُُّمْ 
٘  ايكطٖ اعقاىٌْ مً( ٘) ايازٗ تىكٯ ّقس ٙ  اعٷرالل  ؿنآال   ةال

ٙ  ميٷْٓ٭ا ا٢غه ٓيٌْ أٌ جيْظ ٢» :أىُ ٘  أّ ؼقال    ةال ٘  مَاىال  عيطامال
 .«اعسٓئ٘ عةعقاٜس ميا ٔ٭ا أّ اعٷرل
٬ً ,مبقدمٌ ءاالحتفا عو وأما * ٗٸ  ٸع٪  ض٪غ٫الْل٫  قٸالال٪ : قٸالال٪   غ٪ن٫ط٪
ُٰ ـُ »×:  اعةڀالال  َوُيْح َػػجُ  َوُيَسػػميق إالسيػػاِْعِ  يَػػػْوـَ  َرْنػػ ُ  يُػػْ َْحُ  َِْعِقيَقتِػػ ِ  ُمػػْرتَػَه ٌ  اْلغُػػبَل
 .دّاعةمصٖ ّاعيػاٜٕ زاّز بْأّ سمحأ ضّاِحسٓا قخٔذإ ر«رَْأُو ُ 

ٙ  اعتعةٔق  ايتع , والبهات البهني بني التسوية * ( 8) ايالازٗ   ةال
(ّ10.) 

ٌ   اب  قس, بالبهات التسخط عدم وأما * ٙ  اعيالطٓه  اعقالطح   ةال
ُ  يف باعثيام تػدٷَه قْو ْي  ِْػاألََُثق َأَقػُدُهم ُْشِّػرَ  وإَذا+: تعالا   قْعال  ظَػ

َُ ُ  ِْػ ِ  ُْشِّػرَ  َمػا ُوػوَِّ  ِمػ  الَقػْوـِ  ِمػ َ  يَػتَػػَواَرى  ِظػيمٌ َُ  وُهػوَ  ُمْسػَو اا وْجُه ُ   أَيُْمِسػ
ـْ  ُهوفٍ  َرَ ق َُُموفَ  َما َواَّ َأال التػَُّرابِ  ِيي َيُدوُّ ُ  َأ  .د59-58: اعيخلر"َيْح

 .اعٷرل حقْع اتراقٔ٘ يف مقابل ايازٗ هلصِ ّعٔؼ
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 اهلوية على اذتفاظ

 وجنسػػيت ، اوػػم ، ذلػػ  يػػي ْمػػا ُهويتػػ ، قر ػػ الحفػػا  يػػي الحػػج ل طفػػْ
 .والحهاري الديني اَتمائ  ور ق وثقايت ، لغت ، ُو ل  العائ ية، وِصبلت 

 
 ّتْيتالب   ياقالطٍاإ  ّؼالسز  اعٷرالل  ٍْٓ٘  ةٙ ايازٗ ٍصِ ست١كِّ
ً  اععسٓالس  يف ا٨غ٣و أكس ّقس  ةَٔاإ ّاؿراظ احةامَا ُ  مال  ىكْقال
 ّا٤قالْاو  ّاعؿالعْب  ا٤ماله  بال   ّاعتيالْ   ا٢خالت٣   احالةاو   ةٙ

ً  ا٢خت٣  ٍصا أٌ ً٪ٔٲّب٪ ّا٤عْاٌإ ّاعةغام ٘  مال ٌ  يف اهلل غالي  اعيالْ
 ـةالق  تثسٓل ٢ ّأىُ ّٓتعاض ْا عٔتآعرْا  ةَٔا اـةق  ٷط اع  ّ ٷطتُ
 النيػاسُ  أَيػَُّها يَا+:تعا  بقْعُ اؿقاٜق ٍصِ  ً ٓعثٯط اعيطٓه ّاعقطحٌ اهللإ

ُُم إَيا رٍ ذَ  مِّ  َخَ ْقَنا ُُمْ  وأََُثق َُ ًا وَجَعْ َنا َْ  ُيُعْو إ د13 :اؿجطامر"لِتَػَعػاَرُيوا وقَػَبائِػ
َْ  َرُّػ َ  َيػاََّ  وَلوْ +ّقْعُ تعا :  ُمْ َتِ ِفػي َ  يَػَزالُػوفَ  وال واِقػَدةً  ُأميػةً  النيػاسَ  َلَجَعػ

 َهػاأَيػُّ  يَػا+ّقْعُ تعالا : إ د119-118 :ٍْزر"َخَ َقُهمْ  وِلَ ِل َ  َرُّ َ  ريِقمَ  َم  إال
ُوا َأف َرَسق قَػْوـٍ  مِّ  قَػْوـٌ  َيْسَ رْ  ال آَمُنوا اليِ ي َ  َو َُ ًرا َي ُهمْ  َخيػْ  مِّػ  ََِساٌَّ  وال مِّنػْ
َُ ي  َأف َرَسق َِّساٍَّ  ًرا َي ُه ي  َخيػْ  .د11 :اؿجطامر"مِّنػْ

 ّثقا تَا ٍٔنيتَا ضعرط٬ ازاٜن٭ تػعٙ اعغطبٔ٘ اؿهاضٗ أٌ ح  يف
 .اؿهاضام مً غ ٍا  ةٙ ْكّاعػة اؿٔاٗ يف ّأغةْبَا

٘  يف ايازٗ ٍصِ ّٓقابل ٌ  اعٷرالل  حقالْع  اتراقٔال  (ٛ) إ(ٚ) ايازتالا
ٙ  تقتكطاٌ ّعييَنا ٘  ا٢غاله   ياقالط  شكالط   ةال  ّاعكال٣م  ّاؾيػالٔ



 64 يف اإلضالوــــــام الطفل ميث
ٖ  اعسٓ  ّا٢ىتناٛ ّاعثقا ٘ اعةغ٘ ال  تؿ اٌ ٢ّ اععاٜةٔ٘إ  إّاؿهالاض
: ٕكالالا٦ت (ٚ) ايالالازٗ  يَالالا طتعثٯالال اععاٜةٔالال٘ اعكالال٣م خكالالْم ّيف
 «.ض آتَنا ّٕتةقٽ ّاعسُٓ معط ٘ يف اؿق -ا٨مياٌ قسض- عُ ّٓيٌْ»

*** 

  
 األطفال بني التنييصالتفسقة و حتسيه

ـُ   ْػػػػي  التمييػػػػز أو التفرقػػػػة أَػػػػواع مػػػػ  َػػػػوع أي اإلوػػػػبلمية الشػػػػريعة ُتحػػػػرِّ
 الوصػػػػي أو والديػػػػ  أو الطفػػػػْ رنصػػػػر ْسػػػػبب التمييػػػػز أُػػػػاف وػػػػواٌَّ  األطفػػػػاؿ
ي هم أو ي ،ر  القاََو  رأيهم أو  ينهم أو لغتهم أو جنسيتهم أو جنسهم أو لَو

 أو ثػػػػػػروتهم أو االجتمػػػػػػاري، أو العرقػػػػػػي أو القػػػػػػومي أصػػػػػػ هم أو السياوػػػػػػي،
 التمييػػز هػػ ا خبللػػ  مػػ  يبػػدو آخػػر وضػػع أي أو مولػػدهم، مَػػاف أو رجػػزهم،

 .خبليًا لؤلقَاـ الشررية
 

 اعتنٔٔالع اعترطق٘ أّ   أىْا مً ىْ  أٖ ؼطٓه  ةٙ ايازٗ ٍصِ تيلٯ
 اعؿطٓع٘ مثازٟ مً ٓعسٳ اعيخْ ٍصا  ةٙ اعتنٔٔع ّؼطٓه إا٤طرال ب 

ٌ  يف اعيكْم تْاتطم  قس اعقٷعٔ٘إ ٘  اعيالطٓه  اعقالطح ٘  ّاعػالي  اعيثْٓال
٘  اؿقالْع  يف امجٔع٭ال  اعثؿالط  بال   اعيامة٘ ايػاّاٗ تقطٓط  ةٙ  ا٨ىػالاىٔ
 امجٔع٭ال  خةقَاله  ٖاعالص  ضبَه ّأٌ ّاحسإ أقةَه أٌ ال  ااغتياز٭ اععام٘
٘  أّ عٌْ زٌّ ّحسٍا اعكر٘ بَصِ ّبئُ حزو كطو ّأىُ ّاحسإ  أّ ثقا ال
ُ  يف ّيتالل   الع  اهلل ٓقالْل  شعالك  ّيف حخالط  اىتناٛ أٖ أّ حهاضٗ  كتابال
ريْمنَػػا وَلَقػػدْ + :اعيالالطٓه ـَ  َْنِػػي َُ  مِّػػ َ  وَرَزقْػنَػػاُهم واْلَبْحػػرِ  البَػػػرِّ  ِيػػي وَقَمْ نَػػاُهمْ  آَ 
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ِثيػػرٍ  َر َػق اُهمْ وَيهيػػْ نَ  الطييِّبَػاتِ  ّٓقالالْل  إد70 :ا٨غالالطاٛر"تَػْفِهػيبل َخَ ْقنَػػا مِّميػ ْ  َُ
َُمُ  اتػيُقوا النياسُ  أَيػَُّها يَا+ تعا : َُم اليِ ي َرْي َها وَخَ جَ  واِقَدةٍ  َػيْف ٍ  مِّ  َخَ َق  ِمنػْ
ُهَما وَْ ي  َزْوَجَها ِثيًرا رَِجاال ِمنػْ  .د1 :اعيػاٛر"وََِساًَّ  َُ

ػمْ  ِإفي  َأالَ  إالنيػاسُ  أَيػَُّهػا يَػا» :اعْزا  خٷث٘ يف×  اعطغْل ّٓقْل َُ  َرْي
ُُمْ  َوِإفي  َواِقػػػدٌ  َْ  الَ  َأالَ  َواِقػػػدٌ  أََْػػػا  َر َػػػق ِلَعَجِمػػػي   َوالَ  َأْرَجِمػػػي   َر َػػػق ِلَعَرِْػػػي   َيْهػػػ
ْقَمػػرَ  َوالَ  َرَرِْػػي   ََ رحالالالسٓا «ىِْػػالتػيْقوَ  ِإالَ  َأْقَمػػرَ  َر َػػػق َأْوػػَو َ  َوالَ  َأْوػػَو َ  َر َػػق أِل

ضنالٕ اهلل  - غعس بً ّقٔؼ حئف ابً غَل إ ّ ًأمحسد ضّاِقخٔذإ 
ُ  مطم  يسماّقف ×  اهلل ضغْلأٌ  - يَنا  َٓالْزٖإ  يتيالاظٗ   ةٔال
 أَلَْيَسػ ْ » : ٸقٸال٪ «اهلل ضغْل ٓا َْٓزٖ يتياظٗ الىَا» :أقخابُ أحس  قال
إ ّشعالالك كةالالُ غالال٣  مالالا اغالالتثيتُ اعثدالالاضٖد رحالالسٓا قالالخٔذإ ضّاِ«ََػْفًسػا
 .(1)٘ ا٨غ٣مٔ٘اعؿطٓع

 متٔٔع زٌّ مجٔعا اعياؽ تؿنل مٷةق٘ ا٨غ٣و يف ا٨ىػاىٔ٘ ّاعقٔه
َُمْ  وال+ : ٔقْل  إا٤ ساٛ مع حتٙ اىتقاٛ ٢ّ  َر َػق قَػْوـٍ  َيَنتفُ  َيْجرَِمني
 اعقالٔه  أٌ حال   يف ٍالصا  إد8 :اياٜالسٗ ر"ِل تػيْقػَوى َأقْػػَربُ  ُهوَ  اْرِدُلوا تَػْعِدُلوا َأال

ً  ال٢ اعثؿط ؾنٔع  ام٘ اقٔن٭ تعترب ٢ اعغطبٔ٘ هاضٗاؿ يف ا٨ىػاىٔ٘  مال
٘  معالآ   شام قالٔه  اعتٷثٔق  يس ّعييَا  قطإ اعيعطٓ٘ اعياحٔ٘  اىتقأٜال
ٛ  عػالب  ّؽتةالف  تتةٌْ ّىػثٔ٘ ٘  ّايكالاو  ا٤ٍالْا  ّحػالب  ايازٓال
 .ّا٤عْاٌ ا٤يتياؽ

                                       
( يعٓالالس مالالً اعتركالالٔل اىعالالط:  مٔثالالاع ا٤غالالطٗ يف ا٨غالال٣وإ مطيتالالع غالالابقإ ايالالصكطٗ  1)

 118 - 106إ م (9) إ(8) إ(7) إ(6) إ(5) إ(4)اعترػ ٓ٘إ ايْاز 
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٘  مً( ٕ) ايازٗ تقابل ٍّصِ ايازٗ  ّتيالاز  اعٷرالل  حقالْع  اتراقٔال

 .قٔاغتَا يف َامع تتٷابق
* * * 

  
 اليخية السعاية

 قػػػػج ولػػػػ  ْ وغػػػػ ، يمَػػػػ  صػػػػحي مسػػػػتوى ْػػػػ ر ق التمتػػػػع قػػػػج ل طفػػػػْ
 .الت هيْ وإرا ة والعبلج الوقاية مؤوسات اوت داـ

 
ٚ  بأ ةٙ اعتنتع يف اعٷرل حق  ةٙ ايازٗ ٍصِ تيلٯ ٕ  مػالتْ  إقالخ

ٌ  يف  كالةت  مً اتراقٔ٘ حقالْع اعٷرالل اعال     (24) ايازٗ تقابل ٍّٕ  بٔالا
٘  ّاعتالساب   اـسمام ٚ  ٍالصا  عتخقٔالق  ايٷةْبال  مل ّاعال   اعكالخٕإ  ايػالتْ
ُ  ضغه- ائثاع ٍصا عثٔاىَا ٓتعطض ٛ  - ةَٔالا  مْا قتال  اععالاو  بالاعيل  اكترالا
 .ّايػتقثةٔ٘ اؿاعٔ٘ اـسمام عيا ٘ اعؿامل ايٷةق

 خاق٘ ّعةٷرل ا نْم٭ ع٩ىػاٌ اعكخٔ٘ اعط آ٘ ْٕٓع ّا٨غ٣و
٘  اعقالْٗ  بياٛ  ةٙ اععنل ْٓيتب الش ق٘إ اٜ  يآ٘ ٌ  ايتيامةال  مبالا  ع٩ىػالا
ٌ   السٗ  ٍْ اؾػه ٤ٌ ;اعثسٌ قْٗ  َٔا  اعقٔالاو  ّيف اؿٔالاٗإ  يف ا٨ىػالا

قال: قال ضغْل اهلل  اهلل   ثس بً ٍّب  ًّ إاعؿط ٔ٘ باعتياعٔف
 إاَققاػ َرَ ْيػ َ  َولِنَػْفِس َ  َققاا، َرَ ْي َ  ِلَرِّ َ  ِإفي ..»: طْٓل حسٓا ننً× 

ْي  يََ ْرطِ  إَققاا َرَ ْي َ  َوأَلْهِ  َ  إ داعثداضٖ ضّاِ قخٔذإ رحسٓا«َققي ُ  َقج   ِذي ُُ
ػرٌ  اْلَقػِويُّ  اْلُمػْؤِم ُ »×: قالال: قالال ضغالْل اهلل      ً أبٕ ٍطٓطٗ ّ  َخيػْ

 مً ّكاٌإ دمػالةه  ضّاِرحسٓا قخٔذإ «الهيِعْيفِ  اْلُمْؤِم ِ  ِم ْ  ال ي ِ  ِإَلق َوَأَقبُّ 
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 َرػاِيِني ال يُهػمي  َوػْمِعي، ِيػي َرػاِيِني ال يُهػمي  َْػَدَِي، ِيي َراِيِني ال يُهمي » ×: ز اُٜ
َْ َ  ِإالَ  ِإَل َ  الَ  ََْصِري ِيي  .دزاّز أبْ ضّاِرحسٓا قخٔذإ «َأ

 اعكخٔ٘ اعقْا س مً اععسٓس×  اعطغْل أحازٓا تهنيت ّقس
ٙ  اؾػه قْٗ  ةٙ ؼا غ اع  ٘  اععةالْو  يف ّيتالس  حتال   ةاله  ا٨غال٣مٔ
ٙ  كامالل   ّتيعالالٔه باعيعا ال٘ ×  اعطغالْل  ّأمالالط إ«النبػوي الطػب» ٓػالن
 اعكخٯٕإ باؿجط ا٦ٌ ٓعط  ّما اععسّٚإ ّػيب ّاعتساّٖ اعتغصٓ٘
ُ  ا٨غ٣و يف ّاعقا سٗ اعثسىٔ٘إ اعطٓان٘  ةٙ ّحا  ايثالازضٗ  جيالب  أىال
ٕ  باليل  ٓكالٷسو  ٢ طايا ّمرٔس ىا ع يتسٓس كل بأخص  قٷعالٕإ  ؾالط 
 أحالق   َْ ّيتسٍا أىٙ اي١مً ناع٘ ّاؿين٘ إاخثٔث٭ ٢ّ اناض٭ ّعٔؼ
 ×:  اعطغْل ٓقْل شعك ّيف إبَا اعياؽ
َفُع َ  َما َرَ ق اْقِرصْ » -  ضّاِرحسٓا قخٔذإ «تَػْعَجػزْ  َوالَ  ِْال ي ِ  َواْوَتِع ْ  يَػنػْ

 .ٍطٓطٗد أبٕ  ً مػةه
سٓا حػالًإ  رحال «النيظَايَػةَ  ُيِحػبُّ  ََِظيػفٌ  الطِّْيػَب، ُيِحػبُّ  طَيِّػبٌ  ال ي َ  ِإفي » -

 .ّقامد أبٕ بً غعس  ً اعةمصٖ ضّاِ
 .ٍطٓطٗد أبٕ  ً اعثداضٖ حسٓا قخٔذإ ضّاِر«ُمِصح   َرَ ق ُمْمِر ٌ  يُورَِ في  الَ » -
  ً اعثداضٖ ضّاِرحسٓا قخٔذإ «ِيػَفاًَّ  لَػ ُ  أََْػػَزؿَ  ِإالَ  َ اًَّ  ال ي ُ  أََْػَزؿَ  َما» -

  .ٍطٓطٗد أبٕ
 َِْهػػا َوأََْػػػُتمْ  ِْػػَ ْر ٍ  َوقَػػعَ  َوِإَذا إتَػػْدُخُ وَها يَػػبلَ  ِْػػَ ْر ٍ  ِْالطيػػاُروفِ  َوػػِمْعُتمْ  ِإَذا» -

َها َتْ ُرُجوا َيبلَ   .دظٓس بً أغام٘  ً اعثداضٖ رحسٓا قخٔذإ ضّاِ«ِمنػْ
* * * 
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 ةــــاذتاىي لةـــاملعام

 العا لػػة الحاَيػػة المعام ػػة غيرهمػػا ومػػ  والديػػ  مػػ  ي قػػق أف يػػي الحػػج ل طفػػْ
 .لمص حت  قةالمحقِّ 

 
ٙ  ايازٗ ٍصِ تيلٯ ٘  يف اعٷرالل  حالق   ةال ٘  ايعامةال ٘  اؿاىٔال  اععازعال

٘  يف مقابالل  ايازٗ هلصِ ّعٔؼ يكةختُإ ق٘ا،قِّ  اعٷرالل;  حقالْع  اتراقٔال
ً  اععسٓالس   ةَٔا أكس الغ٣مٔ٘ خكْقٔ٘ ٤ىَا ٘  ا٤حازٓالا  مال  اعيثْٓال

 :اعؿطٓر٘

٬ً , احلانية املعاملة عو أما * ٌٲ  ٗٸقٸت٪از٪ أٸٰبٕ ع٪ ُٰ ض٪غ٫ْل٪ أٸ ×  اعةڀ
٪ٌ ْ٪ ٫ٓك٪ةِّٕ كٸا ٫ٍ ٘ٸ ح٪اٰملٮ ّ٪ ُٰ  ض٪غ٫ْلپ ٰبي٬ت ظ٪٬ٓي٪ب٪ ٰبي٬ت٪ أٹم٪ام٪   ٸالإپش٪ا  إ× اعةڀال

َ٪ا غ٪الالج٪س٪ َ٪الالا قٸالالاو٪ ّ٪الپش٪ا ّ٪ن٪الالع٪  ايْطالالأ يف ماعالالك ضّاِرحالالسٓا قالالخٔذإ .ح٪ن٪ةٸ

 .دّمػةه ّاعثداضٖ

٬ً ًپ يت٪اٰبطپ ّ ٪ ٗٸ ب٬ ُٰ ض٪غ٫ْلپ ع٪م٪ ق٪ةڀ٬ٔت٫ قٸال٪:  غ٪ن٫ط٪  ق٪ال٣ٸٗٸ ×  اعةڀ
ُٰ الپعٸٙ خ٪ط٪ج٪ ث٫هٲ( اععَط)ا٤ٹّعٸٙ  ٬ٍٰة ٫ُإ ّ٪خ٪ط٪يت٬ت٫ أٸ ٫ُ  م٪ع٪ ٌٮ   ٸاغ٬الت٪قٺث٪ةٸ  ّپعٺالس٪ا
٬ٖ ٓ٪ن٬ػ٪ذ٫  ٸج٪ع٪ل٪ ٍٰه٬ خ٪سٲ   ٸن٪ػ٪الذ٪  أٸى٪الا  ّ٪أٸمٲالا  قٸالال٪:  ّ٪اٰحالس٭اإ  ّ٪اٰحس٭ا أٸح٪ٰس
  .دمػةه ضّاِرحسٓا قخٔذإ خ٪سٶٖ.

ّ٬ً ٗٸ٫ٍط٪٬ٓ أٸٰبٕ  ٪ ٌٲ  ط٪ ً٪ ا٤ٸقٺط٪ ٪ أٸ ٕٲ  أٸب٬ك٪الط٪   ح٪الاٰبؼٿ  ب٬  × اعيٲٰثال
ً٪ ٫ٓقٸثٶل٫ ٌٲ»:  ٸقٸال٪ اعٺخ٪ػ٪ ٗٻ ٰعٕ الپ ٬ً  ٪ؿ٬ط٪ ْ٪عٸٰس ٰم ٫َه٬  ّ٪اٰحس٭ا قٸثٲةٺت٫ م٪ا اعٺ  إ«ٰمالي٬
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ُٰ ض٪غ٫ْل٫:  ٸقٸال٪ َي ُ »×:  اعةڀ أمحس  ضّاِحسٓا قخٔذإ ر«يُػْرَقمْ  الَ  يَػْرَقمْ  الَ  َم ْ  ِإ

 .دزاّز ّأبْ ّٖاعةمص ّمػةه ٖضاعثداّ

ّ٬ً ًپ يت٪اٰبطپ  ٪ ُٰ  ٪ث٬ٰس ب٬ ُٰ  ض٪غ٫الْل٫  قٸالال٪  -ضنالٕ اهلل  يَنالا  - اعةڀ  اعةڀال
َُمْ  َر َػػػق تَػػػْدُروا الَ »×:  ػػػمْ  َر َػػػق تَػػػْدُروا َوالَ  ،أََْػُفِسػػػ ُُ  َر َػػػق تَػػػْدُروا َوالَ  ،َأْواَلِ 

َُمْ  َُمْ  َرَ ق َتْدُروا َوالَ  ،َخَدِم ٍْ  َواَرةَ  َوتَػَعاَلق تَػَباَرؾَ  ال ي ِ  ِم ْ  واتُػَواِيقُ  الَ  َأْمَواِل  ََػْي
ػمْ  يَػَيْسػَتِجيبَ  َرطَاٌَّ  ِييَها َُ ّ  ضّاِرحسٓا قخٔذإ «َل ْ  مػالةه أمحالس  ّابالً   زاّز ّأبال

 .دمايت٘ ّابً حثاٌ

ًپ , املعاملة يف العدالةوأما  * ٌپ ع٪ ًپ  اعيٳع٬ن٪ا ضنالٕ اهلل  - ب٪ٰؿال ٿ  ب٬ال
ٕٲ ت٪ك٪سٲع٪: قٸال٪ - يَنا ُٰ ٰبث٪ع٬ پ أٸٰبٕ  ٪ةٸ ٕ   ٸقٸاعٸت٬ إم٪اٰع ٗٹ  أٹمٶال  ٰبي٬الت٫   ٪ن٬الط٪
٘ٸ ّ٪اح٪ َپس٪ ح٪تٲٙ أٸض٬ن٪ٙ ٢ٸ» :ض٪ ُٰ  ض٪غ٫ْل٪ ت٫ؿ٬ ٕ   ٸالاى٬ٷٸةٸق٪ إ «× اعةڀال ٙ  أٸٰبال  الپعٸال
ٕٶ َپس٪٫ِ×  اعيٲٰث ٫ُ  ٸقٸال٪ إق٪س٪قٸٰتٕ  ٪ةٸٙ ٰع٫ٔؿ٬ ُٰ ض٪غ٫ْل٫ عٸ  َهَ ا َأيَػَعْ  َ »×:  اعةڀ
  ٸط٪يت٪الع٪ إ «َأْواَلِ ُُمْ  ِيي َواْرِدُلوا ال ي َ  اتػيُقوا»: قٸال٪إ «٢ٸ»: قٸال٪ إ«ُُ ِِّهمْ  َِْوَلِدؾَ 
٘ٸ ٰتةٺكٸ  ٸط٪زٲ أٸٰبٕ  .دحسٓا قخٔذإ ضّاِ اعثداضٖ ّمػةهر.اعكٲس٪قٸ

 .ّاعيةن٘ ن٘إّاعثػ٬ ّاؿياٌإ اععٷاٛإ يف اععسل ّٓيٌْ
* * * 
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 الفساغ بوقت االضتنتاع

 واالوػتمتاع الراقة، يي قق  س بيُ  يبل طفولت ،ْ االوتمتاع قج ل طفْ
ة واالوػػػتجماـ األلعػػػاب ومزاولػػػة الفػػػراغ، ْوقػػػ   الحيػػػاة يػػػي ْحريػػػة والمشػػػاُر

مػػع إْعػػا ُ رػػ  ووػػائْ ، هويتػػ  ويحفػػ  وػػن  مػػع يتناوػػب ْمػػا والفنيػػة الثقاييػػة
ًا  .ال هو المحـر يرًرا وقاََو

ٙ  ايالازٗ  تيل   ا٢غالتنتا  ّيف ا٢غالتجناوإ  يف اعٷرالل  حالق   ةال
ْ  قالْضِإ  بيا ٘  طاغُ بأّقام ٖ   امالل  ٍّال  تؿالئل  يف  عالال  تطبالْ
 .اعٷرْع٘ غيْام يف ا٨ىػاٌ ؾدكٔ٘

 ّتيالاز حقالْع اعٷرالل    اتراقٔ٘ مً (31) ايازٗ تقابل ايازٗ ٍّصِ
 .اعكٔغ٘ يف معَا تتٷابق

 ال  أحازٓا كث ٗ ميَا: ٍصِ ايازٗ ّقس اغتيسم

 اهلل ضغالْل  أٌ -ضنالٕ اهلل  يَنالا  - غرٔاٌ أبٕ بً معآّ٘  ً
ضّاِ ابً أبٕ اعالسىٔا  رحسٓا نعٔفإ « لَػ ابَ صَ تَ يَ  ْ يػَ  يّ بِ صَ   ُ لَ  افَ َُ   ْ مَ » :قال× 

ً  اعرالطزّؽ  يف ٕاعالسٓةن  أخطيتُيف كتاب اععٔال ّ ً إ ّد ػالاكط  ّابال   يتالابط   ال
ْ ×  اعييب  ةٙ زخةت: قال ٕ  ٍّال ٙ  نؿال ٘   ةال ٙ  إأضبعال  ظَالطِ  ّ ةال

 ُْ الجَمػػ مَ ْعػػَِ »: ٓقالالْل ٍّالالْ -ضنالالٕ اهلل  يَنالالا- ّاؿػالال  اؿػالالً
َُما، إ اعيالث   ايعجاله  يف ٕاعٷرباىال  اِّضرحسٓا نعٔفإ «امَ تُ َػْ أَ  الِعْدالف َوَِْعمَ  َجَمُ 

إ دّقالال:  ٔالُ مػالطّح أبالْ ؾالَابإ ٍّالْ نالعٔف        اععّاٜالس  فنع يف اهلٔثنٕ أخطيتُّ
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 ةٌ ا َ زيَػ ُِ رِ غَ ِصػ يِيػ يِّ بِ الصيػ ُرَراَمػةُ »: قال×  اهلل ضغْل أٌ  أىؼ ضّّٚ
ً  ا٤قْل ىْازض يفاعةمصٖ  اؿئه ضّاِر«ُرِ بَػُِ  يْ ِيػ  ِ  ِ قْ رَ  يْ يِ  ّ   ال ً   نالط ٖ  بال  معالس

ً  ماعُٔأ يف ايسٓ  مْغٕ بْأّ إكطب ٕ ّضمالع   أىالؼإ   ال  اؾالامع  يفال  قالختُ   اعػالْٔط
 ضغْلإ ّكاٌ اعةعب يف ّاعيؿاط ّاؿطك٘ اؿْٔٓ٘: ٘ٹام٪ط٪ّاعع٫ إداعكالغ  
ً  ٓقابةُ يً ٓقْل×  اهلل ـُ  يَػا»: ا٤طرالال  مال رحالسٓا  «اْلَعػبْ  اْذَهػبْ  غُػبَل

ٛ٭ اعكالالخاب٘ ّأٌإ حػالالًإ ضّاِ اعثدالالاضٖ يف ا٤زب ايرالالطزد ×  بالالاعييب اقتالالسا
٘  اعةعب ٤ٍنٔ٘ اّتقسٓط٭ ٌ  كالاىْا  اعةبْٓال  اعةعالب  ال  أطرالاهله  ٓالس عْ

 اععثْا إب  ٓا»: عْعسِ ٓقْل اععب  بً  طّٗ ّكاٌ  ةُٔإ ّٓؿجعْىَه
 :قالال  البالطأٍه  بً مغ ٗ ّ ً إ«اعةعب بعس ال٢ تيٌْ ٢ ايطّٛٗ  إٌ
ٌ  :أٖإ «كةالَا  اعةعب يف عيا كٌْٓطخٶ أقخابيا كاٌ»  ّقالال إ عةكالثٔا
٘   نط باعٷطٓق  نط ابً مع مطضم»: ٘ قث أبْ ٌ  بغةنال   الأخطج  ٓةعثالْ

 .اعةعب يف ىؿاطَه  ةٙ هله اتؿجٔع٭ ;« أ ٷاٍه زضٍن 

إْعػا  الطفػْ رػ  ووػائْ ال هػو المحػـر »ّىكٯت ايازٗ  ةٙ نطّضٗ: 
ًػا ٌ با بؿطط أٌ ٢ ٓتهنٯً نطض٭ اعةعب مثاح  إ«يػرًرا وقاََو بالأٌ   إىػالا

ٌٿ ٓػثب نالطض٭ا ع أّ  ٓتأشٲٚ بَصا اعةعبإ إ ّأ٢ ٓال١زٖ ال  نالٔا    ٔالْا
مالإ ٢ّ ٓيٌْ حطام٭ا يف شاتُ كاعقناضإ ٍّصا ا٨بعاز ٓقع  ةٙ  الاتق  
يَػا +ايػْٝل  ً تطبٔ٘ اعٷرل مً ا٤ب ّمِْإ قالال اهلل  ٪العٲ ّيتاللٲ:    

ْم ََػػارً  أَيػَُّهػا الَػػِ ي َ  َُ ْم وَأْهِ ػػي َُ َهػػا آَمنُػػوا قُػػوا أََُفَسػػ ا وُقوُ َهػػا النيػػاُس واْلِحَجػػارَُة َرَ يػْ
ٌة ِغبلٌ  ِيداٌ  ال يَػْعُصوَف ال يَ  َما َأَمَرُهْم ويَػْفَعُ وَف َمػا يُػػْؤَمُروفَ  ََ  اعتخالطٓه: ر"َمبلِئ

ٕٯ قالإ د6 ٬ْعُ:    ٪ٰة ْم ََػارً +ٰ ٕ قٸ َُ ْم وَأْهِ ػي َُ  ٪ةِّن٫الْا  » :قٸال٪ "اُقوا أََُفَس
٬ٍٰةالالٔيٹه٬ خ٪٬ٔالالط٭ا ٍٰالالسٮإ ّرالغالاليازِ قالالخٔذإ ضّاِ اؿالالاكهد«أٸ قٹالالْا » :قٸالالال٪ م٫ج٪ا
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٬ٍٰةٔيٹه٬ ّ٪أٸ ٫ٍه٬ :أٸى٬رٹػ٪يٹه٬  ّ٪أٸزٶب٫ْ  ُٰ ْ٪ٚ اعةڀ ٬ٍٰةٔيٹه٬ ٰبت٪قٺ ّ٪أٸ ٬ّق٫ْا أٸى٬رٹػ٪يٹه٬  رأثط «أٸ

ٕٳقخٔذإ ضّاِ  ٗٹ إّاعثداضٖ تعةٔقٻاد اعٺٰرط٬ٓ٪اٰب ُ  » :ّ٪قٸال٪ قٸت٪از٪ ٰ٘ اعةڀال ٫ٍه٬ ٰبٷٸا ٪ال  إم٫ط٫ّ
٬ً م٪ع٬ٰكٔ٪تُ ٫ٍه٬  ٪ ٬ْ ٪َ  .رأثط قخٔذإ ضّاِ  ثس اعطظاع يف مكيرُد«ّ٪اى٬

* * * 

  
 الوجداٌو الفهس حسية

يػػػة الشػػػررية الهػػػواْط قػػػدو  يػػػي ل طفػػػْ -ٔ  قريػػػة يػػػي الحػػػج والقاََو
 .يي رراية يطرت  التي ولد ر يها الحج ول  ،دافجْ والوُ  الفَر

ًػػػايػػػرًرا و  ررايتػػػ  رػػػ  والمسػػػئولي  ول والػػػدي  -ٕ  ور ػػػيهم ققػػػوؽ قاََو
 قدراتػ  مػع تنسػجم ْطريقػة قق  لمماروة الطفْ توجي  يي واجبات
 .الحقيقية ومصالح  المتطورة

 
ٙ  ايالازٗ  ٍصِاعرقطٗ ا٤ّ  مً  تيلٯ ٘  يف اعٷرالل  حالق   ةال  حطٓال
 اعثسٍٕ ًّمإ ض آ٘  ٷطتُ اع  ّعس  ةَٔا يف ّحقُ ّاعْيتساٌ اعريط
 .ّاعقاىْىٔ٘ اعؿط ٔ٘ اعهْابط حسّز يف اؿقْع ٍصِ مماضغ٘ تيٌْ أٌ

 .اتراقٔ٘ حقْع اعٷرل مً (14) ايازٗ تقابل ايازٗ ٍّصِ
 حمالطٗ  بيكْم ّا٤زٓاٌ اععقاٜس حطٓ٘ تقطض ا٨غ٣مٔ٘ ّاعؿطٓع٘

 :تعا  قْعُ يف ّ سٓسٗ
َراَُ  ال+ - ُْ ي ِ  ِيي إ  .د256 :اعثقطٗر"الَغيِّ  ِم َ  الرُّْيدُ  تػيبَػيي َ  َقد الدِّ
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ِرُُ  َأيَ ََ َ  َجِميًعا ُُ ُُّهمْ  اأَلْر ِ  ِيي َم  آلَم َ  َرُّ َ  َياََّ  وَلوْ + - َْ  النياسَ  ُت
ُوا َقتيق َو َُ  .د99 :ْٓىؼر"ُمْؤِمِني َ  َي

ُفرْ  َياََّ  وَم  يَػْ يُػْؤِم  َياََّ  َيَم + - َْ  .د29 :اعيَفر"يَػْ َي
 اعتعث  ّحطٓ٘ اعريط حطٓ٘  أّ باب مً تقتهٕ اععقٔسٗ ّحطٓ٘
 يف اؿالق  ٍالصا  اعقطحٌ ١ٓكس شعك ّمع اعطأٖإ البساٛ حطٓ٘ أّ
 :تعا  قْعُ

َْ  َرُّ َ  َياََّ  وَلوْ  + -  َم  إال ُمْ َتِ ِفي َ  يَػَزاُلوفَ  وال واِقَدةً  ُأميةً  النياسَ  َلَجَع
 .د119-118: ٍْزر"َخَ َقُهمْ  وِلَ ِل َ  َرُّ َ  ريِقمَ 

ػػافَ  وَمػػا + - ِ َمػػةٌ  ولَػػْوال يَػػاْختَػَ ُفوا واِقػػَدةً  ُأميػػةً  إال النيػػاسُ  َُ  ِمػػ  َوػػبَػَق ْ  َُ
نَػُهمْ  َلُقِهيَ  ريِّ َ   .د19 :ْٓىؼر"َيْ َتِ ُفوفَ  ِيي ِ  ِييَما َْػيػْ

َُمْ  َواْخِتبلؼُ  َواأَلْر ِ  السيَمَواتِ  َخْ جُ  آيَاتِ ِ  َوِم ْ  + - َُمْ  أَْلِسَنِت  "َوأَْلَواَِ
 .د22 :اعطّور

ً  مً ّأعػيتَه أحْاهله يف اعياؽ   اخت٣  اعيالٌْإ  يف اهلل غالي
 ا٤ َاو اخت٣  باعهطّضٗ ٓقتهٕ ما ٍّْ إتثس٣ٓٻ اهلل عػي٘ ػس ّعً

 مً قْو عيل اعتعث  ّحطٓ٘ اعطأٖإ حطٓ٘ يف اؿق ّٓػتةعو ّا٤ ياض
 ايقطضٗ اؿسّز يف ا٤ طاز مً  طز ّعيل إا٤مه مً أم٘ ّعيل ا٤قْاو
 . ّقاىْى٭ا اؾط ٭

ٛ  ّحطٓ٘ ٖ  البالسا ٘  عٔػالت  ا٨غال٣و  يف اعالطأ ً  ىابعال  ميٷةقالام  مال
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٘  حطٓ٘ أّ مكةخٔ٘ أّ  طزٓ٘ ؾدكٔ٘ ْ  كنالا  حالسّزإ  بغال   مٷةقال  ٍال
 اع  اعؿط ٔ٘ ّاعهْابط ططٹبا٤ٹ سٗمقٔٯ ّعييَا اعغطبٕإ اعريط يف اؿال
 اؿطٓ٘ ٍصِ  إٌ شعك ّضغه ػاّظٍاإ جيْظ ٢ ّاع  ا٨غ٣وإ ّنعَا
 ٍاٜل بقسض ػهّتتٯ اؿٔاٗ ؾٌْٝ مً ٚاعيرب ػاح٘اي تأخص ا٨غ٣و يف
٘  اعػع٘ مً  ٬ٰٕ ال  ل٪ق٬ال ا٤ٸ ٌٲأٸ» :بقا السٗ   نال٣ٻ  إّاعؿالنْل  ّاععنْمٔال
ٰٛٔ٪ؾ٬ا٤ٸ  باعثْابالت  قالسّزٗ  ّاعهالْابط  ططٹال ا٤ٹ تةالك  ٤ٌّ ;«٘اح٪ب٪ا٨پ ا

 اعؿالطٓع٘إ  قْا س  ً اـطّج  سو عا٢م ّمقٔسٗ اعؿط ٔ٘إ اعقٷعٔ٘
٘  يف أّ اؾنا ٘ مكةخ٘  ةٙ أّ  تةالك  تكالثذ  عٔالا  اعهالطّضٗ  حاعال
 ا٨غال٣و  يف اعطأٖ حطٓ٘ ٫ٓقٸٔٶس٫ ٢ّ  اضن٘إ اغتثيأٜ٘ قْٔز فطز ططٹا٤ٹ

ٕ  ايرَالْو  يف ّا٦زاب اععالاو  اعيعالاو  بقْا س ٓعط  ما غْٚ  اعقالاىْى
 .اؿسٓا

* * * 

  
 رـــالتعب ةــــــحسي

ق مػػع تعػػاليم اإلوػػبلـ ، ْمػػا ال يتنػػايالتعبيػػر قريػػة يػػي الحػػج ل طفػػْ -ٔ
 .وآ اْ 

 واأليَػػار المع ومػػات أَػػواع جميػػع ط ػػب قريػػة الحػػج هػػ ا ويشػػمْ -ٕ
 وقريػة والوطنيػة، والدي  األخبلؽ مبا ئ مع تتنايق ال التي القويمة
 ووػػي ة ْ يػػة أو ْػػالف  أو ْالَتاْػػة، أو ْػػالقوؿ وػػواَّ وإذارتهػػا ت قيهػػا
 .ال هنية وقدرات  لظروي  مناوبة أخرى
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 رػػ  ْحريػػة التعبيػػر قػػجُّ  ال اصػػة آرائػػ  تَػػوي  ر ػػق القػػا ر ْول طفػػ -ٖ
 الطفػػْ آراَُّ  وتُػػوَلق ت صػػ ، التػػي المسػػائْ جميػػع يػػي اآلراَّ، ت ػػ 

هج ، الطفْ، لس  ويًقا الواجبَ  االرتبارَ   .الحقيقية ولمصالح  َو
 وػمعتهم، أو الغيػر، ققػوؽ اقتػراـ وػوى الحريػة هػ ُ م  يحدّ  وال -ٗ

 أو العامػػػػة، الصػػػػحة أو العػػػػاـ النظػػػػاـ أو الػػػػوطني، األمػػػػ  قمايػػػة أو
 .العامة اآل اب

 
 ّاعتعث  حضاُٜإ تيًْٓ حطٓ٘ يف اعٷرل حق  ةٙ ايازٗ ٍصِ تيلٯ

 ايالازٗ   ةٙ اعتعةٔق ٓطايتع) ّتةقَٔا ّا٤ ياض ايعةْمام ّطةب  يَا
إ ّىكالت ايالازٗ  ةالٙ أٌ    (اعريالط  ّحطٓ٘ اععقٔسٗ حطٓ٘ بؿأٌ اعػابق٘

 .ٌ مبا ٢ ٓتيا ٙ مع تعاعٔه ا٨غ٣و ّحزابُ حطٓ٘ اعتعث  تيْ

ٟ  مع تتيا ٙ ٢ قْن٘ تيٌْ بأٌ ا٤ ياض ايازٗ ّقرت ّقس  مثالاز
 حضاٛ تالْ  )  ثالاضٗ  ال  ايالازٗ  أنا ت كنا. ّاعْطئ٘ ّاعسًٓ ا٤خ٣ع
ٌ  أٌ( ّىهجُ عػيُ ّ قٻا اعْايتب ا٢ تثاض اعٷرل  ّ قٻالا  كالصعك  ٓيالْ
 ّاعالساِ  -بساٍ٘- ٍاض٫سٶقٸ٫ٓ اؿقٔقٔ٘ ايكةخ٘ ٍّصِ إ(اؿقٔقٔ٘ يكاؿُ)
ً  أقالسض   َه إض آتُ  ً ايػْٝعٌْ أّ ٙ  اعٷرالل  مال  ٍالصِ  ؼسٓالس   ةال

 .ايكةخ٘

اتراقٔالال٘ حقالالْع  مالالً (13) إ(12) ايالالازت  تقابالالل ايالالازٗ ٍّالالصِ
 .اعٷرل

* * * 
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 نةث ةث نةفصا

 الشخصية األحوال وقـــحق
 

 

ٓتخس  ٍصا اعركل  ً بع  حقْع ا٤حْال اعؿدكٔ٘ 
إ ّشعك مً ٘الالاعيرقإ ّاؿهاى٘إ ّا الاعطنإ ّبالاعيػرل ّميَا: عةٷ

 خ٣ل أضبع مْاز.

 
 بـــــــــاليط

 .الشرريي  وأم  أْي  إلق االَتساب يي الحج ل طفْ -ٔ
 اَتسػػاب يػػي تشػػَ  التػػي المماروػػات -ذلػػ  ر ػػق ْنػػاَّ- ـُ رُ ْحػػوتَ  -ٕ

حوُ األرقاـ ُاوتئجار أْوي ، إلق الطفْ  .َو
ـُ  النسب ثبوت يي َبعوتُػتي  -ٖ   .اإلوبلمية الشريعةِ  أقَا

 
٘  إاعٷرالل  ىػالب  مبْنالْ   ايازٗ ٍصِ تَتهٯ ٘  ّاعؿالطٓع  ا٨غال٣مٔ

 .خاق٘  يآ٘ ايْنْ  ٍصا ٕتْع
 تَػْعَ ُموا ليمْ  يَنف ال ي ِ  ِرندَ  َأْقَسطُ  ُهوَ  آلَْائِِهمْ  اْ ُروُهمْ +: تعا  اهلل ٓقْل

َُمْ  آَْػاَُّهمْ  َُ ي ِ  يِيػػ يَػنْخَوا َُمْ  الػدِّ َُمْ  ولَػْي َ  وَمػػَوالِي  ِْػػ ِ  َأْخطَػْ ُتم ِييَمػػا ُجنَػاحٌ  َر َػػْي
 َِ َُمْ  تَػَعميَدتْ  ميا وَل افَ  قُػُ وُْ  .د5 :ا٤حعابر"اريِقيمً  اَغُفورً  ال ي ُ  وَُ

٘  ٗ السٯ  ّ طنالت  إااععى ا٨غ٣مٔ٘ اعؿطٓع٘ متحطٯ ّقس  عةنٷةقال
 اىقهالاَٜاإ  بعس ال٢ بآخط تتعّج أٌ هلا جيْظ ٢ ظّيتَاإ  يَا ّايتْ ٙ
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ٌ  ّا تالرب  ا٤ىػالابإ  اخت٣ط ععسو ً  ا٤ىػالاب  حرالغ  ا٤قالْعْٔ  مال
 .اعؿطٓع٘ مقاقس
 ا يَرػق َمػ ْ »×:  ضغالْل قال: قال  ّقام  أبٕ بً غعس  ًّ

َي ُ  يَػْعَ مُ  َوُهوَ  أَِْي ِ  َغْيرِ  ِإَلق رُ  َأ ـٌ  َرَ ْيػ ِ  يَاْلَجنيةُ  أَِْي ِ  َغيػْ رحالسٓا قالخٔذإ ضّاِ   «َقػَرا

 (1) .ضٖ ّمػةهداعثدا
 .اعٷرل حقْع اتراقٔ٘ يف ايازٗ هلصِ مقابل ْٓيتس ٢ّ

* * * 

 
 اعــــــــــالسض

 مصػ حة ذلػ  مػ  منػع إذا إال أمػ ، ترضػع  أف يي الحج الرضيع ل طفْ
 .لؤلـ الصحية المص حة أو الرضيع،

 
  السا   ٔنالا  أمُ مً اعطنا ٘ يف اعٷرل حق  ةٙ ايازٗ ٍصِ تيل

٘  ّايكةخ٘ اعطنٔع مكةخ٘ ٬ٕت٪اعٸح٪ ٌ  عال٥وإ  اعكالخٔ ٌ  ٍّاتالا  اؿاعتالا
: شعالالك  ةالالٙ اعيالالطٓه اعقالالطحٌ ىالالل ّقالالسإ اـالالربٗ أٍالالل زٍناخالالسٯ٫ٓ

ػػػػػػػػػاِمَ ْي ِ  َقػػػػػػػػػْولَْي ِ  َأْوالَ ُهػػػػػػػػػ ي  يُػْرِضػػػػػػػػػْع َ  واْلَوالِػػػػػػػػػَداتُ +  يُػػػػػػػػػِتمي  َأف َأرَا َ  ِلَمػػػػػػػػػ ْ  َُ
 .د233: اعثقطٗر"الريَضاَرةَ 

ٌ   نطنالع عة اعرٷالط  اعؿطٓع٘ أباحت كنا  مطا الاٗٻ  يف ىَالاض ضمهالا

                                       
( يعٓالالس مالالً اعتركالالٔل اىعالالط:  مٔثالالاع ا٤غالالطٗ يف ا٨غالال٣وإ مطيتالالع غالالابقإ ايالالصكطٗ  1)

 .137 - 135م  إ(18)اعترػ ٓ٘إ ايازٗ 
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ٛ  ّ ةَٔالا  اعطنٔع يكةخ٘  يف ايالازٗ  هلالصِ  مقابالل  ْٓيتالس  ٢ّ .اعقهالا
 ت١كس اؿسٓث٘ ّاعيرػٔ٘ اعٷثٔ٘ اعثخْ  أٌ ضغه اعٷرل حقْع اتراقٔ٘
 .اعٷثٔعٔ٘ اعطنا ٘ أٍنٔ٘

* * * 

  
 اىةـــــــــاذتط

 - ضػػػمّ  أي- ْحهػػػاَت  يقػػػـو مػػػ  لػػػ  يَػػػوف أف يػػػي الحػػػجّ  ل طفػػػْ -ٔ
يتػػػ ، تنشػػػئت ، ر ػػػق والقيػػػاـ  والنفسػػػية، الحيويػػػة قاجاتػػػ  وقهػػػاَّ وتْر
 الشػػػريعة ألقَػػػاـ ويًقػػػا ثػػػم مػػػ  ت يهػػػا طف هػػػا ْحهػػػاَة قػػػجأ واألـ

 .اإلوبلمية
 وذوي وال قطػػػػػػػاَّ، األيتػػػػػػػاـ، األطفػػػػػػػاؿ الحهػػػػػػػاَة َظػػػػػػػاـ ويشػػػػػػػمْ -ٕ

 أو مؤقتػػػػة ْصػػػػفة والمحػػػػرومي  والبلجئػػػػي ، ال اصػػػػة، االقتياجػػػػات
حوُ ْالطر  والمقهوري  العائ ية، همْيئت م   ائمة  .َو

 ققػػػوؽ تَفػػػْ ولَنهػػػا ي،التبنّػػػ َظػػػاـ اإلوػػػبلمية الشػػػريعة تجيػػػز وال -ٖ
اف اَتماؤهم لؤلطفاؿ صورها َْاية االجتمارية الرراية  .أيااُ 

 الػػػدرم ْتػػػويير إالدولػػػة ومنهػػػا إُايػػػة المجتمػػػع مؤوسػػػات وتقػػػـو -ٗ
ة البلزمة وال دمات   .ْواجباته  ياـالق ر ق الحاضنات لمعاَو

 أو رنهما الطفْ يصْ يمَ  وال أواًوا، الحهاَة صاقبا الوالداف -٘
 .ْقدرها تقدر والهرورة راجحة، لهرورة إال أقدهما ر 
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 ومصػػالح ، الطفػػْ، ررايػػة رػػ  ْينهمػػا ْالتشػػاور مسػػئوالف الوالػػداف -ٙ
يفيػػػػة  االجتماريػػػػػة الررايػػػػة ْجهػػػػػة يسػػػػتعينا أف ويمَػػػػػ  ،معيشػػػػت  ُو

 وهػػػ ُ الررايػػػة، ت ػػػ  لتحقيػػػج الحاجػػػة رنػػػد القهػػػاَّ أو الم تصػػػة
 .المص حة

 القهػػػػػائي واالختصػػػػػاص ال بػػػػػرة أهػػػػػْ يقػػػػػدرها الطفػػػػػْ ومصػػػػػ حة -ٚ
 .قدة ر ق طفْ َْْ المحيطة الظروؼ ويج والطبي واالجتماري

 
 ٤حيالاو  ّ قٻالا  عةكغ  اؿهاى٘ حق  ةٙ تيلٯ :(5) الفقرة *
 .اعؿطٓع٘

  ٝالام   السٗ  ٓؿالنل  اعيعالاو  ٍالصا  أٌأّنخت  :(3) والفقرة* 
ٌ  ّاعةقالٔط إ اعرقالطٗ  ٍالصِ   السزتَه  ممً ّغ ٍه كا٤ٓتاو ٕٯ  الىػالا  إحال
 شىالب  ٢ّّالٌ كاٌ مً اععىا  ا٨ىػاٌ حقْع بيا ٘ ا٨غ٣و يف ٓتنتع
ً  عةقٔط ٓرطض  اـٷاب بً  نط ّكاٌ ّاعساِإ اضتيثُ  ٔنا عُ  مال
ُ  زضٍاله  ماٜ٘ ايال بٔت ُ  اضظقٻال  ؾالَط  كالل  ّعْعٔال  ّجيعالل   ةٔالُإ  ٓعٔيال

 .ا٤طرال مً بغ ِ ٓػآُّ كربِ ّ يس ايالإ بٔت يف ّىرقتُ ضنا تُ

 اعٔتٔه مً أؾس ٓيْىٌْ قس ايازٗ يف ٗايصكْض اعرٝام ّبقٔ٘
 .اؿهاى٘ ال  حايتتَه يف ّاعةقٔط

 ّمعَه ّاعةقٷاٛ ا٤ٓتاو كراع٘ أٌأّنخت  :(2) الفقرةو* 
 ّض آتَه ا٤طرال مً ّغ ٍه (3) اعرقطٗ يف ايصكْضٗ اعرٝام غاٜط
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 اعصٖ اعتث إ ىعاو  ً ٓغ  اعصٖ ا٨غ٣مٕ اعيعاو متثل ا٢يتتنا ٔ٘إ

 ّحرعَا ا٤ىػاب ىقاٛ  ةٙ ؼطم اع  ا٨غ٣مٔ٘إ اعؿطٓع٘ ِطٳٰقت٫ ٢
 (1)اعؿط ٕ. أبُٔ غ  ال  اعْعس اىتػاب  ً ّتيَٙ ا٢خت٣طإ مً

 ّض آتَه ا٤طرال غاٜط مً ّغ ٍه اعرٝام ٍصِ كراع٘ ّتػتيس
 اعيراع٘ ٍصِ تعترب  سٓسٗإ ؾط ٔ٘ ىكْم ال  ا٨غ٣و يف يتتنا ٔ٘ا٢

 : اعيكْم ٍصِ ّمً إأٓ٭ا كاٌ اىتنا٠ٍه هله مقطض٭ا احقٻ ّاعط آ٘

ََ ِّبُ  اليِ ي َأرَأَْي َ  +: تعا  اهلل ٓقْل ي ِ  ُي  يَدُعُّ اليِ ي َيَ ِل َ   ِْالدِّ
ـِ  َرَ ق َيُحضُّ  وال  الَيِتيمَ  َِي ِ  طََعا  ّٓقْلإ د3 إ2 إ1 :ايا ٌْر" الِمْس
َِي َ  َققي ُ  الُقْرَْق َذا َيتتِ +: ّتعا  غثخاىُ ْْ َ  َواْلِمْس ِْ  َوا  :اعطّور"السيِبي

ِاْلَواِلَدْي ِ + :تعا  اهللٓقْل ّإ د38  واْلَيَتاَمق الُقْرَْق وِِْ ي إْقَساًَا ْو
ُِي ِ  ْْ ِ  ِْاْلَجْنبِ  صياِقبِ وال الُجُنبِ  واْلَجارِ  الُقْرَْق ِذي واْلَجارِ  واْلَمَسا  وا

 ِْ ََ ْ  وَما السيِبي َُمْ  َمَ  َُ  .د36: اعيػاٛر"أَْيَما

 اهلل ضغْل قال :قال  غعس بً غَل ضّاِ  ٔنا×  ّاعطغْل
 بٔيَنا ج٪ّ طٲ ّاعْغٷٙ باعػثاب٘ ّأؾاضإ «ا َ ََ هَ  مِ يْ تِ يَ الْ  ُْ ايِ َُ وَ  اََ أَ »×: 
: قال  اعسضزاٛ ٕأبإ ّ ً حسٓا قخٔذإ ضّاِ اعثداضٖ ّمػةهدر.اؾٔٝ٭

َيَما ُضَعَفاََُُّمْ  اْْػُغوَِي» ٓقْل:×  اهلل ضغْل مسعت  َوتُػْنَصُروفَ  تُػْرزَُقوفَ  يَِن
َُمْ  : ابغْىٕ ّمعيٙ إّاعيػاٜٕد ّاعةمصٖ زاّز أبْ ضّاِرحسٓا حػًإ «ُِْهَعَفاِئ

 اهلل  ثس بً يتطٓط ّ ًإ حايتاتَه هله ٕأٸقٺهكٕ  عٕ أحهطٍّه أٖ

                                       
 (.51) ايازٗ  ةٙ اعتعةٔق يف ّا٤حازٓا ا٦ٓام :اىعط( 1)
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 َرزي  ال ي ُ  يَػْرَقْم ُ  الَ  النياسَ  يَػْرَقمْ  الَ  َم ْ »×:  اهلل ضغْل قال: قال 
ْي   -ضنٕ اهلل  يَنا-  ثاؽ ابً ّ ًإ مػةهد ضّاِرحسٓا قخٔذإ «َوَج
 َويُػَوقػِّرْ  َصِغيَرََا يَػْرَقمْ  َلمْ  َم ْ  ِمنيا لَْي َ »×:  اهلل ضغْل قال: قال

ِبيَرََا  .دّاعةمصٖ محسأ ضّاِ حػً حسٓار«َُ

  كل نيً ٢ ّأىُ اؿهاى٘إ يف اعْاعسًٓ زّض زٗايا ّأّنخت
 تقسض ّاعهطّضٗ ضايتخ٘إ عهطّضٗ ال٢ أحسٍنا  ً أّ  يَنا اعٷرل
 ٍصا يف اعسّع٘ ّميَا اجملتنع م١غػام زّض  ةٙ أكسم كنا إبقسضٍا
 (1).إ ّغثق أٌ شكطىا ا٤زع٘  ةٙ زّض ٍصِ اي١غػاماعكسز

 ثليت٫ يا ; ٷطٖ عٕٔطث حق اعٷرل حهاى٘ يف اعْاعسًٓ ّحق
 أيتسض اال َن مبْعْزٍناإ ّاعط ق ّاعؿرق٘ اعطمح٘ مً اعْاعساٌ  ةُٔ
ٛ٭ا با تثاضِ عهاىتُ اعياؽ  ٓيؿأ أٌ اعٷرل حق مً اّأٓه٭ ميَناإ يتع
 أٌ ّا٢يتتنا ٔ٘ اعيرػٔ٘ اعسضاغام أثثتت ّقس ّاعسُٓإ كيف يف

 مً كث  اضتقاٛ ٓعٷل كاٌ غثب ٤ٖ ّاعسُٓ ض آ٘ مً اعٷرل حطماٌ
 با٤مطاض ّٓكٔثُ ّاععقةٔ٘ اعيرػٔ٘ ّقسضاتُ اؿْٔٓ٘ رُّظاٜ

ٕٯٔاعٷث اعينْ يف ّاعيقل ّاعيرػٔ٘إ اععكثٔ٘ ّا٢نٷطابام  يف ع
 ض آ٘  ً اعْاعسًٓ ّمػْٝعٔ٘ إؾدكٔتُ ىْاحٕ مً أكثط أّ ىاحٔ٘
 ِيَصاال َأرَاَ ا يَنفْ +: تعا  قْعُ ال  تػتيس بٔيَناإ  ٔنا باعتؿاّض اعٷرل

ُهَمامِّ  تَػَرا ٍ  َر   اعرٷاو كاٌ  إشا إد233 :اعثقطٗر"َرَ ْيِهَما ُجَناحَ  َيبل وَتَشاُورٍ  نػْ

                                       
 (.59مً ايازٗ ) إ(3اعرقطٗ )  ةٙ اعتعةٔق ٓطايتع( 1)
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 تيٌْ -أّ  باب مً- ّمعٔؿتُ ّتأزٓثُ اعٷرل  ط آ٘ باعتؿاّضإ ٓته
 .اعٷط   ب  ّاعةانٕ باعتؿاّض أيتسض

ضنٕ اهلل -  نط بً اهلل  ثس ضّاِ  ٔنا×  اعطغْل ٓقْلّ
َُمْ »: - يَنا ـُ  ;َرِرييِت ِ  َر ْ  ُئوؿٌ َوَمسْ  رَاعٍ  ُُ ُّ  َر ْ  َمْسُئوؿٌ  َوُهوَ  رَاعٍ  يَاإلَما
ُْ  إَرِرييِت ِ   َزْوِجَها َْػْي ِ  ِيي َواْلَمْرَأةُ إ َرِرييِت ِ  َر ْ  َمْسُئوؿٌ  َوُهوَ  رَاعٍ  َأْهِ  ِ  ِيي َوالريُج
ـُ  إَرِرييِتَها َر ْ  َمْسُئوَلةٌ  َوِهيَ  رَاِرَيةٌ   َر ْ  َمْسُئوؿٌ  َوُهوَ  رَاعٍ  َويِِّدُِ  َماؿِ  ِيي َواْلَ اِ 
 .رحسٓا قخٔذإ ضّاِ أمحس ّاعثداضٖ ّمػةه ّأبْ زاّز ّاعةمصٖد«َرِرييِت ِ 

 ال  ٓػتيس اعسّع٘إ ّميَا اجملتنع م١غػام تقسمُ اعصٖ ّاعس ه
 .د6 :ا٤حعابر "أََُفِسِهمْ  ِم ْ  ِْاْلُمْؤِمِني َ  َأْوَلق النيِبيُّ +: تعا  اهلل قْل

ُ  اعيطنال٘إ  ا٦ٓ٘ هلصِ تٷثٔقٻا × اعطغْل ّٓقْل  احاكن٭ال  ّبكالرت
َْػَيا ِيػػي ِْػػ ِ  َأْولَػػق َوأَََػػا ِإالَ  ُمػػْؤِم ٍ  ِمػػ ْ  َمػػا» : الاليَه ّمػالال٢ْٝٻ عةنػالالةن   الػػدُّ

 يَ َيَُّمػػػا إ"أََْػُفِسػػػِهْم  ِمػػػ ْ  ِْػػػاْلُمْؤِمِني َ  َأْولَػػػق النيبِػػػيُّ  +:ِيػػػْئُتمْ  ِإفْ  اقْػػػػَرَُّوا َواآلِخػػػَرةِ 
ػػاَُوا َرَصػػَبُت ُ  يَػْ َيرِثْػػ ُ  ٭َمػػاال ؾَ َوتَػػػرَ  َمػػػاتَ  ُمػػْؤِم ٍ   َضػػَياًرا َأوْ  َ يْػنًػػا تَػػػَرؾَ  َوَمػػ ْ  إَمػػْ  َُ

 (1).ٍطٓطٗد أبٕ  ً حسٓا قخٔذإ ضّاِ اعثداضٖ ّمػةهر«َمْواَلُُ  يَ َََا يَػْ َيْ تِِني

 يَاْو َُلوا+: تعا  اهلل قْل اعؿط ٕ أغاغَا اـربٗ بأٍل ّا٢غتعاى٘
 َْ رِ  َأْه ُْ نتُ  إف ال ِّ  أٍل أٌ  ةٙ ايرػطٌّ ّأمجعإ د7 :ا٤ىثٔاٛر"تَػْعَ ُموفَ  ال مْ ُُ
 الوَ +: تعا  ّقْعُ ّمٔساٌإ  ً كل يف اععةه ّأٍل اـربٗ أٍل ٍه اعصكط
ُْ  يُػَنبُِّئ َ   .د14 : اططر"َخِبيرٍ  ِمْث

                                       
 (.59زٗ )مً ايا إ(3اعرقطٗ )  ةٙ اعتعةٔق ٓطايتع( 1)
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اتراقٔ٘ حقْع  مً (ٖٕ-ٕٓ) إ(ٔٔ-ٜ) ايْاز ايازٗ ٍصِ ّٓقابل
ً  عالٔؼ  تراقالٔل  يف ّزخةت كث ٭اإ تْغعت اع  اعٷرل  ايياغالب  مال
 .ائثاع ٍصا يف هلا اعتعطض

*** 

  
 ةــــــــــــــــــــــكـفـالي

 والعق ي، البدَي، لنموُ مبلئم معيشي مستوى يي الحج طفْ لَْ -ٔ
 .واالجتماري والديني،

 ر ػػق ثػػم أْيػػ ، ر ػق -لػػ  مػػاؿ ال الػػ ي- ل طفػْ الحػػج هػػ ا ويثبػ  -ٕ
 .اإلوبلمية الشريعة ألقَاـ ويًقا ري ،الموو أقاْر  م  غيُر

 لػ  وتتػاح الَسػب ر ػق قػا رًا يصػبح قتػق ل ولػد الحػج هػ ا ويمتد -ٖ
 أو ،وتنتقػػػػْ إلػػػػق ْيػػػػ  زوجهػػػػا تتػػػػزوج قتػػػػق ول بنػػػػ  رمػػػػْ، يرصػػػػة
 .َْسبها تستغني

 الوالػػدي ، مسػػاردة الدولػػة ومنهػػا ُايػػة المجتمػػع مؤوسػػات ور ػػق -ٗ
 ظػػروؼ تػػ مي  يػػي فػػْ،الط رػػ  المسػػئولي  األيػػ اص مػػ  وغيرهمػػا
 .لنموُ البلزمة المعيشة

 
 .باعٷرل اـاق٘ اعيرق٘ أمْض ايازٗ ٍصِ تيعه

 اعثسىٕ عينِْ اي٣ٜه ايعٔؿٕ ايػتْٚ أبعاز ز٫ؼسٶ :(5) الفقرة *



 84 يف اإلضالوــــــام الطفل ميث
 أكثط ٤ىُ« اعسٓ » تعث  اخةىا ّقس ّا٢يتتنا ٕإ ّاعسٓ  ّاععقةٕ
 اؾاىب ٓؿنل ٤ّىُ ;«ّايعيْٖ اعطّحٕ» تعث  مً اىهثاطٻا
 .كصعك ا٤خ٣قٕ

 ا٨ىراع  ً أق٣ٻ ايػْٝع  ا٤ؾدام حسزم :(3) الفقرةو *
 اعؿطٓع٘ ٤حياو ّ قٻا تتخسز ا٨ىراع ٍصا ّؾطّط اعٷرلإ  ةٙ

 .ا٨غ٣مٔ٘

 وُِْسَوتُػُه ي  رِْزقُػُه ي  َل ُ  الَمْوُلو ِ  وَرَ ق+ :تعا  اهلل قال
َُمْ  َأْرَضْع َ  يَنفْ + قْل تعا :ّٓإ د233 :اعثقطٗر"ِْاْلَمْعُروؼِ   ُأُجوَرُه ي  يَتُتوُه ي  َل

َُم وْأَتِمُروا َن  َوَعةٍ  ُذو لِيُنِفجْ   ُأْخَرى لَ ُ  َيَستُػْرِضعُ  تَػَعاَوْرُتمْ  وإف َِْمْعُروؼٍ  َْػيػْ
ُُ  ِمميا يَػْ يُنِفجْ  ِرْزقُ ُ  َرَ ْي ِ  ُقِدرَ  وَم  َوَعِت ِ  مِّ   .د7-6 :اعٷ٣عر"ال ي ُ  آتَا

ّ٬ً ٌٲ -ضنٕ اهلل  يَا-  ٪اٰٜؿ٪٘  ٪ ٘ٸ ٰبي٬ت٪ ٍٰي٬س٪ أٸ ضنٕ اهلل -  ٫ت٬ث٪
ُٰ ض٪غ٫ْل٪ ٓ٪ا»: قٸاعٸت٬ - يَا ٌٲإ اعةڀ ٌ٪ أٸب٪ا الپ  ّ٪عٸ٬ٔؼ٪إ ؾ٪ٰخٔذٮ ض٪يت٫لٮ غ٫رٺٔ٪ا

ّ٪عٸٰسٖ ٓ٪يٺٰرٰٔيٕ م٪ا ٫ٓع٬ٰٷٰٔيٕ ٫ُ أٸخ٪ص٬م٫ م٪ا الپ٢ٸ ّ٪ ْ٪ ٰمي٬ ٫ٍ  : ٸقٸال٪ إ«ٓ٪ع٬ةٸه٫ ٢ٸ ّ٪
ِفي ِ  َما ُخِ ي» َْ  اعثداضّٖ أمحس ضّاِرحسٓا قخٔذإ «ِْاْلَمْعُروؼِ  َوَوَلَدؾِ  َي

 .دمايت٘ ّابً زاّز ّأبْ ّاعيػاٜٕ ّمػةه

 ماعُإ يف  يرقتُ مال عُ كاٌ الشا اعٷرل أٌ  ةٙ اعرقَاٛ رقاتٯ ّقس
 ما اغتينال ىرقتُ  ً ايػْٝل  ةٙ ّيتب ٓيرُٔ ٢ ماعُ كاٌ ّالشا
 .ٓيرُٔ

 با٤قطب  تثسأ ايْغطًٓإ أقاضبُ  ةٙ اعٷرل ىرق٘ ّيتْب أما
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ِاْلَواِلَدْي ِ  َيْيًئا ِْ ِ  ُتْشِرُُوا وال ال ي َ  واْرُبُدوا+: تعا  اهلل عقْل  ا٤قطب  ْو
 الُقْرَْق َذا وآتِ +ّقْعُ تعا : إ د36: اعيػاٛر"الُقْرَْق وِِْ ي إْقَساًَا

 .د26: ا٨غطاٛر"َققي ُ 

 اهلل ضغْل قال: قال -ضنٕ اهلل  يَنا- اهلل  ثس بً يتابط ً 
َْْدأْ »×:  َها يَػَتَصديؽْ  ِْنَػْفِس َ  ا َْ  يَِنفْ  إَرَ يػْ َْ  يَِنفْ  إَيؤَلْهِ  َ  َيْيٌَّ  َيَه  َيَه

َْ  يَِنفْ  إقَػَراَِْت َ  يَِ ِ ي َيْيٌَّ  َأْهِ  َ  َر ْ  َ ا َيْيٌَّ  قَػَراَِْت َ  ِذي َر ْ  َيَه ََ  يَػَه
َ ا ََ  قسمت :قال  ضبٕا،ا طاضع ّ ًإ رحسٓا قخٔذإ ضّاِ مػةهد«َوَه
: ٓقْل ٍّْ اعياؽ خيٷب اييرب  ةٙ قاٜه×  اهلل ضغْل  إشا ايسٓي٘
َْْدأْ  اْلُعْ َيا، اْلُمْعِطي يَدُ »  َأْ ََاؾَ  ثُمي  َوَأَخاَؾ، َوُأْخَت َ  َوأََْاؾَ  ُأمي َ : تَػُعوؿُ  َِْم ْ  َوا

 طيتعّايإ ّقخخُد حثاٌ ّابً ّاعساضقٷ  اعيػاٜٕ حسٓا قخٔذإ ضّاِر«َأْ ََاؾَ 
 .ا٨غ٣مٕ اعرقُ كتب ال  ا٤حياو ٍصِ تركٔل يف

 ٍصا  يسِ ٓيتَٕ اعصٖ اععم  ايسٚ حسزم :(2) الفقرةو *
 اعيػب  ةٙ قازضًٓ ٓكثخْا حتٙ: عةصكْض باعيػث٘ ٍّْ اؿقإ
 زضاغتَه أثياٛيف  اعيرق٘ هله تيرل ّبصعك  نلإ  طق٘ هله أتٔختّ

 ع٩ىا  ّباعيػث٘ . نل  ً اعثخا  ةٗ أثياٛيف  ثه ايَ إ ّتسضٓثَه
 يسٜص  أظّايتًَ ٓكثذ الش ;ّا٢ىتقال ال  بٔت اععّيتٔ٘ اععّاج حتٙ

ًٲ ميترٔام ً٪خ٬ّٓكٰث ً٪ن٬ٓتعةڀ حتٙ أّ ىرقتًَإ  ً مػْٝع   .بيػثَ

 ّميَا اجملتنع م١غػام مػْٝعٔ٘  ةٙ تىكٯ: (1) الفقرةو *
٬ً: اؿسٓا ىػتخهط ٍّيا اعكسزإ ٍصا يف اعسّع٘ ٗٸ٫ٍ أٸٰبٕ  ٪ ٌٲ  ط٪٬ٓط٪  أٸ
ُٰ ض٪غ٫ْل٪ ٌ٪×  اعةڀ ْ٪ ڀٙ ٰباعطٲيت٫لپ ٬١٫ٓت٪ٙ كٸا ُٰ اعٺن٫ت٪ ٫ً  ٪ةٸ٬ٔ ْْ »:  ٸٔ٪ػ٬أٸل٫ إاعسٲ٬ٓ  َه
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٬ٌإ «َيْهبلً  ِلَديِْن ِ  تَػَرؾَ  ٫ُ ح٫سٶ ٪  ٸإپ ُٰ ت٪ط٪كٸ أٸىٲ ٛ٭ ٰعس٪٬ٰٓي  قٸال٪ ّ٪الپ٢ٸ ق٪ةڀٙ ّ٪ ٸا

َُمْ  َرَ ق َص ُّوا: »ٰعةٺن٫ػ٬ٰةٰن ٪ ٫ُ  ٸت٪ذ٪  ٸةٸنٲا إ«َصاِقِب ُٰ اعةڀ : قٸال٪ اعٺرٹت٫ْح٪  ٪ةٸ٬ٔ
 يَػَعَ يي  َ يْػًنا يَػتَػَرؾَ  اْلُمْؤِمِني َ  ِم ْ  تُػُويِّيَ  َيَم ْ  أََْػُفِسِهمْ  ِم ْ  ِْاْلُمْؤِمِني َ  َأْوَلق أَََا»

أبْ ّ ّأمحس ّمػةه اعثداضٖ ضّاِرحسٓا قخٔذإ «َيِ َورَثَِت ِ  ٭َماال تَػَرؾَ  َوَم ْ  إَقَهاُؤُُ 

 (1).دزاّز ّاعةمصٖ ّاعيػاٜٕ ّابً مايت٘

 .اتراقٔ٘ حقْع اعٷرل مً (ٕٚ) ايازٗ تقابل ايازٗ ٍّصِ
* * * 

                                       
 (.59مً ايازٗ ) إ(3اعرقطٗ )  ةٙ اعتعةٔق ٓطايتع( 1)
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 نةفصا نةزنبع
 اجلنائية واملسئولية ةــاألهلي

 

ٓتخس  ٍصا اعركل  ً أٍةٔ٘ اعٷرل ّمسٚ مػْٝعٔتُ اؾيأٜال٘;  
٘ إ كنالا ٓالث    عةجالي   ا،سّزٗ ا٤ٍةٔ٘  ٔث  إ عةٷرالل  اعْيتالْب  أٍةٔال
٘  تالسضج إ ثه ٓتخالس   الً   ا٤زاٛ ٘أٍةّٔ ٘  ايػالْٝعٔ ٘  اؾيأٜال  ّايعامةال

 باعٷرلإ ّشعك مً خ٣ل أضبع مْاز. اـاق٘

  
 للحيني احملدودة األٍلية

 ل  تقررها التي المالية ل حقوؽ محدو ة وجوب ْ ه ية الجني  يتمتع
 والوقف، والوصية، الميراث، يي ْحصت  ل  ييحتف  اإلوبلمية، الشريعة
اَّ أو الوالدي  م  والهبة  .، ر ق أف تَوف مع قة ْميبل ُ قًياالغير أو األقْر

 
 ّما عةجي إ ا،سّزٗ اعْيتْب أٍةٔ٘ بثٔاٌ ايازٗ ٍصِ تتعةق
 إ ٍّٕ أٍةٔ٘ ىاقك٘ معةق٘ مب٣ٔزِ حٔ٭ا.شعك  ةٙ ٓةتب

ً٘ ّاصطالًحا  معيٙ األٍلٔ٘ لغ

ٍٯ مً عغ٘ ا٤ٍةّٔ٘ ٙ  قالازض٭ا  قاؿٻا أقثذ أٖ: تأ٣ٍٔٻ لتأ   ةال
 اعؿدكالالٔ٘ ا٤حالالْال فالالال يف ّتػالالتعنل معالال إ بعنالالل اعقٔالالاو
٘  مالع  ايعيٙ بصام ايسىٔ٘ ّاؿقْع ٘  تترالق  خكْقالٔ  ٍالصا  ّطثٔعال
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 اعؿدكٔ٘ ا٤حْال قْاى  مً يتعٛ -ا٤قل يف- ّا٤ٍةٔ٘ اجملالإ
٘  أحيالاو  مً ايػتنسٗ  ال  ميَالا  اىتقةالت  ثاله  ا٨غال٣مٔ٘إ  اعؿالطٓع
  (1).سىٔ٘اي اعقْاى 

 اعؿالالدل يف تتالالْ ط أٌ مبعيالالٙ ا٨غالال٣مٕ اعرقالالُ يف ّتػالالتعنل
ُ  اعؿالط إ  ضٍآقالسٯ  قالسزٗ  قرام  عةتيةٔالف  اقالاؿٻ  أّ أٍال٣ٻ  ّػعةال
 ّّايتثالامإ  حقْع مً  ةَٔا ٓةتب ّما اعؿط ٔ٘ ّاعيْإٍ با٤ّامط
ْ   ةٙ اعتكط ام ّاليتطاٛ  فالال  يف ّتػالتعنل  اعؿالط إ  بَالا  سٳت٪ال ع٬ٓ٪ مال
 اعؿالدل  ق٣حٔ٘ ٍّْ اإتقطٓث٭ ٙايعي بيرؼ عٕاعْن ايسىٕ اعقاىٌْ
ٙ  ّاعقالسضٗ  با٢عتعامالامإ  ّٓتخنالل  اؿقالْع  عُ تثثت ٤ٌ اقاىْى٭   ةال
 .امعٔي٭ أثط٭ا اعقاىٌْ  ةُٔ ٓطتب تكط  أّ  نل اليتطاٛ

 أنواع األيلية

 اعْيتْبإ أٍةٔ٘ أما إأزاٛ ّأٍةٔ٘ ّيتْب أٍةٔ٘: ىْ اٌ ّا٤ٍةٔ٘
 ع٩ىػاٌ تثثت ٍّٕ طإ ق اؿقْع ٢كتػاب اعؿدل ق٣حٔ٘  َٕ
 عةجالي   ّتثثالت  حخالطإ  ؾالطط  أّ قر٘ أٖ زٌّ -الىػاى٭ا كْىُ عيه-
 ىاقك٘ ا٨ىػاىٔ٘ كٔيْىتُ ّعيً إاهلل خةقُ الىػاى٭ا با تثاضِ ايعٔاضإ بَصا
ُ   السو  ٢ّحتنالال  بساخةالَاإ  ّاغتقطاضِ ُإ٤مٯ اعيامة٘ عتثعٔتُ  ٢ّزتال
ْ  اإحٔ٭ ٘  ال٢ ٓتنتالع  ٢  َال ٘  ّيتالْب  بأٍةٔال ٞ  ىاقكال ُ  تيالا   غال   حٔاتال

  إشا اإحٔ٭ م٣ٔزِ  ةٙ معةق٘ اؿقْع عُ  تثثت ايػتقطٗإ ّغ  اعيامة٘
                                       

ٌ  ؾطح يف اعْيتٔعإ ْضَٖاعػي اعاعطظ  ثس.ز( 1) ٕ  اعقالاىْ ٘  زاضاعقالاٍطٗ:   إايالسى  اعيَهال
 .بعسٍا ّما 94م إو(1966) إاععطبٔ٘



 املرنسة التفطرية مليثام الطفل يف اإلضالو     


19 

٘  ميالص  كامة٘ ّيتْب أٍةٔ٘ عُ ّتثثت الىػاىٔتُإ اكتنةت احٔ٭ ّعس  ؿعال
 .أمُ  ً احٔٴ اىركاعُ

ق٣حٔ٘ ا٨ىػاٌ عكسّض اعرعالل ميالُ  ةالٙ     َٕ  :األداء ةأيلي أما
مً بٔالع أّ ؾالطاٛ     س أّ تكطٯا عٔا الشا قسض ميُ  قٺبُ ؾط ٭ ّيتُ ٓعتسٯ

 ٖٲثت  ةُٔ أحيامُإ ّالشا قةٙ أّ قالاو أّ  عالل أ  ا ّتطتٯكاٌ معترب٭ا ؾط ٭
 ا  يُ اعْايتبإ ّالشا يتيٙ  ةٙ غال ِ يف ٷٻٰقػ٬ا ّم٫ا ؾط ٭ّايتب كاٌ معترب٭
 نيالاط   إاا ّماعٔ٭ال ض أخص ظيآتُ ّ ْقب  ةَٔالا بالسىٔ٭  ط٬ىرؼ أّ مال أّ ٰ 

٘ ّأ إٍالْ اعتنٔٔالع باععقالل   ىػالاٌ  ع٩ اأٍةٔ٘ ا٤زاٛ أّ أغاؽ ثثْتَ  ٍةٔال
  :ىْ اٌ ا٤زاٛ

إ ّتيالٌْ  قاقالطٗ  بقالسضٗ  تثثت اع  ٍّٕ :قاقطٗ أزاٛ أٍةٔ٘ -1
 .قثل اعثةْبإ أّ بعس اعثةْب ّكاٌ ىاقل ا٤ٍةٔ٘أّ  سنَا

٘  بقالسضٗ  تثثالت  اع  ٍّٕ :كامة٘ أزاٛ أٍةٔ٘ -2 إ ّتيتنالل  كامةال
 .باعثةْب ضؾٔس٭ا

ً   ثالاضٗ  :الكاملة فاأليلية ْ   ال  زضيتالام  أّل اعقالسضت   ببةال
ٗ  إاعينال  بةالْب  أّ بةْغَنالا  قثالل  اعقالسضت    ً  ثاضٗ: ّالكاصـز
  (1) .اعينال زضيت٘ الحساٍنا

 .اعٷرل حقْع اتراقٔ٘ يف الؾاضٗ أٓ٘ ايازٗ ٍصِ ٓقابل ٢ّ

                                       
إ م (58)( اىعط: مٔثاع ا٤غطٗ يف ا٨غ٣وإ مطيتع غابقإ ايصكطٗ اعترػ ٓ٘إ ايالازٗ  1)

196 - 198 
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 للطفل الوجوب أٍلية

 ْػ ل  ل  ييَوف ُام ة وجوب ْ ه ية قياا وال ت  من  الطفْ يتمتع -ٔ
 .وغيرها والهبة والوقف والوصية الميراث يي وؽقق

 ذلػ  يػي ْمػا االجتمػاري الهػماف مػ  االَتفاع يي الطفْ قج يبدأ -ٕ
 .وال ت  من  وغيرها واإلراَات االجتماري الت مي 

 
 ٓةتب ّما اعيامة٘إ اعْيتْب أٍةٔ٘  ً تتخس  :(5) الفقرة *
  ْض ع٩ىػاٌ تثثت اعيامة٘ اعْيتْب أٍةٔ٘  إماعٔ٘ حقْع مً  ةَٔا
 اعٷرل ٢ّزٗ ّتثثت أمُإ  ً احٔٴ باىركاعُ ا٨ىػاىٕ كٔاىُ اكتنال
 أّ باعثياٛ قْتُ ض ع ٍْ ّا٢غت٣َل ٢ّزتُإ بعس باغت٣َعُ احٔ٭

ْي  ِإَذا»: قال×  اعييب  ً  ٍطٓطٗ ْأب ضّاِ يا اعكطارإ  اْلَمْوُلو ُ  اْوتَػَه
 َقتيق الصيِبيُّ  يَِرثُ  الَ » :ضّآ٘ ّيفإ دزاّز أبْ ضّاِرحسٓا قخٔذإ «ُورِّثَ 

ْي  ٫ُ إ قٸال٪ ابً مايت٘:ابً مايت٘د ضّاِرحسٓا قخٔذإ «َصارًِخا َيْسَتِه ٣٬َٸعٹ  ّ٪اغ٬ٰت
٬ٌ ٕ٪ أٸ ٬ّ ّ٪ٓ٪ٰكٔذ٪ ٓ٪ث٬ٰي  ايْعْز حطك٘ :ا٢غت٣َل حيه ّيف ٓ٪ع٬ٰٷؼ٪. أٸ
 تْيف ّعْ أمُ  ً اىركاعُ بعس حٔاتُ  ةٙ عس٢عتَا ٢ّزتُإ بعس
 .بقةٔل بعسٍا

 ب  ّاعتعاٌّ اعتػاىس ٍْ :ا٢يتتنا ٕ اعهناٌ :(3) الفقرة *
 ّاعهطاٛ اعػطاٛ يف ّقيْم  احيام٭ ّمجا امإ اأ طاز٭ اجملتنع أبياٛ

 مكاو ؼقٔق  ةٙ اؾنا ٘ ّتعنل اؾنا ٘إ كراع٘ يف اعرطز  ٔعٔـ
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 ّالبسا اتَهإ ا٤ طاز كٔاٌ  ةٙ ّؼا غ  يَهإ اعهطض ّز ع ا٤ طاز
 ّيتْزٍا نطّضٗ هلا ٓعط ٌْ أ طازٍاإ مب١اظضٗ ؾنا ٘ا ّتعٔـ
 ٨جياز اؾنٔع ّٓتعاٌّ ّغٔٷطتَاإ ٍٔثتَا  ةٙ ّحيا عٌْ ّىرعَاإ
 .ا٢يتتنا ٕ بياُٜ  ً ّايداطط ا٤نطاض ّز ع أ هلإ فتنع

 ا٤غاغٔ٘ حايتاتُ تةثٔ٘: عةٷرل ا٢يتتنا ٕ باعهناٌ ّٓقكس
 ا٤ طاز ّايتب اعهناٌ ٍّصا ّاععايتعًٓإ ّا،تايت  عةرقطاٛ ّخاق٘

 .اعػْاٛ  ةٙ اعسّع٘م١غػام اجملتنع ّميَا ّ

 اعؿطٓع٘ أقْل مً أق٣ٻ ٓعسٯ ايعيٙ بَصا ا٢يتتنا ٕ ّاعهناٌ
  ؿطام تسل شعك ّ ةٙ إا٨ناىٔ٘  قٔستَا مً ّىابع٭ا ا٨غ٣مٔ٘
 اععنةٔ٘ اعْقاٜع مً ّاععسٓس اعيثْٓ٘ ّا٤حازٓا اعقطحىٔ٘ ا٦ٓام
 : ّميَا

 :عا ت اهلل قال

 ِْاْلَمْعُروؼِ  يَْ ُمُروفَ  َْػْعضٍ  َأْولَِياَُّ  َْػْعُهُهمْ  واْلُمْؤِمَناتُ  واْلُمْؤِمُنوفَ + -
َهْوفَ  ََرِ  َر ِ  ويَػنػْ اةَ  ويُػْؤُتوفَ  الصيبلةَ  ويُِقيُموفَ  الُمن  ال ي َ  ويُِطيُعوفَ  الزيَُ
 .د71: اعتْب٘ر" َِيمٌ قَ  َرزِيزٌ  ال ي َ  إفي  ال ي ُ  َويَػْرَقُمُهمُ  ُأْولَِئ َ  وَرُووَل ُ 

 اإلْثمِ  َرَ ق تَػَعاَوَُوا وال والتػيْقَوى الِبرِّ  َرَ ق وتَػَعاَوَُوا+ -
 .د2 :اياٜسٗر"واْلُعْدَوافِ 

ِْ   ميْعُ وـٌ  َقج   َأْمَواِلِهمْ  ِيي واليِ ي َ + - -24 :ايعاضجر"واْلَمْحُروـِ  لِ سياِئ

 .د25
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 ّيف اؿسٓا اعؿطٓف:

 اْلُمْؤِم ُ »×:  اهلل ضغْل قال  ا٤ؾعطٖ ٙمْغ أبٕ  ً
َيافِ  ِلْ ُمْؤِم ِ  اْلبُػنػْ ّ٪ؾ٪ثٲكٸ«َْػْعًها َْػْعُه ُ  َيُشدُّ  َُ ً٪ إ  رحسٓا .َِ أٸق٪اٰبٰعُ ب٪٬ٔ

 .قخٔذإ ضّاِ اعثداضٖ ّمػةهد

ُْ »×:  اهلل ضغْل قال قال: بؿ  بً اعيعناٌ ّ ً  اْلُمْؤِمِني َ  َمَث
ُْ  ِفِهمْ َوتَػَعاطُ  َوتَػَراُقِمِهمْ  تَػَوا ِِّهمْ  ِيي ََق ِإَذا اْلَجَسدِ  َمَث  لَ ُ  َتَداَرق ُرْهوٌ  ِمْن ُ  اْيَت

 .رحسٓا قخٔذإ ضّاِ اعثداضٖ ّمػةهد«َواْلُحميق ِْالسيَهرِ  اْلَجَسدِ  َوائِرُ 

 ارٌ جَ   ُ لَ وَ  افَ عَ بػْ يَ  اتَ َْ   ْ مَ   َ آمَ  امَ »×:  اهلل ضغْل ّقال
 .دعٷرباىّٕا ايرطز ا٤زب يف اعثداضٖ ضّاِحسٓا قخٔذإ ر«عٌ ائِ جَ 

 ِإفي »×:  اهلل ضغْل : قالقال ا٤ؾعطٖ  مْغٙ أبٕ  ًّ
ْي  َأوْ  اْلَغْزوِ  ِيي َأْرَمُ وا ِإَذا اأَلْيَعرِيِّي َ  ـُ  َق افَ  َما َجَمُعوا ِْاْلَمِديَنةِ  ِرَياِلِهمْ  َطَعا َُ 

نَػُهمْ  اقْػَتَسُموُُ  ثُمي  إَواِقدٍ  ثَػْوبٍ  ِيي ِرْنَدُهمْ   ِمنِّي يَػُهمْ  إِْالسيوِييةِ  َواِقدٍ  ِإََاٍَّ  ِيي َْػيػْ
ُهمْ  َوأَََا  .حسٓا قخٔذإ ضّاِ اعثداضٖ ّمػةهدر«ِمنػْ

افَ  َم ْ »×:  قال: قال اـسضٖ  غعٔس أبٕ  ًّ ُْ  َمَع ُ  َُ  َيْه
افَ  َوَم ْ  َلُ ، َظْهرَ  الَ  َم ْ  َرَ ق ِْ ِ  يَػْ يَػُعدْ  َظْهرٍ  ٌْ  لَ ُ  َُ  َرَ ق ِْ ِ  يَػْ يَػُعدْ  زَا ٍ  ِم ْ  َيْه
٬ً اؿسٓا:  ٸص٪كٸط٪ إ قٸال٪ ضاّٖ«َل ُ  زَا َ  الَ  َم ْ   ش٪كٸط٪ م٪ا اعٺن٪الپ أٸق٬ي٪اٰ  ٰم
٫ُ ض٪أٸ٬ٓي٪ا ح٪تٲٙ  .دمػةه ضّاِحسٓا قخٔذإ ر ٸه٬لٿ. ٰ ٕ ٰميٲا ٤ٸح٪سٱ ح٪قٲ ٢ٸ أٸىٲ

 ِْ ِ  َأْوَلق َوأَََا ِإالَ  ُمْؤِم ٍ  ِم ْ  َما»×:  قال: قال ٍطٓطٗ  أبٕ  ًّ
َْػَيا ِيي  إ"أََْػُفِسِهمْ  ِم ْ  ِْاْلُمْؤِمِني َ  َأْوَلق النيِبيُّ + :ِيْئُتمْ  ِإفْ  اقْػَرَُّوا ِخَرةِ َواآل الدُّ
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اَُوا، َم ْ  َرَصَبُت ُ  يَػْ َيرِْث ُ  ٭َماال َوتَػَرؾَ  َماتَ  ُمْؤِم ٍ  يَ َيَُّما  َضَياًرا َأوْ  َ يْػًنا تَػَرؾَ  َوَم ْ  َُ
  ً ضّآ٘ ّيفإ عثداضٖ ّمػةهدحسٓا قخٔذإ ضّاِ ار«َمْواَلُُ  يَ َََا يَػْ َيْ تِِني
 َوَم ْ » :×قال: قال ضغْل اهلل  -ضنٕ اهلل  يَنا-اهلل   ثس بً يتابط
 .مػةهدحسٓا قخٔذإ ضّاِ ر«َوَرَ يي  يَِنَليي  َضَياًرا َأوْ  َ يْػًنا تَػَرؾَ 

 م٫ط٬ب٪س٬ت٪اغ٬ ام٪ ٬ٖطپم٬أٸ ٬ًٰم ت٫ةٺث٪قٺت٪اغ٬ ْعٸ» : اـٷاب بً  نط ّقال
ٰٛٔ٪ٰيغٺا٤ٸ الپْ٪م٬أٸ ل٪٬ْه٫ ٹ م٫ص٬خ٪٤ٸ ٰٛط٪قٸ ٹ ٙةٸ ٪ اَ٪ت٫ن٬ػ٪قٸ ٸ ا  .«ً٪٬ٓطپايٰتَ٪ن٫اعٺ ا

ٰٛٔ٪ٰيغٺا٤ٸ ٙةٸ ٪ ض٪ط٪ ٸ اهللٸ ٌٲالپ»: قال   ةٕ ّ ً  ه٬َپاٰعْ٪م٬أٸ ٬ٰٕ  ا
 .«هَپاٰٜط٪قٸرٹٰع ٰٕريٺٓ٪ ام٪ ضپس٬قٸٰب

 قا ة٘ حيطؽ كاٌ بٔينا  اـٷاب بً  نط غٔسىا أٌ ّضّٖ
  تْيتُ طرل بياٛ ٓػنع بُ الشا إع٣ٔٻ ايسٓي٘ ععْاى اعصًٓ اعتجاض عثع 
 مياىُ ال   از ثه إ«قثٔك ال  ّأحػ  اهلل اتقٕ»: ٤مُ ّقال مِْ
 عٕ ما غْٛإ أو أضاك الىٕ ّحييه»:  قال أمُ ال   عازإ بياِٛ  ػنع
 أٖ) أبطمت  قس إاهلل  ثس ٓا»: قاعت إ«اعةٔة٘ ميص ٓقط ٢ ابيك ٚأض
 إ« ٔأبٙ اعرٷاو  ةٙ أٹض٬ٰغن٫ُ( )أٖ أضٓغُ ىٕالإ اعةٔة٘ ميص( نجطت أ

 إ«عةرٷٔه ال٢ ٓرطض ٢ اـٷاب بً  نط ٤ٌ»: قاعت «؟ّمل»: قال
إ «تعجةُٔ ٢ ّحيك»: قال إ«ّكصا كصا»: قاعت «؟عُ ّكه»: قال

 غةه  ةنا اعثياٛإ غةث٘ مً قطاٛتُ اعياؽ ٓػتث  ّما اعرجط  كةٙ
 : يازٚ اميازٓ٭ أمط ثه إ«ن ايػة أ٢ّز مً قتل كه ععنطإ اب١غ٭»: قال
 يف مْعْز عيل ىرطض اىٲإ  اعرٷاوإ  ةٙ قثٔاىيه تعجةْا ٢»

 .ا٦ اع ال  بصعك ّكتبإ «ا٨غ٣و
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 ىعاو ا٨غ٣مٔ٘ اعؿطٓع٘ يف ا٢يتتنا ٕ اعهناٌ معاٍط ّمً 
 أّقرَا اع  اـ ٓ٘ ا٤ّقا  ب  مً أٌ اتاضخئ٭ اعثابت  نً اعْقفإ
 اع٣ظو باؿةٔب ا٤مَام ٨مساز ارٻّق ا٤ْٓبٕ اعسًٓ ق٣ح

 ميُ ٓػٔل امٔعاب٭ زمؿق قةع٘ أبْاب أحس يف  جعل ٤طراهلًإ
 ا٤مَام  تأتٕ باعػيطإ ايصاب اياٛ ميُ ٓػٔل حخط اّمٔعاب٭ اؿةٔبإ
 اؿةٔب مً العُٔ حيتايتٌْ ما ٤طراهلً  ٔأخصٌ أغثْ  كل ْٓم 
 .ّاعػيط

 اأّقا ٻ زمؿق يف اٍسؾ أىُ بٷْط٘ ابً ايؿَْض اعطحاع٘ ّٓصكط
 يتعةنٕ ّغ ٍا اعرداض قخٌْ مً ٓيػط ما ّقف: ميَا كاٌ خ ٓ٘
 اععقاب ّز ع اعٷرلإ خاطط يترب ميُ ّاعقكس ا٤حسا إ مً اؿط ٘
 .عُ كػط  نا اعكاىع ّتعْٓ  إ يُ

 ما  سا اعٷرل حقْع اتراقٔ٘ يف ايازٗ ٍصِ ٓقابل ما ْٓيتس ٢ّ
 بقٔ٘ زٌّ ا٢يتتنا ٕ اعهناٌ  ً اؿسٓا مً (ٕٙ) ايازٗ يف ّضز

 .اؿقْع

* * *
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 األداء ةــــــــأٍلي

 مناطهػػا -وأموالػػ  ققوقػػ  يػػي ل تصػػرؼ الطفػػْ أه يػػة يهػػ- األ اَّ أه يػػة
 العق ػي التمييػز ويتػدرج إالهػار مػ  النػايع معريػة ر ق ْالقدرة العق ي، الريد
عوار  ْالس ، ويت ثر العمرية، المراقْ َقَسب  أو هامُ دِ ْعػتػُ  قد التي أله يةا ْو

 .هاصُ قِ نْ تػُ 

 

 باـٷْط ميترٔ٘ عةٷرل ا٤زاٛ أٍةٔ٘  ً ايازٗ ٍصِ تتخس 
 يف مقابل ايازٗ هلصِ ّعٔؼ إاعتراقٔل يف اعسخْل زٌّ اععطٓه٘

 .اتراقٔ٘ حقْع اعٷرل

 ا٤زاٛ أٍةٔ٘ أحياو ا٨غ٣مٔ٘ اعؿطٓع٘  قَاٛ اغتنسٯ ّقس
 :ا٦ٓام اعتاعٔ٘ مً ايال  ةٙ ّاع٢ْٓ٘

َُمُ  السَُّفَهاََّ  تُػْؤُتوا وال+ - َْ  اليِتي َأْمَواَل َُمْ  ال ي ُ  َجَع  .د5 :اعيػاٛر"ِقَياًما َل

احَ  َْػَ ُغوا إَذا َقتيق الَيَتاَمق واْْػتَػُ وا+ - ََ َْ  النِّ ُهمْ  آََْسُتم يَنْف  ُرْيًدا مِّنػْ
 . د6 :اعيػاٛر"َأْمَواَلُهمْ  إلَْيِهمْ  يَاْ يَػُعوا

افَ  نفيَ + - ْي  َأف َيْسَتِطيعُ  ال َأوْ  َضِعيًفا َأوْ  َوِفيًها الَحجُّ  َرَ ْي ِ  اليِ ي َُ  يُِم
ْْ  ُهوَ   . د282 :اعثقطٗر"ِْاْلَعْدؿِ  ولِيُّ ُ  يَػْ ُيْمِ 

 : اعياؽ مً أىْا  ث٣ث٘  ةٙ ا٦ٓام ٍصِ اؾتنةت ّقس
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 نعٔف ّعييُ اعػً كث  اعثاعغ اعؿدل ٍّْ: اعػرُٔ -1

 اؾاٍل أّ ّاععٷاٛإ ا٤خص حيػً ٢ اعصٖ ّاععقل اعطأٖ
 .ايال ٤مْض تسب ِ ّقة٘ تثصٓطِ ععَْض ;ا٤خطع

 ايط ْ  اعثةْبإ حس ٓكل مل اعصٖ اعكغ  ٍّْ: اعهعٔف -2
 . قةُ اكتنال ععسو اعتيةٔف  يُ

ٕٯ اعرٷطٗ يف عي٪قٺلٿ الما: ا٨م٣ٛ  ً اععايتع -3  ّاـطؽ كاعع
 .اعتعث  بس٢٢م عةجَل أّ

 ّالحػاٌ ايال حرغ يف اعطأٖ ّق٣ح اععقل ق٣ح :ٍْ سؾ٬ّاعط 
 . ُٔ اعتكط 

 ّز٢ع٘ ق٣حَهإ مسٚ يعط ٘ اختثاضٍه :اعٔتامٙ ابت٣ٛ ّٙمعي
 بس ع ّأمطِ ا٤مْالإ اعػرَاٛ الٓتاٛ  ً تعا  ىَُٔ مً اععاٍطٗ ا٦ٓام
 بعس ميَه اعطؾس ّالٓياؽ اعثةْب غً ّقةْا الشا العَٔه اعٔتامٙ أمْال

  ً اععايتع أّ اعكغ  أّ اعػرُٔ مً بس٢ٻ اعْعٕ ّالم٣ٛ إاختثاضٍه
 اؿقْع يف عةتكط  اعك٣حٔ٘ أّ ا٤زاٛ أٍةٔ٘ متاو مياط أٌ م٣ٛإا٨

 اععقلإ قخٔذ ٍّْ اعثةْبإ غً اعكغ  بْقْل مطٌٍْ ّا٤مْال
 ال  ٓكل مل اعصٖ اعكغ  ّأٌ اياعٔ٘إ اعتكط ام يف اعطأٖ قخٔذ
 يف اعتسب   اغس اععقل ىاقل ٍّْ ًاعػ ٍصِ بةغ أّ اعثةْب غً
 ّقٕ أّ ّعٕ عُ ٓيٌْ اعتعث إ  ً ّاععايتع ّتينٔتُإ ايال حرغ
 . يُ باعئاب٘ ّا٨م٣ٛ اعتكط ام مثاؾطٗ  يُ ٓتْ 
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 ;معٔي٘ غً ّاعتكط  اععقل يف اعطؾس ععَْض ٢ّ عةثةْب ّعٔؼ
 اعرقَاٛإ اختةف ّعصعك  سٓسٗ ظطّ  حػب ّتتأخط تتقسو قس بل

 ٍصِ ؼسٓس يف ايدتةر٘ اعث٣ز يف ايسىٔ٘ اعقْاى  ّانعْ عّٕباعتا
 .اـاق٘ ض٠ٓتُ حػب كل اعػًإ

 باعثةْبإ ّٓيتنل  نطِ مً اعػابع٘ اعكيب بثةْب اعتنٔٔع ّٓثسأ
  ٔنا×  اعطغْل بقْل اغتَساٛ اعػً هلصِ ؼسٓسٍه اعرقَاٛ ّبيٙ
٫ً  ٪ن٬طپّ ضّاِ ٬ً ؾ٫ع٪٬ٔبٱ ب٬ ٪  ُٰ ٬ً أٸٰبٔ ٪  ِٰ َُمْ  ُمُروا»: ال٪قٸ×  ُأى يت٪سٶ َياََ  ِصبػْ

ًعا َْػَ ُغوا ِإَذا ِْالصيبَلةِ   ايؿط  أٌ أغاؽ  ةٙ إدمحسأ ضّاِرحسٓا حػًإ «َوبػْ
  ةٙ كاٌ ّالٌ اعػًإ ٍصِ يف عةكثٔاٌ اـٷاب ّيتُ قس ا٨غ٣مٕ
 أٌ  ةٙ ٓسل أىُ ال٢ اعْيتْبإ غثٔل  ةٙ ّعٔؼ ا٨ضؾاز غثٔل
 ب  اعتنٔٔع مً ىْ  عسُٓ طّٓتْ  اعك٣ٗ ٓعقل اعػً ٍصِ يف اعكيب
 .اـٷاب العُٔ اعؿاض  ّيتُ ما ّال٢ ّاعهاضإ ّاعيا ع ّاعؿط اـ 

* * * 

  
 ارتاصة واملعاملة ادتيائية املطئولية تدزج

 غير يَوف ،الشرع يحد ها التي التمييز و  يب غ لم ال ي الطفْ -ٔ
 المقررة الرراية تداْير ألقد ي هع أف ويجوز جنائياا، مسئوؿ
ًا  .قاََو

 التي الب وغ و  إلق يصْ ولم التمييز و  تجاوز ال ي الطفْ -ٕ
 الرراية تداْير ألقد ْنخهار  إما معام ت  تتدرج، الشرع يحد ها
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ة أو اإلصبلح تداْير ألقد أو  .م ففة لعقْو

 :يي الحج ل طفْ األقواؿ ُْ يي -ٖ
 . ارتَب ال ي والفعْ وظروي ، وقالت ، ون ، مراراة -أ

،وقدْ  َْرامت ، وإقساو  تتفج ْطريقة معام ت  تتم أف -ب ـَ  زوتعزّ  ُر  اقترا
ية، والهماَات األواوية، وقريات  اإلَساَية، ققوق   اقتراًما القاََو
 .ُامبلً 

 .المجتمع يي ْنياَّ ْدور وقيام  اَدماج  إرا ة تشجيع -ج
مِت  -  زيهة ومستق ة م تصة قهائية هيئة أماـ محُا   رواُ يي تفصْ َو

يوف، اجتماريوف خبراَُّ  ويساردها ،السررة وج  ر ق حهور وقاََو  ْو
ًا ررايت  ر  المسئولي  أو والدي   مص حة غير يي ذل  يَ  لم ما قاََو
 .الطفْ

 .ضدُ الصا ر القرار يي النظر إلرا ة أر ق قهائية و طة قياـ ت مي  -هػ
 

 اؾعأٜ٘ اى عةقْ باعيػث٘ اعٷرل ّنع  ةٙ ايازٗ ٍصِ تيلٯ
 .بَا ٓتنتع اع  ّاعهناىام ّا٨ راٛام

 اعكغاض ب  مٔعم اععامل يف ؾطٓع٘ أّل ٍٕ ا٨غ٣مٔ٘ ّاعؿطٓع٘
 اع  ّاعقْا س إكام٣ٻ متٔٔع٭ا اؾيأٜ٘ ايػْٝعٔ٘ حٔا مً ّاعيثاض
ٕٯ مً باعطغه اعكغاض يػْٝعٔ٘ ّنعتَا  اقطى٭  ؿط أضبع٘ مً أكثط مه
 يف اعكغاض مػْٝعٔ٘  ةَٔا تقْو اع   ساعقْا أحس  تعسٯ  ةَٔا
 .اؿانط اععكط
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 مً ٍّْ اييةف ا٨ىػاٌ ال٢ عةنػْٝعٔ٘ ق٣ٻ تعط  ٢  اعؿطٓع٘
 مل اعصًٓ ا٤طرال ّٓعرٙ إبْقْعُ ال  غً اعثةْب  قةُ اكتنال تطيتذ
َُمُ  اأَلْطَفاؿُ  َْػَ غَ  وإَذا+ :تعا  اهلل عقْل ايػْٝعٔ٘ مً اؿةه ٓثةغْا  ِمن
َما يَػْ َيْسَتْ ِذَُوا الُحُ مَ   .د59 :اعيْضر"قَػْبِ ِهمْ  ِم  اليِ ي َ  اْوَتْ َذفَ  َُ

 إَيْستَػْيِق َ  َقتيق النيائِمِ  َر ْ  َثبَلثٍ  َر ْ  اْلَقَ مُ  رُِيعَ »×:  اعطغْل ّعقْل
َْ  َقتيق اْلَمْجُنوفِ  َوَر ْ  إَيْحَتِ مَ  َقتيق الصيِبيِّ  َوَر ْ   محسأ ضّاِحسٓا قخٔذإ ر«يَػْعِق

 .دّاؿاكه حثاٌ ّابً مايت٘ ّابً ّاعيػاٜٕ زاّز أبّْ

 تقطٓط يف اعؿط ٔ٘ اعيكْم ٍصِ ال  ّا٤قْعٌْٔ اعرقَاٛ ّاغتيس
 ا اٍن٭  اق٣ٻ اييةف ٓيٌْ أٌ اعتيةٔف ؾطط أٌ ٍٕ أقْعٔ٘ قا سٗ

 إقال  َه ٢ّ عُ  قل ٢ مً ّخٷاب خٷابإ اعتيةٔف ٤ٌ ;عةتيةٔف
 غ  ٓرَنُ ٢ ما ٓرَه كاٌ ّالٌ اينٔع اعكيب ّأما ّاعثَاٜهإ كاؾناز
 .اعتيةٔف ؾطط معُ ٓرْم مما اعينال  ةٙ  اٍه غ  أىُ ال٢ اينٔعإ

 يا أىُ ال٢ اإ اٍن٭ كاٌ ّالٌ  إىُ عةثةْبإ مقاضب٭ا اعكغ  كاٌ ّالٌ
 اعتسضٓ:  ةٙ  ُٔ ّظَْضِ متخققإ ّغ  اخرٔ٭ اأمط٭ ّ َنُ  قةُ كاٌ
 اعثةْب ٍّْ نابٷٻا اعؿاض  عُ يتعل  قس بُإ ٓعط  نابط عُ ّعٔؼ
 (1).اؽرٔرٻ شعك قثل اعتيةٔف  يُ ّحط

 ؿنآ٘ ّّغٔة٘ ايتتنا ٔ٘ نطّضٗ ا٨غ٣و ىعط يف ّاععقْب٘

                                       
 اعقالازض  ّ ثالس  بعالسٍاإ  ّمالا  215م إ1ج إا٤حيالاو  أقْل يف حياوا٨ إا٦مسٖ( 1)

 .بعسٍا ّما 388مإ 1جإ (ا٨غ٣و يف اؾياٜٕ اعتؿطٓع) يف ْزٗ 
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 بقسضٍا تقسض نطّضٗ ّكل هلاإ ا٤مً ّؼقٔق ىعامَا ّحرغ اؾنا ٘
 اقتهت ّالٌ غةعتإ اععقْب٘ تغةٔغ اؾنا ٘ مكةخ٘ اقتهت  إشا

 (1).خررت ؽرٔرَا

 مثازٟ مع امتام٭ تترق( ٖ) اعرقطٗ العَٔا أؾاضم اع  ّاعهناىام
 اععسٓسٗ ا٨غ٣مٔ٘ اعيكْم أقطتَا اع  ا٨ىػاىٔ٘ ّاعيطام٘ اععساع٘
 .٨ ازتَا معُ فال ٢ مبا العَٔا ا٨ؾاضٗ ّغثقت إعةيا ٘ ّايعةْم٘

 .اتراقٔ٘ حقْع اعٷرل مً (ٓٗ) ايازٗٹ تقابل ايازٗ ٍّصِ 
*** 

 

                                       
 .اعػابق ايطيتع( 1)
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 ن  لط نةفصا
 وتعلينه الطفل تربية انـــإحس

 

ا مأٍ٘ اعةبٔ٘ ٓتخس  ٍصا اعركل  ً تطبٔ٘ اعٷرلإ مثٔٶي٭
اعرانة٘ ّايتيامة٘ ّمرطزاتَاإ ثه بٔٲً أٍنٔ٘ تعْٓس اعٷرل  ةٙ 

 ّايتْاظٌ ايتيامل اعتعةٔهإ ثه بٔٲً ما ٍْ اعٷٔث٘ ا٢يتتنا ٔ٘ اععازام
إ اعيا ع٘ ايعةْمام ٙ ة اؿكْلا بٔٲً حق اعٷرل يف إ ثه أخ ٭عةٷرل

 ّشعك مً خ٣ل أضبع مْاز.

 
 للطفل واملتهاملة الفاضلة الرتبية

 ل طفْ ويج الهواْط الشررية:
ة ْمسػػػئوليتهما يقومػػػا أف والديػػ  تجػػػاُ الحػػج -ٔ  إقسػػػاف رػػػ  المشػػتُر

يتػػ  يػػة تْر ػػة، قويمػػة تْر  وينصػػرؼ والبػػدَي، العق ػػي َمػػوُ ورػػ  ومتواَز
ّْ  مػػ  ُػػْ إلػػق الحػػج هػػ ا  رػػ  المسػػئولي  مػػ  الوالػػدي  محػػْ يحػػ

 موضػػػػػع الطفػػػػػْ مصػػػػػالح وتَػػػػػوف مصػػػػػالح ، ر ػػػػػق والقيػػػػػاـ ررايتػػػػػ 
 .األواوي اهتمامهما

ية أولويات وم  -ٕ  ر ػق وتدريبػ  اإليماف، قوارد تع يم  األواوية التْر
 األخػػػبلؽ، ومَػػػاـر اإلوػػػبلـ، ْػػػت اب وت  يبػػػ  وطارتػػػ ، اهلل، ربػػػا ة

يات ووػػػائر المحرمػػػات، اجتنػػػاب ر ػػػق وتعويػػػدُ  والعػػػا ات السػػػ ُو
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ػػػاَّ رػػ  والبعػػد والهػػارة، السػػيئة  الرياضػػػة إلػػق وتوجيهػػ  السػػوَّ، قَر

 رػػ  المسػػئولوف أو الوالػػداف يَػػوف وأف النايعػػة، والقػػراَّة المفيػػدة،
 .ذل  ُْ يي ل  صالحة رم ية قدوة ررايت 

 لتطػػوُر ويًقػػا الحريػػة، مػػ  هامًشػػا منحػػ  يػػي التػػدرج مرارػػاة ور ػػيهم -ٖ
 المسػػئولية لتحم ػػ  تمهيػػًدا ؛ْالمسػػئولية يػػعوُر يعمػػج مػػاْ العمػػري،
 .الشررية الس  ْ وغ  رند الَام ة

 اوتثارة م  المراهقة و  يي وخاصة الطفْ قماية الهروري م  -ٗ
 ويجب الجنسية، التورية رند العاطفي واالَفعاؿ الجنسية، الغرائز

 :األقواؿ جميع يي
 م  مرق ة لَْ والمبلئم التعبير، يي األمثْ األو وب اوت داـ -أ

 .والوجداَي العق ي الطفْ َمو مراقْ
 ييلمرق ت  العمرية  مبلئمة ْصورة الجنسية المع ومات إ ماج -ب

إ الصحية والع ـو األقياَّ، ُع م لها المناوبة الع ـو موا 
ية الش صية، واألقواؿ والعبا ات  .الدينية والتْر

ية اآل اب يجْتعم الجنسية التورية موا  رر  اقتراف -ج  الس ُو
ياف الناقية، ْه ُ المتص ة اإلوبلمية  الحراـ، م  الحبلؿ ْو
 اإلوبلمية التعاليم ر  الجنسي الس وؾ اَحراؼ وم اطر
 .السامية

 م  المراهقي  وقاية ر ق العمْ يجب األقواؿ، جميع ويي -٘
 الغرائز إثارة ر ق أو االَحراؼ، ر ق تشجع التي المماروات
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 ْمنع وذل  المجتمع، ولقيم الدينية ل تعاليم فةالم ال الدَيا
 مدْرات وتعيي  الرياضية، والنوا ي المدارس، يي االختبلط
 الفسا  ألمُا  الجنسي  م  المراهقي  ارتيا  ومنع ْها، ل فتيات

ات وتقرير العاْ ، ال هوّ  األمُا  ت   ر  ل مسئولي  را رة رقْو
 .ذل  م الفة قالة يي

 
 كل ؽتل  قطامإ مخؼ ال  ّتيقػه اعٷرلإ بةبٔ٘ يازٗا ٍصِ تع 

 :بياحٔ٘ ميَا

 ّمً اعْاعسًٓ يػْٝعٔ٘ اععاو ايثسأ  ةٙ تيلٯ: (5) الفقرةف *
 .اعٷرل تطبٔ٘  ً قةَناإ حيل

 اقتكطم اع  إحقْع اعٷرل اتراقٔ٘ مً (ٛٔ) ايازٗ تقابل ٍّٕ
 مً (ٔ) قطٗاعر حسزم بٔينا ّمنِْ; اعٷرل تطبٔ٘ ال  ا٨ؾاضٗ  ةٙ

  ةٙ تيٌْ ّأٌ ّمتْاظى٘إ قْن٘ اعةبٔ٘ تيٌْ أٌ (22ٍصِ ايازٗ )
 .ّاعثسىٕ اععقةٕ ظاىثُٔ اعينْ ةت كٯ كنا ا٨حػاٌإ مػتْٚ

 :مثل قطحي٘ ىكْم مً باعةبٔ٘ ا٢ٍتناو ّٓيٷةق

َُمْ  ُقوا آَمُنوا اَلِ ي َ  أَيػَُّها يَا+: تعا  اهلل قْل َُمْ  أََُفَس  اََارً  وَأْهِ ي
 اْرَقْمُهَما ريبِّ  وقُْ+ّقْعُ تعا :  إد6 :اعتخطٓهر "واْلِحَجارَةُ  النياسُ  ُقوُ َهاو 

َما  .د24 :ا٨غطاٛر "اَصِغيرً  رَْػيَياَِي َُ

ًپ ًپ ّ ٪ ٌٲ -ضنٕ اهلل  يَنا-  ٫ن٪ط٪ اب٬ ُٰ ض٪غ٫ْل٪ أٸ : قٸال٪×  اعةڀ
َُمْ » َُمْ  رَاعٍ  ُُ ُّ ـُ ياإل ;َرِرييِت ِ  َر ْ  َمْسُئوؿٌ  َوُُ ُّ  إَرِرييِت ِ  َر ْ  َوَمْسُئوؿٌ  رَاعٍ  َما



 104 يف اإلضالوــــــام الطفل ميث
 ُْ  َزْوِجَها َْػْي ِ  ِيي رَاِرَيةٌ  َواْلَمْرَأةُ  إَرِرييِت ِ  َر ْ  َمْسُئوؿٌ  َوُهوَ  َأْهِ  ِ  ِيي رَاعٍ  َوالريُج

ـُ  ،َرِرييِتَها َر ْ  َوَمْسُئوَلةٌ  : قٸال٪ إ«رَِرييِت ِ  َر ْ  َوَمْسُئوؿٌ  َويِِّدُِ  َماؿِ  ِيي رَاعٍ  َواْلَ اِ 
٬ٌ ّ٪ح٪ٰػث٬ت٫ ُْ » :قٸال٪ قٸس٬ أٸ َُمْ  إَرِرييِت ِ  َر ْ  َوَمْسُئوؿٌ  أَِْي ِ  َماؿِ  ِيي رَاعٍ  َوالريُج  َوُُ ُّ

رحسٓا قخٔذإ ضّاِ أمحس ّاعثداضٖ ّمػةه ّأبْ زاّز «َرِرييِت ِ  َر ْ  َوَمْسُئوؿٌ  رَاعٍ 

  ْ مَ »×:  اعييب قال: قاعت -ضنٕ اهلل  يَا-  اٜؿ٘ ّ ًإ ّاعةمصٖد
ًرا َل ُ  ُُ ي  ِإلَْيِه ي  يََ ْقَس َ  َيْيًئا اْلبَػَناتِ  َهِ ُِ  ِم ْ  يَِ ي رحسٓا «النيارِ  ِم ْ  ِوتػْ

: -ضنٕ اهلل  يَنا-  ثاؽ ابً حسٓا ّيف إداعثداضٖ ضّاِقخٔذإ 
 ّيفإ داعٷرباىٕ ضّاِرحسٓا حػًإ « ي هُ ْػَ  َ أَ   َ سَ قْ أَ وَ   ي هُ جَ وي زَ وَ   ي هِ يْ  َ رَ  جَ فَ َػْ  َ يَ »

 ا٤زبيف  اعثداضٖ ضّاِرحسٓا قخٔذإ «  ي  هُ فُ َْ يَ وَ   ي مهُ قَ رْ يػَ وَ   ي هُ ْػُ  ِّ ؤَ يػُ » ٘:ضّآ

٬ًإ «ِإلَْيِه ي  يََ ْقَس َ » :عرغ جينعَا كةَا ٍّصِ إدايرطز ًپ أٸٓٳْب٪ ّ ٪  ب٬
٬ً م٫ْغ٪ٙ ٪  ُٰ ٬ً أٸٰبٔ ُٰ ض٪غ٫ْل٫ قٸال٪: قٸال٪  يت٪سٶِٰ  ٪ َْ  َما»×:  اعةڀ  َواِلدٌ  َََح

َْ  َُْحبل َوَلَدُُ   إ ّضّٖدّاعةمصٖ أمحس ضّاِ إمطغل حسٓار«َقَس ٍ  َأَ بٍ  ِم ْ  َأْيَه
 زي رَ  اهللِ  ابَ تَ ُِ   ُ مَ  ِّ عَ يػُ  فْ أَ  ُِ دِ الِ وَ  ق َ رَ  دِ لَ وَ الْ  جُّ قَ »: قال أىُ×  اعطغْل  ً

 إا٤قْل ىْازض يف اعةمصٖ اؿئه ضّاِحسٓا حػًإ ر«يَ مْ الري وَ  ةَ اقَ بَ السِّ وَ  ْي جَ وَ 

 ٍطٓطٗ  أبٕ إ ّضّٖ  ًدا٨ناٌ ؾعب يف ّاعثَٔقٕ إاعثْاب يف ٔذاعؿ ّأبْ
  ُ مَ  ِّ عَ يػُ وَ   ُ مَ اوْ   َ سِ حْ يُ  فْ أَ  ُِ دِ الِ وَ  ق َ رَ  دِ لَ وَ الْ  جُّ قَ »: قال× اهلل  ضغْلأٌ 

 يف ٕاعسٓةنّ اؿةٔ٘إ يف ىعٔه أبْ ضّاِحسٓا حػًإ ر«ؾَ رَ  ْ أَ  اذَ إِ   ُ جَ وِّ زَ يػُ وَ  إابَ تَ َِ الْ 

٬ًإ دٷاباـ مبأثْض اعرطزّؽ ًپ أٸى٪ؼپ ّ ٪ ٬ً  م٪اٰعكٱ ب٬ ُٰ ض٪غ٫ْلپ  ٪ ×  اعةڀ
٫ُ رُِموا»: قٸال٪ أٸىٲ ُْ  . د٘مايت ابً ضّاِحسٓا نعٔفإ ر«َأَ َْػُهمْ  َوَأْقِسُنوا َأْواَلَ ُُمْ  َأ

 ّم٪ً اعْاعسًٓإ مػْٝعٔ٘  ةٙ تؿتنل  نْمَا يف اعيكْم  َصِ
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 أ٢ّزٍه  ةَٔا ٌْٓطبٯ اع  اعرانة٘ اعةبٔ٘ ىْ  اختٔاض يف حينَهإ يف
 يف ّمػتقثةَه مكةختَه مطا اٗ ّيتْب مع ّاعثيامإ اعثي  مً
 .اعؿط ٔ٘ ّا٤حياو ا٤خ٣قٔ٘إ اعقٔه نْٛ

 ٍّٕ ا٤غاغٔ٘ اعةبٔ٘ أّعْٓام  ةٙتيلٯ  :(3) الفقرةو *
 .اعكاؿ٘ اععنةٔ٘ ّاعقسّٗ ّا٤خ٣ع ّاععثازٗ اععقٔسٗ

 .رلحقْع اعٷ اتراقٔ٘ يف مقابل اعرقطٗ هلصِ ّعٔؼ

 يف ّضز ّقس ّمتيْ ٘إ كث ٗ اعرقطٗ ٍصِ مْنْ  يف ّاعيكْم
 اعةبٔ٘ أعْاٌ مً ّيتامع٘ ض ٔع٘ مناشج اعيثْٓ٘ ّاعػي٘ اعيطٓه اعقطحٌ

 :عصعك مثال ّأبطظ إع٢ّ٥ز ّاعتأزٓب ّا٤خ٣قٔ٘ اعػةْكٔ٘

 ُظ ُ يَعِ  وُهوَ  الِْْن ِ  لُْقَمافُ  قَاؿَ  وإذْ + :تعا  اهلل قْل يف ٢بيُ عقناٌ ّقآا
َنا  َرِظيمٌ  َلظُْ مٌ  الشِّْرؾَ  إفي  ِْال ي ِ  ُتْشِرؾْ  ال ُْػَنيي  يَا  َقَمَ ْت ُ  َِْواِلَدْي ِ  اإلََسافَ  وَوصييػْ

َُرْ  َأفِ  َراَمْي ِ  ِيي وِيَصالُ ُ  وْه ٍ  َرَ ق وْهًنا ُأمُّ ُ   وإف  الَمِصيرُ  إَليي  وِلَواِلَدْي َ  ِلي اْي
ُهَما ُتِطْعُهَما َيبل ِرْ مٌ  ِْ ِ  َل َ  لَْي َ  َما ِْي ُتْشِرؾَ  َأف َرَ ق َجاَهَداؾَ  َْػَيا ِيي وَصاِقبػْ  الدُّ
َْ  واتيِبعْ  َمْعُرويًا َُمْ  إَليي  ثُمي  إَليي  أَََابَ  َم ْ  َوِبي َُم َمْرِجُع نُتمْ  َِْما يَ ََُػبُِّئ  يَا  تَػْعَمُ وفَ  ُُ

َُ  َخْرَ ؿٍ  مِّ ْ  َقبيةٍ  ِمثْػَقاؿَ  َت ُ  إف إَػيَها ُْػَنيي   ِيي َأوْ  السيَمَواتِ  ِيي َأوْ  َصْ َرةٍ  ِيي يَػَت
 ِْاْلَمْعُروؼِ  وْأُمرْ  الصيبلةَ  َأِقمِ  ُْػَنيي  يَا  َخِبيرٌ  َلِطيفٌ  ال ي َ  إفي  ال ي ُ  َِْها يَْ تِ  اأَلْر ِ 

 َ َْ رِ  َر ِ  وا ََ  ُتَصعِّرْ  وال  األُُمورِ  َرْزـِ  ِم ْ  َذِل َ  إفي  َأَصاَْ َ  َما َرَ ق واْصِبرْ  الُمن
ْي  ُيِحبُّ  ال ال ي َ  إفي  َمَرًقا اأَلْر ِ  ِيي َتْمشِ  وال ِل نياسِ  َخديؾَ   َيُ ورٍ  ُمْ َتاؿٍ  ُُ

رَ  إفي  َصْوِت َ  ِم  واْغُهضْ  َمْشِي َ  ِيي واْقِصدْ  ََ  َلَصْوتُ  اأَلْصَواتِ  َأَ
 .د19-13: عقناٌر"الَحِميرِ 
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َيةٌ  إَػيُهمْ  ِْاْلَحجِّ  ََػَبَ ُهم َرَ ْي َ  ََػُقصُّ  ََْح ُ +: تعا  اهلل لاّق  آَمُنوا ِيتػْ

ِِهمْ  َرَ ق وَرَْْطَنا  ُهًدى وزِْ ََاُهمْ  َِْرِِّهمْ   َربُّ  رَْػَُّنا يَػَقاُلوا قَاُموا إذْ  قُػُ ْو
ِ ِ  ِم  َيْدُروَ  َل  واأَلْر ِ  السيَمَواتِ  -13 :اعيَفر "َيَططًا إًذا قُػْ َنا ليَقدْ  إَلًها ُ َو
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 -ضنٕ اهلل  يَنا- ثاؽ بً اهلل ععثس×  اعطغْل قّٔ٘ ّميَا
ُٰ ض٪غ٫ْلپ خ٪ةٺف٪ كٹي٬ت٫: قٸال٪ أىُ ضّاِ  ٔنا ٬ْم٭ا×  اعةڀ ـُ  يَا»:  ٸقٸال٪ ٓ٪  ُغبَل
ِ َماتٍ  ُأَر ُِّم َ  ِإِّي  ِإَذا ُتَجاَهَ ، َتِجْدُُ  ال ي َ  اْقَف ْ  َيْحَفْظَ ، ال ي َ  اْقَف ْ  :َُ

 اْجَتَمَع ْ  َلوْ  األُميةَ  َأفي  َواْرَ مْ  ِْال يِ ، يَاْوَتِع ْ  اْوتَػَعْن َ  َوِإَذا ،ال ي َ  يَاْوَ ؿْ  َو َْل َ 
َفُعوؾَ  َأفْ  َرَ ق َفُعوؾَ  َلمْ  َِْشْيٍَّ  يَػنػْ َتَب ُ  َقدْ  َِْشْيٍَّ  ِإالَ  يَػنػْ  اْجَتَمُعوا َوَلوْ  َلَ ، ال ي ُ  َُ
َتَب ُ  َقدْ  ْيٍَّ ِْشَ  ِإالَ  َيُهرُّوؾَ  َلمْ  َِْشْيٍَّ  َيُهرُّوؾَ  َأفْ  َرَ ق  رُِيَع ْ  َرَ ْيَ ، ال ي ُ  َُ

ـُ   :ضّآ٘ يفّ إداعةمصّٖ أمحس ضّاِرحسٓا حػًإ «الصُُّحفُ  َوَجفي ْ  اأَلْقبَل
 الريَخاَِّ  ِيي ِإلَْي ِ  تَػَعريؼْ  َأَماَمَ ، َتِجْدُُ  ال ي َ  اْقَف ْ  َيْحَفْظَ ، ال ي َ  اْقَف ْ »

 َقدْ  ِْال يِ ، يَاْوَتِع ْ  اْوتَػَعْن َ  َوِإَذا ال يَ ، يَاْوَ ؿْ   َْل َ وَ  َوِإَذا الشِّديِة، ِيي يَػْعرِْي َ 
اِئٌ ، ُهوَ  َِْما اْلَقَ مُ  َجفي  َفُعوؾَ  َأفْ  َأرَاُ وا َجِميًعا ُُ يُهمْ  اْلَ ْ جَ  َأفي  يَػَ وْ  َُ  يَػنػْ

ُتْب ُ  َلمْ  َِْشْيٍَّ  َْ  َلمْ  َِْشْيٍَّ  َيُهرُّوؾَ  َأفْ  رَاُ واأَ  َوِإفْ  َرَ ْيِ ، يَػْقِدُروا َلمْ  َرَ ْي َ  ال ي ُ  َي
ُتْب ُ  َْ َرُُ  َما َرَ ق الصيْبرِ  ِيي َأفي  َواْرَ مْ  َرَ ْيِ ، يَػْقِدُروا َلمْ  َرَ ْي َ  ال ي ُ  َي َْ ًرا َت  َخيػْ
ِثيًرا، ْرِب، َمعَ  اْلَفَرجَ  َوَأفي  الصيْبِر، َمعَ  النيْصرَ  َوَأفي  َُ ََ  اْلُعْسرِ  َمعَ  َوَأفي  اْل
 .أمحسد ضّاِرحسٓا حػًإ «اُيْسرً 

ّ٬ً ًپ اعٺن٪ٰةٰك  ٪ث٬ٰس  ٪ ًپ اعطٲٰبٔعپ ب٬ ٗٸ ب٬ ٬ً غ٪ث٬ط٪ ٪  ُٰ ٬ً أٸٰبٔ ٪  ِٰ : قٸال٪  يت٪سٶ
ُٰ ض٪غ٫ْل٫ قٸال٪ ْْ َ  الصيبَلةَ  الصيِبيي  َر ُِّموا»×:  اعةڀ َها َواْضرُِْوُُ  ِوِني َ  َوْبعِ  ا  َرَ يػْ
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 َ ْْ اعةمصٖ:  ّقٸال٪ دّٖاعةمص ٕعساضمّا زاّز أبْ ضّاِرحسٓا حػًإ «َرْشرٍ  ا
ُٰ ٬ٍلپ ب٪ع٬ پ ٰ ي٬س٪ اعٺع٪ن٪ل٫ ّ٪ ٪ةٸ٬ٔ ُٰ إاعٺٰعةٺهپ أٸ : ّ٪قٸا٢ٸ ّ٪الپغ٬خ٪ق٫ أٸح٬ن٪س٫ ٓ٪قٹْل٫ ّ٪ٰب
٬ً اعٺع٪ؿ٬طپ ب٪ع٬س٪ اعٺغ٣٫ٸو٫ ت٪ط٪كٸ م٪ا ٰٗ ٰم ٫ُ اعكٲ٣ٸ ٬ًإ ٫ّٰٓعٔس٫  ٸإپىٲ ًپ  ٪ن٬طپّ  ٪  ب٬

٬ً ؾ٫ع٪٬ٔبٱ ٪  ُٰ ٬ً أٸٰبٔ ُٰ ض٪غ٫ْل٫ قٸال٪: قٸال٪  ِٰيت٪سٶ  ٪  أَْْػَناَُُّمْ  ُمُروا»×:  اعةڀ
َها َواْضرُِْوُهمْ  ،ِوِني َ  ِلَسْبعِ  ِْالصيبَلةِ  نَػُهمْ  َويَػرُِّقوا إِوِني َ  ِلَعْشرِ  َرَ يػْ  ِيي َْػيػْ

 .دزاّز ّأبْ أمحس ضّاِرحسٓا قخٔذإ «اْلَمَهاِجعِ 

×  اهلل ضغْل أٌ  ا٤ىكاضٖضبٔع  بً اهلل  ثس بً بيط  ًّ
ِعْ ، ةَ ايَ مَ الرِّ وَ  ةَ اقَ بَ السِّ  مْ ُُ اَل َ وْ أَ  وامُ  ي رَ » :قال  اؾَ رَ  َ  اذَ إِ وَ  ،ْزؿغَ الْ  ةِ نَ مِ ؤْ المُ  َلْهو مَ َو

 يف ّٕاعسٓةن إابً ميسِ يف معط ٘ اعكخاب٘ ضّاِحسٓا حػًإ ر« َ مي أُ  بْ جِ  َ يَ  اؾَ وَ ْػَ أَ 

 .دؾْاٍسإ ّقال اعػداّٖ: غيسِ نعٔف عيً عُ  ػاكط ّابً إّحػيُ اعرطزّؽ

 ٍامؿ٭ا اعٷرل ميذ يف اعتسضج مطا اٗ  ةٙ تيلٯ :(2) الفقرةو *
 .اععنطٖ عتٷْضِ ّ قٻا ايػْٝعٔ٘ مً يتاىث٭ا ّؼنٔةُ اؿطٓ٘ مً

 .اتراقٔ٘ حقْع اعٷرل يف اعرقطٗ هلصِ مقابل ٢ّ

 اعتْ ٔ٘ مْنْ ٕ مع تتعامل كل بيْزٍا :(5, 1) ةالفقرو *
 .ا٢مطا  مً اعؿثاب ّمحآ٘ اؾيػٔ٘

 .حقْع اعٷرل اتراقٔ٘ يف صِ اعرقطٗهل مقابل ٢ّ

 ا ٷطٓ٭ أمط٭ا ّايطأٗ اعطيتل ب  اؾيػٔ٘ اعع٣ق٘ ٓعترب ّا٨غ٣و
 اعثؿطإ يف غطظٍا قس اهلل ّأٌ إا٤غاغٔ٘ اؾػس حايتام ّمً اإعٓ٭ٓغط
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 حرغ ٍّٕ ا٨ىػاىٔ٘ اعْظاٜف أمسٙ مً ايتتنا ٔ٘ ّظٔر٘ عت١زٖ
 ٍصِ ّتطك ّاعتياغلإ لاببا٨ ا٤ضض ّتعن  ٖاعثؿط اؾيؼ
 ّّظٔرتَا  ٷطتَا حسّز  ً بَا خيطج نْابط زٌّ  ْنٙ اعع٣ق٘

 بأغطٍا ّعةجنا ٘ ع٥ طاز ّمهاض ال ػاز  امل ّتكثذ ا٤غاغٔ٘إ
 ا٢يتتنا ٔ٘إ اعسضاغام ّكا ٘ ايؿاٍس اؿٕ اعْاقع ١ٓكسِ أمط ٍّْ
 ٣ق٘اعع ٍصِ عتيعٔه ا٨غ٣و ّنعَا اع  اعهْابط كا ٘  إٌ ثه ّمً
 ا٤ىػاب محآ٘ ّ ةٙ ا٤غاغٔ٘ ّظٔرتَا  ةٙ اؿراظ ال  تَس  المنا
 اع  ايهاض مً ّاؾنا ٘ ا٤ طاز ّمحآ٘ اعهٔا إ ّمً ا٢خت٣ط مً
ْٯ ما الشا اؾيػٔ٘ اعرْنٙ ّضاٛ مً بَا ؼٔق  ؿعٔ٘ متع٘ فطز ال  عتؼ
 ّا٤حازٓا اعيطٓه اعقطحٌ ّٓعرب ؼققَاإ غآ٘ ٢ّ هلا ٍس  ٢
 تيعٔه مً ميسّح٘ ٢ أٴٰعٔطث اأمط٭ با تثاضٍا اعع٣ق٘ ٍصِ  ً ثْٓ٘اعي

 ّاؿصض اعتعث إ مسْ  ةٙ اؿطم مع كاملإ بْنْح أحيامُ
 كطامتَا يتطح أّ ايطأٗ حٔاٛ خسف أّ اعقْلإ يف اعرخـ مً اعؿسٓس
 . ّايطاٍقام ايطاٍق  عسٚ خاق٘ اعسىٔا اعغطاٜع الثاضٗ أّ ا٨ىػاىٔ٘إ

*** 

  
 الطيبة االجتناعية العادات

تساب ر ق البداية من  ينش  أف الطفْ قج م   االجتمارية العا ات ُا
 ْالتوا ِّ  واالجتماري، ياألور  التماو  ر ق ْالحرص وخاصة الطيبة،

اَّ، األورة أيرا  ْي  والتراقم  الوالدي ، إلق واإلقساف األرقاـ، وص ة واألقْر
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 رند وررايتهما ر يهما، واإلَفاؽ ْهما، والبر المعروؼ، يي وطارتهما
ََِبر الحاجة  توقير ور ق يرًرا، المقررة ققوقهما وائر وأ اَّ روز، أو ل
 .والتقوى البر ر ق والتعاوف ل ناس، ال ير وقب ْالصغير، والرقمة الَبير،

 
 اعصٖ ا٢يتتنا ٕ يتاىثَا مً أٓه٭ا اعةبٔ٘ تتياّل ايازٗ ٍصِ
 ٤ٌ ;حقْقٻا عُ أٌ كنا ّايتثام  ةُٔ أٌ ةٙ  اعٷرل تيؿٝ٘ ٓقتهٕ
  ةٙ جيب ايتتنا ٔ٘ ّايتثام تؿيل أمطٍا حقٔق٘ يف اععازام ٍصِ
 مً اعياحٔ٘ بَصِ اععيآ٘ ّتثسأ. ّفتنعُ أغطتُ مْ بَا اعقٔاو اعرطز
 ثه أغطتُ مْ ّايتثاتُ أزاٛ  ةٙ اعٷرل ٙطبٯ٫ٓ حٔا ;ا٤غطٗ زاخل
 .ا٤غطٗ خاضج ال  شعك نتس

- تيعط اع  حقْع اعٷرل اتراقٔ٘ يف مقابل ايازٗ ِهلص ّعٔؼ
 اؿقْع مْ ّاحسٗ بع  -ا٨ىػاٌ حقْع اتراقٔام بقٔ٘ ؾأٌ ؾأىَا
 ٌال الش اععنة٘; مً ا٦خط اؾاىب ٍّٕ باعْايتثامإ اٍتناو زٌّ
 ٍْ ّمْنْ َا ا٦خطًٓ مْ ّايتثام ٓقابةَا الىػاٌ كل حقْع
 .العَٔه ّأزا٠ٍا اؿقْع ٍصِ احةاو

 ا٢يتتنا ٔ٘ باعْايتثام اـاق٘ ا٨غ٣مٔ٘ اعيكْم ٍٕ ّكث ٗ
 :تعا  قْل اهلل اعيطٓه اعقطحٌ  نً

ِاْلَواِلَدْي ِ  إيياُُ  إال تَػْعُبُدوا َأال َرُّ َ  وَقَهق+ - ُ َغ ي  إميا اإْقَساًَ  ْو  ِرنَدؾَ  يَػبػْ
َِبَػرَ  َهرْ  وال ُأؼ   ليُهَما تَػُقْ َيبل ُِبلُهَما َأوْ  َأَقُدُهَما ال  ليُهَما وقُْ ُهَماتَػنػْ
رِيمً  قَػْوال  ريبِّ  وقُْ الريْقَمةِ  ِم َ  ال ُّؿِّ  َجَناحَ  َلُهَما واْخِفضْ   اَُ
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َما اْرَقْمُهَما  .د24-23 :ا٨غطاٛر"اَصِغيرً  رَْػيَياَِي َُ

ِاْلَوالِػَدْي ِ  َيػػْيًئا ِْػ ِ  ُتْشػِرُُوا وال ال يػ َ  واْربُػُدوا+ - ِػِ ي إْقَسػاًَا ْو  الُقْرَْػػق ْو
ُِي ِ  اْلَيَتاَمقو   والصيػاِقبِ  الُجنُػبِ  واْلَجػارِ  الُقْرَْػق ِذي واْلَجػارِ  واْلَمَسا

ْْ ِ  ِْاْلَجْنبِ  ِْ  وا  .د36: اعيػاٛر"..السيِبي

 ُتِطْعُهَمػا يَػبل ِرْ ػمٌ  ِْػ ِ  لَػ َ  لَػْي َ  َمػا ِْػي ُتْشػِرؾَ  َأف َرَ ق َجاَهَداؾَ  وإف+ -
ُهَما َْػَيا ِيػػي وَصػػاِقبػْ َْ  تيبِػػعْ وا َمْعُرويًػػا الػػدُّ : عقنالالاٌر"إلَػػيي  أَََػػابَ  َمػػ ْ  َوػػِبي

 .د15

ـِ  وُأْوُلوا+ - ِّْ  ال ي َ  إفي  ال ي ِ  َُِتابِ  ِيي ِْبَػْعضٍ  َأْوَلق َْػْعُهُهمْ  اأَلْرَقا َُ ِْ 
 .د75 :ا٤ىرالر"َرِ يمٌ  َيْيٍَّ 

 :اعؿطٓر٘ اعػي٘ ّمً

٬ً ًپ  ٪ث٬ٰس  ٪ ًپ اعطٲح٬ن٪ ٗٸ أٸٰبٕ ب٬ ٬ً ب٪يٺط٪ ٪  ُٰ ُٰ ض٪غ٫ْل٫ قٸال٪: قٸال٪  أٸٰبٔ  اعةڀ
َُمْ  َأالَ »×:  َبرِ  أََُػبُِّئ ُْ َبائِرِ  َِْ  ََ ُٰ ض٪غ٫ْل٪ ٓ٪ا ب٪ةٸٙ: قٹةٺي٪اإ «؟اْل : قٸال٪إ اعةڀ
ٌ٪إ «اْلَواِلَدْي ِ  َوُرُقوؽُ  ،ِْال ي ِ  اإلْيَراؾُ »  َوقَػْوؿُ  َأالَ : » ٸقٸال٪  ٸج٪ةٸؼ٪ م٫تٲٰيٝ٭ا ّ٪كٸا

َ٪ا ظ٪ال٪  ٸن٪اإ «الزُّورِ  َوَيَهاَ ةُ  الزُّورِ  َوقَػْوؿُ  َأالَ  ،الزُّورِ  َوَيَهاَ ةُ  الزُّورِ   ح٪تٲٙ ٓ٪قٹْعٹ
 .دّاعةمصٖ اعثداضٖ ّمػةهّ أمحس ضّاِحسٓا قخٔذإ ر.ٓ٪ػ٬يٹت٫ ٢ٸ: قٹةٺت٫

٬ً ُٰ  ٪ث٬ٰس ّ ٪ ًپ اعةڀ ٕٲ ٓ٪ا: »قٹةٺت٫: قٸال٪  م٪ػ٬ع٫ْزٱ ب٬ ُٰ ى٪ٰث ٖٳ إاعةڀ  أٸ
: قٹةٺت٫ إ«َمَواِقيِتَها َرَ ق الصيبَلةُ »: قٸال٪ إ«؟ٰ٘اعٺج٪يٲ الپعٸٙ أٸقٺط٪ب٫ ا٤ٸ ٬ن٪الپ

ٕٲ ٓ٪ا ّ٪م٪اش٪ا» ُٰ ى٪ٰث ٕٲ ٓ٪ا ّ٪م٪اش٪ا»: قٹةٺت٫إ «اْلَواِلَدْي ِ  ِْرُّ »: قٸال٪إ «؟اعةڀ ُٰ ى٪ٰث إ «؟اعةڀ
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ِْ  ِيي اْلِجَها ُ »: قٸال٪  اعثداضٖ ّمػةهّ أمحس ضّاِحسٓا قخٔذإ ر«ال ي ِ  َوِبي

 .دّاعساضمٕ ّاعيػاٜٕ ّاعةمصٖ

٬ً ٗٸ أٸٰبٕ ّ ٪ ُٰ ض٪غ٫ْلپ الپعٸٙ ض٪يت٫لٮ يت٪اٛ: قٸال٪  ٫ٍط٪٬ٓط٪  : ٸقٸال٪×  اعةڀ
ُٰ ض٪غ٫ْل٪ ٓ٪ا» ٬ًإ اعةڀ ًپ اعيٲاؽپ أٸح٪قٳ م٪ إ «ُأمُّ َ »: قٸال٪إ «ق٪خ٪اب٪ٰتٕ ٰبخ٫ػ٬
٬ً ث٫هٲ»: قٸال٪ ٬ً ث٫هٲ»: قٸال٪إ «أُمُّ َ »: قٸال٪إ «؟م٪  :قٸال٪إ «أُمُّ َ »: قٸال٪إ «؟م٪
٬ً ث٫هٲ»  ّابً اعثداضٖ ّمػةهّ أمحس ضّاِحسٓا قخٔذإ ر«أَُْوؾَ »: قٸال٪إ «؟م٪
 .د٘مايت

٬ً ًپ م٪اٰعٰك أٹغ٪٬ٔسٱ أٸٰبٕ ّ ٪ ٘ٸ ب٬ ٖٶ ض٪ٰبٔع٪ ٫ً ب٪٬ٔي٪ا: قٸال٪  اعػٲاٰ ٰس  ٰ ي٬س٪ ى٪خ٬
ُٰ ض٪غ٫ْلپ ٬ً ض٪يت٫لٮ يت٪ا٫ِٛ الپش٬×  اعةڀ ٘ٸ ب٪ٰيٕ ٰم  إُٰاعةڀ ض٪غ٫ْل٪ ٓ٪ا»:  ٸقٸال٪ غ٪ةٸن٪
ٕ٪ ٍ٪ل٬ ٬ً ب٪ٰق ٖٲ ٰبطٶ ٰم ٪ْ ٛٮ أٸب٪ ٬ٕ ٫ٍن٪ا ؾ٪ ُٰ أٸب٪طٳ َپن٪ا ب٪ع٬س٪ ٰب ٬ْٰت ، ََػَعمْ »: قٸال٪إ «؟م٪

 الريِقمِ  َوِصَ ةُ إ َْػْعِدِهَما ِم ْ  َرْهِدِهَما َوِإَْػَفاذُ إ َلُهَما ْوِتْغَفارُ َواالإ َرَ ْيِهَما الصيبَلةُ 
ُْ  الَ  اليِتي ـُ إ ِِْهَما ِإالَ  ُتوَص َرا ُْ  ّابً زاّز أبْ ضّاِحسٓا قخٔذإ ر«َصِديِقِهَما َوِإ

 .دمايت٘

٬ً ُٰ  ٪ث٬ٰس ّ ٪ ًپ اعةڀ ٌٲ -ضنٕ اهلل  يَنا-  ٫ن٪ط٪ ب٬ ٕٲ أٸ  :قٸال٪×  اعيٲٰث
َْ  َأفْ  اْلِبرِّ  أََْػرُّ » ُْ  َيِص  ّاعةمصٖ ّمػةه أمحس ضّاِحسٓا قخٔذإ  ر«أَِْي ِ  ُو ي  الريُج

 .دزاّز ّأبْ

٬ً ًپ  ٪ن٬طپّ ّ ٪ ٬ً ٬ٔبٱؾ٫ع٪ ب٬ ٪  ُٰ ٬ً أٸٰبٔ ٪  ِٰ  ض٪يت٫لٮ يت٪اٛ: قٸال٪  يت٪سٶ
ٕٶ الپعٸٙ ٌٲ»:  ٸقٸال٪×  اعيٲٰث َْ َ » : ٸقٸال٪ «م٪اٰعٕ ايت٬ت٪اح٪ أٸٰبٕ الپ  َوَماُل َ  َأ

 ض٪غ٫ْل٫ ّ٪قٸال٪ إدّاعثَٔقٕ يف اعػيً مايت٘ ّابً  أمحس ضّاِحسٓا حػًإ ر«ألِْي َ 
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ُٰ َُمْ  بِ َأْطيَ  ِم ْ  َأْواَلَ ُُمْ  ِإفي »×:  اعةڀ ْسِب َُُ وا َُ حسٓا ر«َأْمَواِلِهمْ  ِم ْ  َي

 .دمايت٘ ّابً زاّز ّأبْ أمحس ضّاِقخٔذإ 

٬ً ًپ  ٪ن٬طپّ  ٪ ٬ً ؾ٫ع٪٬ٔبٱ ب٬ ٪  ُٰ ٬ً أٸٰبٔ ٪  ِٰ ُٰ ض٪غ٫ْل٫ قٸال٪: قٸال٪  يت٪سٶ  اعةڀ
ِبيرََِا َيَرؼَ  َويَػْعِرؼْ  َصِغيَرََا يَػْرَقمْ  َلمْ  َم ْ  ِمنيا لَْي َ »×:   :ٓ٘ضّا ّيف إ«َُ
ِبيرََِا َقجي »  .دّاؿاكه ّاعةمصٖ محسأ ضّاِحسٓا قخٔذإ ر«َُ

٬ً ًپ ّ ٪ ُٰ ض٪غ٫ْل٫ قٸال٪: قٸال٪ -ضنٕ اهلل  يَنا-  ٪ثٲاؽٿ اب٬ ×:  اعةڀ
ِبيَرََا َويُػَوقػِّرْ  ،َصِغيَرََا يَػْرَقمْ  َلمْ  َم ْ  ِمنيا لَْي َ »  َر ْ  َويَػْن َ  ِْاْلَمْعُروؼِ  َويَْ ُمرْ  ،َُ

رِ  ََ  .دحثاٌ ّابً ّاعةمصٖ محسأ ضّاِحسٓا قخٔذإ ر«اْلُمْن

ُنو »قال: ×  اهلل ضغْل أٌ  ٍطٓطٗ أبٕ ّ ً  ق َ رَ  مْ ُُ اَل َ وْ أَ  اَأِريػْ
 يف اعٷرباىٕ رحسٓا نعٔفإ ضّاِ«ُِ دِ لَ وَ لِ  وؽَ قُ عُ الْ  جَ رَ  ْ تَ اوْ  اََّ يَ   ْ مَ يَ  إرِّ بِ الْ 

 .دا٤ّغط

رحسٓا «ثارَ وَ تػَ يػُ   ي وُ الْ  في إَ »: قال×  اهلل ضغْل أٌ   ر  ّ ً

 .اعتاضٓذد يف اعثداضّٖ ّاعثغْٖ  اقه أبٕ ّابً اؿاكه نعٔفإ ضّاِ
*** 
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 للطفل واملتواشٌ املتهامل التعليه

 يهدؼ تع يم ر ق الحصوؿ ل طفْ يحج يي إطار الهواْط الشررية -ٔ
 : إلق

 مدْر، خالجٍ  ِم  :الَبرى الوجو  ْحقائج الطفْ وري تنمية -أ
وفٍ   الدَيا يي اْتبلٍَّ  وقياةِ  روالة، ذي وإَسافٍ   ير،مس ُو

 .اآلخرة يي جزاٍَّ  لحياةِ  تمهيًدا
 إلق والبدَية العق ية، وقدرات  ومواهب ، الطفْ، ي صية تنمية -ب

َِّن  ْما إمَاَاتها أقصق  .الحياة يي روالت  أ اَّ م  يم
 وتوريت  األواوية، وقريات  اإلَساف، ققوؽ اقتراـ تنمية -ج

  .والعامة ال اصة ات ْواجب
 ال اصة وقيم  ولغت  الثقايية وهويت  الطفْ ذات اقتراـ تنمية - 

  .ْدين  ووطن 
 يَػْنُشد قر، مجتمع يي المسئولية تستشعر لحياة الطفْ إردا  -هػ

 الع يا مث   م  واالقتراب ،الدينية واإلَساَية قيم  ر ق الحفا 
 الجنسي  ْي  ساواةوالم والتسامح، والس م، التفاهم، م  ْروح

 الشعوب جميع ْي  والتعارؼ ،يي الَرامة اإلَساَية
  .والدينية والوطنية العرقية والجمارات

 الَوف ْتس ير الوري وياؽ يي الطبيعية، البيئة اقتراـ تنمية -و
  إرمار يي خ يفةً  الحياة، يي روالت  أ اَّ م  لتمَين  لئلَساف،
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  .األر 

 :ينبغي ذل  وبيْ ويي -ٕ
 ٭ومشتمبل ل جميع، مجاًَا ومتاًقا إلزامياا األواوي التع يم جعْ -أ

  .ورق   الطفْ ي صية لتَوي  البلزمة األواوية المعارؼ ر ق
 أو العاـ وواَّ الثاَوي، التع يم أيَاؿ جميع وتطوير تشجيع -ب

 ر ق القا رة العمالة م  المجتمع اقتياجات لتغطية المهني،
 وتوييرها المجتمع، ألهداؼ ققةالمح الَفاية، يرو  تحقيج

 مجاَية مثْ المناوبة التداْير وات اذ األطفاؿ، لجميع وإتاقتها
  .إليها الحاجة رند المالية، المساردة وتقديم التع يم

 متاًقا المناوبة الووائْ ْجميع المزو  العالي التع يم جعْ -ج
 البدَي واالوتعدا  العق ية القدرات أواس ر ق ل جميع
  .يوالنفس

 
 عتخسٓس خككت الش ;ّّغاٜل أٍسا ٻا باعتعةٔه ايازٗ ٍصِ تَته
 (.ٕ) اعرقطٗ اعْغاٜل ّعتخسٓس( ٔ) اعرقطٗ ا٤ٍسا 

اتراقٔ٘ حقْع  مً (ٜٕ) إ(ٕٛ) ايازتاٌ ايازٗإ ٍصِ ّٓقابل
  ً اعثاىٔ٘ تتخس  بٔينا اعْغاٜل  ً ا٤ّ  تتخس  حٔا اعٷرل;
 .ا٤ٍسا 

اتراقٔ٘ مً  (ٜٕ) ايازٗ  ً ٍصا ائثاع مً (ٔ) اعرقطٗ ّؽتةف
 تينٔ٘ ٍّْ( أ) اعثيس يف عةتعةٔه ا٤ّل اهلس  بإنا ٘ حقْع اعٷرل
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ٌٿ مسبطٿإ خاعقٿ مً اعيربٚإ اعْيتْز عقاٜق اعٷرل ّ ٕ  مػدطٿإ ّكْ
ٌٿ  يف يتعاٛ ؿٔاٗ متَٔس٭ا اعسىٔا; يف ابت٣ٛ ّحٔاٗ ضغاع٘إ شٖ ّالىػا
 ّاع  اؿٔاٗإ يف اعيربٚ ٤غٝة٘ا  ً ا٨يتاب٘ تته ّبَصا.. ا٦خطٗ
 ٍسٚ  ةٙ حٔاتُ يف ٓيٷةق ٢ّ ططٓقُإ ً  ا٨ىػاٌ ٓهل بغٔابَا
 .قسزٗ ّضغاع٘ كث  ٍس  ال  ّبك ٗ

 اعٷرل ؾدكٔ٘ تينٔ٘ تيٌْ أٌ اعثيس ٍصا ال  أنا ت كنا
 أٌ( و) اعثيس ال  ّأنا ت اؿٔاٗإ يف ضغاعتُ أزاٛ مً نييُ مبا ّمْاٍثُ
 اعيٌْ بتػد  اعْ ٕ غٔاع يف اعٷثٔعٔ٘ اعثٔٝ٘ واحةا تينٔ٘ تيٌْ
٘ٻ اؿٔاٗ يف ضغاعتُ أزاٛ مً عتنئيُ ع٩ىػاٌ  .ا٤ضضال ناض  يف خةٔر

اتراقٔ٘ مً  (ٕٛ) ايازٗ  ً مً ٍصا ائثاع (ٕ) اعرقطٗ ّؽتةف
 ايعاض   ةٙ ا٢بتساٜٕ اعتعةٔه اؾتنال  ةٙ اعيل يف حقْع اعٷرل
 اعيل يف ّكصعك إّ قةُ اعٷرل ٘ؾدكٔ عتيًْٓ اع٣ظم٘ ا٤غاغٔ٘
 أّ اععاو غْاٛ اعثاىْٖإ اعتعةٔه أؾيال مجٔع ّتٷْٓط تؿجٔع  ةٙ
  ةٙ اعقازضٗ اععناع٘ مً اجملتنع احتٔايتام تغٷٔ٘ بَس  ايَ إ
 .اجملتنع ٤ٍسا  اينثة٘ اعيرآ٘  طّض ؼقٔق

 ٍاز ٻا اعتعةٔه ٓكثذ( ٕ) (إٔ) اعرقطت  يف ا٨نا ام ّبَصِ
 حرغ مقكس خاق٘ اععام٘إ ا٨غ٣مٔ٘ اعؿطٓع٘ قاقسمب ّمطتثٷٻا
  ةٙ ت١كس اع  ّاعػي٘ اعقطحٌ ىكْم مً عةعسٓس ؼقٔقٻا اععقلإ
 اعيطٓه اعقطحٌ  نً إايازٗ ٍصِ يف اعْاضزٗ اعةبْٓ٘ اعتعةٔه أٍسا 
 :تعا  اهلل قْل
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 اقْػَرأْ   َرَ جٍ  ِم ْ  اإلََسافَ  َخَ جَ   َخَ جَ  اَلِ ي َرِّ َ  ِْاْومِ  اْقرأْ +  -1

َرـُ  وَرُّ َ  ُْ  َلمْ  َما اإلََسافَ  َر يمَ   ِْاْلَقَ مِ  َر يمَ  اليِ ي  اأَل
 .د5-1: اععةقر"يَػْعَ مْ 

 .د1 :اعقةهر"َيْسطُُروفَ  وَما واْلَقَ مِ  ف+ -2
 َر يَم ُ   اإلََسافَ  َخَ جَ   الُقْرآفَ  َر يمَ   الريْقَم ُ +  -3

 .د4-1:اعطمحًر"البَػَيافَ 
4-  + ْْ ْْ  ُق  .د9 :اععمطر"يَػْعَ ُموفَ  ال واليِ ي َ  يَػْعَ ُموفَ  اَلِ ي َ  ْسَتِوييَ  َه
َُمْ  آَمُنوا اَلِ ي َ  ال ي ُ  يَػْرَيعِ +  -5  الِعْ مَ  ُأوُتوا واليِ ي َ  ِمن

 .د11 :اجملازع٘ر"َ رََجاتٍ 
 .د114: طُر"ِرْ ًما زِْ َِي ريبِّ  وقُْ+ -6
7-  + ُْ ِْ  َيْحِمُ وَها َلمْ  ثُمي  التػيْورَاةَ  ُقمُِّ وا اَلِ ي َ  َمَث َمَث ُْ  الِحَمارِ  َُ  َيْحِم

 .د5: اؾنع٘ر"َأْوَفارًا
َُمْ  اْصطََفاُُ  ال ي َ  إفي  قَاؿَ + -8  واْلِجْسمِ  الِعْ مِ  ِيي َْْسطَةً  وزَاَ ُُ  َرَ ْي

ََ ُ  يُػْؤِتي وال ي ُ   .د247: اعثقطٗر"َرِ يمٌ  واِوعٌ  وال ي ُ  َيَشاَُّ  َم  ُمْ 
َي ُ  ال ي ُ  َيِهدَ + -9 ةُ  ُهوَ  إال  َ إلَ  ال َأ ََ  ِْاْلِقْسطِ  قَائًِما الِعْ مِ  وُأْوُلوا واْلَمبلِئ

َِيمُ  الَعزِيزُ  ُهوَ  إال إَل َ  ال  .د18:  نطاٌ حلر"الَح
ُهمْ  اأَلْمرِ  ُأْوِلي وإَلق الريُووؿِ  إَلق َر ُّوُُ  وَلوْ + -10  اَلِ ي َ  َلَعِ َم ُ  ِمنػْ

 ُ َ ُهمْ  َيْسَتنِبُطَو  .د83: اعيػاٛر"ِمنػْ
ثَػُرُهمْ  ِبعُ يَػتي  وَما+ -11 ُْ  الَحجِّ  ِم َ  يُػْغِني ال الظي ي  إفي  ظًَنا إال َأ
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 .د36 :ْٓىؼر"َيْيًئا
 :٘اعؿطٓر ٓ٘اعيثْ اعػي٘ ّمً
12- ٬ً ًپ أٸى٪ؼپ  ٪ ُٰ ض٪غ٫ْل٫ قٸال٪: قٸال٪  م٪اٰعكٱ ب٬  طََ بُ »×:  اعةڀ

ِّْ  َرَ ق َيرِيَهةٌ  اْلِعْ مِ   ّابً مايت٘ ابً ضّاِحسٓا قخٔذإ ر«ُمْسِ مٍ  ُُ
 ّا٤ّغط اعكغ  يف ّاعٷرباىٕ ا٨ناٌإ ؾعب يف ّاعثَٔقٕ اعياملإ يف  سٖ

 . داعتاضٓذ يف ّاـٷٔب ّاعيث إ
٫ً ح٫ن٪٬ٔس٫ قٸال٪ّ -13 ًپ  ٪ث٬ٰس ب٬ ٘ٸ غ٪ٰنع٬ت٫ :اعطٲح٬ن٪ ّپٓ٪  خ٪ٰٷٔث٭ا  م٫ع٪ا

ٕٲ غ٪ٰنع٬ت٫ :ٓ٪قٹْل٫ ًرا ِْ ِ  ال ي ُ  يُرِ ْ  َم ْ »: ٓ٪قٹْل٫×  اعيٲٰث  ِيي ْه ُ يُػَفقِّ  َخيػْ
 .حسٓا قخٔذإ ضّاِ اعثداضٖ ّمػةهدر«الدِّي ِ 
 ِيي َخَرجَ  َم ْ »×:  اهلل ضغْل قال: قال  أىؼ  ًّ  -14

افَ  اْلِعْ مِ  طََ بِ  ِْ  ِيي َُ  ضّاِرحسٓا حػًإ «يَػْرِجعَ  َقتيق ال ي ِ  َوِبي

 .داعةمصٖ
 غعّٗ يف قطٓـ أغطٚ بع  غطاح×  اعطغْل أطةقّ  -15

حسٓا ر.ّاعيتاب٘ اعقطاٛٗ ػةن اي أطرال تعةٔه مقابل بسض

 .دقخٔذإ ضّاِ أمحس ّاؿاكه يف ايػتسضكإ ّاعثَٔقٕ يف اعػيً اعيربٚ
: قْلٓ × اهلل ضغْل مسعت :قال   اعسضزاٛ أبٕ ّ ً -16
اْلَجنيِة،  ِإَلق طَرِيًقا ِْ ِ  ال ي ُ  َوَ  َ  ِرْ ًما ِيي ِ  يَْطُ بُ  طَرِيًقا َوَ  َ  َم ْ »

ةَ  َوِإفي  ََ َي ُ  إاْلِعْ مِ  ِلطَاِلبِ  ِرًضا َأْجِنَحتَػَها َتَهعُ لَ  اْلَمبلَِئ  لََيْستَػْغِفرُ  َوِإ
ُْ  اْلَماَِّ، ِيي اْلِحيَتافُ  َقتيق َواأَلْر ِ  السيَمَواتِ  ِيي َم ْ  ِلْ َعاِلمِ   َوَيْه
ِْ  اْلَعاِْدِ  َرَ ق اْلَعاِلمِ  َفْه ُِِب. ِإفي  َوائِرِ  َرَ ق اْلَقَمرِ  َُ َوا ََ  اْلُعَ َماََّ  اْل
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َيَما ِ ْرَهًما َوالَ  ِ يَنارًا يَرِثُوا َلمْ  األََِْبَياَِّ، َورَثَةُ  مْ هُ   َيَم ْ  إاْلِعْ مَ  َورِثُوا َوِإ

 ّاعةمصٖ زاّز أبّْ أمحس ضّاِرحسٓا قخٔذإ «َواِيرٍ  َِْح    َأَخ َ  َأَخَ ُُ 

 .٘دمايت ّابً
17- ّ٬ً ٰٛ أٸٰبٕ  ٪  ّ٪٢ٸ إّ٪م٫ت٪ع٪ةِّهٮ  ٪اٰعهٮ اعيٲاؽ٫» :قٸال٪  اعسٲض٬ز٪ا

 يف ٔهىع بْأّ غييُ يف اعساضمٕ ضّاِأثط قخٔذإ ر«ش٪ٰعكٸ ب٪ع٬س٪ ٰ ٔن٪ا خ٪٬ٔط٪

 .داؿةٔ٘
18- ّ٬ً ًپ ح٪ٰثٰٔب  ٪ ٌ٪»: قٸال٪ اهلل( )ضمحُ  ٫ث٪٬ٔسٱ ب٬  ت٪ع٪ةڀن٫ْا: ٫ٓقٸال٫ كٸا

ُٰ ّ٪اى٬ت٪ٰرع٫ْا اعٺٰعةٺه٪ ُٰ ٰعت٪ت٪ج٪نٲةٹْا ت٪ع٪ةڀن٫ِْ٫ ّ٪٢ٸ إٰب ٫ُ ;ٰب  ٬ٌالپ ٫ْٰٓؾكٹ  ٸإپىٲ
٬ٌ  ٫ن٫طٮ ٰبيٹه٬ طٸال٪ ُٰ اعٺٰعةٺهپ ش٫ّ ٓ٪ت٪ج٪نٲل٪ أٸ  ش٫ّ ٓ٪ت٪ج٪نٲل٫ كٸن٪ا ٰبٰعةٺٰن
ٰٗ ُٰ اعٺٰثعٲ  .دغييُ يف اعسضامٕ ضّاِأثط قخٔذإ ر«ٰبٰثعٲٰت

 :التالٔ٘ باحلكائل خيزج اليصْص ٍذِ   ًّاملتنعِّ

 ىل) ؾٔٝ٭ا اؿق مً ٓغ  ٢ اععً  إٌ نطّضٗإ اععةه أٌ -أ
 (.11 :ضقه
 ّعٔؼ بُ ّاععنل عةنيرع٘ ٍاز ٻا اععةه ٓيٌْ أٌ ٓيثغٕ -ب

 (.18: ضقه ىل) عةتجنل
 (.12 :ضقه ىل)  طٓه٘ اععةه طةب -ج
 ّايتب ّعييُ  طزٓ٘إ  طٓه٘  قط عٔؼ اععةه طةب -ز

 (.15 إ10 :ضقه ىل) ايتتنا ٕ
 (.16: ضقه ىل) ايتعةه  ةٙ ّايتب اؾاٍل تعةٔه -ٍال
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 (.13 إ8 إ1: ضقه ىل) ّخ  ّؾَازٗ ؾط  اععةه - ّ
  ُٔ ّا٢غتسام٘ ّا٢غتعازٗ حسإ  يس ٓقف ٢ اععةه طةب -ظ

 (.18 إ6: ضقه ىل) الغ٣مٔاٌ مثسحٌ
 الٌ بل  خػبإ اؾَل مً أ ةٙ زضيت٘ فطز اععةه عٔؼ -ح

 قةْام مً اهلل ال  ّأحب خ ٮ ٍّْ زضيتامإ ىرػُ اععةه
 غ ِ  ةٙ ّٓرهةُ ٓكٷرُٔ يً اهلل مً ىعن٘ ٍّْإ اعتٷْ 

 (.14 إ7 إ5 إ4 :ضقه ىل)
 ىْ  ال  ا٤ طاز تْيتُٔ يف أثطِ عُ مقطضإ مثسأ اعرطزٓ٘ اعرطّع -ط

 (.17 إ13: ضقه ىل) ٓياغثُ اعصٖ ّاعتدكل اعتعةٔه

 معيٙ  ةٙ ٓقتكط ٢ امجٔع٭ اعيكْم ٍصِ يف اععةه ّمرَْو
  طّ ُ بيل اعسىْٖٔ عةعةه ؾام٣ٻ امٷةقٻ يتاٛ ّعييُ اعسٓ إ اععةه

 ِم َ  أَََزؿَ  ال ي َ  َأفي  تَػرَ  أََلمْ +: تعا  اهلل قْل مً شعك سّٓتأك ّأىْا ُإ
 وُقْمرٌ  ِْيضٌ  ُجَد ٌ  الِجَباؿِ  وِم َ  أَْلَواَُػَها مُّْ َتِ ًفا ثََمَراتٍ  ِْ ِ  يََ ْخَرْجَنا َماًَّ  السيَماَِّ 
ـِ واألََْػعَ  والديَوابِّ  النياسِ  وِم َ   ُوو ٌ  وَغَراِْيبُ  أَْلَواَُػَها مُّْ َتِ فٌ   أَْلَواَُ ُ  ُمْ َتِ فٌ  ا
َ ِل َ  -27:  اططر"َغُفورٌ  َرزِيزٌ  ال ي َ  إفي  الُعَ َماَُّ  ِرَباِ ُِ  ِم ْ  ال ي َ  َيْ َشق إَيَما َُ

 .د28

 ىكَنا ّ ثاضام غٔاع حػب ا٦ٓت إ ٍات  مً ظ٣ٛ ّٓتهذ
 اؾْٓ٘ ّا٤ضقاز اعرةك  ةناٛ ٓؿنل  َٔناإ باععةناٛ ايقكْز أٌ

 غ ٍه  ةَٔه ّٓقاؽ ّاعثْٔعْيتٔاإ ّاؾْٔعْيتٔا يثامّاع ّاععضا ٘
 الشا اععةْو ٍصِ أٌ أغاؽ  ةٙ ا٦ٓت إ ٍات  يف  ةَٔه ٓيلٯ مل ممً
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 خاعق العُ بْيتْز ا٢ تقاز ال  ت١زٖ أغطاضٍاإ ّالزضاك  َنَا أحػً
 آيَاتَِنا َوُنرِيِهمْ +: تعا  اهلل بقْل  ن٣ٻ اععةهإ ّاغع اعقسضٗ  عٔه مسبط

َي ُ  َلُهمْ  يَػَتبَػيي َ  َقتيق أََُفِسِهمْ  وِيي ؽِ اآليَا ِيي  ّٓؿةط إد53 : كةتر"الَحجُّ  َأ
 ٢ ٓيرع  ٔنا ٓػتدسو ّأٌ ع٩ىػاىٔ٘ اىا ع٭ اععةه ٓيٌْ أٌ ا٨غ٣و
 اعؿطٓع٘ يف بإط٣ع قطو ّا٨نطاض اعهطض ٤ٌ ;ٓهط  ٔنا

 .ا٨غ٣مٔ٘

 مػترازٗ الما  َٕ( ٔ) اعرقطٗ يف اعْاضزٗ ا٤ٍسا  تراقٔل أما
 مً مػترازٗ أّ اعيثْٓ٘ ّاعػي٘ اعيطٓه اعقطحٌ يف مثاؾطٗ ىكْم مً
 .اعرقَٕ ّا٢غتيثاط با٢يتتَاز ّز٢ع٘  ق٣ٻ اعيكْم ٍصِ

 تْ ٔ٘ نطّضٗ  ةٙ اعيل: اعرقطٗ ٍصِ مً( ج) اعثيس يف ّ  
  ةٙ ازاٜن٭ ٓطكع اعغطبٕ اعريط ٤ٌ ّاععام٘إ اـاق٘ بْايتثاتُ اعٷرل
 ّىرػٔ٘ متْاظى٘إ غ  ؾدكٔ٘ خيةق ّشعك اإّحسٍ اؿقْع يتاىب
 اعقسضٗ ّ سو إا٦خطًٓ عقْع ّا٢غتَاى٘ ّا٤ىاىٔ٘ با٤ثطٗ مطٓه٘
 .ّايػْٝعٔام اعْايتثام ؼنل  ةٙ

 تسخل اع  اعْغاٜل مً ٍٕ( ٕ) اعرقطٗ يف اعْاضزٗ ّاعتراقٔل
 تيعٔنَا اعؿطٓع٘ تطكت اع  ّايثاحام ايطغة٘إ ايكاو باب يف

 ا٤ طاز يكةخ٘ ّاغتَسا ٻا ّا٤حْال عةعطّ  م٣ٛم٘ مطإا٤ عْعٕ
 .ّاؾنا ٘

*** 
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 اليافعة املعلومات على اذتيول

 تبثها التي والموا  المع ومات ر ق الحصوؿ يي الحج ل طفْ -ٔ
 وتعميج االجتمارية، رياهيت  تعزيز وتستهدؼ اإلربلـ، ووائْ
 م  والوقاية والعق ية، يةالجسد صحت  وقماية الدينية، ثقايت 

 .جميًعا النواقي ه ُ يي ْ  الهارة والموا  المع ومات
 وتبا ؿ إَتاج تشجيع الدولة ومنها ُاية المجتمع مؤوسات ور ق -ٕ

شر  وال  قية، الثقايية، المنفعة ذات والموا  المع ومات، َو
شر إَتاج ومنع لؤلطفاؿ، وصولها وتيسير واالجتمارية، والدينية،  َو

 .جميعها الجواَب ه ُ يي ْاألطفاؿ الهارة مع وماتال
 

 ايعةْمام  ةٙ اؿكْل يف اعٷرل حق  ةٙ ايازٗ ٍصِ تيل
 مً ّّقآتُ ا٨ ٣وإ ّغاٜل تثثَا ّاع  عُ ايرٔسٗ ّايْاز اعيا ع٘

 .بُ اعهاضٗ ّايْاز ايعةْمام

ُّْ  واْلُفَؤا َ  واْلَبَصرَ  السيْمعَ  إفي +: تعا  اهلل ٓقْل  َرْن ُ  َُافَ  ُأْولَِئ َ  ُُ
 -ضنٕ اهلل  يَنا- اهلل  ثس بً يتابط ّ ً إد36 :ا٨غطاٛر"َمْسُؤوال
ُٰ ض٪غ٫ْل٫ قٸال٪ :قال  الَ  ِرْ مٍ  ِم ْ  ِْال ي ِ  َوتَػَعويُذوا ََاِيًعا ِرْ ًما ال ي َ  َوُ وا» :× اعةڀ
َفعُ   .دمايت٘ ابً حسٓا قخٔذإ ضّاِر«يَػنػْ

 .اتراقٔ٘ حقْع اعٷرل مً (ٚٔ) ٗاياز تقابل ايازٗ ٍّصِ
*** 
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 نةض  ظنةفصا 

 لةــامـتكـنـال ايةــاحلن
 

ٓتخس  ٍصا اعركل  ً محآ٘ اعٷرل مً كا ٘ ما ٓػٕٛ العُٔ; 
 ايػاؽ مً تُمحآإ ّّا٨غاٛٗ ا٨ٓصاٛ مً اعٷرل محآ٘ تخس   ً 

إ ّكصا ا٢قتكازٖ ا٢غتغ٣ل مً تُمحآإ ّأٓه٭ا ّاعػنع٘ باعؿط 
 .ّاعٷْاضٟ اؿطبيف   ً محآتُ

 
 واإلضاءة اإليراء مً اذتناية

 أو الهرر أو ،اإلي اَّ أيَاؿ ُاية م  قمايت  يي الحج ل طفْ -ٔ
 وم  ا،َفسيً  أو ارق يً  أو اْدَيً  معام ت  إواَّة وم  ،فتعسُّ  أيّ 

 الطفْ يتعهد ي ص أي م  ْالَرامة ةماوي  معام ة أية أو اإلهماؿ
 .ْررايت  يقـو أو

ّْ  وال -ٕ  ل طفْ، البلـز والته يب الت  يب ْمقتهيات الحج ه ا ي 
وياا، مقبولة جزاَّات م  ذل  يتط ب  وما  وتوازف ْحَمة تجمع تْر
 الترهيب وووائْ والتشجيع، والترغيب واإلقناع اإليهاـ ووائْ ْي 

ية الشررية ْهواْط  والعقاب  .والنفسية والقاََو
 المساردة تقديم الدولة ومنها ُاية المجتمع مؤوسات ور ق -ٖ

يي  المسئولي  م  لغيرهمثم  ل والدي  المبلئمة  الطفْ، ر  القاََو
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ية ْمسئوليات االضطبلع يي  التداْير جميع وات اذ الطفْ تْر
 مبا ئ لغرس البلزمة والثقايية واإلربلمية والتشريعية، االجتمارية

ية  والعا ات ْقاتالمو  ينب  ياضْ، مجتمع وإقامة اإليماَية، التْر
يات وأقس  األخبلؽ ْ قـو ويت  ج المنَرة،  .الس ُو

 
 ّالغاٛٗ ا٨ٓصاٛ مً اعٷرل محآ٘ مْنْ  ايازٗ ٍصِ تعاجل
 اعْاعسًٓ مً  ةُٔ ّقعت غْاٛ كطامتُإ نؼٯ مما شعك ّغ  ايعامة٘إ

 يف ايطبٔ٘ أّ ٘ايسضغ يف كايسضؽ بط آتُإ ٓقْو أّ ٓتعَسِ ممً أّ
 اعتأزٓب حق هله ممً ّغ ٍه اعيازٖإ يف ايؿط  أّ اييعلإ

 ٍيا ّمً.. تطبْٓٴا ايقثْع٘ اؾعاٛام ّالٓقا  ّاعتْيتُٔإ ّاعتَصٓب
 .اؾاىب ٍصا يعاؾ٘( ٕ) اعرقطٗ الٓطاز نطّضٗ كاىت

 اع  اععسٓسٗ ا٨غ٣مٔ٘ عةيكْم اتٷثٔقٻ تعترب (:5) والفقرة *
 مً زضيت٘ بأٖ ا٨ٓصاٛ أّ ا٢ تساٛ أّ باعغ  ّا٨نطاض اععةه ؼطو

 ىكْم تْيتب كنا ّاعهعا  ع٥طرال ّخاق٘ ا٨ٓصاٛ زضيتام
 كطامتَه  ةٙ ّاؿراظ بٔيَهإ ّاععسل  ةَٔه ّاؿيْ بَه اعط ق كث ٗ

 إ(ٓٔ) ايْاز  ةٙ اتعةٔقٻ اعيكْم ٍِص بع  الٓطاز ّغثق ا٨ىػاىٔ٘إ
 .ّغ ٍا (ٜٔ) إ(ٙٔ)

 ايترق اعؿط ٔ٘  سعةقْا اتٷثٔقٻ كصعك تعترب (:3) والفقرة *
 حقٯ ّتعةٔنُ اعٷرل تطبٔ٘  ً ايػْٝل أّ ع٥ب تعٷٕ ّاع   ةَٔا
 بُ ا٨نطاض حسٯ ال  تكل ٢ عٔا معٔي٘إ ّنْابط حسّز يف تأزٓثُ
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 .اؿق ٍصا اغتعنال يف فاعتعػٯ حس ال  ٢ّ اإىرػٔ٭ أّ ايتػسٓ٭

 اؿاع٘ ٍصِ ٤ٌ اعغ ; مً شعك ّقْ  ؿا٢م ايازٗ تتعطض ّمل
 .ا تساٛ أٖ مً الىػاٌ أٖ حينٕ اعصٖ اععاو اعقاىٌْ نَٔاحي

اتراقٔ٘ حقْع  مً (ٜٔ) إ(ٙٔ) ايازتاٌ ايازٗإ ٍصِ ّٓقابل
 زٌّ( ٔ) اعرقطٗ يف اعْاضز اؾاىب  ةٙ تقتكطاٌ ّاعةتاٌ إاعٷرل
 عةس ه ككك٘ (ٜٔ) ايازٗ الٌ بل إ(ٕ) اعرقطٗ يف اعْاضز اؾاىب
 ّيتْز -اعغطب يف اعتٷثٔق  يس-  يُ ىت: مما( ٔ) عةجاىب اع٣ظو
 ز ه ال  ١ٓزٖ ما; ٍّْ حيْمٔ٘ أيتَعٗ ؼنَٔا غطٓث٘ غةْكٔ٘ قْض
 شَّٓهإ نس قهأٜ٘ ز اّٚ ّض ع ا٤غطٗإ ىعاو مً ا٤طرال اىر٣م
 الغاٛٗ  سو ّب  ا٤غطٗ غةٷ٘ ب  ايٷةْب اعتْاظٌ ّ قساٌ
 .اعػةٷ٘ ٍصِ اغتعنال

*** 

 
 والطنعة سفبالػ املطاع مً اذتناية

 أو االوتغبلؿ، أيَاؿ جميع م  الحماية يي الحجّ  ل طفْ -ٔ
ي غير مساس أي أو الجنسي، االَتهاؾ  .ومعت  أو ْشري  قاََو

 المؤثرة والموا  الم دِّرة، الموا  اوت داـ م  الحماية قج ول  -ٕ
ات العقْ، ر ق حوها والتدخي  الَحولية والمشرْو  .َو

 .يي  واالتجار والبيع، تطاؼ،االخ م  الحماية قج ول  -ٖ
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ًاو  يرًرا ررايت  ر  والمسئولي  الوالدي  ور ق -ٗ  ،ْالطف ٫تورية قاََو
اَّ ر  وإْعاُ ُ  ُمجال  السيئة، المؤثرات ُاية ور  السوَّ، قَر
 والصحبة الحسنة، القدوة وتقديم الفحش، ووماع الباطْ ال هو

 .قمايت  ر ق تعي  التي الصالحة
 التداْير ات اذ واجب الدولة ومنها ُاية مجتمعال مؤوسات ور ق -٘

 يشجع، أو يؤثر، ما ُْ م  اإلربلـ ووائْ لتنقية البلزمة الوقائية
 التشريعية التداْير وات اذ الطفْ اَحراؼ ر ق يسارد أو

وية واالجتمارية  .ذل  تحقج التي والتْر
 

 ٗاعهاض ا٤مْض مً  سز مً اعٷرل محآ٘  ةٙ ايازٗ ٍصِ تيلٯ
 .بُ

 ا٨ٓصاٛ أىْا  ّأخٷط أؾس مً ّاعػنع٘ باعؿط  ّايػاؽ
 مً اعٷرل محآ٘ ّجيب إاّقاىْى٭ اؾط ٭  يَا اييَٕ ّا٨نطاض
 .هلا اعتعطض

 ايعاقٕ مً تعترب أ عا٢ٻأّضزم : (2), (3), (5) الفقراتو *
 ازىْٔٓ٭  قاب٭ا  ةَٔا ّترطض ا٨غ٣مٔ٘ اعؿطٓع٘ ؼطمَا اع  ّاؾطاٜه
 ا٨غ٣مٔ٘ اعؿطٓع٘ يف ا٤غاغٔ٘ ايقاقس مً يقكس اؼقٔقٻ ;اّأخطّٓ٭
 .ّاععقل ّاعيػل اععطض حرغ ٍّْ

 ؼرعٔ٘ ّتساب  اليتطاٛامتهنيتا  :(5) ,(1) الفقرتاىو *
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 كاٌ غْاٛ اؾطاٜه ٍصِ يف اعْقْ  مً ّمحآتُ اعٷرل عْقآ٘ ;ّّقأٜ٘
 غس باب يف ا ٭ؾط اعْقأٜ٘ اعتساب  ٍصِ ّتسخل  ةُٔإ افئٴ أّ ايتاىٔ٭
 اليِ ي َ  إفي + :تعا  قْعُ ال  ّتػتيس اجملتنع يف ّا٢م٣ل اعرػاز شضاٜع
َْػَيا ِيي أَلِيمٌ  َرَ ابٌ  َلُهمْ  آَمُنوا اليِ ي َ  ِيي الَفاِقَشةُ  َتِشيعَ  َأف ُيِحبُّوفَ   واآلِخَرةِ  الدُّ
 .د19 :اعيْضر"تَػْعَ ُموفَ  ال وأََُتمْ  يَػْعَ مُ  وال ي ُ 

اتراقٔ٘  مً( ٖ٘) إ(ٖٗ) إ(ٖٖ) إ(ٙٔ) ايْاز تقابل ازٗاي ٍّصِ
 .حقْع اعٷرل

 تراقٔةَا ظنٔع (ٖٗ) ايازٗ تقابل ا٤ّل َاؾقٽ يف( ٔ) ّاعرقطٗ
 غ  يتيػٔ٘ مماضغ٘ أٓ٘ مً مٷةقٻا عنآتُ  ةَٔا ّتعٓس ت١ٓسٍا اع 

 .مؿطّ ٘

 أٌ بعس (ٙٔ) ايازٗ  ٔقابل( ٔ) اعرقطٗ مً اعثاىٕ اعؿق أما
 ّمطاغ٣تُ; ّميععُ ّأغطتُ اـاق٘ اعٷرل حٔاٗ شكط ميَا اغتثعس
 .أبياَٜا  ةٙ ا٤غطٗ الؾطا  تػتثعس أىَا  ةٙ ايازٗ ٍصِ  َه عتجيب

: العَٔا تهٔف ّعييَا إ(ٖٖ) ايازٗ تقابل( ٕ) ّاعرقطٗ
 اؿنآ٘ ٍٕ ٍصِ ٤ٌ ;«ّمٍْا ّاعتسخ  اعيخْعٔ٘ ايؿطّبام»

 .ايؿطّبام ٍصِ نطض -ق بٔ - ثثت ّقس خاق٘إ عةٷرل اؿقٔقٔ٘

 .ؼرعام أّ حسّز ب٣ (ٖ٘) ايازٗ تقابل( ٖ) ّاعرقطٗ

 ّايتب يف ايتنثة٘ اعرعاع٘ اعْغٔة٘ ّنعت  قس( ٗ) اعرقطٗ أما
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  ً ّالبعازِ تْ ٔتُ يف اعٷرل ض آ٘  ً قاىْى٭ا ّايػْٝع  اعْاعسًٓ
 .محآتُ  ةٙ ايعٔي٘ اعكاؿ٘ ّاعكخث٘ اعقسّٗ ّتقسٓه اعرػازإ بٔٝ٘

 ما كل مً ا٨ ٣و ّغاٜل تيقٔ٘  ةٙ( ٘) اعرقطٗ تىكٯ ّكصعك
 .اعٷرل امطا   ةٙ ٓػا س أّ ٓؿجع أّ ١ٓثط

*** 

  
 االقتيادي االضتغالل مً اذتناية

 أي أ اَّ وم  االقتصا ي، االوتغبلؿ م  الحماية يي الحج ل طفْ -ٔ
 يمالتع  يي االَتظاـ ر  يعوق  أو خطورة، ر ق ينطوي رمْ

 أو البدَي، ْنموُ أو ْصحت ، ضاراا يَوف أو اإللزامي، األواوي
 .االجتماري أو المعنوي، أو الديني، أو العق ي،

 ْاألرماؿ األطفاؿ التحاؽ لس  أ َق قدّ  تحديد ذل  يي ويدخْ -ٕ
 .وظروي  العمْ لسارات مناوب َظاـ ووضع الم ت فة،

 
 .ا٢قتكازٖ ٢غتغ٣لا مً اعٷرل محآ٘  ةٙ ايازٗ ٍصِ تيل

 الَ »: اعؿطٓف اؿسٓا ال  تػتيس ايازٗ ٍصِ مً: (5) والفقرة *
 ّاؿاكه ّاعساض قٷ  مايت٘ ّابً ّأمحس ماعك ضّاِرحسٓا قخٔذإ «ِضَرارَ  َوالَ  َضَررَ 

: قال ضغْل اهلل لاق اهلل   ثس بً ما ضّاِ ٍّب اّأٓه٭إ ّاعثَٔقٕد
 َققاا، َرَ ْي َ  َوأَلْهِ  َ  َققاا، َرَ ْي َ  َولِنَػْفِس َ  ا،َققا  َرَ ْي َ  ِلَرِّ َ  ِإفي ..»×: 
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ْي  يََ ْرطِ   .داعثداضٖ ضّاِرحسٓا قخٔذإ «َققي ُ  َقج   ِذي ُُ

 ّعٕ ّحق ايطغة٘ ايكاو قا سٗ ال  تػتيس: (3) والفقرة *
  ةٙ ٓةتب نطض ييع أّ  ام٘ يكةخ٘ اؼقٔقٻ ايثاح تقٔٔس يف ا٤مط
 اعؿطٓع٘ يف ايتس٭ ّاغع٘ مػاح٘ ٍّٕ اؿقإ اغتعنال الغاٛٗ

 ايكةخ٘ ّيتُ ٖؼط بؿطط تيعٔنَا ا٤مط عْعٕ ّػٔع إا٨غ٣مٔ٘
 .ؾط ٔ٘ بقا سٗ ا٢قٷساو ّ سو ا٨نطاضإ ّ سو اعطايتخ٘إ

 .اتراقٔ٘ حقْع اعٷرل مً (ٕٖ) ايازٗ تقابل ٍّٕ
*** 

  
 والطوازئ سبـــــــاذت

ًُايرًرا  المقررة الس  غ ْ و  قبْ الطفْ يشترؾ ال -ٔ  يي مبايًرا ايترا
 .الحرب

 المس حة والمنازرات والَوارث الطوارئ قاالت يي ول طفْ -ٕ
 جواز ردـ قي ُ  م  ْالمدَيي  ال اصة والرراية الحماية أولوية
ََ  أو إي ائ  أو َجْرق  أو قت   ول  أولوية الوياَّ ْحقوق  يي  ُ،رِ وْ َأ

 .واإلغاثية يةالصح والرراية والغ اَّ الم وى
 

 اعٷْاضٟ حا٢م يف اعٷرل ّنع  ةٙ ايازٗ ٍصِ تيل
 .ايػةخ٘ ّايياظ ام ّاعيْاض 
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ََ ِّفُ  ال+: تعا  اهلل قْل ال  تػتيس :(5) الفقرة *  إال ََػْفًسا ال ي ُ  ُي
َها ََُسَب ْ  َما َلَها وْوَعَها َتَسَب ْ  َما وَرَ يػْ ُْ  َأْخطَْ ََا َأوْ  ِسيَناَي  إف تُػَؤاِخْ ََا ال رَْػيَنا ا

ْْ  وال رَْػيَنا َنا َتْحِم َما إْصًرا َرَ يػْ ْ َنا وال رَْػيَنا قَػْبِ َنا ِم  اليِ ي َ  َرَ ق َقَمْ َت ُ  َُ  ُتَحمِّ
 الَقْوـِ  َرَ ق يَاَُصْرََا َمْوالََا أََ َ  واْرَقْمَنا لََنا واْغِفرْ  َرنيا واْرفُ  ِْ ِ  لََنا طَاَقةَ  ال َما

اِيرِي ََ  ا٨ىػاىٔ٘; اعرٷطٗ ميٷق اأٓه٭ ٍْ ّشعكإ د286: اعثقطٗر" َ ال
 غْٚ ٓٷٔقَا ٢ اع  ا٤ نال أؾق مً ّاعقتاعٔ٘ اؿطبٔ٘  ا٤ نال

 مل×  اهلل ضغْل أٌ اععنةٔ٘ اعْقاٜع مً كث  ّتثثت اعثاعغ  اعيثاضإ
 قخٔذ ّكاٌ اعثةْب غً أزضك يً ال٢ عةجٔـ ا٢ىهناو ٓقثل ٓيً
 .اؾػه ٖقْ اعثسٌ

 اععام٘ ّا٨ىػاىٔ٘ اعؿط ٔ٘ اعقْا س ال  تػتيس :(3) الفقرةو *
 ٍصِ ال  اؿايت٘ يف ا نْم٭ ّاعهعراٛ ا٤طرال أّعْٓ٘ تػتْيتب اع 

 .اؿنآ٘

َْطَِ ُقوا»: اؾْٔف عقْاز×  اعطغْل ّقآا ّمً  َوِْال ي ِ  ال ي ِ  ِْاْومِ  ا
 َوالَ  َصِغيًرا َوالَ  ٭ِطْفبل َوالَ  يَاًَِيا، ً اَييْ  تَػْقتُػُ وا َوالَ  إال ي ِ  َرُووؿِ  ِم يةِ  َوَرَ ق
رحسٓا قخٔذإ « اْلُمْحِسِني َ  ُيِحبُّ  ال ي َ  ِإفي  َوَأْقِسُنوا َوَأْصِ ُحوا...... اْمَرأَةً 

 وارُ دُ غْ تػَ  الَ وَ  وا ُّ غُ تػَ  الَ »: أخطٚ ضّآ٘ ّيف .دماعك  بً أىؼ  ً زاّز أبْ ضّاِ
ًرا ْيً ايَ  َوالَ  ادً يْ لِ وَ  وا ُ تػُ قْ تػَ  الَ وَ  ِبيػْ  يف ّاعٷرباىٕ اعثعاض ضّاِرحسٓا قخٔذإ «َُ

 غ  اعكخٔذ ضيتال اعثعاض ّضيتالاهلٔثنٕ يف فنع اععّاٜس:  ّقال إّاعيث  اعكغ 
 اعطاؾسًٓ اـةراٛ  ً شعك مثل ّّضزإ دثق٘ ٍّْ ايطٖ غعٔس بً  ثناٌ
ْٯاز  .ا٨غ٣مٔ٘ اؾْٔف عق
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اتراقٔ٘ حقْع  يف اهل ايقابة٘ (ٖٛ) ايازٗ ٕتغٷ ايازٗ ٍّصِ
  ةٙ تىكٯ حٔا ميَا; أّغع -الجياظٍا  ةٙ- تعسٯ عييَا إاعٷرل
 ايياظ ام حاع٘  ةٙ تقتكط مل أىَا كنا عةٷرلإ اؿنآ٘ ىْاحٕ
 .(ٖٛ) ايازٗ ؾأٌ ٍْ كنا ايػةخ٘

*** 
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 نةض بع نةفصا
 لطفلا مصاحل مراعاة

 

;  ٔتخس   ً عٷرلا مكاو مطا اٗٓتخس  ٍصا اعركل  ً 
 اؽاشإ كنا ٓتخس   ً أٍنٔ٘ ا٨ىػاٌ حقْع ال ٣ىام مً غترازٗا٢

 مكاو مطا اٗإ ّٓث  ّايتب اعسّع٘ يف اعٷرل حقْع ال نال تساب 
  إ ّشعك مً خ٣ل ث٣  مْاز.اعٷرل

 
 اإلىطاٌ حكوم إعالىات مً االضتفادة

ُّْ  ال ـُ  ت   يهار  المنصوص اإلَساف ققوؽ م  ْ ي   ائثاع ه ا أقَا
 القمة مؤتمر ر  الصا ر اإلوبلـ يي اإلَساف ققوؽ قوؿ القاهرة إربلف يي

 ه ا مع يُعد وال ي ،ـ(ٜٜٓٔ/أغسط /٘) يي اإلوبلمي المؤتمر لمنظمة
 أقَاـ مع ال يتعار   ولي إربلف أي مع وال، متَام ة وقدةً  الميثاؽ
 . اإلوبلمية الشريعة

 
 ا٨غ٣مٔ٘ ايْاثٔق مع ابٍصا اعث تيامل  ةٙ ايازٗ ٍصِ تيلٯ
 .ايناثة٘ اعسّعٔ٘

*** 
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 الطفل حكوم إعنال تدابر اختاذ
 إلرماؿ المبلئمةَ  التداْيرَ  الدولة ومنها ُاية المجتمع مؤوساتُ  تت  

 المبلئمي  واإلريا  التوجي  ل طفْ وتوير الميثاؽ، ه ا يي المقررة الحقوؽ
 الوالدي ، مسئوليات اقتراـ مع الحقوؽ، ه ُ مماروت  رند المتطورة لقدرات 

اَّ، أو ًاو  يرًرا المسئولي  األي اص م  غيرهم أو األوصياَّ، أو األقْر  قاََو
 . وواجباتهم ققوقهم واقتراـ الطفْ، ر 

 
 اييكْم اؿقْع ٨ نال اع٣ظم٘ اعتساب   ةٙ ايازٗ ٍصِ تيل
 .ائثاع يف  ةَٔا

 .اتراقٔ٘ حقْع اعٷرل مً( ٘) إ(ٗ) اٌايازت ايازٗ ٍصِ ّٓقابل

*** 

 
 باألطفال يتعلل ما نل يف الطفل مياحل مساعاة

 الهيئات ْها قام  وواَّ ْاألطفاؿ، تتع ج التي اإلجراَّات جميع يي
 أو العامة االجتمارية الرراية مؤوسات أو اإل ارية، أو القهائية أو التشريعية
 أو والدي  ققوؽ مراراة مع الطفْ، لمصالح األوؿ االرتبار يَوف ال اصة،
ًاو  يرًرا المسئولي  األيرا  م  غيرهم أو أوصيائ   .وواجباتهم رن  قاََو
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٘   ةٙ ايازٗ ٍصِ تيلٯ  حقالْع  ّمطا الاٗ  اعٷراللإ  مكالاو  ض آال
 .ّّايتثاتَه ّغ ٍه اعْاعسًٓ

 اتراقٔ٘ حقْع اعٷرل. مً( ٖ) ايازٗٹ ايازٗ ٍصِ ّتقابل

* * * 
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 مليادز واملساجعا
 أّاًل: الكزآٌ الهزٓه

 ثاىٔا: اللغ٘ 

 ايكثاح ايي إ عةرْٔمٕ -

 إ اعقاٍطٗفنع اعةغ٘ اععطبٔ٘إ ايعجه اعْغٔط -
 معجه عغ٘ اعرقَاٛإ ز. قنس ضّاؽ قةعُ يتٕإ ّز.حامس قازع  -

 ثالًجا: التفضري

    ترػ  ابً أبٕ حامت -
 ترػ  اعٷربٖ -
    ةجكامإ عأحياو اعقطحٌ -
 أحكام القرآن، البن العربي -
   مقرطبي، لحكام القرآنالجامع أل -
 تفسير الرازي -
    ترػ  ابً كث  -
 ترػ  اؾ٣ع  عاؾٔ٘ اعكاّٖ -
  ترػ  اعٷاٍط بً  اؾْض -
 ترػ  ايياضإ قنس ضؾٔس ضنا -

 رابًعا: الضي٘ ّعلْمَا

 قخٔذ مػةه -   قخٔذ اعثداضٖ -
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 غيً اعةمصٖ -   غيً أبٕ زاّز -
 غيً ابً مايت٘ -   غيً اعيػاٜٕ -
 غيً اعساض قٷ  -   غيً اعساضمٕ -
 غيً غعٔس بً ميكْض -   غيً اعثَٔقٕ -
 قخٔذ ابً حثاٌ -   قخٔذ ابً خعن٘ -
  مػيس اعؿا عٕ  -    مْطأ ماعك -
 مػيس اعثعاض -    مػيس أمحس -
 مػتسضك اؿاكه -   مػيس  ثس بً محٔس -
  عثس اعطظاع اعكيعاىٕايكيفإ ع -
 ايكيفإ ٢بً أبٕ ؾٔث٘ -
   ا٤زب ايرطزإ عةثداضٖ -
 اعقاغه بً غ٣و ا٤مْالإ ٤بٕ  ثٔس -
   معايته اعٷرباىٕ اعث٣ث٘ -
 ؾطح اعػي٘إ عةثغْٖ -
   ؾعب ا٨ناٌإ عةثَٔقٕ -
 ايطاغٔلإ ٤بٕ زاّز -
  تذ اعثاضٖإ ٢بً حجط اععػق٣ىٕ -
 قنس بً أمحس اععٔ إ ٖاعثداض ؾطح قخٔذ ٖ نسٗ اعقاض -
 ؾطح قخٔذ مػةهإ عةيّْٖ -
 معامل اعػيًإ عةدٷابٕ -
 ؼر٘ ا٤حْشٖ ؾطح غيً اعةمصٖإ عةنثاضكرْضٖ -
 حاؾٔ٘ اعػيسٖ  ةٙ اعيػاٜٕإ عةػيسٖ -
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 ططح اعتثطٓب يف ؾطح اعتقطٓبإ ٤بٕ ظض ٘ اعطاظٖ -
 ىٔل ا٤ّطاضإ عةؿْكاىٕ -
 غثل اعػ٣وإ عةكيعاىٕ -
 ٕىْض اعسًٓ اهلٔثنإ اععّاٜس ّميثع اعرْاٜس فنع -
 اؾامع اعكغ إ عةػْٔطٕ -
  ٔ  اعقسٓطإ عةنياّٖ -
 اعتةدٔل اؿث  إ٢بً حجط اععػق٣ىٕ -
 إ ٤بٕ حامت ةل اؿسٓا -

 خامًضا: الفكُ

 ( املذيب احلهفي5)
 ايثػْطإ عةػطخػٕ -
 كنال اعسًٓ بً اهلناو إ تذ اعقسٓط -
 ٢بً  ابسًٓحاؾٔ٘ ابً  ابسًٓإ  -
 اعرتاّٚ اهليسٓ٘ -
 إ عةدكٲا  اؿيرٕكتاب اعيرقام -

 ( املذيب املالكي3)
 مْاٍب اؾةٔل عؿطح كتكط خةٔلإ عةخٷاب -
 ةنْاعإ عاعتاج ّا٨كةٔل يدتكط خةٔل -
 أمحس اعسضزٓطإ اعؿطح اعيث  -
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 ( املذيب الشافعي2)

 ا٤وإ عةؿا عٕ -
ّ حئٙ بالً ؾالط     إاجملنْ  ؾطح ايَصب - حققالُ ّأكنةالُ:   إ ّٖاعيالْ

 ٕعٔقنس لٔب ايٷ
 ٕعةطمة إىَآ٘ ا،تاج ال  ؾطح اييَاج -

 ( املذيب احلهبلي1)
 ابً قسام٘ايغ إ  -
 ابً قٔه اؾْظٓ٘إ خ  اععثاز ٍٖس ايعاز يف زاظ -
 احياو أٍل اعصم٘إ ابً قٔه اؾْظٓ٘ -

 ( املذيب الظايري5)
 ٢بً حعو إا،ةٙ -

 فقًية( املوسوعات ال1)
 إ اعيْٓتّظاضٗ ا٤ّقا  ّاعؿٌْٝ ا٨غ٣مٔ٘ إايْغْ ٘ اعرقَٔ٘ -
 ٍّث٘ اععحٔة0ٕاعرقُ ا٨غ٣مٕ ّأزعتُإ ز -
 ايركل يف أحياو ايطأٗ ّاعثٔت ايػةهإ ز. ثس اعيطٓه ظٓساٌ -

 ( متفرقات فقًية7)
 حػب اهلل ٕةؿٔذ  ةإ عاععّاج يف اعؿطٓع٘ ا٨غ٣مٔ٘ -
 أبْ ظٍطٗ قنسإ ا٤حْال اعؿدكٔ٘ -
 ز.ق٣ح غةٷاٌإ م ا  ايطأٗ -





 529واملساجع امليادز     

 صادًصا: أصْل الفكُ ّقْاعدِ

 ا٦مسٖإ غٔف اعسًٓ ا٤حياو أقْل يف حياوا٨ -
 اعثخط ا،ٔطإ بسض اعسبً اععضكؿٕ -
 ٕيت٣ل اعسًٓ  ثس اعطمحً اعػْٔطإ ّاعيعاٜط ا٤ؾثاِ -

 صابًعا: الكاىٌْ

 ْضَٖاعػي اعطظاع  ثس.زإ ايسىٕ اعقاىٌْ ؾطح يف اعْيتٔع -
  ْزٗ اعقازض  ثس إا٨غ٣و يف اؾياٜٕ اعتؿطٓع -
 قاىٌْ ا٤حْال اعؿدكٔ٘ ظنَْضٓ٘ مكط اععطبٔ٘ -
 مكٷرٙ أمحس اععضقاإ اععاو ٕايسخل اعرقَ -

 صابًعا: التارٓ  ّالرتاجه

 طثقام ابً غعس -
 ٕأمحس بً  ةٙ بً حجط اععػق٣ىإ متٔٔع اعكخاب٘ ا٨قاب٘ يف -
 ٤بٕ ىعٔهحةٔ٘ ا٤ّعٔاٛإ  -
 تاضٓذ بغسازإ عةدٷٔب اعثغسازٖ -
 اعياملإ ٢بً  سٖ -
 اعثسآ٘ ّاعيَآ٘إ ٢بً كث  -

* * * 
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 32 ...................... اؾيأٜ٘ ّايػْٝعٔ٘ ٘الالا٤ٍةٔاعركل اعطابع: 
 35 ................ ّتعةٔنُ اعٷرل تطبٔ٘ اٌالالالالحػ: اـامؼ ركلاع

 41 ....................... ة٘الالامالتيالنالاع آ٘الالاؿن: اعػازؽاعركل 
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