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رعایة الطفل و حقوقھ في اإلسالم
الوحدة االجتماعیة

رعایة الطفل وحقوقھ في اإلسالم

I–رعایة الطفل مسؤولیة األسرة والمجتمع

مفھوم رعایة الطفل-ا
وعة ونمو عبارة عن القیام بحفظ الطفل من كل ما یضره والقیام بلوازمھ وشؤونھ على أكمل وجھ بما یحقق حاجاتھ المتن:رعایة الطفل ھي

.شخصیتھ بشكل سلیم ومتوازن وفق منھج اإلسالم وتعالیمھ

رعایة الطفل مسؤولیة األسرة-ب
تعتبر رعایة الطفل وتربیتھ في حضن والدیھ أسمى وسیلة من وسائل التنشئة االجتماعیة المتكاملة نظرا لما أودع اهللا فیھما من حنان -

.لى مسؤولیة الوالدین تجاه أبنائھم وحذرا من كل إخالل بھذا األمروحب وعطف ألبنائھم،وقد أكد القرآن والسنة ع

.وفي حالة فقدان الوالدین یتولى المسؤولیة أقرب الناس إلى األطفال وألصقھم بھم وأكثرھم عطفا وحنوا علیھم

.بنیھم أو إلحاق نسبھم بھموفي حالة فقدان األقارب یتوجب على المسلمین المتكافلین إیجاد أسرة بدیلة تكفلھم وتھتم بھم دون ت

. إن اإلسالم وصى بالیتامى ودعا إلى إكرامھم والعطف علیھم حتى الیحسوا بأي نقص أو تھمیش أو فراغ عاطفي. 

مجاالت رعایة الطفل-ج

:فمن ذلك تترتب عن مرحلة الطفولة حاجیات خاصة تختلف عن بقیة المراحل األخرى یجب على الوالدین رعایتھا -

والتي یسعى األب إلى تلبیتھا وتوفیر كل الضروریات في ھذا المجال، وھو بذلك یقوم بواجبھ أوال و : اجات الغذائیة والجسدیةالح-1
.یحصل على األجر العظیم منھ سبحانھ أخیرا

ضعف،فیجب مالعبتھم والتي یجب االھتمام بھا كثیرا نظرا لما تتمیز بھ مرحلة الطفولة من ھشاشة و:الحاجات النفسیة والعاطفیة-2
.eومداعبتھم والرحمة بھم والتصریح بالحب لھم أسوة بسید الخلق 

والتي أوجب اإلسالم على الوالدین تدریب أبنائھم وتأدیبھم وتعلیمھم وتربیتھم على القیم اإلسالمیة حتى :الحاجات التربویة واالجتماعیة-3
. مسؤولیة بنجاحیكونوا صالحین ألنفسھم ومجتمعھم ومؤھلین لتحمل ال

II–ممیزات الحقوق العامة للطفل في اإلسالم

الحق في طفولة طبیعیة-1
فمن حق أي طفل أن ینشأ في أسرة مستقرة توفر لھ . یعتبر الحق في طفولة طبیعیة من أولویات الحقوق التي یجب االعتراف بھا وحمایتھا

ادیا ومعنویا، واإلسالم بفضل بنائھ االجتماعي المتماسك یندر أن تتفشى فیھ كل الرعایة والحنان لوقایتھ من كل المخاطر المتصورة م
.ویبتعد المسلمون عن دینھمظواھر التشرد والجنوح واالنحراف واإلجرام إال عندما یقع اإلھمال

الحقوق االعتباریة-2
.جریمة واعتداء على حق الطفل في الحیاةمنذ مراحلھ األولى لذلك یعتبر اإلسالم اإلجھاض لغیر ضرورة: الحق في الحیاة -1
.االنتساب ألسرتھ وقرابتھ ومجتمعھوالذي یشمل حقھ في:الحق في الھویة االجتماعیة -2
.على المستویین االجتماعي والقانوني كالكبار تماما:الحق في المساواة -3
ألن اإلسالم یعتبر الطفل غیر .من التعرض للعقاب في حال انتھاك قانون أو ارتكاب جریمة ویتحمل ولیھ عنھ: في الحصانة الحق-4

.مسؤول عن ذلك لعدم إدراكھ

الحقوق المالیة-3

http://netcour.online.fr


http://netcour.online.fr                                               للمزید من الدروس زوروا الموقع التالي

:أكد اإلسالم على ذلك في نصوص كثیرة لكونھا األكثر عرضة للتحایل والضیاع ، والتي تشمل-
...حتى قبل أن یتشكل في رحم أمھ،لذلك تجوز الوصیة لھ أو الوقف أو الھبة:حق التملك -1
. وینفق علیھ منھا وجوبا: حق االنتفاع بممتلكاتھ -2
.على من یقوم علیھا ویعتبرھا أمانة عنده یسلمھا لمالكھا عندما یكبر: حق حمایة ممتلكاتھ -3
.ویجوز للوالي األكل منھا بالمعروف عند الفقر، واالستعفاف أولىبالطرق المشروعة،: أموالھ حق استثمار وتنمیة-4
.بعد اختباره من طرف والیھ على المال فإن آنس منھ رشدا سلم لھ ممتلكاتھ: حق التصرف في مالھ عند بلوغھ ورشده-5

III–حقوق الطفل على األسرة

:من أھم حقوق الطفل على أسرتھ ما یلي -
«قال تعالى.ي حفظھ اهللا بتحریمھ للزنى وتشریعھ للزواجوالذ: حق النسب -1

54الفرقان » 
. م بذلكعلى األب أوال، فإن لم یوجد فعلى األقربین،وإال فعلى المجتمع والدولة القیا: حق النفقة بالمعروف-2
على األبوین معا،وفي حال الطالق تسند لألم ثم األب ثم أم األم ثم لألقارب األكثر أھلیة ، أما الیتیم فكفالتھ تجب على : حق الحضانة -3

المسلمین
.باعتباره أول مدرسة یتعلم فیھا الطفل التفكیر والتعبیر واالستمتاع بكل ما یسترعي حبھ واھتمامھ: حق اللعب -4
.»حق الولد على والده أن یعلمھ الكتابة وأن یحسن اسمھ«eقال رسول اهللا : حق التربیة والتعلیم -5
ولنا . »ما من مولود إال یولد على الفطرة فأبواه یھودانھ أو ینصرانھ أو یمجسانھ « :أنھ قالeعن النبي tفعن أبي ھریرة :حق الدین -6

.eفي كل ما سبق األسوة الحسنة رسول اهللا 
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