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  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  حقوق الطفل في اإلسالم في مرحلة الطفولة المبكرة

  :مقدمة 
 حنمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا وسيئات          إن احلمد هللا  

أعمالنا ، من يهده اهللا فال مضل له ومن يضلل فال هادي له ، وأشهد أن ال إله  إال اهللا                     
وأشهد أن حممداً عبده ورسوله تركنا على احملجة البيضاء ليلـها           ،وحده ال شريك له     

  .كنهارها ال يزيغ عنها إال هالك
  : دأما بع

فإن الكنابة يف موضوع حقوق الطفل يف اإلسالم يف مرحلة الطفولة املبكرة من            
األمهية مبكان ملا هلا من اتصال وثيق حبياة اإلنسان ، الذي كرمه اهللا ورفع مـن شـأنه                

ة إني جاعل في         : " وجعله خليفته يف أرضه ، قال تعـاىل          ك للمالئك ال رب وإذ ق
ل ف الوا أتجع ة ، ق دماء ونحن  األرض خليف سفك ال ا وي سد فيه ن يف ا م يه

  )1( ".نسبح بحمدك ونقدس لك ، قال إني أعلم ماال تعلمون
فحىت تتم اخلالفة على أمت وجه جيب أن حيصل هذا اإلنسان على حقوقه الـيت               

 زمام اخلالفة ، بشكل فعلي بعد بلوغه، هذه احلقـوق           يتسلمكفلها اإلسالم ، قبل أن      
ن خيلق ،  وقبل أن يكون طفالً فكيف بعد أن خيرج للحياة،             تبدأ قبل أن يكون وقبل أ     

ويدخل املدرسة، ويشب ويكرب ويصبح مكلفاً، وخباصة أن اإلسالم حث على التكاثر،            
  .مع االلتزام بالتربية الصاحلة والرعاية الكاملة 

                                                 
  .٣٠سورة البقرة ، آية )  1



  

٣

وحنن سنركز يف هذا البحث على حقوق الطفل يف اإلسالم، يف مرحلة الطفولة             
 أطفال األمة هم شباب املستقبل ورجال الغـد ، ورصـيدها وضـمان              املبكرة، ألن 

     .)1(بقائها،ألن الدعائم اجلوهرية حلياة اإلنسان تقوم على خواص الطفولته املبكرة
وقد اعتىن اإلسالم بالطفل سواء كان ذكراً أم أنثى وقضى علـى العـادات                

ات     :"    األطفال وخباصة البنات ،قال تعاىل     - قتل   -اجلاهلية،كوأد   ون هللا البن ويجعل
األنثى ظل وجهه مسودًا                      شر أحدهم ب شتهون ، وإذا ب ا ي م م سبحانه وله
ى هون أم                  وهو آظيم ، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه عل

ا     :"  وقال تعـاىل  )2( ".يدسه في التراب أال ساء ما يحكمون  ل م الوا أت ل تع ق
م    حرم ربكم عليكم أال تشرآوا به شيئًا وبا    وا أوالدآ لوالدين إحسانًاوال تقتل

  )3(...".من إمالق نحن نرزقكم وإياهم
وال تقتصر مسؤولية االعتناء بالطفل يف اإلسالم وضمان حقوقه على األسرة ،              

بل ميتد ذلك إىل اتمع بكامله، والدولة ، وجند ذلك واضحاً يف نظام احلضانه الـذي                
 أسوة حسنة يف العناية بالطفل وضمان حقوقة،        بينه فقهاء األمة، ولنا يف رسول اهللا        

  .ويتضح ذلك من رعايته  ألوالده وأحفاده وأطفال املسلمني بعامة
 واإلسالم سبق بضمان حقوق الطفل النظم احلديثة بأكثر من أربعة عشر قرناً            

م ،  ١٩٥٠، حيث مل تقَر وثيقة حقوق الطفل اليت صدرت عن األمم املتحدة إال عام               
قوق اخلاصة باإلنسان مل حتظ باالهتمام إال بعد اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان  وحىت احل 

م، وحىت العهد الدويل بشأن احلقـوق املدنيـة         ١٩٤٨الصادر عن األمم املتحدة عام      

                                                 
  ١٩السيد، )   1
  ،٥٩ ـ ٥٧سورة النحل ، االيات  )   2
  .١٥١سورة األنعام ، آية )   3



  

٤

م ، مل تنص صراحة على الوسائل الكفيلـة بـضمان           ١٩٦٦والسياسية الصادر عام    
  ) 1(. حقوق اإلنسان 

ربية والتعليم يف اململكة العربية السعودية بتبنيها نـدوة        وقد أحسنت وزارة الت     
واليت دف إىل مناقـشة      " الطفولة املبكرة ، خصائصها ، واحتياجاا       " علمية بعنوان   

عدة حماور مهمة تتعلق ذ املوضوع، وحنن إذ خنتار الكتابة يف بند من احملـور الثـاين،                
 هذا الوقت الذي حتتاج فيه أمتنا إىل املزيد         يف. وهو  ما يتعلق حبقوق الطفل يف اإلسالم       

من بيان كل ما يتعلق باحلقوق والواجبات وخباصة حقوق الطفل واليت ميكن أن يطلق              
ويف هذه املرحلة ) 2(عليها حاجات ، واليت ما تكون حياة اإلنسان بدوا عسرة شديدة،        

  )3(. بالذات، واليت متتد من اية الرضاعة إىل سن السادسة
حممود عطا حسني عقل . ذي منيل إليه أن الطفولة املبكرة، أو كما مساها دوال

 :"  متتد إىل سن السابعة، كما جاء يف حديث رسول اهللا )4(الطفولة غري املميزة،
  )5("مروا صبيانكم بالصالة إذا بلغوا سبعاً

  

                                                 
، وقد .م١٩٩٥/هـ١٤١٦وقد انضمت اململكة إىل االتفاقية الدولية حلقوق الطفل عام .٣٣ – ٣٢مفيت، )   1

ظ اهللا اململكة وأطفال املسلمني من كل سـوء،ألنه ال          حتفظت على البنود اليت تتعارض مع الشريعة اإلسالمية ، حف         
جيوز ألية دولة إسالمية أن تأخذ ما تصدره األمم املتحدة بعالته أو أن تطبق ما تدعو إليه العلمانية من أفكار خباصة                     

ان وقـد   وقد أنشئت أخرياً اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنس      . ما يتعلق بالطفل ومن ذلك ما يتعلق بعقيدته اإلسالمية          
تعميم عميد الشؤون التعليمية    . ( هـ باملوافقة على إنشائها   ١٨/١/١٤٢٥ وتاريخ   ٢٤/٢صدر األمر السامي رقم     

  ).هـ٥/٣/١٤٢٥ تاريخ٢٠٦٤٥٤رقم )  الرياض(والبحث العلمي  بوكالة الوزارة لكليات املعلمني
  ..١٥٠قلعة جي، )   2
حيث حددها من عمر .(٢٥األشول ،. ،١٧٣ عقل ،،١٦،الطحان، ١٦الطحان وآخرون، . ١٥العيسوي ،)   3

  )..سنتني ـ اية اخلامسة 
  .١٢٠٥عقل،)   4
  .١/١٤٩واملعىن نفسه اخلطايب،.٣/١٨٠أمحد،)   5



  

٥

  
   :أمهية املوضوع   

، ملا هلا من انعكاسـات      إن بيان حقوق الطفل وجتليتها يعترب من األمور املهمة          
  :على واقع األمة ومستقبلها يف خمتلف جوانبها وذلك نظراً لعدة اعتبارات 

 .عدم وضوح هذه احلقوق لدى الكثري من الناس .١
 .قلة اهتمام الباحثني ذا األمر بصورة واضحة، إال بعض الكتابات  .٢
 حيـاة   إمهال املناهج الدراسية مثل هذه األمور املتصلة، مبرحلة مهمة مـن           .٣

اإلنسان، وخباصة مع وجود اهلجمة اإلعالمية اليت تستهدف الشباب بعامة،          
 .   واألطفال خباصة حىت يف هذه املرحلة املبكرة من حيام 

بعد األمة عن منهج النبوة والسلف الصاحل يف التربية والتعليم، وتأمني حقوق             .٤
 .األطفال، والنظرة املشوهة لإلنسان والكون واحلياة 

عرفة حقوق الطفل يف اإلسالم يف مرحلة الطفولة، يف الوقت الذي سـلب             م .٥
 .الطفل حقوقه يف كثري من البلدان، حىت حقه يف احلياة، قبل أن يولد

أمهية ذلك يف بناء جيل متسلح بالعلم واإلميان والعقيدة اإلسالمية الصحيحة،            .٦
 .مع معرفة أن بعض األطفال حفظوا القرآن يف سن مبكرة

ق اإلسالم يف احلفاظ على حقوق اإلنسان وكرامته يف أهم مرحلة من            بيان سب  .٧
مراحل عمره  أال وهي الطفولة املبكرة، يف وقت جنـد أن بعـض الـدول                
اإلسالمية تضع مواثيق للطفولة تتعارض مع الشريعة اإلسالمية، وقد اعترض          

 . عليها علماء األمة
وخباصة يف رحاب وزارة    ، شتهمن هنا جاءت أمهية الكتابة يف هذا املوضوع ومناق        

  .التربية والتعليم، ليسهم يف معرفة وفهم حقوق الطفل يف اإلسالم

  



  

٦

  
  :منهج البحث وآليته 

سيكون البحث وصفياً معتمداً على استقراء اآليات القرانية الكرمية واألحاديث          
قـوق  النبوية الشريفة، والكتابات املختلفة املتعلقة حبقوق الطفل، الستخالص هذه احل         

  :موضوع البحث من خالل املقدمة واملطالب املكونة للبحث واخلامتة 

  . عن الطفولة املبكرة بصورة عامة.١ :املقدمة
  .األمومة والطفولة عند العرب قبل اإلسالم. ٢      

  :املطلب األول 
الطفل قبل امليالد إىل اية الرضاعة، بصورة موجزة،ملا ) حاجات( حقوق 

  :يق مبوضوع البحث، ويشمل ذلكهلا من ارتباط وث
 .اختيار األم الصاحلة واخلالية من األمراض،مع احلفاظ على حالتها النفسية  .١
 . اتباع الوالدين للتعاليم اإلسالمية قبل اإلجناب ليسلم الطفل من الشيطان .٢
حقه يف احلياة ولو كان ولد زنا، مع تأمني حضانة أمه له حلني اعتماده علـى                 .٣

لى أمه، وختفيف التكاليف الشرعية على أمه من أجل حياته          نفسه، واالنفاق ع  
 . اخل...

اآلذان واإلقامة يف أذنيه،والرضاعة،وحسن    :حقوق الطفل بعد الوالدة مباشرة     .٤
 .التسمية،والعقيقة عنه،واخلتان،والرعاية الصحية،واحلضانة،واملرياث

  :يف مرحلة الطفولة املبكرة) حاجات( حقوق الطفل :املطلب الثاين
لطفل حباجة لكثري من احلقوق  يف مراحل عمره املختلفة، وخباصـة يف مرحلـة               ا

   يبدأ الطفل فيها باإلحساس اليتو، )1(الطفولة املبكرة اليت تعترب األهم يف منو الطفل 

                                                 
  .٤٦نصار ، )   1



  

٧

   )2(.وإدراك معايري السلوك وأحكامه)1(بشخصيته املستقلة،

                                                 
  .٧٦كيال، )   1
  .١٥/٥٩٤املوسوعة العربية ،)  2



  

٨

 :حقوق الطفل يف مرحلة الطفولة املبكرة
 :العقدية .١

اء على الفطرة السليمة وتلقينه الشهادتني والتمسك بالعقيدة اإلسالمية اإلبق
  . اخل ..لدخول اجلنة واجتناب النار، ومعرفة احلالل واحلرام بقدر اإلمكان 

 :االجتماعية .٢
وجود القدوة احلسنة،والعدل بينه وبني أخوته، ويدخل ضمن ذلك حقه يف  

 . واالعتماد على النفسالرمحة والعطف واحلب واالعتدال يف كل ذلك ،
 :النفسية .٣

 كالشعور باالستقرار واألمن وعدم القلق، وتأمني اجلو األسري املناسب 
  .اخل...
 :املادية واملالية .٤

 اشباع حاجاته املادية كالطعام واملسكن وامللبس وكل ما به بقاؤه يستوي يف 
د، وتنمية ذلك اليتيم مع غريه، واحلفاظ على ماله باحلجر عليه حىت يكرب ويرش

  .ماله باالستثمار إن كان ذا مال  
 :األخالقية .٥

 وأصحابه والصدق واألمانة وحفظ األسرار ومصاحبة األخيار  حب النيب 
  .وجتنب األشرار، وعدم االضرار باآلخرين   

 : التعليمية، واالرشادية، وتعديل السلوك .٦
ت أم العادات سواء املتعلق منها بأداء العبادات قبل األمر ا أم املعامال

 .وحسن الكالم واحترام اآلخرين
 :العلم واملعرفة .٧

 . وخباصة تعلم العلم الشرعي، مبا يناسب سنه  



  

٩

 :الصحية .٨
بتجنيبه كل ما يضر بصحته، وتعليمه العادات الصحية اجليدة، مع حتصيته ضد 

  .األمراض السارية 
 :اللعب والرياضة .٩

أوقات اللعب املمنوعة  وكفه عن  إتاحة الفرصة للطفل للعب والرياضة
 .واإلفادة من وقت الفراغ 

 .   وبتأمني هذه احلقوق يتحقق النمو الطبيعي للطفل ويعيش بشكل سليم، سوي 

  : غري ذلك من حقوق.١٠
مع األخذ بعني االعتبار التدرج مع الطفل حسب عمره وقدراته، وتعترب هذه  

  .املرحلة السابقة لدخول الطفل املدرسة

  :شملوت: اخلامتة 
  .       النتائج والتوصيات 

                                                                    واهللا املوفق
  
  
  
  
  
  
  
  



  

١٠

  املقدمة
  
  :الطفولة المبكرة  بصورة عامة : ١

هذه املرحلة متتد من عمر السنتني إىل الـسادسة إذ تـستقبل دور احلـضانة                 
، ويكـون منـو     %١٥ يف هذه املرحلة أكثر مـن        وميثل األطفال .ورياض األطفال   

  )1(.الشخصية يف هذه املرحلة سريعاً 
هذه الفترة يبدأ الطفل باالحساس بشخصيته ، وعادة ما حيـاول أن مييـز              في     

كثرياً مع صـعوبة يف     } ال{نفسه عن اآلخرين احمليطني به، عن طريق استخدامه كلمة          
   )2(.ن ذلك يشعره بقيمته وكيانه املستقلاملراس، ومعارضة آراء الكبار وأوامرهم أل

  :وخلص األشول أهم مظاهر النمو يف هذه املرحلة   
 .يتمكن الطفل يف السنة الثانية من املشي واجلري والسيطرة على حركة املعدة  •
يف السنة الثالثة يعرب الطفل عن نفسه جبمل مفيدة ويفهم بيئته ويستجيب ملطالـب               •

 .الكبار 
 .عة يكثر الطفل من األسئلة ، ويبدأ يف االعتماد على نفسهيف السننة الراب •
يف السنة اخلامسة يتم نضجه احلركي ويهتم بلباسه وتزداد الثقة بنفسه ويـصبح              •

 .مواطناً صغرياً
لذا يؤكد علماء النفس والتربية على ضرورة اإلهتمام بدور احلضانة خاصـة            

   )3(. مع زيادة خروج املرأة للعمل
  
  
  

                                                 
  .١٩٢زهران ،)   1
  .٧٦كيال،)  2
  .٢٦األشول ، )  3



  

١١

  : والطفولة عند العرب قبل اإلسالم األمومة:٢
الميكن أن تولد الطفولة من فراغ فال بد من أمومة حانية على أوالدها ،   

والسؤال الذي يطرح هل اإلسالم الوحيد الذي اهتم باألمومة والطفولة؟ وماذا كان 
  حال األم والطفل قبل اإلسالم؟

ك قصة أم عمرو بن     كانت العرب حتترم األم وال ترضى هلا هوان ، ومثال ذل            
كلثوم مع أم عمرو بن هند اليت أدت إىل قتل عمرو بن هند بسبب طلب أم عمرو بن                  
هنذ من أم عمرو بن كلثوم أن تناوهلا الطبق حيث اعتربت ذلك مهانة فصاحت واذاله               

  .، فسمعها ابنها وكان ما كان من قتل عمرو بن هند، من قبل عمرو بن كلثوم 
ل على مكانة األم يف اجلاهلية أن كثرياً مـن القبائـل             ومن الشواهد اليت تد     

مزينة ، وعفراء ، وباهلة ،والعـبالت       : العربية وبطوا تنتسب إىل أمهام مثال ذلك      
  .اخل....

والعريب كان يعرف وضع األمومة وما يعكسه على أبنائها ، حيـث ينتخـب                
 إين قد أحسنت لكم صـغاراً       يا بين : ألوالده أماً طيبة النسب ، فقد قال أعرايب لبنيه          

وكيف أحسنت إلينا قبل أن نولد ؟ قال اختـرت          : وكباراً ، وقبل أن تولدوا ، قالوا      
لكم من األمهات من ال تسبون ا ،والعرب كانت حتب األطفال وخباصـة الـذكور               
منهم ،وما موقف جد الرسول  حني نذر إن رزقه اهللا عشرة بنني أن يذبح واحداً منهم                 

هلة وشكراً هلا على عطاياها ، وكان ذلك وليد إحساس عميق خبطورة الولـد              تقرباً لآل 
يف مثل بيئة قريش، وأما موقف اجلاهلية من طفولة البنت، فقد بني القرآن الكرمي ذلك               

ويجعلون هللا البنات سبحانه ولهم ما يشتهون ، وإذا بشر          :"  قال اهللا تعاىل   )1(
م ، يتوارى من القوم من سوء         أحدهم باألنثى ظل وجهه مسودًا وهو آظي      

                                                 
  .٦٨٩ ـ ٦٨٥العزب،)   1



  

١٢

ا يحكمون                        راب أال ساء م ى هون أم يدسه في الت ه أيمسكه عل  ما بشر ب
.")1(  

وحكمة اهللا ، وقاعدة احلياة اقتضت أن تنـشأ         :" يقول سيد قطب يرمحه اهللا        
فكيف يغتم من بشر باألنثى وكيف يتوارى من سوء         ...احلياة من زوجني ذكر وأنثى      

م احلياة ال يقوم إال على وجود الزوجني دائماً، إنه احنـراف العقيـدة              ما بشر به ونظا   
  )2(".ووأدها قتل للبشرية .....ينشئ آثاره يف احنراف اتمع وتقاليده 

لقد كان العريب يأس ألن وليده أنثى ، ولقـد  :" ولكن حممد أمحد عزب يقول    
نه ليس من فصيلة الذكور     كان كذلك يواريه يف التراب أو يوشك أن يواريه التراب أل          

 – كإنـسان    –، ولكن هل فعل األعرايب ذلك كله ألن طبيعته املركوزة يف أعماقـه              
؟ ....تعطفه على الذكور ، وتباعد بينه وبني الوليدة األنثى ؟ أم أن هناك بواعث خفية                

 كان حيبها ... أكاد أوكد أن احلب ال الكراهية هو الذي يدفع بالعريب إىل هذا املنحدر              
ولذلك فقد كان حييا مبشاعره     ... أكثر مما حيب الولد أو كما حيب الولد         _ أي األنثى  –

الرهيفة يف إبعاد مصريها املنشود، يهوله ما قد تتعرض له األثرية املرموقة من أذى أو ما                
  ) 3(".قد يلحق ا من العار، فينطلق يف محى ذلك اإلحساس إىل مواراا حية يف التراب 

اإلسالم كرم اإلنسان بصورة عامة والطفل خباصة، وبني حقوقه كاملة     وملا جاء     
يف القرآن الكرمي والسنة النبوية الشريفة،هذا ما سنعرفه يف املطالب التالية، يف حني أن              
األمم املعاصرة مل تم بالطفل كاهتمام اإلسالم الرائد يف هذا اال،حيـث إن األمـم               

م أعلنت اجلمعية   ١٩٥٩، ويف عام    م١٩٥٠لطفل إال عام    مل تقَر وثيقة حقوق ا    املتحدة  
 .العامة لألمم املتحدة ميثاقاً حلقوق الطفل

                                                 
  ،٥٩ ـ ٥٧سورة النحل ، االيات  )   1
  ٤/٢١٧٨قطب ، )   2
  .٦٨٩العزب ، )  3



  

١٣

  املطلب األول
  

حقوق الطفل قبل امليالد إىل اية الرضاعة، بصورة موجزة،ملا هلا من ارتباط وثيق             
  :مبوضوع البحث، ويشمل ذلك

  .ظ على حالتها النفسية اختيار األم الصاحلة واخلالية من األمراض،مع احلفا:١
النكاح سنيت، فمن : "  يقول دعا اإلسالم إىل النكاح والتكاثر ورسول اهللا      

مل يعمل بسنيت فليس مين وتزوجوا، فإين مكاثر بكم األمم، ومن كات ذا طول فلينكح               
يا معـشر    : " وقال رسول اهللا    ) 1(".ومن مل جيد فعليه بالصيام فإن الصيام له وجاء        

ن استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن مل يستطع فعليه بالـصوم فإنـه لـه               الشباب م 
  )2(".وجاء

الصفات اليت تتصف ا املرأة حـىت تكـون مـدعاة            وقد بني رسول اهللا     
ألربع ؛ ملاهلا ، وحلسبها، وجلماهلا ، ولدينـها         ) املرأة(تنكح النساء : " الختيارها بقوله     

  )3(" .فاظفر بذات الدين تربت يداك
 املسلمني الختيار املـرأة اخلاليـة مـن األمـراض           ولذا وجه رسول اهللا     

ختريوا لنطفكم وأنكحوا األكفـاء     :" والصفات الوراثية غري املرغوب فيها عندما قال        
  )4(".وأنكحوا إليهم 

                                                 
  . ٢٣٨٣األلباين ، األحاديث الصحيحة ،) صحيح.( ١/٣١٠األلباين ، صحيح ابن ماجه ،)  1
  .متفق عليه ، البخاري ، النكاح)   2
  .. ١٧٨٦ ،،اإلرواء١٧٨٦صحيح أيب داود، ) صحيح(،١/٣١٢األلباين ، صحيح ابن ماجه ، )  3
  .١٠٦٧واأللباين ، األحاديث الصحيحة ، ).حسن(١/٣٣٣األلباين ، صحيح ابن ماجة ،)  4



  

١٤

  )1(".أنكحوا الصاحلني والصاحلات:"  يقول       ورسول اهللا 

 قبل اإلجناب ليكـون الطفـل       اتباع الوالدين للتعاليم اإلسالمية   : ٢  
  :سليماً ال يضره الشيطان

أما مينع أحـدهم     :"قال رسول اهللا    : عن ابن عباس رضي اهللا عنهما ، قال       
              ريقول حني يأيت أهله باسم اهللا،اللهم جنبين الشيطان وجنب الشيطانَ ما رزقتنا، مث قُد

  )2( " .بينهما يف ذلك  ، أو قُِضي ولد، مل يضره شيطان أبداً

 بعد رجوعـه  وجيوز الدعاء للصيب وهو يف صلب أبيه كما فعل رسول اهللا      
من الطائف عندما قال له ملك اجلبال إن شئت أن أطبق عليهم األخشبني ، فقال النيب                 

 " :ًم من يعبد اهللا وحده وال يشرك به شيئا3(".بل أرجو أن خيرج اهللا من أصال(  

  :حقه يف احلياة :٣
الم احلياة للطفل ولو كان ولد زنا، مع تأمني حضانة أمه له حلني امن اإلس

كما كفل االنفاق على أمه أثناء محله وبعد والدته وخالل فترة . اعتماده على نفسه 
  .اخل...ارضاعه، كما خفف التكاليف الشرعية على أمه من أجل حياته وبقائه

محلت بزنا حىت تضع  فالشارع أجل عقوبة الرجم على املرأة احملصنة اليت   
محلها ويكرب الطفل ويعتمد على نفسه وذلك اعترافاً حبق هذا الطفل يف احلياة حيث ال 

  .ذنب له حىت يقتل برجم أمه قبل أن يولد 
يا رسول اهللا إين قد زنيت : جاءت الغامدية فقالت" ففي صحيح مسلم 

تردين ، لعلك أن تردين يارسول اهللا ، ِلم :فطهرين ، وإنه ردها، فلما كان الغد قالت
إما ال ، فاذهيب حىت تلدين فلما ولدت ، : قال.كما رددت ماعزاً ، فواهللا إين حامل

                                                 
  .٢/٦١  الدارمي ،  1
  .والبخاري بدء اخللق وأبو داود النكاح. ٢/٦٩الدارمي ،. متفق عليه ، البخاري ، النكاح)  2
  .٤/١٤٠البخاري ، )   3



  

١٥

اذهيب فأرضعيه حىت تفطميه، فلما :هذا قد ولدته، قال: اتته بالصيب يف خرقة ، قالت
هذا يا نيب اهللا،قد فطمته، وقد أكل :فطمته أتته بالصيب يف يده كسرة خبز،فقالت

وأمر الناس .مث أمر ا فحفر هلا إىل صدرها .فدفع الصيب إىل رجل من املسلمني.الطعام
فرمجوها،فيقبل خالد بن الوليد حبجر، فرمى رأسها، فنضح الدم على وجه 

مهالً خالد،فوالذي :خالد،فسبها،فسمع نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم سبه إياها، فقال
   )1(".ب مكس لغفر لهنفسي بيده لقد تابت توبة، لو تاا صاح

فإن لم { :وقد ضمن اإلسالم احلياة الكرمية للقطاء حيث قال اهللا عز وجل 
  )2(.}تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم

وإن آن :" وقد أمن الشارع  النفقة للمطلقة البائن احلامل ، لقوله تعاىل   
لكم فآتوهن أوالت حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن 

  .ألن نفقة الولد اجلنني على والده وال يكون ذلك إال باإلنفاق على أمه)3( "أجورهن
كما أباح اإلسالم للحامل إذا خافت على جنينها أن تفطر يف رمضان وذلك 

  . رمحة بالولد حىت تقوى األم على تأمني غذائه وهو يف بطنها
ال األم اليت تصلي مجاعة كان خيفف الصالة مراعاة حلحىت أن رسول اهللا  

إين ألقوم إىل :" رسول اهللا قال : ، فعن عبد اهللا بن قتادة األنصاري عن أبيه ، قاال 
الصالة وأنا أريد أن أطول فيها فأمسع بكاء الصيب فأجتوز يف صاليت كراهية أن أشق 

  )4("على أمه 

  : بعد الوالدة مباشرةالطفل حقوق: ٤
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١٦

حـسن  والرضاعة،وتأمني   أذنيه، يفذان واإلقامة   اآل:حقوق الطفل كثرية منها   
  .املرياث وتأمني حقه يف احلضانة،و الصحية،الرعايةواخلتان،وعنه،العقيقة  والتسمية،
للطفل أن يؤذن يف أذنه اليمىن ويقام يف أذنه اليسرى، وأن يرضـع وخيـنت،       و  

لفطرة مخس من ا  :" حيث إن ذلك من الفطرة حلديث أيب هريرة ، عن رسول اهللا               
وحني والدم يؤذن يف األذن الـيمىن للطفـل         :" فقد روى أبو داود    .)1(..."اخلتان  
  )2(....."ويقام

وقد كان عمر بن عبد العزيز رضي اهللا عنه إذا ولد له مولود أخذه يف خرقة،                
 ويتسم للمولود مرياثه مبجرد والدته،      )3(فأذن يف أذنه اليمىن وأقام يف اليسرى، ومساه،       

اليرث الـصيب    : قال رسول اهللا      :" بر بن عبد اهللا رضي اهللا عنه قال         حلديث جا 
إذا :" ويف روايـة  .)4(واستهالله أن يبكي ، أو يصيح ، أو يعطس        "حىت يستهل صارخاً    

  .)5("استهل الصيب صلى عليه وورث
دات  :" ومن حق الطفل أن تؤمن له الرضاعة ذلـك لقولـه تعـاىل               والوال

ام     ود            يرضعن أوالدهن حولين آ ى المول تم الرضاعة وعل لين لمن أراد أني
دة                  ضار وال له رزقهن وآسوتهن بالمعروف ال تكلف نفس إال وسعها ال ت

  )6( ..."بولدها وال مولود له بولده

                                                 
  .٧/٢٠٦البخاري )   1
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١٧

كل غالم  :"  قال  حلديث مسرة عن رسول اهللا               ومن حق الطفل أن يعق عنه ،      
 )1(" ويسمى مرن بعقيقته ، تذبح عنه يوم السابع وحيلق رأسه

 ومن حق الطفل أن يسميه والده بأحسن األمساء، وذلك لقول رسول اهللا 
تسموا بأمساء األنبياء وأحب األمساء إىل اهللا عبد اهللا وعبد الرمحن وأصدقها حارث :" 

، وذلك ألن الناس يدعون يوم القيامة بأمسائهم كما )2("ومهام وأقبحها حرب ومرة 
 تدعون يوم القيامة بأمسائكم وأمساء آبائكم فأحسنوا إنكم :" قال رسول اهللا 

 كان يغري األمساء فقد غري اسم عاصية إىل مجيلة ، ، ألن رسول اهللا )3("أمساءكم 
  ) 4(.ومرة إىل زينب 

وحقوق الطفل يف هذه املرحلة كثرية منها الرعاية الصحية بالتطيم ضد 
من يقوم برعايته والعناية به، وأحق األمراض، والرعاية التامة حيث حيتاج الطفل إىل 

  . الناس بذلك األم 
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  املطلب الثاين
  حقوق الطفل يف مرحلة الطفولة املبكرة

الطفل حباجة لكثري من احلقوق  يف مراحل عمره املختلفة، وخباصة يف مرحلة 
حساس  يبدأ الطفل فيها باإلواليت، )1(الطفولة املبكرة اليت تعترب األهم يف منو الطفل 

وإدراك معايري السلوك وأحكامه، مع العلم أن حقوق اإلنسان )2(بشخصيته املستقلة،
وخباصة حقوق الطفل وغريه منحة إهلية، وحق تعبدي، وميكن إمجال هذه احلقوق مب 

  :يلي

  :احلقوق العقدية:١
وتشمل هذه احلقوق أشياء كثرية بصفة أن الطفل طفل مسلم وذلك لإلبقاء 

مة وذلك بتلقينه أول ما يتكلم وينطق ال إله إال اهللا وذلك لرسوخ على فطرته السلي
 ملا )3(عقيدة التوحيد، أول أركان اإلسالم يف نفسه،ألن أول اإلميان قول ال إله إال اهللا

افتحوا على : "  أنه قالروى احلاكم عن ابن عباس رضي اهللا عنهما عن النيب 
  )4(" .صبيانكم أول كلمة بال إله إال اهللا

مع تدريبه وتعويده على التمسك بالعقيدة اإلسالمية لدخول اجلنة واجتناب 
النار، ومعرفة احلالل واحلرام بقدر اإلمكان وبالكيفية اليت يفهما الطفل يف هذه السن 

                                                 
  .٤٦نصار ، )   1
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املبكرة ، وإذا اعترض معترض على ذلك، أن الطفل ما زال صغرياً، والرد على ذلك 
آن وهم يف سن مبكرة وخالل هذه املرحلة من أن بعض أطفال املسلمني حفظوا القر

الطفولة موضوع البحث، فقد قيل أن اإلمام الشافعي حفظ القرآن وهو ابن السابعة  
  .اخل . ..

فيجب أن ترسخ يف قلوب األطفال الفطرة السليمة ، مع جتذيرها يف نفس 
  . الطفل بالطرق السليمة والتربية اإلسالمية

ما :" ديث  املروي عن أيب هريرة رضي اهللا عنه           يقول، يف احل   ورسول اهللا     
من مولود إال يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو  ينصرانه  أو ميجسانه، كمـا تنـتج           

هل حتسون فيها من جدعاء ، مث يقول أبو هريرة رضي اهللا عنه             ) مجعاء( البهيمة يمة   
  )  1(".الدين القيم فطرة اهللا اليت فطر الناس عليها ال تبديل خللق اهللا ذلك 

وجند أن من السور اليت يعلمها الوالدان ألبنائهم منذ نعومة أظفـارهم سـور                
تتعلق بالعقيدة،من ذلك سورة اإلخالص اليت متثل االعتقاد العقلي، وسورة الكافرون           

وما يدل على اهتمام والة األمور والسلف الصاحل بصفاء         )2(اليت متثل االعتقاد العملي ،    
طفال أن سيدنا عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه ال يدع يهودياً وال نـصرانياً               عقيدة األ 

  )3(.ينصر ولده ، وال يهوده يف ملك العرب 
وميكن أن يعلم الطفل يف هذه السن املبكرة احلالل واحلرام، فعن أيب هريـرة                

أخذ احلسن بن علي رضي اهللا عنهما ، مترة من متـر الـصدقة              : " رضي اهللا عنه قال     
كخ كخ ارم ا ، أما علمت أنا ال نأكل الصدقة           : جعلها يف فيه، فقال رسول اهللا         ف

.")4 (  
                                                 

  .٢/١١٣البخاري ، اجلنائز، )   1
  .٨٢سويد،)   2
  .٦/٤٨عبد الرازق، )   3
  .٣/١١٧سلم ، م)   4



  

٢٠

 بكلمة زجر لطيفة ، مث وكلمة كخ ال تقال إال للصغري ، وهنا ينهاه النيب   
  . وآله ال حتل هلم الصدقاتيعلل للطفل سبب النهي أن النيب 

 وامتثال أوامره، واجتناب وعلى املسلم أن يعلم أطفاله طاعة اهللا، وتقواه
  .نواهيه، فذلك وقاية هلم من النار

إن :" وقد خلص عبد اهللا علوان يرمحه اهللا يف كتابه تربية األوالد إىل القـول               
 قد اهتم بتلقني الولد منذ نشأته أصول اإلميان ، وأركـان اإلسـالم ،               رسول اهللا   

 ، وحب األصـجاب       وحب آل بيته    وأحكام الشريعة وتأديبه على حب الرسول     
  )1(...".والقواد والفاحتني، وتالوة القرآن 

حيتاج الطفل إىل حتقيق كثري من األمور واحلقوق من ناحية           :االجتماعيةاحلقوق  : ٢
 ضـمن   ويدخل القدوة احلسنة،والعدل بينه وبني أخوته،       وجود:اجتماعية ومن ذلك    

كل ذلك ، واالعتماد على      حقه يف الرمحة والعطف واحلب واالعتدال يف         هذه احلقوق   
، ومن ذلك إرسال الطفل لقضاء احلاجات ، وتعويد الطفل البيـع والـشراء ،               النفس

  )2(. واختاذه أصدقاء من سنه

لقد { : ، قال تعاىل  فالطفل حيتاج إىل القدوة احلسنة وقدوتنا رسول اهللا 
ر آان لكم في رسول اهللا  أسوة حسنة لمن آان يرجو اهللا واليوم اآلخ

أولئك الذين هدى اهللا فبهداهم اقتده، { :وقوله تعاىل )3(.}وذآر اهللا آثيرًا
  )4(.}قل ال أسألكم عليه أجرًا إن هو إال ذآر للعالمين

أيضاً إىل القدوة يف احمليط والبيئة اليت يعيش فيها، فهو )الطفل(ولكنه حيتاج 
ونا قدوة حسنة يف حياكي ويقلد الصق الناس به وهم الوالدين فيجب عليهما أن يك

                                                 
  .١/١٢٠علوان ، )   1
  .١٤١سويد،)  2
  .٢١سورة األحزاب ، آية )   3
  .٩٠سوزة األنعام، اآلية)   4



  

٢١

وآذلك ما أرسلنا من {:كل شئ، ال أن نكون كما قال اهللا تعاىل يف املترفني 
قبلك في قرية من نذيرإال قال مترفوها  إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا 

فقد يتقمص الطفل أحد والديه ، فنجد طفلة يف سن )1(.}على آثارهم مقتدون
رية يف اكتساب النمط الكلي من صفات الرابعة من العمر تبدأ بطريقة ال شعو

  .والدا 
ورمبا يتقمص الطفل صفات والده وبذلك يشعر بالطمأنينة واألمن ألن الطفل 
يشعر أنه اكتسب صفات والده وقوته، ولكن بعض النماذج الوالدية ال تكون 
مالئمة ، فقد ينتهي الطفل بالشعور بالقلق ، وإنعدام األمن عندما يرى أن الشرطة 

  .)2(بضت على والده، أمامهق
فحري بنا أن نكون قدوة حسنة البنائنا ، وان نرعاهم حق الرعاية ، كما              

كلكم راع وكلكم مسؤول عـن رعيتـه اإلمـام راع           “ :" قال رسول اهللا    
فحقوق الطفل ال تتحقـق إال إذا شـعر اجلميـع           )٣ (”....ومسؤول عن رعيته    

  .باملسؤولية ورعوها حق رعايتها
 حق الطفل أن يشعر بالعدل يف املعاملة بينه وبني إخوانه فال يقدم كما أن من

: أحدمها على اآلخر مبيزة مادية أو معنوية ، فعن النعمان بني بشري رضي اهللا عنهما قال
ال أرضى حىت تشهد : تصدق علي أيب ببعض ماله فقالت أمي عمرة بنت رواحة 

 ه على صدقيت ، فقال له رسول اهللا  ليشهد، فانطلق أيب إىل النيب رسول اهللا  

                                                 
  .٢٣سورة الزخرف، اآلية )   1
  .٢٦٤-٢٦٣بول مسن وآخرون، )   2
اد ، مسلم ،كتاب اإلمارة ، والترمذي ، اجله .٢/٣٨١ اجلنائز،وكتاب كتاب اجلمعة ، البخاري،متفق عليه،)  3(

   .٥٥ ،٥٤ ،٢/٥ ، وأمحد، اإلمارةوأبو داود ، 



  

٢٢

اتقوا اهللا واعدلوا يف أوالدكم، فرجع : ال ، قال : أفعلت هذا بولدك كلهم ، قال : 
  )1(".أيب فرد تلك الصدقة 

وجيب على الوالدين رمحة أبنائهم والعطف عليهم ، فعن عائشة رضي 
لون صبيانكم ؟  فقالوا تقبقدم ناس من األعراب على النيب : "اهللا عنها قالت 

 وأمِلك أن كان اهللا عز وجل نعم ، فقالوا لكنا ، واهللا، ما نقبل ، فقال النيب : قالوا
  )2(".قد نزغ منكم الرمحة 

ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أعطانا القدوة احلسنة يف احملبة ومن ذلك ما 
هللا عليه وسلم كنت مع رسول اهللا صلى ا: " روي عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال 
 فانصرفت ، فقال أين لكع ثالثاً ادع احلسن بن  يف سوق من أسواق املدينة ، فانصرف

علي فقام احلسن بن علي ميشي ويف عنقه السخاب ، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم 
بيده هكذا فقال احلسن بيده هكذا فالتزمه فقال اللهم إين أحبه فأحبه وأحب من حيبه 

فما كان أحب إيل من احلسن بن علي ، بعد ما قال رسول اهللا : ريرة ، وقال أبو ه
  )3(".صلى اهللا عليه وسلم ما قال 

  : النفسيةاحلقوق : ٣
 باالستقرار واألمن وعدم القلق، وتأمني الشعورحيتاج الطفل يف سن مبكرة إىل 

  .اخل...والثقة بالنفس األسري املناسب  اجلو
رورية حلياة الطفل، فيجب على األم أن ختلق        واحلاجات النفسية األساسية ض     

 واكساب الطفل الثقة بـالنفس      - مبا فيهم األطفال       -جو األمان لكل أفراد األسرة      
وخباصة األطفال يف سن ما قبل املدرسة ،وأن تبتعد عن التـسلط والعـصبية وعـدم                

                                                 
  .٢٦١، خمتصر األلباين،.٦٦-٥/٦٥مسلم، )   1
  .٣٠٩ابن ماجه، )   2
  .٢٠٥– ٧/٢٠٤البخاري ، )   3



  

٢٣

يف جو احلب   االتزان ، وعلى األب أن  يكون هادئاً عادالً بني أطفاله حىت ينشأ الطفل               
والعطف واحلنان واألمن وعدم اخلوف، كما جيب أن ال يترك تربية األطفال لـألم أو               
اخلادمة أو ما يسمى باملربية، مما يؤدي إىل القلق واحلزن بني األطفال، وحـىت يعـيش                
الطفل حالة نفسية هادئة مرحية جيب أن يكون جو األسرة بعيداً عـن كـل وسـائل                 

إىل املعاملة احلسنة ، وأن ختصص غرف خاصة باألطفال لكال          اإلزعاج، فالطفل حباجة    
  )1(.اجلنسني 
من حق الطفل أن نعامله معاملة حسنة تتـسم         :" يقول عبد الرمحن العيسوي     

بالتوسط واالعتدال فال افراط وال تفريط وال قسوة زائدة وال لني زائد ، ذلـك ألن                
 )2(". الطفللكل من القسوة واحلرية املطلقة أضرارمها يف تنشئة

ومن حق الطفل أن نعرفه مواطن اخلطأ والصواب، وأن يكون العقاب نفسياً 
بعد أن يعرف مواطن اخلطأ ، وهذا ما بينه حديث رافع بن عمرو الغفاري ، قال كنت 

يا غالم ، ِلم ترمي النخل ؟ قال : "  فقال غالماً أرمي خنل األنصار فأيت يب النيب 
نخل وكل مما يسقط يف أسفلها، مث مسح رأسه وقال اللهم فال ترم ال: أكل ، قال 
    )3(".أشبع بطنه

كنت عند ابن عمر رضي اهللا عنهما فمروا        :" ويف حديث سعيد بن جبري قال         
بفتية أو نفر نصبوا دجاجة يرموا ، فلما رأوا ابن عمر تفرقوا عنها ، وقال ابن عمـر                 

  )4(". لعن من فعل هذا من فعل هذا إن النيب 

                                                 
  .٢٩٠-٢٨٩العيسوي، )   1
  .٢٩٥العيسوي، )  2
  .٣/٣٩أبو داود ،اجلهاد، )  3
  ١٢٢أ٧البخاري، )   4



  

٢٤

خرجت مع ابن عمر رضي اهللا عنهما يف طريق من طـرق            ": ويف رواية قال      
: من فعل هذا ؟ فتفرقوا ، فقـال       : املدينة ، فإذا بغلمة يرمون دجاجة ، فقال ابن عمر           

  )1( ".، لعن من مثل باحليوانإن رسول اهللا  

  . وهذا التحذير للجميع رجال ونساءاً وأطفاالً  

  : ليةواملا املاديةاحلقوق : ٤
 وكل وامللبساشباع حاجاته املادية كالطعام واملسكن من حقوق الطفل املهمة 

احلفاظ على ماله باحلجر من حقوقه  يستوي يف ذلك اليتيم مع غريه، و،ما به بقاؤه
  .باالستثمار إن كان ذا مال   حىت يكرب ويرشد، وتنمية ماله عليه
لباس مناسب ومرتل نظيـف     فاألطفال حيتاجون إىل وجبات مغذية منتظمة ، و         

مريح، وكل إنسان حيتاج إىل مثل ذلك، كما قال اهللا تعاىل آلدم عندما كان يف اجلنـة                 
 )2(.}إن لك أن ال تجوع فيها وال تعرى وأنك ال تظمأ فيها وال تضحى {:

ألن من العوامل اليت تؤثر على صحة الطفل يف هذه املرحلة  عوامل التغذيـة                 
االجتماعي ، وال شك أن متتع الطفل بصحة جيدة فيما قبـل            واملستوى االقتصادي و  

املدرسة ، يعد من األمور املهمة اليت يتطلبها منو الطفل يف مجيع النـواحي اجلـسمية                
واملعرفية والفكرية والوجدانية،حيث توجد عالقة طردية بني التغذية وكل ما ذُِكـر ،             

يف الشعور بالثقة ، وأي نقص يف       ويبدأ ذلك منذ مرحلة الرضاعة اليت يئ خربة هامة          
التغذية يؤدي إىل خفض مستوى الصحة واملناعة وتعرض الطفل لألمراض، ألن معظم            
أمراض األطفال ذات أصل جسمي، وبعضها ينشأ من تـوتر العالقـة بـني الطفـل                

  )3(.ووالديه

                                                 
  .٢/١٠الدارمي، )   1
  .١١٩– ١١٨ه، اآليتان سورة ط)   2
  .٢٩٧-٢٩٥صادق، )   3



  

٢٥

فيجب على املسلم اإلنفاق على أوالده ومن يعول،وإذا كان اإلسالم يهتم مبا              
كنا جلوساً مع عبد اهللا     :  خيثمة قال  املرء فكيف باألبناء، واألطفال خباصة ، فعن      ميلك  

: ال، قـال  :  قال ؟أعطيت الرقيق قوم  : "بن عمرو، إذ جاءه كهرمان له فدخل فقال       
كفى باملرء إمثاً أن حيـبس      : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      : فانطلق أعطهم، قال  
 .)١("عمن ميلك قوته

 ،بـشأن اليتـامى   اهتم  رص اإلسالم على رعاية األطفال األيتام       ومن باب ح  
 يذائهم والتكرب عليهم واحتقارهم، ووعد رسـول اهللا         إفحث على رعايتهم وعدم     

قـال  حيـث    ،كافل اليتيم بالصحبة الكرمية يف اجلنة وهي مرتلة ال يناهلا إال القليلون           
شار مالك رمحه اهللا بالسبابة     أ، و  "،  كهاتني  يف اجلنة   كافل اليتيم   أنا و  : "رسول اهللا   
الى، )٢(والوســطى ال تع ر  أف: وق ال تقه يم ف ا اليت الى)٣ (م ال تع   :، وق

  .)٤( أرايت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم 
ن الساعي عليهم له ، ألوقد حث اإلسالم على اإلحسان إىل األرملة واملسكني

رملة واملسكني كااهد ألالساعي على ا : "ثواب ااهد والصائم واملصلي، قال 
 فكيف إن كان هذا املسكني طفالً دون .)٥(" الليل الصائم النهار القائمأويف سبيل اهللا، 

  .السادسة
هذا وإذا كان الصغري ذا مال فيجب احلفاظ على ماله واحلجر على تـصرفه              

سفها :" وخباصة إذا كان يتيماً ، كما قال تعاىل       والكم التي جعل    وال تؤتوا ال ء أم

                                                 
  .٧/٨٢مسلم ،الزكاة ،)   1
  ،٢٢٢ورواه مسلم ،جامع األصول .٤/٣٢٦الترمذي ، الرب والصلة ،)  2(
   .٨سورة الضحى ، آية )  3
  .٢ ،١سورة املاعون ، اآليتان  )  4
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٢٦

اً              وًال معروف م ق وا له نـه  إف)1(".اهللا لكم قيامًا وارزقوهم فيها واآسوهم وقول
بينهم عمر وعثمان وعلـي   م دفعوا مال اليتيم مضاربة    أروي عن مجاعة من الصحابة      

 .)٢(وابن مسعود وابن عمر رضي اهللا عنهم أمجعني

  :األخالقيةاحلقوق : ٥
،  وأصحابه النيب حب حيتاجها الطفل تأصيل من األمور األخالقية اليت 

 وجتنب األخيار والصدق واألمانة وحفظ األسرار ومصاحبة والتأدب مع الوالدينن
  .األشرار، وعدم االضرار باآلخرين   

:"  قالفقد روى ابن ماجه عن ابن عباس رضي اهللا عنهما عن رسول اهللا   
بت ولدك فإنه جيلك وحيترمك،وحيترم فإذا أد)3(".أكرموا أوالدكم وأحسنوا أدم 

فال تقل لهما أف وال تنهرهما وقل {:وصدق رب العزة واجلالل إذ يقول .غريك
  )4(.}لهما قوًال آريمًا

من حق الولد على    :"  قال رضي اهللا عنهما عن رسول اهللا        عن ابن عباس  و  
  )5(".الوالد أن حيسن أدبه ، وحيسن امسه

باجلوانب األخالقية ألطفاهلم اهتمامهم بتعليمهم     فيجب على األباء أن يهتموا        
العلوم العصرية واللغات األجنبية حيث حيرص بعضهم على إدخال أوالدهم ريـاض            

  .األطفال اليت تعلم اإلجنليزية أو أية لغة غري اللغة األم 
ومن أهم ما جيب جتنيب الطفل منذ نعومة أظفاره، ظواهر رتبها عبد اهللا علـوان               

  : )1(كما يلي

                                                 
  .٥ء ، آية سورة النسا)   1
   .٦/٧٩الكاساين، )  2
  )ط وزارة املعارف.(٢/٣١٠ابن ماجه ،)   3
  .٢٣سورة اإلسراء ، آية)  4
  .٤٥٣٤٠الربهان فوري ، حديث رقم )  5



  

٢٧

 .ظاهرة الكذب •
 .ظاهرة السرقة  •
 .ظاهرة السباب والشتائم •
 .ظاهرة امليوعة واالحنالل •

األدب مع العلماء، واملعلمني،    :ومن اآلداب اليت ينبغي أن يتخلق ا األطفال         
وأدب االستماع واالنصات، واألخوة ، ومعرفة حقوق اجلريان ،وأدب االستئذان، 

حقاد والضغائن، وكذلك آداب الطعـام،      وكتم األسرار ، وسالمة الصدر من األ      
وكما قال الـشاعر    )2(.اخل...وحىت أدب اللباس واختيار األلوان ، وأدب النظافة       

  :)3(صاحل بن عبد القدوس 
  وإن من أدبته يف زمن الصبا       كالعود يسقي املاء يف غرسه
  حىت تراه مورقاً ناضراً             بعد الذي أبصرت من يبسه

وق حتتاج إىل تعليم وإرشاد، وتعديل سلوك،ليصل الطفل إىل ما وهذه احلق  
  .أراد اهللا له من صحة يف العقيدة والعبادة

  :  وتعديل السلوكواالرشادية، والعبادية ،التعليمية،احلقوق : ٦
 املتعلق منها  كانسواءالطفل حباجة إىل التعليم واإلرشاد وذيب السلوك ،

احترام أم حسن الكالم أم  أم املعامالت أم العادات  العبادات قبل األمر ابأداء
  .اآلخرين

 يستطيع أن يأمر من يعول من أوالده الصغار وغريهم مـن اليتـامى              الفاملرء    
واملماليك إال إذا سبق ذلك تعليم، فمثالً تعليم الصالة حيتاج إىل تعليم الطهارة ومـا               
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يف احلديث املروي عن عبد امللك    يقوله املسلم يف صالته ، وعندما قال رسول اهللا
مروا الصيب بالصالة إذا بلغ سبع سنني ، وإذا         :"ابن الربيع بن سربة عن أبيه عن جده         

علموا الصيب الصالة ابـن     :" ويف رواية للترمذي    )1(".بلغ عشر سنني فاضربوه عليها    
  .ذلك التعليم يسبق العقاب إذا خالف الطفل ما دِرب عليه وعلِّمه)2(" .سبع

وال يقتصر التعليم والتدريب على الصالة بل يشمل كل أنـواع العبـادات               
 غـداة   أرسل النيب   :" كالصيام وغريه، فعن الربيع بنت معوذ رضي اهللا عنها، قالت         

عاشوراءإىل قرى األنصار من أصبح مفطراً فليتم بقية يومه ومن أصبح صائماً فليصم،             
نا ، وجنعل هلم اللعبة من العهن فإذا بكى أحدهم          قالت فكنا نصومه بعد ونصوم صبيان     

وال تعطى مثل هذه اللعـب إال       )3(".على الطعام أعطيناه ذاك حىت يكون عند اإلفطار       
  .لألطفال الصغار

 كان يعدلُ ويهذب سلوك الصبيان وغريهم ، فهذا عمر بن            ورسول اهللا     
 ، وكانت يدي    سول اهللا   كنت غالماً يف حجر ر    :" أيب سلمة رضي اهللا عنهما يقول       

يا غالم سم اهللا وكل بيمينك وكل مما يليك         : تطيش يف الصحفة ، فقال رسول اهللا        
 ويف األحاديث اليت رويت عن عدم جواز التمثيـل          )4(" .، فما زالت تلك طعميت بعد     

  .باحليوان دليل على وجوب تعديل السلوك اخلاطئ 

  : واملعرفة العلمحقوق : ٧
ص على العلم واملعرفة من الدين اإلسالمي ، حيث بدأت ال يوجد دين حر

الرسالة بأمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  بالقراءة،اليت ربطها بالعقيدة وبني نشأة 
اإلنسان، وأن اهللا علمه ما مل يعلم،ولكن قبل أن نتعلم ونعلِّم، وخباصة تعليم الطفل أي 
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ي يف الطفل احلصيلة اللغوية الصحيحة ، نوع من العلوم واملعارف جيب علينا أن ننم
وذلك من خالل يئة الظروف البيئية املناسبة للطفل واليت يئ له االستماع 
اللغوي،حيث يكون الطفل إىل اية العام الثالث قد اكتسب القدرة على تكوين اجلمل 

 من التعلم ، ومع تطور قدراته اللغوية تكون لديه ثروة من احملصول اللغوي، اليت متكنه
وحفظ ما يلقى عليه ،كما يكون قادراً على فهم القصص ، كما يقول الدكتور أبو 

    )1(.حطب والدكتورة أمال صادق 
ومبا أن الطفل لديه حصيلة لغوية ولديه املقدرة على فهم القصص فمن بـاب                 

أوىل أن تكون هذه القصص متعلقة بقصص الرسول وأصـحابه ومغـازي الرسـول              
    .سنهتعلم العلم الشرعي، مبا يناسب طيبة ، وكذلك ما يتعلق بوسريته ال
" إذا عرف الغالم ميينه من مشاله فمروه بالصالة         :" وقد ورد يف سنن أيب داود         

  . وال يؤمر  بالصالة إال بعد أن يعلم شئ من القرآن وما تصلح به الصالة)2(.

  :الصحيةاحلقوق : ٨
  يغفلها مريب، فيجب أن جينب الطفـل       رعاية صحة الطفل من احلقوق اليت ال      

ه ضـد األمـراض     نحتصيوتعليمه العادات الصحية اجليدة،     مع   ما يضر بصحته،     كل
،حيث أدت العادات الصحية احملسنة إىل زيادة كـبرية يف األعمـار املتوفعـة              السارية

لألطفال يف دول كثرية ، فقد الحظنا خالل السنوات املاضية تدين نسبة الوفيـات يف               
طفال ، حيث كانت أمراض الدفترييا واحلصبة والسعال الديكي تقتل اآلالف مـن             األ

الرضع كل عام ، إال أن زيادة الرعاية الصحية وتعميم برامج ومحالت التحصني قـد               
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أدت إىل إخنفاض يف معدالت الوفيات بسبب هذه األمراض، حيث يطعم األطفال ضد             
  )1(.  أي يف مرحلة الطفولة املبكرة هذه األمراض عند سن الرابعة إىل السادسة

والطفل جيب أن يعلَّم العادات الصحية اجليدة ومن ذلك النظافـة،وذلك أن              
اإلسالم حث على النظافة بكل الوسائل، للصغار والكبار، ومن ذلك الطهـارة مـن              
واالغتسال للجمعة واالستنجاء وإزالة النجاسة وعدم استعمال املاء غري الصاحل، كما           

 ألنه ثبـت    -ر من تناول األطعمة الضارة كاحلشرات وامليتة والدم وحلم اخلرتير           حذ
 واملشروبات اليت تـضر بالـصحة والعقـل، كـاخلمور           -وجود أمراض معدية فيه   

  .واملخدرات بأنواعها والدخان ، وختذير األطفال من اإلكثار من الطعام
دين وسائل جتنب السمنة    ومن األمور الصحية اليت جيب مراعاا من ِقبِل الوال          

ألطفاهلم ومعاجلتها وذلك مبراعاة غذاء الطفل خالل هذه الفترة الزمنية باهتمام بـالغ             
وخباصة أن األطفال يف هذه املرحلة يكثرون مـن احللـوى           .من حيث نوعيته وكميته     

بأشكاهلا املختلفة مما ينتج عنه انسداد يف الشرايني وبالتايل جيب على الوالدين تعويـد              
الطفل عادة اجلري وهي عادة صحية ألن ذلك يساعد على التخلص مـن الـسمنة ،     
فاجلري والرياضة بعامة عالج ووقاية من األمراض وتكِْسب الطفل اللياقـة البدنيـة             

  )2(. والقوة والسرعة والتحمل واملرونة والرشاقة 
  بني لنا يف كثري من أحاديثه ضرورة التحرز مـن األمـراض            ورسول اهللا     

ال يوردن ممـِرض    :" يف حديث أيب هريرة رض اهللا عنه قال        املعديه ومن ذلك قوله     
وقد أفرد عبد الباقي يف كتاب اللؤلؤ واملرجان فيما اتفق عليه الشيخان             )3(".على مصح 
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باباً يف كتاب السالم بعنوان لكل داء دواء واستحباب التداوي، وهذا يـدل علـى               
  .القضاء على األمراض ومعاجلة املرضىاهتمام اإلسالم بالصحة ووسائل 

  :والرياضة اللعباحلق يف : ٩
 كفهمع  ،لعب والرياضة للطفل بالإتاحة الفرصةمن احلقوق اليت ال ينكرها أحد 

  .وقت الفراغ  واإلفادة من ،عن أوقات اللعب املمنوعة
ففي هذه املرحلة تنمو قدرة الطفل على احلركة ويفضل األلعاب اليت تسخدم 

وبذلك )1(.الت الكبرية وتنسجم مع رغبته يف االستطالع ومنو التحصيل عنده العض
اجتماعية ( حسمه وعقله، وحيقق التكامل بني وظائفه املختلفة ) اللعب (تنمي الرياضة 

إن فترة ما قبل املدرسة فترة مهمة لنمو عقل الطفل من خالل ) ، وانفعالية وعقلية
  )2(. النضوجاللعب الذي يصل به إىل أقصى طاقات

واللعب يشكل مدخالً لنمو الطفل عقلياً ومرضياً واجنماعياً وانفعاليا  
  .وكما بينا أن اللعب والرياضة خباصة عالج ووقاية )3(.ًوجسمياً
واإلسالم يليب مجيع غرائز اإلنسان وفطرته اليت جبلت على أمـور ال جيـوز                

جتهم للعب، فعن أنس رضي اهللا      التغاضي عنها وإمهاهلا يف حياة أطفالنا، ومن ذلك حا        
 أحسن الناس خلقاً، وكان يل أخ يقال له أبـو عمـري ، قـال                عنه قال كان النيب     
 وكان إذا جاء قال يا أبا عمري مـا          - يعين يف سن الطفولة املبكرة     –أحسبه قال فطيم    

 )4(".فعل النغري ، نغر كان يلعب به 
وقات معينة ومـن ذلـك       يأمر بكف الصبيان عن اللعب يف أ       ورسول اهللا     

وقت انتشار الشياطني بعد غروب الشمس، فعن جابر رضي اهللا عنه عن رسـول اهللا               
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 إذا استجنح أو كان جنح الليل فكفوا صبيانكم فإن الشياطني تنتشر حينئذ،            :"  قال
فإذا ذهب ساعة من العشاء فخلوهم ، وأغلق بابـك واذكـر اسـم اهللا ، وأطفـئ                  

 وأوك سقاءك واذكر اسم اهللا ، ومخِّر إناءك واذكر اسـم            مصباحك واذكر اسم اهللا ،    
  )1(".اهللا ، ولو تعرض عليه شيئاً

وقد تنبه أعداء اإلسالم إىل أمهية األلعاب فاخترعوا ألعاباً تؤثر على تـشكيل               
الطفل يف عمر مبكرة ، فقد استنتج هاين شفيق كرم يف حبثه العاب العنف اإلليكترونية               

للدمى على القيم واملفاهيم لدى الطفل، ورمبا تنبهت جمتمعاتنا أخرياً          مدى التأثري الكبري    
  )2(.إىل هذا اخلطر وعملت لدرئه  عن أطفالنا

وقد حذرت دراسة أعدا جامعة الدول العربية من أن الدولة الصهيونية تبدي            
اهتماماً بصناعة لعب األطفال حيث تستهدف من ذلك عقول أطفال العرب وأفئدم            

لقيم واملفاهيم اليت يتناقض الكثري منها مع ما هو سـائد يف جمتمعنـا العـريب                ونقل ا 
فقـد  .  فاأللعاب املصنعة حملياً تعرب عن خصوصية ومعتقد وحياة األمـة        )3(.اإلسالمي  

 تصنع من العهن على شكل عرائس أو غري         كانت اللُعب يف املدينة املنورة أيام النيب        
  .ذلك

  . اختيار األلعاب ألطفالنا، ألا تعرب عن فكركل هذا يبني مدى أمهية  
وجيب أخذ احلذر واحليطة أثناء ممارسة األطفال اللعب فيجـب احلـذر مـن               

األلعاب النارية يف املواسم ، وإبعاد اآلالت احلادة عن متناول األطفال خوفاً من اللعب              
وشـده حـول    ا ، وعدم السماح لألطفال مبمارسة األلعاب اخلطرة كاللعب باحلبل           
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العنق، أو اللعب بكيس من البالستك وإدخال الرأس فيه ، وعدم الـسماح للطفـل               
  )1(.اخل....بأكل بعض املأكوالت أثناء اللعب كالفستق 

  

  :حق النسب الشريف.١٠
أن يكون ولد  ولداً شرعياً ال وهذا يترتب عليه أموراً كثرية بأن يكون الولد
ان والبيئة على الشذوذ اجلنسي سفاح وحرام، حيث تشجع مؤمترات السك

 أن طفالً يف نيوزلندا يف الثانية من عمره )2(والعائلي ،حيث طالعتنا بعض الصحف
حصل على ثالثة أباء حبكم احملكمة، والدته الطبيعية وشريكتها املثلية ومتربع 
بالسائل املنوي ، ومنح قاضي حمكمة خمتصة بالقضايا العائلية حضانة مشتركة 

يدتني ولكنه منح خق الوصاية املشتركة للمتربع الشاذ الذي يعيش يف للطفل للس
  .استراليا

هذه أهم احلقوق الواجب توفرها للطفل بصورة عامة والطفـل يف مرحلـة               
الطفولة املبكرة خباصة، واليت كفلها اإلسالم قبل أكثر من أربعة عشر قرناً،وما احلقوق             

  .ينها إمنا هي خدمة ألفكار العوملة وتروجيها اليت ينادي أنصار العوملة بتحقبقها وتأم
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  }النتائج والتوصيات{  اخلامتة
  :النتائج:أوالً

  :مما سبق حبثه ميكن أن نستنج عدة نقاط رئيسة 
أن اإلسالم اهتم بالطفل قبل أن خيرج للحياة، وذلك بتوجيهه إىل األمـور الـيت                •

 . املستقبلتتصف ا البنت اليت ستكون أماً للطفل يف
أن اإلسالم سبق األنظمة احلديثة بعشرات القرون يف ضمان حقـوق الطفـل يف               •

مل تقَر وثيقة حقوق الطفـل إال عـام         خمتلف مراحله العمرية ،حيث إن األمم املتحدة        
 .م ١٩٥٠

إن اإلسالم مبرونته وقوانينه وأحكامه قابل للتطبيق يف كل زمان ومكان، ولن ترقى              •
منهجاً  اإلسالمية أوجدت فالشريعةة ملا وصل إليه اإلسالم من الكمال،       أية قوانني الحق  

 اليـوم  : قال تعـاىل   النعمة ال يدانيه أي نظام، فقد أكمل اهللا الرسالة وأمت ا            نظاماًو
 .) )1 لكم اإلسالم دينًا دينكم وأمتمت عليكم نعميت ورضيتلكمأكملت 

  :التوصيات والتوجيهات:ثانياً
  : النتائج ميكن األخذ بالتوصيات والتوجيهات التالية وبعد معرفة أهم

ضرورة تعميم ما يتوصل إليه من دراسات خاصة بالطفولة على مجيع املؤسـسات              •
وخباصة وزارة التربية والتعليم ، ووزارة األوقاف ، ووزارة الـشؤون           . ذات العالقة   

 .اخل...االجتماعية ، والضمان االجتماعي ، والصحة ، 
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تثمار يف أهم مرحلة تكوينية من حياة الطفل ، مـع وضـع معـايري               ضرورة االس  •
ترخيص مرافق التعليم ملا قبل املدرسة ، وتوسعة نطاق توفري رياض األطفال ليـشمل              

 .كافة مناطق اململكة 
التوسع يف تدريب القوى العاملة القادرة على تنمية الطفولة املبكرة ، مع االهتمام              •

 .تعليم ملا قبل املدرسة ، وخباصة يف املناطق الريفية بالبنية التحتية ملرافق ال
على الدول اإلسالمية وضع ميثاق خاص بالطفولة مستمد من الشريعة اإلسالمية ،             •

وعدم تقليد أعداء اإلسالم يف وضع مواد تتناىف مع اإلسالم بدعوى التقدم، كـي ال               
 األردن إىل انتقـادات  يتعرض هذا امليثاق لالنتقاد، فقد تعرض قانون محاية الطفـل يف     

 .شديدة بسبب علمانية بعض مواده
عدم حتديد سن معينة تزيد عن مخسة عشر سنة كسن للزواج ألن ذلك يؤدي إىل                •

الوقوع يف الزنا مما يؤثر على نفسية األوالد يف املستقبل إذا عرفوا أـم أوالد زنـا،                 
 . تاج إىل رعاية األبوين وغريها حي- خباصة –وخباصة أن الطفل يف سن الطفولة املبكرة 

عدم االرتكاز على القوانني املستوردة املتعلقة باألسرة وتقليدها أو األخـذ منـها              •
 .دون متحيص ألا ال تتناسب مع عاداتنا وتقاليدنا وعقيدتنا

الوقوف حبزم وقوة يف املؤمترات اليت تتعرض لإلساءة للطفولة وخباصة مـؤمترات             •
 .حية ورعاية الشذوذ مما يفقد الطفولة جوهرها السكان اليت تدعو إىل اإلبا

كشف حقيقة بعض املمارسات اليت حتدث يف بعض الـدول باملتـاجرة بالطفـل               •
 .وتدنيس براءة الطفولة، ليتمتع الطفل حبقوقه كاملة كما أقرها اإلسالم

االهتمام بذوي االحتياجات اخلاصة يف هذه املرحلة املبكرة وإعطاؤهم حقهم مـن      •
 .ليت متيزهم عن غريهم إىل أن يستطيعوا االنضمام إىل أقرام من األطفالالربامج ا
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أن تشمل مرحلة الطفولة املبكرة الفئة العمرية منذ الوالدة حـىت ايـة العـام                •
لتحسني اخلدمات وتأمني احلقوق هلـذه      ) استرتيجية( السابع،مع وضع خطة متكاملة   

 . للتنمية يف الدولةالفئة ، كماً ونوعاً، متمشية مع اخلطة العامة
إبراز دور األسرة يف تنمية الطفولة من خالل برامج إعالمية مبختلـف الوسـائل               •

 وإعـادة   -لتنمية الطفولة املبكرة  حسب هوية ثقافية إسالمية مميزة تظهر يف كتبـهم            
النظر يف ختطيط برامج األطفال التلفزيونية واإلذاعية وتطويرها من حيـث املـضمون             

)1( _.  
  

  عاملراج
  
 .القرآن الكرمي •
من ألعاب أطفـاهلم، جملـة      % ٩٥أبوجبارة ، حسام فتحي ،العرب يستوردون        •

 . م٢٠٠٣هـ ،١٤٢٤، ٩٩املعرفة ، العدد
أبو داود، سليمان بن األشعث السجستاين، سنن أيب داود، مكتبة الرياض احلديثة             •

  .، الرياض
 .م١٩٨٩ املصرية، األشول ، عادل عز الدين ، علم النفس النمو ، مكتبة األجنلو •
األلباين ، حممد بن ناصر ، صحيح ابن ماجه ، مكتب التربيـة لـدول اخللـيج،                  •

 مز١٩٨٨هـ ، ١٤٠٨الرياض، 
ابن قيم اجلوزية ، حتفة املودود ألحكام املولود،املكتب العاملي للطباعة والنـشر ،              •

  .م١٩٩٥هـ، ١٤١٥بيريوت ، 

                                                 
هـ ، فهل حققت اللجنة ١٣٩٩هذا  ما دعت إليه اللجنة الوطنية السعودية لرعاية الطفولة يف تقريرها عام )   1

  هذه األيام ما أوصت به قبل ربع قرن من الزمن ؟ 
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 .ي صبيح وأوالده، مصرالبخاري ، صحيح البخاري ، مكتبة ومطبعة حممد عل •

 الدين اهلندي الربهان فوري ، كرت العمال ،         حسامعلي املتقي بن    : فوري   الربهان •
 .م١٩٧٩هـ ـ ١٣٩٩مؤسسة الرسالة ، بريوت ، 

التعليم، وزارة التربية ، االتفاقية الدولية حلقوق الطفل ، من منـشورات اللجنـة       •
  .هـ١٤٢٤الوطنية السعودية للطفولة ، الرياض، 

املكتبة العلمية ، بريوت ) شرح سنن أيب داود  ( طايب، محد بن حممد ، معامل السنن      اخل •
  .م١٩٨١هـ ، ١٤٠١، 
الدارمي، عبد اهللا بن عبد الرمحن ، سنن الدارمي ، حديث أكادمي ، نشاط أباد،                •

 .م١٩٨٤هـ ، ١٤٠٤فيصل أباد ، باكستان ، 
 .م١٩٩٥القاهرة، زهران، حامد عبد السالم، علم نفس النمو ،عامل الكتب ،  •
منهج التربية النبوية للطفل، مؤسسة الريان :سويد،حممد نور بن عبد احلفيظ •

 الكويت، - مكتبة املنار اإلسالمية ،بريوت - للطباعة والنشر والتوزيع
  .م١٩٩٤هـ،١٤١٤

السيد، فؤاد البهي، األسس النفسية للنمو من الطفولة إىل الشيخوخة ، دار الفكر  •
 .م١٩٩٧ العريب، القاهرة ،

صادق ، أمال ؛ أبوحطب فؤاد، منو اإلنسان ؛ من مرحلة اجلنني إىل رحلة املسنني                •
 .م١٩٩٥، مكتبة األجنلو املصرية ، مصر ، 

الطحان ، حممد خالد ، وآخرون ، أسـس النمـو اإلنـساين، دار القلـم ، ديب            •
 .م١٩٨٩هـ، ١٤١٠،
مني صـلى اهللا عليـه      عبد الرمحن ، مجال ، أطفال املسلمني كيف رباهم النيب األ           •

 .وسلم
  .مصنف اإلمام عبد الرزاق.عبد الرزاق ،عبد الرزاق بن مهام الصفهاين •
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علوان، عبد اهللا ، تربية األوالد يف اإلسالم،دار السالم للطباعة والتشر والتوزيـع              •
 .م١٩٨١وطبعة . م١٩٩٧هـ، ١٤١٨والترمجة ، القاهرة ، 

ملراهقـة أسـسها الفـسيولوجية      العيسوي ، عبد الرمحن ، مشكالت الطفولة وا        •
  .م١٩٩٣هت، ١٤١٤والنفسية ، دار العلوم العربية ، بريوت ، 

هـ ،  ١٤١٦قلعه جي ، حممد رواس، معجم لغة الفقهاء،  دار النفائس ،بريوت ،               •
 .م١٩٩٦

، ٩٩كرم، هاين شفيق ، ألعاب العنف اإللكترونيـة ، جملـة املعرفـة ، العـدد                •
 .م٢٠٠٣هـ ١٤٢٤

مسلم بشرح النووي، دار    صحيح  ،جاج بن مسلم القشريي     مسلم بن احل  :مسلم     •
  .م١٩٢٩-هـ١٣٤٧إحياء التراث العريب، بريوت، 

مسن ، بول وآخرون؛ ترمجة سالمة ، أمحد عبد العزيز ، أسس سيكلوجية الطفولة               •
 .م١٩٩٣هـ، ١٥١٤واملراققة ، مكتبة الفالح الكويت ، 

 السعودية لرعاية الطفولـة لعـام   املعارف، وزارة ، التقرير السنوي للجنة الوطنية  •
  .هـ١٣٩٩م، وزارة املعارف، الرياض، ١٩٨٧هـ  ـ ١٣٩٩

مفيت، حممد أمحد؛ الوكيل، سامي صاحل، النظرية السياسية اإلسالمية يف حقـوق             •
،رئاسة احملـاكم   ٢٥اإلنسان الشرعية ، دراسة مقارنة ، سلسلة كتاب األمة ، العدد            

  .هـ١٤١٠الشرعية والشؤون الدينية ، قطر ، 
منظمة املؤمتر اإلسالمي، االحتاد النسائي بدولة اإلمارات العربية املتحدة، جامعـة            •

اإلمارات العربية املتحدة ، الشؤون الثقافية بديوان رئيس دولة اإلمـارات ، حبـوث              
 ربيع الثـاين    ٩-٦.م١٩٨٢هـ ،   ١٤٠٢حلقة رعاية الطفولة واإلسالم ، أبو ظيب ،         

  .م١٩٨٢ فرباير ٤-١هـ ـ ١٤٠٢
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النسائي، سنن النسائي ، شرح احلافظ السوطي ،وحاشية اإلمام السين، املكتبـة             •
  .العلمية ، بريوت

نصار ، كريستني، أيها الطفل من أنت؟ دراسة سيكلوجية تتناول الطفولة بشكل  •
 .م١٩٩١هـ،١٤١١عام ، حروس برس،طرابلس ؛ لبنان،

 .ـه١٣/١/١٤٢٥الصادرة يف  الوطن، جريدة الوطن السعودية، •


