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Abstract: Thank God, the Lord of the Worlds, and peace and prayer supplication to Our Lord Muhammad, and to all his gods and
companions, but after:
It goes without saying that sharia has taken a keen interest in rights, at multiple levels, and has therefore established through its total values
and legislative principles, and has ensured the preservation of rights and sought not to waste them. The values of justice, freedom and
dignity, and the theory of truth in itself, are major landmarks and foundations that have blended with faith, morality, worship, dealing with
others, political, economic and social life.
The Shariah has taken great care of human life, and children in particular, and the Shariah system has introduced a number of legislations
that preserve the rights of children, including their right to education, reform and education.
This is what the Holy Quran and the Prophet's Sunnah said and how to deal with the child and follow up his worship, education,
encouragement, and upbringing, and urged him to do so, and not only that, but even the recreational aspect related to him, and thus we are
faced with a huge amount of basic legislation in the life of the child, to preserve it and its development, and from this I chose to address it
(the rights of the child in education and education in the legal and legal perspective).
Focusing on the most important legislative dimensions that preserve children's rights to education and read this in accordance with
international law. It has a common denominator with legislative law.
Keywords: Child Rights, Law, Sharia, Education, International Law.
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حقهق الطفل في التربية والتعميم في المنعهر الذرعي والقانهن الدولي
سعجؼ خمف مصمب الجسيمي

أستاذ الفقه وأصهله في الجامعة العراقية –كمية العمهم اإلسالمية-العراق
الممخص : :الحسج هلل رب العالسيغ ،كالربلة كالدبلـ عمى سيجنا دمحم ،كعمى آلو كصحبو أجسعيغ ،أما بعج:

فإف مغ نافمة القػؿ إف الذخيعة أىتست اىتسام ًا بالغا بالحقػؽ ،عمى مدتػيات متعجدة ،كأسدت لحلظ عبخ ؾيسيا الكمية كمبادئيا التذخيعية ،كتكفمت بحفع الحقػؽ
كسعت إلى عجـ اىجارىا ،فؿيع العجالة كالحخية كالكخامة ،كنطخية الحق بحج ذاتيا ،معالع كأسذ كبخػ امتدجت مع العقيجة ،كاألخبلؽ ،كالعبادة ،كالتعامل مع اآلخخ،
كالحياة الدياسية كاالقترادية كاالجتساعية.

كلقج اعتشت الذخيعة الكخيسة بحياة اإلنداف عشاية فائقة ،كالصفل عمى كجو الخرػص ،فقجمت مشطػمة الذخيعة جسمة مغ التذخيعات التي تحفع حقػؽ الصفل كمشيا
حقو في التخبية كاإلصبلح كالتعميع.
كىحا ما جاء بو القخآف الكخيع كالدشة الشبػية الذخيفة ككيؽية التعامل مع الصفل كمتابعة عبادتو ،كتعميسو ،كتذجيعو ،كتخبيتو ،كحثو عمى ذلظ ،كلع يكغ ذلظ فحدب،
بل حتى الجانب التخفييي الستعمق بو ،كبيحا فشحغ أماـ كع ىائل مغ التذخيعات األساسية في حياة الصفل؛ لمسحافطة عميو كعمى تشذأتو ،كمغ ىحا أختخت عشػناً
لحلظ (حقػؽ الصفل في التخبية كالتعميع في السشطػر الذخعي كالقانػني) .

مخك اد عمى أىع األبعاد التذخيعة التي تحفع الصفل عمى حقػقو في التخبية كالتعميع كقخاءة ذلظ كفق القانػف الجكلي .كما ؼيو مغ قػاسع مذتخكة بيشو كبيغ القانػف
التذخيعي.

الكممات المفتاحية :حقػؽ الصفل  ،القانػف ،الذخيعة  ،التعميع،القانػف الجكلي.

 1مقدمة
أما بعج :
الحسج هلل رب العالسيغ كالربلة كالدبلـ عمى سيجنا دمحم كعمى آلو كصحبو أجسعيغ َ
لقج اىتست الذخيعة اإلسبلمية باألشفاؿ اىتساما كبي اخ ألنيع الجيل القادـ الحؼ سيقػد األمة  ،كيعخؼ مجػ تقجـ األمع كالذعػب كرقييا

بخعايتيع ليحه الذخيحة الػاعجة  ،ىحه الذخيحة مغ شخائح السجتسع تحتاج الى رعاية كاىتساـ أكثخ مغ شخائح السجتسع األخخػ ،فإىساؿ
ىحه الذخيحة سيشتج مدتؿببلً أجياالً تشذأ في كسصيع الجخيسة كالجيل كالتذخد ال قجر هللا  ،لحا جاء ىحا البحث تحت عشػاف
( حقػؽ الصفل في التخبية كالتعميع في السشطػر الذخعي كالقانػف الجكلي )

ليبيغ أف الذخيعة اإلسبلمية اىتست بيحه الذخيحة اىتساماً عطيسا ،فاالىتساـ بالصفل كرعايتو ىػ أسمػب كقائي كاحتخازؼ كتخبػؼ لسشع
تكػيغ الجخيسة في السجتسع حتى ال يقع ىحا الصفل فخيدة في بخاثغ الجخيسة كالسجخميغ.
لقج تكػف ىحا البحث مغ مقجمة كتسييج كمبحثيغ كخاتسة .أما التسييج فقج تشاكلت ؼيو التعخيف بسفخدات البحث

كأما السبحث األكؿ فقج تشاكلت ؼيو حق الصفل اليتيع في التخبية في السشطػر الذخعي كالقانػف الجكلي :
كتشاكلت في السبحث الثاني حقػؽ الصفل في التعميع في السشطػر الذخعي كالقانػف الجكلي .

كجاءت الخاتسة بأبخز نتائج البحث كالتػصيات سائبل هللا تعالى التػفيق كالدجاد كاف يجعل عسمي ىحا خالرا لػجيو الكخيع كاف

الجؼ كالسدمسيغ جسيعاً انو سسيع مجيب.
يجعمو في ميداف حدشاتي كك َ
تمهيد في تعريف مفردات البحث
تعريف حقهق الطفل
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أوال  :تعريف الحق لغة واصطالحاً.

الحق لغة :مرجر نؿيس الباشل .كجسعو حقػؽ ِ
كحقاؽ .كأصل الحق السصابقة كالسػافقة كسصابقة الباب في حقو لجكرانو عمى

االستقامة(.)1

2

كانتقج ىحا التعخيف ،بأنو يتدع بالغسػض لعسػـ لفع ما،

بأنو(( :ما يدتحقو الخجل))
عخفو فقياء الذخيعة َ
أما الحق اصطالح ًا فقج َ
ّ
كاف االستحقاؽ الػارد في التعخيف متػقف عمى تعخيف الحق ،كىحا يتػقف عمى معخفة االستحقاؽ فيمدـ الجكر( .)3كجاء في شخح
السشار (الحق عبارة عغ السػجػد مغ كل كجو كجػدا ال شظ ؼيو  ،ك مشو ىحا الجيغ حق  ،أؼ مػجػد بحاتو صػرة ك معشى ،لفبلف حق

فيحمو فبلف أؼ شيء مػجػد مغ كل كجو)). 4

كعخفو مغ السعاصخيغ عمي الخؽيف بأنو ((مرمحة ثابتة لمفخد أك لمسجتسع ،أك ليسا معا يقخرىا السذخع الحكيع))

5

عخفو د عبج الخزاؽ الدشيػرؼ كدأحسج حذست أبػ ستيت بأنو(( :مرمحة مادية أك
أما تعخيف الحق عشج فقياء القانػف الػضعي فقج َ
ّ
()6
يقخه القانػف)) .
أدبية يحسييا القانػف فبل يشذأ الحق إذا لع َ
ثانيا  :تعريف الطفل في الذريعة اإلسالمية والمعاهدات الدولية.
الطفل لغة:
ِ
الصفل بكدخ الصاء كتذجيجىا ىػ الرغيخ مغ كل شيء ،فالرغيخ مغ الشاس ِشفل ،كالرغيخ مغ الجكاب ِشفل ،كالرغيخ مغ الدحاب
ِشفل ،كالميل إذا دنا بأكؿ ضمستو ِشفل ،ك ِ
الصفل الطمسة نفديا .كأصل لفطة الصفل مغ الصفالة أؼ الشعػمة ،فالػليج بو شفالة كنعػمة،
حتى قيل الصفل ىػ الػليج ما داـ رخراً أك ناعساً .ككمسة شفل تصمق في المغة عمى الفخد كالجساعة كالحكخ كاألنثى ،كالسرجر

شفػلة(.)7

تعريف الطفل في الذريعة اإلسالمية
أف مخحمة الصفػلة ىي تمظ السخحمة التي تبجأ بتكػيغ الجشيغ في بصغ أمو كتشتيي بالبمػغ.
لقج َبيشت كتب الفقو ّ
كالبمػغ قج يكػف بالعبلمة ،كقج يكػف بالدغ ،كعبلمات البمػغ عشج األنثى الحيس كاالحتبلـ كالحبل ،كعشج الحكخ االحتبلـ كاالحباؿ(.)8
()1مجج الجيغ دمحم يعقػب الفيخكز آبادؼ -القامػس السحيط ،تحقيق مكتب التخاث في مؤسدة الخسالة بإشخاؼ دمحم نعيع العخقدػسي ط1996 5ـ.
( )2ابغ عابجيغ ،دمحم أميغ عسخ بغ عسخ بغ عبج الخحيع  ،حاشية رد السحتار عمى الجر السختار شخح تشػيخ األبرار  ،السصبعة الكبخػ  ،القاىخة  ،ط1326، 3:ق187/5،-
( )3الجريشي  ،فتحي،الحق كمجػ سمصاف الجكلة في تقييجه كنطخية التعدف الحق بيغ الذخيعة كالقانػف  ،ط،1مصبعة جامعة دمذق ص .185-184
 4الشدفي عبج هللا بغ احسج  ،شخح السشار ك حػاشيو مغ عمع األصػؿ ،دار سعادت ،مصبعة عثسانية 1315،ق  ،ص. 886
 5عمي الخؽيف  ،السشافع بحث مشذػر في مجمة القانػف االقتراد السرخية 1950 ،ـ العجداف الثالث ك الخابع  ،ص.98
()6د.عبج الخزاؽ أحسج الدشيػرؼ كد.أحسج حذست أبػ ستيت -أصػؿ القانػف -مصبعة لجشة التأليف كالتخجسة كالشذخ -القاىخة -1938 -ص.267
()7يشطخ :ابغ مشطػر ،لداف العخب ،مرجر سابق ،فرل الصاء ج 13ص ،429 -426الدبيجؼ ،تاج العخكس ،419 / 7 ،الخازؼ ،مختار الرحاح ص.394
()8يشطخ :ابغ قجامو،أبػ دمحم مػفق الجيغ عبج هللا السقجسي،السغشي ، 46/4الكاساني ،عبلء الجيغ أبػ بكخ بغ مدعػد ،بجائع الرشائع ،دار الكتاب العخبي ،بيخكت لبشاف  ،122/7 ،1982،كد.ىبللي عبج
البله أحسج ،مخجع سابق ص.64

© 2022NSP
Natural Sciences Publishing Cor.

Applied Science University Journal, Vol.6 No.1 Jun.2022

58

تعريف الطفل في اتفاقية األمم المتحدة لحقهق الطفل لعام 9191م.
إف
عخفت الصفل تعخيفاً كاضحاً كصخيحاً حيث ّ
تعج اتفاؾية األمع الستحجة الستعمقة بحقػؽ الصفل لدشة 1989ـ الػثيقة الجكلية األكلى التي َ
ىحه االتفاؾية ال تشصبق إالّ عمى مغ يرجؽ عميو كصف الصفل(.)9
(بأنو كل إنداف لع يتجاكز الثامشة عذخة ما لع يبمغ سغ الخشج قبل ذلظ بسػجب
فصبقاً لشز (السادة األكلى) مغ االتفاؾية ،يعشي الصفل ّ
القانػف السشصبق عميو)(.)10
المبحث األول :حق الطفل في التربية في المنعهر الذرعي والقانهن الدولي
المطمب األول  :تربية الطفل وتأديبه
التخبية اإلسبلمية تعشي صيانة اإلنداف كصبلحو كتقػيسو مشح نذأتو كحتى نيايتو ،كذلظ كفق تعاليع كتػجييات الذخيعة اإلسبلمية(.)11
أف الصفل مخمػؽ عاجد عغ معخفة ما يشفعو أك يزخه كال يسيد بيغ األشياء الرالحة مغ غيخىا ،فقج جعل اإلسبلـ حق الصفل عمى
كبسا ّ
كالجيو كالقائسيغ عمى أمخه في تخبيتو عمى كفق مبادغ الذخيعة اإلسبلمية في العقائج كالعبادات كالدمػؾ كاألخبلؽ .كيجب عمى الػالجيغ
كالسخبيغ تعميع األشفاؿ مشح الرغخ الشصق بكمسة التػحيج ((ال الو إالّ هللا دمحم رسػؿ هللا)) كإفياميع معشاىا عشجما يكبخكف :ال معبػد بحق

إالّ هللا .يقػؿ ابغ الؿيع رحسو هللا(( :فإذا كاف كقت نصقيع أؼ األشفاؿ فميمقشػا ال الو إالّ هللا دمحم رسػؿ هللا كليكغ أكؿ ما يقخع مدامعيع

معخفة هللا سبحانو فػؽ عخشو يشطخ إلييع كيدسع كبلميع كىػ معيع أيشسا كانػا))(.)12

ذلظ أف اإليساف باهلل تعالى كمعخفتو مبادغ الجيغ األكلية ىػ أساس إصبلح الصفل ،كمبلؾ تخبيتو الخمؿية كتقػيع اعػجاجو ،فيدف كل
ترخؼ يرجر مشو بسيداف اإلسبلـ ،فسا كافقو استسخ ؼيو ،كما ضاده ابتعج عشو كاجتشبو.
كتأديب كتخبية الصفل ثبت في كتاب هللا تعالى فقاؿ عد كجل))يأييا الحيغ امشػا قػا أنفدكع كأىميكع نا ار كقػدىا الشاس
()13

كالحجارة..................اآلية))

ففي ىحه اآلية يأمخ هللا تعالى السؤمشيغ بالػقاية ألنفديع مغ الشار ،ككقاية الشفذ كاألىل تكػف

بتعميسيع كتخبيتيع ،كتشذئتيع عمى األخبلؽ الفاضمة ،كإرشادىع إلى ما ؼيو نفعيع في الجنيا كاآلخخة.
كثبتت أيزاً بدشة رسػؿ هللا صمى هللا عميو كسمع إذ يقػؿ رسػؿ هللا صمى هللا عميو كسمع(( :كمكع ار كع ككمكع مدؤكؿ عغ رعيتو ،كالخجل
()14
أف الخاعي كسا عميو حفع مغ استخعى كحسايتو كالتساس مرالحو ،فكحلظ عميو تأديبو
ار كع في أىمو كىػ مدؤكؿ عشيع))
كمعمػـ ّ
()15

الف ذلظ مغ صسيع الخعاية
كتعميسو ّ

()9يشطخ :أ.د.عادؿ عبج هللا السدجؼ ،السخجع الدابق ،ص ،16كد.فاشسة شحاتو السخجع الدابق ص ،20كد.محسػد سعيج ،السخجع الدابق ص.18
()10قج كرد تعخيف الصفل في الشز االنجميدؼ لمسادة األكلى مغ ىحه االتفاؾية عمى الشحػ اآلتي:
)(A child means every human being below the age of 18 years, unless under the law applicable of the child, majority is attained earlier

يشطخ :أ.د .عادؿ عبج هللا السدجؼ ،السخجع الدابق ص 16اليامر.
()11الدامخائي ،فاركؽ عبج السجيج :أىجاؼ كخرائز التعميع اإلسبلمي ،ط 1:األردف :دار الشفائذ 1990ـ ص.10
()12ابغ الؿيع ،تحفة السػدكد ،ص.137
()13سػرة التحخيع :آية.6 :

© 2022 NSP
Natural Sciences Publishing Cor.

59

Applied Science University Journal, Vol.6 No.1 Jun.2022

فإذا بمغ الصفل الدابعة مغ عسخه فعمى السخبي أف يعمسو الربلة ،فإذا بمغ العاشخة فعميو أف يزخبو عمييا في حالة االمتشاع عغ أدائيا.
يقػؿ رسػؿ هللا عميو كسمع (( :مخكا الربي الربلة إذا بمغ عذخ سشيغ فاضخبػه عمييا))(.)16
إف عمى األب تأديب كلجه كتعميسو ما يحتاج إليو مغ كضائف الجيغ ،كىحا التعميع كاجب عمى األب كسائخ األكلياء قبل بمػغ
يقػؿ الشػكؼّ :
بي كالرِب ِ
ية))( .)17كمغ كاجبات اآلباء كاألميات تجاه أشفاليع أف يغخسػا فييع اآلداب كالسبادغ الخمؿية اإلسبلمية ،مثل التقػػ
الر
ّ
َ ِّ
كالخحسة كاألخػة كمخاعاة حقػؽ الػالجيغ كاألقارب كذكؼ األرحاـ كالجار كالسعمع كالرجيق كالكبيخ ،كااللتداـ بدداب الصعاـ كالذخاب كالدبلـ
كالسجمذ كغيخىا مغ اآلداب ،كتجشب التخمق باألفعاؿ كاألقػاؿ القبيحة كالكحب كالدخقة كغيخىا مغ اآلداب.
فكاف رسػؿ هللا عميو كسمع يحخص كل الحخص عمى ترحيح السفاـيع كالدمػكيات الخمؿية الخاشئة عشج مغ يتعامل معيع مغ أصحابو
رضػاف هللا تعالى عمييع السيسا الرغار مشيع .كيجؿ عمى ذلظ ما يمي مغ األحاديث:
 -1فالخسػؿ صمى هللا عميو كسمع عّمع الرحابي عسخ بغ أبي سمسة كىػ غبلـ صغيخ أدب الصعاـ حتى ال يكػف مع غيخه يصعع فيتأذكا

مغ ذلظ ،كنبيو عميو الربلة كالدبلـ إلى أىسية التدسية عشج البجء بتشاكؿ الصعاـ ،ثع عمسو أف األكل باليج اليسشى كعجـ العبث في

األكل باليجيغ معاً ففي ىحا الفعل ما يشفخ اآلكميغ عغ الصعاـ ،كسا أف اليج اليدخػ عادة ما تدتخجـ في التشطيف كالتصيخ كنحػىسا

ثع يعمسو صمى هللا عميو كسمع عمى األكل مغ
فمحلظ دائساً ما يحث السدمع عمى عجـ استخجاميا في الصعاـ حخصاً عمى نطافتوّ ،
الجية التي تميو فقط كىحا أيزاً مغ اآلداب الخؼيعة في األكل فبل يؤذؼ مغ يأكل معو ،بل كؼيو معشى لمعجؿ حتى ال يتعجػ عمى
الصعاـ الحؼ أماـ مغ يأكل معو(.)18

 -2قاؿ عسخ بغ أبي سمسة( :كشت غبلماً في حجخ رسػؿ هللا صمى هللا عميو كسمع ككانت يجؼ تصير في الرحفة فقاؿ لي رسػؿ هللا
مسا يميظ)) .فسا زالت تمظ شعستي بعج)(.)19
صمى هللا عميو كسمع(( :يا غبلـ ،سع هللا ،ككل بيسيشظ ،ككل ّ

مسا
قاؿ اإلماـ الشػكؼ رحسو هللا(( :كفي ىحا الحجيث بياف ثبلث سشغ مغ سشغ األكل كىي :التدسية ،كاألكل باليسيغ كالثالثة األكل ّ

الف أكمو مغ مػضع يج صاحبو سػء عذخة كتخؾ مخكءة ،فقج يتقحر صاحبو السيسا في األمخاؽ كشبييا))(.)20
يميوّ ،

 -3عغ رافع بغ عسخك الغفارؼ قاؿ :كشت كأنا غبلـ أرمي نخمشا أك قاؿ :نخل األنرار فأتي بو الشبي صمى هللا عميو كسمع فقاؿ(( :يا
ثع
غبلـ)) كفي ركاية قاؿ(( :يا بشي لع تخمي الشخل؟)) قاؿ قمت :آكل ،قاؿ(( :فبل تخـ الشخل ،ككل ّ
مسا يدقط في أسافميا)) ،قاؿّ :
مدح رأسي كقاؿ(( :الميع أشبع بصشو))(.)21
()14البخارؼ :صحيح البخارؼ ،كتاب الشكاح :باب السخأة راعية في بيت زكجيا .1996/5
()15يشطخ :الجراص ،اإلماـ أبػ بكخ أحسج بغ عمي الخازؼ ،أحكاـ القخآف ،بيخكت :دار الكتاب العخبي .466/3
()16العطيع آبادؼ ،دمحم اشخؼ بغ أميخ الرجيقي :عػف السعبػد شخح سشغ أبي داكد ،السصبعة األنرارية باليشج سشة 1322ىػ .161/2
()17الشػكؼ ،شخح الشػكؼ عمى صحيح مدمع .44/8
()18يشطخ :د.حدغ بغ خالج حدغ الدشجؼ ،السخجع الدابق ص.469
()19البخارؼ ،صحيح البخارؼ ،كتاب األشعسة ،باب التدسية عمى الصعاـ كاألكل باليسيغ  2056/5بخقع ( )5061كمدمع ،صحيح مدمع ،كتاب األشخبة باب آداب الصعاـ كالذخاب كإحكاميسا 193/13
رقع (.)5237
()20الشػكؼ ،شخح الشػكؼ عمى صحيح مدمع .193/13
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فيحا الحجيث ما يجؿ عمى حخص الخسػؿ صمى هللا عميو كسمع عمى تعميع ىحا الغبلـ األدب العطيع كىػ عجـ التعجؼ عمى أمػاؿ الشاس
كإفدادىا ،كع يعمسو األمانة أيزاً ،كعشجما سألو الخسػؿ صمى هللا عميو كسمع عغ سبب رميو لمشخل أجاب بقػلو(( :آكل)) ،أؼ لدت

أعبث ك ّإنسا الحؼ دفعشي ليحا الفعل ىػ الجػع فػضح لو عميو الربلة كالدبلـ كلغيخه مغ أمتو حكع ىحه السدألة الفقيية ،حيث قاؿ لو:
مسا يدقط في أسافميا)) الف رمي الشخل كالذجخ قج يفدج بؿية الثسار فميحا نيى عغ رميو(.)22
((فبل تخـ الشخل ،ككل ّ
-4

عغ سيل بغ سعج رضي هللا عشو قاؿ(( :أتي الشبي صمى هللا عميو كسمع بقجح فذخب مشو ،كعغ يسيشو غبلـ أصغخ القػـ،

كاألشياخ عغ يداره ،فقاؿ(( :يا غبلـ أتأذف لي أف أعصيو األشياخ)) .قاؿ :ما كشت ألكثخ بفزمي مشظ أحجاً يا رسػؿ هللا ،فأعصاه

إياه))(.)23

فيحا الحجيث ؼيو مجسػعة مغ اآلداب الخمؿية التي يخبي عمييا الشبي صمى هللا عميو كسمع أصحابو رضي هللا عشيع ،مشياّ :أنو يدغ
أف الشبي صمى هللا عميو كسمع كاف يعجبو
التيامغ في مشاكلة الذخاب كالصعاـ كما جخػ مجخاىسا .فقج ركت عائذة رضي هللا عشياّ (( :
التيسغ في تشعمو ،كتخجمو ،كشيػره كفي شأنو كمو))(.)24
كمشيا أنو يجب استئحاف الرغيخ في األمػر التي لو فييا حق ،كأف يكػف ىػ الحؼ عمى جية اليسيغ كعمى اليدار مغ ىع أفزل أك أكبخ

سغ أف
مشو سشاً ،فإف أذف كإالّ يزل الحق لو دكف غيخه كال يتعجػ عمى حقو فقط لكػنو صغي اًخ .قاؿ الخحيباني :إذا شخب لبشاً أك غيخه ّ
يشاكؿ األيسغ كلػ صغي اًخ أك مفزػالً ،كيتػجو أف يدتأذنو في مشاكلتو األكبخ فاف لع يأذف ناكلو لو(.)25
أف
إف العشاية بالصفل كتخبيتو التخبية الرالحة كتأديبو بدداب اإلسبلـ مغ أكبخ كاجبات اآلباء التي يفخضيا الجيغ الحشيف عمييع .إذ ّ
إىساؿ اآلباء ألبشائيع كالتفخيط في تخبيتيع يعج أثساً يدتحقػف بو العقاب.
أف الصخيق في رياضة الربياف مغ أىع األمػر كأككجىا ،كالربي أمانة عشج كالجيو ،كقمبو الصاىخ
يقػؿ اإلماـ الغدالي رحسو هللا(( :اعمع ّ
عػد الخيخ كعمسو نذأ عميو كسعج
جػىخة نؽيدة ساذجة خالية مغ كل نقر ،كىػ قابل لكل ما نقر ،مائل إلى كل ما ميل بو إليو ،فاف ّ
في الجنيا كاآلخخة ،كشاركو في ثػابو أبػاه ككل معمع لو كمؤدب ،كإف عػد الذخ كأىسل إىساؿ البيائع شقي كىمظ ،ككاف الػزر في رؾبة

الؿيع عميو كالػالي لو))( )26كبحلظ كفل اإلسبلـ حق الصفل في التأديب كالتخبية اإليسانية حتى يشذأ الصفل صالحاً كسا يخيج هللا تعالى
ّ
ف
ؽ
الف
اضيع،
خ
أع
ك
اليع
ػ
أم
ك
كدمائيع
أنفديع
عمى
ؼيو
يأمشػ
محافع
فاضل
مجتسع
في
الشاس
يعير
كبحلظ
كنفدو
الشاس
ك
هللا
حقػ
فيؤدؼ
ّ
نذأتو عمى شاعة هللا سبحانو كتعالى كؾيامو بتشفيح أكامخه تعصيو التقػػ ،كالتقػػ ىي سبيل األمغ كالفبلح في الجنيا كاآلخخة.

مخ عمى ماشية قػـ أك حائط ىل يريب مشو (كالمفع لو)
مسا سقط  45/2كبخقع ( )2622كابغ ماجو ،الدشغ كتاب التجارات باب مغ ّ
()21أبػ داكد ،سشغ أبي داكد ،كتاب الجياد باب مغ قاؿ ّإنو يأكل ّ
 318/2كبخقع (.)2299
()22يشطخ :د.حدغ بغ خالج حدغ الدشجؼ ،السخجع الدابق ص.469
()23البخارؼ ،صحيح البخارؼ ،كتاب السداقات (الذخب) باب في الذخب  829/2بخقع ( )2224كمدمع ،صحيح مدمع ،كتاب األشخبة باب استحباب إدارة الساء كالمبغ كنحػىسا عغ يسيغ السبتجغ
 .201/13رقع (.)5260
()24البخارؼ ،صحيح البخارؼ ،كتاب الػضػء باب التيسغ في الػضػء كالغدل  74/1رقع ( )166كمدمع ،صحيح مدمع ،كتاب الصيارة باب التيسغ في الصيػر كغيخه  153/3بخقع (.)616
()25يشطخ :د.حدغ بغ خالج حدغ الدشجؼ ،السخجع الدابق ص.470
()26الغدالي ،أبػ حامج دمحم بغ دمحم (ت 505ىػ) ،إحياء عمػـ الجيغ ،تحقيق أبػ حفز سيج بغ إبخاـيع بغ صادؽ بغ عسخاف ،دار الحجيث ،القاىخة1419 ،ىػ1998 -ـ .172/3
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المطمب الثاني  :إظهار المحبة والحنان لمطفل
اىتع اإلسبلـ برحة الصفل كتكػيشو الجدسي كالعقمي كاىتع أيزاً بسذاعخ الصفل كبشائو العاشفي كالشفدي.
أف األمل الػحيج لمصفل كمبعث فخحو كنذاشو ّإنسا يتسثل في عصف الػالجيغ كحشانيسا كال يػجج
كلقج أكجت التجارب كالسذاىجات عمى ّ
عامل ييجغ خاشخ الصفل كيبعث في االشسئشاف كالدكيشة مثل عصف الػالجيغ ،كسا ال يػجج عامل يبعث ؼيو القمق كاالضصخاب مثل
فقجاف جدء مغ حشاف الػالجيغ أك جسيعو(.)27

كالعصف كالحشاف كالحاجة إلى الحب مغ الحاجات األساسية لمصفل ،فالحب بسثابة غحاء كججاني لمصفل ،فالحؼ لع يحرل إالّ عمى القميل

أف الخجل الخاشج
مغ الحب في سشيو األكلى سيطل متعصذاً إلى السديج مغ ىحا الغحاء .ألنو كسا يقػؿ الكثيخ مغ عمساء الشفذ كالتخبية ّ
ىػ ابغ الخسذ سشػات األكلى ،فالصفل ال يتغيخ كثي اًخ بعج الدشة الدادسة مغ العسخ( )28مسا يجلشا عمى أىسية ىحا الحق في تشذئة سميسة
صحيحة متدنة متدامحة.

كالذخيعة اإلسبلمية قج سبقت عمع الشفذ كعمع االجتساع في تقخيخ ىحا الحق لؤلشفاؿ ،فالخسػؿ صمى هللا عميو كسمع كاف يعامل األشفاؿ

بكل رأفة كشفق ة كرقة كعصف ،ؼيقبميع كيسدح رؤكسيع كيمعب معيع كيحسميع عمى ضيخه الذخيف ككاف رسػؿ هللا كسمع يػاسي األشفاؿ
الحيغ استذيج آباؤىع ،فأصبحػا أيتاماً ،فعغ أسساء بشت عسيذ قالت :لسا أصيب جعفخ كأصحابو دخمت عمى رسػؿ هللا صمى هللا عميو

كسمع كقج دبغت أربعيغ مشيئة ،29كعجشت عجيشي كغدمت بشي كدىشتيع كنطفتيع ،فقاؿ رسػؿ هللا صمى هللا عميو كسمع ((:أئتيشي ببشي
جعفخ)) قالت:فأتيو بيع كذرفت عيشاه  ،فقمت يا رسػؿ هللا بأبي كأمي ما يبكيظ؟ أبمغظ عغ جعفخ كأصحابو شيء ؟قاؿ  :نعع أصيبػا ىحا

اليػـ ،قالت  :فقست أصيح  ،كاجتسع إلي الشداء كخخج رسػؿ هللا صمى هللا عميو كسمع إلى أىمو ،فقاؿ (( :ال تغفمػا آؿ جعفخ مغ أف
ترشعػا ليع شعاماً فأنيع قج شغمػا بأمخ صاحبيع))

30

()31

كعغ أنذ رضي هللا عشو قاؿ(( :كاف رسػؿ هللا صمى هللا عميو كسمع يدكر األنرار كيدمع عمى صبيانيع كيسدح رؤكسيع))

.

كعغ أبي ىخيخة رضي هللا عشو :قاؿّ :قبل رسػؿ هللا صمى هللا عميو كسمع الحدغ بغ عمي كعشجه األقخع بغ حابذ التسيسي جالذ ،فقاؿ
إف لي عذخة مغ الػلج ما قبمت مشيع أحجاً :فشطخ إليو رسػؿ هللا صمى هللا عميو كسمع ،فقاؿ(( :مغ ال َي ْخحع ال يخحع))(.)32
األقخعّ :
فالخسػؿ صمى هللا عميو كسمع أنكخ عمى ىحا الخجل الحؼ ال يطيخ عاشفة الحب كالخحسة نحػ أكالده ،ككصف عميو الربلة كالدبلـ مغ
يترف بيحه الرفة بأنو عخضة لعجـ حرػلو عمى رحسة هللا تعالى.

()27يشطخ :فمدفي ،دمحم تقي :الصفل بيغ الػراثة كالتخبية ،ط ،2الشجف األشخؼ ،مصبعة اآلداب 1969ـ.111/2 ،
()28يشطخ :عسامخة ،تخكي رابح ،حقػؽ الصفل بيغ التخبية األكربية الحجيثة دراسة مقارنة ص.259
 29السشيئة عمى كزف فعيمة :الجمج أكؿ ما يجبغ ثع ىػ أفيق ثع أديع .يشطخ :الشياية في غخيب الحجيث 363/4
 30أخخجو أحسج بغ حشبل في مدشجه ((. 370/6قاؿ الييثسي :ركاه أحسج كؼيو امخأتاف لع أجج مغ كثقيسا كال جخحيسا كبؿية رجالو ثقات .مجسع الدكائج البغ حجخ الييثسي ))161/6
( )31ابغ حباف ،صحيح ابغ حباف ،تحقيق الذيخ شعيب االرناؤكط ،مؤسدة الخسالة ،ط ،2بيخكت ،لبشاف ،1993 ،كتاب البخ كاإلحداف ،باب ذكخ ما يدتحب لمسخء استعساؿ التعصف عمى صغار أكالد آدـ
 206/2بخقع (.)459
()32البخارؼ ،صحيح البخارؼ ،باب رحسة الػلج كتقبيمو كمعانقتو  7/8بخقع ( )5997كمدمع ،صحيح مدمع ،كتاب الفزائل باب رحستو صمى هللا عميو كسمع بالربياف كالعياؿ كتػاضعو كفزل ذلظ 77/8
بخقع (.)2318
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كعغ عائذة رضي هللا عشيا قالت :قجـ ناس مغ األعخاب عمى رسػؿ هللا صمى هللا عميو كسمع فقالػا :أتقبمػف صبيانكع؟ فقاؿ :نعع،
فقالػا :لكغ وهللا ما نقبل! فقاؿ(( :أك أممظ إف كاف هللا ندع مشكع الخحسة؟))(.)33

أف مغ لع يكغ لو عصف كحب ألبشائو فاف الخحسة تشدع مغ قمبو كيكػف قاسياً غميطاً ،كقج عاب
فأخبخ الخسػؿ صمى هللا عميو كسمع ّ
صمى هللا عميو كسمع ترخفو ىحا.
كعغ جابخ بغ سسخة قاؿ(( :صميت مع رسػؿ هللا عميو كسمع صبلة أكلى (يعشي صبلة الطيخ) ثع خخج إلى أىمو كخخجت معو فاستقبمو
()34

كلجاف فجعل يسدح خجؼ أحجىع كاحجاً كاحجاً قاؿ جابخ :كأما أنا فسدح خجؼ فػججت ليجه بخداً كريحاً كأنسا أخخجيا مغ جػنة

عصار)(.)35

كعغ عبج هللا بغ شجاد قاؿ(( :بيشسا رسػؿ هللا صمى هللا عميو كسمع يرمي بالشاس إذ جاءه الحدغ فخكب عشقو كىػ ساجج ،فأشاؿ

الدجػد حتى ضشػا ّأنو قج حجث أمخ ،فّمسا قزى صبلتو قالػا :قج أشمت الدجػد يا رسػؿ هللا حتى ضششا أنو قج حجث أمخ ،فقاؿ :إف ابشي
قج ارتحمشي ،فكخىت أف أعجمو حتى يقزي حاجتو))(.)36

كعغ عبج هللا بغ بخيجة قاؿ :سسعت أبا بخيجة يقػؿ :كاف رسػؿ هللا صمى هللا عميو كسمع يخصبشا ،إذ جاء الحدغ كالحديغ عمييسا
قسيراف أحسخاف يسذياف كيتعثخاف ،فشدؿ رسػؿ هللا صمى هللا عميو كسمع عغ السشبخ كحسميسا ككضعيسا بيغ يجيو ثع قاؿ :صجؽ هللا

((إنسا أمػالكع كأكالدكع فتشة))(.)37

()38
كأخخج البخارؼ عغ أبي قتادة األنرارؼ
((أف رسػؿ هللا صمى هللا عميو كسمع كاف يرمي كىػ حامل أمامة بشت زيشب بشت رسػؿ
ّ
هللا صمى هللا عميو كسمع فإذا سجج كضعيا كإذا قاـ حسميا))(.)39

كمغ صػر رحستو صمى هللا عميو كسمع باألشفاؿ ّأنو كاف يتجػز في صبلتو إذا سسع صخاخ األشفاؿ قاؿ ((إني ألقػـ إلى الربلة كأريج
أف أشػؿ فييا فاسسع بكاء الربي فأتجػز في صبلتي كخاـية أف أشق عمى أمو))(.)40
كقج أخح الخمفاء الخاشجكف بشيج الخسػؿ صمى هللا عميو كسمع في التخفق باألشفاؿ كأخحىع بالميغ كالذفقة كالعصف ،فأميخ السؤمشيغ عسخ
بغ الخصاب رضي هللا عشو الحؼ كاف ييابو عطساء الخجاؿ تأخحه الخقة كالميغ باألشفاؿ كيدتشكخ الغمطة كالذجة في معامبلتيع كيعج ذلظ
مغ األمػر السخمة بأىمية اإلنداف في الػالية عمى الغيخ .فقج دخل عميو أحج عسالو ككالتو فػجج عسخ رضي هللا عشو مدتمؿياً عمى ضيخه
()33البخارؼ ،صحيح البخارؼ ،كتاب األدب :باب رحسة الػلج كتقبيمو كمعانقتو  8/8بخقع ( )5999كمدمع ،صحيح مدمع ،كتاب الفزائل باب رحستو ع بالربياف  77/8رقع (.)2317
()34جػنة :ضخؼ لصيب العصار .يشطخ :الخازؼ ،مختار الرحاح .50/1
()35مدمع ،صحيح مدمع ،كتاب الفزائل ،باب شيب رائحة الشبي صمى هللا عميو كسمع  86/8كبخقع (.)2329
()36الحاكع ،السدتجرؾ عمى الرحيحيغ  181/3كقاؿ عشو صحيح عمى شخط الذيخيغ كلع يخخجاه.
( )37التخمحؼ ،سشغ التخمحؼ ،كتاب السشاقب ،باب مشاقب الحدغ كالحديغ  498/4بخقع ( ) 3774كالشدائي ،سشغ الشدائي كتاب الجسعة باب ندكؿ اإلماـ عغ السشبخ قبل فخاغو مغ الخصبة كقصعو كبلمو
كرجػعو إليو يػـ الجسعة ص 243بخقع (.)1410
()38ىػ الحارث بغ ربعي أبػ يحيى الدمسي أخػ ثابت السجني ،تػفي سشة ()95ىػ في خبلفة الػليج بغ عبج السمظ بالسجيشة السشػرة ،يشطخ البخارؼ ،رجاؿ صحيح البخارؼ .400/1
()39البخارؼ ،صحيح البخارؼ ،كتاب الربلة ،باب إذا حسل جارية صغيخة عمى عشقو في الربلة  109/1بخقع ( ) 516كمدمع :صحيح مدمع ،كتاب السداجج كمػاضع الربلة ،باب جػاز حسل الربياف
في الربلة  32/3بخقع (.)543
()40البخارؼ ،صحيح البخارؼ ،كتاب اآلذاف ،باب مغ أخف الربلة عشج بكاء الربي 143/1 ،بخقع (.)707
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كصبيانو يمعبػف مغ حػلو فأنكخ عميو سكػتو عمى لعب األشفاؿ مغ حػلو .فدألو عسخ :كيف أنت مع أىمظ؟ فقاؿ :إذا دخمت سكت
الشاشق .قاؿ عسخ :اعتدؿ عسمشا ،فانظ ال تخفق بأىمظ ككلجؾ فكيف تخفق بأمة دمحم صمى هللا عميو كسمع ؟(.)41

فاف اإلسبلـ الحشيف يخاعي التػازف كاالعتجاؿ في جسيع
كمسا يجب أخحه بعيغ االعتبار عجـ السبالغة في الحب كالميغ مع األبشاءّ ،
ّ
تذخيعاتو كتػجيياتو.
فاإلفخاط في الحب يؤدؼ إلى أف يشذأ الصفل مجلبلً ضعيف الذخرية كغيخ قادر عمى تحسل السدؤكلية في السدتقبل( ،)42فميذ الحب
بإعصاء الصفل كل ما يخيجه مغ ماؿ كحاجيات ،لكغ الحب ىػ شعػر يذعخ بو الصفل مغ نبخة الرػت كرقة التعامل كحدغ األسمػب كسا

تعمسشاه مغ رسػلشا دمحم صمى هللا عميو كسمع.
أف لكل شيء حجاً كسصاً إذا زاد انقمب إلى ضجه ،فالحب أيزاً لو حج يجب إالّ يديج عشو كال يشقز .أؼ انو يجب عميشا أف نحب
كبسا ّ
كنعصف كنحغ عمى أشفالشا مغ غيخ إفخاط كال تفخيط ،فاإلفخاط في الحب يػلج شفبلً مجلبلً غيخ قادر عمى تحسل السدؤكلية كيعصل نسػ
أما التفخيط فسفتاح الجشػح كالجخيسة كاالنحخاؼ ،فالصفل السحخكـ مغ الحب
الذخرية الدػية ،كيسيج الصخيق لدػء الخمق كالخذيمةّ .
()43
ثع مجتسعو .
كالحشاف ،نيب لمقمق العربي الحؼ ييجـ الذعػر باألماف كاالستقخار داخل أسختو أكالً كمغ ّ

يؤد الربلة ،كذلظ في قػلو عميو الربلة كالدبلـ:
فالخسػؿ صمى هللا عميو كسمع يذيخ إلى ضخب األب البشو إذا بمغ سغ العاشخة ،كلع ّ
((مخك أكالدكع بالربلة لدبع ،كاضخبػىع عمييا لعذخ))(.)44
كال يسشعو صمى هللا عميو كسمع عصفو كحبو لدبصيو الحدغ كالحديغ –رضي هللا عشيسا -مغ تخبيتيسا تخبية فييا شيء مغ الذجة
الزخكرية عشجما يأخحاف تسختيغ مغ تسخ الرجقة ،كيخفع كل مشيسا تسختو إلى فسو ،فيشكخ ذلظ عمييسا الشبي صمى هللا عميو كسمع إنكا ار
ال ىػادة ؼيو ،كيسج يجه الذخيفة إلى فييسا ؼيخخج ىاتيغ التسختيغ قبل أف يحيبيسا المعاب كىػ يقػؿ :كخ كخ :إنيسا مغ تسخ الرجقة التي
()45

ال تحل لسحسج كال آلؿ دمحم

المطمب الثالث :النفقة عمى األطفال.

أف نفقة الصفل عمى أبيو  ،فاذا كاف أبػه معد اخ أك ميتا فتجب في مالو إف كاف لو ماؿ.46
لقج أجسع العمساء عمى ّ
كرعاية الصفل ككفالتو كاجبة في األصل عمى ذكؼ األرحاـ كاألقخباء ،ؼيكػف في حزانة كالجتو إف كاف كالجه عاج اد أك متػفى  ،كنفقتو

عمى ذكؼ األرحاـ كاألقخباء األغشياء إف لع يكغ لو ماؿ حدب تختيب السيخاث ،كلكغ إف فقج كالجيو معاً ،فاف أقاربيع يحمػف محل الػالجيغ
كىحه الكفالة تثبت ليع بحكع الذخع ،فإذا لع يكغ لو أقارب أك كاف لو كلكشيع فقخاء عاجدكف مثمو ،فتكػف نفقتو مغ بيت ماؿ السدمسيغ

()41ابغ الجػزؼ ،أبػ الفخج عبج الخحسغ ،مشاقب أميخ السؤمشيغ عسخ بغ الخصاب (تحقيق د.عمي دمحم عسخ) ،مكتبة الخانجي ،القاىخة1417 ،ىػ1997 -ـ ص.136
()42ناجح ،دمحم :دكر مؤسدات التخبية في الػقاية مغ الجخيسة مغ مشطػر إسبلمي ،القاىخة :السكتب السرخؼ لتػزيع السصبػعات 1999ـ ص.184
()43غشيسة ،عبج الفتاح مرصفى ،حاجات الصفل لمشفذ كالبجف ،األدب كالفغ كالسػسيقى كالسيارات 1994ـ ،ص.11
( )44أبػ داكد ،سشغ أبي داكد ،كتاب الربلة :باب متى يؤمخ الغبلـ بالربلة  133/1كقاؿ عشو األلباني :حدغ صحيح :دمحم ناصخ الجيغ :صحيح سشغ أبي داكد :تعميق :زىيخ الذاكير ،ط ،1الخياض
مكتبة التخبية العخبي لجكؿ الخميج 1989ـ .97/1
()45البخارؼ :صحيح البخارؼ ،كتاب الدكاة :باب ما يحكخ في الرجقة لمشبي صمى هللا عميو كسمع .542/2
 46الكاساني ،بجائع الرشائع مرجر سابق  ،16/4ابغ قجامة ،السغشي ،مرجر سابق .583/7
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47
كمسا يجؿ عمى ذلظ قػلو
َ
ألف الغخـ بالغشع  ،فإذا مات الصفل كلو ماؿ كليذ لو أحج مغ الػرثة ،فسالو يكػف لبيت ماؿ السدمسيغّ .
48
أما إذا لع يكغ لمصفل ماؿ كال أقارب أغشياء ،كلع يقع بيت
صمى هللا عميو كسمع (( :مغ تخؾ ماالً ،فمػرثتو ،كمغ تخؾ كبل ،فإليشا)) ّ .

الف في تخؾ اإلنفاؽ
الساؿ باإلنفاؽ عميو لدبب مغ األسباب ،ففي تمظ الحالة تكػف نفقتو عمى مغ عمع بحالو مغ السدمسيغ األغشياءّ ،
49
أما التكافل االجتساعي لمصفل عمى
عميو ىبلكاً لو ،فاإلنفاؽ عميو يربح فخض كفاية ،إذا قاـ بو البعس سقط اإلثع عغ اآلخخيغ ّ .
مدتػػ الجكلة ؼيكػف في حالة عجد األسخة بأفخادىا عشو كسا فعل عسخ كعثساف كعمي رضي هللا عشيع في تخريز عصاء لكل مػلػد
كىػ مائة درىع ،فإذا تخعخع بمغ بو مائتيغ ،فإذا بمغ زاده ،كسا كاف يفخض لمؿيط مائة كلػليو كل شيخ رزقاً يعيشو عميو يجعل رضاعتو

كنفقتو مغ بيت الساؿ .ثع يدػسو عشج كبخه بدػاه مغ األشفاؿ.50

كال يشبغي أف يكمف الصفل ماال شاقة لو بو ،كلقج ححر اإلسبلـ مغ ذلظ ،فقج ححر عثساف بغ عفاف رضي هللا عشو مغ ذلظ حيغ كلي

الخبلفة فقاؿ )) ال تكمفػا الربياف الكدب فإنكع متى كمفتسػىع الكدب سخقػا كال تكمفػا األمة غيخ ذات الرشعة الكدب فانكع متى
كمفتسػىا ذلظ كدبت بفخجيا كعفػا إذ أعفكع هللا))

51

المطمب الرابع :أسباب انحراف الطفل ومعالجتها

إف العػامل كاألسباب التي تؤدؼ إلى انحخاؼ الصفل كالى زيغو كفداد أخبلقو كسػء تخبيتو في ىحا السجتسع أالثع  ،كالػاقع السخيخ ،كالحياة

الساجشة كثيخة مشيا :

الفرع األول :العامل االقترادي :

إف مريبة الفقخ التي تعتخؼ الرغار كىع في زىخة العسخ كمقتبل الحياة إذا لع يججكا  ،رعاية كاممة تخفع مغ مدتػاىع ،كمعػنة تامة تدج
فاقتيع ،فبل شظ أف ىحا سيجرجيع نحػ االنحخاؼ  ،كيخصػا بيع شيئا فذيئا نحػ اإلجخاـ  ،بل سيربحػا أداة ىجـ كتخخيب لكياف األمة
كتسديق لػحجتيا  ،كإشاعة الفػضى بيغ أبشائيا في السدتقبل.

52

مج يج السعػنة االقترادية مغ الحخكات التبذيخية ،إذا فقجكا رعاية األسخة ك الجكلة السدمسة
بل قج يرل إلى تبجيل ديشيع تحت ستار َ
الخاعية ليع ك السدؤكلة عغ كفالتيع ليشحخفػا بحلظ عغ الصخيق ك سمظ سبيل االنحخاؼ ك اإلجخاـ ،فالصفل الحؼ ال يجج في البيت ما

يكؽيو مغ غحاء ككداء  ،كال يخػ مغ يع صيو ما يدتعيغ عمى بمغة العير كأسباب الحياة  ،كيشطخ إلى ما حػلو ؼيجج الفقخ كالجيج
كالحخماف  ،فانو سيمجأ إلى مغادرة البيت بحثا عغ األسباب كسعيا كراء الخزؽ ،فتتمقفو أيجؼ الدػء كالجخيسة  ،كتحيط بو ىالة الذخ

كاالنحخاؼ  ،فيشذأ في السجتسع مجخماً ،كيكػف خص اخ عمى األنفذ كاألمػاؿ كاألعخاض .

53

كأثبتت األبحاث كاإلحرائيات عبلقة الفقخ باإلجخاـ كاف الفقخ ىػ البيئة الحاضشة لمجخيسة كذلظ لحب اإلنداف لمساؿ

54

.

 47يشطخ :د عبج الكخيع زيجاف :السفرل في أحكاـ السخأة كالبيت ،بيخكت مؤسدة الخسالة 1997ـ .104/10
 48البخارؼ ،صحيح البخارؼ ،كتاب االستقخاض ،باب الربلة عمى مغ تخؾ ديشاً  118/3بخقع (.)2398
 49يشطخ :القخشبي:دمحم بغ احسج األنرارؼ  ،:الجامع ألحكاـ القخآف الكخيع،بيخكت :دار إحياء دار الكتاب العخبي 1983ـ ، 169-168/3ابغ قجامة ،السغشي .752/5
 50يشطخ :سيج قصب :العجالة االجتساعية في اإلسبلـ ،دار الذخكؽ بالقاىخة 1394ىػ1974 -ـ ص.237 -236
 51اإلماـ مالظ:السػشأ 981/2
- 52يشطخ  :عبجهللا ناصح عمػاف  ،تخبية األكالد في اإلسبلـ  ،دار الدبلـ لمصباعة كالشذخ  ،بجكف سشة شبع 129/1
 53يشطخ :عبجهللا ناصح عمػاف  ،تخبية األكالد في اإلسبلـ ، 129/1عبػد الدخاج ،عمع اإلجخاـ كالعقاب ،جامعة الكػيت ص 286
 54يشطخ:د .نبيل دمحم صادؽ  ،مػقف الذخيعة اإلسبلمية مغ الشطخيات الشفدية كاالجتساعية السفدخة النحخاؼ األحجاث ص.37
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65
قاؿ تعالى ((كتحبػف الساؿ حباً جساً))

55

كقاـ أحج الباحثيغ في مرخ بجراسة تأثيخ الشاحية االقترادية في اإلجخاـ،فػجج أف  %35مغ

األحجاث السشحخفيغ فقخاء ك %18مشيع مغ ميدػرؼ الحاؿ

56

.

ككاف صمى هللا عميو كسمع يتعػذ باهلل مغ الفقخ بل انو قخنو مع الفقخ فقاؿ صمى هللا عميو كسمع ))الميع إني أعػذ بظ مغ الكفخ

كالفقخ))

57

كقج كضع اإلسبلـ بتذخيعاتو العادلة أسدا كسببل لسحاربة الفقخ  ،كقخر حق الحياة الكخيسة لكل إنداف ،ككضع مغ التذخيعات ما تجعل
لكل فخد الحج األدنى مغ مدكغ كمصعع ككداء  ،كرسع مشيجا عسميا لمقزاء عمى الفقخ نيائيا ،كتأميغ سبل العسل لكل مػاشغ ،

كإعصاء مختبات شيخية لمحيغ ليذ ليع مرجر رزؽ  ،ككحلظ الفئات العاجدة عغ العسل مغ الذيػخ كاألرامل،بذكل يحفع ليع كخامتيع
اإلندانية  ،كيحقق ليع العير األفزل ،إنشا إذا شبقشا ىحه األحكاـ قزيشا عمى أىع أسباب الجخيسة كالتذخد كالزياع ،كقزيشا نيائيا عمى

كل مطاىخ الفقخ كالبؤس كالحخماف

58

.

الفرع الثاني :النزاع والذقاق األسري :

مغ العػامل األساسية في انحخاؼ الصفل ىػ احتجاـ الرخاع بيغ األـ كبيغ األب ،كربسا يحجث فيؤدؼ ىحا الذقاؽ بيغ السخأة كزكجيا إلى
أف يتخؾ األبشاء البيت السػبػء  ،ليفتذػا عغ رفاؽ كأمكشة يقزػف فييا أكقاتيع  ،فيؤالء إف كانػا قخناء سػء  ،كرفقاء شخ،فانو سيجرجػف

معيع عمى االنحخاؼ ،كيتجنى بيع إلى أ رذؿ األخبلؽ كأؾبح العادات  ،بل إف انحخافيع سيتأكج  ،كاف إجخاميع سيتحقق ليربحػا أداة خصخ
كببلء عمى الببلد كالعباد

فقج دلت اإلحرائيات في جسيع الجكؿ عمى أف ندبة تتخاكح بيغ  %80-%60مغ السجخميغ األحجاث الحيغ

ال يحطػف بأسخ متساسكة ،مشيا فقج الػالجيغ أك أحجىسا ،ك االنفراؿ ك الحخماف مغ العصف ،فػياب األب أك األـ ك عجـ عشايتو ك
رعايتو أك سػء سمػؾ الػالجيغ أك تذجيع الصفل مغ كالجيو أك احجىسا عمى شخيق الفداد59كاإلسبلـ استصاع أف يجج حبل ليحه السذكمة

عغ شخيق الرحيح في اختيار األسخة الرالحة ،كما ذاؾ إال تحقيق لمسػدة كالسحبة كالتفاىع  ،كاستخجاـ أساليب اإلصبلح بيغ الدكجيغ
لحل ىحه السذاكل.كمغ أسباب انحخاؼ الصفل ىػ تخمي الػالجيغ عغ دكرىسا في التخبية.
الفرع الثالث :تخمي األم واألب عن تربية الطفل :

مغ العػامل الكبخػ التي تؤدؼ إلى انحخاؼ الصفل كالى فداد أخبلقو ،كانحبلؿ شخريتو  :تخمي األب كاألـ عغ تخبيتو  ،كانذغاليسا عغ
تخبيتو كرعايتو.

فاألـ ليا مدؤكلية كبيخة تجاه مغ تخعاىع كتقػـ عمى تخبيتيع ،كتذخؼ عمى إعجادىع كتػجيييع  ،كرحع القائل :

األـ مجرسة إذا أعجدتيا

أعجدت شعبا شيب األعخاؽ

فاألـ في تحسل السدؤكلية كاألب سػاء بدػاء ،بل مدؤكليتيا أىع كاخصخ ،باعتبار أنيا مبلزمة لػلجىا مشح الػالدة إلى أف يذب كيتخعخع ،

كيبمغ الدغ التي تؤىمو ليكػف رجل البيت  ،كرجل الحياة فاألـ راعية في بيت زكجيا كمدؤكلة عغ رعيتيا بحزػره أك بفقجانو ،كإذا

قرخت األـ في الػاجب التخبػؼ نحػ أكالدىا ،النذغاليا مع معارفيا كصجيقاتيا كاستؿباؿ ضيػفيا  ،كخخكجيا مغ البيت كتخؾ أكالدىا ،
 55سػرة الفجخ:آية 20
 56يشطخ :د .حدغ عمي خفاجي _دراسات في عمع االجتساع الجشائي ط1981 2.ـ ص 138
 57أخخجو اإلماـ احسج في مدشجه  36/5كالشدائي .264/8
- 58يشطخ  :عبجهللا ناصح عمػاف ،السخجع نفدو108/1
 59يشزخ :د :حسج الرمؽيح ،حقػؽ اإلنداف في اإلسبلـ ك الػقاية مغ انحخاؼ األحجاث بحث مقجـ إلى المجشة العمسية الدابعة السخكد العخبي لمجراسات األمشية الخياض ص ،19دمحم رشيج رضا  ،مجمة
السشار عجد  15ص  ، 268رمديذ بيشاـ شبعة 1970/3ـ دار السعارؼ الكػيت ص  ،322دكتػر عسخ الدعيج ،درس في عمع اإلجخاـ ،شبعة دار الشيزة العخبية ص. 180
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فبل شظ أف أكالدىا سيشذأكف مذخديغ  ،بل سيكػنػف سبب فداد  ،كأداة إجخاـ لؤلمة بأسخىا .فساذا نشتطخ مغ أكالد ىكحا حاؿ أمياتيع إال
االنحخاؼ كاإلجخاـ  ،كيدداد األمخ تعقيجا كسػءا عشجما تشحخؼ األـ كالعياذ باهلل  ،فاالنحخاؼ يكػف ابمغ كاخصخ  ،كتجرجو اكج كأعطع

.كرحع هللا القائل :60

كسثل الشبت يشبت في الفبلة

كليذ الشبت يشبت في جشاف

إذا ارتزعػا ثجؼ الشاقرات

كىل يخجى ألشفاؿ كساؿ

الفرع الرابع :الرحبة والرفقة الفاسدة .

مغ أسباب انحخاؼ الصفل الخمصة الفاسجة كرفقاء الدػء ،كالسيسا إذا كاف ىحا الصفل ضعيف االلتداـ بجيشو كعقيجتو  ،فدخعاف ما يقع
في الفخ باكتداب العادات الديئة كاألخبلؽ الفاجخة مغ ىؤالء األشخار ،حتى يربح اإلجخاـ شبعا مغ شباعيع  ،كاالنح اخؼ عادة

متأصمة مغ عاداتيع  ،كيرعب بعج ذلظ رده إلى الجادة السدتؿيسة  ،كإنقاذه مغ الزبلؿ كالذقاء.61

فخفقاء الدػء الحيغ يديشػف لو شخيق الدػء كاالنحخاؼ كاإلجخاـ كذلظ الف الرغيخ كائغ اجتساعي يعير في السجتسع ؼيختمط باألكالد

في السجرسة أك الذارع أك العسل

62

ألنو أكثخ محاكاة كتقميجاً لمغيخ ،
كيتأثخ بالبيئة التي يعير فييا ،ألف الصباع مجبػلة عمى التذبو كالتقميج كالسيسا عشج الرغيخ َ
فاإلسبلـ بتعاليسو التخبػية كجو القائسيغ عمى تخبية األشفاؿ إلى أف يخاقبػا األكالد مخاؾبة تامة  ،كال سيسا في سغ التسييد كالسخاىقة ،

ليعخفػا مغ يخالصػف كيراحبػف  ،كالى مغ يغجكف كيخكحػف ؟ كالى أؼ األماكغ يحىبػف كيختادكف ؟ لحلظ كمو أمخ اإلسبلـ اآلباء
أف يختاركا ألبشائيع أصجقاء صالحيغ ألبشائيع  ،ليكتدبػا مشيع كل خمق كخيع  ،كأدب رؼيع  ،كعادة فاضمة  ،كسا كجييع أف يححركىع

مغ خمصاء الذخ كرفقاء الدػء  ،حتى ال يقعػا في حبائل غييع  ،كشباؾ ضبلليع كانحخافيع .قاؿ تعالى (( :كيػـ يعس الطالع عمى
يجيو يقػؿ يا ليتشي اتخحت مع الخسػؿ سبيبل يا ليتشي لع اتخح فبلنا خميبل لقج أضمشي عغ الحكخ بعج إذ جاءني ككاف الذيصاف لئلنداف

خحكال ))63ك يقػؿ هللا تعالى)) األخبلء يػمئح بعزيع لبعس عجك إال الستقيغ ))
كقاؿ عميو الربلة كالدبلـ(( :السخء مع مغ أحب ))

64

65

لقج مشح اإلسبلـ االصفل جسيع الحقػؽ كرغب في االىتساـ كمخاعاة األشفاؿ كالعصف عمييع  ،كاف يذخفػا عمى تأديبو كتػجييو  ،حتى
يتخبى عمى الخيخ  ،كيشذا عمى السكارـ الخمؿية  ،كالفزائل الشفدية  ،كيجج في ضل مغ يخعػنو كل عصف كمحبة  ،ككل حشػ
كإخبلص

66

.

كىحا االىتساـ الحؼ حطي بو االصف في الذخيعة اإلسبلمية الغخاء ال نججه في الذخائع الدساكية األخخػ كال في القػانيغ الػضعية.

- 60يشطخ :عبجهللا ناصح عمػاف :تخبية األكالد في اإلسبلـ 127/1
 61يشطخ  :عبج هللا ناصح عمػاف  ،تخبية األكالد في اإلسبلـ 118/1
 62يشطخ:الذخقاكؼ ،د أنػر دمحم،انحخاؼ األحجاث ،دار الثقافة –القاىخة ص.115
 63سػرة الفخقاف 30-28 :
 64سػرة الدخخؼ:آية 67
 65الحجيث أخخجو البخارؼ  2283/5كمدمع .2032/4
- 66يشطخ  :عبج هللا ناصح عمػاف :تخبية األكالد في اإلسبلـ 129/1
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المطمب الخامس  :حق الطفل في الرحمة والحنان وحدن المعاممة في المهاثيق واالتفاقيات الدولية.

أشارت االتفاؾيات كالسػاثيق الجكلية لحقػؽ اإلنداف عامة ،كالصفل خاصة إلى حاجة الصفل إلى حدغ السعاممة كالسحبة كالتفيع كالسيسا
في سشػات عسخه األكلى ،ككحلظ حطخ االساءة كاالىساؿ كالعشف ضجه كالسيسا الصفمة األنثى.
((إف الصفل يحتاج لكي
فالصفل يحتاج إلى الحب كالحشاف كالفخح كالعصف كقج نز عميو اعبلف حقػؽ الصفل في السبجأ الدادس بقػلوّ :
يشعع بذخرية مشدجسة الشسػ مكتسمة التفتح إلى الحب كالتفيع ؼيجب أف تتع تشذئتو عشج االمكاف بخعاية كالجيو كفي ضل مدؤكلياتيا كعمى
أية حاؿ في جػ يدػده الحشاف كاألمغ السعشػؼ كالسادؼ كال يجػز إالّ في الطخكؼ االستثشائية فرل الصفل الرغيخ عغ أمو)).

فاألسخة ىي البيئة الصبيعية لخعاية الصفل كال يسكغ ألؼ جية أك مؤسدة أخخػ أف تعػضيا كسا َّ
أف الذخرية الستػازنة كالدميسة تشبع مغ

جػ تدػده كتحكسو السحبة كالتفاىع كالسػدة(.)67

أما اتفاؾية حقػؽ الصفل لعاـ  1989فقج نرت عمى حق الصفل في الخعاية كاالىتساـ بالصفل مغ الػالجيغ أك مغ يقػـ مقاميسا مغ
ّ
االكصياء إذنرت السادة ( ) 19عمى ما يأتي ((تتخح الجكؿ األشخاؼ جسيع التجابيخ التذخيعية كاالدارية كاالجتساعية كالتعميسية السبلئسة

لحساية الصفل مغ جسيع أشكاؿ العشف أك الزخر أك االساءة البجنية أك العقمية أك االىساؿ أك السعاممة السشصػية عمى إىساؿ أك إساءة

السعاممة كاالستغبلؿ ،بسا في ذلظ اإلساءة الجشدية كىػ في رعاية الػالج (الػالجيغ) أك الػصي القانػني عميو أك أؼ شخز آخخ يتعيج
الصفل بخعايتو.
فعالة لػضع بخامج اجتساعية لتػفيخ الجعع
كفي سبيل تحقيق ىحه الغاية ،يشبغي أف تذسل ىحه التجابيخ الػقائية حدب االقتزاء ،اجخاءات ّ
البلزـ لمصفل كالكلئظ الحيغ يتعيجكف الصفل بخعايتيع ،ككحلظ لؤلشكاؿ األخخػ مغ الػقاية ،كلتحجيج حاالت إساءة معاممة الصفل السحكػر
كاالببلغ عشيا كاإلحالة بذأنيا كالتحقيق فييا كمعالجتيا كمتابعتيا ككحلظ لتجخل القزاء حدب االقتزاء)).
فالسادة ( ) 19مغ االتفاؼية تدعى إلى مشح الصفل أكسع نصاؽ مسكغ مغ الحساية ضج أؼ نػع مغ أنػاع العشف السشدلي أك غيخه مغ
أشكاؿ العشف .كتتشاكؿ عمى كجو التحجيج كاجب الحكػمات في حساية األشفاؿ ضج األىساؿ كسػء السعاممة عمى يج أبػيو أك األشخاص

اآلخخيغ الحيغ يقػمػف عمى رعايتيع(.)68

أف ىشاؾ ( )40مميػف شفبلً تقخيباً في العالع تحت سغ الخابعة عذخة في العالع يعانػف مغ إساءة
كلقج افادت مشطسة الرحة العالسية إلى ّ
السعاممة كاألىساؿ كيحتاجػف إلى رعاية صحية كاجتساعية.
كاشارت احرائيات في ركسيا إلى أف حػالي  2مميػف شفل في سغ أقل مغ  14عاماً يتعخضػف سشػياً لبليحاء البجني مغ قبل الػالجيغ
أف ما يعادؿ  %15مشيع يسػتسػف مغ أثخ األعتجاء عمييع بالزخب ،فزبلً عغ انتحار ( )2000شفل سشػياً(.)69
كّ
كنرت السادة ( )16مغ اتفاؾية حقػؽ الصفل (( :1989ال يجػز أف يجخؼ أؼ تعخض تعدفي أك غيخ قانػني لمصفل في حياتو الخاصة
أك أسختو أك مشدلو أك مخاسبلتو ،كال أؼ مداس غيخ قانػني بذخفو أك سسعتو ،كلمصفل حق أف يحسيو القانػف مغ مثل ىحا التعخض أك

السداس)).
()67يشطخ :د.عبج الػىاب بػ حجيبة ،تػنذ كحقػؽ الصفل ،السصبعة الخسسية بتػنذ ،1992 ،ص ،43كد.فاشسة شحاتو زيجاف ،مخجع سابق ص.203 -202
()68يشطخ :د.فاشسة شحاتو زيجاف ،مخجع سابق ص.203
()69يشطخ :د.فاشسة شحاتو زيجاف ،السخجع الدابق ص.205 -204
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كنرت السادة (/37أ) مغ االتفاؾية عمى ّأنو ((ال يجػز أف يعخض أؼ شفل لمتعحيب أك لغيخه مغ ضخكب السعاممة أك العقػبة القاسية أك
البلإندانية أك السييشة)).
كنرت السادة ( )39مغ االتفاؾية عمى ((حق الصفل الحؼ يتعخض لحالة أك أكثخ مغ ىحه الحاالت ،الحق في إعادة التأىيل البجني
كالشفدي كإعادة االنجماج االجتساعي لو)).
المبحث الثاني  :حق الطفل في التعميم في المنعهر الذرعي والقانهن الدولي.
المطمب األول  :تعميم الطفل في اإلسالم
اف أكؿ
إف العمع في اإلسبلـ مغ الحقػؽ األساسية لكل إنداف سػاء أكاف صغي اًخ أـ كبي اًخ ،كلقج حس اإلسبلـ عمى التفكيخ كشمب العمع ك ّ
ّ
()70
فيحه
آية ندلت مغ القخآف الكخيع عمى رسػؿ هللا صمى هللا عميو كسمع في غار حخاء ىي قػلو تعالى))اق أخ باسع ربظ الحؼ خمق ))
اآلية تأمخ الشاس بصمب العمع بالقخاءة كالكتابة كىي دعػة لتحخيخ العقل اإلنداني مغ ضبلـ الجيل كحثو عمى العمع كالسعخفة.

كلػ أردنا إحراء ما كرد في القخآف الكخيع مغ آيات تتحجث عغ التفكيخ أك التفقو ؼيسا خمق لشا هللا كما سخخ لشعبجه عغ إيساف كيقيغ
كمعخفة لػججناىا كثيخة يصػؿ بشا السقاـ بالتعخض إلييا(.)71
كمغ الشرػص التي دعت إلى العمع كبياف فزمو:
قاؿ تعالى(( :يخفع هللا الحيغ امشػا مشكع كالحيغ أكتػا العمع درجات ))

اآلخخيغ.

()72

فاهلل تعالى رفع ؾيسة العمع كأعمى شأف العمساء بو كفزميع عمى

كمغ الشرػص التي حثت عمى التفكخ كالتعقل عغ شخيق استخجاـ الحػاس مغ سسع كبرخ كعقل قػلو تعالى(( :أفمع يشطخكا إلى الدساء

فػقيع كيف بشيشاىا كزيشاىا كما ليا مغ فخكج))()73كنجد هللا سبحانو كتعالى بسغ ال يدتعسل حػاسو في التأمل كالتجبخ فقاؿ)) ....كليع

آذاف ال يدسعػف بيا أكلئظ كاألنعاـ بل ىع أضل .)74(...

فاهلل تعالى خمق القمب لئلنداف ليعمع بو األشياء ،كخمق لو العيغ ليخػ بيا ،كاألذف ليدسع بيا ،فإذا استعسل اإلنداف ىحه األعزاء ؼيسا
خمقت ليا فحلظ ىػ الحق القائع ،كالعجؿ الحؼ قامت بو الدسػات كاألرض ككاف ذلظ خي اًخ كصبلحاً لتمظ األعزاء ،كألصحابيا كلؤلشياء

التي استعسمت ؼيو ،كذلظ ىػ اإلنداف الرالح الحؼ استقاـ حالو ،أما إذا لع يدتعسل األعزاء في حقيا كتخكيا عمى حاليا فحلظ

الخدخاف ،كصاحبيا مغبػف ،كإف استعسميا في خبلؼ ما خمقت لو فيػ الزبلؿ كاليبلؾ ،كصاحبيا مغ الحيغ بجلػا نعسة هللا كف اًخ .ثع إف
ىحه األعزاء ىي أميات ما يشاؿ بو العمع الحؼ يستاز بو البذخ عغ سائخ الحيػانات ،دكف ما يذاركيا ؼيو مغ الذع كالحكؽ كالمسذ(.)75

()70سػرة العمق ،آية (.)1
()71يشطخ :د.ىبللي عبج البله احسج ،السخجع الدابق ص.685
()72سػرة السجادلة ،جدء مغ آية.11 :
()73سػرة ؽ آية .6
()74سػرة األعخاؼ :جدء مغ اآلية .179
()75يشطخ :د.حدغ بغ خالج حدغ الدشجؼ ،مخجع سابق ،ص.473
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أما الدشة الشبػية الذخيفة فقج أكجت عمى شمب العمع في نرػص كثيخة مشيا:
ّ
-1

الجشة))(.)76
قػلو صمى هللا عميو كسمع ((مغ سمظ شخيقاً يمتسذ بو عمساً سيل هللا لو شخيقاً إلى ّ

كمغ الدشة أيزاً ما يؤكج لشا حخص الشبي صمى هللا عميو كسمع عمى تعميع الرغار،كشمبو ذلظ ىػ مشيع ،مغ أجل الشيػض بحاجة األمة
مغ خبلؿ سػاعجىا الفتية ،كعقػليا الشيخة.

فيحا الرحابي الرغيخ زيج بغ ثابت رضي هللا عشو يخكؼ عغ نفدو ؼيقػؿ(( :أتي بي الشبي صمى هللا عميو كسمع مقجمة السجيشة .فقالػا:
يا رسػؿ هللا ىحا غبلـ مغ بشي الشجار ،كقج ق أخ مسا أندؿ عميظ سبع عذخة سػرة ،فقخأت عمى رسػؿ هللا صمى هللا عميو كسمع فأعجبو
ذلظ ،كقاؿ ((يا زيج تعمع لي كتاب ييػد فاني وهللا ما آمشيع عمى كتابي)) .قاؿ :فتعمستو ،فسا مزى لي نرف شيخ حتى صجقتو)(.)77

أف فتخة الصفػلة ىي أخرب فتخة في البشاء العمسي كالفكخؼ لئلنداف ،حيث تتحجد فييا عشاصخ شخريتو كتتسيد مبلمح ىػيتو ،لحلظ
كبسا ّ
()78
دعا اإلسبلـ رب األسخة إلى تعميع أىمو كاالىتساـ بيع ،كعجـ االقترار عمى الدعي عمى رزقيع .
لحا فاف عمى القائسيغ عمى تخبية األشفاؿ مدؤكلية تعميع أكالدىع القخاءة كالكتابة بإرساليع إلى السؤسدات التعميسية ليربحػا قادة في

السدتقبل يقػـ كل كاحج مشيع بجكره في خجمة مجتسعيع ألنيع إف تخكػا مغ غيخ تعميع سػؼ يتجيػف إلى اتجاىات أخخػ ربسا يربحػا
أداة خصيخة عمى السجتسع بجؿ أف يذاركػا في بشائو كىحا ما يحرل مع األسف الذجيج في مجتسعاتشا اليػـ فأكثخ األيتاـ قج تخكػا دراستيع
في مجارسيع بدبب الحاجة إلى الساؿ .إف ىحا األمخ إف تخؾ عمى حالو سػؼ يشتج السجتسع شبقة ىي اقخب إلى الجخيسة كابعج عغ
السجتسع بدبب إىساؿ السجتسع ليع كعجـ انريارىع معيع.

((إف مغ أىسل تعميع كلجه ما يشفعو كتخكو سجػ ،فقج أساء
يقػؿ اإلماـ ابغ ؾيع الجػزية في كجػب تأديب األكالد كتعميسيع كالعجؿ بيشيعّ :
إليو غاية اإلساءة ،كأكثخ األكالد إنسا جاء فدادىع مغ قبل اآلباء كإىساليع ليع كتخؾ تعميسيع فخائس الجيغ كسششو فأضاعػىع صغا اًر فمع

يشتفعػا بأنفديع كلع يشفعػا آباءىع كبا اًر.)79())...

كال يقف العمع في اإلسبلـ عشج حجكد تعميع أحكاـ الذخع ،بل يذسل العمػـ كميا ،عمى أف يبجأ بتعميع كتاب هللا كسشة رسػلو صمى هللا عميو
كسمع .أؼ أف يتعمع كل ما يزصخ إلى معخفتو مغ األمػر الزخكرية التي يكفخ جاحجىا كيذتخؾ فييا الخاص كالعاـ(.)80

الف حكع الػلج في الجيغ حكع أبيو  ،فإذا لع يتيدخ أف يعمسيع بشفدو فعميو أف يخسميع إلى
كاف الػالج مكمف بتعميع ابشو القخآف كالربلةّ .
الكتاتيب لتمقي العمع باألجخ ،فإذا لع يكغ الػالج قاد اًر عمى نفقة التعميع فأقخباؤه مكمفػف بحلظ .فإذا عجد أىمو عغ نفقة التعميع فالسحدشػف

مخغبػف في ذلظ ،أك معمع الكتّاب يعمع الفقيخ احتداباً أك مغ بيت الساؿ(.)81

( )76الحجيث أخخجو مدمع ،كتاب الحكخ كالجعاء ،باب فزل االجتساع عمى تبلكة القخآف كالحكخ  ،2074/4كأبػ داكد في كتاب العمع باب الحث عمى شمب العمع .317/3
()77أخخجو البخارؼ في صحيحو معمقاً ،كتاب األحكاـ باب تخجسة الحكاـ كىل يجػز تخجساف كاحج  .94/15كأبػ داكد في سششو كتاب العمع باب ركاية حجيث أىل الكتاب  ،318/3كالتخمحؼ في سششو،
كتاب االستئحاف باب ما جاء في تعميع الدخيانية كقاؿ ؼيو :ىحا حجيث حدغ صحيح .64/5
()78يشطخ :العسخؼ ،أكخـ ضياء :التخبية الخكحية كاالجتساعية في اإلسبلـ ،ط ،1الخياض :دار شبميا 1997ـ ص.191
()79ابغ الؿيع :تحفة السػدكد بأحكاـ السػلػد ،ص.200
()80يشطخ :السشاكؼ ،دمحم عبج الخؤكؼ :عذخة الشداء كتخبية األكالد كالخجـ تحقيق :دمحم إبخاـيع الجسػقي ط ،1القاىخة .مكتبة ابغ سيشا 1992ـ ص.145
()81يشطخ :د.ىبللي عبج البله أحسج ،السخجع الدابق ص.693 -692
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كالتعميع في اإلسبلـ كاف قج نذأ مجاناً كدكف مقابل ،كذلظ لتيديخ الحرػؿ عميو .فقج كاف التعميع في السداجج حيث يعقج العمساء دركسيع

ثع فتحت الكتاتيب بجػار السداجج لتعميع األشفاؿ ،كمشع التذػير عمى الكبار كسا كانت بيػت العمساء
عمى شبلب العمع كعامة الشاسّ .
أيزاً مػرداً مجانياً لمحرػؿ عمى العمع مغ مختمف االختراصات ،ككانت الجكلة اإلسبلمية تخعى شؤكف العمساء كتتكفل بسعيذتيع كتقجـ

ليع العصايا مغ بيت ماؿ السدمسيغ ليتفخغػا إلعصاء العمػـ( .)82فقج أثخ عغ عسخ بغ عبج العديد ّانو كتب إلى حسز ((انطخ إلى القػـ
الحيغ نربػا أنفديع لمفقو كحبدػىا في السدجج عغ شمب الجنيا فأعط كل رجل مشيع مائة ديشار يدتعيشػف بيا عمى ما ىع عميو مغ بيت
الساؿ حتى يأتيظ كتابي ىحا فاف خيخ الخيخ أعجمو كالدبلـ))(.)83

ثع فتحت الجكلة اإلسبلمية في مختمف السجف كالعػاصع مجارس لمتعميع بعزيا عمى نفقة أىل الخيخ ،كبعزيا عمى نفقة العمساء

إما باألمػاؿ الشقجية
السيدػريغ ،كأكثخىا عمى حداب بيت ماؿ السدمسيغ ككاف الشاس يديسػف في إنذاء السجارس كاإلنفاؽ عميياّ ،
إما بػقف األمبلؾ ،كالعقارات ،ليشفق عمى ريعيا عمى ىحه السجارس(.)84
كالعيشية ،ك ّ
فأنو يأخح بكل ما يدتمدمو ذلظ مغ فتح السجارس كتدكيجىا بكل ما يمدميا ،كإعجاد السعمسيغ
فإذا كاف اإلسبلـ قج أقخ حق التعميع لكل فخد ّ
()85
كتأىيميع لمؿياـ بسيسة التجريذ فالجكلة مدؤكلة عغ تػفيخ ىحا الحق لمصفل بجانب مدؤكلية الػالجيغ .
كىحا اإلقخار مغ اإلسبلـ في حق الصفل بالتعميع فانو يكػف قج أعصى الصفل أىسية كرعاية كحساية ،آخحاً بشطخ االعتبار انو يجب إعجاد
الصفل كتعميسو العمع الشافع حتى يتسكغ مغ أداء رسالتو مدتؿببلً

المطمب الثاني حق الطفل في التعميم في المهاثيق والمعاهدات الدولية .

إف التعميع لو أىسية كبيخة في حساية اإلنداف مغ عجة أخصار ،كاالنحخاؼ عغ الدمػكيات الدميسة التي تشسي قجراتو البجنية كالعقمية
ّ
كالخكحية التي ترشع السجنية كالحزارة ،كالتي تعػد عميو بالخفاـية كالدعادة كالتقجـ كالخخاء لمبذخية برفة عامة ،فالعمع نػر يبجد ضمسات
البج أف
الجيل كاألمية كيحسي السجتسعات مغ خصخ الحخكب كاألكبئة كالكػارث بذتى صػرىا ،كالتعميع بيحه الفػائج العطيسة التي تبلزمو ّ
يتاح لبلنداف باعتباره حقاً أساسياً لو مشح مخحمة الصفػلة ،لحلظ بحؿ السجتسع الجكلي كالجكؿ كالسشطسات الجكلية العالسية كالستخررة

جيػداً شيبة في سبيل إتاحة التعميع بكافة صػره اماـ األشفاؿ(.)86

((اف لكل
فاإلعبلف العالسي لحقػؽ اإلنداف أكج عمى ضخكرة تعميع األشفاؿ ككفالة ىحا الحق ليع .إذقخرت السادة ( )26الفقخه ( )1مشوّ :
إنداف الحق في التعميع كيجب أف يكػف التعميع في مخاحمو األكلى كاألساسيو عمى األقل بالسجاف كأف يكػف التعميع األكلي إلدامياً كيشبغي
أف يعسع ا لتعميع الفشي كالسيشي كأف ييدخ القبػؿ لمتعميع العالي عمى قجـ السداكاة التامة لمجسيع عمى أساس الكفاءة كيجب أف يػجو التعميع

نحػ تشسية شخرية اإلنداف تشسية كاممة كزيادة احتخاـ حقػؽ اإلنداف ،كالحخيات االساسية كيجب أف يجعع التعميع التفاىع كالتدامح
كالرجاقة بيغ جسيع الذعػب كاألجشاس كاألدياف ،كأف يؤازر الجيػد التي تبحليا ىيئة األمع الستحجة في سبيل حفع الدبلـ)).

()82يشطخ :الدحيمي ،حقػؽ اإلنداف في اإلسبلـ ،ص.273 -272
()83د.حدغ إبخاـيع حدغ ،تاريخ اإلسبلـ .511/1
()84يشطخ :الدحيمي ،حقػؽ اإلنداف في اإلسبلـ ص.273 -272
()85يشطخ :اليشجؼ ،صالح ذياب ،صػرة الصفػلة في التخبية اإلسبلمية ،ط 1عساف :دار الفكخ 1990ـ ص.83
()86يشطخ :د.مشترخ سعيج حسػده ،مخجع سابق ،ص.98
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كيشز السبجأ الدابع مغ إعبلف حقػؽ الصفل لعاـ  1959عمى ((تستع الصفل بالحق في التعميع ،عمى أف يكػف التعميع ،عمى أف يكػف
التعميع مجاناً كإلدامياً عمى األقل في مخاحمو األكلى ،عمى نحػ يخفع ثقافتو كيشسي قجراتو كحدغ تقجيخه لؤلمػر كشعػره بالسدؤكلية األدبية
كاالجتساعية ،لكي يربح عزػاً مفيجاً في السجتسع .كتعتبخ مرمحة الصفل العميا السبجأ الحؼ يدتخشج بو السدؤكلػف عغ تعميسو كتػجييو

كفي شميعتيع كالجاه)).

كيبلحع عمى الفقخة األكلى مغ السبجأ أنيا جعمت مغ التعميع حقاً لمصفل ككاجباً عمى السجتسع ،كحتى يكػف كحلظ كجب أف يكػف مجاني ًا

أما الفقخة الثانية مغ السبجأ ذاتو ،فتعيج إلى األذىاف الحاتية
كإجبارياً ،كارتباط ىحيغ الذخشيغ كاضح الف الثاني ال يتع إالّ بتػفخ األكؿّ .
التي يشبغي أف تتستع بيا شخرية الصفل كالتي تجعل مرمحتو العميا السخجع الحؼ يدتأنذ بو في جسيع عسميات التعميع كالتػجيو ،كنط اًخ
فاف التعميع كحلظ يجب أف يكػف أساساً تحت مدؤكلية الػالجيغ(.)87
ّ
ألنو كقع إقخار األسخة بػصفيا مرج اًر أكلياً لمخعايةّ ،
كحق الصفل في التعميع قخرتو كأكجتو السادتاف  13ك 14مغ االتفاؾية الجكلية لمحقػؽ االقترادية كاالجتساعية كالثقاؼية كلكغ مع تفريل

أكثخ .فالسادة ( )88()13مغ االتفاؾية لع تكتف باحتخاـ رغبة اآلباء كاألكصياء في اختيار نػع التعميع ،ك ّانسا أيزاً اختيار مجارس الكالدىع
غيخ السجارس الحكػمية ،كلكغ الجكلة لغ تتخؾ ذلظ لخغبة اآلباء برفة مصمقة ،ك ّانسا قيجت ذلظ بسعاييخ التعميع الجنيا التي قج تفخضيا أك

تقخىا الجكلة(.)89

فيحه االتفاؾية ال تتخؾ لآلباء اختيار نػع التعميع كالسجارس برفة مصمقة ،بل تكفل حق الصفل في التعميع الستاح في الجكلة التي يعير

فييا(.)90

أما السادة ( )14مغ االتفاؾية فأكجت عمى التدامات الجكؿ األشخاؼ التي لع ترل بعج إلى تأميغ جعل التعميع االبتجائي إلدامياً كمجان ًا
ّ
أف(( :تتعيج كل دكلة شخؼ في االتفاؾية ...كذلظ خبلؿ عجد
عمى
نرت
حيث
معقػؿ،
أجل
خبلؿ
ذلظ
تحقيق
تكفل
التي
الخصة
ار
خ
باق
ّ

معقػؿ مغ الدشيغ يجخؼ تحجيجه في الخصة السحكػرة)).

أف ما تقخره السادة ( )15يعج ميساً ،السيسا في عرخ السعمػمات كثػرة التكشػلػجيا ،فقج أقخت الجكؿ األشخاؼ بحق كل فخد في
عمى ّ
كلسا كانت إمكانيات الجكؿ السختمفة تقرخ عغ تحقيق ىحا الحق
السذاركة في الحياة الثقاؼية كفي التستع بسشافع التقجـ العمسي كتصبيقاتوّ .

كحجىا( ،)91فقج أكردت الفقخة الثانية مغ السادة ذاتيا نراً يتزسغ ((تعيج الجكؿ األشخاؼ في االتفاؾية الحالية باحتخاـ الحخية التي ال

يدتغشي عشيا مغ أجل البحث العمسي كالشذاط الخبلؽ ،كأقخت األشخاؼ في االتفاؾية بالسشافع التي يحققيا تذجيع كتشسية االتراالت

كالتعاكف الجكلييغ في السجاالت العمسية كالثقاؼية)).

كإذا انتقمشا التفاؾية حقػؽ الصفل لعاـ  1989فشجج أنيا حجدت أسذ تشطيع مسارسة الحق في التعميع فشرت السادة ( )28عمى ما يأتي:
(( -1تعتخؼ الجكؿ األشخاؼ بحق الصفل في التعميع ،كتحؿيقاً ليحا الحق تجريجياً كعمى اساس تكافؤ الفخص ،تقػـ بػجو خاص بسا يمي:
()87يشطخ :د.فاشسة شحاتو زيجاف ،مخجع سابق ص.249 -248
()88ـ 3/13مغ العيج الجكلي لمحقػؽ االقترادية كاالجتساعية كالثقاؼية.
()89يشطخ :د.فاشسة شحاتو زيجاف ،مخجع سابق ص.249
()90يشطخ السرجر نفدو.
()91يشطخ :د.فاشسة شحاتو زيجاف ،مخجع سابق ص.250
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أ-

جعل التعميع االبتجائي إلدامياً كمتاحاً لمجسيع.

ب-

تذجع تصػيخ مختمف أشكاؿ التعميع الثانػؼ ،سػاء العاـ أك السيشي ،كتػفيخىا ،كإتاحتيا لكل األشفاؿ كاتخإذالتجابيخ السشاسبة

مثل إدخاؿ مجانية التعميع كتقجيع السداعجة السالية عشج الحاجة إلييا.
ت-

جعل التعميع العالي ،بسختمف الػسائل السشاسبة متاحاً لمجسيع عمى أساس القجرات.

ث-

جعل السعمػمات كالسبادغ االرشادية التخبػية كالسيشية متػفخة لجسيع األشفاؿ كفي متشاكليع.

ج-

إتخإذالتجابيخ لتذجيع الحزػر السشتطع في السجارس كالتقميل مغ معجالت الجراسة.

 -2تتخح الجكؿ األشخاؼ جسيع التجابيخ السشاسبة لزساف ادارة الشطاـ في السجارس عمى نحػ يتسذى مع كخامة الصفل اإلندانية كيتػافق
مع ىحه االتفاؾية.
-2

تقػـ الجكؿ األشخاؼ في ىحه االتفاؾية بتعديد كتذجيع التعاكف الجكلي في األمػر الستعمقة بالتعميع ،كبخاصة بيجؼ اإلسياـ في

القزاء عمى الجيل كاألمية في جسيع أنحاء العالع كتيديخ الػصػؿ إلى السعخفة العمسية كالتقشية كإلى كسائل التعميع الحجيثة .كتخاعى

برفة خاصة احتياجات البمجاف الشامية في ىحا الرجد)) فيحه السادة تخسخ حق جسيع األشفاؿ في التعميع دكف أؼ تسييد(.)92

كلع تكتف ىحه االت فاؾية بتقخيخ حق الصفل ،بل حجدت مجسػعة مغ األىجاؼ مغ تعميع الصفل نرت عمييا السادة ( )29مغ االتفاؾية،
كىي عمى الشحػ اآلتي:
(( -1تشسية شخرية الصفل كمػاـبو كقجراتو العقمية كالبجنية إلى أقرى إمكاناتيا.
 -2تشسية احتخاـ حقػؽ اإلنداف كالحخيات االساسية كالسبادغ السكخسة في ميثاؽ األمع الستحجة.
 -3تشسية احتخاـ ذكؽ الصفل كىػيتو الثقاؼية كلغتو كؾيسو الخاصة ،كالؿيع الػششية لمبمج الحؼ يعير ؼيو الصفل كالبمج الحؼ نذأ ؼيو الصفل،
كالحزارات السختمفة عغ حزارتو.

-3

إعجاد الصفل لحياة تدتذعخ السدؤكلية في مجتسع حخ ،بخكح مغ التفاىع كالدمع كالتدامح كالسداكاة بيغ الجشديغ كالرجاقة بيغ

جسيع الذعػب كالجساعات األثشية كالػششية كالجيشية كاألشخاص الحيغ يشتسػف إلى الدكاف األصمييغ.
-4

تشسية احتخاـ الصفل لمبيئة الصبيعية ،كذلظ بالحفاظ عمييا مغ التمػث ،سػاء كانت ىحه البيئة ىػاء ،أك ماء ،أك أرض زراعية أك

الف احتخاـ البيئة بعجـ تمػثيا ىػ محافطة عمى حياة كافة الكائشات الحية كأكليع اإلنداف)).
صحخاكية ّ
فالفقخة األكلى مغ السادة ( )29تزيف إلى الحق في التعميع السعتخؼ بو في السادة ( )28بعجاً نػعياً تتجمى ؼيو حقػؽ الصفل ككخامتو
الحاتية ،فيي تحجد أىجاؼ التعميع الحؼ يشبغي أف (تدتيجؼ تحقيق كامل إمكانات الصفل ،بسا فييا تشسية احتخاـ حقػؽ اإلنداف لجيو ،كسا
يشبغي لمتعميع أف يدتيجؼ تشسية شعػر مخىف باليػية كاالنتساء لجػ الصفل ،فزبلً عغ جعمو كائشاً اجتساعياً يتفاعل مع غيخه كمع البيئة
أف الجكؿ األشخاؼ تػافق عمى أف يكػف التعميع مػجياً نحػ تشسية احتخاـ مجسػعة كاسعة مغ الؿيع .ىحه السػافقة ،التي
كتؤكج الفقخة ذاتياّ ،
يجلل عمييا ترجيق كل الجكؿ تقخيباً عمى االتفاؾية ،تؤكج ما لؿيع حقػؽ اإلنداف كمعاييخىا مغ إمكانات في تخصي حجكد الجيغ كالجشدية
()92يشطخ :د.فاشسة شحاتو زيجاف ،مخجع سابق ص 251كد.مشترخ سعيج حسػده ،مخجع سابق ص.100
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كالثقافة التي يبجك ّأنيا تعسل عمى تقديع كثيخ مغ مشاشق العالع .كتقخ السادة ( )29كحلظ بزخكرة اتباع نيج متػازف في التعميع ،نيج

يدعى إلى التػفيق بيغ مختمف الؿيع مغ خبلؿ الحػار كاحتخاـ الفخكؽ))(.)93
الخاتمة

بعج انتياء ىحا البحث أكد أف ألخز بعس الشتائج التي تػصمت إلييا كىي عمى الشحػ اآلتي:

 -1أىتع اإلسبلـ بتػفيخ الخعاية لجسيع األفخاد كال سيسا شخيحة األشفاؿ  ،ككاف لو الجكر البارز في تعسيق مفيػـ الخعاية عمى جسيع
األصعجة الشفدية كالتخبػية كالسالية كغيخىا ،إذ رعاه بالبخ كاإلحداف كفعل الخيخ كمداعجتو كإسعاده كحفع كخامتو.

-2حفطت الذخيعة حق الصفل في حفطو كصيانتو كتخبيتو ،فعميو أف يػفخ لو ما يحتاج إليو مغ شعاـ ككدػة ،كيحىب بو إلى مغ يعمسو
العمع أك الحخؼ
-3إف يتيع اليػـ رجل بالغج،كمتى رأػ مشا حدغ الخعاية ككساؿ العشاية فانو سيحدغ حساية كرعاية أيتاـ اآلخخيغ مدتؿببلً .
 -4كاف رسػؿ هللا كسمع يػاسي األشفاؿ كيسدح عمى رؤكسيع.
 -5يجب عمى مغ يقػـ بتخبية الصفل أف يكػف رحيسا كعصػفا

-6اىساؿ الصفل عامل خصيخ في انحخاؼ الػلج الشفدي ،كالسيسا إذا كجج في بيئة فاسجة ، ،كال تشطخ إليو بعيغ العصف كالخحسة كالسحبة
-7مغ أسباب انحخاؼ االصفل الحاجة إلى الساؿ  ،فالطخكؼ االقترادية تمعب دك اًر ميساً في تكػيغ أسباب الجخيسة كذلظ لعجـ كجػد
الزخكريات التي تذبع حاجياتو كالسأكل كالسمبذ كالدكغ ،فكل ذلظ يكػف عامبلً أساسياً في تكػيغ الدمػؾ اإلجخامي.
-8إف االصفل إذا لع يجج الخعاية كالسخاؾبة فخبسا يقع فخيدة بيج رفقاء الدػء الحيغ يديشػف لو شخيق الدػء كاالنحخاؼ كاإلجخاـ كذلظ الف

الرغيخ كائغ اجتساعي يعير في السجتسع ؼيختمط باألكالد في السجرسة أك الذارع أك العسل.
أف الفقخ ىػ البيئة الحاضشة لمجخيسة .
-9أثبتت األبحاث كاإلحرائيات عبلقة الفقخ باإلجخاـ ك َ
 -10تشاكلت االتفاؾيات الجكلية حقػؽ الصفل في التخبية كالتعميع لكشيا لع تعصيو الحق كسا اعصاىا االسبلـ الحشيف.
التػصيات

-11العشاية بذخيحة األشفاؿ عشاية حؿيؿية ،
 -21إنساء كإذكاء الجانب الخكحي في نفػس ىؤالء األشفاؿ كتخبيتيع تخبية إيسانية مشح الرغخ ،كإنذاء الجػامع بالقخب مغ محل تػاججىع
كسكشاىع.
قائمة المراجع والمرادر
القرآن الكريم
] [1ابن األثٌر ،مجد الدٌن أبو السعادات :النهاٌة فً غرٌب الحدٌث واألثر .تحمٌك :ظاهر أحمد الزاوي ومحمود دمحم الطناحً :دار إحٌاء التراث العربً
] [2ابن الجوزي ،أبو الفرج عبد الرحمن ،منالب أمٌر المؤمنٌن عمر بن الخطاب (تحمٌك د.علً دمحم عمر) ،مكتبة الخانجً ،الماهرة1417 ،هـ1997 -م
] [3ابن حزم ،أبو دمحم علً بن أحمد بن سعٌد ،المحلى ،تحمٌك لجنة إحٌاء التراث العربً ،دار اآلفاق الجدٌدة –بٌروت
] [4ابن سالم :أبو عبٌد ،األموال ط ،1:بٌروت مؤسسة ناصر للثمافة 1981م .
] [5ابن لدامة الممدسً ،أبو دمحم موفك الدٌن عبد هللا بن احمد  :المغنً والشرح الكبٌر بٌروت :دار الكتاب العربً 1983م،
] [6ابن لدامة الممدسً ،أبو دمحم موفك الدٌن عبد هللا ،الكافً ،تحمٌك زهٌر الشاوٌش ،المكتب اإلسالمً ،بٌروت لبنان 1982م
()93د.فاشسة شحاتو زيجاف ،مخجع سابق ص.252 -252
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] [7ابن عابدٌن ،دمحم أمٌن :حاشٌة رد المحتار على الدر المختار شرح تنوٌر األبصار  ،ط ،2مصطفى البابً الحلبً وأوالده مصر1966 ،م
] [8ابن كثٌر ،عماد الدٌن أبً الفداء إسماعٌل  :تفسٌر المرآن العظٌم ،دار الفكر
] [9ابن الهمام ،كمال الدٌن دمحم بن عبد الواحد السٌواسً ،شرح فتح المدٌر ،دار إحٌاء التراث العربً بٌروت .
] [10االصفهانً اإلمام الراغب،مفردات ألفاظ المران الكرٌم ،تحمٌك صفوان عدنان داوودي ط 1:دمشك دار الملم
] [11اإلمام دمحم بن احمد بن أبً سهل :أصول السرخسً ،تحمٌك أبً الوفاء األفغانً،بٌروت دار المعرفة .
] [12اإلمام مالن،مالن بن انس  :الموطأ ،تحمٌك دمحم فؤاد عبد البالً ط :البابً الحلبً –مصر بدون تأرٌخ .
] [13اإلمام دمحم أبو زهرة :دراسات إسالمٌة فً األسرة والمجتمع  ،دار الفكر العربً  ،بدون سنة طبع
] [14البخاري :صحٌح البخاري تحمٌك :مصطفى البغا بٌروت:دار ابن كثٌر 1957م .
-15الباجً ،أبو الولٌد سلٌمان بن خلف ،المنتمى شرح موطأ مالن ،دار الكتاب العربً-بٌروت لبنان 1332ه1913-م.
] [16البخاري :صحٌح البخاري تحمٌك :مصطفى البغا بٌروت:دار ابن كثٌر 1957م
] [17البشري الشوربجً ،رعاٌة األحداث فً اإلسالم والمانون المصري ،ط اإلسكندرٌة سنة  1406ه1986-م .
] [18البلبٌسً ،هنادي صالح ،حموق الطفل فً الشرٌعة اإلسالمٌة وا لمٌثاق العالمً لحموق الطفل (دراسة ممارنة) رسالة ماجستٌر ،كلٌة الدراسات العلٌا -الجامعة
األردنٌة إشراف د.عباس الباز 2005م.
] [19البٌهمً ،احمد بن الحسٌن بن علً بن موسى :سنن البٌهمً الكبرى تحمٌك:دمحم عبد المادر عطا.مكة المكرمة:مكتبة دار الباز 1994م .
] [20د.حسن بن خالد حسن السندي ،عناٌة الشرٌعة اإلسالمٌة بحموق األطفال مجلة جامعة أم المرى لعلوم الشرٌعة والدراسات اإلسالمٌة عدد ( ،)44ذو المعدة
1429هـ
] [21د .حسن علً خفاجً _دراسات فً علم االجتماع الجنائً ط1981 2.م
] [22الزبٌدي دمحم مرتضى تاج العروس من جواهر الماموس .بٌروت  :دار مكتبة الحٌاة.
] [23السامرائً ،فاروق عبد المجٌد :أهداف وخصائص التعلٌم اإلسالمً ،ط 1:األردن :دار النفائس 1990م
] [24السباعً ،مصطفى :من روائع حضارتنا .دمشك .دار السالم .
] [25سمر خلٌل محمود عبد هللا ،حموق الطفل فً اإلسالم واالتفالٌات الدولٌة ،دراسة ممارنة ،رسالة ماجستٌر ممدمة إلى كلٌة الدراسات العلٌا جامعة النجاح
الوطنٌة -نابلس -فلسطٌن 2003م إشراف د.ناصر الدٌن الشاعر.
] [26سٌد لطب :العدالة االجتماعٌة فً اإلسالم ،دار الشروق بالماهرة 1394هـ1974 -م سٌد لطب ،فً ظالل المرآن،طبعة دار الشرق –بٌروت.
] [27الشرلاوي ،د أنور دمحم،انحراف األحداث ،دار الثمافة –الماهرة .
] [28الشٌرازي،أبو إسحاق إبراهٌم بن علً  ،المهذب فً فمه اإلمام الشافعً ط بٌروت:دار المعرفة 1959م .
] [29عبد هللا ناصح علوان :تربٌة األوالد فً اإلسالم ،دار السالم للطباعة والنشر ،الماهرة ،ط1406 9:هـ1985 -م .
][30د عبد الكرٌم زٌدان :المفصل فً أحكام المرأة والبٌت ،بٌروت مؤسسة الرسالة 1997م .
] [31العسمالنً ،أحمد بن دمحم بن حجر تمرٌب التهذٌب ،تحمٌك دمحم عوامه ،دار الرشٌد ،سورٌا 1406هـ1986 -م .
] [32عشوب ،عبد الجلٌل عبد الرحمن كتاب الولف ،ط 1/مصر مطبعة المعاهد الدٌنٌة 1915م .
] [33عبود السراج ،علم اإلجرام والعماب ،جامعة الكوٌت .
] [34عمامرة ،تركً رابح ،حموق الطفل بٌن التربٌة األوربٌة الحدٌثة دراسة ممارنة
] [35دكتور عمر السعٌد ،درس فً علم اإلجرام ،طبعة دار النهضة العربٌة
] [36العمري ،أكرم ضٌاء :التربٌة الروحٌة واالجتماعٌة فً اإلسالم ،ط ،1الرٌاض :دار شبلٌا 1997م
] [37الغزالً ،أبو حامد دمحم بن دمحم  ،إحٌاء علوم الدٌن .دار الرشاد الحدٌثة.
] [38الغزالً :أبو حامد دمحم بن دمحم ،مكاشفة الملوب الممربة من عالّم الغٌوب تحمٌك عبد هللا حمد أبو زٌنة،ط  :دار الشعب بالماهرة .
] [39غنٌمة ،عبد الفتاح مصطفى ،حاجات الطفل للنفس والبدن ،األدب والفن والموسٌمى والمهارات 1994م
] [40المرطبً:دمحم بن احمد األنصاري  ،:الجامع ألحكام المرآن الكرٌم،بٌروت :دار إحٌاء دار الكتاب العربً 1983م
] [41الكاسانً اإلمام عالء الدٌن أبً بكر بن مسعود  ،:بدائع الصنائع فً ترتٌب الشرائع ط 2بٌروت :دار الكتب العلمٌة 1986م
] [42مجد الدٌن دمحم ٌعموب الفٌروزآبادي –الماموس المحٌط -تحمٌك مكتب التراث فً مؤسسة الرسالة بإشراف دمحم نعٌم العرلسوسً ،ط1996 5م.
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] [43حمد كرد خطط الشام ط 2بٌروت ،دار العلم للمالٌٌن 1969
] [44د دمحم بن أحمد الصالح ،الطفل فً الشرٌعة اإلسالمٌة _تنشأته _حٌاته _حموله التً كفلها اإلسالم،بدون سنة طبع.
] [45المناوي ،دمحم عبد الرؤوف :عشرة النساء وتربٌة األوالد والخدم تحمٌك :دمحم إبراهٌم الدسولً ط ،1الماهرة .مكتبة ابن سٌنا 1992م
] [46ناجح  ،دمحم :دور مؤسسات التربٌة فً الولاٌة من الجرٌمة من منظور إسالمً ،الماهرة :المكتب المصري لتوزٌع المطبوعات 1999م
] [74د .نبٌل دمحم صادق  ،مولف الشرٌعة اإلسالمٌة من النظرٌات النفسٌة واالجتماعٌة المفسرة النحراف األحداث ط ثانٌة 1983م
] [48نجوى علً عتٌمة ،حموق الطفل فً المانون الدولً ،دار المستمبل العربً.1995 ،
] [49النسائً ،احمد بن شعٌب أبو عبد الرحمن :السنن الكبرى .تحمٌك عبد الغفار سلٌمان البنداري وسٌد كسروي حسن ط.بٌروت :دار الكتب العلمٌة 1981م.
] [50النٌسابوري ،مسلم بن الحجاج ،ت  261ه ،الجامع الصحٌح ،تحمٌك عبد هللا احمد أبو زٌنة ،ط:دار الشعب  ،الماهرة بدون تأرٌخ .
] [51الهندي ،صالح ذٌاب ،صورة الطفولة فً التربٌة اإلسالمٌة ،ط 1عمان :دار الفكر 1990م
] [52د.هاللً عبد الاله أحمد ،حموق الطفولة فً الشرٌعة اإلسالمٌة ،دراسة ممارنة بالمانون الوضعً ،دار النهضة العربٌة2006 ،م.
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