
 

 

 حقوق الطفل في القرآن
                      .د. أحمد رحماني 

-جامعة باتنة-أستاذ الدراسات القرآنية بكمية العموم اإلسالمية  

 : تمكيد
 خصائص الطفل التي منكا تدتمد الحقوق:

الحقوو ع دووادة طة باووا بال ايبووات اووي حووواة السوواس نلاوويا النووبد سووان ال ووو  ابوو  بوواد     وو  
ال ااب سما  لي:"الحق نالعدل نالمؤاخاة اوي عداواج يموو  الحقو ع للوي    واط ا  شعاره اي طجلا

بجمو  ال ايبات"، نلك  الافل حال خاصا، اا   نتحق الحق ع دنن أن  ت  ف دلى ال ايبات، 
نذلك ألنه طنت عف، اا  ضعوف اي سل شيج "طفل اي د اطفه نانفعاال ه، اي ندوه نطعل طا ه، 

أ ل شيج  ةضوه، نأ ل شويج  بكووه، اوي ذاسة وه اوح  نتح وة شووأا، اوي أخويه اي  قد ةه ن دبوةه، 
 .(1)األحداث نالتجارب اةادى ال  ةبط بوساا رابط نال  ؤدي اي حنه نندوه على نتوجا"

هكوويا الافوول ضووعوف اووي سوول شوويج، ندلوووه ااوو  بحايووا علووى القووان ن الوويي  حمووي حق  ووه حتووى 
قلوي نالسفنوي، ندسد وي روومةج طو  دا وةة الحقو ع التوي  نت ي ن بلغ أشوده اوي نمو ه الع ولي نالع

"الحقوووو ع  علووووى دا ووووةة الحقوووو ع التووووي  مكوووو  أن ننوووومواا "الحقوووو ع المجانوووووا"  مكوووو  أن ننوووومواا
اإلرتحقا وا"، ابو  المصا ص ال اطسا للحق ع األنلى نالحقو ع الاانووا اوةع ناضو  هو  طوا  مكو  

بء بىل ؤج و ٍم ًَ   ٌ ك سجنٌ ثم ل   ٌ ىزجي  ىا        وّقس يف األزحبً ٍب ّش   اامه ط    ل اهلل  عالى:

(، اقبل أن  بلوغ الافول أشوده اونوت ي ريوح دلوى  حمول المنوؤنلوا 5)ر رة الحج. اآل ا ؤشدمٌ
 الكاطلا  بقى الحق  ا ما له اي الكفالا االيتمادوا نالتةب  ا نغوةها.

رووباب التووي  مووس  ال الوود   ن متلوف األرووباب التووي  مووس  الافوول حق  ووا غوووة طة بووا دلووى ال ايبووات، ناأل

ووص  ُ ب  ،وثبىىاى  دَِ بحم  بّبدسوود ال وووبا حق  ووا دلووى األبسوواج، ألن هوويه طة بووا دلووى نايبووات  وودط 

 .اإلّمبُ ثىاىدَه محيزه ؤٍه وه ب عيً وهِ

وق و   اآل وا:احق ع ال الد   عذا بماابا طقابل لل ايبات التي  ام باا اآلباج نح  أبسا ام سموا  بوسوه 

ااوو   الوود لامووا الةحمووا طقابوول الةدا ووا نالتةبوووا اووي الصوو ة، أطووا ، هَ  ب مَ  ب زثُ  بٍّ ص    ا زة ازمح
حق ع الافل اتقدم له طجانا بنبد ضوعفه الكاطول د و  ا، ندقلووا، نعن سوان الافول نال وو    وتةسان 
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( ناآل وا 76)رو رة غوااة. اآل وا   ٌ خيسجنٌ ثمل  ٌ ىزنىّىا ش ُىاب  :اي ال عف سما  بو  اآل وا

َسد بىل ؤزذه اىعَس ىُنل َعيٌ ٍِ ثعد عيٌ شُئب ٌ 5اآل ا. 
 حقوق الطفل:

 حق ع الافل هل  نتحقاا بال مان...أم  متد على التمكو ؟
حقووا عن المفتووة  اووي الحقوو ع األراروووا أن  كوو ن ط ووم نا لكوول عننووان لكووي  مووارس ن وواطه اووي 

التي  تة د دلواا نايبوات  قو م باوا عزاج  الحواة باة قا  نم  للمجتم  بأن  حمله المنؤنلوا الكاطلا،
 حق ع المجتم ، نهكيا نجد العح ا بو  الحق ع نال ايبات دح ا  فادل نانفعال، أخي ندااج.

نبالسنبا للافل  بدن لي أن حق  ه ال  بدأ بال مان نعنما  متود علوى التمكوو  ضوةنرة، اونن سوان طو  
ق اي التعلم نعنما نمكسه ط  التعلم، نعن سان ط  حقه حقه أن  تعلم انن ذلك ال  عسي أن ن م  له الح

 أن  عةف ربه انن ط  ال ايد أن نمكسه ط  المصادر األراروا التي  عةاه د سه الحق.
نهكيا  تبو  لسا أن حق ع الافل  بدأ بال مانات سما الحال بالسنبا لحق ع اإلننان داطوا ن ستاوي 

 بسفنه ل عف عدراسه لتلك الحق ع. بالتمكو  ط  الحق ع التي لو  له أن  سالاا
نربما أطك  هسا أن ن به اي هيه المنألا ال ع ب ال عوفا بالافول، عذ  جود صوع با اوي الحصو ل 
دلى حق  اا بحوث ال  كفي أن   م  األطم المتحدة ذلك، نعنما  جد أن  مكساوا طو  طمارروا  لوك 

طووم المتحوودة  قة ووة طصوووةه بسفنووه، الحقوو ع، ا ووعد اووي الصووحةاج ال ةبوووا طوواح طوو  حقووه أن   ووم  األ
نلك  ر ف ل   قةر طصوةه بمجةد ال مان، بل ال بد ط   مكوسه ط  ذلك د  طة ق اإلشةاف المباشة 

 دلى االنتمابات لكي  ك ن حةة ننز اا نخالوا ط  أي  عنف.
عول هويا نهكيا  تبو  لسا أن ال عفاج ال  كفي أن  عتةف لام بوالحق ع نعنموا  جود أن  تمكسو ا طساوا، نل

واثزي ىا اىُز بًٍ حز ً بذا ثي  ىا اى ن ب        :ه  طا  مك  أن  فام طو    لوه  عوالى بمصو و أطو ال الوتواطى

 .فةُ آّمزٌ ٍ هٌ زشدا فبدفعىا بىُهٌ ؤٍىاهلٌ
عذ ال كفى أن  عتةف له بالتةسا نعنما  سب ي أن  مكسه ط  التعوةف الصوحو  اوي  لوك التةسوا دو  

 ا  له طاله بعد ذلك.طة ق التجةبا ناالطتحان ثم  د
 أنواع الحقوق:

نالحق ع التي  نوتحقاا الافول اروتحقا ا سواطح، نطو  ثوم ااوي  قو م س ايبوات دلوى األروة نالدنلوا 
  بعا لحايا ه المتعددة، التي  ت  ف دلى الةدا ا العقد ا، نالتةب  ا نااليتمادوا، نرسفصلاا اي طا لي:
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  حقوق الوجود: -1
اآلباج الحفاظ دلى ال لود عذا طوا نيود، نناواهم دو   تلوه طاموا سانو   اقد أنيد اهلل  عالى دلى

األرباب اال تصاد ا أن الدناا  السفنوا التي  بةر باا الجاهلوا عزهاع السف  البة أوا، ن تجلوى ذلوك 
ٌ   طو   و ل اهلل  عووالى:   151رو رة األنعام.اآل ووا وال رمزي ىا ؤوالدم  ٌ ٍ  ِ بٍ لر ق  ِ ّ  سشقهٌ وبَ  به

روو رة رقزي  ىا ؤوالدم  ٌ اش  ُخ بٍ  لر ق  ِ ّ  سشقنٌ وبَ  بهٌ بُ قزي  هٌ م  بُ ا ئ  ب م  ج ا  وال ن  لوه:
 .21اإلرةاج. اآل ا 

افي اآل تو   حة م بالتأبود  متلف د  التحة م الويي نفاموه طو   و ل اهلل  عوالى اوي نفو س غووة 
 تول الوسف   ناوي دو  ااويه اآل وا  وال رقزي ىا اى  ما اى ر ح سً ا  بال ث ب        األطفال حو   وال:

 .(4)المحةطا طؤطسا سان  أن طعاهدة عال بالحق اليي   يد  تلاا
أطووا اآل تووان النووابقتان اتت وومسان  حة مووا طؤبوودا النتفوواج عطكووان نيوو د أي طبووةر للقتوول، بوول همووا 
دالتان سما  ال اب  ساوة:"دلى أن اهلل  عالى أرحم بعباده ط  ال لود ب لوده ألنوه ناوي دو   تول األنالد  

 .(2)ى اآلباج باألنالد اي الموةاث"سما أنص
نلويلك ذهوود بعوول العلموواج علووى  حووة م "العووزل" بادتبوواره نأدا خفوووا سمووا  بووو  ذلووك طوو  حوود ث 

 .(2)ذلك الوأد الخفي""ن د رأل د  العزل  الةر ل
عن آ توووي اإلروووةاج ناألنعوووام  حةطوووان  تووول األنالد طاموووا سوووان األطوووة النتفووواج أي روووبد  تحملووو ن 

اج أسان طةي   فكوة القا ل على ربد ا تصادي ط  نياا األنالد أن اآلباج اننوه اوي طنؤنلوته، ان  
يمو  األح ال ال دح ا للافل به، نليلك ياج  ةسود اآل وا طمالفوا للتةسوود اوي الاانووا، لتعبوة سول 

ّ  سشقهٌ ق  ِ  آ وا دوو  رووبد ا تصووادي طمووالف، افووي اإلروةاج  وودم رزع األبسوواج دلووى اآلبوواج اقووال:

 توول األنالد خ وووا ن وو ع  -اووي اإلرووةاج-ناووي األنعووام  وودم اآلبوواج دلووى األبسوواج، ألن "هسووا   وبَ  بمٌ
الفقوووة بنوووببام اقووودم رزع األنالد، ناوووي األنعوووام  وووتلام بنوووبد اقوووة اآلبووواج اقووودم رزع اآلبووواج اكوووان 

 .(5)التقد م نالتأخوة ناق طقت ى الدالالت التعبوة ا هسا نهساك"
لتقوو ي  -أي ذنبووا دمومووا-  بُ قزي  هٌ م  بُ ا ئ  ب م  ج ا  رة ن وود ز وودت اووي آ ووا اإلرووةاج دبووا

التحة م نلت د االنتباه على ب ادا الجةم، ناوي الصوحوحو  دو  دبود اهلل بو  طنوع د  لو   وا ررو ل 
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أن  جعل اهلل ندا نه  خلقك،  ل  ثم أي؟  ال: أن  قتل نلدك خ وا "اهلل أي اليند أدمم؟  ال:
ى  و ب   وا لي أنالدهوم ن ب وةهم بالمنوةان، ن بوو  أن النوبد ثم هساك آ ا أخوة ، (7)أن  اعم طعك"

ق د ام س اى رَِ     اليي دا  هؤالج على هيا النل ك الب   ه  الجال نالنفه، نذلك   له  عوالى:

 .121ر رة األنعام. اآل ا  قزيىا ؤوالدهٌ سمهب ث   عيٌ
جا طسام اوي  وتلام نهوم اقد بوس  اآل ا أن ط  أهل الجاهلوا ط  "سان  قتل ابسته رفاا ب وة ح

، ن ود رنى القةطبوي  صوا لةيول حول طحزننوا أطوام (6)ربوعا نط ة سان ا  قتل ن بسا ام أليول الحمووا"
انووأله اووأخبة أنووه  وود أذنوود ذنبووا اووي الجاهلوووا  م ووى أال   فووةه اهلل لووه ثووم  ووال: "عنووي   رروو ل اهلل

ن أ ةساوا اتةستاوا حتوى سبوةت سس  ط  الي    قتل ن بسا ام ا لودت لوي بسو  ات وفع  علوي اطةأ وي أ
نأدرس  نصارت ط  أيمل السناج اماب ها ادخلتسي الحموا نلم  حتمل  لبي أن أزنياا أن أ ةساا 
اي البو  ب وة زنج اقل  للمةأة  عني أر د أن أذهود اوي ز وارة اابعاواوا طعوي انوةت بويلك نز ستاوا 

اوي البأوة نطوةة أنموة علواوا اأرحماوا بالاواب نالحلي...ايهب  باا على رأس بأة...اجعل  طةة أنموة 
حتووى غلبسووي ال وووواان اأخووي اا نألقوتاووا اوووي البأووة طسك رووا نهوووي  سووادي اووي البأووووة  ووا أبوو   تلتسوووي 

نأصووحابه ن ووال: "لوو  أطووةت أن  امكاوو  هسوواك حتووى انقاوو  صوو  اا اةيعوو ، ابكووى رروو ل اهلل 
 .(8)أدا د أحدا بما اعل اي الجاهلوا لعا بتك"

تبووو  لسووا أن الوود   اإلرووحطي  وود حفوول للافوول حووق الحووواة، حفمووا سوواطح طوو  سوول ذلووك نغوووةه  
بحوث يعل  تل الافل طحةطا  حة ما طؤ دا، نبو  ب ادا ذلوك بوانوا شوااوا يعول ال وما ة  نوتوقل 
ن ت ب دما اعل    با نص حا، بل أساة ط  ذلك لقد يعل الكف د  هيا الفعول شوةطا اوي طبا عوا 

بذا جبءك املاٍ بد َجبَع ل عيً ؤال َشسمِ  سما نبو  ط    له  عالى:  حتى بالسنبا للسناج  السبي

    ِ ، نيعول الودااع دو  14رو رة الممتحسوا. اآل وا  ثب  شُئب وال َم سقِ وال َ صّو وال َق زيِ ؤوالده 

وٍب ىنٌ ال رق بريىُ يف س جُو ا  واملمزف عمو     ال الد   المنت عفو  طما  نتددي الجااد اقال:

 .45ر رة السناج. اآل ا  اى مبء واىىاىداٍُِ اىسجبه و
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 حق الرضاع:  -4
الةضاع طة ق أراري اي حما ا األطفال ط  ال واع، عذ أنه  ك ن اي طةحلا ال عف ال د د اليي 
ال ضووعف بعووده، نلوويلك سووان طوو  أنيوود ال ايبووات دلووى الكبووار عزاج الصوو ار،ن د بووو  اهلل  عووالى ذلووك 

رو رة  واىىاى داد َسع عِ ؤوالده ِ ح ىىو م بٍيو      :طمتلفوا، اقوالالحق اي آ ات طتعوددة نبصو رة 
،  ووووال ابوووو  ساوة:"هوووويا عرشوووواد طوووو  اهلل لل الوووودات أن  ةضووووع  أنالدهوووو  سمووووال 422البقووووةة. اآل ووووا 

 .(9)الةضادا"
نط  أن ال ة وزة سااووا ألن  كو ن دااعوا    وا لوتحفل هويا الحوق ال وةنري اونن القوةآن لوم  كتوف 

ال رف بز   اات ناآلباج اي هيا األطة   د دا دجوبا  تبو  ط    لوه  عوالى:بيلك بل شدد دلى األط

ألن طعسوى اآل وا  فوود أن األم  ود  ت لود دلوى غة وزة األط طوا اواوا غة وزة االنتقوام طو   واىدح ثىىدهب
الزنج اتعمد على الافل "اتداعه دساا لت ة أباه بتةبوته، نلك  لو  لاا داعه عذا نلد وه حتوى  نوقوه 

  اليي ال  عوو  بودنن  سانلوه غالبوا ثوم بعود هويا داعوه دساوا عن شواجت، نلكو  عن سانو  ط وارة اللب
وال ٍىى ىد ى ه    ألبوه اح  حل لاا ذلك سما ال  حل لوه انتزادوه طساوا لمجوةد ال وةار باوا نلاويا  وال:

 .(11){أي بأن  ة د أن  ستزع ال لد طساا عضةارا باا ثىىده
د  ت لوود دلووى  وو ة غة ووةة األط طووا أن األبوو ة اتوودا  أحوود ال الوود   عن لووبعل العقوود السفنوووا  وو ة  وو

لحنتقام ط  اآلخة او و  الافل ضحوا ذلك، نلايا يعول اهلل لنننوان حودا اوي  صوةاه غووة اإلننواني 
 حما ا لحق ع الافل ال ةنر ا الرتمةار الحواة.

فوول لل ووواع لنووبد ثووم عن القووةآن لكووي  ووددم هوويا الحووق ن مسوو  األم طوو  اإل وودام دلووى  ووةك الا
ايتمادي طعو  سحايتاا على الزناج بحاا د  المعوّل اة  لاا حق  ا   م  لاا العو  على أن  ستاوي حايوا 

ف  ةُ ؤزع  عِ ىن  ٌ ف  أرىهِ ؤج  ىزهِ  :الافوول علووى الةضوواع، نيعوول ذلووك الحووق نايبووا دلووى األب اقووال

   ِ س عزه  وٍ ِ ق دز عيُ ه      وؤمتسوا ثُ نٌ مبعسوف وبُ رعبسس مت فمرتعع ىه ؤاسي ىُ م   ذو س عخ ٍ 

الاووحع. ازشق  ه فيُ م    ت  ب آر  به ا  ال َني  إ ا  ّمم  ب بالٍ  ب آربه  ب س  ُ عو ا  ثع  د عم  س َم  س    
 .7،6اآل ا
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لقد اصل القةآن المنألا  فصوح ناضحا اي هيه اآل ا ب كل   م  للافل هويا الحوق ضومانا  
اووي حالووا اطتسوواع األم دوو   سوواطح، بحوووث أنيوود دلووى األب داوو  أيووةة الةضوواع لوو م، نأنيوود دلوووه

الةضاع أن  صةف الافل على طةضوعا،  وال روود  اود: "اأطوا عذا  عاروةا نلوم  تفقوا ب وأن الةضوادا 
دنن ادتووةا  طوو  األم ندنن  عاووول لحووق  فمرتع  ع ى  ه ؤا  سي نأيةهووا االافوول طكفوو ل الحقوو ع

 .(11)الافل اي الةضادا بنبد  عارةهما بعد ا لاما"
  لوو م حق  ووا ناضووحا،  جعوول النووبد اووي ذلووك هوو  حما ووا حقوو ع عن هوويه اآل ووات التووي   ووم

الافل، نليلك ياجت اآل ات  ت م  أطةا ل ب ناألم طعا لووأ مةا بوساموا بوالمعةنف "اوي شوأن هويا 
ال لود، ن ت انرا اي أطةه نرا دهما طصلحته، نه  أطانا بوساما، اح  ك ن ا لاما اي حوا اما نكبا 

 .(14)دلى الص وة البةيج اواا"
 حق الطفل في الندب الحقيقي:  -2

حووو   فقوود الافوول طعةاووا ننووبه   ووعةه بحوووةة  صوو ر لووه الموو ت خوووةا طوو  حووواة  ملؤهووا الجاوول 
 بالسند، نليلك دد القةآن هيه المنألا ط  أنل  ات الحق ع األرة ا سما  تجلى ط    له  عالى:

  ىه ا    وه ى َه دٌ اىم جُو ادع ىهٌ      وٍب جعو ؤدعُبءمٌ ؤث بءمٌ  ذىنٌ قىىنٌ ثإفىاهنٌ  وا  َق

ِثبئهٌ هى ؤقمط ع د ا  فةُ مل رعيَىا آثبءهٌ فةاىاّنٌ يف اىدَِ وٍىاىُنٌ وىُا عيُنٌ ج ب  فَُب 

ابو  حةو اإلرحم  5األحزاب. اآل ا ؤا إمت ثه  وىنِ ٍب رعَدد قيىثنٌ ومبُ ا  غمىزا زحَُب
ألا التبسوي ألناوا "سانو   س وأ طو  التملمول دلى حق الافل اي السند الصحو ، نليلك أبال طنو

، نحواموا انت وةت هويه الف ضوى اوي المجتمو  أدت علوى (12)اي بساج األرةة ناي بساج المجتمو  سلوه"
حاوو ر الجوو ر اووي حووق األبسوواج اووي السنوود، ال روووما اووي اتووةات الحووةنب حوووث  كاووة النووبي، ناووي 

ألحو ال  ود  كو ن "هسواك أبسواج لاوم آبواج اتةات االهتزازات الملقوا حوث  كاوة الزنوى، عذ اوي طاول ا
طعةنا ن، نلك  سان الةيل  عجد بأحد هؤالج اوأخيه لسفنه ن تبساه بسنبه...نسان هيا  ق  خاصوا 
اي النبي حو   ؤخي األطفال نالفتوان اي الحةنب نال ارات ام  شاج أن  لحوق بسنوبه ناحودا طو  

رنابااا ن جعلاا صة حا ال خلوط اواوا نال  هؤالج دح ات األرةة دلى األراس الابوعي لاا ن حكم
    ه أبال دادة التبسي هويه نرد دح وا السنود علوى أروباباا الحقوقووا، دح وا الودم ناألبو ة نالبسو ة 

 نعنه لقنط نددل أن  ددى ال لد ألبوه... ؤدعىهٌ ِثبئهٌ هى ؤقمط ع د ا ال ا عوا 
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لف ضى الجسنوا سيلك التوي  ملوف دساوا أن ننمةا للف ضى اي دح ات األرةة اي الجاهلوا نا
 متلط األنناب نأن  جال اآلبواج اوي بعول األحووان اقود  نوة اإلروحم األطوة اقوةر اوي حالوا دودم 
االهتداج على طعةاا اآلباج الحقوقووو  طكانوا ل ددوواج اوي الجمادوا اإلروحطوا  ا موا دلوى األخو ة اوي 

ٌ   الوود   نالموو االة اوووه: ف  ةُ مل رعيَ  ىا آث  بءهٌ ف  ةاىاّنٌ يف اى  دَِ وٍ  ىاىُن
، نهكوويا  حوودد (12) 

اإلرحم االنتناب ل ب ن بال سل دح ا طبسوا دلى الكلما المجةدة التي ال  نسدها نا   حقوقي، 
 ناي سل ذلك حفل للت ازن السفني لدى األطفال.

ا زنياا أن  ستمة العدة اح نلكي  ك ن الحما ا أساة ضمانا أنيد دلى المالقا نالمت اى دسا
 تزنج حتى  اب  ددم حملاا انن سان  حاطح اقد أنيد دلواا االنتمار حتى     الحمول، اقوال 

واىلئٍ َئمِ ٍِ احملُض ٍِ ّمبئنٌ بُ ازرجزٌ فعدهتِ  ل خ ؤشهس واىلئٍ مل حيفِ وؤوالد    عالى:

نأنيود نتوجوا لويلك دلوى  ؤٍ سه َم سا  األمحبه ؤجيهِ ؤُ َف عِ محي هِ وٍ ِ َز   ا  لع و ى ه ٍ ِ        
الووزنج ضوومان المووةنف االيتمادوووا التووي  كفوول للمووةأة الةاحووا نهووي  قوو م باوويا ال ايوود  جوواه طفلاووا 

 .7الاحع. اآل ا وبُ مِ ؤوالد  محو فإّمقىا عيُهِ حزً َفعِ محيهِ اقال:
 حق الحمايظ الطقديظ: -2

ا ا األهموا حتى عن اإلننان الويي  فقوده بعد حق ال ي د نالحواة، نبعد حق السند نه  اي غ
 عو  حوةة دموما،  أ ي حق الافل اي الحما ا العقد ا، بحوث  صب  ط  ال ايد دلوى اآلبواج أن 
  رث ا أبساجهم دقودة رلوما  جعل حوا ه ر  ا غوة ط اةبا، ندلى هيا األراس   لى الم لى  بوارك 

لاا ااةة  فاة دلواا لوحمووه طو  حوالتو  طو  أحو ال ن عالى طنألا الحما ا العقد ا بسفنه أنال، اجع
 ال واع العقدي المكتند نهما:

 ال فلا د  العقودة الصحوحا بحكم ط ة ات الحواة الكاوةة. -1
وبذ   التقلود األدمى للعقودة بحكم ال   ط االيتمادوا نالاقااوا،  ال  عوالى طبوسوا ذلوك: -4

شهدهٌ عيً ؤّممهٌ ؤىمذ ثسثنٌ  ق بىىا  ثي ً ش هدّب     ؤار زثل ٍِ ثين آدً ٍِ ظهىزهٌ ذزَزهٌ وؤ

ؤُ رقىىىا َىً اىقُبٍخ بّب م ب عِ هرا غبفيو  ؤو رقىىىا بلب ؤشسك آثبئّب ٍِ قجو وم ب ذزَخ ٍِ ثعدهٌ 

 .164األدةاف. اآل ا ؤفزهين ب مبب فعو املج يىُ
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و  أن النووواع   فووود ،  بوو(15)ااوويه اآل ووا هووي "طوو  أدع اآل ووات القةآنوووا طعسووى، نأدجباووا نممووا"
عباووال حجتووو  للعبوواد دلووى اهلل نبوووان أنووه لوو ال هوويا األخووي ناإلشووااد نأخووي المواوواع دلووى انحصووار 
الةب بوووا سووان للعبوواد أن  تمنووك ا  وو م القواطووا بنحوودى حجتووو   ووداع ن باووا  مووام الحجووا دلوووام اووي 

نام اادتةا ا بةب بوتسا اتم  شةسام باهلل نالمةاد أنسا أخينا ذر تام ط  حا رهم نأشادناهم دلى أنف
لسا الحجا دلوام   م القواطا، نل  لم نفعل هيا نلم ن اد سل اةد طسام دلوى نفنوه بعود أخويه اونن  
سسا أهملسا اإلشااد ط  رأس الم   اد أحد نفنه نأن اهلل ربه، نلوم  علوم بوه أل واط ا يموعوا الحجوا 

رب بوتسا، نال  كلوف دلوى غااول نال طؤاخوية نهو  دلوسا   م القواطا بأنام سان ا غاالو  اي الدنوا د  
 .ؤُ رقىىىا َىً اىقُبٍخ بّب م ب عِ هرا غبفيو   له  عالى:

نعن سسا ال نامل أطوة اإلشوااد طو  رأس، نأشوادنا بع وام دلوى أنفنوام دنن بعول بوأن أشوادنا 
اج شوةسا دو  دلوم اآلباج دلى هيا األطة الاوام العمووم دنن ذر وا ام ثوم أشوةك الجموو  سوان شوةك اآلبو

بأن اهلل هو  الوةب ال رب غووةه اكانو  طعصووا طوسام، نأطوا الير وا اننموا سوان شوةسام بمجوةد التقلوود 
اوما ال ربول لام العاص ن اي شةسام بحقوقا األطة، ن د  ادنا ذر تام ال وعاف اوي روبول شوةسام 

راك ضحل آبا ام نعضحلام بتةبوتام دلوه ن لقوسام ذلك، نال ربول لام على العلم بحقوقا األطة نعد
ع اهم، اكان  الحجوا لاوؤالج الير وا دلوى اهلل  و م القواطوا ألن الوي   أشوةس ا ندصو ا بويلك نأبالو ا 
الحق هم اآلباج اام المنتحق ن للمؤاخية، نالفعل اعلام، نأطا الير ا الم  عةاو ا حقوا طوا  وؤطة بوه 

نحوسأوي لوم  وتم حجوا دلوى الير وا الوم  وتم  اوحصل ا بممالفته اام لم  عص ا شوأا نلم  بال ا حقوا،
ؤو رقىىىا بلب ؤشسك آثبئّب ٍِ قج و وم  ب ذزَ خ     الحجا دلى يمو  بسي آدم، نهيا طعسى   له  عالى:

ٍِ ثعدهٌ ؤفزهين ب مبب فعو املج يىُ
 (17). 

نطعسى سل ذلك أن ط  حق الافل أن  ك ن دلى الفاوةة النولوما التوي  حموي دقود وه التوي هوي 
 اليي  سبسي دلوه دنواه نأخةاه. األصل

اووي المحاضووةة التووي ألقاهووا أطوو  األرووقف هسووةي  ونووي حوو ل طووا  ت وومسه اإلنجووول طوو  حقوو ع 
اإلننان لف  انتباهي طنألا لاا دح ا سبوةة بما نح  بصدد دةضه ط  حق اي التمك  ط  العقودة 

 الصحوحا غوة المحةاا.
ة طا وو ط ا الحووق اووي التمكووو  طوو  العقووودة لقوود بوودا لووي أن األطفووال اووي المجتمعووات المعاصووة 

الصحوحا ألن طا  تلق نه ط  أاكار ح ل العقودة ال  تلق نوه باة قوا طبةطجوا نطقصو دة، بول  املو ن 
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عهمواال  اطوا،اوحةط ن طو  حقاوم اوي طعةاوا الحقوقوا حو ل اهلل  -بحكوم اكوةة الح كووا-اي ال الد 
قوودة ط و ها نتوجوا غول الاوةف دو  التحة وف نالةر ل نالمح كا نالوو م اآلخوة، بول  ود  تلقو ن د

اليي ط   الت راة ناإلنجول، ن د  لقس ن دقودة ال ةك أصح سما اي ال ع ب التوي ال  وزال  ودرس 
 بد انات غوة رمان ا.

نهكيا   و  أسبة حق للافل بنبد   اةس اآلباج ناألطاات نيم د رحوال الود   هسوا نهسواك، 
ام باويا ال ايود إلحقواع حوق الافول ناضو   ماطوا سموا  تجلوى طو  ط  أن نداج اهلل على الب وة ا للقوو

، نال شك أن رأس ال  ا ا 7التحة م. اآل ا َإَهب اىرَِ آٍ ىا قىا ؤّممنٌ وؤهيُنٌ ّبزا   له  عالى:
 هي التمكو  ط  العقودة الصحوحا نط  طصادر الد   غوة المحةاا.

عزاج -ط ا ووف األنبووواج دلوووام النووحم نلاوويا النووبد نفنووه نيوودنا القووةآن الكووة م  قووص دلوسووا 
أبسا ام عذ نةاهم  ق ط ن بنرداج السص  نع ةار ال صوا التي  سباام للحفاظ دلى صفاج العقودة، سما 

ووص ً ا ب بث ساهٌُ      تجلى ذلك ط  نصوا عبةاهوم الملوول ن عقو ب دلواموا النوحم،  وال  عوالى:

متىرِ بال وؤّزٌ ٍميَىُ  ؤً م زٌ شهداء بذا حف س   ث ُه وَعقىة َب ثين بُ ا  اص مً ىنٌ اىرَِ فل

َعق  ىة امل  ىد بذ ق  به ىج ُ  ه  ٍبرعج  دوُ ٍ  ِ ثع  دٌ ق  بىىا ّعج  د بهل  ل وبى  ه آثبئ  ل بث  ساهٌُ وب بعُ  و    

   ُ  وال الوةازي: "اآل وا دالوا  124-121رو رة البقوةة. اآل وا وبسحبر بهلب واحدا وق ِ ى ه ٍم يَى
أنالدهم سان  اي باب الد   نهموتام طصوةناا علووه دنن دلى أن شفقا األنبواج دلوام النحم دلى 

ثووم  ووال: "عنووه  عووالى لووم  قوول نأطووة عبووةاهوم بسوووه بوول  ووال: نصوواهم، نلفوول ال صوووا أنسوود طوو  ( 16)غوووةه"
األطوة، ألن ال صووا دسود الموو ف طو  المو ت، ناووي ذلوك ال  و   كو ن احتووواط اإلننوان لد سوه أشوود 

نذلووك ألن شووفقا الةيوول دلووى أبسا ووه أساووة طوو  شووفقته  نأنووه دلوووه النووحم خصووص بسوووا بوويلك،…نأ ووم
دلى غوةهم، نأنه دمم بايه ال صوا يمو  بسوه نلم  مص أحدا طسام بايه ال صوا نذلك دلى شدة 

زة اجع و ه را    ن تكوةر الق ووا اوي ددواج آخوة لنوودنا عبوةاهوم الملوول حوو   وال: .(18)االهتمام"

ن تجلوى اوي خو ف روودنا نو ح  25رو رة عبوةاهوم. اآل وا  اىجيد آٍ ب واج جين وثين ؤُ ّعجد األص  بً 
دلوه النحم دلى ضواع اإلننانوا عذا  جةد الساس ط   ةسوز العقودة النلوما اي نف س األطفوال، عذ 

، لقود أدرك 46رو رة نو ح. اآل وا  بّل بُ ررزهٌ َفيىا عج بدك وال َي دوا بال ف بجسا مم بزا     وال: 



 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو حقوق الطفل في القرآن الكريم 
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اواا الافل اي العقوودة ناوي األخوحع، ندوةف أن الجو  الويي   لود  رودنا ن ح دنر البوأا التي  س أ
اوه الافل اي زطانه ذاك سان ي ا ااردا بنبد أن الكفار سان ا  اوأ ن ي ا نبوأا   حي بوالكفة طو  
الساشأا الص ار بما  ابعام به ال رط اليي  س أه المالم ن اح   يد اةصا لتةى الساشوأا السو ر طو  

 .(19)ه البوأا ال الا التي صسع هاخحل طا   مةهم ب
ن بدن أن هيا التأثوة البوأي اليي  سبوه دلوى خا ر وه روودنا نو ح دلووه النوحم  تحقوق اوي الحوواة 
الب ة ا بنبد خ  داا اي األي اج المعوسا علوى رولاا ال وواان الويي طو  شوأنه دسد وي أن   وارك 

غووة العح وات السموفوا، أ و ل ذلوك ألن  اآلباج اي األبساج اوفندهم ط  البدا ا، حووث   لودنن دلوى
طو  ))،   ووة علوى أن الافول  ود   لود 72ر رة اإلرةاج. اآل وا  وشبزمهٌ يف األٍىاه واألوالداآل ا 

غوووة طة ووق حلووه أن   لوود طوو  طة ووق حلووه ثووم  ةبوووه  ةبوووا غوووة صووالحا ن ؤدبووه ب وووة أدب اهلل اوجعوول 
 .(41)لل واان راما نلسفنه راما"

األخاار التي  ادد حواة الافل  ق م الحقو ع الة ونووا التوي  حموي شمصووته طو  أطام طال هيه 
االنحةاف ناالناوار ندلى رأراا حق الةدا ا العقد وا النولوما التوي  جعلوه عننوانا  صو  اوي حقوه طوا 

وسلً عيُه َىً وىد وَىً دي ىد وَ ىً َجع       ص  اي رودنا دونى دلوه النحم اليي  ال اووه اهلل:

 .22طة م. اآل ا ر رة حُب
 حق حمايظ الماليظ:  -5

لما سان المال دصد الحوواة الويي  مكو  طو  الق اطوا، نالويي  مكو  طو  العوو  الابوعوي المونوة، اونن 

َىصُنٌ ا  يف  اقال  عوالى:اهلل يعل ل بساج اي أط ال اآلباج حق  ا طت  فا دلى ط ت اآلباج هي اإلرث 

 .11رة السناج. اآل ار   ؤوالدمٌ ىيرمس ٍثو حظ األّثُو
ا يودني ال أدقول شووأا اقلو  طوا   ذسة اب  ساوة د  يابةب  دبد اهلل  ال: دوادني ررو ل اهلل 

 وصُنٌ ا  يف ؤوالدمٌ ىيرمس ٍثو حظ األّثُوي  أطةني أن أصس  اي طالي  ا رر ل اهلل اسزل :
حووث أنصوى ال الود   بوأنالدهم، ندلق اب  ساوة  ا ح: "عنه  عالى أرحوم بملقوه طو  ال الودة ب لودها، 

، نذسووة أن العووةب سانوو   كووةه أن  صووود طوو  اإلرث طوو  ال  قا وول، (41)اعلووم أنووه أرحووم باووم طووسام"
نطعساه أن طبدأ اإلرث سان  ق م دلوى القو ة ال دلوى ال وعف نالحايوا، ندلوول ذلوك أناوم  وال ا: " وا 



 د. أحمد رحماني وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو              
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قا وول القوو م ن عاووى الصووبي رروو ل  عاووى الجار ووا نصووف طووا  ووةك أب هووا نلونوو   ةسوود الفووةس نال  
الموةاث نلو    سي شوأا"،  ال اب  ساوة:"سان ا  فعل ن ذلك اوي الجاهلووا، ال  عاو ن المووةاث عال 

 .(44)لم   ا ل الق م ن عا نه األسبة ااألسبة"
نسل ذلك  ك ف د  أرول ب التفكووة الويي  قو م دلووه ذهسووا اإلننوان اوي الجاهلووا، نطو  ثوم 

ل ط  ال عفاج اي الحواة، ندلوى هويا يواج القوةآن الكوة م لوحموي األطفوال انعك  ذلك دلى التعاط
 لتؤدى لام حق  ام اي المال اح   وع ن نتوجا  لك المعا وة الجا ةة. 

وآرىا اىُزبًٍ  ندلى هيا األراس ياج الت ة   لحما ا حق  ه المالوا بصفا خاصا اقال  عالى:

ر رة السنواج.  إميىا ؤٍىاهلٌ بىل ؤٍىاىنٌ بّه مبُ حىثب مج اؤٍىاهلٌ وال رزجدىىا اخلجُ  ثبى ُت وال ر
 ، نانمة سوف شدد دلى هيا الحق اجعل االدتداج ح با سبوةا أي حلما دموما نعثما سبوةا.4اآل ا

 خالصظ القول:
عن القةآن الكة م  د دة  حق ع الافل اوي ط اضوو  ساووةة ناوي طجواالت طمتلفوا طساوا طوا  تعلوق  

ال ي د ناي الحواة الكة ما نطساا طا  تعلق بحقه اي طعةاا ننبه نطا ه  طصودر لحوا وه بحق الافل اي 
اووي طةحلووا ال ووعف النووابقا لمةحلووا القوو ة، دلووى األ وول القوو ة العقلوووا نالسفنوووا نالجنووموا اووي أبنووط 

 ع طنت  ا اا، نلعل أي درارا  ق م بمقارنا بو  حق الافل اي القةآن نحقه اوي القو انو  المتعلقوا بحقو
 اإلننان  مكساا أن  كت ف المصا ص الج هة ا المموزة للت ة   الةباني اي طجاالت الحواة.

نالشووك أن هوويه الدرارووا  وود ادتموودت اقووط دلووى القووةآن دنن الحوود ث السبوو ي ال ووة ف الوويي 
 ت م  بالتأسود ص را بوارزة اوي هويا المجوال  فّصول طوا يواج اوي القوةآن ن  ضوحه، نبع واا  ؤرو  

ا أخةى طال الحق اي اختوار االرم المسارد، لما لحرم ط   أثوة دلى البسوا السفنوا   ادد نحق  
اووي شووأن األطفووال اووي التعلوووم، نال   نطوو  ثووم دلووى شمصوووا اإلننووان، علووى يانوود نصووا ا الةروو ل

روما طا  تعلق بتعلوم الصحة ل طفال نهم أبسواج روب  روسو  عذ يواج التعبووة بصوو ا األطوة سموا  تبوو  
هيا عضوااا علوى األناطوة المتعلقوا بحما وا حقوه اوي الحوواة سموا  ،""دلم ا أبساجسم الصحة  لهط   
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