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الوضعية القوانين و  اإلسالمية الشريعة بين األطفال حقوق تشريعات  

 – العلمي البحث جيل مركز  -واالجتماعية إلنسانيةا العلوم جيل مجلة تحرير رئيس/  بلبكاي جمال.أ

 

 

 : الملخص

 بواجب كالقياـ الكوف، عمارة كبو مسَتهتا كاستمرار اغبقيقي، قوهتا كمصدر البشرية، مستقبل كىم لؤلمة، اغبقيقية الثركة ىم األطفاؿ   

 كحفظ الدين، حفظ:  ىي طبس ضركريات رلإ اإلنساف اإلسبلـ كجو كقد كاػبَت، كالعدؿ باغبق كجل، عز  اإلنساف استخبلؼ

 . كبقائو اجملتمع كياف على للمحافظة النسل على اإلسبلـ حرص جاء ىنا كمن ، اؼباؿ، كحفظ العقل، كحفظ النسل، كحفظ النفس،

 مع الكريبة اغبياةك كاغبماية كالرعاية األمن ؽبم كتوفر حياهتم تنظم أحكامان  ؽبم كأسس إقباهبم يف كرغب باألطفاؿ اإلسبلـ اىتم كقد

 .أسرىم

 كاإلقليمية الدكلية كالوثائق االتفاقيات من العديد خبلؿ من حقوقو عن كالدفاع الطفل ضباية أجل من ؿباكالت عدة اإلنساين كللمجتمع

 من ذلك كغَت كالتشريد للقتل كذكيهم األطفاؿ عرض فبا كاالحتبلؿ، كاغبركب اؼبسلحة الصراعات انتشار مع خاصة ،كالية

. األطفاؿ ؽبا يتعرض اليت إنسانية البل االنتهاكات

 حرمة الذم البنات كأد مثل القتل حد إذل تصل معهم التعامل يف خاطئة فبارسات ىناؾ كاف  أنو قبد األطفاؿ لتاريخ تارىبي كباستطراد

 ىذا أف إال األطفاؿ بشؤكف كثَتان  سبلـاإل أىتم حيث. 9-8 اآليات التكوير، سورة"  قتلت ذنب بأم ، سألت اؼبؤكدة كإذا"  اإلسبلـ

 بأعماؿ األطفاؿ تكليف مثل خاطئة فبارسات شهدت مراحل األطفاؿ تاريخ  شهد حيث السليم الوجو على تطبيقو يتم دل االىتماـ

 القرف حىت استمرت تارىبها يف مظلمة مراحل أكركبا  يف الوسطى العصور شهدت كلقد.  كتغذيتهم بًتبيتهم االىتماـ عدـ أك شاقة

 تنظم اليت التشريعات من العديد كظهرت األطفاؿ قضايا يف النظر  بضركرة ينادكف االجتماعيوف اؼبصلحوف بدأ عندما عشر التاسع

 من العديد كظهور األطفاؿ حقوؽ عن الدفاع يف الذىبية الفًتة ىو العشرين القرف من الثاين النصف كيعترب.  حقوقهم عن كتدافع حياهتم

.  هبم اػباصة اتالتشريع

 ىذه بعض أف على يدؿ فبا النبوية كالسنة الكرًن القرآف يف كرد ما بعض كبُت بينها كثَتان  تشاهبان  قبد التشريعات ىذه إذل كبالنظر  

 يف معظمها صدر اليت التشريعات ىذه إذل كبالنظر.  اإلسبلمية اغبضارة مقدمتها كيف اإلنسانية اغبضارات من مستمدة التشريعات
 على هبا يعمل اليت اجملتمعية اعبوانب يف كبالذات األطفاؿ حقوؽ حوؿ كثَتة تفاصيبلن  ربمل أهنا قبد كأكركبا األمريكية اؼبتحدة الواليات

 كأحد كإيذاءىم األطفاؿ معاملة إلساءة للتصدم كمبلئمة ناجحة جعلها فبا اغبقيقي للتطبيق آلية ربمل أهنا كما اجملتمعات مستول

 سوؼ البحث ىذا كيف. النامية اجملتمعات بعض يف األطفاؿ حقوؽ إلية تفتقر الذم األمر كىو اغبديثة اجملتمعات تواجو يتاؿ اؼبشاكل

 بعض إذل نتطرؽ مت النبوية كالسنة الكرًن القراف يف كردت كما حقوقو على كاافظة الطفل ضباية يف اإلسبلمية الشريعة منهج نوضح

.  اجملاؿ ىذا يف الوضعية ينكالقواف اغبديثة التشريعات
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The Legislations of the Rights of Children between Islamic and Ordinances Laws 
Abstract: 

Children are the real wealth of nation, the future of humanity, the source of its strength, the continuation of its populating 
the universe, and doing the duty of human replacement of God Almighty, in truth, justice, and goodness. Islam had 
directed human being into five necessities which are: the maintenance of debt, saving the soul, the maintenance the 
progeny, the mind, and money. Hence, the keenness of Islam on progeny comes to preserve the entity and survival of 
community. Islam has cared for children and encouraged their procreation. It has also set up provisions that regulate their 
lives and provide them with security, care, protection, and a decent life with their families. 

Humanitarian society has several attempts in order to protect the child and to defend his rights through a variety of 
international, regional, and local conventions and documents especially with the spread of armed conflicts and wars. 
Children and their parents have been exposed to killing, displacement, and other inhumane violations against children. 

A historical study to the history of children, we find that there were wrong practices in dealing with them up to the point 
of murder such as female infanticide which Islam sanctified, “And when the female (infant) buried alive shall be 
questioned. For what sin she was killed?”(At- Takwir, Al Ayah 8-9) Islam cared a lot for children, but this interest was 
not applied properly in which the history of children has witnessed wrong practices such as assigning children arduous 
work or not caring lack about their upbringing and nutrition. The Middle Ages in Europe had seen dark stages in its 
history lasted until the nineteenth century when social reformers began calling for the need to consider children's issues 
and it appeared many legislations governing their lives and defending their rights. The second half of the twentieth 
century is the golden age in the defense of children's rights and the emergence of many legislations of their own. 

In these legislations, we find much similarity between them and some of what is stated in the Qur'an and Sunnah which 
indicates that some of these regulations are derived from human civilizations mainly the Islamic civilization. Due to these 
legislations which mostly passed in the United States and Europe, we find they carry many more details about children's 
rights particularly the social aspects in which it operates at the level of communities. They also carry a mechanism for real 
application, making it successful and appropriate to confront the mistreatment and abuse of children as one of the 
problems facing modern communities. And this is the issue that the rights of children lack in some developing societies. 
In this research, we will clarify the approach of Islamic law in child protection and preservation of his rights as set out in 
the Qur’an and the Sunnah. Then we consider some recent legislations and ordinances in this area. 
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 : مقدمة

 ككلدان  طيبة ذرية ا يرزقو أف: نفسو يف الرغبات كأصبل قلبو، على األمنيات أعز كمن دنياه، يف اإلنساف إليو يطمح ما أىم من إف   

 ىَو ْب  ارَوبَّلنَو  يَيَوقُقولُقونَو  وَوالَّل ِذينَو : تعاذل ا يقوؿ تسعدىم، صاغبة نقية ذرية ؽبم يهب أف يدعونو بأهنم عباده كجلَّز  عزَّز  ا كصف كقد صاغبان؛

نَوا مِذنْب  لَونَوا عَولْبنَوا أَوعْبيُقنٍن   َيُقرَّل َو  وَوذُقرِّيَّلاتِذنَوا أَوزْبوَواجِذ [. 74: الفرقاف]  ِذمَواماًا  لِذلْبمُقتَّلقِذينَو  وَواجْب

 .كأمانان  سعادة كيعيشوف كاستقراران، راحة كسبنحهم كحبوران، أنسان  كتزيدىا كسركران، هبجة حياهتم سبؤل الناس؛ على كربل نعمة فاألطفاؿ

 الغد كشبرة اليـو زىرة كىم الرضبن، أحباب كىم اجملتمعات، كنبض األعياد، كهبجة األكباد، كفلذات العيوف، كقرة البيوت، بيحمصا كىم   

نَيْبيَوا الْبحَويَوا ِذ  زِذينَوةُق  وَوالْببَيَونُقونَو  لمَوالُق ا: تعاذل ا قاؿ كقباحها، األمم تقدـ كقباحهم كتقدمهم بنضجهم كيقاس اؼبستقبل، كأمل   ِذيَواتُق وَوالْببَوا الدُّ

رٌر  اللَّلالِذحَواتُق  يَيْب رٌر   َيَووَواباًا  رَوبِّ َو  عِذنْبدَو   َو يَيْب [. 46: الكهف]أَومَول وَو َو

 عدة عقدت حيث كالطفولة؛ بالطفل كالشعوب الدكؿ صعيد على العاؼبي باالىتماـ حافلة تارىبية مرحلة يعيش اليـو بأسره كالعادل   

. هبم كالعناية كحقوقهم باألطفاؿ تتعلق قياتاتفا ككيقِّعت عهود كصيدقِّت إعبلنات كصدرت دكلية، مؤسبرات

 كتنشر كالكساء، كالغذاء كالًتكيح كالوقاية كالعبلج كالعلم كاؼبسكن اغبياة يف الطفل حق عن عاؼبيان  الثقافية األكساط يف اغبديث كيدكر

 خاكية، كعقوؿ مريضة، عارية جسادكأ جائعة، أفواه فهناؾ كاعبهل، كاؼبرض كاعبوع الفقر لضحايا أصبع العادل يف فقراء أطفاؿ صور

. العادل أكباء من كثَت يف ؾبدبة كأرض

 كما العشرين، القرف حركب كيبلت من العادل شعوب أصاب ما لوال ليحصل يكن دل باألطفاؿ العاؼبي االىتماـ ىذا أف ىبفى كال   

 يف كأصبحوا كذكيهم، كأمهاهتم آباءىم فقدكا فالذم األطفاؿ من كبَتة نسبة كجدت حيث كهتجَت؛ كتشريد، ضحايا، من اغبركب يعقب
 من تعاىن فهي مأزؽ؛ يف كاقعة العادل يف فالطفولة تعاسة؛ من فيو ىم فبا تنقذىم رحيمة أيد إذل كاحتاجوا كحرماف، كعيٍرل كجوع ضياع

. كاالستبداد كالتهجَت، كالقهر، كالتعسف، التشرد،

 اعبمعية كافقت حيث العادل، يف الطفل حقوؽ ىبص نظاـ كضع إذل اغبديثة األنظمة سعت أكزارىا الثانية العاؼبية اغبرب كضعت أف كبعد

: منها مبادئ عشرة كتضمن الطفل، حقوؽ إعبلف على ـ20/11/1959ىف اؼبتحدة األمم ؽبيئة العامة

 من الو اية، لرياضةاو اللع  حق، اإلجباري التعليم حق، الوالدين مسئولية،العالج،الرعاية،االجتماعي األمن،التسمية حق

". اليونيسيف" ىي خاصة ىيئة ؽبا كخصصت   .الفساد من الو اية، القسو  من الو اية،األمراض

 اعتناء، أيبا بالطفولة عنيت قد اإلسبلمية الشريعة فإف باألقواؿ؛ مشكبلهتا كعبلج الطفولة مستول رفع إذل يسعى اليـو العادل كاف كإذا   

. الزماف مر على خالدة ستظل اليت كاألعماؿ باألفعاؿ كبلهتامش كحل ضبايتها على كعملت

 كأحاديثو النيب كسَتة العزيز، الكتاب آيات حفلت حيث كالطفولة، األطفاؿ على البيضاء أياديو لو اإلسبلـ أف بو كنعتز نفخر كفبا   

. هبم كالعناية باألطفاؿ البالغ باالىتماـ الشريفة

 .أرضها كعلى كنفها يف يعيشوف اليت الدكلة على كحقوؽ ؾبتمعهم، على كحقوؽ ذكيهم، على حقوؽ ميةاإلسبل الشريعة يف فلؤلطفاؿ   
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 إذل كحاجتهم كاالطمئناف، األمن إذل كحاجتهم كالكساء، الغذاء إذل كحاجتهم الفطرية؛ كحاجاهتم غرائزىم من تنبع اغبقوؽ ىذه   

 العصور كل كىف كاألحواؿ، الظركؼ كل يف العادل، أطفاؿ من طفل أم إشباعها عن يستغٌت ال اغباجات كىذه كاغبناف، العطف

. كالدىور

 من العصر ىذا يف نشأت اؼبثاؿ سبيل كعلى البيئات، كتنوع األمكنة كاختبلؼ الدىور، كتغَت العصور بتجدد تتجدد حاجات كىناؾ   

 العاؼبية اؼبعلومات كشبكة ،(الكمبيوتر) اآلرل اسباحل كظهور اؼبتطورة؛ ككسائلها الفكرية مستوياهتا اختبلؼ على كمعارؼ علـو

. استخدامها كيتقنوا يتعلموىا أف األطفاؿ حق فمن األخرل، اغبديثة كاؼبخًتعات( اإلنًتنت)

 مع باؼبقارنة اإلسبلمية الشريعة يف كضبايتهم األطفاؿ حبقوؽ  اػباصة التشريعات مناقشة إذل حبثاؿ اىذ ىدؼم: بحثال ىدف 
 . اجملاؿ ىذا يف اغبديثة التشريعات بعض يف كرد ما بعض

 بحثال منهج : 

 هبم كاالىتماـ األطفاؿ حقوؽ يف اإلسبلمية الشريعة جوانب ربليل خبللو من يبكن حيث التحليلي المنهج على البحث عتمدم
.  ةاإلسبلمي  ةبالشريع جوانبها بعض كمقارنة كربليلها اغبديثة التشريعات بعض إذل باإلضافة

 البحث صطلحاتم تحديد : 

:  اللغة في" الحقوق" تعريف -

 يف جاء كما ، الباطل خبلؼ كىو ،(ؽ ؽ ح) ةمادٌ  من مأخوذ كجب، أم ،(الشيء حقٌ : )قوؽبم مصدر كىو" حقّق " صبع: الحقوق
 اغبٌظ،: منها عٌدة؛ دبعافو  اللغة يف ييستخدـ كىو [.81: اإلسراء[ .]زَوىُقو اًا  كَوانَو  الْببَواطِذلَو   ِذنَّل  الْببَواطِذلُق  وَوزَوىَوقَو  الْبحَوقُّ  جَواء وَو ُقلْب ] :الكرًن القرآف

 . كغَته كاليقُت كالواجب، كالعدؿ، كالنصيب،

.  "أكجبتو أم الشيء، كأحققت كجب، أم بالكسر، وبقٌ  الشيء كحقٌ : "الجوىري قاؿ 

.  "كثبت كجب إذا كقتل، ضرب بايب من الشيء، حقٌ  مصدر كىو الباطل، خبلؼ: اغبقٌ : "الفيومي كقاؿ

.   كالصٌحة كاإلحكاـ كالثبات كاإللزاـ الوجوب معٌت يتضٌمن اللغوم اؼبعٌت كىذا.  "كاؼبوافقة اؼبطابقة: اغبقٌ  أصل: "الراغ  ؿكقا

: اصطالحاًا " الحقوق" تعريف -

: التعريفات تلك فمن االصطبلح، يف" الحقوق" ؼبفهـو تعريفاهتم كتعٌددت كاؼبصٌنفُت، العلماء عبارات اختلفت

                                                           
 .َُْٔ/ ْ: َُْْ، دار العلم للمبليُت، بَتكت، اللحاح في اللغةاد اعبوىرم، أضبد بن حم -ُ
 ُْْ: ـ، ص ُّٕٗ، ُِط : ، دار الشرؽ، بَتكتالمنجد في اللغةؾبموعة اؼبؤلفُت،  - ِ
 . ُُْٔ/ ْ: الصحاح -ّ
 . ٓٓص: اؼبصباح اؼبنَت -ْ
 . ِْٔ، ص ُٕٗٗ، ِدار القلم، دمشق، ط : دم، الناشرصفواف داكك: ، ربقيق"مفردات ألفاظ القرآن "الراغب األصفهاين، -ٓ
، حبث مقدـ ؼبؤسبر حقوؽ اإلنساف يف السلم كاغبرب، صبعية اؽببلؿ األضبر "حقوق اإلنسان، مفهومو وتطبيقاتو في القرآن الكريم"وبي بن ؿبمد زمزمي،  -ٔ

 .ُٗص  ،ََِّالسعودم، السعودية، 
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 يطلق. للواقع اؼبطابق اغبكم ىو: اؼبعاين أىل اصطبلح كيف إنكاره، يسوغ ال الذم الثابت ىو اللغة يف اغبقٌ : "قاؿ: جرجانيال تعريف -

.  "ذلك على اشتماؽبا باعتبار كاؼبذاىب كاألدياف كالعقائد األقواؿ على

.  "اغبكيم الشارع ررىايق كاالستئثار االختصاص سبيل على للشخص ثابتة مصلحة ىو: "قاؿ: العيسوي تعريف -

 األشخاص حيث من الناس عبلئق اإللزاـ سبيل على ـتنظٌ  اليت التشريعية كالنصوص القواعد ؾبموعة ىي: "الزر ا ملطفى تعريف -

 . "غَته على ألحد هبب الذم اؼبطلب ىو: "آخر موضع يف كقاؿ". كاألمواؿ

:  لغة الطفل تعريف -

 أتيتو: كيقاؿ صغارىا، أم اغبوائج أطفاؿ يف رل يسعى ىو: يقاؿ حدثان، أك كاف عينان  شيء كلٌ  من الصغَت: الطاء بكسر الطفل

 كالطفولية، كالطفولة كالطفالة ،"كالفاء الطاء بفتح" الطىفىل: كاؼبصدر طفل، ذات صارت: األنثى كأطفلت أكلو، يف أم طفل كالليل

َوطْبفَوالُق  بَيَولَو َو  وَو ِذذَوا: العزيز التنػزيل كيف ر،اؼبذؾٌ  دللمفر كىو البلوغ، حىٌت  كالولد ناعمان، داـ ما اؼبولود كالطفل  الْبحُقلُقمَو  مِذنكُقمُق  األْب

تَوأْبذِذنُقوا رِذجُقكُقمْب   ُقمَّل : تعاذل ا قاؿ كاعبمع، ثكاؼبؤفٌ  راؼبذؾٌ  يف يستوم كقد [59: النور]،فَيَولْبيَوسْب  حاؿ ىنا فالطفل ،[5: اغبج]طِذفْبالًا  نُقخْب

. طفبلن  منكم كاحد كلٌ  تأكيل على أجريت

 مِذنْب   ُقمَّل  نُّطْبفَوةٍن  مِذن  ُقمَّل  تَيُقرَوااٍن  مِّن  َولَوقَوكُقم الَّل ِذي ىُقوَو ﴿: تعاذل ا قاؿ اعبمع، على يقع كقد ناعمان، داـ ما الولدي : الطٍِّفلي : "الراغ  قاؿك   

رِذجُقكُقمْب   ُقمَّل  عَولَوقَوةٍن  لُقغُقوا  ُقمَّل  طِذفْبالًا  يُقخْب لُقغُقوا  َيَوبْبلُق  مِذن يَيُقتَيَووَوفَّلى مَّلن وَومِذنكُقم  ُقيُقو اًا  لِذتَوكُقونُقوا  ُقمَّل  أَو ُقدَّلكُقمْب  لِذتَوبَيْب  وَولَوعَولَّلكُقمْب  مُّسَومًّى أَوجَوالًا  وَولِذتَوبَيْب

: تعاذل قاؿ. أىٍطفىاؿو  على هبمع كقد ، [31: النور]﴾النِّسَواء عَووْبرَواتِذ  عَولَوى يَوظْبهَورُقوا لَومْب  الَّل ِذينَو  الطِّفْبلِذ  أَووِذ ﴿:  كقاؿ ،[67: غافر]﴾تَيَوعْبقِذلُقونَو 

َوطْبفَوالُق  بَيَولَو َو  وَو ِذذَوا﴿ تَوأْبذِذنُقوا الْبحُقلُقمَو  مُق مِذن ُق  األْب تَوأْبذَونَو  كَومَوا فَيَولْبيَوسْب  صاحب كقاؿ"  .  ًطٍفلىةه  امرأة: قيل الٌنعومة كباعتبار ﴾، َيَوبْبلِذهِذمْب  مِذن الَّل ِذينَو  اسْب

.  "كطفوؿ أطفاؿ: كاعبمع ،... شيء كلٌ  من الصغَت: كالطفل الصغَتاف،: كالطفلة الطفل: "اللساف

: النفس علم في لالطف ملطلح -

 من أكثر ـألنٌو ،النفس علماء عند الطفولة مفهوم بذكر كأبدأ الطفولة؛ دبراحل كثيقان  ارتباطان  مرتبط الطفولة تعريف أفٌ  أبٌُت  أف أكدٌ    

 .النفس علم أقساـ أشهر أحد موٌ فاؿ نفس علم بو عٍت الذم اإلنساف عمر مراحل من مرحلة لكوهنا ،اؼبرحلة هبذه اىتمٌ 

 الشيخوخة، دبرحلة كتنتهي الوالدة، قبل ما مرحلة من تبدأ اليت اإلنساف، مبوٌ  مراحل إحدل ىي الطفولة أفٌ  يركف العلم ىذا كأصحاب   

 إذل أك كمتأٌخرة، مبٌكرة،: مرحلتُت إذل كقسموىا اؼبراىقة، إذل الرضاع من تُتفبتدٌ  مرحلتُت الطفولة جعلوا النموٌ  نفس علم أصحاب كلكنٌ 

 :مراحل ثبلث

 .السادسة كسن الثالثة السنة بُت كىي اؼببكرة، أك األكذل لةالطفو: األولى المرحلة

                                                           
 .ٖٗص: ُُْٔدار الكتب العلمية، بَتكت، ، "التعريفات"علي بن ؿبمد اعبرجاين،  -ُ
 .ّّٖص: ُٖٔٗ، دار االرباد العريب، المد ل للفقو اإلسالميعيسوم أضبد عيسوم،  -ِ
 . َُ-ٗ/ ّ: ٗ، دار الفكر، دمشق، ط "المد ل الفقهي العام "مصطفى الزرقا، -ّ
 .ٔٔٓ/ِ، اؼبعجم الوسيط، ْٕٕ/ُمعجم ألفاظ القرآف،  - ْ
 ْْٗ/ٔ، ُٗٗٗط، .صدقي ؿبمد صبيل، دار الفكر، لبناف، د: ربٌقيق، "البحر المحيط"بن يوسف، أبو حياف، ؿبمد  - ٓ
 ٗٗٓ/ِ.ت.ط، د.يوسف خياط، دار لساف العرب، بَتكت، د: ، إعداد كتصنيف"لسان العرا "،ابن منظور، ؿبمد بن مكـر - ٔ
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 .تاسعةكاؿ السادسة بُت  الوسطى الطفولة: الثانية المرحلة

.  اؼبراىقة قبل لتسمٌ  ما كىي عشرة، كالثانية تاسعةاؿ سن بُت األخَتة الطفولة: الثالثة المرحلة

 أفٌ  لنا يتبُت كهبذا.  -بينهم اختبلؼ على  -عشرة الثانية سنٌ  إذل الثالثة سنٌ  من سبتدٌ  بأقسامها الطفولة مرحلة فإفٌ  التقسيم، ىذا كعلى   

 .الطفولة لمسمٌ  من كاؼبراىقة الرضاعة مرحليت أخرجوا النفس علم يف الباحثُت

: اإلسالمية الشريعة في الطفل ملطلح -

 من يطلق الطفل أف من عليو هبمعوف اؼبفسركف كاد ما كىذا. البلوغ إذل الوالدة من ةفبتدٌ  عمرية مرحلة :اأنٌو الطفولة تعريف يف يظهر الذم

.  البلوغ إذل الولد انفصاؿ كقت

ـٌ   :منها عدة، كجوه من نظر ففيو النفس، علم تعريف من كرد ما اكأ

 يف الباحثوف ىم احلها،مر كربديد الطفولة، مفهـو عرضوا الذين أكثر أف ذلك يف كالسبب الطفولة، ؼبفهـو اللغوية اغبقيقة ـبالفة: األول
 علماء ؼبشاىَت ـبالفة التأصيل ىذا يف رأكا لكنهم العرب، من يكونوا أف كإما أصبلن، العرب غَت من يكونوا أف إما كىؤالء النفس، علم

 .النفس

 الكرًن القرآف يف قيقد بشكل لئلنساف العمرية اؼبراحل تفسَت جاء فقد سابقتها، من أىمٌ  ىذه كلعلٌ  الشرعية، اغبقيقة ـبالفة: الثاني

 كاالستئذاف، إليهٌن، كالنظر النساء، على ككالدخوؿ كالعقاب، الثواب كًتتب مهٌمة، كثَتة أحكاـ من عليها يًتٌتب ؼبا النبوية؛ كالسٌنة

 .الطفل حالة على بنيت كثَتة أحكاـ من كغَتىا السفر، يف ؿبرمان  الصيبٌ  كازباذ اػبلوة، كرفع

 كوف من رجحتو ما على كيدؿٌ  .الطفولة مراحل بدايات أٌكؿ ىي بل الطفولة، مسٌمى من الرضاع مرحلة جإخرا بصحيح ليس: الثالث

 القرآف يف كثَتة مواضع يف كؾبموعان  مفردان  الطفل لفظ كرد فقد اؼبصطلح، ؽبذا القرآين التحديدي  البلوغ، إذل الوالدة من فبتٌدة مرحلة الطفولة

 :منها الكرًن

نَواكُقم فَوإِذنَّلا الْببَيَوعْبثِذ  مِّنَو  رَويْب ٍن  فِذي كُقنتُقمْب   ِذن النَّلاسُق  يَيُّهَواأَو  يَوا﴿: تعاذل قاؿ  وَوغَويْبرِذ  مُّخَولَّلقَوةٍن  مُّ ْبغَوةٍن  مِذن  ُقمَّل  عَولَوقَوةٍن  مِذنْب   ُقمَّل  نُّطْبفَوةٍن  مِذن  ُقمَّل  تَيُقرَوااٍن  مِّن  َولَوقْب

َورْبحَوامِذ  فِذي وَونُققِذرُّ  لَوكُقمْب  لِّنُقبَيَويِّنَو  مُقخَولَّلقَوةٍن  رِذجُقكُقمْب   ُقمَّل  مُّسَومًّى أَوجَولٍن   ِذلَوى نَوشَواء مَوا األْب لُقغُقوا  ُقمَّل  طِذفْبالًا  نُقخْب  مَّلن وَومِذنكُقم يَيُقتَيَووَوفَّلى مَّلن وَومِذنكُقم أَو ُقدَّلكُقمْب  لِذتَوبَيْب

 [5: اغبج].﴾ َويْبئاًا  عِذلْبمٍن  بَيَوعْبدِذ  مِذن يَيَوعْبلَومَو  لِذكَويْبالَو  الْبعُقمُقرِذ  أَورْبذَولِذ   ِذلَوى يَيُقرَودُّ 

 الطفل ككٌحد صغاران، طفبلن  منها ػبركجكم قدرتو الذم األجل بلغتم اإذ أمهاتكم، أرحاـ من لبرجكم مث: ذكره تعاذل يقوؿ: "الطبري قاؿ

.  "كزكر عدؿ مثل مصدر ألنو  -للجميع صفة كىو -

                                                           
 .ُٔ-ُٓ:ـ، صُّٗٗ، ُ:عربية للطباعة كالنشر، بَتكت، ط، دار العلـو اؿ"مشكالت الطفولة والمراىقة "،العيسوم، عبد الرضبن - ُ
، ِأضبد الربدكين كإبراىيم اطفيش، دار الكتب اؼبصرية، القاىرة، ط: ربقيق ،"الجامع ألحكام القرآن الكريم" القرطيب، ؿبمد بن أضبد بن أيب بكر - ِ

 .ُِ/ُِ:ىػ،ُّْٖ
 ٗٔٓ/ُٖ، ُٗٗٗ، ُبَتكت،  ط: أضبد شاكر، الرسالة: ربقيق ،"رآنجامع البيان عن تأويل آي الق"، الطربم، ؿبمد بن جرير - ّ
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ـن  اٍلميٍضغىةى  اللَّزوي  ىبىٍليقى  أىفٍ  بػىٍعدى  كىذىًلكى : "أىمٍ  ؛ "لبيٍرًجيكيم مفعوؿ من حاؿ( ًطٍفبلن ) ،أمهاتكم بطوف من زبرجوف: أم: "عادل ابن كقاؿ   ا،ًعظىا
ـى  يىٍكسيو مثيَّز  منا، اٍلًعظىا ٍلقنا اعبٍىًنُتى  ذىًلكى  يػيٍنًش ى  مثيَّز  غبٍى ، خى ً  اٍلوىٍقتً  يف  أيمِّوً  بىٍطنً  ًمنٍ  فػىييٍخرًجيوي  آخىرى ٍونًوً  حىاؿً  يف  ًلوىٍضًعوً  اٍلميعىُتَّز ؛ كى ا: أىمٍ  ًطٍفبلن  كىلىدن

  ."سىًويًّا بىشىرنا

رِذجُقكُقمْب   ُقمَّل  عَولَوقَوةٍن  مِذنْب   ُقمَّل  نُّطْبفَوةٍن  مِذن  ُقمَّل  تَيُقرَوااٍن  مِّن  َولَوقَوكُقم الَّل ِذي ىُقوَو ﴿:تعاذل قاؿ لُقغُقوا  ُقمَّل  طِذفْبالًا  يُقخْب  وَومِذنكُقم  ُقيُقو اًا  لِذتَوكُقونُقوا  ُقمَّل  أَو ُقدَّلكُقمْب  لِذتَوبَيْب

لُقغُقوا  َيَوبْبلُق  مِذن يَيُقتَيَووَوفَّلى مَّلن  [.67: غافر].﴾تَيَوعْبقِذلُقونَو  وَولَوعَولَّلكُقمْب  مُّسَومًّى أَوجَوالًا  وَولِذتَوبَيْب

 الطفولة منتهى أٌما الوالدة، كىي الطفولة، مرحلة بداية تتحٌدد كهبذا طفبلن؛ يسٌمى يولد ما أٌكؿ اؼبولود أفٌ  بوضوح بٌينتا تافاآلم فهاتاف   

َوطْبفَوالُق  بَيَولَو َو  وَو ِذذَوا﴿: تعاذل قولو يف ربديدىا جاء فقد تَوأْبذِذنُقوا الْبحُقلُقمَو  مِذنكُقمُق  األْب تَوأْبذَونَو  كَومَوا فَيَولْبيَوسْب  [.59: النور] ﴾ىِذمْب  َيَوبْبلِذ  مِذن الَّل ِذينَو  اسْب

، بػىلىغى  ًإذا كى : "حياف أبو قاؿ     يستأذنوف كانوا البلوغ قبل فإهٌنم األكقات؛ كلٌ  يف: أم فػىٍليىٍستىٍأًذنيوا، كأقربائكم، أكالدكم من: أم اأٍلىٍطفاؿي

َوطْبفَوالُق  بَيَولَو َو  وَو ِذذَوا﴿:قولو ككقع: "رعاشو ابن كقاؿ  ."البالغُت يعٍت قػىٍبًلًهٍم، ًمنٍ  الَّزًذينى  اٍستىٍأذىفى  كىمىا. األكقات ثبلث يف  الْبحُقلُقمَو  مِذنكُقمُق  األْب

تَوأْبذِذنُقوا تَوأْبذَونَو  كَومَوا فَيَولْبيَوسْب تَوأْبذِذنكُقمُق  آمَونُقوا الَّل ِذينَو  أَويَيُّهَوا يَوا﴿ :قولو يف الصفة دبفهـو التصريح موقع يف ،[59: النور] ﴾ َيَوبْبلِذهِذمْب  مِذن الَّل ِذينَو  اسْب  لِذيَوسْب

لُقغُقوا لَومْب  وَوالَّل ِذينَو  أَويْبمَوانُقكُقمْب  مَولَوكَو ْب  الَّل ِذينَو  رِذ  صَوالَو ِذ   َيَوبْبلِذ  مِذن مَورَّلاتٍن   َوالَو َو  مِذنكُقمْب  الْبحُقلُقمَو  يَيَوبَيْب ينَو  الْبفَوجْب  وَومِذن الظَّلهِذيرَو ِذ  مِّنَو   ِذيَوابَوكُقم تَو َوعُقونَو  وَوحِذ

لِذ َو  بَيَوعْب ٍن  عَولَوى بَيَوعْب ُقكُقمْب  عَولَويْبكُقم وَّلافُقونَو  َو  بَيَوعْبدَوىُقنَّل  جُقنَواحٌر  عَولَويْبهِذمْب  وَوالَو  عَولَويْبكُقمْب  لَويْبسَو  لَّلكُقمْب  عَووْبرَواتٍن   َوالَو ُق  الْبعِذشَواء صَوالَو ِذ  بَيَوعْبدِذ   اللَّلوُق  يَيُقبَيَويِّنُق  كَو َو

يَواتِذ  لَوكُقمُق   استئذاف حكم إذل االستئذاف يف حكمهم تغَت اغبلم، بلغوا إذا األطفاؿ أف ليعلم ؛[58: النور] ﴾حَوكِذيمٌر  عَولِذيمٌر  وَواللَّلوُق  ااْب

 إف كيرجعوا األكقات، صبيع يف يستأذنوا بأف قبلهم، اؼبذكورين استئذاف مثل ائناؾ استئذانا فليستأذنوا: أم: "السعود أبو كقاؿ.   "الرجاؿ

 يف الكرًن القرآف إليو أشار ما كىذا البلوغ، بعد عنها كنفسياهتم صفاهتم زبتلف البلوغ قبل األطفاؿ أفٌ : ىنا كالسبب ارجعوا،: ؽبم قيل
مِذنَواتِذ  وَو ُقل﴿:  تعاذل قولو كىو الرابع، اؼبوطن فَوظْبنَو  أَوبْبلَوارِذىِذنَّل  مِذنْب  يَيَوغْب ُق ْبنَو  لِّلْبمُقؤْب هَوا  َوهَورَو  مَوا  ِذالَّل  زِذينَوتَيَوهُقنَّل  يَيُقبْبدِذينَو  وَوالَو  فَيُقرُقوجَوهُقنَّل  وَويَوحْب نَيْب  مِذ

 أَووْب  بَيُقعُقولَوتِذهِذنَّل  أَوبَيْبنَواء أَووْب  أَوبَيْبنَوائِذهِذنَّل  أَووْب  بَيُقعُقولَوتِذهِذنَّل  آبَواء أَووْب  آبَوائِذهِذنَّل  أَووْب  لِذبَيُقعُقولَوتِذهِذنَّل   ِذالَّل  زِذينَوتَيَوهُقنَّل  يَيُقبْبدِذينَو  وَوالَو  جُقيُقوبِذهِذنَّل  عَولَوى بِذخُقمُقرِذىِذنَّل  وَولْبيَو ْبرِذبْبنَو 
وَوانِذهِذنَّل  وَوانِذهِذنَّل  بَونِذي أَووْب   ِذ ْب رْببَوةِذ  أُقوْبلِذي غَويْبرِذ  التَّلابِذعِذينَو  أَووِذ  أَويْبمَوانَيُقهُقنَّل  مَولَوكَو ْب  مَوا أَووْب  نِذسَوائِذهِذنَّل  أَووْب  أَو َووَواتِذهِذنَّل  بَونِذي أَووْب   ِذ ْب  الطِّفْبلِذ  أَووِذ  الرِّجَوالِذ  مِذنَو  اإلْبِذ

فِذينَو  مَوا لِذيَيُقعْبلَومَو  بِذأَورْبجُقلِذهِذنَّل  يَو ْبرِذبْبنَو  وَوالَو  النِّسَواء عَووْبرَواتِذ  عَولَوى يَوظْبهَورُقوا لَومْب  ينَو الَّل ِذ  مِذنُقونَو  أَويَيُّهَوا جَومِذيعاًا  اللَّلوِذ   ِذلَوى وَوتُقوبُقوا زِذينَوتِذهِذنَّل  مِذن يُقخْب  لَوعَولَّلكُقمْب  الْبمُقؤْب

لِذحُقونَو   .األطفاؿ عند أغلبية صفة كىذه ، النساء عورات يدركوا أك يطلعوا، دل الذين: ىنا كاؼبعٌت ،[31: النور] ﴾تَيُقفْب

 األطفال وحقوق المتحد  األمم: 

 األطفاؿ حبقوؽ صبيعها تتعلق مادة 54 من تتكوف كثَتة توصيات كأصدر ـ1989 عاـ األطفاؿ غبقوؽ مؤسبران  اؼبتحدة األمم عقدت   

:  يةرئيس أقساـ أربعة إذل تقسيمها كيبكن  كضبايتهم

.  كالسكن الصحية كالرعاية كالغذاء األساسية حاجاتو كإشباع اغبياة يف الطفل حق على كتركز عيشيةادل اغبقوؽ  -1

                                                           
 ّٓٗٔ/ُ: س.، ـ، اللباا في علوم الكتااابن عادؿ، عمر بن علي - ُ
 ِٗٔ/ْ: ُٔٗٗط، .دار الفكر للطباعة كالنشر، لبناف، د .، أضواء البيان في  ي اح القرآن بالقرآنالشنقيطي، ؿبمد األمُت بن ؿبمد اؼبختار - ِ
 ّْْ/ٔ،،مرجع سابق ك حياف، ؿبمد بن يوسفأب - ّ
  .ِّٔ/ُٖ: ـَََِط، ،.د: مؤسسة التاريخ العريب، بَتكت، "التحرير والتنوير "،ابن عاشور، ؿبمد الطاىر - ْ
  َِّ:، صُٖ:، جُُٗٗ، ُ:، دار الفكر اؼبعاصر، بَتكت، ط"التفسير المنير في العقيد  والشريعة والمنهج "الزحيلي، كىبة،  -ٓ
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 فعاؿ بشكل اغبياة ؼبمارسة كإعدادىم  اإلجتماعية تنشئتهم اكتماؿ أجل من األطفاؿ وبتاجها اليت باغبقوؽ كتتعلق التنموية اغبقوؽ  -2

.  كاللعب التفكَت حرية الدينية العبادات فبارسة ، الًتبية ، التعليم مثل

 استغبلؽبم أك إنباؿ أك إيذاء أك معاملو إساءة أك اعتداء أم ضد غبقوقهم حبماية األطفاؿ يتمتع أف كتتطلب اغبماية يف الطفل حقوؽ  -3

.  شكل بأم

 كمناقشة آرائهم إبداء يف التعبَت حبرية تعكالتم اجملتمعية اؼبشاركة يف بارز بدكر األطفاؿ يتمتع أف تتطلب كاليت اجملتمعية الطفل حقوؽ  -4

.  حياهتم يف يؤثر ما كل

 ما بعض إذل باإلشارة نكتفي فسوؼ األطفال لحقوق المتحد  األمم ميثاق يف كردت اليت اؼبواد صبيع إليراد يتسع ال اجملاؿ لئن كنظرا
  : كاإلنباؿ اؼبعاملة إساءة من اغبماية يف الطفل حبقوؽ يتعلق

.  ن  عاما عشر الثامنة يتجاكز دل إنساف كل ىو الطفل -1

 ، عرقو أك ، لونو أك كالدية أك الطفل عن النظر كبغض تغيَت أك تفرقة بدكف بالكامل تطبيقو القرار ىذا على اؼبوقعة الدكؿ صبيع على -أ -2
. االجتماعية طبقتو أك بلده، أك لغتو أك ، دينو  أك ، جنسو أك

.   اإلنباؿ أك العقاب أك التفرقة أنواع صبيع من األطفاؿ غبماية البلزمة إلجراءاتبا تقـو أف الدكؿ صبيع على -ب

. غَتىم من أك الوالدين قبل من التعامل ىذا كاف سواء االعتبارات كل فوؽ مصلحتهم توضع أف األطفاؿ مع التعامل عند ينبغي -أ -3

.  الًتبية يف عنهم ينوب من أك  الوالدين حق اراالعتب يف األخذ مع األطفاؿ لكل ضباية توفَت  الدكؿ كل على -ب

. تنفيذىا كضماف االتفاقية ىذه تنفيذ يف تساعد اليت كاإلدارية القضائية كالتشريعات بالتدابَت تقـو أف الدكؿ كل على -4

 اكتساب يف باشران ـ حقان  الطفل إعطاء هبب كما للوالدين التسمية حق كيًتؾ الوالدة بعد مباشرة طفل كل كتسمية تسجيل هبب -5

. شكل بأم منها حرمانو وبق كال االعتبارية كاؽبوية اعبنسية

 ذلك يثبت إدارم أك قضائي بقرار كذلك للًتبية صبلحيتهم عدـ ثبوت حالة يف إال ظرؼ أم ربت كالدية من الطفل نزع عدـ هبب -أ -6

.  الشخصية ؼبصلحتو يأيت قكالدم من الطفل نزع يكوف أف كيشًتط. 

 أف يثبت دل ما أحدنبا أك بوالديو بعبلقتو االحتفاظ يف حقو مراعاة فيجب" قكالدم من نزعو يتم عندما"  الطفل حق مراعاة بيج -ب

. االتصاؿ ىذا عدـ تقتضي الطفل مصلحة

 الطفل ايةلرع مؤىبلف كأهنما السليم الًتبوم بواجبهم يقوموف الوالدين أف للتأكد خاصة جهودان  تبذؿ أف دكلو كل على ينبغي -7

. الًتبية عملية يف الوالدين عن ينوب من على اؼبعيار ىذا كينطبق كتربيتو بو كاالىتماـ

 من للطفل اغبماية توفَت يف تساىم اليت كالًتبوية كاالجتماعية كاإلدارية التشريعية كالقوانُت األنظمة بإصدار دكلو كل تقـو أف ينبغي -أ -8

. اؼبعاملة كسوء اإلنباؿ أشكاؿ من غَته أك كاعبنسي فسيكالن البدين لئليذاء عرضة يكوف أف

. عمليان  كتطبيقها لتنفيذىا ليةآ على كتشمل مبلئمة تكوف أف هبب األنظمة ىذه -ب

                                                           
 
 The full text of the Convention of the rights of the child,UNICIF publication,1989,New York. 
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 ك الرعاية لو توفر كأف الطفل ىذا حقوؽ كافة على اافظة الدكلة تتوذل أف هبب  أسرتو من قنزع مصلحتو تقتضي الذم الطفل -9
. زمةالبل اغبماية

 كرامتو لو ربفظ كريبة حبياة يتمتع أف حقو من طبيعي بشكل حياتو فبارسة على القدرة عدـ من يعاين الذم أك اؼبعاؽ الطفل -10

.  الرعاية ىذه متطلبات توفَت عن اؼبسئوؿ ىو فيو يعيش الذم اجملتمع أك الدكلة كتكوف كإنسانيتو

 بتغذيتو كاالىتماـ للخطر صحتو يعرض ما كل كذبنيبو األمراض من عبلجو يتم فكأ الصحية الرعاية على وبصل أف الطفل حق من -11

. السليم بالشكل

 مبو يف الطفل إفادة إذل موجهان  يكوف أف بد كال األطفاؿ عبميع كمتوفران  إلزاميان  التعليم يكوف أف كضركرة التعليم يف الطف حق -12

. السليم بالشكل االجتماعية كتنشئتو شخصيتو

 ردبا أك الطفل حياة على خطرا يشكل عمل أم أداء كمن، االقتصادم االستغبلؿ من ضبايتو يف الطفل حبق األطراؼ الدكؿ ترؼتع -13

.  التعليم عن الطفل انقطاع إذل يقود

.   اجملاؿ اىذ يف الطفل غبماية اؼببلئمة التدابَت كتتخذ اعبنسي االستغبلؿ أشكاؿ صبيع من الطفل حبماية األطراؼ الدكؿ تتعهد -14

 الدولية واالتفا يات الشريعة في الطفل حقوق: 

 مع تتفق للطفل اؼبواثيق تلك أقرهتا اليت األساسية اغبقوؽ معظم أف قبد الدكلية اؼبواثيق كيف اإلسبلـ يف الطفل حقوؽ عرض خبلؿ من   

 كيف اللعب، يف كحقو كالتوجيو، الًتبية كيف تعليماؿ كيف النفقة كيف مولده، منذ االسم يف كحقو كذلك حقوؽ، من لو الشريعة منحتو ما

 اإلسبلمية الشريعة لركح موافقة معظمها يف جاءت اؼبواثيق تلك عليها نصت تفصيلية حقوؽ من ذلك غَت إذل. كالديو مع العيش

 تزكيتها اإلنصاؼ من كاف لذلك عليها، الناس فطر اليت ا فطرة مع كمنسجمة كتوجيهو، النشىء تربية يف أىدافها مع كتتماشى

. الشريعة يف الثابتة األصوؿ من أصل مع تتناقض ال أهنا طاؼبا هبا كاإلشادة

 حقوقو الطفل منحت قد الشريعة فاف العكس على بل حديثة، ـبًتعات ىو للطفل حقوؽ من أقرتو ما اعتبار ذلك مع ينبغي ال كلكن   

 منشأ أف إذ تعاذل، ا من منحة ىي األطفاؿ ضمنها كمن عامة األفراد حقوؽ فأل كذلك قرنا، عشر طبسة منذ أم نزكؽبا، منذ األساسية

.  كاعبماعة الفرد من بالغَت األضرار يبنع دبا مقيد كأنو الفرد، مصلحة وبقق أنو يبيزه ما كأىم الشريعة، ىو اإلسبلـ يف اغبق فكرة

 ضمانة تشكل اليت كالقدسية االحًتاـ من كاؼ بقدر تتمتع كؽاغبق ىذه أف" تعاذل ا من منحة الطفل حقوؽ كوف على كيًتتب   

 اإلفراط من كخالية كالنسخ، لئللغاء بطبيعتها قابلة غَت الوصف هبذا فإهنا ذلك إذل إضافة األفراد، أك اغبكاـ من عليها االعتداء لعدـ

 إذل ربتاج أف يبكن ال حبيث كمرنة عامة اءتج فنصوصها كمكاف زماف لكل صاغبة اغبقوؽ مصدر ىي اليت الشريعة أف إذ . كالتفريط

  . تبديل أك تعديل

                                                           

،  ُٖٓٗ، ّ،ؾبلة االسبلـ اليـو ، اؼبنظمة االسبلمية للًتبية كالعلـو كالثقافة ، العدد "  حماية حق الحيا  في الشريعة  االسالمية: " الركائي جابر إبراىيم . :  ُ
 .ِٕص 

 .ِّ، ص ُ، دار الكتاب العريب ،بَتكت ،لبناف ،اعبزء "  التشريع الجنائي االسالمي مقارناًا بالقانون الوضعي: " كدة عبد القادر ع.  ِ
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 غبقوقو النكراف من كضركب كالتعذيب، اإلنباؿ من بصنوؼ الطفل مر أف بعد بالظهور بدأت قد كالطفولة بالطفل العناية أف حُت يف    

 الدكرل القانوف يف اغبق مصدر ألف كذلك . 1924 لعام جنيف اإلعالن يف األساسية حبقوقو الدكرل االعًتاؼ فبدأ األساسية، كحاجاتو

 تطبيقها يرتبط عندما كاغبقوؽ  كالنكراف اغبذؼ أك كالتبديل للتغيَت قابلة فإهنا لذلك اإلنساف، كضع من ىي اليت القوانُت نصوص ىو

. الواقع أرض على كتطبيقا مصداقية أكثر تكوف كأخبلقي ديٍت بوازع

 الفركؽ بعض يوجد أنو إال للطفل اؼبمنوحة اغبقوؽ تشابو حيث من كاالتفاقيات الشريعة بُت تفاؽاال كرغم فإنو أخرل جهة كمن    

. بعده أك مولده قبل للطفل اؼبمنوحة اغبقوؽ يف سواء بينهما

 الدولية واالتفا يات الشريعة في الوالد   بل الطفل حقوق  :

 اؼبادة يف نص فقد م1959 لعام الطفل حقوق  عالن أما مطلقا، ؼبيبلدا قبل الطفل حقوؽ إذل 1924 لعاـ جنيف إعبلف يتعرض دل   

 ديباجة أيضا إليو أشارت ما كىذا كبعده، الوضع قبل البلزمتُت اػباصتُت كاغبماية بالعناية الطفل إحاطة كجوب على منو الرابعة

 على منها كالعشرين الرابعة اؼبادة يف نصت قد اأنو إذل باإلضافة ديباجتها، يف م 1989 لعام الطفل حقوق اتفا ية كأكدتو اإلعبلف،

". كبعدىا الوالدة قبل لؤلمهات اؼبناسبة الصحية الرعاية كفالة"

 ضباية ك الصحية، الناحية من اغبامل األـ رعاية على اقتصرت قد ميبلده قبل للطفل اؼبواثيق تلك أقرهتا اليت اغبقوؽ أف يتبُت بذلك ك   

 مستقبلو على ىاـ تأثَت ذات ىي ك ميبلده قبل للطفل اإلسبلـ منحها أساسية حقوقا أغفلت فإهنا اؼبقابل يف ك. عليو االعتداء من اعبنُت

. ميبلده بعد

:  ىي الحقوق ى ه أىم و

 يقرر شرعي زكاج ظل يف أباه فيعرؼ ينشأ طفل بُت ما بُت شتاف ك الشرعي، بالزكاج اؼبرأة ك الرجل بُت الشرعية العبلقة حصر : أوال

 العناية من ركمامح ك األمومة، ك األبوة حناف ك األسرة عواطف من ؿبركما فيشب يينسب من إذل يعرؼ ال ىو ك ينشأ آخر طفل ك حقوقو،

 إليو تفتقر ما ىذا ك. للطفولة ضباية الصارمة بالعقوبة صاحبو على حكم ك الزنا اإلسبلـ حـر ذلك أجل من التهذيب، ك الرعاية ك

 داع ما يعترب ال ك فقط، الزكجُت من اغباصل الزنا على خاصة بصفة يعاقب أغلبها ك زنا مـر كطء كل تعترب ال أهنا إذ الدكلية القوانُت
   .تراض عن داـ ما زنا ذلك

 أغلب فكاف لشهواهتم، األفراد ترؾ ك الزنا إباحة نتيجة اػبلقي الفساد ك الفاحشة لشيوع مسرحا عامة الغربية الببلد ك أركبا فكانت   

 كيف% 25 آيسلندا يف الزكاج ابطةر خارج اؼبواليد نسبة بلغت حيث أسرا، ال ك آباء ؽبم يعرفوف ال شرعيُت غَت أكالدنا مثبل أكركبا يف اؼبواليد

%.  39,5 بريطانيا كيف% 41,6 فرنسا يف ك% 55,3 السويد

                                                           

-ُِِ، صَُٖٗ، ِ،ؾبلة العلـو االجتماعية ، جامعة الكويت ،العدد "  حقوق الطفل بين التربية االسالمية  والتربية الغربية الحديثة: " تركي رابح .  ُ
ُِّ. 

 .16عودة عبد القادر ،مرجع سابق ، ص   

 .ّْٔعودة عبد القادر ،مرجع سابق ، ص  ّ
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 يف النسل قل أف النتيجة فكانت األحواؿ، من كثَت يف النساء عقم إذل يؤدم الذم اغبمل مقاكمة إذل الزنا شيوع أدل فقط لذلك   
 رأسها كعلى ، السارية األمراض انتشرت أخرل جهة كمن جهة من ىذا ، مبوىا توقف أك الدكؿ ىذه بفناء تنذر ظاىرة قلة الدكؿ بعض

 الباقُت األطفاؿ كيًتؾ العادل يف منطقة كل يف كاألطفاؿ البالغُت حياة على يقضي أنو حيث طارئة عاؼبية أزمة يبثل أصبح الذم" االيدز"

 بسبب  فريقي مليون 2.2 مات كحده ـ1998 عاـ ففي رة،قا أم اؼبرض يستثٌت كال القاسية، الظركؼ ىذه مع يتعايشوف اغبياة قيد على

 مليوف 1.7 أصيب كالكارييب البلتينية أمريكا كيف أككرانيا، يف شخص مليوف ربع حوارل الفَتكس أصاب م1999 عاـ كيف االيدز، فَتكس

 ذلك مع يعيشوف فلط 205.200 فيهم دبن شخص مليوف 6.1 كاف آسيا كيف. أطفاؿ منهم 37.600 اؼبناعة نقص بفَتكس شخص

 األطفاؿ آلالؼ اغبماية جبهات من جبهة يستلب فإنو سنويا، بالغ مليوين من أكثر يقتل" االيدز" كألف.1999 عاـ هناية يف الفَتكس

  .يوميا أيتاما يصبحوف الذين

 من اعتربت أهنا حىت للزناة اتالعقوب أشد كقررت اؼبخيفة، النتائج تلك إذل الوصوؿ لتجنب الزنا الشريعة حرمت األساس ىذا كعلى   

  .البقاء حق الشريعة يف السيء للمثل كليس سيء مثل ألنو للبقاء صاحل غَت إحصانو بعد يزين

 كفرض الزنا ربرًن على النص خاصة الطفل حقوؽ باتفاقيات األجدر كاف فإنو منو، الوقاية يبكن أنو إال عبلجو يبكن ال االيدز أف كمع   

 اؼبصابات األمهات من كانتقالو كانتشاره بااليدز اإلصابة لوقف األساسية الضمانة ذلك أف باعتبار للطفولة، ضباية لو الصارمة العقوبات

  .اؼبرض انتشار كقف عن عجزت كحدىا الطبية األساليب على تعتمد اليت الوقاية إجراءات أف ثبت كقد خاصة أطفاؽبن، إذل

 ؼبصلحة تدخل قد اإلسبلـ فإف كىكذا. الزكاج عند كصحة كدينا أخبلقا الصاغبة األـ البداية نذـ كالده لو ىبتار أف يف الطفل حق : انيا

 أثبت فقد ، سواء حد على كاػبلقية اعبسمية الصفات يف يتجلى األطفاؿ يف العميق تأثَتىا للوراثة أف ذلك يولد، أف قبل حىت الطفل

 العصيب اعبهازين حالة على يتوقف الذم كىو اؼبزاج أف أثبت كما كرث،ت كلها اػباصة كالقدرات الذكاء أف الحديث النفس علم

  . دببلحظتها كأكصى قرنا عشرة طبسة منذ األشياء ىذه عن كشف كاإلسبلـ. أيضا بالوراثة يتأثر كالغددم

 كيف اإلرث يف حقو يثبت أةاؼبر عند اغبمل ثبوت دبجرد بطنها،إذ يف أمو بو ربمل أف منذ للطفل اػباصة اؼبلكية حبق االعًتاؼ : الثا

. ؼبستقبلو ضماف ميبلده قبل للطفل اؼبلكية حق إثبات كيف حيا، أمو عن انفصل إذا الوقف، كيف الوصية

. مطلقة أـ زكجة كانت سواء كاألحواؿ الظركؼ صبيع يف اغبامل أمو على النفقة خبلؿ من عليو النفقة يف الطفل حق : رابعا

 مراحل صبيع يف الراجح الرأم على اإلجهاض بتحرًن كذلك يولد، أف قبل للطفل اؼبطلق اغبياة حق الـاإلس يقرر اغبياة، حق : امسا

 تنفيذىا كاف إذا الوالدة بعد ما إذل اغبامل على العقوبة تنفيذ كبتأخر. كىبلكها األـ موت يف سببا اعبنُت بقاء كاف إذا ،إال قطعا اعبنُت

                                                           

 .ِّٖعودة عبد القادر ،مرجع سابق ، ص  ُ

 .،كىي مطبوعة بإذف من اليونسيف ،نيويورؾ َُٖ، ص  ََُِ، ٕ، العدد  "ؾبلة الطفولة العربية" ،ـ ََُِكضع األطفاؿ يف العادل  ِ

 .ّْٖ،مرجع سابق ، ص  عودة عبد القادر ّ

 .،األنًتنيبت ، الشبكة االسبلمية"  حقوق الطفل بين الحقيقة واإلدعاء: " عليوة علي ْ

 . َُٕتركي رابح ،مرجع سابق ، ص ٓ



 20-2014/11/22 طرابلس – الحماية الدولية للطفل: السادسأعمال المؤتمر الدولي 
 

 www.jilrc.com    -    conferences@jilrc.com    -    +961- 71053262 
 

12 

 

 من استثنائية إعفاءات ؼبنحها اجملتمع إذل كمؤشر كذلك. الطفل ألجل اغبامل األـ عن لشرعيةا التكاليف بعض كبتخفيف. باعبنُت يضر

  . كالعملية اؼبدنية تكاليفها

 الدولية واالتفا يات الشريعة في الوالد  بعد الطفل حقوق :

 الفركؽ بعض يوجد أنو إذل الوالدة بعد ؿللطف اؼبمنوحة اغبقوؽ تشابو حيث من الدكلية كالتفاقيات الشريعة بُت االتفاؽ من الرغم على

. بينهما الرئيسية

:  الدولية والتفا ات الشريعة في الطفولة سن:  أوالًا 

 نصت ،فقد الطفل حبقوؽ اػباصة األخرل كاالتفاقيات اإلعبلنات بُت من الطفل تعريف يف ـ 1989 لعاـ الطفل حقوق اتفا ية انفردت

 القانوف دبوجب ذلك قبل الرشد سن يبلغ دل ما العمر من عشرة الثامنة دكف إنساف كل ىو الطفل أف لعل منها األكذل اؼبادة يف االتفاقية

. االتفاقية على اؼبوقعة الدكؿ تلك يف عليو اؼبنطبق

. خصوصيتها مع تتماشى ال اليت البنود على التحفظ حرية دكلة لكل تركت لقد بل ، ملزمان  أمران  عشر الثمانية سن االتفاقية ذبعل دل إذان 

 ربديدسن على دأبوا ،فقد الطفولة لسن آخر ربديد ؽبم الذين الفقهاء صبهور أقواؿ مع يتفق ال التحديد ىذا فإف  رعية ناحية كمن   

 عشرة الرابعة بُت يًتاكح بعمر الشخصية األحواؿ قوانُت يف للفتاة الزكاج سن ربديد يف أثره ظهر ما ،كىو ذلك من أقل بسن الطفولة

. اػبصوص هبذا معياران  البلوغ مرحلة االعتبار بعُت أخذ قد الغسبلمي الفقو أف اؼببلحظ ،كمن عشرة السابعة أك عشرة امسةكاخل

 الطفولة مرحلة ،(  اعبنُت)  الوالدة قبل ما مرحلة:  ،كىي اإلنساف هبا يبر اساسية مراحل طبس اعتماد على اؼبسلموف الفقهاء دأب كلقد   

. اػباصة أحكامها اؼبراحل ىذه من ،كلكل الرشد مرحلة كأخَتان  ، البلوغ ،مرحلة لتمييزا ،مرحلة اؼبميزة

:  الطفولة سن بتحديد وعال تو البلوغ

 ا صلى قولو بدليل البلوغ سن مع وبصل الناس رشد غالب أف ،باعتبار عنده التكليف يبدا الذم اغبد ىو البلوغ اغبكيم الشارع جعل

 أضبد اإلماـ ركاه" )يعقل حتى المجنون وعن يبل ، حتى اللبي وعن يستيقظ، حتى النائم عن:   ال  عن  لمال رفع: "  كسلم عليو

. األىلية لعدـ اؼبسؤكلية عدـ يعٍت القلم ،كرفع(  مسنده يف

 أحيانان  ىبتلف كقد آلخر شخص من ـبتلفان  الطبيعية بعبلماتو البلوغ حصوؿ كقت ،ككاف العقل كماؿ أكؿ على أمارة البلوغ كاف كؼبا   

 السنة يف الدخوؿ بُت ما آلخر مذىب من يًتاكح للبلوغ االدىن اغبد ،جاعلُت البلوغ عاـ سن ربديد الفقهاء تدارس ،فقد اؼبعتاد كقتو عن

. سنة عشرة اثٍت إذل الصيب عمر من العاشرة

. سنةن  عشرة كالثماين سنة عشرة اػبمس سباـ  بُت ما فيًتاكح للبلوغ األعلى اغبد أما

                                                           

معة النجاح الوطنية ،نابلس ،رسالة ماجستَت يف الفقو كالتشريع ، جا" حقوق الطفل في االسالم واالتفا يات الدولية دراسة مقارنة: "  ظبر خليل ؿبود عبد ا.ُ
 .ُِٕ، ص   ََِّ،فلسطُت ، 
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 يكوف ال البلوغ قبل الشخص أف أنبها من بالبلوغ، تتعلق قضايا صبلة أف ،كذلك دبكاف اػبطورة من ىو سنو ربديد ك البلوغ معرفة إف   

 ككذلك. عليها يثاب ك عليها يشجع كاف كاف الصيب على ذبب ال فالصبلة اإللزاـ، كجو على الواجبة الشرعية التكاليف جبملة مكلفنا

، ك للحج سبةبن األمر  ال قصاص ك حدكد من العقوبات كذلك ك. معتربة غَت الصيب شهادة ك. منو ينعقداف ال نذره ك الصيب كيبُت الصـو
. االستئذاف أحكاـ ككذا. البالغ نع نقارنو تساىل ؿبل الصيب كعورة.  عمره ؼبثل اؼبناسبة البلزمة بالوسائل يؤدب إمبا ك الصيب على تطبق

 قضايا بو تتعلق السن ربديد فأ ك خاصة الطفولة، عنده تنتهي الذم ك البلوغ سن ربديد يف االحتياط هبب نوإؼ موراأل تلك جلأ من   

 فيها يكوف الذم ك عشر الثامنة قبل يتم الذم ك،اؼببكر الزكاج دبنع تنادم اجملتمع يف االذباىات بعض ظهرت فقد. مثبل كالزكاج مصَتية

 .لطفلؿ اؼبتحدة األمم تعريف من انطبلقا طفبل يزاؿ ال الشخص

 عدـ:  منها ألسباب ذلك كيرجح ، اآلف حىت كثَتا تثمر دل بأهنا:  اؼببكر الزكاج ضد اغبملة على الشاعر الدين ناصر الدكتور كيعلق   

 األحواؿ قانوف أف إذل باإلضافة للشارع، إقناعا أكثر كسياسية دينية منطلقات ذات مضادة ضببلت كجود أك ، دبربراهتا الشارع قناعة

 سن حددت قد األكركبية القوانُت فإف كذلك ،ك سنة عشر خبمسة للفتاة الزكاج سن وبدد الببلد يف اؼبطبق 1976 لعاـ األردين الشخصية

 كاجز سن جعلت قد اليهودية الديانة فإف ككذلك ، للفتاة عشر اػبامسة ك للفىت عشر الثامنة سن جعل قد الفرنسي فالقانوف ، الزكاج

 العلمية ك الطبية الناحية من اؼببكر للزكاج اغبقيقي اؼبعٌت إف" عفان الدين حسام الدكتور يقوؿ ،ك عشرة الثانية اؼبرأة ك عشر الثانية الرجل

 عن ناىيك ، سنةن  16-9 بُت ما عاؼبيا فيًتاكح البلوغ سن كأما..... اغبيض قبل زكاجها ىو اؼببكر الزكاج للفتاة فبالنسبة البلوغ قبل زكاج ىو

 بل ملزمنا، أمرا عشر الثامنة سن ذبعل دل 1989 لعاـ الطفل حقوؽ اتفاقية إف مث اؼبرأة، ك الرجل ألىلية انتقاص فيو الطفولة سن تأخر

. الطفولة سن ربديد يف دكران  الدكؿ يف هبا اؼبعموؿ القوانُت ك لؤلعراؼ جعلت

: الرضاعة حق:  انيا

ا ك.  أمو من فلالط إرضاع إذل اإلسالم دعا     إذا تأمث أهنا ك لطفلها، األـ إرضاع كجوب إذل الفقهاء بعض ذىب فقد ذلك على تأكيدن

 أكجب فقد ذلك إذل باإلضافة. إرضاعو على قضاءن  ذبرب االستثنائية اغباالت بعض كيف ذلك، على قدرهتا مع إرضاعو عن امتنعت

 قاؿ.  خبل أك تقتَت دكف ك إرىاؽ كال عنت دكف سعتو حدكد يف كلكن أرضعتو اإذ أمو ك الرضيع على النفقة الطفل كالد على اإلسبلـ

لُقودِذ  وَوعَولَوى: )تعاذل وَوتَيُقهُقنَّل  رِذزْب َيُقهُقنَّل  لَووُق  الْبمَووْب  [.233: البقرة]( بِذالْبمَوعْبرُقوفِذ  وَوكِذسْب

 دل عندما لو كضركريا ساسياأ احق غفلتأ أهنا الإ للطفل ساسيةاأل اغباجيات دبعظم قرارىاإ من الرغم كعلى الطفل حقوق اتفا يات اأـ
 كاؼبقاالت بالنشرات الوالدين سيما كال اجملتمع تزكيد (24/4 )اؼبادة يف تعهدىا على فقط كاقتصرت الرضاعة يف الطفل حق على تنص

.  كمزاياىا الطبيعية الرضاعة جدكل حوؿ

   لو تتعرض كأ التفاقياتا عليو تنص دل ما ىذا الرضاعة فًتة خبلؿ اؼبرضع ـاأل على النفقة خبصوص ماأ

 على رىاأثك نبيتهاأ الطبية حباثاألك الًتبوية الدراسات ثبتتأك ،االسالم عليها كدأ كاليت اؽبامة اغبقوؽ بعض االتفا يات نبلتأ : الثا

 .  كالدتو بعد ؼبولودا ذفأ يف ذافاآلك كاػبتاف، كاغبلق ، كالعقيقة التحنيك:  مثل للطفل كاالجتماعي العقلي ك النفسي ك اغبسي اعبانب

                                                           

 .  ُٕٗ-ُٕٓ، مرجع سابق ،ص  ظبر خليل ؿبود عبد ا  ُ
 http://www.saaid.net/leqa/9.htm page، "مقارنة بين حقوق الطفل الوضعية وبين التي  ررتها الشريعة السماوية" الزىراين ، علي ابراىيم ، ِ

25 
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 اتفاقية عليو نصت ما كىذا كالدتو، منذ االسم يف الطفل حق على منو الثالثة اؼبادة يف 1959 لعاـ الطفل حقوق عالن  نص : رابعا

.  منها السابعة اؼبادة يف يضان أ ـ1989 لعاـ الطفل حقوؽ

 على سلبية كأ اهبابية ثارآ من االسم على يًتتب ما ذلإ كال ظبوال ىلاأل اختيار حسن يف الطفل حق ذلإ النصوص تلك تشر كدل   

 النيب عن ثبت لذلك ا،حسنن  االسم ىذا يكوف فأ توجب بل االسم، يف الطفل حق يف تكتفي ال هناإؼ االسالمية الشريعة ماأ. نفسيتو

  .ةن حسن تكن دل هناأل ظباءألا بعض غَت نوأ شريف حديث من كثرأ يف كسلم عليو اؽبف صلى

.  حولو اجديدن  اعلمين  امفهوـن  كقدـ باالسم اىتم من كؿأ سبلـاإل يكوف ذاكبو

:  النس  حق :  امسا

 سبثل ىذه النسب يةقض فأ شك كال ، اـمنو الشرعية الوالدة لو يثبت الذم كىو، كالديو إذل نسبو يف فلالط حق على  الشريعة كدتأ   

.   حقوقو كصيانة الطفل غبماية منيعا داكس كاقيا حصنا

 خرل،أ سرةأ يف تنشئتو مقابل صليُتألا بوالديو الطفل عبلقة كقطع االنساب خلط نوأش من الذم التبٍت االسبلـ حـر ذلك جلأ من   

.  الزكاج كربرًن كاؼبَتاث النفقة كجوب مثل عرفية تبعات من التبٍت على يًتتب ما كل بطلأك

 للطفل االعًتاؼ يف الزاكية حجر حبق يعترب كالذم ، كالديو ذلإ نسبو يف لطفلا حق على تنص دل هناإؼ الطفل حقوق اتفا يات ماأ   

 يلةالبد الرعاية لتوفَت اػبيارات حدأؾ العشرين اؼبادة يف 1989 ـلعا الطفل حقوؽ اتفاقية عليو نصت فقد التبٍت خبصوص أما ، حبقوقو

 كما الكفالة اعتماد إذل التبٍت إذل ضافةإ دعت لذلك قوانينها، يف ينالتب نظاـ ذبيز اليت للدكؿ بالنسبة ىذا رتو،أس من ارـك للطفل

 حفاظا التبٍت ذبيز ال اليتك االسبلمية للدكؿ ،مراعاة قوانينها يف التبٍت نظاـ ذبيز اليت للدكؿ بالنسبة ىذا، االسبلمية الشريعة يف كردت

.  طفولةلل كضباية نساباأل على

 على يقل ال فبا اؼباؿ كىبة كالرضبة العطف حيث من االبن معامة خرآ شخصا اؼبسلم يعامل فأ سبنع ال هناأ الإ التبٍت ربـر الشريعة فأ كمع  

.   التبٍت نظاـ يف اؼبتبٌت االبن عليو وبصل ما

:   الح انة في الطفل حق سادسا

ـن  مسؤكلُت كجعلتهما كالديو قبل من الرعاية ك اغبضانة يف الطفل حق الشريعة قررت     قامت كقد ،صحيحةن  تنشئةن  كتنشئتو تربيتو عن اسبا

 بُت الفرقة حصلت ما إذا اغبضانة يف ـاأل حبق تعلقم فيما سواء طفللل ضباية دقيقا تنظيما كالظركؼ حواؿاأل صبيع يف اغبق ىذا بتنظيم

.  كالدتو كرعاية ضباية يف الطفل قضيهام فأ هبب اليت البلزمة اؼبدة يف ـأ ، لذلك يتوؿقأ تتاكد حىت اغباضن شركط تبيُت يف ـأ الزكجُت،

 قررت فقد كلذؾ ماؿ، لو كاف فإ كاستثماره كصيانتو مالو حفظ كأ نفسو بشؤكف القياـ عن اؼبدة تك بعد عاجزا يظل الطفل فأ كدبا   

.  للطفل صلحاأل ربقيق تضمن حبيث اغبق ىذا نظمت كلقد ؼبصلحتو ربقيقا للطفل الوالية حق الشريعة

 كانت إفك الدقة، كىذه التفصيل ىذا دبثل عليو الوالية كيف اغبضانة يف الطفل حق ذلإ تتطرؽ دل الطفل حقوق اتفا يات فأ حُت يف   

 ـبتصرةن  جاءت اغبق ىذا عن تتحدث اليت النصوص فأ كذلك شيئا، يغَت ال فهذا كالديو ؿقب من رعايتو يف الطفل حق على كدتأ

.  هبا األخذ يف كاسعة تقدير حرية للدكؿ كتًتؾ، التحديد ىاكيعوز الدقة ينقصها عاـ طابع كذات

                                                           

  .ُِٗ، ص ُْٖٗ، ديسمرب ، ّ، ؾبلة اغبقوؽ ، العدد " حقوق الطفل في محيط األسر  دراسة مقارنة" ، سعيد ليلى عبد ا ُ
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:   الحرية في لفالط حق: سابعا

 مقيدا اغبق ىذا كجعلت ، التعبَت حرية يف اغبق طفلؿؿ يكوف فأ على 1989 لعاـ الطفل حقوق اتفا ية من عشر الثانية اؼبادة تنص   

 الشريعة يف اغباؿ ككذلك ، العامة داباآل كأ العامة الصحة كأ النظاـ كأ الوطٍت فـاأل كضباية ظبعتهم، كأ الغَت حقوؽ احًتاـ منها كرأـب

 داباآل حدكد عن خارجةن  تكوف ال فبأ مقيدة ىي بل مطلقة غَت كلكنها ، سافإف لكل احقن  كجعلتها التعبَت حرية باحتأ هناأ حيث

.  الشريعة لنصوص كـبالفةن ،أالفاضلة خبلؽاألك اغبقوؽ كأ العامة

 ، الدين ك كالوجداف الفكر حرية يف الطفل حق االتفاقية يف طراؼاأل دكؿاؿ ربًـت فأ على عشر الرابعة اؼبادة يف كذلك االتفاقية كتنص   
.  فقط اؼبتطورة ققدرات مع ينسجم شكل يف الطفل توجيو على قانونيُتؿا ياءصكاأل من غَتنبا كأ الوالدين دكر كقصرت

 غبماية كالبلزمة القانوف عليها نصم اليت للقيود إال عتقداتادل كأ بالدين االجهار خضاعإ جواز عدـ على لثانيةا فقرهتا يف اؼبادة كتنص   

.  خرينآلؿ ساسيةألا اغبريات أك اغبقوؽ أك العامة داباآل كأ العامة الصحة كأ النظاـ كأ العامة السبلمة

 ىذه على أينش حىت الدينية كالشعائر اؼبفاىيم ك حكاـاأل كالتزاـ دينالت على الطفل تشجيع الوالدين من طلب فقد االسبلـ ماأ   

  .الدينية اؼبفاىيم

:   االسالم في العقيد  حرية

رَواهَو  ال) : تعاذل كلوؽ يف صروبا ذلك كيتجلى ،اغبدكد بعدأ ذلإ اغبرية ىذه كضباية صيانة على كعملت االعتقاد حرية الشريعة أباحت      ِذكْب

ينِذ  فِذي  عبوديةؿا كىو اجملتمع ؽبذا علىألا الثابت مراعاة طارإ يف كلكن االسبلمي اجملتمع يف مكفولة االعتقاد كحرية[.256: لبقرةا]( الدِّ

 كالنصرانية، اليهودية فيعتنقو فرادأ مع التعايش قبل عندما فيو الديٍت التعدد لوجود االسبلمي اجملتمع اتسع ىنا كمن سبحانو لو كاػبضوع

 كيلعناف ظباكم صلأ ذات الديانتُت ىاتُت فأ رباباعت الوثنية، الديانات من لغَتىا يتسع دل بينما الشخصية شؤكهنم تنظيم حرية ؽبم كترؾ

.  اعبملة يف تعاذل  العبودية ؼبظلة انتساهبما

 من حقهما من أضيق التعبَت حرية دائرة هبعل العبودية قيقةح مع يتصادـ كالذم الديانتُت تلك على الطارئ كالتحريف االكبراؼ كلكن   

 ىذه عن التعبَت حرية خركج فأل ،اـتونقامعت دائرة خارج اكبرافهما شعائر ظهارإ كال التبشَت كأ الدعوة ؽبما وبق فبل االعتقاد، حرية دائرة

.   للمجتمع القيمي اؽبـر يف كؿاأل كاؼبقدس ساساأل ثبات كيهد اجملتمع نظاـ ىبرؽ رةئالدا

  َواءَو  فَومَونْب  ۖ   رَوبِّكُقمْب  مِذنْب  الْبحَوقُّ  وَو ُقلِذ ) فيو ؿكالدخو اعتناقو يف حداأ يكره ال نوأ كما ،ابتداءن  فيو يدخل دل من يعاقب ال ـاالسبل فأ كمع   

مِذنْب  فُقرْب   َواءَو  وَومَونْب  فَيَولْبيَيُقؤْب  يف شتعي اليت فادماأل تلك من خرآ دين إذل دين من انتقل من يعاقب الك يبنع ال نوأ كما ،[29: الكهف]( فَيَولْبيَوكْب
 الرابعة اؼبادة نص يف اؼببُت النحو على للطفل العقيدة حرية قرارإ فإؼ لذلك ، امرتدن  كيعتربه غَته ذلإ منو ينتقل من يعاقب أنو إال ، ظلو

 ليمةس تنشئة كتنشئتو صحيحة دينية تربية الطفل تربية ذلإ الداعية االسبلمية الشريعة يف الصروبة النصوص مع يتعارض االتفاقية من عشر

 كيتحقق ، الشريعة كتوجيهات تعاليم كفق كذلك ، هنايتو كحىت توأنش منذ كتقويبو كصبلحو االنساف صيانة عى تقـو االسبلـ يف فالًتبية ،

 امعن  الوالدين على كتقع خبلقياتو،أب سبسكؿكا الصبلة سهاأر على كشعائره عباداتو داءآ كتعويده ، الدين صوؿأ تلقينو ؿخبل من ذلك
 ، ىو يريد دين مأ اختار ذاإ فيما طفلهم توجيو على امقصورن  إذان  ليس االسبلـ يف فدكرىم. ذلكاأل الدرجة يف ىمئبناأ فطرة ضباية يةمسؤكؿ

 بوقاية لآلباء ؽبياإل اػبطاب ضوء على خاصة دينو تغيَت للطفل يتيح ال ما كىو ، ابتداءن  ابنهم فطرة ايةحم مسؤكلية عاتقهم على يقع بل

لِذيكُقمْب  أَونفُقسَوكُقمْب   ُقوا آمَونُقوا الَّل ِذينَو  يَواأَويَيُّهَوا"  تعاذل قولو يف كذلك ، النار من كضبايتهم بناءاأل جَوارَو ُق  النَّلاسُق  وَو ُقودُقىَوا نَوارًاا وَوأَوىْب  [.6: التحرًن]"وَوالْبحِذ
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 حياتو هناية حىت ذلك، قبل بل غبياتو األكذل اللحظة منذ سعادتو طريق لئلنساف بُتَّز  كإرشاداتو بتعاليمو اإلسبلـ ىو ىذا :  تاماًا 

 .العليم اغبكيم ًقبىل من اؼبنػزؿ اكم العظيم القرآين الدستور ىذا عن التخلي ينبغي فبل اآلخرة؛ يف فبلحو طريق لو كبيَّزنت الدنيوية،

 

: وصياتت

 صعبة، ظركؼ ظل يف يعيشوف الذين ؾأكل  كخباصة األطفاؿ؛ أكضاع ربسُت على اعملوا: كدكؿ كحكومات كصباعات، أفرادان : العادل إذل

 البلجئوف كاألطفاؿ ببلدىم، على اؼبفركضة االقتصادية كالعقوبات اغبصار آثار من يعانوف كالذين العنيفة، النػزاعات مناطق يف كيقيموف

. كاؼبشردكف

. كاؼبعنوية اعبسدية األطفاؿ؛ احتياجات توفَت على العمل -

.  األطفاؿ تعليم بأمر االىتماـ -

. اإلعبلـ لوسائل اؼبضرة الربامج عن الناذبة األخطار من األطفاؿ غبماية عملية خبطوات القياـ ضركرة -

. لؤلطفاؿ كاألخبلقية كاؼبعنوية الثقافية بالقيم النهوض إذل تؤدم اليت الربامج دعم -

. اػبطرة اغبرؼ يف العمل من منعهم: بأجر العاملُت األطفاؿ سبلمة على حفاظان  -

. األطفاؿ يف االذبار ؼبكافحة الدكؿ بُت فيما الوثيق تعاكفكاؿ اغبثيث السعي -

 

:  البحث ىوامش

 .1460/ 4: 1404 بَتكت، للمبليُت، العلم دار ،"اللغة في اللحاح "اعبوىرم، ضباد بن أضبد - 

. 1999 ط،.د لبناف، الفكر، دار صبيل، ؿبمد صدقي: ربٌقيق ،"المحيط البحر" يوسف، بن ؿبمد حياف، أبو -2

 .ت.د ط،.د بَتكت، العرب، لساف دار خياط، يوسف: كتصنيف إعداد ،"العرا لسان "،مكـر بن ؿبمد منظور، بنا -3
 .1993 ،1:ط بَتكت، كالنشر، للطباعة العربية العلـو دار ،"والمراىقة الطفولة مشكالت "،الرضبن عبد العيسوم، -4

 اؼبصرية، الكتب دار اطفيش، كإبراىيم الربدكين أضبد: ربقيق ،"الكريم آنالقر ألحكام الجامع" بكر أيب بن أضبد بن ؿبمد القرطيب، -5

 .ىػ1384 ،2ط القاىرة،
. 1999 ،1ط  بَتكت،: الرسالة شاكر، أضبد: ربقيق ،"القرآن آي تأويل عن البيان جامع" ،جرير بن ؿبمد الطربم، -6

 .1/3695: س.ـ ،"الكتاا علوم في اللباا "،علي بن عمر عادؿ، ابن -7

 ط،.د لبناف، كالنشر، للطباعة الفكر دار ،"بالقرآن القرآن  ي اح في البيان أضواء "اؼبختار، ؿبمد بن األمُت ؿبمد الشنقيطي، -8
1996 .

. 2000، ط،.د: بَتكت العريب، التاريخ مؤسسة، "والتنوير التحرير "الطاىر، ؿبمد عاشور، ابن -9
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. 18:ج ،1991 ،1:ط بَتكت، اؼبعاصر، الفكر دار ،"والمنهج والشريعة  يد الع في المنير التفسير "كىبة، الزحيلي،  -10

.  1461/ 4: الصحاح - 11

 .اؼبنَت اؼبصباح -12 

.  1973 ،21 ط: بَتكت الشرؽ، دار ،"اللغة في المنجد "اؼبؤلفُت، ؾبموعة -13

 .1997 ،2 ط دمشق، القلم، دار: الناشر داككدم، صفواف: ربقيق ،"القرآن ألفاظ مفردات "األصفهاين، الراغب -14

 السلم يف اإلنساف حقوؽ ؼبؤسبر مقدـ حبث ،"الكريم القرآن في وتطبيقاتو مفهومو اإلنسان، حقوق" زمزمي، ؿبمد بن وبي -15

 .2003 السعودية، السعودم، األضبر اؽببلؿ صبعية كاغبرب،

 .1996 ،بَتكت العلمية، الكتب دار ،"التعريفات" اعبرجاين، ؿبمد بن علي -16

 .1968 العريب، االرباد دار ،"اإلسالمي للفقو المد ل "عيسوم، أضبد عيسوم -17

 .9 ط دمشق، الفكر، دار ،"العام الفقهي المد ل "الزرقا، مصطفى -18

. 2/566 الوسيط، اؼبعجم ،1/747 ،القرآن ألفاظ معجم -19

 كالثقافة كالعلـو للًتبية االسبلمية اؼبنظمة ، اليـو االسبلـ ،ؾبلة"  سالميةاال  الشريعة في الحيا  حق حماية: "  إبراىيم جابر الركائي -20

 . 1985، 3 العدد ،

 .1 ،اعبزء ،لبناف ،بَتكت العريب الكتاب دار ،"  الوضعي بالقانون مقارناًا  االسالمي الجنائي التشريع: "  القادر عبد عودة -21

 ،2 ،العدد الكويت جامعة ، االجتماعية العلـو ،ؾبلة"  الحديثة الغربية والتربية  الميةاالس التربية بين الطفل حقوق: "  رابح تركي -22
1980 .

 . 2001، 7 العدد ، "العربية الطفولة ؾبلة" ،م 2001 العالم في األطفال وضع -23

 .االسبلمية الشبكة ، ،األنًتنيبت"  واإلدعاء الحقيقة بين الطفل حقوق: "  علي عليوة -24

 ، كالتشريع الفقو يف ماجستَت ،رسالة" مقارنة دراسة الدولية واالتفا يات االسالم في الطفل حقوق: "  ا عبد ؿبود خليل ظبر -25
 . 2003 ، ،فلسطُت ،نابلس الوطنية النجاح جامعة

 ،"السماوية الشريعة  ررتها التي وبين الوضعية الطفل حقوق بين مقارنة" ، ابراىيم علي ، الزىراين -26
http://www.saaid.net/leqa/9.htm page 25 

 .1984 ، ديسمرب ،3 العدد ، اغبقوؽ ؾبلة ،" مقارنة دراسة األسر  محيط في الطفل حقوق" ، ا عبد ليلى سعيد -27

28-The full text of the Convention of the rights of the child,UNICIF publication,1989,New York. 

 

 


