
 

 :حق بناء األسرة.22

لبناء األسرة حك لكل إنسان، وهو الطرٌك الشرعً  -بإطاره اإلسالمً  -الزواج 

الذي خلمكم من  ٌأٌها الناس اتموا ربكم) : لال تعالى  اف النفسفوإنجاب الذرٌة، واع

 (ٔ)النساء:  ( نفس واحدة وخلك منها زوجها وبث منهما رجاال كثٌرا ونساء

 حموق وواجبات متكافئة لررتها الشرٌعة -علٌه وله  -لكل من الزوجٌن لبل اآلخر 

(، ولألب 2ٕٕولهن مثل الذي علٌهن بالمعروف وللرجال علٌهن درجة" )البمرة: )

ودٌنٌا، وفما لعمٌدته وشرٌعته، وهو مسئول عن اختٌاره  تربٌة أوالده: بدٌنا، وخلمٌا،

  ( كلكم راع وكلكم مسئول عن رعٌتهلال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : )  الوجهة التً ٌولٌهم إٌاها

حك احترامه، وتمدٌر مشاعره، وظروفه، فً إطار  -لبل اآلخر  -لكل من الزوجٌن 

خلك لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إلٌها وجعل ومن آٌاته أن ) من التواد والتراحم: 

 (.ٕٔبٌنكم مودة ورحمة" )الروم: 

لٌنفك ذو ) : لال تعالى  على الزوج أن ٌنفك على زوجته وأوالده دون تمتٌر علٌهم

 (.7)الطالق:  ( سعة من سعته ومن لدر علٌه رزله فلٌنفك مما آتاه هللا

ولل رب ارحمهما كما ) ٌمه، وتأدٌبه: لكل طفل على أبوٌه حك إحسان تربٌته، وتعل)

(، وال ٌجوز تشغٌل األطفال فً سن باكرة، وال 2ٕ)اإلسراء:  ( ربٌانً صغٌرا

تحمٌلهم من األعمال ما ٌرهمهم، أو ٌعوق نموهم أو ٌحول بٌنهم وبٌن حمهم فً 

 .اللعب والتعلم

لٌة إلى إذا عجز والدا الطفل عن الوفاء بمسئولٌتهما نحوه، انتملت هذه المسئو

لال  ،الخزانة العامة للدولة  -المجتمع، وتكون نفمات الطفل فً بٌت مال المسلمٌن 

أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، فمن ترن دٌنا أو ضٌعة ]ضٌعة: رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : ـ ) 

 . ( أي ذرٌة ضعافا ٌخشى علٌهم الضٌاع[ فعلً، ومن ترن ماال فلورثته

ة أن ٌنال منها ما هو فً حاجة إلٌه: من كفاٌة مادٌة، ومن ولكل فرد فً األسر

رعاٌة وحنان، فً طفولته، وشٌخوخته، وعجزه وللوالدٌن على أوالدهما حك 

 (. أنت ومالن لوالدنلال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : ـ ) كفالتهما مادٌا ورعاٌتهما بدنٌا، ونفسٌا: 

ٌا رسول هللا: من سأل احدهم النبً ملسو هيلع هللا ىلص ) لألمومة حك فً رعاٌة خاصة من األسرة: 

أحك الناس بحسن صحابتً؟ لال: أمن لال )السائل(: ثم من؟ لال: أمن، لال: ثم من: 

 (. لال: أمن: لال: ثم من؟ لال: أبون

مسئولٌة األسرة شركة بٌن أفرادها، كل بحسب طالته، وطبٌعة فطرته، وهى 

، سأل احدهم  ء واألوالد، لتعم األلارب وذوي األرحاممسئولٌة تتجاوز دائرة اآلبا



! ثم أبان ثم األلرب  ! ثم أمن ! ثم أمن ٌا رسول هللا من أبر؟ لال: أمن) : النبً ملسو هيلع هللا ىلص

 (. فاأللرب

جاءت جارٌة بكر إلى ) ال ٌجبر الفتى أو الفتاة على الزواج ممن ال ٌرغب فٌه: 

 .ذكرت أن أباها زوجها وهى كارهة فخٌرها النبً ملسو هيلع هللا ىلص" النبً ملسو هيلع هللا ىلص ف

 :حق الفرد في كفايته من مقومات الحياة.22

من حك الفرد أن ٌنال كفاٌته من ضرورٌات الحٌاة .. من طعام، وشراب، وملبس، 

ومسكن .. ومما ٌلزم لصحة بدنه من رعاٌة، وما ٌلزم لصحة روحه، وعمله، من 

وٌمتد واجب األمة فً  -علم، ومعرفة، وثمافة، فً نطاق ما تسمح به موارد األمة 

 لال تعالى : ) ٌره لنفسه من ذلن: هذا لٌشمل ما ال ٌستطٌع الفرد أن ٌستمل بتوف
 (.6النبً أولى بالمؤمنٌن من أنفسهم" )األحزاب: 

 :حق الدعوة والبالغ.22

فً حٌاة الجماعة: دٌنٌا، واجتماعٌا،  -منفردا ومع غٌره  -لكل فرد الحك أن ٌشارن 

وثمافٌا، وسٌاسٌا، الخ، وأن ٌنشئ من المؤسسات، وٌصطنع من الوسائل ما هو 

لل هذه سبٌلً أدعو إلى هللا، على لال تعالى : ) ارسة هذا الحك: ضروري لمم

 )2ٓٔ)ٌوسف:  ( بصٌرة أنا ومن اتبعنً

حك كل فرد ومن واجبه أن ٌأمر بالمعروف وٌنهى عن المنكر، وأن من ن كما ا

ٌطالب المجتمع بإلامة المؤسسات التً تهٌئ لألفراد الوفاء بهذه المسئولٌة، تعاونا 

ولتكن منكم أمة ٌدعون إلى الخٌر وٌأمرون لال تعالى : ) على البر والتموى: 

وتعانوا على تعالى  : ) ولال (، 2ٓٔ)آل عمران:  (بالمعروف وٌنهون عن المنكر

إن الناس إذا رأوا الظالم فلم : ) رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ولال (، ٕٔ)المائدة:  (البر والتموى

 (. ٌأخذوا على ٌدٌه أوشن أن ٌعمهم هللا بعماب

 حق الطفل :.22
خّصت الشرٌعة اإلسالمٌة مرحلة الطفولة لدى اإلنسان باهتماٍم كبٌٍر، وذلن لما لهذه 

المرحلة من أهمٌٍة كبٌرةٍ فً بناء شخصٌته، بجمٌع جوانبها اإلٌجابٌة والسلبٌة، 

وٌكون ذلن تبعاً لما ٌاللٌه فٌها من أسلوب فً التربٌة واالهتمام، وبناًء على ذلن فمد 

ً وواجبات ال ٌمكن التغافل عنها أو إهمالها، بل وكان  لّرر اإلسالم لألطفال حمولا

ً لفعل ذلن، فمبل ً من  سبّالا أن تضع الدول الحدٌثة، واألمم البشرٌة جمٌعها شٌئا

ً كان اإلسالم لد بٌّن ذلن وفّصل  مواثٌك حموق الطفل، واإلنسان بأربعة عشر لرنا

فٌه، وأكثر من ذلن أّن اإلسالم شرع من حموق الطفل ما ٌتمّدم على جمٌع هذه 



لحظة اختٌار الرجل االنظمة، فبدأ باالهتمام بحموله لبل والدته ونشوئه، بل من 

لزوجته حتى تكون أماً ألطفاله، فمد اشترط اإلسالم لها الصالح حتى تكون أماً 

صالحةً لهم، ثّم اهتّم بالطفل، وهو فً بطن أمه، وحفظ له حمّه فً الحٌاة، فحّرم 

إجهاضه، وفرض الدٌّة على من ٌمتله، وأجاز ألمه الفطر فً رمضان إذا كان 

 سلباً.صٌامها لد ٌؤثّر علٌه 

واإلسالم ٌنظر لألطفاِل على أنّهم زٌنة هذه الدنٌا، وزهرة أٌامها، وهم بهجة النفوس 

وسعادتها، وعلٌهم تعلّك اآلمال بالغد األفضل لألمة جمعاء، حٌث تمتّد مرحلة 

الطفولة من أول لحظٍة ٌصل فٌها اإلنسان إلى الدنٌا بوالدته، إلى أن ٌبلغ سّن الرشد، 

وى جسمه، وٌصبح ممٌزاً بشكٍل تاٍم، وحٌنها ٌصبح مخاطباً فٌكتمل عمله، وٌم

بالتكالٌف الشرعٌة، ولد أدركت الشرٌعة اإلسالمٌة أّن أول ما ٌكفل للطفل الحٌاة 

السلٌمة الهانئة هو االسرة التً ٌنشأ فٌها، والوالدٌن الذٌن ٌعٌش معهما غالب حٌاته، 

وء األسرة بشكٍل سلٌٍم، وهً لذلن فمد شرعت من األحكام، واألوامر ما ٌضمن نش

مكونةً من أٍب صالحٍ تمًٍ، وأم صالحٍة تمٌٍة أٌضاً، كما أّن لائمة حموق الطفل التً 

كفلها اإلسالم له تطول، وتشمل جوانب عدٌدة على مدار مراحل حٌاته كلّها من 

ً وٌافعاً، وكّل ذلن بهدف إخراج أفراًد أسوٌاءً   كونه جنٌناً، ثّم رضٌعاً، ثّم صبٌا

 لادرٌن على تحّدي، ومواجهة مصاعب الحٌاة، ومستحدثاتها.

 منها:وكفل اإلسالم للطفل حمولاً كثٌرةً متعددةً،  ولد

النسب الثابت الموثّك للطفل: وذلن من خالل جعل الزواج الطرٌمة الوحٌدة 

المشروعة لإلنجاب، واشترط لصحة الزواج اإلشهاد علٌه، وهكذا فإّن الطفل ٌضمن 

 ن ٌكون له أبوٌن معلومٌن موثّمٌن. حمّه فً أ

حضانة الطفل: فمد كفل اإلسالم للطفل أن ٌعٌش فً كنف والدٌه لٌعتنٌا به صحٌاً، 

 ونفسٌاً، واجتماعٌاً، ثّم كلّفهما بحسن تربٌته. 

حك الطفل فً الحٌاة: حٌث ٌبدأ ذلن من حٌن كونه جنٌناً فً رحم أمه، فٌحرم لتله، 

 لاتلً أطفالهم بالخلود فً النار جزاًء ما فعلوا. وإجهاضه، كما توّعد هللا 

ساوى بٌن الناس جمٌعاً، حٌث أنكر  -تعالى-المساواة بٌن جمٌع األطفال: فاهلل 

اإلسالم التمٌٌز بٌن الذكر واألنثى، فاهلل وحده هو واهب األبناء، ٌعطً من ٌشاء 

 إناثاً، ومن ٌشاء ذكوراً، وأمر الوالدٌن بالعدل بٌنهم. 

الطفل وتثمٌفه: وهذا حكٌّ رئٌسً لألطفال فً اإلسالم، وواجب على األبوٌن أن  تعلٌم

 ٌحرصا على تعلٌم أبنائهم كّل ما ٌنفعهم من أمور الدٌن والدنٌا. 



اللعب المباح: فهو من أبرز حموق الطفل المشروعة، فال ٌجوز منعه من ذلن، بل 

أبناءهما سبع سنواٍت، ثّم إّن من لواعد التربٌة اإلسالمٌة أن ٌداعب الوالدان 

 ٌعملّونهم سبع سنواٍت، ثّم ٌصاحبونهم سبع سنواٍت. 

تربٌة الطفل على اإلٌمان واالخالق الفاضلة: فاإلٌمان، والُخلك الكرٌم حّك تمٌّزت 

به الشرٌعة اإلسالمٌة، وتمع هذه المسؤولٌة على عاتك الوالدٌن بالدرجة األولى، 

 ه خلك الصدق فً المول والفعل. وأول ما ٌجب علٌهم تعلٌمهم إٌا

الّرضاعة الطبٌعٌة: من أّمه، أو من مرضعٍة غٌرها، وكلّف اإلسالم األم بفعل ذلن، 

 وأمر األب بأن ٌنفك علٌها وفك سعته ولدرته. 

حك الطفل باإلنفاق علٌه: فمد ألزمت الشرٌعة اإلسالمٌة األب بالنفمة على أبنائه، 

التً ٌحتاجونها، من مأكٍل، ومشرٍب، وملبٍس، وتشمل تلن النفمة كّل الجوانب 

ً تسمح له بالتكّسب،  ودراسٍة، وتعلٌٍم، ونحوه، وٌستمر ذلن إلى أن ٌبلغ الطفل سنا

 واإلنفاق على نفسه.

 -صلّى هللا علٌه وسلّم-لرسول ومن امثلة رحمته صلى هللا علٌه وسم باالطفال ان ا

مّرةً فً الناس، وكان معه الحسن أو الحسٌن، فسجد سجدةً أطال فٌها كثٌراً، صلّى 

فلّما أنهى الصالة سأله الصحابة عن سبب طول سجدته، فأخبرهم أّن حفٌده كان لد 

صعد على ظهره أثناء السجود، فلم ٌشأ أن ٌموم من سجوده حتى ٌنزل عنه، لال 

فكرهت أن أعجله حتى ٌمضً  الرسول علٌه الصالة والسالم: )بنً ارتحلنً،

 حاجته(.

مرةً، ثّم أراد أن ٌعطً من حوله من ذلن  -صلّى هللا علٌه وسلّم-شرب الرسول و

الشراب حتى ٌشربوا، فكان على ٌمٌنه غالم صغٌر، وعلى ٌساره أشٌاخ كبار، فمال 

ًَ هؤالء؟ فمال الغالُم: ال وهللاِ  -علٌه السالم-الرسول   ال للغالم: )أتأذْن لً أن أعط

 أُوثُر بنصٌبً منَن أحداً، لال: فتَلَّه رسوُل هللاِ صلَّى هللاُ علٌه وسلََّم فً ٌِده(.

 

 
 


