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  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  
  املقدمة 

     
   .حبه أمجعنيلى آله وصاحلمد هللا رب العاملني ، والصالة والسالم اهلادي األمني ، نبينا حممد وع    

  ...وبعد 
إنه على رغم من اهتمام دول العامل بالطفل ، وتعدد مؤسسات الدولة احلديثة القائمة على     

 التربوي اإلمهالرعايته إال أن الطفل يعاين من البؤس واجلوع والفقر واألذى البدين والنفسي ، ومن 
، خيتلف حجمها من دولة إىل عاملية هرة  حبيث أصبحت هذه املعاناة ظااالجتماعي ؛ والصحيو

أخرى ، وتؤثر عدة أسباب يف نشأا ؛ منها ما يعود إىل الوالدين ، ومنها ما يعود إىل الظروف 
واإلمكانات االقتصادية ، ومنها ما يعود إىل خصائص الطفل النفسية ، وهذه الظاهرة جديرة 

ل يف هؤالء األطفال الذين سيكونون رجال الغد  املتمثباملعاجلة ؛ ألا تتعلق مبستقبل اإلنسانية
  .ونساءه

لعدم توفر اإلحصاءات الدقيقة لوقائعها    وإذا كان حجم هذه الظاهرة يصعب تقديره يف اململكة 
يف ضوء تعاليم  إال أا موجودة  ، ومهما يكن حجم هذه الظاهرة فإا يف حاجة ملحة إىل معاجلة

        . ، ويتسع نطاقها ، ويستفحل أمرها الشريعة الغراء قبل أن تتفاقم
 ، وأن يعرض أوجه  مدى عناية اإلسالم بالطفل وتقريره حلقوقهأن يبني حياول هذا البحث    

 خطوات تنفيذيةحتديد  على أمهية الشروع يف اؤكد؛ م محاية اإلسالم للطفل من اإلساءة واإلمهال
من أي إساءة قد يتعرض  الطفل السعودي يةتستهدف محامستمدة من أحكام الشريعة اإلسالمية 

   .أو االستمرار فيها، ها تكرارعدم ن ، وتضمهلا أو إمهال 
  

                                                                        
   الباحث                                                                       



 ٢
 

  :صطلحات البحث  مالتمهيد ـ
  
  :ـ تعريف الطفل ١

الطفل بكسر الطاء مع تشديدها املولود أو الصغري من كل شيء ، أو اجلزء منه : أـ يف اللغة 
 ؛ فتستعمل لصغري اإلنسان واحليوان ، واجلزء من اجلمادات ، وتستعمل للواحد عينا كأن أو حدثا

ِو الطِّفِْل الَِّذين لَم يظْهروا علَى عوراِت النساء أَ{ : ، مثال استعماله للواحد قوله تعاىل  )١(واجلمع
 لَّكُمونَ لَعِمنؤا الْمها أَيِميعوا ِإلَى اللَِّه جوبتو ِتِهنِمن ِزين ِفنيخا يم لَمعِلي ِلِهنجِبأَر نِربضلَا يو

ثُم يخِرجكُم ِطفْلًا ثُم ِلتبلُغوا أَشدكُم ثُم { : اىل ، ومثال استعماله للجمع قوله تع )٢(}تفِْلحونَ 
  . )٣(}ِلتكُونوا شيوخا ثُم يخِرجكُم ِطفْلًا ثُم ِلتبلُغوا أَشدكُم ثُم ِلتكُونوا شيوخا 

 يا أَيها {: اىل يف قوله تعاحل عمر اإلنسان  القرآن الكرمي مرفصل: من الناحية الزمنية ب ـ 
الناس ِإن كُنتم ِفي ريٍب من الْبعِث فَِإنا خلَقْناكُم من تراٍب ثُم ِمن نطْفٍَة ثُم ِمن علَقٍَة ثُم ِمن مضغٍة 

ِإلَى أَجٍل مسمى ثُم نخِرجكُم ِطفْلًا ثُم مخلَّقٍَة وغَيِر مخلَّقٍَة لِّنبين لَكُم ونِقر ِفي الْأَرحاِم ما نشاء 
 كُمدوا أَشلُغبأن مرحلة الطفولة تلي استقرار اجلنني يف الرحم ،  هذه اآلية، فقد بينت )٤(}ِلت 

:  احللم وسن التكليف ، قال اإلمام القرطيب يف تفسري اآلية  الطفلوانفصاله منه بالوالدة إىل أن يبلغ
،  )٥( )ىن مث خنرج كل واحد منكم طفال ، والطفل يطلق من وقت انفصال الولد إىل البلوغ املع( 

ومما يدل على هذا املعىن أن اهللا سبحانه وتعاىل طلب من الرجال والنساء البالغني أن يؤدبوا أطفاهلم 
لفجر ، على االستئذان يف الدخول عليهم إذا عقلوا معاين الكشفة وحنوها يف ثالث أوقات قبل ا

يا أَيها الَِّذين آمنوا ِليستأِْذنكُم الَِّذين ملَكَت { : ووقت القائلة ، وبعد صالة العشاء ، قال تعاىل 
م من أَيمانكُم والَِّذين لَم يبلُغوا الْحلُم ِمنكُم ثَلَاثَ مراٍت ِمن قَبِل صلَاِة الْفَجِر وِحني تضعونَ ِثيابكُ

الظَِّهريِة وِمن بعِد صلَاِة الِْعشاء ثَلَاثُ عوراٍت لَّكُم لَيس علَيكُم ولَا علَيِهم جناح بعدهن طَوافُونَ 
 ِكيمح ِليمع اللَّهاِت والْآي لَكُم اللَّه نيبي ٍض كَذَِلكعلَى بع كُمضعكُم بلَيوكلف اهللا من ،  )٦(}ع

                                        
   .٤/٧ ، والقاموس احمليط للفريوز آبادي ٤/٢٦٨١انظر لسان العرب البن منظور  )١(
   ٣١/سورة النور  )٢(
   .٥/سورة احلج  )٣(
   .٥/سورة احلج  )٤(
   .١٢/١٢اجلامع ألحكام القران  )٥(
   .٥٨/ سورة النور  )٦(



 ٣
 

وِإذَا بلَغَ { :  أن يستأذنوا يف كل وقت على حكم الرجال يف االستئذان ، قال تعاىل  منهم احللمبلغ
 ِلِهمِمن قَب أْذَنَ الَِّذينتا اسوا كَمأِْذنتسفَلْي لُمالْح فهذا بيان من اهللا عز وجل  )١(}الْأَطْفَالُ ِمنكُم ،

ألن األطفال غري خماطبني ، وال مكلفني ،   }ليستأذنكم{ : ية السابقة إذ قال يف اآل؛ ألحكامه 
الصيب يدعى طفال : (باالستئذان إذا بلغوا احللم ، قال ابن اهليثم اهللا تعاىل ويف هذه اآلية أمرهم 

     .)٢()حني يسقط من بطن أمه إىل أن حيتلم
     
  :ـ تعريف اإلساءة ٢

، والقباحة والكراهية ، وهي يف اجلملة خالف  تعين إحلاق الضرر: أ ـ يف اللغة 
 حىت اآلن تعريف مصطلح اإلساءةيعتقد بعض الباحثني أنه مل حيسم : يف االصطالح ب ـ   .)٣(اإلحسان

اليد عرض له ، وبالثقافات والعادات والتقتباطه بالطفل ، وبنوع اإليذاء الذي يتبصورة دقيقة الر
شرات دالة على فعل اإليذاء واإلساءة ، وهلذا فاجلدل ما  مؤهمبعضملختلف الشعوب ، ولكن وضع 

 يركز على همبعضكز على الطفل نفسه يف اإلساءة ، ومنهم من يراملصطلح ، فزال قائما حول هذا 
  يركز على ثقافة التربيةهمبعض والضحية واملوقع االجتماعي ، واحلكم االجتماعي ودور املسيء

  .(4) والتأديب وعدم وضوح هذه الثقافة
    :بأاميكن تعريف اإلساءة إىل الطفل  و

خلطر من قبل شخص أو أشخاص أنيط م رعايته  تعرضه ناتج عن أو فعل مباشر ضد الطفل( 
بصورة تؤدي إىل إحداث ظروف ومعطيات جديدة حتيط بالطفل من شأنـها التأثري بصورة 

 ) .  نات الوراثية اليت حيملهاجدية على منوه الطبيعي أو منو ذكائه وسلوكه الكامن يف اجلي

                                        
   .٥٩/ سورة النور  )١(
   .٤/٢٦٨٢ لسان العرب البن منظور  )٢(
     .٣/٢١٣٨لسان العرب البن منظور  )٣(

حممد شحات . للدكتور) ي منظور سعود( رؤية حول ظاهرة إساءة معاملة الطفل   )٤( .١
ول مكافحة ظاهرة اإلساءة قاء اخلرباء حلل، ورقة مقدمة ) قرص مرن (اخلطيب 
   .م٢٠٠٤ أبريل ١٤ – ١٣، إجفند ،  الرياض يف الفترة  لألطفال



 ٤
 

سواء كان جسمياً أم عاطفياً أم ؛  للطفل اسلوك أو اجتاه ضد األطفال يسبب أذى أو أمل: (أو 
 .)١()جتماعيةجنسياً أم إساءة ا

  
  :تعريف اإلمهال : ٣

   )٢( بال راع وعدم استعماله ، ومنه ترك اإلبلترك الشيء: أ ـ يف اللغة 
اإلمهال مظهرا من املظاهر السلوكية اخلطرية ، وأسلوبا من يعد : ب ـ يف االصطالح 

أو من غري رعاية بدنية وعاطفية  الطفلالوالدين ترك : ميكن تعريفه بأنه و ، أساليب التربية اخلاطئة
      .  أو اجتماعية ألسباب اقتصادية أو ثقافية أو شخصيةحبيث يتضرر ويضيعمحاية من األذى  

 وعطفها  أمهئه وملبسه ونظافته ، وفقدانه حلنانعدم العناية بغذا الطفلمهال مظاهر إومن 
 أو اإلجابة على أسئلته بسبب  عنه لفترات طويلة ، وانشغال والديه عن تربيته وتعليمهبسبب غياا

خالفاما أو مصاحلهما اخلاصة ، وعدم محايتهما له مما يضره جسميا وخلقيا ودينيا ، أو إخفاقهما 
 ؛ كما أن اإلمهال العاطفي للطفل ميثل النوع األخطر أثرا على نفسه جاته الضروريةيف مواجهة حا

 انفعاليا ، أو بسبب مرضهما عقليا ، أو  أو أحدمها، والذي يكون دائما نتيجة عدم اتزان الوالدين
     . )٣(اضطراب صحتهما نفسيا

                                        
قرص  (ليلى الصايغأثرها على الطفل ل… أشكاهلا … مظاهرها …  اإلساءة   )١(
  .م٢٠٠١مؤمتر حنو بيئة خالية من العنف لألطفال العرب ، عمان، نيسان ).مرن

   .٦/٤٧٠١ منظور لسان العرب البن )٢(
ــ ١٨٦/عالقة الوالدين بالطفل وأثرها يف جناح األحداث للدكتور حممد علي حسن  )٣(
١٨٨.  



 ٥
 

  : وضع الطفل ومعاناته قبل اإلسالم  املبحث األول ـ
  

 ؛كاملة مما عرضه لإلساءة واإلمهالحبقوق الطفل كثري من اجملتمعات البشرية القدمية مل تعترف 
أو  ، يقتلون كل طفل ذكراً كان أم أنثى إذا مل يكن ذا بنية قوية منذ والدته فلقد كان اإلسبارطيون

 ، وكان من حق الدولة يف إسربطة أن جتتث ضعاف األطفال واملشوهني واملرضى كان مشوه اخللقة
عقب والدم ، وذلك عن طريق عرضهم على شيوخ الدولة ليقرروا ما إذا كان سيصلح جملتمعهم 

األطفال الضعفاء واملرضى يلقى م يف اجلبال ليموتوا هناك ، أما ( أم ال ؛ فمن ال يصلح من 
     .)١()األطفال األقوياء فكانوا يعودون ألسرهم ترعاهم أمهام 

 )٢()لطفل كان يعرض على أبيه وهو الذي يقرر وأده أو اإلبقاء عليهعندما يولد ا(ويف أثينا 
إىل عزل األطفال عن أفالطون يف مجهوريته فقد دعا  ، لقة الفالسفة اليونانينيعماوتبىن هذا املسلك 

أما  : (مهات يف التربية والرعاية ؛ إذ قال أمهام ، مقترحا قيام املربيات واحلاضنات مقام األ
وإما ، م تتكون إما من رجال أو من نساء لدون يعهد م إىل هيئة تتوىل شؤوندما يواألطفال فع

ومن الواجب أن يعىن ، ...مادامت املهام العامة مشتركة بني الرجال والنساء ، من اجلنسني معا
و يعهدوا م إىل مربيات يقطن وحدهن مكاناً خاصاً من  ، هؤالء املوظفون بأبناء صفوة املوظفني

 -  أو تشويه،  أولئك الذين يولدون ويف أجسامهم عيب - أما أطفال املواطنني األقل مرتبة ، ملدينة ا
  . )٣()فعليهم أن خيبئوهم يف مكان خفي بعيد عن األعني

لتمييز األطفال الذين جيب تركهم من الذين جيب تربيتهم  ( ورأى أرسطو يف كتابة السياسة إن  
، أما ما يتعلق بعدد األطفال . ية بأولئك الذين يولدون مشوهي اخللقةحيسن أن حتظر بقانون أية عنا

ِخصبة إىل ما وراء احلد املفروض  )٤(وكانت الزوجيات ،  العادات تأىب الترك الكليتفإذا كان
فإن تأثيم  ، فينبغي اإليعاز باإلجهاض قبل أن يتلقى اجلنني اإلحساس واحلياة، صراحة على السكان 
شرط احلساسية ، دم تأثيمه ال يتعلق كالمها على اإلطالق إال ذا الشرط هذا العمل أو ع

  .)٥()واحلياة

                                        
   .١٢٠/دراسة مقارنة لتاريخ التربية لعبد الغين عبود  )١(
   .٤٤/  تربية الطفل بني املاضي واحلاضر لفتحية حسن سليمان )٢(
  .٣٦٠/ فؤاد زكريا ترمجة ودراسة الدكتور،  مجهورية أفالطون  )٣(
  .مبعىن األسر الزوجية )٤(
  .٢٨٤/ ترمجة أمحد لطفي السيد، السياسة ألرسطو طاليس  )٥(



 ٦
 

وإىل هذا يشري القران الكرمي يف  ،  أمر فرعون مصر بقتل كل مولود ذكر لبين إسرائيل  ويف مصر
 يذَبحونَ أَبناءكُم ويستحيونَ وِإذْ نجيناكُم من آِل ِفرعونَ يسومونكُم سوَء الْعذَاِب{  :قول تعاىل 

 ِظيمع كُمبن رالء مِفي ذَِلكُم بو اءكُمفكان فرعون يذبح األطفال الذكور، ويبقي  )١(}ِنس ،

  .)٢( وعرب القران عنهم باسم النساء على اعتبار املآل، اإلناث 
 من أبسط حقوقها ، فقد عومل  يف أوروبا ـحرمت الطفولة عموما(  القرون الوسطى ويف  

، ورا مصغرة منسوخة للرجال والنساءاألطفال كاليافعني ؛ فكانوا يف مأكلهم وملبسهم وملبسهم ص
ولقد عومل الطفل وفق املبدأ القائل بأن الشر كامن يف طبيعته ، وعلى ذلك فإن الطفل يرهب 

 القاسية ال أطفال العامة ، وال أطفال ويعاقب وحيرم لكي يطرد الشر منه ، ومل ينج من هذه املعاملة
     .)٣( )النبالء يف القصور

وغريها قتل أوالدهم أو بعضهم ؛ ففي كان جيب على اآلباء يف كثري من الشعوب البدائية و  
استراليا مثال كانت بعض العشائر تقتل أوالدها يف بعض احلاالت اخلاصة العتبارات دينية أو 

لجأ قبل اإلسالم إىل قتل األوالد بعد والدم عض القبائل العربية تت ب كانكما ، )٤(اقتصادية
لرغبة يف التخلص من واجب التربية ، دون تفرقة بني الذكور واإلناث حتت تأثري الفقر وا، مباشرة 
 نحن والَ تقْتلُواْ أَوالدكُم خشيةَ ِإمالٍق{  :ذه التقاليد يشري القران الكرمي يف قوله تعاىل وإىل ه

تقذف األنثى حية يف ،  البنات ندووا يئوكان ، )٥(}طًْءا كَِبريا نرزقُهم وِإياكُم إنَّ قَتلَهم كَانَ ِخ
،  أو من خلق إله غري آهلتهم  ،حفرة معدة بعد الوالدة بدافع أن البنت رجس من خلق الشيطان

 يف قسمة نتاج األشياء إىل قسم طاهر زكي عقيدم وفق وأن خملوقا هذا  شأنه ينبغي التخلص منه
 وقسم كانوا يعتقدون أنه مدنس ورجس ينسبونه إىل اهللا ، ينسبونه آلهلتهم ويعدونه من خلقها

 حيرمون بقاءها ويرون اوحيرمون على أنفسهم االنتفاع به ، ومنه اإلناث فكانو ) تعاىل عن ذلك(
وكَذَِلك زين ِلكَِثٍري من الْمشِرِكني قَتلَ { :قال تعاىل  ، )٦(أن واجبهم يقتضي التخلص منها

                                        
   . ٤٩/سورة البقرة  )١(
  ١/٣٨٥امع ألحكام القرآن  للقرطيب اجل )٢(

   .١٣/تربية الطفل بني املاضي واحلاضر لفتحية حسن سليمان  )٣(
   .١٣٩/وايف األسرة واجملتمع لعلي عبد الواحد  )٤(
  .٣١/سورة اإلسراء  )٥(
   .١٤١/ األسرة واجملتمع للدكتور علي وايف  )٦(



 ٧
 

 مهكَآؤرش الَِدِهمقال تعاىل ،)٢(  حسن هلم الشياطني وأد البناتأي: قال ابن جرير  ، )١(}أَو 
يصور ذلك ، إىل جانب هذا احتقارهم لألنثى  )٣(}ِبأَي ذَنٍب قُِتلَت *  سِئلَت املوءودةوِإذَا { :
وِإذَا بشر أَحدهم ِباُألنثَى ظَلَّ وجهه مسودا وهو كَِظيم يتوارى ِمن الْقَوِم ِمن {  :قران الكرمي ال

  .)٤(}ما يحكُمونَ سوِء ما بشر ِبِه أَيمِسكُه علَى هوٍن أَم يدسه ِفي التراِب أَالَ ساء 
لُ الطفل منذ الوالدة ِمالنصرانية سادت يف أوربا فكرة تحوقت ظهور  ويف القرون الوسطى   

هدمها اإلسالم يف  وأنه حباجة إىل أن يطهر منها ، وهي فكرة ، )٥(مسئولية خطيئة آدم علية السالم
لَت لَها ما ِتلْك أُمةٌ قَد خ{ : تعاىلوبقول اهللا ، )٦(}والَ تِزر واِزرةٌ ِوزر أُخرى {  : قول تعاىل

 قبول  أعلن اهللا تعاىل يف كتابه بل)٧(}كَسبت ولَكُم ما كَسبتم والَ تسأَلُونَ عما كَانوا يعملُونَ 
 ومل ، )٨(}ِه وهدى ثُم اجتباه ربه فَتاب علَي* وعصى آدم ربه فَغوى { :توبة آدم علية السالم 

وأول ، إال يف النصف الثاين من القرن التاسع عشر ... اية األطفال محاية قانونية مح( روبا تعرف أو
 وأيتام وذوي عاهات ،قانون فرنسي نص على وجوب محاية األطفال وتقسيمهم إىل مهملني 

مل يصدر  إال حوايل سنة ـ  وعمال قصر يعملون يف املصانع واملعامل ولقطاء وجمرمني أحداث
  . )٩()م١٨٧٤
  

  

                                        
   .١٣٧/سورة األنعام  )١(
  .٨/٥٣ جامع البيان عن تأويل آي القرآن البن جرير الطربي  )٢(
  .٩- ٨/ سورة التكوير  )٣(
  .٥٩- ٥٨/ سورة النحل  )٤(
 ، عوكتاب األسرة واجملتم، ٢/٥٣ وزمالئهالتربية وطرق التدريس لعبد الرمحن النحالوي  )٥(

  .١٣٩/  للدكتور علي عبد الواحد
  .١٨/ سورة فاطر  )٦(
  .١٣٤/ سورة البقرة  )٧(
  .١٢٢- ١٢١/سورة طه  )٨(
 حماضرات رابطة اإلصالح االجتماعي مبصر اليت ألقيت يف  اجللسات الثالث ملؤمتر الطفل،  )٩(

  .٦/ألمحد فهمي العمروسي بك ، حملة تارخيية يف تنشئة الطفل : حماضرة 



 ٨
 

  :حجم اإلساءة إىل الطفل يف العصر احلاضر : املبحث الثاين 
  

؛ يشبه إىل حد كبري وضعه القدمييف البالد الفقرية وكثري من البالد النامية إن وضع الطفل اليوم 
رات حقوق الطفل ، افعلى الرغم من ارتفاع األصوات اليت تدعو إىل العناية بالطفل ورعايته ، وقر

 يتعرض لإلمهال واإلساءة ، يعرب عن ذلكإىل اليوم ولية إال أن الطفل ال يزال دت الوجهود املنظما
 ضمنة واقع الطفل البائس يف ) مأساة الطفل العاملية ( : بعنوان األستاذ شهاب الدبوين يف مقال

امية حيثما توىل وجهك يف البالد الفقرية وكثري من البالد الن: (  يقول؛ إذ العصر احلاضر باألرقام 
واألقدام احلافية ال تكاد ، اجلوع مرسوم على الوجوه الربيئة ...ينتشر احلرمان والبؤس والشقاء 
، واجلشع، واألنانية ، والبطش ،أطفال اإلنسانية مبتالة بالقسوة ...تقوى على محل األجسام النحيلة

 -  من العامل - كل مكان واأليتام واجلياع واحملرومني يف ...العامل يرزح كله حتت الظلم االجتماعي
عامل الكيميائية امل هذا إىل جانب - حيث جتتاح األمراض الفتاكة أعدادا كبرية من هؤالء 

  .)١() واألساطيل احلربية اليت تصدرها الدول الغنية كل موسم على شكل هدايا
هي فترة فهي أساس تكوين حياة اإلنسان ومستقبله ، و؛ الطفولة هلا أمهية عظمى الكل يدرك أن    

ذه املرحلة  ويتجلى اهتمام العامل، تجيب لعوامل التأثري احمليطة وتس، تنتفع بالتوجيه ، بناء متكامل 
من عمر اإلنسان يف نداء األمم املتحدة بشأن اإلعالن العاملي حلقوق الطفل الصادر يف العشرين من 

وحق ، ية والتعليمية م والذي نص على حقوق الطفل الصحية والتربو١٩٥٩شهر نوفمرب سنة 
، م بعام الطفل ١٩٧٩احلياة ، وبعد عشرين عاما اختذت هيئة األمم املتحدة قرارا بتسمية عام 

بعد أن رفعت املؤسسات ،  إىل هذه املرحلة وجذب االهتمام، عناية بالطفولة لتوجيه األنظار إىل ال
ودراسات علمية ،  بإحصاءات مذهلة مرفقة،  األطفال يف كافة أرجاء العامل تقاريرها ناملعنية بشؤو

وتدعو هذه الدوائر ذات العالقة إىل ، عن وضع الطفل املتردي يف كثري من اجملتمعات ، خمتلفة 
  .)٢(وتنذر بالضياع لألجيال القادمة، الوقوف يف وجه األخطار احملدقة اليت دد األطفال 

وحولته إىل برامج وخطوات ، استجابت عدد من الدول ذات اإلمكانات هلذا النداء نعم 
وهيأت ألطفاهلا أماكن ، عملية أعطت هذه املرحلة حقها يف جماالت الصحة والتربية والتعليم 

وفقا ملا تقتضيه بنود امليثاق ؛ لكن يالحظ على هذه الربامج أا حرمت ه اللعب واللهو والترفي
، وتنشئته على اخللق القومي ، الصغر الطفل التربية الدينية وأمهلت غرس مبادئ الدين يف نفسه منذ 

                                        
   .١٠٣/جملة منار اإلسالم  )١(
   .١٠١/جملة منار اإلسالم ، ب الدبوين بقلم األستاذ شها، مأساة الطفل العاملية : مقال  )٢(



 ٩
 

مما أدى إىل نقص خطري يف التربية والتكوين يعاين من آثاره كثري من اجملتمعات اليت حرمت نعمة 
فعاشت القلق النفسي و االضطراب االجتماعي ، اإلميان والتوحيد ، وفقدت االطمئنان النفسي 

  .بأبشع صورمها وأشكاهلما
ري من الدول النامية حترم الغالبية العظمى من أطفاهلا  من أدىن حقوقهم ويف الدول الفقرية وكث   

ويعانون ألوان البؤس ، اإلنسانية ، فهم يعيشون حتت وطأة اجلوع والعرى والظلم االجتماعي 
  .واحلرمان

 أن يكون جلميع األطفال     (ن األمني العام لألمم املتحدة      أنا. كما يقول كويف أ     إنه من الضرورة       
انعقاد مـؤمتر  أمثرت السنوات اليت تلت قد ـ وق يف النمو والتمتع بالصحة والسالم والكرامة  احل

إذ اخنفض عدد األطفـال  : عن خليط من النتائج م ـ  ١٩٩٠القمة العاملي من أجل األطفال عام 
 الذين ميوتون دون سن اخلامسة مبقدار ثالثة ماليني طفل ، ويرجع قدر كبري من الفضل يف ذلك إىل   

برامج التحصني واجلهود املخلصة اليت تبذهلا األسر واجملتمعات احمللية ، ويف الدول النامية اخنفـض               
 مليون ، وزاد عدد     ٢٨عدد األطفال دون سن اخلامسة الذين يعانون من آثار سوء التغذية مبقدار             

لى كـزاز    دولة من القضاء ع    ١٠٤ دولة ، كما متكنت      ١٧٥الدول اخلالية من شلل األطفال على       
 ماليني طفل ما زالوا ميوتون سنويا مـن         ١٠املواليد اجلدد ، ورغم هذه املكتسبات هناك أكثر من          

 مليون طفل يرزحون حتت نري الفقر ، إضـافة إىل           ٦٠٠أمراض ميكن الوقاية منها ، وما زال زهاء         
ـ  )١() مليون طفل غالبيتهم من اإلناث خارج مقاعد الدراسة          ١٠٠وجود أكثر من     ك عـن   ناهي

ضحايا فريوس نقص املناعة البشرية املكتسبة إيدز ، ففي منطقة الكارييب على سبيل املثال ال احلصر                
م ، وتعد هاييت أكثر الدول تضررا       ٢٠٠٠راشد وطفل بالعدوى يف عام       ٢١٠,٠٠٠أصيب حوايل   

علـى   و )٢() طفـل  ٤٧,٠٠٠باإلصابات يف هذه املنطقة ، ويقدر عدد يتامى اإليدز فيها حبوايل            
الرغم من أن األطفال ميثلون عنصر الثروة واملستقبل للعامل ، وال تزال نسب عالية منهم تعاين مـن                  

مـن  % ٤٣احلرمان واإلساءة واإلمهال ، ومن أولئك أطفال دول العامل العريب الذين تبلغ نسبتهم              
 UN haditat(  مليون ، فقـد أشـارت اهلابيتـات    ٣٠٠عدد سكان هذه الدول البالغ 

إىل أن ثلث األطفال الذين يعيشون يف املدن وعائالم فقراء ، ال تتوفر هلم اخلدمات                ) 2002

                                        
م لكارول بيالمي ، إصدار يونسيف ، منظمة األمم ٢٠٠٢وضع األطفال يف العامل عام  )١(

   .٦/املتحدة للطفولة 

م لكارول بيالمي ، إصدار يونسيف ، منظمة األمم ٢٠٠٢طفال يف العامل عام  وضع األ)٢(
  .   ٢٥ــ٢٣/املتحدة للطفولة 



 ١
٠ 

من % ٣٠األساسية ، وأم يتعرضون لرتاعات وحروب تؤدي إىل تفاقم ظروف الفقر ، وأن حنو               
سكان هذه الدول يعيشون مبتوسط دخل يقل عن دوالرين مما يضطر كثري من األطفال للعمل وترك 

م ، أو هجره يف مراحل مبكرة ، كما أن استمرار الرتعات العسكرية نتج عنه أثار سلبية على                  التعلي

  . )١(مةصحة األطفال ومنوهم بصفة عا
يف جمتمعاتنا العربية ، تشمل الذكور واإلناث يف كافة مراحل اءة معاملة األطفال كما أن إس   

ال يزالون  فحسب ؛ فكثري منهم )٣(ديأعمارهم ، وليست مرتبطة باملستوى الثقايف أو االقتصا
 اجنسيم التحرش  واألمراضو، فهم عرضة لسوء التغذية  حمرومني من حقوقهم اإلنسانية األساسية

األطفال العاديني بني أو يف املعاملة واإلناث منهم يف العمل والتمييز بني الذكور م ستغالهلاو
، كما أن كثريا   متاما مستوى التعليم أو انعدامهوصوالً إىل تدين، واألطفال ذوي احلاجات اخلاصة 

يف املدرسة أو يف  تعرض للعنف واإلمهال واالستغالل بكافة أشكاله وأنواعه داخل املرتل أومنهم ي
  . )٤(مؤسسات الرعاية البديلة

 الذي يعيش يف املناطق اليت تتعرض  وضع الطفل العريبكما ينبغي أال يغيب عن األذهان   
فالطفل العريب يف فلسطني  ؛  واالعتداءات العسكرية كما يف فلسطني أو يف العراقاملسلحة لرتاعاتل

 أشكال العنف أبشعمجع ومن مؤسساته اإلنسانية والدولية إىل أيتعرض يومياً وعلى مرأى من العامل 
وتعذيبه حبرمانه من كافة حقوقه اإلنسانية  ،  جسدياًتصفيتهالذي يستهدف وجوده ويعمل على 

يعانون أشكاالً متعددة من اإلساءة بالنسبة ألطفال العراق الذين  وال خيتلف األمر كثرياً ، األساسية
 بسبب الفقر واحلصار الدويل ، وتردي الوضع الصحي ، وأخريا بسبب )٥(املباشرة وغري املباشرة
   .االحتالل العسكري 

يواجهون العريب بشكل خاص يف العامل بشكل عام ويف العامل األطفال ( ومن املالحظ أن 
وحىت عصرنا هذا احللقة القدم ، فما زال األطفال منذ  حتديات مصريية يف خمتلف جوانب احلياة

، وموضوع  األضعف يف بنية الفئات االجتماعية املعرضة دائماً لكافة أنواع االستغالل واحلرمان
  .)٢( )دائم النتهاكات الكبار

يعترب ضمان حقوق ورفاهية األطفال ( لتنمية واالستقرار ؛ إذ استمرار هذا الوضع معيق لأن و  
املدخل الرئيسي للتنمية املستدامة يف أي دولة وللسلم واألمن العامليني ، كما أن املواظبة على الوفاء 

يفه ـ يشكل جوهر القيادة ذه املسؤولية على الوجه األكمل وبأي مثن ، مهما كانت تكال
 الدول ورؤساء احلكومات حصة األسد من هذه املسؤولية ، ولكن ، ويتحمل زعماءالناجحة

                                        
مبادرة محاية األطفال يف الشرق األوسط ومشال أفريقيا  إصدار املعهـد العـريب          : منشور )١(

  .م ٢٠٠٣مناء املدن ، ديسمرب عام إل



 ١
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احلاجة تدعو كذلك إىل االلتزام والعمل اجلاد على املستويات كافة ـ إنه كما يرى ـ األمني العام 
لن يكون أي حتول يف طريقة تفكرينا ( لألمم املتحدة يف التقرير الذي قدمه إبان انعقاد قمة األلفية 

فال نداء أنبل ، وال مسؤولية . خطورة من أن جنعل اإلنسان حمور كل شيء نقوم به أو عملنا أكثر 
أعظم من نداء ومسؤولية يعمالن على متكني الرجال والنساء واألطفال يف مجيع مدن وقرى العامل 

  .)١()قاطبة ، من أجل جعل حيام أفضل  
وحولتها إىل برامج ، املتحدة  لقد استجابت عدد من الدول ذات اإلمكانات لنداءات األمم   

، وخطوات عملية أعطت هذه املرحلة حقها إىل درجة كبرية يف جماالت الصحة والتربية والتعليم 
وفقا ملا تقتضيه بنود امليثاق ؛ لكن يالحظ على  ، ةوهيأت ألطفاهلا أماكن اللعب واللهو والترفي

، غرس مبادئ الدين يف نفسه منذ الصغر هذه الربامج أا حرمت الطفل التربية الدينية وأمهلت 
مما أدى إىل نقص خطري يف التربية والتكوين يعاين من آثاره كثري من ، وتنشئته على اخللق القومي 

فعاشت القلق النفسي ، اجملتمعات اليت حرمت نعمة اإلميان والتوحيد ، وفقدت االطمئنان النفسي 
  .ماو االضطراب االجتماعي بأبشع صورمها وأشكاهل

  ويف الدول الفقرية وكثري من الدول النامية حترم الغالبية العظمى من أطفاهلا  من أدىن حقوقهم 
ويعانون ألوان البؤس ، اإلنسانية ، فهم يعيشون حتت وطأة اجلوع والعرى والظلم االجتماعي 

  .واحلرمان
    
  
  

                                        
بيالمي ، إصدار يونسيف ، منظمة األمم م لكارول ٢٠٠٢وضع األطفال يف العامل عام  )١(

   .١٩/املتحدة للطفولة 



 ١
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  : عناية اإلسالم بالطفل وتقريره حلقوقه :املبحث الثالث 
  

مهمته اخلالفة يف  ، خملوق مكلف (على أنه نظرة اإلسالم للطفل تنبع من تصوره لإلنسان إن    
، ومنح أهلية القيادة واخلالفة لعمارة  )١()وهو عامل رئيس ومهم يف نظام الكون  ،األرض 

  .األرض واستقرار أحواهلا 
اده ينشأ عنها احترام مقوماته هذه النظرة الرفيعة إىل اإلنسان واملتالئمة مع احلكمة من خلقه وإجي   

واحملافظة عليها وصيانتها من العوارض املفسدة والسموم املهلكة ، وتنسجم مع الكرامة اليت اختص 
ولَقَد كَرمنا بِني آدم وحملْناهم ِفي الْبر والْبحِر { : قال تعاىل : ا على سائر املخلوقات 

  )٢(   }يباِت وفَضلْناهم علَى كَِثٍري ممن خلَقْنا تفِْضيالًورزقْناهم من الطَّ

مسؤولية كربى أنيطت باإلنسان وحده دون سائر املخلوقات ؛ فهو سيد هذه األرض من هذه و  
أجله خلق كل شيء مادي ، وهو أكرم من كل قيمة مادية ؛ فال جيوز أن يعتدي على أي مقوم 

يته الكرمية ، وال أن در أية قيمه من قيمه ، وهو كذلك صاحب الدور األول من مقومات إنسان
زود بالقدرة على التغيري والتبديل يف أشكال األرض ، يف األرض ، والعامل املهم يف نظام الكون 

 من وحصانة له ، وحفظا حلقوقه ؛ وهياإلسالم سياجا حلرمة اإلنسان وجعلها ،  )٣(وارتباطاا
 روح حتمل اإلنسان أن يعرض يف هذا الوجود مكانته اليت بوأها اهللا إياها ووظيفته ناحية أخرى

اليت كلفه ا ، ويقتضي ذلك منه أن يتحرك وفق خصائص اإلنسانية األصيلة وفطرته الطيبة النقية 
، فال يهبط ، وال يسف ، وال يتقاصر عن السمو واالرتقاء ؛ بل ينطلق يف رحاب اجلد والعلم 

                             .)٤(  انطالقه غرور أو ظلم أو كربياءاج دون أن يشوبواإلنت
فهذه مكانة رفيعة لإلنسان يف مجيع مراحل منوه ، وهي جانب من جوانب عناية اإلسالم    

 ؛ لذا جند ن مراحل وأطوارورعايته للطفولة ، تلك املرحلة اليت تعد مبثابة األساس ملا يليها م
عاية ؛ مرحلة من مراحل الطفولة دون رترات املرحلة ، فلم يترك ميع فاعتىن جبوهتم ا ، ااإلسالم 

 جنني يف بطن أمه ؛ فحث الراغبني يف وهووامتد إىل ما قبل الوالدة ، ، بل اتسع اهتمام اإلسالم 
نته ، اضبناء بيت الزوجية على أن يدققوا يف اختيار الزوجة الصاحلة ؛ فهي منبت الطفل وح

                                        
   .١٢٣/ نظرات إسالمية ملشكلة التمييز العنصري لعمر عودة اخلطيب )١(
   .٧٠/اإلسراء )٢(

   . ١/٦٠ يف ظالل القرآن لسيد قطب )٣(
   .٢٣٣/حملات يف الثقافة اإلسالمية لعمر عودة اخلطيب  )٤(



 ١
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وأشفق الناس وألصقهم به ، وأمشلهم له رعاية وعناية خشية إيصال الضرر إىل الطفل عن طريق 
والَ تنِكحواْ الْمشِركَاِت حتى يؤِمن وَألمةٌ مؤِمنةٌ خير من { : ، يقول اهللا تعاىل  الوراثة والبيئة

 كُمتبجأَع لَوِركٍَة وشملؤمنة متنح أوالدها اإلميان باهللا تعاىل ، وتنقل إليهم اآلثار  األم األن؛  )١(}م
احلسنة والسلوك احلميد ، وورد يف السنة عن أيب هريرة رضي اهللا عنه ، عن النيب صلى اهللا عليه 

ها ؛ فاظفر بذات الدين تربت تنكح املرأة ألربع ملاهلا وحلسبها وجلماهلا ولدين: ( وسلم قال 
 افانكحو،  لنطفكماختريو(  : ‘قال رسول اهللا :  قالت - ~- عائشةوروي عن  ، )٢()يداك

  .)٣()وانكحوا إليهم  ، األكفاء
 أن خيتار املرأة الرجل املسلم عند الزواج عليه( لى أن فهذه النصوص تدل داللة واضحة ع

ألن  ؛ هذا االختيار بكل عناية وروية وتبصر، وله أن يدقق يف الصاحلة أخالقا وديناً وصحة بدنية 
وهذا ما ثبت ، ...وكذا يف تربيته بعد ذلك، األم هلا دور كبري يف تكوين  الطفل أثناء فترة احلمل 

ومصدر ، فهي مصدر الغذاء ،  علمياً بعد ذلك يف رأي كثري من العلماء الشرقيني والغربيني
اإلسالم وأوىل  ، )٤()وهي أقرب بل أهم شخص يف حياة الطفل ، اإلشباع العاطفي والوجداين 

 ،وقاً أخرى كثرية تتحقق ا مصاحله فمنحه حق ، للطفل بعد والدته مزيداً من العناية واالهتمام
  : يلي إمجاالً وهذه احلقوق تتمثل يف ما، والعيش الكرمي ،  وتكفل له احلياة الرغدة

 .حقه يف االنتماء إىل شخص يرعاه وحيميه وهو ما يعرف يف الفقه اإلسالمي بثبوت النسب .١
 . من الناسومييزه عن غريه ، حقه يف اختيار اسم مناسب له يدعى به .٢
 .وهو حقه يف الرضاع،  وينشز العظم،  حقه يف الغذاء الذي ينبت اللحم .٣

                                        
   .٢٢١/  سورة البقرة )١(
 كتاب النكاح ، ٤٨٠٢ رقم ٥/١٩٥٨رواه البخاري ومسلم ، البخاري : متفق عليه  )٢(

باب استحباب نكاح ،  ، كتاب الرضاع ١٤٦٦ رقم ٢/١٦٠٨باب األكفاء يف الدين ، ومسلم 
  .ذات الدين 

 ،  ١٩٦٨ رقم ١/٦٣٣ ابن ماجة  :  وصححه احلاكمرواه ابن ماجة والدار قطين )٣(
، باب املهر ،  كتاب النكاح١٩٨ رقم ٣/٢٢٩  والدار قطين ، ألكفاءباب ا، كتاب النكاح 

فيه احلارث بن : قال الذهيب يف التخليص . لنطفكماوختريو،  كتاب النكاح ١٦٣/ ٣ واحلاكم
، ويف إسناده مقال ،  ويف طريقه اآلخر عكرمة بن إبراهيم ضعفوه أيضا، عمران اجلعفري متهم 
  .٣٢٦٨ رقم ٣/٢٣٧فيض القدير : انظر،  اآلخر نويقوي أحد اإلسنادي

  .٤٨٧/الطفل السعودي بني الواقع واملنشود بقلم أمساء حممد : حبث  )٤(



 ١
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 .وهو ما يعرف بالعقيقة، ه بذبيحة يف اليوم السابع من ميالده  حقه يف افتدائ .٤
 .س والعناية بنظافتهويتمثل ذلك يف اخلتان وحلق الرأ،  حقه يف إزالة األذى عنه .٥
 .وجوب رعايته ومحايته ويتمثل ذلك يف احلضانة .٦
 . حقه يف اإلنفاق علية حىت يبلغ السن اليت يكون فيها قادراً على الكسب .٧
  . )١(حقه يف تربيته وتعليمه وتأديبه .٨

  .إن شاء اهللا تعاىل فصيالًتالبحث يف  وسوف ينال بعضها ،إىل غري ذلك من احلقوق 
 اإلسالم قد سبق مجيع النظم واهليئات املختصة بالطفل عنايةً ورعايةً وإقراراً ن  وبذلك يتضح أ

ن أبوابا احملدثوحكاماً عقد هلا الفقهاء وورتب هلا أ ، بل ربط هذه احلقوق بالدين ؛ حبقوق الطفل
 إلمام البخاريلاملفرد  واشتمل كتاب األدب ، والنفقات؛ مثل أبوب احلضانة والرضاعة يف كتبهم 

وأختص بذلك كتاب حتفة املودود بأحكام  ، لى عدد من األبواب اليت تعين بآداب الطفل ورعايتهع
  .املولود البن قيم اجلوزية

اهللا تعاىل مسئولية تربية الطفل ومن والهم تقصري يف هذه احلقوق اآلباء وحياسب اإلسالم على ال    
 ، ل فهم ثروة احلياة الزوجية وأمل احلياةوال غرابه أن يهتم اإلسالم باألطفا ،  وتثقيفهورعايته

  .وبشقائهم يشقى ويذل ، وبصالحهم يسعد اجملتمع ويعتز ، ووسيلة العمل الصاحل بعد املوت
  : عرض لبعض حقوق الطفل يف اإلسالم على سبيل التفصيل وفيما يلي 

  :احلياة وسالمة األعضاء الطفل يف حق  •
لألب سلطة يف قتل أوالده إذا رغب ذلك  كاجملتمع  كانت كثري من اجملتمعات البشرية جتعل 

قال ،  الروماين وبعض القبائل العربية قبل اإلسالم ، فجاء اإلسالم فحرم وأد البنات وقتل األوالد
ًءا لَهم كَانَ ِخطْوالَ تقْتلُواْ أَوالدكُم خشيةَ ِإمالٍق نحن نرزقُهم وِإياكُم إنَّ قَت{ : تعاىل 
، وكتب اخلسران على من يفعل ذلك ، ووصف هذا الفعل بالسفه والضالل ، قال تعاىل )٢(}كَِبريا

قَد خِسر الَِّذين قَتلُواْ أَوالَدهم سفَها ِبغيِر ِعلٍْم وحرمواْ ما رزقَهم اللّه افِْتراء علَى اللِّه قَد ضلُّواْ { : 
هواْ ما كَانمو ِدينومل يقتصر ذلك على أطفال املسلمني ؛ بل حرم قتل أطفال املشركني  )٣(}ت ،

  .)٤()قتل النساء والصبيان( وسلم أنكر يف حالة احلرب ، فقد ثبت أن النيب صلى اهللا عليه 

                                        
  .٣٣/الطفل يف نظر الشريعة اإلسالمية للدكتور حممد الصاحل :  حبث  )١(
   .٣١/ سورة اإلسراء  )٢(
   .١٤٠/ سورة األنعام )٣(
   .٣/٥٣قتل النساء  رواه أبو داود يف كتاب اجلهاد ، باب يف  )٤(



 ١
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 إذا دبت فيها احلياة ، وجعل للجنني املقتول خطأً دية سالم قتل األجنة يف بطون أمهااوحرم اإل   
ما تدب فيه الروح ألنه نوع من القتل ، فضرب بذلك أروع  لومة ، وحرم إسقاط اجلنني بعدمع

   .املثل يف قيمة احلياة اإلنسانية 
 من حق الطفل أن ينسب إىل أبيه إذا ولد من أب يولد ملثله بعد ستة :حق الطفل يف النسب   •

له ، أو أمكن دخوله ا مبوجب  أو اشتبهت مبن حتل  حالالأمه إذا كانتأشهر فأكثر من دخوله ب
ثبوت ذلك ببينة ، وقد  أو يثبت أيضا نسب الطفل بإقرار أبيه بانتسابه إليهو  ، عقد زواج صحيح

ادعوهم ِلآباِئِهم هو { : أمر اهللا بإثبات نسب الطفل إىل أبيه لعظم شأنه ، وعظم نفعه ، قال تعاىل 
ت اللَِّه فَِإن لَّم طُ ِعندا أَقْسِفيم احنج كُملَيع سلَيو اِليكُموميِن وِفي الد كُمانوفَِإخ ماءهوا آبلَمع

كَانَ اللَّهو كُمقُلُوب تدمعا تلَِكن مم ِبِه وطَأْتاأَخِحيما روهو من أعظم حقوق الطفل )١(} غَفُور ،
زنا ؛ وألن حقوقه اللتشرد ، ويصونه من أن يعري بولد إذ أن انتماءه إىل أبيه حيفظه من الضياع وا

     .)٢(األخرى من رضاع وحضانة ونفقة وأرث تعتمد على ثبوت النسب
 
ر له امساً حسناً ألنه يدعى به يف من حق املولود على أبيه أن خيتا :سن  باسم ححق تسمية الطفل •

 وأمساء  تدعون يوم القيامة بأمسائكمإنكم : ( يقول الرسول ، وسيدعى به يوم القيامة حياته ، 
  وألن حسن التسمية من احلب ، ومن احلرص على أن يالزم؛ )٣()آبائكم فأحسنوا أمسائكم 

 :      ويقول النيب ،  )٤(الطفل الفأل الطيب ، واإلقبال السمح من معاشريه يف مستقبل عمره
،  )٥()عبد الرمحن وأصدقها حارث ومهام و تسموا بأمساء األنبياء وأحب األمساء إىل اهللا عبداهللا (

وال بأس بأي اسم حسن فيه معىن اخلري أو الفضائل أو الصفات اليت تدل على األعمال اجلليلة أو 
 ؛ فإم قدوة لنا ،هم عن السلف الصاحل يف تسميتهم أبناءالنافعة كصاحل أو حمسن أو ما أُثر 

  .فإا عقوق لألبناء؛ لقبيحة ولنتجنب األمساء املستكرهة أو املستنكرة أو ا
  
بينت الشريعة أن على الوالدين يقع أكرب قسط من : حق الطفل يف احلضانة وفق ما يصلحه  •

املسؤولية يف رعاية أطفاهلما ؛ لكوما ألصق الناس ما ، وأكثرمها حنوا عليهما وعطفا ، فعن ابن 
اع وكلكم مسؤول عن رعيته ، فاإلمام أال كلكم ر( : قال ‘ عمر رضي اهللا عنهما أن رسول اهللا 

الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته ، والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته 

                                        
   .٥/ سورة األحزاب )١(
   .٣٧ــ٣٤/ الطفل يف نظر الشريعة اإلسالمية للدكتور حممد أمحد الصاحل :  حبث  )٢(
   .٤/٢٨٧يف كتاب األدب ، باب يف تغيري األمساء رواه أبو داود  )٣(
   .١٢٩/ املسؤولية االجتماعية والشخصية املسلمة للدكتور سيد أمحد عثمان )٤(
   .٤/٢٨٧ رواه أبو داود يف كتاب األدب ، باب يف تغيري األمساء  )٥(



 ١
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، وملا كان الطفل أكثر  )١()، واملرأة راعية على أهل بيت زوجها وولده ، وهي مسؤولة عنهم 
جعل هلا اإلسالم ــ  ورعاية ملصاحله حاجة إىل أمه ، وهي أقوى عاطفة حنوه ، وأكثر حنانا عليه 

يارسول اهللا : حق احلضانة ما مل تتزوج  ؛ فعن عبد اهللا بن عمرو رضي اهللا عنهما أن امرأة قالت 
إن ابين هذا كان بطين له وعاء ، وثديي له سقاء ، وحجري  له حواء ، وأن أباه طلقين فأراد أن 

، مث تكون احلضانة  لقرابتها األقرب  )٢()مل تتكحي  أنت أحق منه  ما  (:‘ فقال هلا . يرتعه مين 
  .   فاألقرب حىت يبلغ الطفل سبع سنني ، وبعدها يدخل مرحلة ختيري الغالم وانتقال اجلارية إىل أبيها 

  كما أن األسرة تعد الوعاء االجتماعي األول الذي ميد الطفل باألسباب الصحية ، ويسهم يف 
وثقافيا ، فقد بات من املؤكد لدى أغلب الباحثني االجتماعيني أن تنشئة الطفل وتكوينه نفسيا 

إن :  البيت ميارس دورا حامسا يف التربية والتكوين الثقايف ، يقول الدكتور علي عبد الواحد وايف 
هو العامل الوحيد للحضانة والتربية املقصودة يف املراحل األوىل للطفولة ، وال تستطيع أية ( البيت 

ة أن تسد مسد املرتل يف هذه الشؤون ، وال يقصد من دور احلضانة أو الكفالة اليت مؤسسة عام
تنشئها الدولة أو اهليئات إليواء األطفال يف مراحلهم إال تدارك احلاالت اليت حيرم فيها الطفل من 
ات األسرة ، أو حتول فيها ظروف قاهرة بني األسرة وقيامها ذه الوظيفة ، وال يتاح هلذه املؤسس

  .)٣()مهما حرصت على جتويد أعماهلا أن حتقق ما حيققه املرتل يف هذه األمور 
  

أثبتت الشريعة حق الطفل يف النفقة مادام صغريا : حق الطفل يف النفقة والنظافة والرعاية الصحية  •
كَلَّف الْمعروِف الَ توعلَى الْمولُوِد لَه ِرزقُهن وِكسوتهن ِب{ : غري قادر على الكسب ، قال تعاىل 

أمجع العلماء على أن على املرء نفقة ولده األطفال الذين : (  قال القرطيب ، )٤( }نفْس ِإالَّ وسعها
يعطيين  إن أباسفيان رجل شحيح ، وليس :هلند بنت عتبة ، وقد قالت له ‘ ، قال  )٥()ال مال هلم 

خذي ما يكفيك وولدك : فقال . ه وهو ال يعلم منإال ما أخذت ولدي من النفقة ما يكفيين و
وجيب للطفل من النفقة ما تكفيه ، وتليب حاجته الصحية، كما أولت الشريعة ،  )٦()باملعروف 

                                        
يا أَيها الَِّذين آمنواْ أَِطيعواْ اللّه { : قول اهللا تعاىل : رواه البخاري يف : متفق عليه  )١(

 ِر ِمنكُمِلي اَألمأُوولَ وسواْ الرأَِطيعاإلمام العادل ، ومسلم يف كتاب اإلمارة ، باب فضيلة} .. و 
٣/١٤٥٩ .   

   .٢/٢٨٣رواه أبو داود يف كتاب الطالق ، باب من أحق بالولد  )٢(
   .٢٢/ األسرة واجملتمع  )٣(
   ٢٣٣/سورة البقرة  )٤(
   ٣/١٦٣اجلامع ألحكام القرآن   )٥(
رواه البخاري يف كتاب النفقات ، باب إذا مل ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغري علمه  )٦(

   .٦/١٩٣اخل 



 ١
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 )١() نظيف حيب النظافة  طيب حيب الطيب ،إن اهللا: ( ‘ اهتمامها حبق الطفل يف النظافة ، قال 
تتعلق بإزالة األذى عن الطفل ، منها اخلتان وحلق يدل على ذلك ما أوجبته الشريعة  من أمور 

الرأس وبذل الوسع يف نظافة بدنه وثوبه وتقليم أظافره وغسل أثر الغائط والبول عن بدنه وملبسه 
 . )٢( باملاء

 كما أمر اإلسالم باخلتان ، وهو من حماسن الشريعة اإلسالمية ، وأحد الفطر اخلمس اليت حث 
اخلتان واالستحداد وقص الشارب وتقليم األظافر : الفطرة مخس  : ( يف قوله‘ عليها الرسول 
وقد تبني أن للختان فوائد صحية من أمهها عدم تراكم املفرزات العرقية والدهنية  )٣()ونتف اإلبط

، ويف سياق اهتمام  )٤(ما بني احلشفة وجلد القضيب اليت تؤدي إىل التهابات جلدية أو تناسلية
‘ بتحصني الطفل من الشيطان واهلامة والعني ، فقد كان النيب ‘ ل أمر الرسول الشريعة بصحة الطف

 كل شيطان ذكما بكلمات اهللا التامة منيأع: ( يعوذ احلسن واحلسني رضي اهللا عنهما ، يقول 
 .اهلامة واحدة اهلوام وهي ذوات السموم و )٥()وهامة 

عرضوا ألذى اجلن الذين ينتشرون  يف هذه بكفت األطفال عند املساء حىت ال يت‘ وأمر الرسول    
وا  ، وأوكوا اآلنيةمخر: ( قال ‘ الفترة  ، فعن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنه أن رسول اهللا 

    .)٦(...)اء فإن للجن انتشارا وخطفة بواب ، واكفتوا صبيانكم عند العشاألسقية ، وأجيفوا األ
‘ وسلم بصحة الطفل اجلسمية ، فقد ثبت أن الرسول كما اعتىن الرسول اهللا صلى اهللا عليه    

عاجل التهاب لوزيت أحد األطفال بالعود اهلندي ، يسعط ماؤه باألنف ، وكان هذا االلتهاب يسمى 
العذرة ، وهي وجع باحللق ، فعن عبيد اهللا بن عبد اهللا أن أم قيس بنت حمصن األسدية رضي اهللا 

 همعال: ( ‘ ن العذرة ، فقال النيب ابن هلا قد أعلقت عليه مب‘ عنها أخربته أا أتت رسول اهللا 
فإن فيه سبعة أشفية ــ يريد الكست ـ تدغرن أوالدكن ذا العالق ؟ عليكن ذا العود اهلندي 

  . تغمزن احللق باألصابع : وتدغرن  )٧( )ت اجلنبمنها ذا
 

جبها الطفل من ظلم حرمانه من سنت الشريعة اإلسالمية أحكاما محت مبو: حق الطفل يف املرياث  •
دون ، األرث أو متييزه ، فللطفل نصيبه من تركة قريبه حسب درجة قربه منه إذا مل يوجد مانع 

يوِصيكُم اللّه ِفي أَوالَِدكُم ِللذَّكَِر ِمثْلُ حظِّ { : اعتبار لسنه أو نوع جنسه ، قال تعاىل 
                                        

   .٦/١١١الترمذي يف كتاب األدب ، باب ما جاء يف النظافة  رواه  )١(
   .٤٦/ انظر حبث الطفل يف نظر الشريعة اإلسالمية للدكتور حممد أمحد الصاحل  )٢(
    .١/٢٢٢مسلم يف كتاب الطهارة ، باب خصال الفطرة رواه  )٣(
  .٤٦/ أمحد الصاحل  حبث الطفل يف نظر الشريعة اإلسالمية للدكتور حممد )٤(
   .حديث حسن صحيح :  ، وقال ٤/٣٩٦ ، ١٨/واه الترمذي يف كتاب الطب ، بابر )٥(
    .٤/٩٩ ، ١٦/ يف كتاب بدء اخللق ، باب رواه البخاري )٦(
   .٤/١٨٣٥يف كتاب السالم ، باب التداوي بالعود اهلندي رواه مسلم  )٧(
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يف غالب الفروض فإن أخوها  البنت نصف ما يأخذه إذا كانت الشريعة أعطتو ، )١(}اُألنثَييِن
.. توزيع مرتبط بنظام التكليف املايل يف األسرة ، كما هو مرتبط بواقع احلياة االجتماعية (     هذا 

فهي كلفت الرجل بنفقة زوجته ومجيع أفراد أسرته ، وواقع احلياة أن الرجل ينفق الكثري يف 
ض هلا املرأة ؛ فإذا أعطيت البنت نصف أخيها يف املرياث فإن الواجبات االجتماعية اليت ال تتعر

، ويف توريث الطفل وفق هذا التوزيع إنصاف له من الظلم الذي  )٢()البنت تكون أوفر حظا منه 
كيف نعطي املال ملن مل يكد ويتعب من : ( كان حيرمه من املرياث وفق منطق اجلاهلية القائل 

يا رسول : ـ فقالوا ‘ اث سأل الصحابة رضي اهللا عنهم الرسول الذراري ـ وحني نزلت آية املري
عطى الصيب وننعطي اجلارية نصف ما ترك أبوها وليست تركب الفرس ، وال تقاتل القوم ؟ أاهللا 

      . )٣() املرياث وليس يغين شيئا ؟
  

، ا وتأديبهم وتعليمهم ذكورا وإناثألزم اإلسالم اآلباء تربية أوالدهم: حق الطفل يف التربية والتعليم  •
أمانة عند والديه ، وقلبه الطاهر جوهرة نفيسة ساذجة خالية عن : ( فإن الولد كما قال الغزايل 

نقش وصورة ، وهو قابل لكل ما نقش ومائل إىل كل ما ميال به إليه ؛ فإن عود اخلري وعلمه نشأ 
 علم له ومؤدب ، وإن عود الشر ل معليه سعد يف الدنيا واآلخرة ، وشاركه يف ثوابه أبواه ، وك

يا { : وأمهل إمهال البهائم شقي وهلك ، وكان الوزر يف رقبة القيم عليه والوايل له ، قال تعاىل 
ومهما كان األدب يصونه عن نار الدنيا فبأن ،  )٤(}أَيها الَِّذين آمنوا قُوا أَنفُسكُم وأَهِليكُم نارا 

األخالق ، وحيفظه من قرناء ىل ، وصيانته بأن يؤدبه ويعلمه حماسن يصونه عن نار اآلخرة أو
 . )٥()السوء

  وال ريب أن تأديب الطفل ينبغي أن يتم يف وقت مبكر حىت ال يفسد ؛ فيصعب إصالحه ، وإىل 
من أمهل تعليم ولده ما ينفعه وتركه سدى فقد أساء إليه غاية اإلساءة ، : ( هذا نبه ابن القيم بقوله 

ثر األوالد إمنا جاء فسادهم من قبل اآلباء وإمهاهلم هلم ، وترك تعليمهم فرائض الدين وسننه ، وأك
، كما ينبغي أن تلقى هذه  )٦()فأضاعوهم صغارا فلم ينتفعوا بأنفسهم ومل ينفعوا آباءهم كبارا 

اة وتقرير املرحلة رعاية خاصة من الوالدين فهي حجر الزاوية يف تكوين هذا الصغري وإعداده للحي
وتعرض له يف هذه ، مستقبله ؛ إذ ميكن القول بصراحة أن إدراكات الطفل وجتاربه اليت يلم ا 

                                        
   .١٠/سورة النساء  )١(
   .٢١١/ية لزاهر عزب الزغيب اإلسالم ضرورة عامل )٢(
   .٤/٢٧٥ابن جرير الطربي ، جامع البيان عن تأويل آي القرآن رواه  )٣(
   .٦/سورة التحرمي  )٤(
   .٧٠ ـ٣/٦٩ إحياء علوم الدين للغزايل  )٥(
   .٢٢٩/حتفة املودود بأحكام املولود  )٦(
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؛ وملا كانت املرحلة ذا  )١(املرحلة تعد األساس لسالمته وسقمه وسعادته وشقائه طيلة أيام عمره
ن يأخذ األب ولده مبباديء أ( التأثري على نشأة الطفل فإن أبا احلسن املاوردي لفت النظر إىل لزوم 

؛ ؛ فيسهل عليه قبوهلا عند الكرب ؛ الستئناسه مببادئها يف الصغر  اآلداب ليأنس ا ، وينشأ عليها
 )٢(ألن نشأة الصغري على الشيء جتعله متطبعا به ، ومن أغفل يف الصغر كان تأديبه يف الكرب عسريا

  :قال الشاعر  )٣( )حسن من أدب أفضلما حنل والد ولدا : ( ‘ ، قال النيب 
  إن الغصـون إذا  قومتــها اعتــدلـت     وال يـليـن إذا قومتــه اخلشـــب

  قد ينفع األدب األحداث يف صغر     وليس ينفع عند الشيبة األدب
إن الصيب : (     وقد حذر الغزايل من مغبة إمهال تأديب الطفل وتعليمه ما ينفعه من العلوم ؛ فقال 

يف ابتداء نشوه خرج يف األغلب رديء األخالق ، كذابا حسودا سروقا مناما حلوحا ذا مهما إمهل 
فضول وضحك وكياد وجمانة ، وإمنا حيفظ من مجيع ذلك حبسن التأديب ، مث يشغل باملكتب فيتعلم 
القرآن وأحاديث األخبار وحكايات األبرار وأحواهلم ؛ لينغرس يف نفسه حب الصاحلني ، وحيفظ 

زعمون أن ذلك من ار اليت فيها ذكر العشق وأهله ، وحيفظ من خمالطة األدباء الذين يمن األشع
 .)٤() فإن ذلك يغرس يف قلوب الصبيان بذر الفساد الظرف ورقة الطبع ؛

 
  

                                        
   .٢/٨١الطفل بني الوراثة والتربية حملمد تقي فلسفي  )١(
   .٢٢٨/ الدنيا والدين حتقيق مصطفى السقا أدب )٢(
 يف أبواب الرب والصلة ، باب ٣/٢٢٧ ، والترمذي ٤/٧٨أمحد :  رواه أمحد والترمذي  )٣(

  . ما جاء يف أدب الولد ، ، وهو حديث مرسل 
   .٣/٧٠إحياء علوم الدين  )٤(
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  :  يف اإلسالمأوجه محاية الطفل من اإلساءة واإلمهال املبحث الرابع ـ
  

 حىت خيرج اإلمهال منذ تكوينه يف بطن أمهمن اإلساءة و شرع اإلسالم أحكاماً حتمي الطفل
ما منها ، ، ومنذ أن يولد إىل أن يكون شابا جلدا كامل اخللقة ،مكتمل البنية ، إىل احلياة قوياً 

  :يلي
 يف ات الشيطان عند وضع مادتهصيانته من نزغاختاذ الوسائل الكفيلة حبماية الطفل وباإلسالم أمر  •

بسم  : قال، لو أن أحدكم إذا أتى أهله : ( قال ، ‘ به النيب  يبلغ - ~- فعن ابن عباس ؛ الرحم 
 .)١()فقضي بينهما ولد مل يضره  اوجنب الشيطان مارزقتن، اللهم جنبنا الشيطان . اهللا

وحمافظة ، رفقاً باجلنني ، أباح اإلسالم للحامل الفطر يف رمضان إذا خافت على نفسها أو ولدها  •
 أو وضع شطر الصالةتعاىل إن اهللا : ( ‘  لقول الرسول السقوط ؛حىت ال يتعرض للنقص أو  عليه ؛

 . )٢( )وعن املرضع  أو احلبلىعن املسافر  نصف الصالة والصوم 
، أجلت الشريعة إقامة العقوبة على املرأة احلامل حىت تضع محلها وذلك إبقاء على حياة اجلنني   •

ترة احلساسة خشية التأثري على منو اجلنني نفسيا وأنه ينبغي الترفق ا خالل هذه الف، وحمافظة عليه 

وهي ‘ فقد ثبت عن عمران بن احلصني رضي اهللا عنه أن امرأة من جهينة أتت النيب  ، )٣(وصحيا
أحسن (     : وليها فقال‘  فدعا النيب . أصبت حداً فأقمه علي! يا نيب اهللا : حبلى من الزنا فقالت

 . )٤(...) وضعت أتين ا اإليها ؛ فإذ
؛ على من يتعدى على اجلنني يف بطن أمه ؛ فإن سقط ميتا ففيه غرة قررت الشريعة عقوبة مالية  •

فطرحت جنينها ، رمت إحدامها األخرى من هذيل تني أ أن امر(حلديث أيب هريرة رضي اهللا عنه 

 )٦(الديةمث مات ففيه لوقت يعيش مثله  وإن سقط حيا ، )٥( )عبد أو أمة:  بغرة ‘فيه النيب فقضى 

                                        
 كل حال التسمية على: باب، كتاب الوضوء ، ١٤١رقم ١/٦٥البخاري:  متفق عليه  )١(

ما يستحب أن يقوله عند : باب، كتاب النكاح ، ١٤٣٤ رقم ١٠٥٨ /٢وعند الوقاع ، ومسلم
  .اجلماع 

   .  ٢/٣١٧أبو داود يف كتاب الصيام ، باب اختيار الفطر  رواه )٢(
  .٣٠ - ٢٧/ية للدكتور حممد الصاحل حبث الطفل يف نظر الشريعة اإلسالم  )٣(

  باب من اعترف على نفسه بالزنا،  كتاب احلدود ،١٦٩٦ رقم ٣/١٣٢٤رواه مسلم  )٤(
     .٣/١٣٠٩يف كتاب القسامة ، باب دية اجلنني رواه مسلم  )٥(
   .٦/٢٩٧٩ كشاف القناع ملنصور البهويت  )٦(
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إذا : ( ابن جزي قال ويف اجلملة ال جيوز االعتداء على اجلنني إذا استقرت مادته يف الرحم ، ، 
قبض الرحم املين مل جيز التعرض له ، وأشد من ذلك إذا ختلق ، وأشد من ذلك إذا نفخ فيه الروح 

    .)١( )فس إمجاعاتل نفإنه ق
إىل إدرار اللنب الذي حيفظ حياة الطفل ، ل املؤدي تناول الغذاء الكامأوجبت الشريعة على األم  •

إذا امتنعت  ؛ لقوله  لذا كان الرضاع واجبا على األم ديانة وقضاء ، وجترب عليه ؛ وحيصل به منوه
علَى الْمولُوِد لَه والْواِلدات يرِضعن أَوالَدهن حولَيِن كَاِملَيِن ِلمن أَراد أَن يِتم الرضاعةَ و {: تعاىل 

 لَّه لُودوالَ ما ولَِدهةٌ ِبواِلدو آرضا الَ تهعسِإالَّ و فْسن كَلَّفوِف الَ ترعِبالْم نهتوِكسو نقُهِرز
تا ومهناٍض مرن تاالً عا ِفصادفَِإنْ أَر اِرِث ِمثْلُ ذَِلكلَى الْوعلَِدِه وِإنْ ِبوا وِهملَيع احنٍر فَالَ جاوش

أَردتم أَن تسترِضعواْ أَوالَدكُم فَالَ جناح علَيكُم ِإذَا سلَّمتم مآ آتيتم ِبالْمعروِف واتقُواْ اللّه واعلَمواْ 
 ِصريلُونَ بمعا تِبم أن اهللا تعاىل قد جعل لألم يف مقابل وقد دلت هذه اآلية على  )٢(}أَنَّ اللّه

إرضاعها لطفلها حقا على والده ، وهو أن يرزقها ويكسوها باملعروف ، فكالمها مسؤول عنه ، 
 وإذا لتتمكن من رعايته ،؛ لغذاء والكساء فاألم تقوم حبضانته وإرضاعه ، واألب يقوم بإمدادها با

 فله ذلك شرط أن يويف ــرضاع أمه رغب األب أن حيضر لطفله مرضعا ألي سبب حال دون إ
 إذ يف يئة ذلك لألم واملرضعة أثر نفسي ينعكس على ؛ )٣(املرضع أجرها ، وأن حيسن معاملته

فال يستعمل ـ أي األب ـ يف حضانته : ( الطفل ، يتشربه مع اللنب الذي يرتضعه ، يقول الغزايل 
للنب احلاصل من احلرام ال بركة فيه ؛ فإذا وقع وإرضاعه إال امرأة صاحلة متدينة تأكل احلالل ، فإن ا

     .)٤()فيميل طبعه إىل ما يناسب اخلبائثعليه نشوء الصيب انعجنت طينته من اخلبث ، 
أمرت الشريعة برعاية الطفل واحملافظة على حياته وصحته ومنوه ؛ فجعلت حضانته واجبا على  •

 ؛ ولكن لهالك والضياع والتشرد واإلمهالحىت ال يكون عرضة ليف حالة بقاء الزوجية األبوين 
رعايته ، وألا  فإن األم أوىل حبضانته ألا أكثر حنانا وقدرة على عندما تنفصم عرى الزوجية

ترضعه شريطة أن ال تكون متزوجة ، وأن تكون أمينة قادرة على رعايته ، غري معروفة بإمهال 
 يا رسول :ن امرأة قالت عمرو رضي اهللا عنهما أطفلها أو إساءة إليه ، وذلك حلديث عبد اهللا بن 

                                        
  . ٢١٢/ القوانني )١(
   .٢٣٣/سورة البقرة  )٢(
   .٤٠/ الطفل يف نظر الشريعة اإلسالمية للدكتور حممد أمحد الصاحل :  حبث  )٣(
   .٣/٧٠إحياء علوم الدين  )٤(
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وإن أباه طلقين فأراد أن . اهللا إن ابين هذا كان بطين له وعاء وثديي له سقاء ، وحجري له حواء 
  .)١()أنت أحق منه ما مل تنكحي : ( ‘ فقال هلا . يرتعه مين 

ركه فريسة الشعور من كل ما يهدد أمانه ، ويتبعد والدته محاية الطفل حرص اإلسالم على  •
مبا يشعره باالحترام   وتكنيتها ،قبيحه إذا كان مساتبديل ؛ فشرع باإلمهال واالحتقار واملهانة 

 أمساء األطفال إذا كانت ذات معىن ال يليق ، أو يبدل‘ فقد كان رسول اهللا ؛ والتقدير  ممن حوله 
ه اجتماعيا تكيفمع اآلخرين ، وثر يف توافقه مما قد يؤتلصق بصاحبها املعرة واإلحساس بالنقص 

أنت : غير اسم عاصية ، وقال ‘ أن النيب ( عن ابن عمر رضي اهللا عنهما و ه نفسيا ،ستقراروا
ملا ولد احلسن رضي اهللا عنه مسيته حربا ؛ فجاء النيب : ( ، وعن علي رضي اهللا عنه قال  )٢()مجيلة 

يكين بعض ‘ ، وكان  )٣()بل هو حسن :  قال .حربا : أروين ابين ، ما مسيتموه ؟ قال : فقال ‘ 
أبا  يا يل صغري خليخالطنا حىت يقول أل‘ كان النيب إن : ( ي اهللا عنه قال األطفال ؛ فعن أنس رض

وال ريب أن هذه التكنية تشبع حاجة الطفل إىل التقدير االجتماعي ،  )٤()؟  ما فعل النغريعمري 
رام ، وتدعم ثقته بنفسه ؛ إىل جانب أا تعوده على أدب وتنمي يف نفسه الشعور بالتكرمي واالحت

من حقوق االبن على أبيه انتقاء منبته وحتسني امسه ( ، وقد صرح الفقهاء بأن  )٥(اخلطاب للكبار
()٦(. 

   
فقد حرم القرآن الكرمي :  الطفل من أن يكون مسرحا لرتاع الوالدين وشقاقهما  اإلسالممحى •

الَ تضآر واِلدةٌ { : ر عن طريق اإلساءة للطفل أو إمهاله فقال تعاىل مضارة أحد الوالدين لآلخ
كل ما يأيت من أحد الوالدين لإلضرار ( فاآلية الكرمية حترم  )٧(}ِبولَِدها والَ مولُود لَّه ِبولَِدِه 

                                        
   .  ٢/٢٨٣ رواه أبو داود يف كتاب الطالق ، باب من أحق بالولد  )١(
   .٣/١٦٨٦مسلم يف كتاب اآلداب ، باب استحباب تغيري االسم القبيح رواه   )٢(
املستدرك . _ احلاكم يف كتاب معرفة الصحابة ، أول فضائل أيب عبد اهللا احلسنيرواه   )٣(

٣/١٨٠.  
    .٧/١٠٢رواه البخاري يف كتاب األدب ، باب االنبساط إىل الناس  )٤(
  .٤١٤/ة للدكتور حسن إبراهيم عبد العالحقوق الطفل يف اإلسالم ، نظرة تربوي: حبث  )٥(
جامع جوامع االختصار والتبيان فيما يعرض للمعلمني وآباء الصبيان للشيخ أمحد بن أيب  )٦(

   .٤٥/مجعه الغمراوي 
   .٢٣٣/سورة البقرة  )٧(



 ٢
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و من أمه ولو باآلخر كأن تقصر هي يف تربية الولد البدنية والنفسية لتغيظ الرجل ، وكأن مينعه ه
بعد مدة الرضاع أو احلضانة ، فالعبارة ي عام عن املضارة بسبب الولد ال يقيد وال خيصص بوقت 

 كل واحد منهما إيذاء وكيف حتسن تربية ولد بني أبوين هم... دون وقت أو حال دون حال 
 .)١()اآلخر وضرره 

      
إن أوىل األطفال باحلماية من الظلم  :   من الظلم واإلمهال اللقيط واليتيمالطفلاإلسالم  محى •

ة والظلم حاجة إىل األمن اجتماعيا اللقطاء واليتامى ؛ ألم أكثر تعرضا لإلساءوأكثرهم  واإلمهال
 ، ففي احلديث أن  حبمايتهم الدولةت الشريعة؛ لذ ألزمحتميهم  ال أسر هلم والقسوة واإلمهال ؛ إذ

اذهب به فهو حر ، وعلينا نفقته ، : ( ، فقال ي اهللا عنه رضبن اخلطاب رجال محل لقيطا إىل عمر 
، كما حثت الشريعة على رعاية  )٢()ووالؤه للمسلمني ، يرثونه ويعقلون عنه : ، زاد رزين 

اليتيم واإلحسان إليه يف املعاملة حىت ال يشعر باإلمهال أو احلرمان ، ويلجأ إىل االحنراف واالنتقام 
خري بيت يف املسلمني : ( ‘ ، وقال  )٤( }ا تقْهر فَأَما الْيِتيم فَلَ{ : ىل ، قال تعا )٣(من اجملتمع

وشر بيت يف املسلمني بيت فيه يتيم يساء إليه ، أنا وكافل اليتيم يف اجلنة . بيت فيه يتيم حيسن إليه 
ة أفضل له ، وال ريب أن احتضان اليتيم وتربيته بني أفراد أسرة صاحل )٥()كهاتني يشري بأصبعيه 

من أن يترىب يف ملجأ أو دار رعاية ؛ فقد وجد أن األطفال الذين تربوا يف دور الرعاية اخلاصة 
من ،   رغم أم يلقون رعاية عظيمة ، ويقدم إليهم غذاء جيدباضطرابات نفسية ؛يصابون غالبا 

  . )٦(أبرزها فقدان التوازن
    
حتتاج هذه املرحلة من عمر اإلنسان إىل الشفقة  : نتهالطفل وحضاتربية ا لالرفق أساس جعل اإلسالم •

تربية األطفال رمحتهم والرفق م ، ومنحهم يف ‘ والرمحة والرعاية ، فقد كان من هدي الرسول 
 ، ففي احلديث أن الرسول ذلك املثل األعلى يف  ‘الرسول قد ضرب و،  دفء احلنان واملودة

                                        
   .٢٢٨ ـ ٢/٣٢٧تفسري املنار للشيخ رشيد رضا  )١(
   .٤/١٧٦  إىل جامع األصول لعبد الرمحن الزبيديتيسري الوصول )٢(
حقوق الطفل يف اإلسالم ، نظرة تربوية للدكتور حسن إبراهيم عبد العال : حبث  )٣(

/٤٢٩.  
   .٩/سورة الضحى  )٤(
   .١/٢٣١ ، ١٣٧ رقم فرد رواه البخاري يف األدب امل )٥(
سيكلوجية احلياة الروحية يف املسيحية واإلسالم حملمد جالل شرف وعبد الرمحن  )٦(

   .١٤٠/العيسوي 



 ٢
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 فيدعه حىت ؛ )٢( )ابين )١(ال تزرمي: ( فضل إليه ، فقال تناول احلسني فبال عليه ، فأهوت أم ال
  أن رسول اهللا  ( :فإذا انصرفوا غسل ثوبه بعده ، وروى أبو قتادة األنصاري ؛ يقضي بوله 

قام فإذا   ، وأليب العاص بن الربيع ،كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول اهللا 
روت عائشة رضي  العنف والشدة يف تربية األطفال ،‘  يقر ، ومل )٣() سجد وضعهاوإذا ، محلها 

 :  فقال النيب  .أتقبلون صبيانكم ؟ فما نقبلهم:  فقال جاء أعرايب إىل النيب : اهللا عنها قالت 
:  قال  رضي اهللا عنه ،وروى أنس بن مالك ، )٤()!لك أن نزع اهللا من قلبك الرمحة  أملك وأ( 

ي اهللا عنها ، فأعطتها عائشة ثالث مترات ، فأعطت كل صيب هلا مترة ، جاءت امرأة إىل عائشة رض
إىل التمرة فشقتها ، ني ونظرا إىل أمهما ، فعمدت فأكل الصبيان التمرت. أمسكت لنفسها مترة 

 وما أعجبك من ذلك ؟( : فقال ،  ، فأخربته عائشة فجاء النيب . فأعطت كل صيب نصف مترة 
  .)٥()يها  صبيلقد رمحها اهللا برمحتها

 
:  من حقوقه أو حيرم، إليه يف بدنه ومشاعره عرض لألذى أو اإلساءة محى اإلسالم الطفل من أن ي •

 ؛ فهو يبيح  مبدأ الرفق والشفقة والرمحةعلى التعامل مع الطفل وفق أحكامه بنيتذلك أن اإلسالم 
كما حرم  أو جرح ملشاعره ،  ضرب تأديب وذيب من غري إضرار ببدنه ، أو إذالل لهضربهلوليه 

 وعفته ؛ فأمر الوالدين بالتفريق بني  ومشاعرهملا يف ذلك من إساءة إليه يف كرامته؛ استغالله جنسيا 
االستئذان يف الدخول على النساء إذا ناهزوا االحتالم م الصغار يف مضاجعهم ، وتعويدهم أوالده

ا ، سبعمروا صبيانكم للصالة إذا بلغوا  : (  ، قالالعوراتحىت ال يعتادوا مفسدة االطالع على 
يا أَيها الَِّذين {  : ، وقال تعاىل )٦()، وفرقوا بينهم يف املضاجع را عشواضربوهم عليها إذا بلغوا 

مراٍت ِمن قَبِل صلَاِة آمنوا ِليستأِْذنكُم الَِّذين ملَكَت أَيمانكُم والَِّذين لَم يبلُغوا الْحلُم ِمنكُم ثَلَاثَ 
 كُملَيع سلَي اٍت لَّكُمرواء ثَلَاثُ علَاِة الِْعشِد صعِمن بِة والظَِّهري نكُم مابونَ ِثيعضت ِحنيِر والْفَج

                                        
    . عليه بوله أي ال تقطعي )١(
. _احلاكم يف كتاب معرفة الصحابة ، باب أول فضائل أيب عبد اهللا احلسني  رواه  )٢(

   .٣/١٨٠املستدرك 
 كتاب املساجد ومواضع الصالة ، باب جواز محل الصبيان يف الصالة رواه مسلم يف )٣(

١/٣٨٥.   
  . ١/١٧٥ ، ٩٠ ، رقم رواه البخاري يف األدب املفرد )٤(
   . ١/١٧٣ ، ٨٩رواه البخاري يف األدب املفرد رقم  )٥(
 ، وأبو داود يف كتاب الصالة ، باب مىت ١٨٧، ٢/١٨٠أمحد : رواه أمحد وأبو داود  )٦(
   .١/١٣٣الغالم بالصالة يؤمر 



 ٢
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بي ٍض كَذَِلكعلَى بع كُمضعكُم بلَيافُونَ عطَو نهدعب احنج ِهملَيلَا عو اللَّهاِت والْآي لَكُم اللَّه ني
 ِكيمح ِليم١(}٢٤/٥٨{ع(.              

هذه توجيهات اإلسالم وتشريعاته حنو محاية الطفل من اإلساءة واإلمهال شاملة وواضحة 
 إال أن التطبيقات القائمة يف اجملتمعات اإلسالمية تدل على أن هناك تراجعاً ونكوصاً بيناً  ؛وجلية

زاء االلتزام بتوجيه اإلسالم وأحكامه يف معاملة الطفل واالعتراف له حبقوقه ، وذلك نتيجة إ
 جعل  يفتمعات اإلسالمية ، ونتيجة إخفاق الدول اإلسالميةالتأثريات العاملية اليت تتعرض هلا اجمل

 التعليمية اسياسايف رسم ومصدرا تعتمد عليه  ، )٤٠(ياةاحل ا لشعوا يفتشريعات اإلسالم منهج
    ٠مية واالجتماعيةواإلعال

                                        
   .٥٨/ سورة النور )١(



 ٢
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 احلاجة إىل وضع نظام مستمد من الشريعة حلماية الطفل املبحث اخلامس ـ
  :السعودي من اإلساءة واإلمهال 

    
من عدد  % ٥٦,٥ أعمارهم إىل سن الثامنة عشر       الذين تصل  السعوديني نسبة األطفال    بلغت 

، وقد حظيت هـذه      )١(من السعوديني  ١٥,٥٨٨,٨٠٠هـ  ١٤٢٢ يف عام    سكان اململكة البالغ  
 لالرتقاء باإلنسان السعودي ،     ؛ إذ تعد األساس   ية املتتالية   رحلة بعناية الدولة واهتمام خطط التنم     امل
تعلـيم  يف جمـاالت  )  هـ ١٤٢٢هـ ـ  ١٣٩٠من ( من أبرز مؤشرات خطة التنمية السادسة و

  :ما يلي الطفل السعودي ورعايته صحيا واجتماعيا 
مليـون  ٤,١٨أعداد الطالب يف مرحلة التعليم االبتدائي واملتوسط والثانوي ارتفع كثريا ؛ فبلغ             أن   •

 إال أن أعداد امللتحقني مبرحلة احلضانة ورياض األطفال من اجلنسني حمدودا رغـم               ؛  وطالبة اطالب
داركـه  واالرتقـاء مب ، وتعويده على اجلـو الدراسـي     ،  أمهية هذه املرحلة للتهيئة املبكرة للطفل       

 .)٢(وقدراته
أن مؤشرات املستوى الصحي تدل على حدوث حتسن  وتطور نوعي ، تتضح معامله يف اخنفـاض                  •

 حالة لكل ألف مولود حي ، كما اخنفضت حاالت اإلصابة           ١٩معدل وفيات األطفال الرضع إىل      
األطفـال  كل من شـلل     ستوياا ، فعلى سبيل املثال بلغ حد الصفر         باألمراض املعدية إىل أدىن م    

 .لسعال الديكي ا ) ٠,٢( بلغ و، والدفتريا 
أن أوجه الرعاية اليت تقدمها وزارة الشؤون االجتماعية والتأهيل لألسر واألفراد احملتاجني مستمرة ،  •

قني واأليتـام واألحـداث     احلاجات اخلاصة واملشلولني واملعـا    فهي تقدم خدماا لألطفال ذوي      
 ١٨( هـ  ١٤٢١/١٤٢٢ريق شبكة من املرافق بلغت حىت عام        عن ط ، وذلك   املعرضني لالحنراف   

سسة لرعاية األحداث ذكـورا      ومؤ ادار ) ١٩( دارا ومؤسسة لرعاية األيتام ذكورا وإناثا ، و         ) 

                                        
هـ ، اإلصدار العشرون ، ١٤٢٢ـ ١٣٩٠منجزات خطط التنمية  ، حقائق وأرقام  )١(

  .٢٩٥/وزارة التخطيط
هـ ، إصدار وزارة التخطيط ٢٤/١٤٢٥هـ ـ ٢٠/١٤٢١خطة التنمية السابعة  )٢(

/٢٨٨.  



 ٢
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مركزا لتأهيل املعـوقني ، كمـا تقـدم     ) ٢٦( ، ومؤسستني لرعاية األطفال املشلولني ، و       وإناثا
    .)١(حالة ) ٣٦٦٦(  استفاد منها  ،طفال املشلولنيإعانات لألسر اليت ترعى األيتام واأل

طـار الرعايـة الـصحية والتربويـة        إحجم اجلهود اليت بذلتها الدولة يف       هذه األرقام توضح       
هـ ٢٤/١٤٢٥هـ ــ   ٢٠/١٤٢١( سابعة   التنمية الوطنية ال   ة وحتمل خط  ،واالجتماعية للطفل   

    ٠ ملكة  العناية اليت يلقاها الطفل يف املمقدارتوضح  كثرياً من الربامج واألهداف اليت )
 من اإلساءة تهاي الطفل من الناحية االجتماعية حيتاج إىل محورعايته فإنالطفل  عناية الدولة بومع    

الظروف  و جهل األبوين باألساليب التربوية   ، منها   جراء عوامل خمتلفة    ا  ميتعرض هل  اللذين   واإلمهال
يف ، وإذا كانت اإلحصاءات اليت تكشف حجم هذه الظاهرة           نفسية ال  الطفل خصائصو االقتصادية

يتعرض إىل  يف اململكة   الطفل  أن    أوضحت إحدى الدراسات امليدانية احمللية   غري متوافرة فإن    اململكة  
% ٢٥بشكل دائم ، وبنسبة     % ٢١  اإليذاء البدين والنفسي   نسبةاإلساءة يف املعاملة ، حيث  بلغت        

كثر انتشاراً مقارنة بأنواع اإليذاء األخرى ،  حيـث          يعد اإليذاء النفسي أ    كما   بشكل غري دائم ،   
لإليذاء % ٢٤، و  لإليذاء البدين   % ٢٥بصورة دائمة مقابل    % ٣٤تصل نسبة انتشاره إىل حوايل      

 وتشري البيانات إىل أن أكثر صور اإليذاء النفسي تفشياً هي التهديد والشتم وعدم          ، املتعلق باإلمهال 
لوالدين للطفل عند زيارة األقارب ، وعدم رضا الوالدين عن أي شيء يقوم به الطفل ،        اصطحاب ا 

والتهكم على الطفل مبقارنته باآلخرين ،  وعدم اكتراث الوالدين بالطفل ،  وعدم إثابة الطفل على                 
 اجملتمع  ، وجتدر اإلشارة إىل أن أبرز صور اإليذاء البدين لألطفال اليت قد توجد يف              التصرفات اجليدة 

السعودي هي تعرضهم للضرب املربح والصفع على الوجه على األخطاء الصغرية ،  وقذف الطفل               
بأي شيء قريب من قبل أحد الوالدين ،  أو ضربه باألشياء اخلطرية ،  وضـربه بالعـصا علـى                     

،  ملدرسـة املؤخرة، أما أهم صور اإليذاء نتيجة اإلمهال فتتمثل يف عدم االهتمام مبعاقبة الطفل يف ا              
، وعـدم    والتغاضي عما يسرقه الطفل من اآلخرين ، وعدم عرض الطفل على الطبيب إال نـادراً              

السؤال عن نظافة الطفل ،  وعدم السؤال عن وضع الطفل يف املدرسة ،  وعـدم الـسؤال عـن                     
أصحاب الطفل ،  وعدم االهتمام ببكاء الطفل للحصول على شيء ،  وعدم السؤال عن ظهـور                  

                                        
هـ ، اإلصدار العشرون ، ١٤٢٢ ـ ١٣٩٠منجزات خطط التنمية  ، حقائق وأرقام  )١(

  .٢٥٤ ــ ٢٥٢ ، ٢٤٣/وزارة التخطيط



 ٢
٨ 

وح أو كدمات ،  وعدم السؤال عن صحة الطفل حني يبدي عدم رغبة يف اللعب ،  وعدم آثار جر
  .)١(اهتمام الوالدين مبشاعر الطفل وطلباته

 اجملتمع السعودي يشهدهعلى الرغم من التطور الثقايف واالجتماعي الكبري الذي من املؤسف أنه و   
هل سبل تقدير الطفل وأساليب توجيهه  جت اجملتمعستوياتمإال إن هناك شرائح عديدة من كافة 

، والعمل على  مما يقتضي سرعة معاجلة هذه الظاهرة التعامل معه كيفية ورعايته ومتابعته ، و
 اليت  إال إن الوقائع؛ ل باحترام ورعاية للتعامل مع الطفتنمية التوجهات واملهارات املالئمةتشجيع و

لرعاية وخطة عملية  استراتيجية عليا إجيادإىل ضرورة تشري يف املستشفيات  الطوارئتشهدها أقسام 
يصح بأي شكل  ،  والاحلنيف هي ضرورة ملحة ميليها الشرع اإلسالمي يف اململكة ، والطفولة 

   . )٢(تناوهلا نظريا دون أن توضع هلا خطط تنفيذيةمن األشكال 
د يف إطار متكامل ، من أجل       إجياد عمل موح  تضافر اجلهود و  ومن هذا املنطلق تنشأ احلاجة إىل           

 ويأيت ضمن تلك اجلهـود   ، االجتماعية   هاوبراجمالدولة   خطط   يف سلم أولويات   محاية الطفل    وضع
القيام بتبادل اخلربات واملعلومات حول هذه الظاهرة ، وتكوين شبكة اتصال فاعلة ، ووضع برامج               

 اجلهات املسؤولة احلاجة إىل حث    كما تدعو   . وطنية شاملة للحد من انتشارها يف أوساط اجملتمع         
من اإلساءة  السعوديني  ألطفال  ل  الكافية واآلمنة  وا إلصدار التشريعات الالزمة لتوفري احلماية     ودع

  . )٣(واإلمهال
  

                                        
دراسة ميدانية على :   ظاهرة إيذاء األطفال يف اجملتمع السعودي لسعد بن سعيد الزهراين  )١(

الرياض ، مكة املكرمة ،  الدمام ،  (عينة من األطفال الذكور يف مناطق اململكة الثالث الكربى 
   .هـ ١٤٢٤ث مكافحة اجلرمية ،  وزارة الداخلية ،  الرياض أجريت بإشراف مركز أحبا

حممد شحات . للدكتور) ي منظور سعود( رؤية حول ظاهرة إساءة معاملة الطفل )٢(
 ، إجفند ،  قاء اخلرباء حول مكافحة ظاهرة اإلساءة لألطفال لل، ورقة مقدمة اخلطيب 

   .م٢٠٠٤ أبريل ١٤ – ١٣الرياض يف الفترة  
تراتيجية فاعلة حلماية الطفل من اإلساءة واإلمهال للدكتور ناصر حنو اس )٣(

، قاء اخلرباء حول مكافحة ظاهرة اإلساءة لألطفال للالقحطاين ، ورقة مقدمة 
   .م٢٠٠٤ أبريل ١٤ – ١٣جفند ،  الرياض يف الفترة  إ



 ٢
٩ 

  :التوصيات واملقترحات 
ل ظاهرة اإلساءة لألطفاالعمل على توعية اجملتمع السعودي أفرادا ومؤسسات خبطورة  .١

 ؛ ليكون ذلك دافعا ملزيد من الرعاية للطفل السعودي ، وكهم على سلها، وتأثريإمهاهلم و
 . ومحايته مما قد يتعرض له من أذى وإمهال يف جسده ومشاعره ومستقبله 

ضرورة توجيه اهتمام الدولة واجملتمع حنو معاجلة هذه الظاهرة واحلليولة دون تفاقمها ،  .٢
 . ليت تعاجل احلاالت الظاهرة منها وإجياد الوسائل اإلجرائية واألنظمة التشريعية ا

تقنني األحكام الشرعية املتعلقة حبقوق الطفل ومحايته من اإلساءة واإلمهال ، وتوعية اجملتمع  .٣
 .واألفراد  واجلهات املتعاملة مع الطفل ن ال سيما الوالدا ، وا

حة ميليها رورة ملهي ضيف اململكة ، ولرعاية الطفولة وخطة عملية  استراتيجية عليا رسم .٤
تناوهلا نظريا دون أن توضع هلا خطط يصح بأي شكل من األشكال  وال، احلنيف الشرع 
ها للتنمية  خططيف سلم أولوياتمحاية الطفل الدولة  ضعتأن األمر قتضي  ؛ إذ يتنفيذية
األفراد واملؤسسات التربوية والصحية واالجتماعية هود تضافر جت ، وأن  االجتماعيةهاوبراجم
لتنفيذ هذه اخلطط وحتويلها إىل واقع متكامل و عمل موحدطار إيف مية واألهلية ، واحلكو

 .ملموس 
 املسؤولة عن محاية الطفل من أي واقعة إساءة قد حتدث له داخل املرتل أو حتديد اجلهة .٥

على محاية الطفل من األذى البدين حيات الكافية اليت تساعدها ، ومنحها الصالخارجه 
 .اس بقيم اجملتمع وآدابه الشرعية  دون مسوالنفسي

وضع آلية فاعلة توفر للطفل املتعرض لإلساءة احلماية السريعة واآلمنة ، ابتداء من حلظة  .٦
من مالبسات التأكد ، ومن أبرزها التبليغ بوقوع اإلساءة للطفل ، وما يليه من خطوات 

 اجلاين ، والتحقيق معب الشرعي أو النفسي ،  من قبل  الطبياإلساءة عن طريق  فحص الطفل
خاصة حتت إشراف هذه  يف دار رعاية األمر بوضع الطفلواستصدار حكم قضائي إذا لزم 

 .    حنوه إعادته إىل أسرته  ، ومن مث اتباع اإلجراء  املناسب اجلهة
العمل على إعادة تأهيل األطفال الذين تعرضوا لإلساءة واإلمهال ، وإجياد الضمانات الكافية  .٧

  .مإمهاهلأو االستمرار يف إليهم ، يهم من تكرار اإلساءة اليت تق
، وذلك عن السعودي يف اجملتمع وضع منهجية إعالمية ملواجهة سلوكيات اإلساءة للطفل  .٨

 .اخللقي والديين يف مكافحة هذه الظاهرة واحلد منها اجملتمع السعودي رصيد طريق استثمار 
، وبناء  اإلساءة للطفل للتعرف على حجم الظاهرة العناية باجلانب اإلحصائي املتعلق بظاهرة .٩

 .برامج معاجلة على قدرها ونوعها 
     



 ٣
٠ 

  :الفهارس 
إحياء علوم الدين أليب حامد حممد لغزايل ، مطبعة البايب احلليب مبصر ، طبعة عام  .١

 .هـ ١٣٥٨
أدب الدنيا والدين أليب احلسني علي املاوردي ، حتقيق مصطفى السقا ، دار الكتب  .٢

 .هـ ١٣٩٨علمية ببريوت ، الطبعة الرابعة هام ال
 ، ورقة مقدمة ليلى الصايغأثرها على الطفل ل… أشكاهلا … مظاهرها … اإلساءة  .٣

 .م ٢٠٠١ملؤمتر حنو بيئة خالية من العنف لألطفال العرب ، عمان ، نيسان 
 .م ١٩٧٧األسرة واجملتمع لعلي عبد الواحد وايف ، دار ضة مصر ، الطبعة السابعة عام  .٤
اإلسالم ضرورة عاملية لزاهر عزب الزغيب ، اهليئة املصرية العامة للتأليف والنشر طبعة عام  .٥

 .م ١٩٧١
الطفل السعودي بني الواقع واملنشود بقلم أمساء حممد ، جملة كلية العلوم : حبث  .٦

االجتماعية ، جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية بالرياض ، العدد السادس عام 
 .هـ ١٤٠٢

الطفل يف نظر الشريعة اإلسالمية للدكتور حممد الصاحل ، جملة كلية الشريعة ، : حبث  .٧
 .هـ ١٤٠٠جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية بالرياض ، العدد احلادي عشر عام 

حقوق الطفل يف اإلسالم ، نظرة تربوية للدكتور حسن إبراهيم عبد العال ، جملة : حبث  .٨
 .هـ١٤٠٢تماعية ، جامعة اإلمام ، العدد السادس عام كلية العلوم االج

حتفة املودود بأحكام املولود البن القيم اجلوزية ، مكتبة دار البيان بدمشق الطبعة األوىل  .٩
 .م ١٣٩١عام 

تربية الطفل بني املاضي واحلاضر لفتحية حسن سليمان ، دار الشروق طبعة عام  .١٠
 .م١٩٧٩

ن النحالوي وزمالئه ، مطابع دار األصفهاين جبدة عام التربية وطرق التدريس لعبد الرمح .١١
 .هـ ١٣٩٢

 .تفسري املنار للشيخ رشيد رضا ، دار املعرفة ببريوت ، الطبعة الثانية  .١٢
 ، مطبعة مصطفى  جرير الطربي أليب جعفر حممد بنجامع البيان عن تأويل آي القرآن .١٣

  .هـ ١٣٨٨البايب احلليب مبصر ، الطبعة الثالثة عام 
 جوامع االختصار والتبيان فيما يعرض للمعلمني وآباء الصبيان للشيخ أمحد بن أيب جامع .١٤

مجعه الغمراوي ، حتقيق وتعليق أمحد جلوي البدوي ورابح نوبار ، سلسلة ذخائر املغرب 
 .العريب ، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع باجلزائر 



 ٣
١ 

نصاري ، طبعة دار إحياء التراث اجلامع ألحكام القران أليب عبد اهللا حممد بن أمحد األ .١٥
 .م ١٩٦٥العريب ببريوت ، عام 

 اهليئة املصرية للكتاب بالقاهرة ترمجة ودراسة الدكتور فؤاد زكريا ،، مجهورية أفالطون  .١٦
 .م ١٩٧٤، طبعة عام 

 .هـ ، إصدار وزارة التخطيط٢٤/١٤٢٥هـ ـ ٢٠/١٤٢١خطة التنمية السابعة  .١٧
 .م١٩٧٨د الغين عبود ، دار الفكر ، الطبعة األوىل عام دراسة مقارنة لتاريخ التربية لعب .١٨
 حممد شحات للدكتور) منظور سعودي ( لطفل رؤية حول ظاهرة إساءة معاملة ا .١٩

جفند ،   إ ،قاء اخلرباء حول مكافحة ظاهرة اإلساءة لألطفال، ورقة مقدمة يف ليب اخلط
    .م٢٠٠٤ أبريل ١٤ – ١٣الرياض يف الفترة  

ترمجة أمحد لطفي السيد ، مطابع اهليئة املصرية العامة للكتاب ،  طاليس السياسة ألرسطو .٢٠
 .م ١٩٧٩، الطبعة الثانية عام 

سيكلوجية احلياة الروحية يف املسيحية واإلسالم حملمد جالل شرف وعبد الرمحن  .٢١
 .م ١٩٧٢العيسوي ، منشأة املعارف باإلسكندرية طبعة عام 

قي فلسفي ، دار املعارف للمطبوعات ببريوت ، الطبعة الطفل بني الوراثة والتربية حملمد ت .٢٢
 .هـ ١٤٠١الثانية علم 

عالقة الوالدين بالطفل وأثرها يف جناح األحداث للدكتور حممد علي حسن ، مكتبة  .٢٣
 .م ١٩٧٠االجنلو املصرية بالقاهرة عام 

 .  يف ظالل القرآن لسيد قطب ، دار الشروق ببريوت ، الطبعة الثالثة  .٢٤
 . ، دار القلم ببريوت لفقهية البن جزيالقوانني ا .٢٥
 .هـ ١٤١٧روق احلديثة بالقاهرة ، عام ا مطبعة الف ،ملنصور البهويتكشاف القناع  .٢٦
لسان العرب البن منظور مجال الدين حممد بن مكرم األنصاري ، حتقيق عبد اهللا علي  .٢٧

 .الكبري وآخرين ، طبعة دار املعارف 
ودة اخلطيب ، مؤسسة الرسالة ببريوت ، الطبعة الثانية حملات يف الثقافة اإلسالمية لعمر ع .٢٨

 .هـ ١٣٩٧عام 
  اجللسات الثالث ملؤمتر حماضرات رابطة اإلصالح االجتماعي مبصر اليت ألقيت يف .٢٩

ألمحد فهمي العمروسي بك ، مكتبة ، حملة تارخيية يف تنشئة الطفل : حماضرة الطفل، 
 . ٤٣٢٨٥األزهر العامة رقم 

ماعية والشخصية املسلمة للدكتور سيد أمحد عثمان ، مكتبة األجنلو املسؤولية االجت .٣٠
 .هـ ١٣٩٩املصرية ، عام 



 ٣
٢ 

 العدد - جملة منار اإلسالم ، بقلم األستاذ شهاب الدبوين ، مأساة الطفل العاملية : مقال  .٣١
 . السنة الثامنة - الرابع 

شرون ، هـ ، اإلصدار الع١٤٢٢ ـ ١٣٩٠منجزات خطط التنمية  ، حقائق وأرقام  .٣٢
 .وزارة التخطيط 

مبادرة محاية األطفال يف الشرق األوسط ومشال أفريقيا  إصدار املعهد العريب : منشور .٣٣

 .م ٢٠٠٣مناء املدن ، ديسمرب عام إل

ورقة اإلمهال للدكتور ناصر القحطاين ، استراتيجية فاعلة حلماية الطفل من اإلساءة وحنو  .٣٤
جفند ،  الرياض يف الفترة   ، إاإلساءة لألطفال قاء اخلرباء حول مكافحة ظاهرة للمقدمة 
  .م٢٠٠٤ أبريل ١٤ – ١٣
، ة اخلطيب ، مؤسسة الرسالة ببريوتنظرات إسالمية ملشكلة التمييز العنصري لعمر عود .٣٥

 .هـ ١٣٩٨الطبعة الثانية عام 
القاموس احمليط جملد الدين حممد الفريوز آبادي ، مطبعة مصطفى البايب احلليب ، الطبعة  .٣٦

 .هـ ١٣٧١الثانية عام 
م ، إعداد كارول بيالمي ،  إصدار يونسيف ، ٢٠٠٢وضع األطفال يف العامل عام  .٣٧

 .لة منظمة األمم املتحدة للطفو
 


