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 املقدِّمة

ســاســية من بؤ املسســســات ا  ت اعية األســرة هي املسســســة األو  واأل
املتعددة املســـــــــــسولة عن إعداد الطفا للدخوال ت اعياة ا  ت اعية  ليكو  
عنصـــراا صـــاعاا فع ا ا ت إدامتٰا علس  لســـاا الصـــنا والف والبنا  الفع اال. 

ة طشــا  وانشــلة العنصــر اإلطســاق  فٰي طقطإواألســرة طقطة البد  الت اواوال 
إلســــــــنم عنا ة ا لبدىجياابا وســــــــلباا  و  ا إة ت كا ِّ مراحا اعياة البد  املسثر 

خاصة ابألسرة منسج ة مع الدور املكلفة أبدائه  فوضع القواعد ا ساسية 
ت انظي ٰا وضــــــــب  شــــــــسواا  واوحت ع ا ختصــــــــاصــــــــات  و د د الوا بات 
املســــــسولة عن لدائٰا  وخصــــــوصــــــاا اربية الطفا اربية صــــــاعة واربية ســــــلي ة 

 تواحتطة ت مجيع  واطب الشخصية الفكر ة والعاطفية والسلوكية. م
ســـــــــنم إ   اٰافظة علس  كيا  األســـــــــرة وإبعاد لع ـــــــــائٰا من ودعس  اإل

عناصــــر التٰدل والتدمف ومن كا ِّ ما  سدٰ إ   خلب البلبلة وا ضــــطراب ت 
 طفــاال بتفتيــك الكيــا  الــ ٰ   يٰمالعنقــات الت اسدٰ إ   ضـــــــــــيــا  األ

 عد هم لل ســــــتقبا ال ٰ  نتظرهم. و ا ت اعلي ات اإلســــــنم وإرشــــــادااه و 
لتخلب اٰي  الصـــــــاا لن و الطفا  ســـــــدفا وفكرفا وعاطفياا وســـــــلوكياا   و اا 
ســـــــلي اا  طيب من خنله الطفا لو إطســـــــا  املســـــــتقبا مقاومة اقلبات اعياة 

 ســـــــــــنمي مع الطفـا منـ  املراحـاوالنٰوض أبعبـائٰـا  و ـ ا ابتـدل املنٰ  اإل
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مروراا ابلو دة واع ـــــــــــــاطــة ومرحلــة مــا قبــا البلو    األو  للعنقــة الوو يــة

 واطتٰا ا اب ستقنلية الكاملة بعد ا عت اد علس  النفس.
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 آداب الوالدة

ا األســـاا ت البنا   اعترب األســـرة لوال  ي  ا ت اعي  ي  ابلطفا  ألا 
  وا  ت اعي للطفا  و ا أتثفها اعاســم ت اكو ن التواحت اجلســدٰ والعقلي 

  عنا ة ســـنمي علس  إبداا طفعايل والن ـــوج العاطفي  ول لك رك و املنٰ  اإل
 خاصة ابلطفا ت ه هِّ املرحلة  مت ثلة ابلقيام ابألع اال التالية:

ـــــــــــــ التســ ية ـ لمراســيم الو دة: واشــ ا األوا  واإلقامة ت  وق املولود ـ
 عقيقة ـ الرضا  ـ التغ  ةال

ابدل مراســـــــــــيم الو دة من  اليوم األوال إ   اليوم الســــــــــــابع من الو دة 
للحفاظ علس  صــــــــحة الطفا اجلســــــــد ة والنفســــــــية معاا  ف وال ع ا  قوم به 

لصادق ام  عفر بن   د اماإلالوالدا  هو إمسا  الطفا اسم هللا اعا    فعن 
: من ولد (وســلم وآله عليه هللا صــلس) قاال رســوال هللا»قاال:  (الســنم عليه)

ا إله مولود فليسو  ت ُلوطه الي ىن  أبوا  الصـــــــــــنة  وليقم ت اليســـــــــــرى ف ا 
 .(1)«عص ة من الشيطا  الر يم

 عليه هللا صلس)وألمهية األوا  وا قامة ت ُلو  الطفا لوصس  رسوال هللا 
ض ن وصاف  (السنم عليه)هبا لمف املسمنؤ علي  بن ليب طالب  (وسلم وآله

                                                 
 .بالمولود يفعل ما باب ٦/  ٢٤: ٦ الكافي (1)
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 وطه الي ىن  ولقم تلُ ف علي إوا ولد لك غنم لو  ار ة  ف و   ت »عد دة: 
 .(1)«بداا لط ه     ر ه الشيطا  إاليسرى  ف

رادة  والعصـــ ة من الشـــيطا  هي  صـــؤ للطفا من ا يراا بتقو ة اإل
ا  بحثٰا عل ا  النفس وعل ا  الرتبية املعاصر ن  ولكن ٰ  مل إوه ه الوصاف و 

من اعقائب الت لثبتتٰا التجارب املتكررة ملن طبقٰا ت منٰجه الرتبٰو  مع 
 مراعاة الوصاف األخرى  ت مجيع مراحا الطفولة.

  

                                                 
 .1٧: العقول تحف (1)
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 االستفتاءات

ظر د والدتها من باب النلسؤال: هل جيب مساعدة املرأة عنا

 واللمس؟

خيف وا إ نبغي مساعدة املرلة عند و دهتا  با جيب ولك كفا ة  اجلواب:
ا ما حبك ه. ولو اوقف اوليدهلو  علس  نينٰا من التلفلو  عليٰا

كفله    تلالل س اٰرمؤ علس الر اال األ اطب لوم لو  علس النظر
و ل  ارمٰا من الر اال  ولو اوقف علس النظرلو  النسا لو  الووج

غف الووج وكا  مت كناا من اوليدها من دو  الل س اٰرمؤ علس 
رفب حبا ا  ل  اكو  القابلة ل  حرج فن  بعد اعؤ  اختياره إ   و  عسر

ا ِّضطرار  ما عندلفيجوحت  ا حينلٍ  اختيارها  ه ا ت حاال ا ِّختيار و 
   ول دها األ نيب با قد جيب ولك  طعم  بد  معه من لفيجوحت 

  إ س والنظر علس مقدار ال رورة فا ِّقتصار ت كا من الل
 ال رورات اتقد ر بقدرها.
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أو  ةسائل خيرج حني الوالدالسؤال: يسبح اجلنني يف رحم أمه ب

هذا السائل  وبدونه أخرى، فهل نًابالدم أحيا قبلها ممزوجًا

 خرج بدون دم؟إذا  طاهر

 طعم طاهر ت ه ه الصورة. اجلواب:
 السؤال: ما هي املستحبات للمولود؟

   ستحب َغسُا املولود عند وضعه مع األمن من ال رر  واأَلوا اجلواب:
قامة ت اليسرى فإط ه عص ة من الشيطا  الر يم   ت لوطه الي ىن واإلِّ
ك ا ورد ت الرب  و ستحب ل  اا  نيكه مبا  الفرات واربة اعسؤ 
)عليه السنم(  واس يته ابألمسا  املستحسنة فإ  ولك من حب 

 ة صدق األمسا  ما  ت  ن العبودلس الوالد  وت الرب: )ا  الولد عل
ا مسا  األطبيا  صلوات هللا عليٰم( والحب هبلف لٰا لهلل  ا ش طه  و 

ئ  ة )عليٰم السنم(  وعن النيب )صلس هللا عليه وآله مسا  األل
وسلم(: اط ه قاال: )من ولد له لربعة لو د مل  سم  لحدهم إبمسي فقد 

ا  كره ك اب القاسم إوا كا  امسه   داا   ليه    كن  له  فاق(  و كر 
   لب لئ  ة صلوات هللا عليٰم  و ستحب عدا  األلاس يته أبمسا  

    تصدق بوحت  شعره وهباا لو ف ة  و كرهلرلا الولد  وم السابع  و 
    لب من رلسه موضعاا و رتك موضعاا.ل
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 والدة؟بعد ال ليمة وختانالسؤال: ما هو املستحب قيامه من و

ن  استحب الولي ة عند الو دة وهي إحدى السنن ال س الت س اجلواب:
فيٰا الولي ة  ك ا إ  إحداها عند التا   و   عترب ت السنة األو  
ا قاعٰا ت  وم الو دة  فن أبا بت خفها عنه أبفم قنئا  والظاهر 
لط ه إ  خنت ت اليوم السابع لو قبله ف ومل ت  وم التا  بقصدمها 

 دى السنتا .ات 
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 تسمية األبناء

َّ  منطلقات من لو دهم اســـــــ ية ت اآلاب   نطلب  العرب  كا  فقد  شـــــــ
م  وكلب و ر بفٰد لبنا هم  ســ  و  قدمياا   ف رادوا حرب  لصــحاب كاطوا  ألا 
 .(1)لو دهم أبمسا  لعدائٰم علس  ٰو ِّلوا ل 

   لو  مبن اإلعجاب من انطلب التســــ يات من كثفاا   ل    اليوم وطنحظ
 ممث لة لو  مشـــــٰور فن ا  لو كبف  عامل لو بوعيم املر   عجب فقد األمسا   الك

 .ابمسٰا لو ابمسه ولده فيس  ي معروفة
 .ةالتس ي   ه السلبي ة اآلاثر منحظة دو  من ه ا كا     تم   وقد

 قدوة َنا الف ولك  عا ت دوراا   لعب قد فَنا  ابســـــــم الطفا فتســـــــ ية
 ت  سث ر قد ظامل عيمحت  ابســـم واســـ يته  كرب  حين ا به فيت ث ر حيااه ت للطفا
 .للظ لم الولد طظرة

 من عربية  فغ ل نبي ة أبمسا  لبنائٰم اســـ ية ت اآلاب   بعض  نطلب وقد
 ت ر سث ِّ  قد ما إ  ا لتفات دو  من األ نيب اللفظ صــــــــــورة إ  ا طشــــــــــداد

 ت عاجمل عن ا طفصــــــــــــــاال وحـــب   اجملت عـــات  بتلـــك اعل قـــه انحيـــة من الولـــد
 .اإلسنمي  

                                                 
 ،15ج الشيعة، وسائل في المضمون بهذا الوارد السالم( )عليه الرضا اإلمام حديث نظرأ (1)

 .بعدها وما 1٢3ص
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ــــــــــــــــك  ســـــي لة م ـــــامؤ   ا الت األمسا  بعض الوالدا  خيتار وقد " ظامل"ـ

 .ولك سلبي ة منحظة دو  من ويومها" إغوا "و

ا معترباا  لألو د اعســـــىن األمسا  اختيار إ  ليدعو اإلســـــنم و ا   من لا 
 صـــــــلس) النيب   إ   ا  ر نا  ل    ورد فقد لو دهم  علس الوالد ن حقوق لو 
 وآله عليه هللا صلس) ف  اب ه ا؟ ابين حب   ما: وس له (وسلم وآله عليه هللا

ن: "(وســــلم  بؤ اإلســــنم ورب . (1)"حســــناا  موضــــعاا  وا ــــعه ولدبه امسه  ســــ ِّ
 (وســلم وآله عليه هللا صــلس) النيب   قاال حين ا القيامة  وم وطدا  الولد اســ ية

 ف قم مة القيا  وم هبا اُْدَعْو  فإط كم لمسا كم اســـــــــتحســـــــــنوا: "عنه ورد ما ت
 .(2)"لك طور   فن  بن فن  ف وقم طورك  إ  فن  بن فن 

  

                                                 
 .1٢٤ص ،15ج الشيعة، وسائل العاملي، الحر (1)

 .1٢3ص السابق، المصدر (٢)
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  غف ِّ  كا   با  الدعوة هب ه (وســلم وآله عليه هللا صــلس) النيب    كتف ومل
 البيك لها  ةلئ واقتدى. ل  ـــاا  والبلدا  با الناا ت القبيحة األمسا  ع لي اا 

 والع ا دعوةال ت (وســلم وآله عليه هللا صــلس) هللا برســوال (الســنم عليٰم)
 لصـــادقا اإلمام لصـــحاب لحد روى فقد اعســـنة  إ  القبيحة األمسا  لتغيف

 يهعل) موســـــــــــس ابنه رلا علس واقف وهو عليه دخا لط ه (الســـــــــــنم عليه)
: (الســــــــنم عليه) فقاال اإلمام من الر ا ه ا فدان املٰد  ت وهو (الســــــــنم

 وكا   "هللا  بغ ــــــــه اســــــــم فإط ه لمس  مس يتٰا الت ابنتك اســــــــم فغف ِّ  اوهب"
 .(1)امسٰا الر ا فغَف " محفا " ابنته مسس قد طفسه عن  د ِّث ك ا  الر ا

  

                                                 
 ،1ط قم، التراث، البيت إلحياء آل مؤسسة ونشر تحقيق األسناد، قرب الحميري،: انظر (1)

 .9٢ص هـ،1٤13
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 :لمر ن لحد مبنحظة األو د اس ية إ  اإلسنم ودعا
 معىن  ا  الت ابألمسا  التســــــــ ية إ  فدعا: واملعىن امل ــــــــ و : األو ال
ـــــــ  العبود  ة  خف إ    ل : "(لموس وآله عليه هللا صلس) النيب   فعن". هللا عبد" كـ
 وعنه". وظامل وحرب ومر ة ضــرار األمسا  وشــر   الرمحن  وعبد هللا عبد األمسا 

 .(1)"ابلعبود ة مس ي ما األمسا  لصدق: "... )صلس هللا عليه وآله وسلم(
 م()صـــــلس هللا عليه وآله وســـــل النيب   فعن: ا ســـــم حاما صـــــنا: الثاق

 طيب   بَؤ  وقد. (2)"األطبيا  لمسا  ولف ــــلٰا: "األمسا  لف ــــا عن  تحد ث وهو
 - (وسلم آلهو  عليه هللا صلس) قاال حؤ األطبيا  ابسم التس ية لثر اإلسنم

 لربكةا اوال مل طيب   اســـــــــم البيك لها بعض اســـــــــم كا   إوا: "- عنه ورد ما ت
 اســــم مفيٰ بيك لها من ما: "(وســــلم وآله عليه هللا صــــلس) وعنه. (3)"فيٰم
 ".والعشي   ابلغداة  قد ِّسٰم ملكاا  إليٰم هللا بعث إ    طيب  

                                                 
 .1٢3ص ،15ج الشيعة، وسائل العاملي، الحر (1)

 .131ص ،15ج الشيعة، وسائل العاملي، الحر (٢)

 .1٢٦ص ،10٤ج األنوار، بحار المجلسي، (3)
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 بين ســـــي د وه (وســـــلم وآله عليه هللا صـــــلس)    داا  األطبيا  خامت ل    ومبا
 مسهاب التســــــــــ ية علس األكيد اعث   ورد فقد فيٰم  قدوة ولف ــــــــــا البشــــــــــر

 ولد من: "االق لط ه (وســـلم وآله عليه هللا صـــلس) النيب   عن ورد با الشـــر ف 
 .(1)" فاق فقد    داا  لحدهم  سم ِّ  وملَْ  بنؤ ثنثة له

 األكرم يب  الن ابسم التس ية لثر عن )عليه السنم( الرضا اإلمام وحَدثنا
 لهله  صبح   د  اسم فيه ال ٰ البيك: "بقوله )صلس هللا عليه وآله وسلم(

 .(2)"خبف وميسو  خبف
 عليه )صــــلس هللا األطبيا  خامت ابســــم التســــ ية اســــتحباب علس وأتكيداا 
 ث   فم ل ســـبعة لو ال    د ابســـم وكر كا    اســـ ية اســـتحباب ورد وآله وســـلم(

 .آخر اسم إ   ُغَف  لو حاله علس ُ رتك إم ا
 اهمسَين إ    مولود لنا  ولد  : ")عليه الســـــــــــنم( الصــــــــــــادق اإلمام فعن
م  سبعة م س فإوا    داا   .(3)"اركنا وإ  غَفان  شلنا فإوا لف 

 وصــــــي ةخصــــــ وردت )صــــــلس هللا عليه وآله وســــــلم(    د للنيب   واحرتاماا 
 مس يتم إوا" :)صلس هللا عليه وآله وسلم( النيب   فعن ابمسه مس ِّي من مع التعاما

                                                 
 .السابق المصدر (1)

 .1٢9ص ،15ج الوسائل، مستدرك الطبرسي، (٢)

 .1٢9ص ،103ج األنوار، بحار المجلسي، (3)



 (15)  ....................................... ةوالرتبي فقه األرسة

 
 وجملس    د  يهف لبيك بورك ا ـــــــربوه  و  جتبٰوه  و  اقب حوه  فن    داا 
 .(1)"   د فيٰا ورفقة    د  فيه

                                                 
 .السابق المصدر (1)



 ةوالرتبي فقه األرسة  ....................................... (16)

 

ليه )صـــــلس هللا ع    د ابســـــم التســـــ ية علس وحثَ  اإلســـــنم حَب  وك ا
 حثَ  قدف الصـــــــــاعة  للقدوة واعو و طي ب لثر من ولك ت ملا وآله وســـــــــلم(

 الســـبب  كول لنفس (الســـنم عليٰم) الكرام بيته لها أبمسا  التســـ ية علس
 لٰ" :)عليه الســــنم( فقاال ولك؟ فينفعنا :اإلمام ســــ ال لحدهم ل  ورد فقد
 !!".اعب؟ إ    الد ن وها وهللا

ـــاال ُتمْ   إِّ ْ : ﴿اعـــا  هللا ق ااَبُِّعوقِّ  هللاَ   ِّب و َ  ُكنـْ ـــَ  َلُكمْ  َو ـَْغفِّرْ  هللاُ  بِّْبُكمُ  ُْ  ف
 .(1)﴾ُوطُوَبُكمْ 

 فيه يتاا ب الفقر  دخا  : "قوله )عليه الســــــنم( اعســــــن ليب اإلمام وعن
 بدع لو طالب لو  عفر لو اعسؤ لو اعسن لو علي لو لمحد لو    د اسم
 .(2)"النسا  من فاط ة لو هللا

  

                                                 
 .السابق المصدر (1)

 .131ص ،10٤ج األنوار، بحار المجلسي، (٢)



 (17)  ....................................... ةوالرتبي فقه األرسة

 

 علس  ةالعص بيك لها لَكد (السنم عليٰم) البيك لها لمسا  بؤ ومن
   ه ي بالط األثر األحاد ث وبَينك  )عليه الســــــنم( علي   ابســــــم التســــــ ية
: صــغف ن ب قاال )عليه الســنم( الباقر اإلمام ل    ورد فقد املباركة  التســ ية

د : قــاال امســك؟ مــا ؟ مب قــاال   ــ   قــدل: " عفر لبو قــاال بعلي  : قــاال اكىن 
: نادٰ  منادفا  مسع إوا الشــيطا  إ  شــد داا  احتظاراا  الشــيطا  من احتظرت

ة علي   و ســــم. (1)"الرصــــا    وب ك ا  واب علي   ف لو    د  ف  ت قصــــ 
 روى ك ا  وافكاط املبارك  ا سم ه ا علس اعرب لعلنوا ال  ن لمي ة بين اتر خ
 .(2)" قتلوطه( علي)بـ مس ِّي مبولود مسعوا إوا" حجر ابن ولك

 إ  حدهمل  ا  فقد علي   اســــــم ببغض األمرا  إ   تقَربو  الناا وكا 
اج  فقف إق  و  علي اا  فســـــــــــ  وق عق وق لهلي إ    األمف  ل  ٰا: "له وقاال اعج 
 ما طفلل: وقاال اعج اج  له فت ــــــــاحك  تاج  األمف صــــــــلة إ  ولان ابئس

 .(3)"ك ا  موضع وليتك وقد به  اوَسلك
 التلفظ من ااالن خياا إرهاابا  ميث ا لمي ة بين اتر خ ت علي اسم ولضحس

 لبو" روى و  قول فكاطوا الد ن أبحكام اتعل ب روافت  روو  حين ا حّ به
                                                 

 عن تردوه ال أي تجبهوه ال ومعنى ،٢٤0 - ٢39ص ،1٦ج األنوار، بحار المجلسيييييييي، (1)
 .حاجته

 .130ص السابق، المصدر (٢)

 .1٢9 - 1٢8ص ،15ج الشيعة، وسائل العاملي، الحر (3)



 ةوالرتبي فقه األرسة  ....................................... (18)

 
)عليه  اعســـــؤ اإلمام كا   ل ا. (1)"علي قاال" بدال" الشـــــيخ قاال" لو" حت نب

)عليه  علي   مابس لبنائه كا    مَسس حّ ه ه علي   اسم معركة وس  ت السنم(
 وعلي  ( الرضــــيع هللا عبد) األصــــغر وعلي   األكرب علي   عنده فكا   الســــنم(

 منٰم داا لح لمس سَ    ل  ألحببك ملة يل ولد لو: " قوال وكا  العابد ن  حت ن
 .(2)"علي اا  إ   

  

                                                 
 .1٢٦ص السابق، المصدر (1)

 .385ص ،1ج قُم، البعثة، مؤسسة منشورات المدرستين، معالم العسكري، (٢)



 (19)  ....................................... ةوالرتبي فقه األرسة

 

 عليٰا) الوهرا  للســـــــــــي دة كرامة  فاط ة  ســـــــــــم مو  ة اإلســـــــــــنم ولعطس
   ط ةفا امسٰا بنك فيه ال ٰ البيك ل    من ورد ما إ  فإضـــــــــافة (الســـــــــنم
 هللا عبد ليب علس دخلك: قاال لط ه الســكوق عن ورد. اقد م ك ا  الفقر  دخله

 قلك غ  ك؟ ما ســــــــكوق ف: يل فقاال مكروب مغ وم ولان  )عليه الســــــــنم(
 وعلس ا ثقلٰ األرض علس ســــكوق ف: ")عليه الســــنم( فقاال ابنة  يل ولدت
 عين   وهللا فســــــــــر ى". رحتقك غف من وأتكا ل لك غف ت اعيش رحتقٰا  هللا

 -  بٰته علس  ده وضع ث   آه  آه آه: قاال فاط ة : قلك مسي تٰا؟ ما: فقاال
 العنٰا  و  اســـــب ٰا فن فاط ة مسي تٰا إوا لَما: "- )عليه الســـــنم( قاال ل  إ 
 .(1)"ا رهبا و 

  

                                                 
 .٢٧ص ،1ج بيروت، التعارف، دار منشورات الشيعة، أعيان األمين، 1



 ةوالرتبي فقه األرسة  ....................................... (20)

 

 االستفتاءات

 السؤال: ما حكم تسمية األوالد؟

 ا من حب الولد علس والده ل   س يه ابألمسا  املستحسنة ولف اجلواب:
 .(صلوات هللا عليٰم)ولمسا  ا ئ ة  األطبيا األمسا  لمسا  

ي اسم من أ أو قدوس(أو  ادرالسؤال: هل يصح تسمية البعض بـ )ق

 مة عبد؟مساء اهلل تعاىل جمردة من كلأ

وجتوحت   رمحن  جتوحت التس ية ابألمسا  والصفات الاصة به كاهلل وال اجلواب:
البصف طنق كليه عند اإلإالتس ية مبا   خيتص به و   نصرا 

  ح ا عند إليه و إضافة العبد إواألو    والس يع والقادر
هللا اعا   إ  واألحوط عدم التس ية مبا  نصرا  ا ستع اال ختفيفاا 

 طنق كالرب والالب والرحتاق والرحيم والقدوا.عند اإل

 سميتها لألوالد؟السؤال: ما هي األمساء املستحبة ت

 ا  ك ا و  استحب التس ية ابألمسا  املت  نة للعبود ة هلل عو اجلواب:
املرسلؤ و  ا األطبياستحب التس ية ابسم النيب   د ) ( وابقي 

واعسن  واعسؤ  و عفر    ) (  واستحب التس ية ابسم علي



 (21)  ....................................... ةوالرتبي فقه األرسة

 

وطالب  ومحوة  وفاط ة  واكره التس ية أبمسا  لعدا  اإلسنم ولها 
 البيك ) (.

ل البيت هأاء مركبة عل  السؤال: ما حكم تسمية األبناء بأمس

أو  هراء(السجاد(، )فاطمة الز مثل )علي (عليهم السالم)

 يف مثل )الرضا(؟بإضافة )ال( التعرتسميتهم 

 ف ا اركه.جيوحت واأل اجلواب:
  



 ةوالرتبي فقه األرسة  ....................................... (22)

 

 العقيقة

 اســــــتحباب علس (الســــــنم عليٰم) العصــــــ ة بيك لها لحاد ث لَكدت
 ا بح الت ال بيحة هي والعقيقة الطفا  و دة من الســــــــــابع اليوم ت العقيقة

ٰ   اعـــد ـــث ففي اليوم  هـــ ا ت   نـــهع فـــاوبح ســـــــــــــابعـــه  وم كـــا   إوا: "النبو
 .(1)"كبشاا 

ة علس  ـــدال   ومـــا  عـــد ـــثا هو املولود ابلطفـــا وعنقتٰـــا العقيقـــة  لمهيـــ 
ر وقــد  "بعقيقتــه مرهتن مولود كــا  : "القــائــا   الولــد    أب اعــد ــث هــ ا ُفســـــــــــ ِّ

ك   حؤ إ    بــه  نتفع   الــ ٰ املرهو  كــالشـــــــــــي   طع ــة دالولــ ل    ومبــا  ـُفــَ
ا والنع ة  لدا  هو نع ةال ه ه فشكر  شكرها  حين ا عليه املنعم علس اتم   إ  
 .(2)العقيقة ت )صلس هللا عليه وآله وسلم( هللا رسوال ُسَنة

َنة ه ه النيب   طب ب وقد  ك ا   (لســـنما عليٰ ا) واعســـؤ اعســـن ت الســـُ
ثتنا : ســــنم()عليه ال اعســــؤ و دة عن اتحدث وهي ع يس بنك لمسا  حد 
: قاالف )صـــــلس هللا عليه وآله وســـــلم( النيب    ا ق ســـــابعه  وم كا   فلَ ا"... 

                                                 
 .1٤0ص ،15ج الوسائل، مستدرك الطبرسي، (1)

 .1٤1ص ،15ج الشيعة، وسائل العاملي، الحر (٢)



 (23)  ....................................... ةوالرتبي فقه األرسة

 
 عبَ  ك ا  عنه عبَ و  )عليه السنم( ابعسن فعا ك ا  به ففعا اببين  إيلَ  هل  ِّي
 .(1)"لملح كبشاا   اعسن عن

 

 قةالعقي آداب من مجلة (الســـــــــــنم عليٰم) البيك لها لحاد ث ت ورد
 :منٰا وصنحه الولد مبستقبا بع ٰا  تعلب
 . نبغي اقطيعٰا من غف كسٍر لعظامٰا -1
 .(2)الورك مع الر ِّ ا هي العقيقة من  و اا القابلة إطعام -2
 .(3)لف ا فٰو حتاد فإ  املسل ؤ  من عشرة منٰا  طعم ل  -3
 .(4)لم ه و  الطفا لبو العقيقة من أيكا   ل  -4
 .(5)"لمسنٰا خفها: "اعد ث ففي مسينة  العقيقة اكو  ل  -5
 ادقالصـــــــ اإلمام عن الوارد الدعا  هب ا العقيقة وبح قبا  دعو ل  -6

 فطر ل ٰل و ٰي وَ ٰك إق   اشركو   مم ا بٰر  إق   قوم ف: ")عليه السنم(
                                                 

 .٢15ص ،15ج البحرين، مجمع الطريحي،: انظر (1)

 .1٤8انظر المصدر السابق، ص (٢)

 .15٢المصدر السابق، ص (3)

 المصدر السابق. (٤)

 .1٤5، ص15الطبرسي، مستدرك الوسائل، ج (5)



 ةوالرتبي فقه األرسة  ....................................... (24)

 
 كيوطســـ صـــني إ    املشـــركؤ  من لان وما مســـل اا  حنيفاا  واألرض الســـ وات
 املسل ؤ  من ولان لمرت وب لك له شر ك   العاملؤ  رب   هلل ومماي و ياٰ
    د  الوآ    د علس صــــــــا ِّ  الل ٰم   لكرب  وهللا هللا بســــــــم ولك  منك الل ٰم  
 .(1)  بح ث   ابمسه  املولود و س  ي  "فن  ابن فن  من واقب ا
 إمياانا  رب لك وهللا هلل  واع د وابهلل هللا بســـــــــــم: "وبح إوا  قوال ل  -7
 ألمره  صــــ ةوالع   عليه وآله وســــلم()صــــلس هللا  هللا رســــوال علس وثنا  ابهلل

 ".البيك لها علينا بف له واملعرفة لرحتقه  والشكر
ك الل ٰم  : " قوال وكراا  كـــا   فـــإ   امبـــ لعلم ولطـــك وكراا  لنـــا وهبـــك إطـــ 
 طبي ك ســــن ةو  ســــن تك علس مَنا فتقب له صــــنعنا وكل  ا لعطيك ما ومنك وهبك 

 ككســــف لك الر يم  الشــــيطا  عن ا واخســــ   )صــــلس هللا عليه وآله وســــلم(
 .(2)"العاملؤ رب   هلل واع د لك  شر ك   الدما 
 شـــــــعره ب وشـــــــعرها بعظ ه  وعظ ٰا بدمه  ودمٰا بلح ه  ع ٰا الل ٰم  "
 .(3)"فن  ابن لفن  وقا  ا علٰا الل ٰم   جبلده  و لدها

  

                                                 
 .15٤، ص15الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج (1)

 .155 - 15٤، ص15العاملي، وسائل الشيعة، جالحر  (٢)

 .155المصدر السابق، ص (3)
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 الكبري عقيقة

 م الســـــــــنم()عليٰ البيك لها لحاد ث لَكدت العقيقة لمهي ة عن واعبفاا 
 كبفاا   يخاا شــ لصــبح وإ  طفســه عن  عب ل  ُ ســتحب   لبواه عنه  عب   مل من ل َ 
: ه الســنم()علي الصــادق هللا عبد أليب قلك: قاال  و د بن ع ر حد ث ففي
 فعققك هللا عبد لبو ف مرق: قاال    لم عين   عبَ  ليب كا   لدٰر ما وهللا إق  
 .)1)كبف  شيخ ولان طفسي عن

  

                                                 
 .15٦ - 155المصدر السابق، ص  (1)



 ةوالرتبي فقه األرسة  ....................................... (26)

 

 االستفتاءات

 السؤال: هل العقيقة واجبة؟

   عب ل  و ستحب طثسللو  استحب العقيقة عن املولود وكراا كا  اجلواب:
ا لو لغف ع ر مل  سق   بلو    أتخر لع رإعنه ت اليوم السابع  و 

مل  عب عن الصيب حّ بلغ وكرب عب  عن طفسه  با لو مل  عب عن 
  اكو  من لمواه  و بد  ه بعد    عب عنلطفسه ت حيااه فن أبا 

 معواا ـ والبقر واألبا. و لو  طعام الثنثة: الغنم ـ ض انا كا لحد األ
ح ي ضحية  ف ن ضُ التصدق بث نٰا طعم جيٰو عنٰا األجيٰو عنٰا 

 بعض اكو  العقيقة مسينة  وت  ل ولاه عن العقيقة. و ستحب لعنه 
وط   جتت ع فيٰا شر ل: و ستحب مسنٰا( قيال  خفها ل: )األخبار
مخس  قا منلمن كواا سلي ة من العيوب وعدم كو  سن ٰا  اأُلضحية

قا من سبعة لقا من سنتؤ ت البقر واملعو  و لسنؤ كاملة ت األبا و 
 ا هي إ) :األخباروت بعض  .ولكن مل  ثبك ولك  شٰر ت ال   ل

 فيٰا كا شي (. ٰجيو  اأُلضحيةشاة عم ليسك مبنولة 
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 السؤال: ماهي أحكام العقيقة؟

سٍر لعظامٰا استحب العقيقة عن املولود و نبغي اقطيعٰا من غف ك اجلواب:
وجيوحت افر ب ع ٰا  ك ا جيوحت ل  اطبخ و ُدعس عليٰا مجاعة من 

 املسمنؤ.
لحد ممن  عوله و  سي ا األم با لو  و كره ل  أيكا منٰا األب 

 األحوط استحباابا الرتك.

 أاالستحباب يبد نأم أيوم السابع هل تصح العقيقة قبل الالسؤال: 

 باليوم السابع؟

 اصح قبله واألف ا ت اليوم السابع. اجلواب:

ت سواء بل طبخها أو توزيعها تلفقالسؤال: لو ذحبنا العقيقة و

م أباب حينها عن االستح زئجتم ال هل أكان بتفريط أ

 ال؟

. اجلواب:    جتٰو

لك فما ذا كان األب يرفض ذإة ولعقيقالسؤال: هل جيب عمل ا

 احلكم؟

  له.   علوميكن لغف األب    ستحب وليس وا باا  اجلواب:
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 عقيقة األم واألب؟ السؤال: هل جيوز لألوالد األكل من

 م.لحد ممن  عوله و سي ا األلو    أيكا منٰا األبل كره  اجلواب:

 اتها؟السؤال: ماهي شروط العقيقة ومستحب

 كا  لو لطثس  ول  اكو  ت  ـ استحب العقيقة عن املولود وكراا 1 اجلواب:
  عب مل   أتخر لع ر لو لغف ع ر مل  سق   با لوإاليوم السابع  و 

عن الصيب حّ بلغ وكرب عب عن طفسه  با لو مل  عب عن طفسه ت 
 حيااه فن أبا ل   عب عنه بعد مواه.

لو  ا ك  ض انا  –الغنم  طعام الثنثة:عترب ل  اكو  من لحد األو  ـ2
 عنٰا جيٰو مطع بث نٰا التصدق عنٰا جيٰو و . واألبا والبقر – معواا 

 .األضحية
ـ و ستحب ل  اكو  العقيقة مسينة  وت بعض األخبار:)ل  خفها 3

 لمسنٰا(.
قيا: و ستحب ل  جتت ع فيٰا شروط األضحية من كواا سلي ة من 

سنؤ كاملة ت األبا ولقا العيوب وعدم كو  سنٰا لقا من مخس 
من سنتؤ ت البقر واملعو  ولقا من سبعة لشٰر ت ال     ولكن مل 
 ثبك ولك  وت بعض األخبار:)ا ا هي شاة عم ليسك مبنولة 

 األضحية جيوئ فيٰا كا شي (.
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 ـ  نبغي اقطيع العقيقة من غف كسر عظامٰا.4
ا مشت لة حصتٰـ  ستحب ل  ختص القابلة منٰا ابلربع ول  اكو  5

علس الر ا والورك  وجيوحت افر ب العقيقة ع اا ومطبوخاا. ك ا جيوحت 
ل  اطبخ و دعس عليٰا مجاعة من املسمنؤ  واألف ا ل   كو  

 عددهم عشرة ف ا حتاد أيكلو  منٰا و دعو  للولد.
ـ  كره ل  أيكا منٰا األب لو لحد ممن  عوله و  سي ا األم با 6

 الرتك. األحوط استحباابا  ا

وّفية هل تستحق ذبح السؤال: طفلة عمرها عشرة سنوات مت

 العقيقة كثواب بعد وفاتها؟

  ستحب. اجلواب:

ستطيع اآلن أندما ولدت فهل السؤال: أهلي مل يذحبوا لي عقيقة ع

 هي مواصفاتها؟ وما ؟ذبح العقيقة لنفسي

 جيوحت وليس  ا شروط معينة بنحو الو وب كلٰا مستحبة. اجلواب:
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إذا  أوالدهم؟خوات والعقيقة األ ن يأكل منأالسؤال: هل جيوز 

ة كفلت بالعقيقة لوفاخوات هي من تحدى األإكانت 

 األبوين؟

 من  عوله املعب.إ   جيوحت علس كراهة ابلنسبة اجلواب:

 دفنها؟السؤال: هل جيب مجع عظام العقيقة و

   جيب. اجلواب:

ق عنه سنة ونصف ومل أعالي السؤال: رزقت مبولود )ولد( قبل حو

 ن؟)العقيقة( فما هو تكليفي اآل

 العقيقة مستحبة. اجلواب:

ألنوثية ثل املولود من ناحية االسؤال: هل العقيقة جيب أن تكون م

هل لدين األكل منها؟ ووالذكورية؟ وهل حيرم عل  الوا

ا العقيقة أهلي يف العراق يعقو إىل ميكن أن أوصل مبلغًا

 بداًل مين؟

   فرق بؤ ال كر واألطثس ت ولك و   رم األكا منٰا علس اجلواب:
 و  ماطع من إرساال املاال ملن  عب عنه.  الوالد ن وإ ا هو مكروه

  



 (31)  ....................................... ةوالرتبي فقه األرسة

 

 اخلتان

 الو وب ول    ال كر  خنت لو ب قد اعنيف اإلســـــــــنم ل    املعروا من
َقه  ظا    الروافت دتلكَ  وقد الفر  ــــــــــــة    ه ميتثا مل إ  حيااه طوال ُمنحِّ

 لمف عن ورد فقد و داه  من الســـــــابع اليوم ت التا   كو  ل  اســـــــتحباب
 حر   نعكممي   الســابع   وم لو دكم اختنوا: "قاال لط ه )عليه الســنم( املسمنؤ

 بوال نم اعا  هللا إ  لت ـــــــــــ    األرض وإ  للجســــــــــــد  طٰور فإط ه برد؛ و 
 .(1)"األغلف
 الســـــابع  ت لو دكم اختنوا: "وآله وســـــلم()صـــــلس هللا عليه  النيب   وعن

 غلفاأل ببوال انجس األرض إ : "وقاال  "الل حم لنبات ولســـــــــــر  لطٰر فإط ه
 .(2)" وماا  لربعؤ

 للخنت  ل النت دعن مســـــــتحب   دعا  علس انص   الت الروا ة من و ظٰر
 .املولود الصيب   مستقبا ت معنوف ا  لثراا 

 الل ٰم  : " قوال خنت إوا الصـــــيب   ت )عليه الســـــنم( الصـــــادق اإلمام فعن
 مبشي تك  لد نكو  كلَ  امن   واابا  وآله عليه صلوااك طبي ك وسن ةُ  سنَـُتك ه ه

 ت اعد د رَ ح ف وقَته لطف َاه ولمرٍ  حت َته  وق ــــــــــــا ٍ  لردَاه  ألمرٍ  وإبراداك

                                                 
 .1٤5ص ،15ج الوسائل، مستدرك الطبرسي، (1)

 .153ص ،15ج الشيعة، وسائل العاملي، الحر (٢)
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ٰ ِّْره الل ٰم   مين   به لعراُ  لطك ألمر وحجامته ختاطه  ت وحتِّدْ  وب ال ط من فط
 وادفع الغىن من وحتِّدْ   ســـــ هِّ  عن واألو ا َ  بدطه  عن اآلفاتِّ  وادفعِّ  ع ره 
 .(1)"طعلم و  اعلم فإط ك الفقر  عنه

  

                                                 
 .1٢٤ص ،10٤ج األنوار، بحار المجلسي، (1)
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 االستفتاءات

يف )عملية  خرية استعمال جهاز كهربائيالسؤال: شاع يف األيام األ

عل   ـ يصحبها خروج الدم اخلتان(، وتتم هذه العملية وال

 ان؟ذلك اجلهاز يف اخلت فهل جيوز استعمال ـما قيل 

 جيوحت. اجلواب:

مل يزل  والدة مباشرة، وشوهد انهخنت الولد بعد الإذا  السؤال:

ة لطفل السنة السادسمجيع اجللد فبقيت جلدة، وبلغ ا

 عشر، فما احلكم؟

شفة ومقدار من   اظٰر ثقبة اعل  الوا ب ت التا  إ  شي  ف اجلواب:
 است صا الغلفة.   ملإبشرهتا و 

تان يف الولد، هل جيوز اخل السؤال: ما هو السن املستحب خلتان

 اليوم الثاني من عمره؟

داه و  أبا  ستحب للويل ل  خينت الصيب ت اليوم السابع من و  اجلواب:
 بت خفه عنه.
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ه مع لد خمتونًا هل جيب ختنالسؤال: ما هو حكم املولود الذي و

 ؟املختون متامًاك نهإعدم حاجة لذلك حيث 

 غلف فن جيب.لطه إمل  صدق عليه إوا  اجلواب:

 تان؟السؤال: ما هو احلد الواجب يف اخل

دة الساارة للحشفة   اقطع اجللل  اعد الوا ب ت التا  لالظاهر  اجلواب:
  إاملس اة بـ )الغُْلَفة( حبيث اظٰر ثقبة اعشفة ومقدار من بشرهتا و 

قطعٰا  بمل  ظٰر متام اعشفة  وابجل لة جيمل است صا الك اجللدة و 
 حت د من ولك.لغلف و  جيب القطع مبقدار    صدق عليه األَ 

 م مستحب؟أالسؤال: هل اخلتان واجب 

م مندوابا لالتا  وا ب لنفسه  وشرط ت صحة الطواا وا باا كا   اجلواب:
لطواا اوفه وليه  و  فرق ت طَ عدا طواا الصيب غف امل يو ال ٰ  ُ 

 مندوبؤ  وليسلو  ع رة وا بؤلو  ع   ا الوا ب بؤ ما كا   و 
قوى ف نا عن سائر تا  شرطاا ت صحة الصنة علس األال

 العبادات.
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 السؤال: مت  يستحب اخلتان؟

داه و  أبا  ستحب للويل ا  خينت الصيب ت اليوم السابع من و  اجلواب:
  خيتنه ليه م جيب علل   بلغ لإ   بت خفه عنه  وها جيوحت له اركه

ألوال قوامها المل  فعا ولك من دو  ع ر؟ و ٰا   قبله فيعصي لو 
ليه وا مل خينت الصيب حّ بلغ و ب عإ  كا  ا حتياط ت  له. و إو 
لتا  سلم غف خمتو  جيب عليه الإوا    الكافرإ  خينت طفسه  حّ ل
   طعن ت السن ما مل  ت رر به.إو 

 

  



 ةوالرتبي فقه األرسة  ....................................... (36)

 

 الرضاع

 األو  ٰرشــاأل ت الطفا لتغ  ة والوحيد ســاســياأل املصــدر هو اعليب
 علس   ثفهاأت  ا الرضــــاعة ع لية أل    األُم حليب اعليب ولف ــــا حيااه  من

 عاطفيال والدا  اعنا  متنحه من لف ــــــــــــا األُمو  للطفا  العاطفي اجلاطب
 ركائو اصــــــــــــب) حيثُ  املرلة  ت اعا    هللا لودعٰا الت ومةاألُم غر وة بدافع
 .(1)(الرضا  لفم لو    من ولحاسيسه الطفا مشاعر

 الطفا يكو ف الرضـــاعة  طر ب عن ولمه الطفا بؤ اٰبة لواصـــر واتوثب
 .(2)حا ا  ولسعد اب ا  ولهن  اواراا  لقا

 علس   مسكد ة ووصــــــــافهم (الســــــــنم عليٰم) البيك لها روافت و ا ت
ــــب علس   الرتكيو ــــب ليب بن علي   املسمنؤ لمف قــــاال  األُم حلي ــــه) طــــال  علي
 .(3)«مهل لنب من عليه بركة لعظم الصيب به  رضع لنب من ما: » (السنم

 ل َ  إ    ضـــــــــــافةإ العل ية الناحية من للطفا غ ا  لف ـــــــــــا األُم فحليب
 وت  والرعا ة والط  طينة ا مألاب خن ا من الطفا  شــــــــعر الرضــــــــاعة ع لية

 لو األُم ليبح قلة بســــــبب الرضــــــاعة ع لية اعيب الت ا ســــــتثنائية اعا ت

                                                 
 .9 الحقارة عقدة كتاب عن 8٢: ٢ الفلسفي تقي لمحمد والتربية، الوراثة بين الطفل (1)

 .1٦ ـ 11: الطبي الطفل قاموس (٢)

 .الرضاع باب 1/  ٤0: ٦ الكافي (3)
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 لس  ع (الســـــنم عليٰم) البيك لها لك د موت  لو بطنق فقدااا لو مرضـــــٰا
 املسمنؤ لمف قاال معينة  مواصــفات ضــ ن واملنئ ة املناســبة املرضــعة اختيار

 .(1)«عليه  شب   الولد  إف لو دكم ارضع من طظروال: »(السنم عليه)
 جلســـــــــــدٰا  وه انحية من الطفا علس    سثر املرضـــــــــــعة وطوعية فاعليب

 .اجملاال  اه ت البيك لها اعاليم صحة التجارب لثبتك وقد. والنفسي
 ت (مالسن عليٰم) البيك لها حب ها املرضعة عند مواصفات وهنالك

 .ا ختيار
 عسا  ا بلنب لولدك اسرتضع: »(السنم عليه) الباقر   د امماإل قاال
 .(2)« عدٰ قد اللنب فا  والقباا وإفك

 .(3)« عدٰ اللنب فا  الظ سرة من ابلوضا  عليكم: »وقاال
 إلماما فنٰس   املرضـــــعات  بعض عند الطفا اســـــرتضـــــا  عن النٰي و ا 

 هللا بدع فعن اجملوســـية  عند ا ســـرتضـــا  عن (الســـنم عليه) الصـــادق  عفر
 لهــا ولكن   : »فقــاال اجملوســـــــــــي  مظــائرة عن ســـــــــــــ لتــه: قــاال هنال بن

 .(4)«الكتاب

                                                 
 .يكره ال ومن لبنه يكره من 1/  ٤٤: ٦ الكافي (1)

 .يكره ال ومن لبنه يكره من باب 1٢/  ٤٤: ٦ الكافي (٢)

 .والنظافة الحسن: الوضاءة. يكره ال ومن لبنه يكره من باب 13/  ٤٤: ٦ الكافي (3)

 .يكره ال ومن لبنه يكره من باب ٢/  ٤٢: ٦ الكافي (٤)
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:  رال شـــــرب من مبنعٰن   مشـــــروطاا  الكتابيات من ا ســـــرتضـــــا  و عا

 .(1)«ال ر شرب من فامنعوهن   لكم لرضعن واإ: »(لسنما عليه) فقاال
 (نمالســ عليه) الكاظم  عفر بن موســس اإلمام عن  عفر بن علي وعن

 ةاليٰود   ســــــــرتضــــــــع ل  له  صــــــــلح ها املســــــــلم  الر ا عن ســــــــ لته: قاال
 ضعن  لر  ما ال ر  شرب من امنعوهن  : »قاال ال ر؟  شربن وهن   والنصراطية

 .(2)«لكم
 رلةامل من ا ســـــرتضـــــا  من (الســـــنم عليه) الصـــــادق  عفر اإلمام واس  
 .(3)«ابنتٰا  و  اسرتضعٰا  : »فقاال الوان بسبب لبنٰا اكو   والت الواطية

 طيةوالنصـــــــــــرا اليٰود ة لنب: »(الســـــــــــنم عليه) الباقر   د اإلمام وقاال
 .(4)«الوان ولد لنب من ايل لحب   واجملوسية

 اعيش الواطية لةفاملر  الطفا  طبا  علس   اللنب أتثف هو النٰي ت واعك ة
 اطعقاد  وم لوال من والطيلة ابإلث والشعور النفسي وا ضطراب القلب حالة

 الو دة  ثنـــا ل وت اع ـــا فرتات مجيع ت اعـــالـــة هـــ ه علس   وابقس   اجلنؤ 
 .للطفا ا طفعايل التواحت  ت  سثر وا ضطراب القلب وه ا

                                                 
 .يكره ال ومن لبنه يكره من باب 3/  ٤٢: ٦ الكافي (1)

 .النكاح كتاب من ٧٦ باب ٧/  ٤٦5: ٢1 الشيعة وسائل (٢)

 .يكره ال ومن لبنه يكره من باب 1/  ٤٢: ٦ الكافي (3)

 .يكره ال ومن لبنه يكره من باب 5/  ٤٢: ٦ الكافي (٤)
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 البغي ة لنب من ابلوقا ة (وســــــــلم وآله عليه هللا صــــــــلس) هللا رســــــــوال ولمر
ـــة ة لنب من لو دكم علس   اوقوا: » فقـــاال واجملنوط ـــ  ـــة البغي ـــ واجملنوط  اللنب ا ف
 .(1)« عدٰ

 الولد ا ف اع قا  اســرتضــعوا  : » (وســلم وآله عليه)صــلس هللا  وقاال
 .(2)«عليه  شب  

  :  قوال كــا   عليــاا  إ   : »(الســـــــــــنم)عليــه  البــاقر   ــد اإلمــام وقــاال
 .(3)«الطبا   غلب اللنب فا  اع قا   اسرتضعوا
 ليــةبع  اقوم وهي مســـــــــــرت ــة األُم اكو  ل  علس   الطــب عل ــا  و سكــد
 او يه لس  ع إرغامه األُم  اوال ل  وجيب الطفا  و نة برفب متس ث الرضــاعة

 .(4)و فه  ربكه ولك أل  ثد ٰا يو رلسه
 ومدهتا  الرضاعة سلوبل ت برانجماا  (السنم عليٰم) البيك لها ووضع

 إلماما قاال شـــٰراا  وعشـــر ن واحد إ    مدهتا وإطالة  ٰتؤ من الرضـــا  وهو
 نم ارضــــعيه   اســــحاق لم   ف: »ســــلي ا  بنك اســــحاق م  ألُ  الصــــادق  عفر
 .(5)«شراابا  واآلخر طعاماا  لحدمها  كو  كليٰ ا  من ولرضعيه واحد ثدٰ

                                                 
 .٢٢3: االخالق مكارم (1)

 .٢3٧: االخالق مكارم (٢)

 .٢3٧: االخالق مكارم (3)

 .33: الطبي الطفل قاموس (٤)

 .الرضاع باب ٢/  ٤0: ٦ الكافي (5)



 ةوالرتبي فقه األرسة  ....................................... (40)

 
 وفٰ طقص ف ا شــــٰراا  وعشــــرو  واحد الرضــــا : »(الســــنم عليه) وقاال

 .(1)«الصيب علس    ور
 لعاطفيوا النفســـــــــي الوضـــــــــع علس   جيايبإ أتثف له الرضـــــــــاعة مدة فطوال
 طفلٰا األُم  ن ت حيثُ  للطفا العاطفي البنا  ت املراحا لهم وهي للطفا 
 ه ا تو  العاطفي   اوالد املتواصــــا ابعنا  فيشــــعر صــــدرها  إ    وا ــــ ه

 لمه نا حب  نعم ال ٰ الطفا إ   : )كابن   لو و النفس عاملة اقوال الصــــــــــــدد
  شــــعر   وعادة ا  ألُماب  شــــعر ع ره من والثاق األوال العام خنال املتدفب
 الرابعة  لو الثالثة ســـــــــــن  بلغ عندما بتلقائية فيتصـــــــــــر ا الوا لو ابلقلب
 خر ناآل مع او تعام ابلنفس ابلثقة  ت تع ابلط  طينة  شـــــــــــعر ال ٰ والطفا

 ه ه ت الطفا ومناغاة. (2)( ع ره مثا ت طفاالاأل مع و ندم  بســـــــــــٰولة
 املســــــتقبا  ت العاطفي و و ه اللغٰو  وه علس   اسثر للطفا ضــــــرور ة املرحلة
 :واقوال (لسنما عليه) اعسن اناغي (السنم عليٰا) الوهرا  فاط ة فكاطك

 الر سن اعب عن واخلع حسن ف لابك لشبه
 اإلحن وا اواالِّ  و  منن وا إ اا  واعبد

  

                                                 
 .الرضاع باب 3/  ٤0: ٦ الكافي (1)

 .٢5٧: الطبي الطفل قاموس (٢)
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 :(السنم عليه) اعسؤ اناغي وكاطك

 (1)بعلي شبيٰاا  لسك أبيب شبيه   لطك
 ملود ةا عنقات قامةإ علس   اقدم ك ا  (الســـــنم عليٰم) البيك لها ولك د
 لنفســـــــــــيةا الصـــــــــــحة علس   اسثر الت املشـــــــــــاكا وجتن ب الوالد ن  بؤ واعب
 اضطراهباو  املتشنجة اطفعا هتا  طعكاا الصو   و ه علس   مولأل لكليٰ ا
 البيك هال لوصـس   املرحلة ه ه وت. الرضـاعة مرحلة ت الطفا علس   النفسـي

 من ليباع لتكو ن األســاســي املصــدر األُم بغ ا  اب هت ام (الســنم عليٰم)
 علس   تــ ثفهل األُم إطعــام ت الت ر علس   الرتكيو وكــا  والنوعيــة  الك يــة حيــثُ 

 أتكا ما والل ليكن: » (وسلم وآله ليهع هللا صلس) هللا رسوال فقاال الرضيع 
: »  القا الرطب؟ لوا   كن مل فا  هللا رســــــــوال ف: قيا «..الر طب النفســــــــا 

 .2«اركملمص متر من مترات فسبع  كن مل فا  املد نة  متر من مترات سبع
 الت ر طوا ل لحد أبكا )عليه الســـــنم( الصـــــادق  عفر اإلمام ولوصـــــس  

 .(3)«دكملو   لم طفاسٰن   ت طسا كم الربق طع وال: »فقاال الربق وهو

                                                 
 .٢8٦: ٤3 االنوار بحار (1)

 .الحبلى   تطعم ان يستحب ما باب ٤/  ٢٢: ٦ الكافي (٢)

 .الحبلى تطعم ان يستحب ما 5/  ٢٢: ٦ الكافي (3)



 ةوالرتبي فقه األرسة  ....................................... (42)

 
 طفاسٰن   ت الربق الت ر طسا كم طع وال: »)عليه السنم( عنه روا ة وت
 .(1)«لو دكم جت  لوا

 ت  ةاملٰ الغ ائية ابملواد  ئحة )عليٰم الســـــــــنم( البيك لها ووضـــــــــع
 .(2)والصحة الن و

  شــــــدو  اللحم  نبك اعنطة وســــــو ب راض األُم من وقا ة الشــــــعف فخبو
 حرارة من و قل ا الدم هيجا   ســك ن العدا وســو ب ا  ــم  و ســٰا العظم

 نشــ ا وا ر ســة الغ ــب  من  قلا الدراج عم وخصــوصــاا  واللحوم اجلســم 
 غ ــــــــــــب ال  قلـا والعنـب الرفا   طرد والو تو  اعيو ـة  ومتنحـه اجلســـــــــــم

 العســــــــــا علس   لكدوا ك ا  الدم   صــــــــــفي والس القلب  قو ٰ والســــــــــفر ا
 من لغ ائيةا املواد ه ه فوائد وانتقا. الفواكه اطوا  وســــــــــــائر واللنب والبيض
 .منٰا املتكو   اعليب طر ب عن الطفا إ    األُم

 اع  ر اوإف  األُم حليب من اب ســـرتضـــا  ا هت ام جيب القوال وخنصـــة
 واإو  ية والنفسـ اجلسـد ة راضاألُم من السـاملة املسمنة املرضـعة اختيار فيجب
   ـــــر   ما وكا ال ر شـــــرب من منعٰا بشـــــرط املسمنة غف فتســـــرتضـــــع اع  ر

 ٰابصــــــــــحت وا هت ام لألم النفســــــــــية ابلصــــــــــحة وا هت ام الطفا  بصــــــــــحة
 والغين لنقيا اعليب طتاجإ ت ال روٰر الطعام إ    حا تٰا شبا إو  اجلسد ة 

                                                 
 .1٦9: االخالق مكارم (1)

 .بعدها وما 305: ٦ الكافي (٢)
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 النفســـــية االطف صـــــحة علس   جيابياا إ ولك لينعكس ال ـــــرور ة الغ ائية ابملواد

 .واجلسد ة

 االستفتاءات

وهل  ؟الدةالوضاع الطفل بعد السؤال: ما هي الفرتة املقررة إلر

  من حيث فرتة هناك اختالف بني الذكر واألنث

 رضاع؟اإل

لقا   سن إرضا  الولد واحداا وعشر ن شٰراا و   نبغي إرضاعه اجلواب:
من ولك ك ا    نبغي إرضاعه فوق حولؤ كاملؤ ولو اافب لبواه 

 علس فطامه قبا ولك كا  حسناا.

 ولني؟السؤال: جيوز رضاعة الطفل بعد احل

   مل اكن  رمة.إ نبغي اركٰا بعد اعولؤ و  اجلواب:

 لرضاع؟السؤال: ما املقصود باحلولني يف ا

لو دة  ولو ربعة وعشرو  شٰراا هنلياا من حؤ الاملراد ابعولؤ  اجلواب:
ثنا  الشٰر  ك ا من الشٰر الامس والعشر ن مبقدار ما لوقعك ت 
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ر من شٰر  ك ا حو ه م س من الشٰر األوال  فلو ولد ت العاش
 ت العاشر من الشٰر الامس والعشر ن.

ن تكون لول عامه الثاني دون أالسؤال: ما حكم إفطام الطفل قبل ح

 والدته حامل؟

 جيوحت. اجلواب:

 ه الرضاعة للطفل؟السؤال: ما هو العمر الذي حيرم في

  نبغي إرضاعه بعد اعولؤ.   كا   إ رم و    اجلواب:

كم إرضاعها أريد أن أعرف ما هو ح متزوجة وعندي بنت السؤال: أنا

 ؟وأنا جنب هل هو جائز أم مكروه

  ائو ومل  ثبك كراهته. اجلواب:

نب يف ها أمام الرجال األجاالسؤال: هل جيوز للمرأة إرضاع طفل

 خر؟آحال عدم وجود مكان 

 جيوحت مع السرت. اجلواب:
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ضور البنات يف ح يدخل البيت السؤال: هل جيوز لألخ بالرضاعة أن

كون لألم هل جيوز أن ت وكذلك بالنسبة ،بدون حجاب

 بدون حجاب؟

 .ثبك الرضا  مبقدار اطتشار اعرمة فٰو كاألخ من النسبإوا  اجلواب:

 زوجته املرضع؟ السؤال: ما حكم شرب الرجل من حليب

 جيوحت علس األحوط.   اجلواب:
ل رعاية مقابلغ من املال السؤال: هل للمرأة احلق يف طلب مب

 أطفاهلا وإرضاعهم؟

اجلواب: األم لحب إبرضا  ولدها من غفها  فليس لألب اعيؤ غفها إلرضا  
الولد إ   إوا طالبك أب رة وكاطك غفها اقبا اإلرضا  أب رة لقا لو 
بدو  ا رة  فإ  لألب حينلٍ  ل   سرتضع له لخرى  وت ه ه 

سٰا مل لدها ولرضعته هي بنفالصورة إوا مل اقبا األم إبرضا  الغف و 
 استحب إبحتائه شيلاا من األ رة.
 ها لإلرضاع؟السؤال: هل جيوز للمرأة إجيار نفس

اجلواب: جيوحت لل رلة إجيار طفسٰا لإلرضا  من غف حا ة إ  إ احتة حتو ٰا  
 طعم لو لو ب ولك ا ييع حقه اوقفك صحة اإل ارة علس إ احتاه.
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  التحريم للرضاع؟يفالسؤال: ما هي الشروط اليت تؤثر 

 ط مثاطية وهي:ثر ت التحرل ما مل اتوفر فيه شرو لليس للرضا   اجلواب:
( حياة املرضعة  فلو كاطك املرلة ميتة حاال ارا ا  الطفا منٰا 1)

 بع ٰا مل  كن   ا الرضا  لثر.لو  الرضعات كلٰا
ة    كاطك بوط  شبٰإ( حصوال اللنب لل رضعة من و دة شرعية و 2)

ولدت من الوان ف رضعك لو  ر  اللنب من املرلة من دو  و دةفلو د
 بلبنٰا منه طفنا مل  كن إلرضاعٰا لثر.

 لطفالقي اللنب ت فم الُ وا إمن الثدٰ  ف اب متصا ( ا را ا  3)
 شرب اللنب اٰلوب من املرلة ويو ولك مل  كن له لثر.لو 
 امد  و ل مائع ( خلو  اللنب  فامل ووج ت فم الطفا بشي  آخر4)

 كاللنب والسكر   لثر له.
ر ا ولحد   إ  ( كو  اللنب ال ٰ  را عه الطفا منتسباا بت امه5)

بعد و دهتا منه فتوو ك لو  فلو طلب الر ا حتو ته وهي حاما
لنب رضعك طفنا بل  ا ٍع محلٰا لشخصاا آخر ومحلك منه وقبا 

عد ك لك بل و و دهتا السابقة من حتو ٰا األوال مثا  رضعات مثنا 
  وضعٰا ع لٰا بلنب و دهتا الثاطية من حتو ٰا األخف بسبع رضعات

لو كا  ف  مل  كن ه ا الرضا  مسثراا  و عترب ل  اا وحدة املرضعة
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 حدامها سبعإلر ا ولحد حتو تا  ولدات منه فارا ع الطفا من 
 مثا  رضعات ـ مثنا ـ مل  كن لرضاعه لثر. األخرىرضعات ومن 

يوه و ل ٰ الطفا ابعليب فلو ارا ع ث قا  اعليب ملرض( اع 6)
 ثر علس الك الرضعة.لمل  رتاب 

بلو  الرضا  حد  اطبات اللحم وشد  العظم  و كتفي مع الشك  (7)
مبا بلغ مخس عشرة لو  ساعة( 24ت حصوله برضا   وم وليلة )

 ما مع القطع بعدم حصوله و قب لحد التقد ر ن ـ الوماقلرضعه  و 
 .ا حتياطوالك ي ـ فن  رتك مراعاة مقت س 

و نحظ ت التقد ر الوماق ـ لٰ اليوم والليلة ـ ا   كو  ما  را عه           
الطفا من املرضعة هو غ اؤه الوحيد طيلة الك املدة حبيث  را ع 

و ل رغب فيه  فلو منع منه ت بعض املدةلو  ليهإمنٰا مّ احتاج 
خرى مل  سثر  طعم   أبا للبناا من مرضعة لو  اناوال طعاماا آخر

الشي  اليسف من األكا بدر ة    صدق لو  الدوا لو  بتناوال املا 
وال ل    كو  الطفا تلعليه الغ ا  عرفاا  واألحوط و وابا اعتبار 
 املدة  ائعاا ـ لفا ع كامنا ـ وت آخرها رو فا.

 س عشرة رضعة ـ اوا  ك ا  نحظ ت التقد ر الك ي ـ لٰ ال          
لا و    ر خت  خرىل     فصا بينٰا رضا  من امرلة الرضعات أب
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ٰو من    را ع بعده  ائعاا ففالبشرط     اغ ى بهإغف الرضا  و 
ة   اكو  كا واحدة منٰا رضعة كامللاللنب فق   و نحظ فيه ل  اا 

لرضعة ا   كو  الصيب  ائعاا ففا ع حّ  راٰو  فن اندرج أب
الناقصة ت العدد و  اعترب الرضعات الناقصة املتعددة مبثابة رضعة  

عراض عنه  التقم الصيب الثدٰ ث رف ه   بقصد اإلإوا  كاملة  طعم
ليه إ آخر ويومها ث عادإ   ا طتقاال من ثدٰلو  با لغرض التنفس

 اعترب عوده است راراا للرضعة وكا  الكا رضعة واحدة كاملة.
د لك ا الرضا  بعلو  دم جتاوحت الرضيع للحولؤ  فلو رضعع (٨)

   كو  لاعٰا رضإما املرضعة فن  لوم ت أتثف لولك مل  سثر شيلاا  و 
 دو  اعولؤ من و دهتا.

 من النساء؟ السؤال: ما هو احملرم عل  املرتضع

  رم علس املرا ع عدة من النسا : اجلواب:
 بوه.ل  صاحب اللنب إمه من الرضاعة  ك ا ل( املرضعة ألاا 1)
 ألاا  داه.    علك طسبية كاطك لم رضاعيةإم املرضعة و ل( 2)
 ما بنات املرضعة رضاعاا ل( بنات املرضعة و دة ألان لخوااه  و 3)

 ارا عن بلنب ر ا آخر فن  رمن علس ه ا املرا ع.إوا 
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وراا و دة وك و د املرضعةل( البنات النسبيات والرضاعيات من 4)
 خا ن من الرضاعة.لو     كو  ع ٰنلما إ  املرا ع أل  وااناثا 

   كن رضاعيات  ألان خا ت املرا ع.إخوات املرضعة و ل( 5)
( ع ات املرضعُة وخا هتا وع ات آابئٰا وامٰاهتا طسبيات كن  لم 6)

 رضاعيات  فإان ع ات املرا ع وخا اه من الرضاعة.
مع و ل نب النسبيات والرضاعيات بن واسطة( بنات صاحب الل7)

خا ن من لو  ع ٰنلو  خاهنل   كو  لما إأل  املرا ع   الواسطة
 الرضاعة.

ألان  دات   مٰات صاحب اللنب النسبيات والرضاعياتل (٨)
 املرا ع من الرضاعة.

ألان ع ات   خوات صاحب اللنب النسبيات والرضاعياتل( ٩)
 املرا ع.

ااه مٰلاللنب وخا اه وع ات وخا ت آابئه و  ( ع ات صاحب10)
 ألان ع ات املرا ع وخا اه من الرضاعة.  النسبيات والرضاعيات

 ألان حنئا لبيه.  ( حنئا صاحب اللنب11)

 ة من الرجال؟السؤال: ما هو احملرم عل  املرتضع

  رم املرا عة علس عدة من الر اال: اجلواب:
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من الرضاعة  واملقصود به األب بوها لألطه   ( صاحب اللنب1)
 الشرعي للولد ال ٰ در اللنب بو داه.

ألام   الرضا لو  ( آاب  صاحب اللنب واملرضعة من النسب2)
  دادها من الرضاعة.ل
ألاا     طولواإالرضا  و لو  و د صاحب اللنب من النسبل( 3)

و د املرضعة و دة لوك لك   خالتٰملو  ع تٰملو  ختٰملاكو  
وطوا   مل  كإف  و د املرضعة رضاعاا لما لرضاعاا  و لو  و دهم طسباا ول
 رضاعاا مل  رموا عليٰا.لو  و داا لصاحب اللنب طسباا ل
ع امٰا من لألام   الرضا لو  خوة صاحب اللنب من النسبل( 4)

 الرضاعة.
ع ام آابئه وامٰااه من النسب لخواله و لع ام صاحب اللنب و ل( 5)

 خوا ا.للو  ع امٰال   كوطوا لما إألام   والرضا 

ن ولدها( هل ي ابأارضعت حفيدها ) إذا م األبأالسؤال: اجلدة 

 حترم عل  احلفيد بنات عمه؟

 خيه من الرضاعة.لألان بنات   طعم اجلواب:
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رم عل  املرتضع رضعت ابن بنتها، فهل حتأ إذا م األمأالسؤال: اجلدة 

 جلدة؟تضع يسمي )سبط( املرن هذا اإبنات خالته؟ وهل 

 هو سب  اجلدة.و   خته من الرضاعةلألان بنات   رمن عليه  اجلواب:
 يد؟السؤال: هل جيوز للجدة إرضاع احلف

 اجلواب: جيوز.

 ن أختها؟السؤال: هل جيوز أن ترضع األخت اب

 اجلواب: جيوحت.
 يها؟السؤال: هل جيوز لألخت أن ترضع أخ

 اجلواب: األو  جتن ب ولك.

 عًا كاماًلخيها رضاأختها وبنت أرضعت امرأة ابن أإذا  السؤال:

ن بنت ختها مأزويج ابن ًمستوفيًا للشروط، فهل حيرم ت

 خيها اللذين ارتضعا منها؟أ

 كا  رضاعٰا بلنب فحا واحد.إوا   طعم اجلواب:

وز ألخ املرتضع فهل جيرضاعًا كامالً  ولد وبنت ارتضعإذا  السؤال:

 ضعة؟ن يتزوج من املرتأ

 م املرا ع مل جيو وا    احت.لكاطك املرضعة إوا   اجلواب:
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د أيامًا بعد تزيأو  سنة تنقص السؤال: ابن األبن رضع من صدر أمه

نها أرملة أم أبيه علماً تلك الرضاعة رضع من صدر جدته أ

ه الزواج هل جيوز ل .أكثرو أ بعيد وعمرها يناهز اخلمسني

 من ابنة عمه؟

  .وواجت مفروض السساال ه ا الرضا     نشر اعرمة فيحب   ا ال اجلواب:

نت عل  زوجها  لزوج ابنتها حترم البارضعت امرأة طفاًلإذا  السؤال:

 ز ذلك؟مؤبدًا ويبطل النكاح، كيف جيو

 جيوحت التع د.   اجلواب:

نا أن وابن عمتها عمره شهراالسؤال: لدي بنت عمرها عشرة شهور و

قّطعة رضاعة تتعترب الرضاعة امل فهل ،برضاعته حيانًاأقوم أ

 خواتها؟أبنيت دون خًا الأوهل يصبح هو  ،كاملة

 اسث ر الرضعات غفها فنلو  م هلكا   رضع بؤ الرضعات من إوا   اجلواب:
مل  رضع بينٰا من امرلة ف رضعته مخسة عشر رضعة  إوا  مالو   املتقط عة

 طه ابنك. و عترب ك  بنااككاملة  رٰو هبا سيكو   رماا لك ولكا 
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 ٣الـ  مي معي وعدد الرضعات بنيأالسؤال: لدي ابن عم رضعته 

 يف ميأ قبل من أكيدت هناك وليس رضعات ٥و رضعات

 من يل خًاأ هذا عمي بنا يعترب فهل الرضعات؟ عدد

 ألخوتي؟ خًاأ يكون وهل الرضاعة؟

    عترب لخاا لك من الرضاعة ت مفروض السساال. اجلواب:

د يرضع نتها مع نفس الوقت الولرضعت اجلدة ابن بأإذا  السؤال:

 ،نني مع األمثقت يرضع مع اإلي يف نفس الوأمه أمن صدر 

له ن يتزوج من بنت خاأوكذلك اجلدة فهل جيوز للولد 

ن اآلوكذلك اجلدة قد توفت و ،الذي يريد الزواج منها

 م ال؟أهم متزوجون هل يصح هذا 

ا مخسة عشر رضعة  مإ   كو  ل شرتط ت الرضا  املو ب للحرمة  اجلواب:
منٰا  ما  را عإو   خرىلكاملة    را ع الرضيع بينٰا من مرضعة 

  إف   بقس  ائعاا  ساعة    تناوال بينٰا طعاماا و  رضاعاا و  24
حدث ولك فبنك الاال  رم عليه و   رم مع الشك ت  قب 

  رضا  اجلدة  بن بنتٰا  و ب بطنإ  ل   علم ل نبغي و  الشروط 
   اا.لبيه لمه من لحتواج 
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مَرة مرأة ملدة شهر وأحد، والسؤال: ارتضعت، وأنا طفل من لنب ا

 ضعتين من ثديها بصورةواحدة يف اليوم، عل  أَنها أر

دح، عده كانت حتلبه يف قمباشرة ملدة أسبوع وأحد، وما ب

اآلن ين إياه. وة وتسقيومن ثم تسكبه يف قنينة الرضاع

ة ابنتها، تلك املرأة خلطبىل إ أصبحت شابًا وأريد الذهاب

 فما حكم زواجنا؟

مشبعاا مل  ساعة( رضاعاا  24) ارا عك من ثد ٰا  وماا كامنا إوا  اجلواب:
مخس  ارا عكإوا  وك لك  شرابا ف طك لخوهالو  اتناوال بينٰا لكنا 

كو  بينٰا رضا       لفم بشرط لعشرة رضعة كاملة ولو خنال 
 خرى   من األم و  من غفها.لمن امرلة 

 ،متواصالت يومًا ٢٠دة السؤال: طفل رضع من امرأة مرضع مل

 من كل حيرم هل ،املرضعة املرأة نةاب وبني بينه باملشاركة

 كل حيرم له بعضهما؟ عل  رضعامل وابنة الراضع الطفل

اتي مل املرضع )اللو ملرأةا وبنات الراضع الطفل من

 ل  بعضهم؟ع يشرتكن معه يف الرضاع(

مل  رضع بؤ الرضعات من امرلة اخرى فقد حصا الرضا  إوا  اجلواب:
احب لل رلة ولوو ٰا ص و عترب الطفا ولداا   املو ب  طتشار اعرمة
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خواله لع امه و لخوات له واخواا ا لخوة و لاللنب وكا لو دمها 
 اه وهك ا.خواهت ا ع ااه وخا لو 

العظم  مة ما أنبت اللحم وشدالسؤال: من الرضاع الذي ينشر احلر

ن ك إذا كان الرضيع مكيف ميكن الوصول إىل معرفة ذل

لو كان رضاعه من  مرضعه ومن أمه مدة طويلة، كما

ن إنه كذلك من مدة املرضعة سبع أو مثان رضعات وم

 امض العدد ويأكل الطعطويلة أو يرتضع من املرضعة بع

 مدة طويلة؟
اجلواب: إوا استند طبات اللحم وشد العظم إ  اإلرضا  وغفه لو إ  الرضا  
من امرلاؤ مل  و ب التحرل  ولما لو استند مقدار من اإلطبات 

 والشد إ  كا من األمر ن كا  مو باا للحرمة.

 السؤال: كيف يثبت الرضاع احملرم؟

 اجلواب:  ثبك الرضا  اٰرم أبمر ن:
 )األوال(: إخبار شخص لو لكثر  و ب العلم لو ا ط ينا  بوقوعه.

)الثاق(: شٰادة عدلؤ علس وقو  الرضا  اٰرم ابلتفصيا املتقدم ك   
 شٰدا علس مخس عشرة رضعة متوالية ويو ولك  وت ثبواه بشٰادة ر ا 
 .مع امرلاؤ لو طسا  لربع اشكاال فن  رتك مراعاة مقت س ا حتياط ت مثله
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 سوة منفردات كما يثبتالسؤال: يثبت الرضاع بشهادة أربع ن

اع غري ّينة أخرى تثبت الرضعدلني. هل هناك ب  بشهادة 

 ما ذكر أعاله؟

واه بشٰادة املختار ل  الرضا  اٰر م  ثبك بشٰادة عدلؤ  وت ثب اجلواب:
ر ا وامرلاؤ لو لربع طسا  اشكاال  طعم  ثبك إبخبار شخص لو 

 لو ب العلم لو ا ط لنا  بوقوعه.لكثر إوا 
  



 (57)  ....................................... ةوالرتبي فقه األرسة

 

  اهلدية

( يف احلث عل  محل السؤال: هل هناك حديث عن النيب )ص

 العيال؟إىل  اهلدية

 دافطعم ورد اعث عن رسوال هللا ) ( ألرابب األسر علس محا ا  اجلواب:
عيا م وإدخاال السرور علس قلوهبم هبا  فقد روى ابن عباا ل  إ  

  إ من دخا السوق  فاشرتى  فة  فح لٰا»قاال: رسوال هللا ) ( 
 «.قوم  او  إ   عياله  كا  كحاما صدقة

 جديد ولودم مبناسبة للعائلة ايااهلد بعض تقّدم قد: السؤال

أو  أكوالت،مأو  ذهبية، صوغاتم شكل عادة اهلدية وتتخذ

 لوالديه؟أو  جلديدا للمولود هي فهل نقود،

 لل ولود كواا  علس داا شاه   ا ما: ف نٰا ولك  ت ا داف ختتلف اجلواب:
: ومنٰا ه ل فٰي لل ولود املناسبة ال هبية املصوغات كبعض  اجلد د

 والظاهر  لوالد ه فٰي ويوها كامل كو ت  املولود غف منه  نتفع ما
 من اعد   ابهثي ت ادا  لو  املولود وسادة  ك اوضع الت النقود ل 

 .طفسه لل ولود فتكو  األوال القسم
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 كهدية املال من غمببل األهل يأتي ديدج مولود والدة عند: السؤال

 عل  ولو يهف التصرف للوالدين زجيو فهل املناسبة، بهذه

 اخلاصة؟ شؤونهما

 صرالو  للولد داهإعا ث اقرتاضاا  الصرا لألب  احت للولد كا إوا   اجلواب:
 .ولك بعد ادرجياا  عليه  عادله ما

 اجلوائز من ناآلخري من عليها صلحت اليت ابنيت أموال: السؤال

 يف هلا وفرهاأو ذلك حيق ال مأ هاعلي صرفهاأ هل واهلدايا

 تكرب؟ حت  البنك

 احتيا اهتا ت اصةال موا ال  صرا  ل لألب  ائو صغفة كاطكإوا   اجلواب:
 .رضاها من فنبد ابلغة كاطكإوا   مالو   وطهإ مع األب لغف وك ا

 الوالدة عند ألطفالا عليها حيصل اليت لغاملباإىل  بالنسبة: السؤال

 شراء كنمي هلأو  فيها صرفالت يف لي حيق هل كهدية

 له الطفل الدو وهل الذهبأو  سكاملالب تلزمه شياءأ بهم

 ليهم؟إ حلاجةا عند به التصرف يف احلق

 أب  ولو فيه راالتص لألم جيوحت فن للطفا ملكاا  املاال كا إوا   اجلواب:
 فيه ر افيتص الطفا ماال علس و ِّ ة لألب طعم منبس له اشرٰت
 .حيااه هب  قوم ما علس صرفه ولك ت مبا. الطفا مصلحة طبب علس
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سبة الوالدة، وني هدايا من النقود مبناحديثًا وأعط دُتَلالسؤال: َو

ها ب عليَّ االحتفاظ بفهل جيوز أن أصرف منها؟ أم جي

 مجيعًا للمولود؟

ثبك إوا  إ     تقبله تفظ هبا ملسلو  جيوحت لألب ل   صرفٰا عليه اجلواب:
حبسب ظاهر اعاال والقرائن ل  ا د ة كاطك لكِّ فيجوحت لكِّ التصرا 

 هبا.

 تكون الطفل ربك ذاإف وغريها لعابأو مالبس هديتأ ناأ: السؤال

 التصرفأو  ابه التصدق لي وزجي هل صغرية املالبس هذه

 بها؟

 التصدق كا   واإو  غفللص مفسدة  ت  ن   مبا هبا التصرا جيوحت اجلواب:
 . احت ك لك  عنه البنف لدفع

 هلدايا يف قبال تقديمالسؤال: يقوم بعض املعلمني بأخذ ا

شرعي ح فما هو احلكم الالتسهيالت للتلميذ لغرض النجا

 هلذه الظاهرة؟

 تحقاق.واسكا  جناحه   عن  دارة إوا     جيوحت  م لخ ها اجلواب:
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لمًا ي باسم ولدي الوحيد عالسؤال: هل جيوز لي تسجيل ممتلكات

 قوقهم له؟بأن مجيع عائليت متنازلني عن ح

إوا   إ     اهيةجيوحت اف يا بعض الولد علس بعض ت العطية علس كر  اجلواب:
 كولو ة رعا ته  ورمبا  رم وللكا  ل لك البعض خصوصية او ب 

 هللا ا ادٰالفساد وإ   نة والبغ ا  املسد ةكا  سبباا إلاثرة الفتإوا  
 الصواب.إ  
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 البلوغ يف الذكر واألنثى

 لذكر واألنث ؟السؤال: ما هي عالمات البلوغ عند ا

 كر لحد عنمة البلو  ت األطثس إك اال اسع سنؤ هنلية  وت ال اجلواب:
 األمور الثنثة: 

 لبطن والعورة.( طبات الشعر الشن علس العاطة  وهي بؤ ا1)
 ( خروج املين.2)

( إك اال مخس عشرة سنة هنلية. وطبات الشعر الشن ت الد وت 3)
الشارب عنمة للبلو   ولما طبااه ت الصدر و ك اإلب   وك ا غلظة 

 الصوت ويوها فليسك لمارة عليه.

احلجاب ملرأة فيه االلتزام بالسؤال: ما هو السن الذي جيب عل  ا

 التكاليف الشرعية؟وسائر 

 إوا لك لك التاسعة الق ر ة و ب عليٰا ولك. اجلواب:
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لرسالة الرشيدة املذكورة يف ا السؤال: ماذا تعين املرأة البالغة

 العملية؟
الرشيدة الت ادرك خفها و   البالغة هي الت لاك اسع سنؤ هنلية اجلواب:

ن مالكة مل اكا إو و عرا الرشد مبنحظة اعاملٰا مع اآلخر ن  وشرها
 ألمرها ومستقلة ت شسو  حياهتا.

 ؟السؤال: ما املقصود بالصيب املميز

 هو الصيب ال ٰ ميي و النافع من ال ار واعسن والقبيح. اجلواب:

بالغ الذي يب املمّيز هل هو الالسؤال: ما هو التعريف الفعلي للص

البالغ  م تشمل حت  الصيب الغريأ ،ميّيز احلالل واحلرام

 مّيز للحالل واحلرام؟امل

له وخيتلف  قصد ابلصيب امل يو غف البالغ ال ٰ  درك الشي  و عق اجلواب:
ولك حبسب اختنا املوارد  فامل يو ت كا مورد حبسبه  فامل يو 

اا عبادة ومييوها عن اعركات لللصنة من  عقا الصنة و عرا 
لة اعين طه معاملقواال املشاهبة  ا  وامل يو ت البيع من  عرا واأل

 وهك ا. املالؤاملبادلة بؤ 
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عتاد تأخرت عن موعدها املو أ السؤال: لو تقدمت عالمات البلوغ

أو  المتقدم االحتإىل  دىأبعالج كما لو استعمل دواًء 

ه عن السن تأخرأو  البلوغ تقدم احليض عن سنأو  تأخره

 م؟م املتقدأر هو املوعد املعتاد فهل يكون االعتبا ،املعتاد

م اراه ما اعيض فن  تقدم علس بلو  املرلة اسع سنؤ فكا دل اجلواب:
ين ما خروج امللو   الصبية قبا بلوغٰا ه ا السن فليس دم حيض

 فٰو عنمة البلو  ت ال كر مّ  قب وأبٰ سبب  قب.

شن عل  العانة نبات الشعر اخلأو  مناءحداث اإلإمكن أالسؤال: لو 

هل يعد ر يف التاسعة من عمره فكبالوسائل العلمية والذ

 بالغًا شرعًا؟

    عد ابلغاا ألطه حدث ت غف لوا  بلوغه. اجلواب:

 ؟السؤال: مت  جتب الصالة عل  الولد

 وج املين جتب الصنة علس ال كر البالغ سن التكليف و عرا خبر  اجلواب:
سنة  15إك اال لو  الو ه لو   و الشعر الشن علس العاطةلو 

  فإ  كاطك فيه لحد ه ه العنمات فٰو ابلغ وجتب عليه هنلية
 الصنة.
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من  م عند سن الثانية عشرالسؤال: كثري من النساء تبدأ الصو

و أ قبل هذه السنة عمرها لقصورها يف فهم وظيفتها

ي لديها يف الوقت الذألخذها األحكام الشرعية من وا

فما هو  ،دأ من هذه السنن تكليف البنت يبإيعتقدان 

 ن فهمت وظيفتها؟أتكليف البنت اآلن بعد 

فة ابلصيام فعليٰا اا غف مكلكاطك آط اك واثقة من غف اردد أبإوا   اجلواب:
 الق ا  دو  الكفارة.
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 تربية األوالد

 املرحلة ت الصــــــــاا الولد اكو ن ت املسث رات عن الســــــــابب حد ثنا كا 
 قد مته ع  ا ثاعد  ت طشـــــــر  هنا وها. للطفا املباشـــــــرة الرتبية اســـــــبب الت

 لدائٰا ســـــــنح علس حَثك بعدما الولد اربية ت اعنيفة اإلســـــــنمي ة الشـــــــر عة
: الســـنم( )عليه الصـــادق اإلمام فعن اعا ؛ هللا مغفرة لحســـنٰا ملن ولو بك

  سد ِّب للن: "اعد ث وت  (1)"لكم  ُغفرْ  آداهبم ولحســــنوا لو دكم  لكرموا"
 .(2)" وم كا    صا ٍ  بنصف  تصد ق ل  من له خف ولده لحدكم

د  طعرض لمور عــدة علس الولــد ع ر من املرحلــة هــ ه ت اإلســـــــــــنم لكــ 
 :منٰا

 :األطفال مع العاطفة -1

 عساسةا املرحلة ه ه ت ا هت ام  إ  )عليٰم السنم( البيك لها دعا
 فقد. الطفا مستقبا ت كبف  لثر له ال ٰ العاطفي   ابجلاطب الطفا  ع ر من
 واعنــا   ابعــب   هطــكيــا  ومــا  ابلطفــا ا هت ــام وعــدم العــاطفي   الفرا   ولــ ِّد
 ل    إ  النفس علم دراســات بعض واشــف املســتقبا  ت عقباها ُ  د   آاثراا 

 لطفااب العاطفي   ا هت ام عدم لســـــــبابه لحد  كو  قد املخد رات إ  الل جو 
                                                 

 .195ص ،15ج الشيعة، وسائل العاملي، الحر (1)

 .السابق المصدر (٢)
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دت اهنــ من. املخــد ِّرات اعــاطي إ  شـــــــــــبــابــه ت فيلجــ  والــد ــه  قبــا من  لكــَ

 مفل كنم  ت ولك طنحظ ك ا  العاطفي  اجلاطب ما  علس اإلســـــنم روافت
عليــه ) اعســـــــــــن اإلمــام  بنــه )عليــه الســـــــــــنم( طــالــب ليب بن علي املسمنؤ
 ابكلصـــــ لو شـــــيلاا  ك  َ   حّ كل ي   و داك با بع ـــــي  و داك: "الســـــنم(
 ".لاتق لاتك لو املوت وك  َ  لصابين 

 :األطفال عل  الصرب -2

 ت  اســـــيَ    الطفا  من الوالدا   نقيه ما علس ابلصـــــرب اإلســـــنم ولمر
 و شــغا د ن الوال  رهب ما الطفا عن فيٰا  صــدر الت األو  الســبع الســنؤ
 ت شــــــــــــاغب  قد ما وكثفاا  ميرض  قد ما وكثفاا   بكي  قد ما فكثفاا  اب  ا 
 مبي ِّناا  ه ا ا  ك  علس ابلصرب اإلسنم لمر" سبع سي دُ  الولد" قاعدة وعلس. لعبه

.  كرب  ـاحين للطفـا املصـــــــــــلحـة لو للوالـد ن  اعـا  هللا مينحـه الـ ٰ األ ر
 .االاألطف علس الصرب ت الواردة األحاد ث من  اوج  لي ما ت وطعرض

 األطفال بكاء عل  الصرب* 

 ربواا ـــــــــــ  : "قاال وســـــــــــلم()صـــــــــــلس هللا عليه وآله  النيب   ل    ورد فقد
 هللا  إ    إله   ل  شــــــــٰادة لشــــــــٰر لربعة بكا هم فإ    بكائٰم  علس لطفالكم
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)عليٰم  لهوآ )صــــلس هللا عليه وآله وســــلم( النيب   علس الصــــنة لشــــٰر ولربعة

 .(1)"لوالد ه الدعا  لشٰر ولربعة   السنم(
 آله وســــــلم(و )صــــــلس هللا عليه  النيب   اعاما اإلســــــنم اتر خ لنا طقا وقد
 لناااب  صـــل ِّي كا   حين ا وولك وصـــراخٰم  األطفاال بكا  مع رمحة امل تلئ
 قاال اطصرا    افل فيٰ ا  ولسر  األخفاؤ الركعتؤ ت فخف ف الظٰر صنة
 وما" :)صلس هللا عليه وآله وسلم( قاال شي ؟ الصنة ت حدث ها: الناا
 ".واك؟

 !.األخفاؤ الركعتؤ ت خَففك: قالوا
 صـــــــــــراخ مسعتم مـــا لو: ")صـــــــــــلس هللا عليـــه وآلـــه وســـــــــــلم(  م فقـــاال
 .(2)!"الصيب؟
 لَمه كتهار  ال ٰ الطفا صـــــــراخ علس شـــــــفقة بصـــــــناه النيب   لســـــــر  فقد
 .به رمحةا  صناه ت فعَجا اصل ِّي  وقامك

                                                 
 .1٧1 ،15ج الشيعة، وسائل العاملي، الحر (1)

 .198ص السابق، المصدر (٢)



 ةوالرتبي فقه األرسة  ....................................... (68)

 
 األطفال مرض عل  الصرب* 

 بي ناا م مرضـــٰم علس ابلصـــرب لمر بكائٰم علس ابلصـــرب اإلســـنم لمر وك ا
  صـــيب املرض ت )عليه الســـنم( املسمنؤ لمف عن ورد فقد ولك  ت األ ر
 .(1)"لوالد ه كف ارة: ")عليه السنم( فقاال الصيب  

 األطفال مالعبة* 

ٰ م لووم علس اإلســـنم لك د مرَ  ما إ  إضـــافة  لطفولةا ملرحلة الوالد ن اف
 ومقامه شـــــــــ طه  رتك ل  - األم   وك ا - لألب بدَ  فن األو د  مع التعاما ت

 إ  لينوال ت عاجمل ت الناا مع التعاطي ت ع ره  ســـــتدعيه ما با ا  ت اعي  
 النيب   َينهب ما وه ا ورمحة  وحنا  عطف بكا   فينعبه الولد طفولة مســـــــــتوى
 فليتصابَ  صيب   عنده كا   من: "قوله ت )صلس هللا عليه وآله وسلم( األعظم

 .(2)"له
 .(3)"صبا ولد له كا   من: ")عليه السنم( املسمنؤ لمف وعن

                                                 
 .٢11ص السابق، المصدر (1)

 .٢03ص ،15ج الشيعة، وسائل العاملي، الحر (٢)

 .السابق المصدر (3)
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 التصـــايب املســـل ؤ مبرلى )صـــلس هللا عليه وآله وســـلم( النيب   مارا وقد
 لسع الســــــــنم عليٰ ا واعســــــــؤ واعســــــــن  بو رلوه حين ا وولك لألطفاال
 .(1)"لطت ا العدِّ   وطِّعمَ  مجلك ا  اجل ا طِّعمَ : " قوال وهو ظٰره 

 ه ه ت االطف مع اإلجيايب   التعاما ت اإلســــنم اوصــــيات من مجلة ه ه
 .معه السليب   التعاما ت اوصيااه وإليك املرحلة 
 اإلطســــــا   وبنا  االنا لرتبية واعا  ابارك هللا قبا من األطبيا  بعث لقد
 ه ا يةارب ل ا من - الكرل القرآ  وخاصـــــة - األطبيا  كتب  مجيع واســـــعس
 مل ال ٰ سا اإلط م ار   وإ    العامل  إصنا  تم   اإلطسا  برتبية ألط ه اإلطسا  

 وإ    آخر  كائن  ول حيوا  لو شيطا  م ار   اساو ٰا   ابجملت عات اربيته اتم  
 مفيد كائن  لو مللك منفعة ل ة ا اهيٰا   لل جت عات املرتيب   اإلطسا  منافع
 .آخر

 األطفال مع اخلاطئ التعامل

 نم كبف  هبامش  م  ســــــــ ح األو د ســــــــن   صــــــــغر ل    الناا بعض  ظن  
 رو  ت ث     املرحلة ه ه ت األو د ل    لســـــــــــاا علس حســـــــــــاب  بن التعاطي
  كو  لطفاا ل    هو الد ني ة النصو  ت ورد ما ل    إ    معٰم  التعاما بنوعي ة
 شـــخصـــي ته اكو   ت لثر له  كو  مم ا األو  ســـنوااه ت والتلق ي  الت ث ر شـــد د

                                                 
 .٢85ص ،٤٢ج األنوار، بحار المجلسي، (1)



 ةوالرتبي فقه األرسة  ....................................... (70)

 
 مع عاماالت ت األمور من مجلة ا تناب إ  اإلســــــنم دعا ل ا املســــــتقبا؛ ت

 :منٰا ط كر األو د 
 

 الوعد يف اخُلْلف -1

 ه ا ل    منٰم ناا ظ هبا   فو    ث   كثفة   بوعود الطفا الوالدا   َعِّدُ  فقد
)صلس هللا  ألكرما النيب   ل    إ    سن ه  صغر أل ا شخصيته اكو ن ت  سث ر  

 الطفا    أل وولك األطفاال؛ وعد ت الُْلف عاقبة من ح  ر عليه وآله وسلم(
  بُعد ا  طظرة وهي ومصـــــدره  رحتقه ســـــبب لا  ا لســـــاا علس والد ه إ   نظر
 النظرة جمحب طكسة فإ    وعدمها  الوالدا  لخلف فإوا الطفا  طفس ت كبف

 والد ه إ   نظر الولد ل    إ  ابإلضـــــــــافة ه ا. الطفا ه ا كيا   ت ســـــــــتكو 
 عدم ه ب وعداه ال ٰ ابلوعد ُخلفٰ ا فيســـــــــــب ب األو   القدوة لا  ا علس
 قــاال نــاه من. عنــده األو  ابلقــدوة الثقــة فقــد ل  بعــد النــاا أبقواال الثقــة

 لحب وا: "- عنه ورد ما ت - )صـــــــلس هللا عليه وآله وســـــــلم( الكرل رســـــــولنا
م  م؛ ففوا شــــــيلاا  وعدمتوهم وإوا وارمحوهم  الصــــــبيا   لط كم إ      رو    فإا 
 واعد إوا: ")صــلس هللا عليه وآله وســلم( عنه آخر حد ث وت  (1)"ارحتقوام
 إوا: ")عليه الســــــــنم( اعســــــــن ليب اإلمام وعن. (2)"فلينجو صــــــــبَيه لحدكم

                                                 
 .٢01ص ،15ج الشيعة، وسائل العاملي، الحر (1)

 .1٧0ص ،15ج الوسائل، مستدرك الطبرسي، (٢)
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م  م  ففوا الصــــــبيا  وعدمت  و ا   عو   هللا إ    ارحتقوام  ال  ن لط كم  رو  فإا 
 .(1)"والصبيا  للنسا  كغ به  لشي   غ ب ليس

 داألوال بني املساواة عدم -2

 األو د بؤ التفر ب من البيك لها عن الواردة النصـــــو  بعض حَ رت
 رســـــوال ل    دور  فقد .ولك ت األو د بؤ املســـــاواة إ  داعية اٰب ة إظٰار ت
 وارك لحدمها  فقَبا ابنا   له ر ا إ  طظر )صــلس هللا عليه وآله وســلم( هللا

. (2)"بينٰ ا ســـاَوْ كَ  فٰن: ")صـــلس هللا عليه وآله وســـلم( النيب   فقاال اآلخر 
 ســنم()عليه ال الباقر اإلمام والده عن )عليه الســنم( الصــادق اإلمام و نقا
 ل    مع الســــكر  له و كســــر فخ ه علس فيجلســــه ولده بعض  ُداٰر كا   لطه
  صنعوا  : "بقوله ولك )عليه السنم( اإلمام و عل ِّا آخر  ولد ت كا   اعب  
 إ  إشـــارة  (3)..."امتثا ا  إ    ســـورة هللا لطوال وما وإخواه  بيوســـف فُعا ما به

فك والتف ــيا الا    ا هت ام طتيجة له  وســف لخوة حســد  مَيوه ل ٰا الن 
 .)عليه السنم(  عقوب النيب   لبوه به

                                                 
 .٢0٢ص السابق، المصدر (1)

 .8٤ص ،٧٤ج األنوار، بحار المجلسي، ٢

 .٧8ص السابق، المصدر 3
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 البنات عل  البنني تفضيل -3

 ثساألط  قف مبدل من اإلانث علس ال كور اف ـــــــــــيا اإلســـــــــــنم ورفض
 له كا   من: ")صــلس هللا عليه وآله وســلم( النيب   فعن و ودها  من والتشــاؤم

ْنٰا  ومل  بدها فلم لطثس  ِّٰ  .(1)"اجلن ة هللا لدخله عليٰا ولده  ـُْسث ِّر ومل ُ 
 النيب   نع ما منٰا عد دة لحاد ث ت األو د طعم البنات اإلسنم واعترب

 ٰوات جمُ  ُملطفـات  البنـات  الولـدُ  طِّْعمَ : "وآلـه وســـــــــــلم( )صـــــــــــلس هللا عليـه
 .(2)"مبارَكات ابكيات  ُمسطسات 
  واحدة ابنة له كاطك  من: ")صلس هللا عليه وآله وسلم( عنه اعد ث وت
 .3"ضيافة وللف بدطة  وللف غووة  وللف ُحج ة  للف من خفاا  كاطك

 بركة البنت* 

 البيك ت اتالبن و ود  ســــــــب بٰا الت املنئكة بركة اإلســــــــنم طيب   ولخرب
  طولك إ    ناتالب فيه بيك من ما: ")صــــــلس هللا عليه وآله وســــــلم( النيب   فعن
 ملنئكةا حتفرة  نقطع و  الســــــ ا   من ورمحة بركة عشــــــرة اثنتا عليه  وم كا  
 .(4)"سنة عبادة وليلة  وم كا    ألبيٰنَ   كتبو  البيك ولك من

                                                 
 .118ص ،15ج الوسائل، مستدرك الطبرسي، 1

 .115ص السابق، المصدر (٢)

 .السابق المصدر (3)

 .11٦ص السابق، المصدر (٤)
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 بالبنت البدء* 

  لبه ما  وحت   ل  ل   ر د حين ا اببنته الوالد  بدل ل  اإلســـــــــــنم ودعا
 السـوق  دخا من: ")صـلس هللا عليه وآله وسـلم( اإلسـنم طيب   فعن. لألو د
 وليبدل و    ا قومٍ  إ  صدقة كحاما  كا   عياله  إ  فح لٰا  فة  فاشرتى
 .(1)"ال كور قبا ابإلانث

 سعادة=  أّواًل البنت* 

 اكو  ل  رلةامل ســعادة من ل    )صــلس هللا عليه وآله وســلم( النيب   واعترب
 املرلة نِّ ميُْ  من: ")صــــــلس هللا عليه وآله وســــــلم( فعنه لو دها  لو ال هي البنك
 .(2)ولدها لو ال  عين"  ار ة بكرها  كو  ل 

 يّبالن مع كان البنت عال من* 

 بنتاا  عاال نمل الشــــــر ف املوقع )صــــــلس هللا عليه وآله وســــــلم( النيب   وبَؤ 
 ا   البنات من اثنتؤ لو واحدة عاال من: "- عنه ورد ما ت - قاال حين ا
 .(3)إصبعيه وضم  " كٰااؤ  القيامة  وم معي

                                                 
 .118ص السابق، المصدر (1)

 .98ص ،10٤ج األنوار، بحار المجلسي، (٢)

 .11٦ص ،15ج الوسائل، مستدرك الطبرسي، (3)
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 لطفلا أمام اخلاّصة العالقة -4

ة العنقة ممارســــــــة هو اإلســــــــنم منٰا حَ ر الت األمور ومن  بؤ الاصــــــــ 
 ت الولد  ُفســــــــــــد ولك فإ  و ســـــــــــ عٰ ا   رامها ولد املكا  وت الوو ؤ
 جيامع  " :)عليه الســـنم( الصـــادق اإلمام فعن. حتا  إ   و له وقد مســـتقبله
 وعن. (1)"لوانا  ورث مم ا ولك فإ    صيب   البيك وت  ار ته و  امرلاه الر ا
 ر نا  ل    لو بيده طفســي وال ٰ: ")صــلس هللا عليه وآله وســلم( األعظم النيب  
 ما طَفَسٰ ا و  كنمٰ ا  و س ع  رامها  مستيقظ صيب   البيك وت امرلاه غشي
 .(2)"حتاطية كاطك   ار ة لو حتاطياا  كا   غنماا  كا   إ  لبداا  لفلح

 احلياء إىل دعوة

 فعن ة الاص   العنقة عند اآلخر ن من اعيا  إ  اعنيف الد ن دعا ل ا
 ســــــرته  ليهع فلُفخِّ  منوله ت لحدكم قعد إوا: ")عليه الســــــنم( عيســــــس النيب  
 ورد ما اللطيفة اعكم ومن. (3)"الرحتق قســــــم ك ا  اعيا  قســــــم اعا  هللا فإ   
 خصــــــــاال  ثنث الغراب من اعل  وا: ")عليه الســــــــنم( الصــــــــادق اإلمام عن

 ل تٰا لح اطكنَ  من. "27"وح رَه الرحتق  طلب ت وبكورَه ابلس فاد  استتارَه
 اربية ألطفاالا  رتب   ل  جيب لح ــاطكنَ  ت ا ططنقة  اكو  ل  جيب النســا 

                                                 
 .9٤ص ،1٤ج الشيعة، وسائل العاملي، الحر (1)

 .السابق المصدر (٢)

 .9٦ص ،1٤ج الشيعة، وسائل العاملي، الحر (3)
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 كَن ل منحتماا  و بقس لح ــــــاطكَن  ت  نشــــــ  الطفا أل    صــــــحيحة؛ إســــــنمي ة
 إوا لم ا اابا ك َ    صبح قد اك ب لم ه مسع فإ  إليكَن  مشدودا  ومسعه وطظره
 .(1)"اا صاع ر نا  فسيكو  صاعاا  ر نا  واألب سوف ا  إطساانا  األمَ  رلى

 االستفتاءات

لشرعية ية من ناحية املسائل االسؤال: عل  من تقع مسؤولية الرتب

أو  األب؟و أ عل  األم لشرعوغريه من األمور احلياتية يف ا

ن تقع الوالدان منفصلني عل  م ذاإو ؟ معًانيعل  االثن

 املسؤولية؟

الولد    بلغ ل إ  ه ا من شسو  اع اطة وهي مشرتكة بينٰ ا اجلواب:
 م مل  نفصن.لث ختتص ابألب سوا  اطفصن   سنتؤ

حيرم عل   فالم التلفزيونية اليتالسؤال: ما هي نوعية الربامج واأل

 اهدونها؟بنائهما يشأالوالدين ترك 

ابملنكر  كا ما  نات انشلتٰم طش ة د نية صاعة مما  ت  ن األمر  اجلواب:
والنٰي عن املعروا وطشر األفكار ا دامة والصور النعية املثفة 

                                                 
 .15٧ص المرأة، مكانة (1)
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وكا ما  و ب ا يطاط الفكٰر واللقي   للشٰوات الشيطاطية
 لل شاهد.

أو  وقعهالبنت يف فحص مأو  دالسؤال: هل جيوز لألب مراقبة الول

 نًا له؟لريى مع من يتحدث صواجلوال 

 ر مات.جيوحت مبقدار ال رورة في ا  توقف عليه صياطته من اٰ اجلواب:

ينكرون  درسون ال يؤمنون بدينالسؤال: مدرسة أوربية يف مالكها م

ملسلمني جيوز إبقاء الطالب ا أمام التالميذ وجود اهلل، فهل

 حمتمل جدًا؟ بها، رغم أن تأثرهم بأساتذتهم

   جيوحت  وويل الطفا  تح ا كاما املسسولية عن ولك. اجلواب:

 آلباء؟السؤال: ما هي حقوق األبناء عل  ا

  نفب عليٰم مع اعا ة.و     سن اربيتٰمل اجلواب:

 نه األحكام الشرعية؟السؤال: هل جيب عل  األب تعليم اب

 طعم مبقدار ما  توقف عليه انشلته طش ة د نية صاعة. اجلواب:
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عظمها املواد أالدنا بأنواعه ومن انتشر الفساد يف ب السؤال: قد

شكل س احلكومية واألهلية باملخدرة، وعم انتشارها املدار

 ريًا عل  أوالدنا يفوبدأت تشكل خطرًا كب ،ملحوظ

 لسمومل  أوالده من خطر هذه اذا خاف األب عإاملدارس، ف

قي خالكالفساد األ احتمل وقوعهم يف فساد آخرأو 

ألب يف دارس فما هو تكليف اجدهم يف هذه املنتيجة لتوا

إىل  هابن عدم السماح هلم بالذأمثل هذه احلالة؟ علمًا 

هم يف سالمية قد يوقعإس هذه املدارس مع عدم وجود مدار

العليا  خذ الشهادةأهم من ألنه يعين حرمان ،حرج شديد

ن حمرتمة يكسبون م اليت تؤهلهم للحصول عل  وظيفة

 ورائها معاشهم؟

ايرافه  إ   سدٰخنقه و ل   صو  الولد ع ا  فسد لوا ب الويل  جلواب:ا
  إ  را ات الكفيلة حبصوال األمن من اجنرارهمكن اختاو اإللفلو 

فهم غلو  الفساد لو دخا املدرسة ـ ولو بتكليف بعض املدرسؤ
ما مع و ود لدخاله فيٰا  و إإبرشاده ومراقبته بصورة مست رة ـ  احت له 

قي من فساده وايرافه  ر ا  ولك فن جيوحت  وليسك خوا حقي
 الرغبة ت اعصوال علس الشٰادة والوظيفة مما  رخص له ولك.
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ا احلرص وبا وأمريكا وأضرابهمالسؤال: هل جيب عل  املكلف يف أور

ة هي لغة بار أن اللغة العربيعل  لغة أوالده العربية، باعت

دي ها سيؤن اجلهل بالقرآن الكريم والتشريع، كما أ

ملدونة ر التشريع األساسية ااجلهل مبصادإىل  مستقباًل

 قص دينه تبعًا لذلك؟بها، فتقل معارفه الدينية وين

ليه ت لدا  فرائ ٰم إإ ا جيب ل   عل ٰم منٰا مبقدار ما  تا وطه  اجلواب:
الد نية  مما  شرتط ل   كو  ابللغة العربية  كقرا ة الفا ة  والسورة  

ا إو ت الصلوات الوا بة  و  جيب الوائد علس ولك  واألوكار
عية ليه من املعارا الد نية والتكاليف الشر إلمكنٰم اعلم ما  تا و  

ابللغة األ نبية  طعم  ستحب اعلي ٰم القرآ  اجمليد  با  نبغي 
اعلي ٰم اللغة العربية بصورة متقنة  ليت كنوا من التوو د من املنابع 

اإلسنمية بلغتٰا األصلية  وت مقدمتٰا  لغة األساسية لل عارا 
صلوات )القرآ  العو و والسنة النبو ة الشر فة  وكل ات لها البيك 

 .(هللا وسنمه عليٰم

ل  ع غراض ابنتها حرصًاأالسؤال: هل جيوز لألم ان تفتش يف 

 ذنها؟إ دون من عامًا ١٥مصلحة الفتاة البالغة 

 جيوحت  ا و  لألب.   اجلواب:
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صغر أنه بن األصغر عل  أساس أسؤال: هل حيق لألهل معاملة األال

ه إال يف أن يعمل حبقوق من يف البيت يعين ليس له احلق

 باالستشارة؟

    ب  م ولك ولكن    نبغي له ا ستبداد برل ه. اجلواب:
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 ضرب األوالد وتأديبهم

 اربية ت وا بتدائي ة األو  الوســيلة هو ال ــرب  كو  ل  اإلســنم رفض
 فســاد مشــكلة ا ِّ ع وحيدة كوســيلة  قَبِّله با ابملطلب   رف ــه مل لكن ه األو د 
 من. لســلي ةا الرتبية مســار ت وا ــعه حج ه من اقل ِّا خاصــة بشــروط الولد
 .ومقبوال مرفوض طوعؤ علس اإلسنم ت ال رب كا   هنا

 لو ألبا هبا مير   عصــبية حالة من األحيا  غالب ت الولد ضــرب  نشــ و 
 . الولد به قام اصر ِّا من انجتة األم  

 بد     اب األو د  مشــكلة لعنج لو  كوســيلة  ال ــرب اإلســنم  قبا مل
 هي ةوالوســــــيل. إليه  ـُْلج  ل  قبا منه لخفَ  وســــــيلة األم   لو األب ميارا ل 
عَِّره ل   ل  طا اســــــت ال ٰ األب لو األم   فإ    العاطفي  اجلفاا من بنو  ُطشــــــْ
 العاطفة ه ه فأتث علس  راهن ل   ســــــــتطيع واعنا  ابلعاطفة طفله طفس ميأل

  داخا من لولدا ليٰتو   قلينا  و ٰجره الولد  اصـــر ا من اطوعا ه  ُظٰر حين ا
 علس  ا ت الوســــــــيلة وه ه  فعا  ع  ا ففاد  لحاســــــــيســــــــه ع ب ت كياطه
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 قاالف له  ابناا  لحدهم شــــكا حين ا )عليه الســــنم( اعســــن ليب اإلمام لســــا 

 .(1)"ُاطِّاْ  و ... واهجره ا ربه  : ")عليه السنم(
 طوال  ُسد ِّٰ   كي  ا جرا  ت اإلطالة بعدم )عليه الســنم( اإلمام وانبيه

 .الولد قلب قسوة إ  املدة
. معه كنمابل الولد إرشــــــــاد  نجح ومل العاطفي   العنج ه ا  نفع مل فإ 

 .العنج هبا ايصر كوسيلة  ال رب أيي هنا
 ت ت ثفال ت فعالي ة وله حســــناا  ال ــــرب  كو  هبا لمور مراعاة مع لكن

 .العكس  كو  وبدواا الولد

 املؤثِّر الضرب شروط

 طفسي   راوا   بسبب   الت د ب  بقصد ال رب  كو  ل : األو ال الشرط
 وعصبية.و األم من غ ب لوما  شعر به األب 

ا والعقاب ال ـــرب ه ا ل    الولد  فٰم ل : الثاق الشـــرط  ســـببب هو إ  
 وطبه نم الولد خوا ليكو  ب لك و ســـــــــعس اراكبه  ال ٰ الاطئ اصـــــــــَرفه

 األم   ول األب من كا   إ  فالوا والداه  لو والده من   له املراقب ورب ِّه
 علس ارَب  لو ما خبنا  غيبا   حين ا ال طب ســــيكر ِّر الولد فإ    ال طب دو 

 اراكاب عن اا رادع ســــــيكو  فإط ه  فعا  ما ت  راقبه هللا ول    وطبه من الوا

                                                 
 .393ص والتربية، الوراثة بين الطفل الفلسفي، (1)
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  طبال من الوا ل    إ  إضــــــــــــافة الوالد ن  غياب مع حّ القبيح الع ا

 من واال وعدم الشـــــــجاعة صـــــــفة علس  افظا  اإل ي ة ابملراقبة والشـــــــعور
 لرتبو  ةا املنحظة ه ه إ  )عليه الســـــنم( املسمنؤ لمف لشـــــار وقد. اآلخر ن

 .(1)"وطبه إ    خَيفْ  و  ربَه إ    لحدُكم  رُ َو     : "قوله ت
 الوا  َ ل من - قلناه ما إ  )صـــلس هللا عليه وآله وســـلم( النيب   ولشـــار

 و ا" )صـــــلس هللا عليه وآله وســـــلم( بقوله - الوالد ن من  كو  ل   نبغي  
 .(2)"شر ِّه خمافة ُلكرم ملن و ا  وره  خمافةَ  ُلطيعَ  ملن

 انبيٰه الغرضف به  رفيقاا   كو  با ضربه ت  بالغ   ل : الثالث الشرط
  تحق ب اب الشد دة  القسوة مع  تن م   وه ا عنه  لفاد  فعا ما قبح إ 

 ســلا ين اح ه ا إ  )عليه الســنم( الصــادق اإلمام طَبه وقد. برفب ابل ــرب
 .3"وارفب ستة لو مخسة: "فقاال الصيب   لدب عن

 ارمبَ : )عليه الســـــــنم( الصـــــــادق لإلمام قاال لحدهم ل    لخرى روا ة وت
 .جُيرم ما بعض ت الغنم ضربك
 ا ربه؟ وكم: )عليه السنم( قاال -
ا: الر ا قاال -  .مائة ضربته رمب 

                                                 
 .389ص الطفل، الفلسفي، (1)

 .38٤ص السابق، المصدر (٢)

 .3٤0ص ،1ج بيروت الزهراء، دار منشورات المنهاج، تكملة مباني الخوئي، (3)
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 حد  : "قاال ث   مراؤ  ولك لعاد!! مائة؟ مائة: )عليه الســـــــــــنم( قاال -
 !".هللا ااب الوان 
 اضربه؟ ل  يل  نبغي فكم: الر ا قاال -
 .واحداا : )عليه السنم( ف  اب -
 إ    يلاا شــ يل ارك ما واحداا  إ    لضــربه   لق   علم لو وهللا: الر ا قاال -
 .لفسده
 .فاثنؤ: )عليه السنم( قاال -
 ث   مخســــــــــــة  بلغ حّ مياكســــــــــــه فبقي! هنكي هو ه ا: الر ا قاال -
 قمف  ل رم ما حد   ادٰر كنك  إ  إســـحاق ف: "فقاال )عليه الســـنم( غ ـــب
 .(1)"هللا حدود اـَْعدُ  و  فيه اعد  

 الضرب ضريبة

 مالي ة ر بةضــ اإلســنم فرض املرب ا ب ــربه الولد إ  ا  عدم علس وأتكيداا 
 طعرض لي  ما وت. اجلســـــد علس لثرها ارتك بقســـــوة ضـــــربه عند دفعٰا جيب
 .الولد ضرب بسبب املتو  بة ال رائب لحكام بعض

  

                                                 
 .3٤1 - 3٤0ص السابق، المصدر (1)
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 االستفتاءات

 السؤال: هل جيوز ضرب األوالد؟

وماا اوقف الت د ب علس إع اال القوة وال رب  احت واألحوط لو إوا  اجلواب:
    كو  برفب حبيث  لو    تجاوحت ت ولك ثنث  لدات    ل

اسوداده وت  واحته ابلنسبة للبالغؤ لو   و ب ولك امحرار البد 
 فاألحوط لووماا اركه.  شكاالإ

ني إًا ا هي قيمة الدية علمالسؤال: ما هو حكم ضرب الطالب، وم

 ارس االبتدائية؟حدى املدإعمل معلمة يف أ

ثنث ضرابت     تعدىلكا  ولك لغرض الت د ب فن جيوحت إوا   اجلواب:
 محرار الو ه فد ته د نار وطصفاإ   ولو لدى       كو  مرب حاا لو 

ما  عادله  ولو كا  ا محرار ت البد  فد ته لو  من ال هب املسكوك
ثقاال راب  املل  الد نار  ساٰو ثنثة لراب  الد نار. عل اا لثنثة 

 الصفت من ال هب املسكوك.
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ع حدى املدارس وكنت أمارس مإالسؤال: أنا كنت معلمة يف 

نت يف رجة االمحرار ولكين كدالتالميذ أسلوب الضرب ل

ز، ولكن رب التالميذ ال جتوالبداية ال أعرف بأن ممارسة ض

وى التعليم قرأت يف فتا أقل من فرتةأو  بعد سنتني

ما الب لدرجة االمحرار فطمساحتكم: ال جيوز ضرب ال

 ن؟حكمي اآل

لد نار د ة كا امحرار ت الو ه د نار وطصف وت البد  طصفه  وا اجلواب:
ثة وطصف غرام اقر باا من ال هب  والوا ب دفع املقدار املتيقن  ثن

رتضاؤه اسلو  و  جيب دفع املشكوك  ومن عرفته و ب الدفع اليه
  لسك من العثور عليه و ب التصدق بد ا عنه.لو  ومن مل اعرفيه

ذتها غفوة خأثناء الرضاعة أالسؤال: امرأة ترضع طفلها الصغري 

ن الرضيع أها من النوم اتضح ظمن النعاس وعند استيقا

طفل فلم نف الأألم عل  قد فارق احلياة بسبب وضع ثدي ا

ي يف ما هو احلكم الشرع ،يستطع التنفس ففارق احلياة

 ذلك؟

 لكفارة عليٰا اثبك عليٰا الد ة ب لك  فتدفعٰا العاقلة  مع ثبوت ا اجلواب:
 سكيناا.م  عجوت فإطعام ستؤ إوهي صيام شٰر ن متتابعؤ  ف
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ة الضرب األبن يف حالأو  جةالسؤال: كم يساوي مبلغ الدية للزو

ر قيمة سوداد البدن، الرجاء ذكاأو  امحرارإىل  املؤدي

 أليام؟هب)الغرام( يف هذه االدية حسب الوزن املتعارف للذ

طصف من ال هب ربع مثاقيا و لسوداد قي ة كا  ت الو ه فلإلإوا   اجلواب:
  محرل  صار إخ ر ومثقاال ومثن املثقاال لار   صإومثقالؤ وربع 

   كا  ت سائر اجلسم ففي كا مورد طصف ما وكر ت الو ه.إو 

 ر؟القتل يف وقتنا احلاضالسؤال: ما مقدار دية ضرب الوجه و

 ا خ رار اس ود ستة دانطف وثنثة تإوا  د ة ال رب ت الو ه اجلواب:
نار   كا  ت البد  والد إود نار وطصف ت ا محرار وطصف كا منٰا 

مثقا ا  5250راب  املثقاال وال هب و كفي ت د ة قتا الط  لثنثة 
 من ف ة وطصفٰا ت األطثس. 
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ده  مبلعقة حارة عل  يالسؤال: قمت يف حلظة غضب حبرق ابين

 عميقًا ثرًاأذا بها ترتك إي وله عل  سوء تصرفه مع عقابًا

 عملأ فماذا سنوات ٦ وانتزع اجللد واسود. عمر ابين

 الكفارة؟ رمقدا وكم ذنيب عن ألكفر

 ال هب ل ـ د ة اسوداد اجللد ت البد  جيٰو فيٰا مثقا   وربع من اجلواب:
 راب  املثقاال من الف ة.لثنثة و  مخسة عشرة مثقا ا لو 

ٰو فيٰا الرلا جيلو  ب ـ د ة اجلرا ال ٰ  سلخ اجللد فق  ت الو ه
ن وت غفمها من البد  ف  وطصف من الف ةاثنا  ومخسو  مثقا ا 

 ستربا  وميكن ا  أبا مبصاعتٰا عند البلو  علس طصف ولك مثنا 
 والرتاضي معٰا عند البلو  مطلقاا. 

لصغري خيت اأضب بسبب ابن نا فتاة حدثت لي حلظة غأسؤال: 

 مهف عل  فضربته غضيب ثارأ سنوات ٦أو  سنوات ٥يبلغ 

جب جرح صغري بسيط. هل توفمه و يف انتفاخ له فحصل

 ؟يَّة املوجبة علهي الدي الدية وما يَّعل

حد او   تهدكا  اجلرا مل  سا منه الدم ومل أيخ  من اللحم فإوا   اجلواب:
 منثقا ا م فوجيٰو فيٰا اثنا  ومخسو  وطص  من د ة النفسة ئاملاب
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 وجيٰو سالنف د ة من ئةاابمل اثنا  د تهف الدم منه ساال وإوا  الف ة
 .الف ة من مثاقيا ومخسة مائة فيٰا

  



 (89)  ....................................... ةوالرتبي فقه األرسة

 

 احلضانة

 وتربية الولد؟ السؤال: من هو صاحب احلق يف حضانة

رعا ته ت ح اطة الولد واربيته وما  تعلب هبا من مصلحة حفظه و  اجلواب:
 السنتؤ األو  من ع ره هي من حب لبو ه ابلسو ة سوا  كا  وكراا 

من  خر كلإوا  ح اطة ولدها حّلطثس  و   سق  حب األم ت لو 
لو  خافرتقك عن الووج بفسلو  بيتٰا بسبب طوا  مع حتو ٰا ويوه

ك ا وخيتص األب    اوو ك آبخر بعد مفارقة األبإوا  إ     طنق
  حؤ البلو  و شرتط في ن له حب اع اطة لإ   مبا بعد السنتؤ

  كو  عاقنا م موانا علس سنمة الولد وهللا العاصم.

 ت؟تزوجإذا  والدهالسؤال: هل تسقط حضانة املطلقة ألا

د اوو ك األم بعد مفارقة األب سق  حقٰا ت ح اطة الولإوا  اجلواب:
 وصارت اع اطة من حب األب خاصة.
ة زواجًا زوجت املرأة املطلقالسؤال: هل تسقط حضانة الطفل إذا ت

 منقطعًا؟

 اجلواب: طعم  سق  حب اع اطة ت الفرض.
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رؤية و أ جب لسقوط حقها حبضانةن نشوز الزوجة موإالسؤال: هل 

 ط للنفقة فقط؟ن النشوز مسقإم أأوالدها 

 حب اع اطة ويوه    سق  ابلنشوحت. اجلواب:
آخر  انة أوالده ألي شخصالسؤال: هل جيوز لألب التوكيل حبض

 أو ال؟

 نحتم شرعاا.الاجلواب: جيوحت له إ كا ا إ  غفه مع الوثوق هبا علس الو ه 

 م لسبعة سنوات؟أني السؤال: هل حضانة األم للبنت لسنت

  كا  األو  لألب إم لطثس و لمدة ح اطتٰا سنتا  وكراا كا  الطفا  اجلواب:
 سبع سنوات.إ      راعي ا حتياط ت ولكل

 ألبوينن له حق احلضانة من االسؤال: ما هي الشروط اليت تثبت م

 غريهما؟أو 

غفمها  ل   كو  و ل  شرتط في ن  ثبك له حب اع اطة من األبو ن اجلواب:
   فلو كا  األب كافراا والولدعاقنا م موانا علس سنمة الولد  مسل اا 

 كوم ابإلسنم واألم مسل ة اختصك لمه حب اطته  وإوا كا  األب 
 مسل اا واألم كافرة كاطك ح اطته حقاا ألبيه. 
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 ؟ةالسؤال: مت  تنتهي احلضان

 كن ألحد  انتٰي اع اطة ببلو  الولد رشيداا  فإوا بلغ رشيداا مل اجلواب:
حب اع اطة عليه  حّ األبو ن ف نا عن غفمها  با هو مالك 

ن شا  مإ   ألمر طفسه وكراا كا  لم لطثس  فله اليار ت ا ط  ام
كا  اطفصاله عنٰ ا  و ب لو تٰ ا إوا   من غفمها  طعملو  منٰ ا 

اشلة من شفقتٰ ا عليه  مل جيو له خمالفتٰ ا ت ولك  وإوا اختلفا  الن
 فاألم مقدمة علس األب.

 أنث ؟أو  انالسؤال: كم هي حضانة الولد ذكرًا ك

طثس مدة سنتؤ هجر تؤ للو  ح اطة الولد واربيته ورعا ته وكراا كا  اجلواب:
مه لمن حب لبو ه ابلسو ة  فن جيوحت لألب ل   فصا الطفا عن 

خنال هااؤ السنتؤ  فإوا اطتٰك السنتا  ا جر تا  كا  حب 
لوَد ل     فصا األب املو  اع اطة لألب فق   واألحوط استحباابا 
 عن لمه حّ  بلغ من الع ر سبع سنؤ.
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والد ل جيوز التخيري يف األالسؤال: يف حال طالق الزوج زوجته ه

يكون هناك  لوه ،كون التخيرين كان نعم مت  يإوالبنات و

ن إو ،كبارًاو أ فقة األب صغارًاخيار لألوالد والبنات دون موا

 م جيوزأألبوين كان نعم هل التخيري يكون فقط ل

كان جيوز  نإو ،ود األبوينالتخيري يف غري األبوين مع وج

وهل هلم  ،عليهم من األب التخيري هل بهذا تسقط الوالية

ن أوهل هلم  ثناأأو  يهم ذكوربأحق يف طلب النفقة من 

 بيهم؟أيرثوا 

عد البلو  الشرعي ما بلك اال الطفا سنتؤ و إاع اطة لألب بعد  اجلواب:
ا و  غفمه ولاألم  ولفاليار للولد والبنك ت السكين مع األب 

و  ة ألحد علس البالغ ومع ولك جتب النفقة علس األب بشروطٰا 
 و توارثو .

راد األب أو امسة من العمريف اخل كان للمطلقني ابنإذا  السؤال:

كمة ن يلجأ للمحأألحد  فهل جيوز ،ن حيضن األبنأ

ألم دون ها جلعل احلضانة عند اغريأو  الشرعية احلكومية

 رضا األب؟

   جيوحت. اجلواب:
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بن يف ن تسلب حق حضانة االأ السؤال: إذا استطاعت األم املطلقة

ل جيب عل  هيه دون رضا األب بأاخلامسة من العمر من 

 بن سكن منفصل عن سكنه؟ن يوفر لألم واالأاألب 

   جيب. اجلواب:

بن يف اخلامسة من ن تكون حضانة االأ وافق األب املطلقإذا  السؤال:

كن فهل جيب عليه توفري س ،العمر عند أمه املطلقة

 مه؟أمنفصل عن مسكنه لألبن و

 طعم جيب. اجلواب:

حني إىل  أحق حبضانة ابنتهاصبحت تويف زوجها فأ امرأةالسؤال: 

ذكور يعيش معه أوالده ال ذا تزوجت من رجلإف ،البلوغ

ن سقط حضانتها للبنت مفهل املساكنة مع هذا الزوج ُت

 ها؟د ليسوا من حمارمجهة تعريض البنت للعيش مع أوال

   اسق  ح اطتٰا ت مفروض السساال. اجلواب:
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اب ويطلب االغرت افر يف بلدالسؤال: امرأة طلقها زوجها وهو مس

لقة وهي لولد من والدته املطوالده )أي جد الولد( استالم ا

ن الولد ف غياب أبيه علمًا أعل  حضانة ابنها يف ظر تصّر

 عمره ثالث سنوات ونصف؟

ع الوثوق بقيامه ليه مإلوكا األب اع اطة إوا  ليس للجد ولك إ  اجلواب:
رفا علس غف األم ضر إ   اهبا علس الو ه النحتم شرعاا  ولو كا  إ كا 

لغف ولك و ب علس األب إ كاال اع اطة لو  الولد لشدة اعلقه هبا
 اليٰا  ولو امتنع ا رب عليه مبرا عة اعاكم الشرعي وهللا العامل.
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رط تنازهلا ا خلعيًا وتضمن اخللع شلقت من زوجهالسؤال: امرأة ُط

ؤيتهما رن يكون هلا حق عن حضانة ابنتيها للزوج )عل  أ

 مت  شاءت( ولكن لوحظ:

عامة وحنوها ا يف احلدائق الّلإا ن الزوج ال يسمح هلا بلقائهمإ .1

 لك؟دون بيتها وحنوه فهل حيق له ذ

ل  خالف مهما وعدم حضانتها هلما عأن انفصال الطفلتني عن إ. 2

 ،سيء جدًا عليهما مصلحتهما حيث كان له أثر نفسي

أن إىل  ألماإىل  حضانتهماال لزام الزوج بإيكإفهل ميكن 

 مهما؟أن يكربا فال يتضررا باالبتعاد ع

د قة وا مل اكن اعإف  لش اا    كو  مكا  اللقا  مناسباا ل.  لوم 1 اجلواب:
العامة ويوها ك لك فن بد من ل   س ح بلقائٰا هب ا ت مكا  آخر 

    كو  بيتٰا.لو   لوم   مناسب
 كنٰا رفع  ابطفصا  ا عنٰا فيادعي ا رر الطفلتؤ كانتإوا  .٢

 قب من صحة إوا  ـ ك ة صاعة وللقاضي إ   الدعوى ب لك
اطة شراكٰا ت اع إلو  ليٰاإإلوام األب اب كاال ح اطتٰ ا  ـدعواها 

 وهللا العامل.  ولو متناوابا حسب ما اقت يه ال رورة
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 له وزوجي ٥ بشهر وحامل شهرأ ٨ي نا متزوجة وفرتة زواجأالسؤال: 

 وهناك لوالدةا حديث طفل لديهاو متزوجة فتاة مع عالقة

و يصرف نقال وهو ال يهتم بي أال طريق عن بينهم اتصال

ربعة أل لشرع حّلن اإيومني قال لي  وقبل ،ألني موظفة عليَّ

ولكن ال  ه يريد الزواج بعد سنةنأيف الزواج وعلمت منه 

يف حال غريها وأو  لفتاةعرف هل يريد الزواج من نفس اأ

ن ألي  ري موافقة عليه هل جيوزنا غأعل  الزواج و أصّر

جيوز لي  هل ،نة الطفل لين يكون حضاأطلب الطالق وأ

 م ال؟أدة الطالق وحضانة الطفل بعد الوال

و  اع اطة ح اطة الطفا لسنتؤ مشرتكة بؤ األبو ن وبعدمها اك اجلواب:
إوا   لواماا حّإك ا استحب الوو ة النفقة علس حتو ٰا    لألب شرعاا 

كاطك مت كنة مادفا  وت حاال امتناعه  ب  ا املطالبة با وطلب 
ا  من مره هللا اعل  مل  ستجب  وعلس الوو ؤ امتثاال ما إالطنق 

ورث سرة واألطفاال فإاا ااملعاشرة ابملعروا وا هت ام مبصلحة األ
خرة  وت حاال ختلف الووج عن ولك ميكن آلالسعادة ت الدطيا وا

  للوو ة مصارحة الووج ابملشاكا وا افاق معه بش اا أبسلوب  ئب
هله لن حكم مإ    كاال األمرإ  اع ر عليٰ ا حله فليتفقا علس إو 

هلٰا وليخرت كا منٰ ا واحداا من لها الرلٰ واعك ة لوحكم من 
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عليٰا عيك الوو ة ولك فل  إف  من وو ه في تثن  ما  تفقا  عليه
حا   إ وليه هب ا األمر والوصواللو  وليائٰا ملفا ة الووجلاستشارة 

  إ   صوطنا من ظلم اآلخر ن فلطس ال هللا اعا    مرض ومنصف
 سو  األمور عاقبة ولسرعٰا استيجاابا للندم. وهللا ا ادٰ.لالظلم 

 ن زيارة ابنيت؟السؤال: هل حيق خلال الطفلة منعي م

 واب: ليس له لٰ حب ت ولك.اجل

 حضانة ولدها؟ السؤال: هل تستحق األم األجرة عل 

إوا      إخ  األ رة علس ح اطة ولدها لتحب   األم اسإالظاهر  اجلواب:
غفه و ل و د مترب  حب اطته  ولو فصا األبلو  كاطك متربعة هبا

 قي ةبالولد عن لمه ولو عدواانا مل  كن عليه ادارك حقٰا ت ح اطته 
 يوها.لو 

رضاعه ة لوليدها السليم، وإالسؤال: ما حكم حضانة األم املصاب

 )اللباء وغريه(؟

او اإل اجلواب:  را ات    سق  حق ٰا ت ح اطة وليدها  ولكن   بد  من اخت 
 ـت داا به احت ا ا مع ـليه  فلو احت ا إالكفيلة بعدم اطتقاال العدوى 
 لوم التجن ب عنه. اطتقا ا اب را ا  من ثد ٰا 
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 رات البنها؟السؤال: ما حكم حضانة مدمنة املخد

ومل اكن  ا  خيف عليهإوا     نتو  الولد من األم املدمنة إ    اجلواب:
 صنحية اع اطة.

الزوجية بني  األوالد، يف العالقة السؤال: ملن الوالية واحلضانة عل 

 مسلم ومسيحية؟

 ٰكوم إبسنمه.الكافرة علس الولد الو    اثبك اع اطة للكافر اجلواب:
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 والية األب على الصيب

 غ؟ال ولدهما غري البالالسؤال: هل جيوز تصرف الوالدين مب

ما األم للولد  و مل  شت ا اصر فه علس مفسدة لإوا  جيوحت ولك لألب اجلواب:
  إاجلد لألب فلو  و  األبإ  اتصرا ت ماله من دو  لفليس  ا 

لو  لحدمها  ا ومل  شت ا علس مفسدة للولد  احت  لم ا مبا  عود 
   كرب.مواله حّللولدمها ابل رر فن جيوحت  با جيب عليٰ ا حفظ 

 بإجارته صغريال نفس يف التصرف دواجل لألب جيوز هل: السؤال

 املعامل؟ يف عاماًل جعلهأو  ما لعمل

لو  ما لع ا إب اراه فالصغ طفس ت التصرا واجلد لألب جيوحت اجلواب:
 طعم  هاووجي مثا شسوطه سائر ت وك لك املعاما  ت عامنا   عله
 ملسو ا حصوال عند طكاحه فسخ   ا وها حتو ته  طنق   ا ليس

 و شرتط. لقرب والثبوت و ٰا   املتعة عقد ت املدة وهبة للفسخ 
 األصلح اقدلو  املفسدة عن خلوه الصغف طفس ت اصرفٰ ا طفوو ت
 ت صرفٰ اا ت اقدم ما يو علس الصاا وبؤ بينه األمر دورا  عند
 .ماله
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لبالغ غري اأو    غري البالغالسؤال: ما هي حدود والية األب عل

 ل شؤونه أم يف خصوصالرشيد؟ هل للولي التدخل يف ك

البالغة و أ غري البالغإىل  بةاألمور املالية والزواج بالنس

 مةاإلقان حيدد مكان أالرشيدة البكر؟ فهل له 

مه ذلك د يف حضانة أمه أم ألكان الولإذا  ومواصفاتها

 بال تدخل الولي؟

لو  ا بلوغهاع اطة لألب بعد بلو  الطفا سنتؤ وله التدخ ا قب اجلواب:
 رشده ت مجيع شسوطه مع رعا ة ما  صلح ش طه.

خ يبلغ أ عم وجدها متويف وهلا السؤال: فتاة يتيمة األب وليس هلا

 مرها؟أ ولي هو فمن سنة ١٣من العمر ما يقارب 

   و  ة ألحد عليٰا اجلواب:

 ؟السؤال: ملن والية الطفل يف شؤونه

بيه و ده و  ة التصرا ت ماال الطفا والنظر ت مصاعه وشسوطه أل اجلواب:
يم من لحدمها  وهو ال ٰ لوصس لحدمها أب  ألبيه  ومع فقدمها للق

 كو  انظراا ت لمره  ومع فقد الوصي اكو  الو  ة والنظر للحاكم 
الشرعي  ولما األم واجلد لألم واألخ ف نا عن األع ام واألخواال 
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فن و  ة  م عليه حباال  طعم الظاهر ثبوهتا لعدوال املسمنؤ مع فقد 
 هم.اعاكم ولسائر املسمنؤ مع فقد

يعلمه صنعة مني لأإىل  ن يسلمهأالسؤال: هل جيوز لولي الطفل 

 ما؟

من  عل ه إ   لو نعةلمؤ  عل ه الصإ   جيوحت للويل اسليم الصيب اجلواب:
القرا ة وال  واعساب والعلوم النافعة لد نه ودطياه  و لوم عليه ل  

  صوطه ع ا  فسد لخنقه ف نا ع ا   ر بعقائده.

 الية األب؟تشرتط العدالة يف والسؤال: هل 

ع   اشرتط العدالة ت و  ة األب واجلد  فن و  ة للحاكم م اجلواب:
فسقٰ ا  لكن مّ ظٰر له ولو بقرائن األحواال اعد ٰ ا علس حقوق 

 ماله منعٰ ا من التصرا  و  جيب عليهلو  املو  عليه ت طفسه
 الفحص عن ع لٰ ا واتبع سلوكٰ ا.
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ينعقوق الوالد  

مع  ها بتطليق زوجته خلالفهاأمرت الوالدة ولدإذا  السؤال:

أنت ك؟ وماذا لو قالت )الزوجة، فهل جيب طاعتها يف ذل

 ولد عاق إن مل تطلق(؟

التجنب    جتب طاعتٰا ت ولك  و  لثر للقوال امل كور  طعم  لومه اجلواب:
 فعا ك ا اقدم.لو  ليٰا بقوالإعن اإلسا ة 

 أمر حيوي األم مع بنتها يفأو  دهالولد مع والالسؤال: يتناقش 

د دين، فهل جيوز لألواليومي نقاشًا حادًا يضجر الوال

مع  هب عل  الولد طخطيذلك، وما هو احلدُّ الذي ال جي

 والده؟

رائٰ ا  جيوحت للولد ل   ناقش والد ه في ا    عتقد بصحته من آ اجلواب:
ظر اقشته  فن  د  النولكن عليه ل   راعي ا دو  واألدب ت من

اليٰ ا  و   رفع صواه فوق صوهت ا  ف نا عن استخدام الكل ات 
 الشنة.
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 لعب األطفال

م حالل، أرام ا نسميها اللعابات هل هي حمأو  لسؤال: لعب األطفالا

 وكذلك بقية دم  األطفال؟

ه   تناب عنما صنعٰا فاألحوط لووماا ا لجيوحت شراؤها واقتناؤها و  اجلواب:
 ك ا ت غفها من الصور اجملس ة ل وات األرواا. 

كل األلعاب اليت عل  شو أ السؤال: ما هو حكم وجود الدم 

 حيوانات يف البيت؟

   ماطع منه ولكن  كره الصنة ت ولك املكا .  اجلواب:

ني األطفال غاأاحلاوية عل   السؤال: ما حكم بيع وشراء األلعاب

 وموسيق  باللغة األجنبية؟

   جيوحت. اجلواب:

  تصنع للعب األطفال؟السؤال: هل جيوز بيع املزامري اليت

 األطفاال. األحوط لووماا ا  تناب عن بيع املوامف الت اصنع للعب اجلواب:
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 التبّني

ن يكرب فهل جيب أ إىل  من يومه األولالسؤال: ترّبي املرأة ولداً غريبًا

صبح كبريًا أذا إ الولدب أمام هذا ن تتحّجأعل  هذه املرأة 

 اعه؟نها مل تقم بإرضأمع العلم 

بين  ولداا لل تبن ية واملتبين   صبح املت التبين غف مشرو  ت اإلسنم و  اجلواب:
 با هو ل نيب عنٰ ا ابملر ة.

ىل من إال وينجب األطف زوج الىل إ السؤال: هل جيوز هبة طفل

راءة ثواب ق مه يفأكر اسم يعود الطفل يف حالة هبته يف ذ

جيوز  يف حالة كونها فتاة هلو ،الفاحتة عل  األموات

 ها ومصافحتها؟للمتبين مالعبتها يف حالة كرب

  أبا أب واال طعم  طه ليس من األمإلحد فإ   الطفا   ميكن هبته اجلواب:
ح  تكفا األ نيب اربيته ورعا ته مع لووم اٰافظة علس طسبه و   صب

  ائر األ اطب و  جيوحت التبين  املستلوم ل يا ب لك  رماا فحك ه س
 النسب والوقو  ت خمالفات شرعية.
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 اللقيط

 ن الشارع؟خذ اللقيط مأالسؤال: ما حكم 

ف عليه حفظه سوا  اوقإوا   ستحب لخ  اللقي   با جيب كفا ة اجلواب:
مسجد ويومها ـ عجواا عن لو  لكا  منبوواا قد طرحه لهله ت شار 

خوفاا من التٰ ة ـ لم غفه  و   عترب عدم كوطه مميواا بعد لو  النفقة
 صدق كوطه ضائعاا اتئٰاا   كافا له.

 قيط؟السؤال: ما حكم املال الذي مع الل

 ما كا  مع اللقي  من ماال فٰو  كوم أبطه ملكه.  اجلواب:

 السؤال: هل جيوز تبين اللقيط؟

ه بنفسه  ولو فعا مل ارتاب ق  جيوحت لل لتق  ل   تبىن اللقي  و لح اجلواب:
 عليه شي  من لحكام البنوة واألبوة واألمومة.

  



 ةوالرتبي فقه األرسة  ..................................... (106)

 

 حج الصيب

 السؤال: هل حج الصيب جمزي له؟

اا علس ح   الصيب  مل جيوئه عن حج ة اإلسنم وإ  كا  حج ه صحيح اجلواب:
 األظٰر.

م من امليقات احلّج فبلغ قبل أن حيرىل إ خرج الصيّبإذا  السؤال:

 فما حكمه؟

يقات وكا  اع   فبلغ قبا ل   رم من املإ   خرج الصيب  إوا  اجلواب:
 فن إشكاال ت ل  حج ه حج ة اإلسنم. ـ ولو من موضعه ـمستطيعاا 

املزدلفة عد إحرامه قبل الوقوف بأحرم الصيب فبلغ بإذا  السؤال:

 فما هو احلكم يف ذلك؟

دلفة لمت  حج ه وكا  و لحرم فبلغ بعد إحرامه قبا الوقوا ابملإوا  اجلواب:
 حج ة اإلسنم ل  اا علس األقوى.

 ة حج الصيب املميز؟السؤال: هل يشرتط اذن الولي يف صح

رتط ت صحته  ستحب  للصيب  امل ي و ل       ولكن  املشٰور لط ه  ش اجلواب:
 إو  الويل   وهو غف بعيد.
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 يب غري املميز؟السؤال: هل يستحب للولي إحجاج الص

ك ا الصبي ة غف امل ي وة و  ـ ستحب  للويل  إحجاج الصيب  غف امل ي و اجلواب:
ها  ـ إ  كا   ـوولك أب   لبسه ثويب اإلحرام وأيمره ابلتلبية و لق نه إف 

ا  تناب  وجين به ع  ا جيب علس اٰرم ـقابنا للتلقؤ وإ   لّب  عنه 
كا  إوا   ـخ فإ   ك هعنه  وجيوحت ل   سخ ر جتر ده عن املخي  وما حب

وأيمره ابإلايا  بكا ما  ت ك ن منه من لفعاال  ـسائراا من ولك الطر ب 
اع    و نوب عنه في ا    ت ك ن  و طوا به  و سعس به بؤ الصفا 
واملروة  و قف به ت عرفات واملشعر  وأيمره ابلرمي إ  قدر عليه  

ة وك لك بقي وإ   رمس عنه  وك لك صنة الطواا  و لب رلسه 
 األع اال.

 ل  الولي؟السؤال: هل هدي الصيب غري املميز ع

ه  ولما مثن هدٰ الصيب  غف امل ي و علس الويل   وك ا كف ارة صيد اجلواب:
ا   جتب  الكف ارات الت جتب عند اإلايا  مبو بٰا ع داا فالظاهر لا 

 لصيب .ا   علس الويل  و  ت ماال ـوإ  كا  ممي واا  ـبفعا الصيب  
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ل  زيد عل  نفقة احلضر عالسؤال: هل نفقة حّج الصيّب فيما ي

 الولّي؟

   علس طفقة ح   الصيب  في ا  و د علس طفقة اع ر علس الويل   اجلواب:
كا  و  ل كا  حفظ الصيب  متوقفاا علس السفر به إوا   الصيب . طعم 

 به    السفر مصلحة له  كاطك طفقة لصا السفر ت ماله   طفقة اع
 لو كاطك حتائدة عليه.

 املميز؟ السؤال: هل جتوز النيابة عن الصيب

   أبا ابلنيابة عن الصيب  امل ي و. اجلواب:

ليه فما هو يّب املمّيز من دون إذن ومّت اإلحرام بالصإذا  السؤال:

 حكمه؟

 حرامه من دو  إو  الويل.إ   بعد بطن   اجلواب:

يصنع بولده  امليقات بالنذر فكيفل كان األب حيرم قبإذا  السؤال:

 م به بالنذر؟ملمّيز حني ارادة اإلحراغري اأو  الصيّب املمّيز

 رم الويل ابلصيب  غف   ل   رم الصيب  امل ي و ابلن ر و  ل   صح  اجلواب:
 امل ي و ابلن ر.
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اجبات احلّج ري املمّيز فأخل ببعض وحّج الرجل بولده غإذا  السؤال:

 رام؟ولد باقيًا عل  اإلحيكون فيه ال فهل هناك فرض

 بطا اع   برتكه.ارك ما  إوا     با  كم ببطن  إحرامه من األوال اجلواب:

صرفه عن  لصغري للعمرة املفردة ثمحرم األب بابنه اأإذا  السؤال:

لد عل  البلد فهل يبق  الو إىل رجعهأتكميل الطواف و

 عمرته؟ طلم تبأل العمرة ن يأتي بأعماأإىل  حرامهإ

 حرامه.إ بقس علس  اجلواب:

هل يلزم رام ولّقنه التلبية فالسؤال: طفل ألبسه والده ثوب اإلح

 ،لصحيح  يأتي بها عل  الوجه اعماله حتأالوالد متابعة 

 مع الركب؟ ن يكون هذا الطفلأم يكفي أ

ك ا      صحيحع اله حّ أيي هبا علس الو ه الل   تابع ل  بد  اجلواب:
 جين به كا  ما جيب علس اٰرم جتن به.  لبد 
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مل األم لطفل واجملنون وهل يشالسؤال: من هو الولي الذي حيرم با

 واحلاكم ومن عيّنه قيمًا؟

ه فيش ا   من  رم ابلطفا هو من  ثبك له حب ح اطتلاملختار  اجلواب:
ثبك ما اجملنو  فلم  لامل كور ن ت موارد ثبوت حب اع اطة  م  و 

 حجاج به.اإل استحباب

 ي حيرم بالطفل؟السؤال: ما هو املقصود بالولي الذ

ه الويل ال ٰ  ستحب  له إحجاج الطفا هو من له حب ح اطت اجلواب:
 سوا  لكا  هو األب لم اجلد لألب لم غفمها.
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 مخس الصيب

لبلوغ هدايا أنث  وقبل اأو  كان هدي للطفل ذكرًاأإذا  السؤال:

يا مل ن تلك اهلداألوغه مادية، وكان بعد بأو  نقدية

اخلمس عل  ذلك  تستعمل حلوالي سنتني، فهل جيب

 الطفل؟

م استع اله ت مسوطته مل  تإوا  املختار و وب ال س ت ماال الصيب اجلواب:
 قبا م ي السنة.

 الغ دفع اخلمس؟السؤال: هل جيب عل  الصيب الغري ب

إوا  ن لمواال طفلهعام علس قب ه م جيب علس ولي ه خت يس ما مير   اجلواب:
 مل اصرا ت مسوطة سنته.

ن أيصرف عليهم والدهم  السؤال: هل جيب عل  األوالد الذين

 مّر ء اليت ميلكونها واليتشياخيرجوا اخلمس عن األ

 عليها سنة من دون استخدام؟

 طعم جيب فيٰا ال س.  اجلواب:
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 السؤال: هل عل  الطفل مخس؟

و  جيب عند  مرت عليٰا سنة كاملةإوا    خي س اموالهلعلس وليه  اجلواب:
 .(رمحه هللا)السيد الوئي 

مس نقود ونريد اخل بدًاأمس نا وزوجيت نعمل ومل خنأالسؤال: 

 لتخميس فيها؟هدايا األوالد كالذهب هل جيب ا

مر عليٰا وا إ كاطك طقوداا و ب عليك خت يسٰاإوا   هداف األو د اجلواب:
وا إ وا كاطك منبس ووهبا ويومها فن جيب ال سإو   سنة كاملة

 ثنا  السنة.لاستخدمك 
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حكام متنوعةأ  

 ية األجنبية؟السؤال: هل جيوز للرجل تقبيل الصب

خن عن التل و إوا  أبا به اقبيا الر ا الصبية األ نبية فن اجلواب:
ٰ والر بة  نؤ.بلغك سك سإوا    كا  األحوط األو  اركهإو   الشٰو

ة وحمافظة صورة بنت وهي اآلن بالغ إىل السؤال: هل جيوز النظر

 عل  سرتها؟

ن  بعد كاطك الصورة   اطابقٰا وهي ابلغة لتغف  لوصافٰا فإوا   اجلواب:
الصورة ت حد  وااه  ولما لو كاطك اطابقٰا  فاألحوط إ    واحت النظر

رة   ماطع و الو ه والكف ؤ من الصإ   و وابا ارك النظر. طعم النظر
 منه.

ن ال يستقبل وال أغريه من املكلفني و أ السؤال: هل جيب عل  الولي

ليه التخلي، وهل جيب ع يستدبر بالطفل القبلة يف حالة

غري واألمساء احلسن  ب ن مينعه من مّس كتابة القرآنأ

 طهارة؟

   جيب عليه ولك. اجلواب:
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ب والطالبات لطاّلد الغربّية االسؤال: جترب املدارس يف بعض البال

ناء قص ليس مقرتنًا بالغعل  تعّلم فّن الرقص، هذا الر

ملادة وإمنا هو جزء من ا املتعارف، وليس من أجل اللهو،

بناتهم السماح ألبنائهم و الدراسية، فهل حيرم عل اآلباء

 باحلضور يف هذه الدروس؟

علس األحوط  ا ا كاطك انات الرتبية الد نية  با مطلقإوا   طعم  رم  اجلواب:
كاطك له حج ة شرعية علس  واحت إوا   مع فرض بلو  املتعل م  إ   

ا   ماطع حينل ـك   كا   قل د من  فت ابجلواحت  ـ اعل  ه  ٍ  من فإا 
 الس اا له ب لك.

 غري السن؟السؤال: ما حكم من سرق شيئًا وهو ص

 ل   ثب برضا صاحبه بتصرفه.إ      ن ما سرقه اجلواب:
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 سنوات ٨أو  ٦عندما كان عمرها  مرأة سرقت يف طفولتهاالسؤال: ا

رجاع إلكنها ال تستطيع تابت وندمت وو كربت وعندما

ها هل رادت التصدق بقيمتأا ذإصحابها فأإىل  احلاجة

 احلالية؟ أمطخرج قيمتها السابقة 

عليٰا قي تٰا ت   كاطك قي ية فإو   كاطك مثلية فعليٰا مثلٰاإوا   اجلواب:
و ل  صاال اعا ةإمكا  إولكن   جيدٰ التصدق مع    وم التلف

 صحاهبا أبٰ صورة ممكنة.لإ   بد ا

غري، فمن يضمن اجملنون مال الأو  لصيبتلف اأأو  سرقإذا  السؤال:

 ه عليه؟املال لصاحبه، وكيف حيصل صاحب

 الك اطتواعه من  ده يوها فلللو  استو  علس ماال الغف بسرقةإوا  اجلواب:
ا عة ت ماله لومته مر لو  ولك علس التصرا ت طفسه ولو اوقف
لل الك   كا  له ماال فإف  الف ماال الغف ض نه ت ومتهلوليه  ولو 

 ه.حصوال املكنة لإ   مطالبة الويل بتعو  ه منه وإ   اطتظر

  العمر؟السؤال: ما حكم من سرق وهو صغري يف

وإ  فٰو   عليه شي  كا  واثقاا برضا املسروق منه اآل  فنإوا   اجلواب:
 .بدله عليه ولو إبلقائه ت بيتهلو  ضامن برده
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