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لبح                                   ملخ 

الحمد هللا الذي أنزل على عبده الكتاب ولم یجعل لھ عوجا، والصالة والسالم على 
دیھ إلى یوم  بھسید األولین واآلخرین، سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ ومن اھتدى

  .الدین

،،،   بع

یتناول البحث في خطتھ بیان أثر وسائل اإلعالم على تربیة الطفل وكیفیة حمایتھ في 
عصر المعلوماتیة، حیث إّن اإلعالم بوسائلھ وإدارتھ ومضمونھ قد یكون أداًة للتنشئة 

 وخطر اإلیجابیة للطفل وحمایًة لھ من أي انحرافات أخالقیة، وقد یكون ذا تأثیر سلبي
  .على الصحة النفسیة والعقلیة للطفل

لى لبح  بیان إبراز كمال الشریعة اإلسالمیة ومرونتھا وشمولھا، وأن : يه 

  .الفقھ اإلسالمي قادر على مواكبة مستجدات العصر ونوازلھ
إلى جانب ذلك قمت بتوضیح الحلول الشرعیة الصحیحة لكثیر من قضایا االستعمال 

  .عالم والتي برزت في واقع الناس الیومالمفرط لوسائل اإل
وقد سرت في بحثي ھذا على المنھج االستقرائي التحلیلي من خالل عرض مذاھب 
الفقھاء في المسائل مع ذكر مواضع االتفاق واالختالف فیھا، وذكر سبب االختالف 

یل، إن وجد، وإیراد المناقشات بین أقوال الفقھاء ثم بیان الرأي الراجح المؤید بالدل

  .إلى جانب توثیق جمیع األقوال واآلراء من كتبھا األصیلة

ي منها لى نتائج ع لبح  بیان كون الوسائل اإلعالمیة متفاوتة التأثیر  :يخل 

على الطفل، یأتي في مقدمتھا الوسیلة المرئیة من تلفاز ورسومات ، یلیھ في التأثیر 
شكل تھدیدًا قویًا على سلوكیات المجالت والصحف، واإلنترنت وغیر ذلك، والتي ت

  .األطفال

حرص الشریعة اإلسالمیة على حفظ الطفل وصیانتھ من المخاطر والتشرد  :منها

والضیاع، وشرعت الكثیر من األحكام التي تضمن حقوقھ، كالنسب، والحضانة، 
  . والنفقة، وتعلیمھ وتأدیبھ وغیر ذلك

كیل فكر الطفل وتوجیھ سلوكھ نظرًا إن وسائل اإلعالم لھا تأثیر كبیر في تش:منها

لما تبثھ من مواد إعالمیة فیھا من التشویق واإلثارة والجذب ألشیاء كثیرة، لذا 
ینبغي أن تكون البرامج المقدمة للطفل منبثقة من العقیدة اإلسالمیة أو على األقل ال 

  .تتعارض معھا

لبح صيا  ه ت لة المختلفة مع ضرورة تواصل المؤسسات وقطاعات الدو: م 

اإلنترنت، والفضائیات العربیة، ومخاطبتھا لزیادة : وسائل اإلعالم الحدیثة، مثل
 .البرامج الھادفة وحجب ما یسيء تربویًا للطفل المشاھد على الخصوص
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أیضًا التصدي للثقافات المعادیة للقیم اإلسالمیة، بنبذ السلبیات التى تبثھا شبكة 
، والتلفاز وغیرھا، لخطرھا "الكمبیوتر"حاسب اآللي ، وال"اإلنترنت"المعلومات 

 .على األجیال الناشئة
إلى جانب ذلك البد من توجیھ اھتمام الصغار بالجوانب اإلیمانیة من خشیة اهللا تعالي 

 . وتقواه ومراقبتھ في السر والعلن؛ ألنھ تعالى أعلم بما تخفي الصدور
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Research Summary 
Praise be to Allah, Lord of the Worlds; prayers and peace be 
upon the master of the first two and others, our master 
Muhammad and his family, his companions and those who 
guided him to the Day of Judgment. This study deals with the 
impact of the media on child's education, and protection of him 
in informatics era.  Since media means, management and content 
may be a tool for the positive development of the child. It can 
also protect him from any moral deviations. Moreover, it may 
have a negative impact on the mental health and mental health of 
the child. This research aims to highlight the perfection, 
flexibility and comprehensiveness of Islamic shari'ah. 
Furthermore, to explain that, Islamic jurisprudence is able to 
keep abreast of the latest developments of the era and its 
downfalls. In addition, it aimed to clarify the correct legal 
solutions to many of the excessive media use issues that 
emerged in the reality of people day life. In this research, the 
approach of the analytical inductive method has used by 
presenting the doctrines of the jurists in the matters with the 
mentioned places of agreement and differences, and mentioning 
the reason for the differences, if any. On the other hand, the 
discussions between the sayings of the jurists and the opinion of 
the most correct proponents of the evidence have introduced. All 
sayings and opinions have documented from books and 
references. The research concludes with several results, 
including the statement that the media has a different effect on 
the child.  The visual means of television and graphics are highly 
effective followed by the influence of magazines, newspapers, 
the Internet, etc., which pose a strong threat to the behavior of 
children.In addition, the keenness of Islamic shari'ah to save the 
child and maintenance of him from the dangers, homelessness 
and loss. Therefore, many provisions initiated to guarantee the 
child rights, such as ratios, custody, maintenance, education and 
discipline, and so on. Moreover, the media have a great influence 
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in shaping the child's thinking and directing his behavior. This 
influence is due to transmitted information media contain the 
thrill, excitement and attraction of many things. Therefore, 
programs provided to the child should be emanating from the 
Islamic faith or at least not inconsistent with them. The most 
important recommendations of this article are the need for the 
continuous communication of institutions and different sectors 
of the state with the modern media, such as the Internet and Arab 
satellite channels. This communication to address media to 
increase targeted programs and to prevent what is harmful to the 
educational child in particular. Also to counter cultures that are 
hostile to Islamic values by rejecting the disadvantages of the 
Internet, the computer, television and others, due to the danger 
of them on the younger generation. In addition, it is necessary to 
direct the focus of the young people on the faith aspects, the fear 
of God Almighty and piety and control in secret as well as in 
public, because the Almighty knows what conceals the hearts. 
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مة   لمق

 أنفسنا شرور من باهللا ونعوذ ونستغفره ونستھدیھ ونستعینھ نحمده هللا الحمد إن
 مرشدا، ولیًا لھ تجد فلن یضلل ومن لھ مضل فال اهللا یھده من أعمالنا سیئات ومن

 والسراج المسداة والنعمة المھداة  الرحمة   محمد سیدنا على والسالم والصالة
 اللھم سلیم بقلب اهللا أتى من إال بنون وال مال ینفع ال یوم الدین یوم وشفیعنا المنیر

                    .                                  الدین یوم إلى وأتباعھ وأصحابھ آلھ وعلى علیھ وبارك وسلم صل

   ....بع ما

 وتحدث بالغًا، اھتمامًا بالطفولة اإلسالم اھتم ولقد الحیاة، غراس ھم األطفال فإن

M  D  C  B : تعالى فقال بالطفولة تعالى اهللا أقسم حیث تامة، بعنایة القرآن عنھا

  O   N  M  L  K  J  I  H  G  F   EL)١(.  

!  "  #  $   M :تعالي لقولھ صلحوا إذا وصًاوخص الدنیا الحیاة زینة وھم

%& .  -  ,  +   *  )   (  '  L)٢.(  

̀   M  a : تعالي قال والرحمة المودة وھم   _   ̂  ]  \  [  Z  Y

f  e  d  c  bg  n  m    l  k  j  i  h   L )٣(.  

 تأثیر من الیوم العالم یشھده ما لتبین الدراسة ھذه جاءت الكریمة اآلیات منطلق من
 في ) المحمول التلیفون اإللكترونیة، األلعاب اإلنترنت، ، التلفاز ( اإلعالم وسائل
 لدیھ، العنیف للسلوك انتشار من الوسائل ھذه تسببھ أن یمكن وما ، الطفل تنشئة

 اإلعالم وسائل استطاعت ولقد وفكریًا، جسدیًا تنمو زالت ما عمریة فئة ھم واألطفال
 بنوع التكنولوجیا تلك استخدام تم ما حال في ألطفالنا الفكري التطور في تساعد أن
 اإلعالم وسائل مختلف باستخدام األطفال یفعلھ ما مراقبة الوالدین وعلى الحذر، من

 اإلیجابیات جانب وإلى قدراتھم، من تزید التي العلمیة البرامج إلى توجیھھم ومحاولة
 منھا تعاني لھا سلبیة آثار فھناك طفللل الوسائل ھذه استخدام توفرھا التي الكثیرة
   .األسر بعض
 من وحمایتھم لھم األمن تحقیق أبنائھا تنشئة في األسرة مھام أعظم من فإن لذلك

 طریق عن وذلك االجتماعیة؛ المشكالت من الكثیر تولد التي الفكریة االنحرافات

                                           
 ).٣ـــــــ ١(سورة البلد اآلیات ) ١(
 ).٤٦(سورة الكھف اآلیة ) ٢(
 ).٢١(سورة الروم اآلیة ) ٣(
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 ونحو بالتربیة امواالھتم اإلسالم وسطیة إظھار حیث من السلیمة، اإلسالمیة التنشئة
  .ذلك

 ــ أطفالنا على وسلبیاتھا إیجابیاتھا لھا المختلفة اإلعالم وسائل استخدام كان ولما 
 الشریعة دور خالل من فیھ أسھم أن رأیت ـــ المختلفة العمریة مراحلھم في

 الحقوق من لھم شرعت حیث ورعایتھم بالطفولة االھتمام على وحرصھا اإلسالمیة
 علیھم المحافظة من البد كان لذلك مستقرة، وصحة سلیمة ربیةت لھم یضمن ما

 التلفاز، " من المختلفة اإلعالم وسائل استخدام في االنزالق من وصیانتھم
 علیھ یكون أن ینبغي وما ،"ذلك وغیر والبرامج اإللكترونیة، واأللعاب واإلنترنت،

 سلیمة تربیًة وتربیتھ لالطف حفظ في ومبادئھ اإلسالمي المنھج مع یتفق بما اإلعالم
  .تواجھھ التي المخاطر من وحمایتھ

ض ختيا سبا   : لم

إّن األطفال ھم أبناؤنا فلذات أكبادنا تمشي على األرض، ومع أنھم یولدون على _ ١
الفطرة، إال أن البیئة المحیطة بھم والمجتمع قادران على التأثیر فیھم سلبًا، وصدق 

َما ِمْن َمْوُلوٍد ِإلَّا ُیوَلُد َعَلى " :  علیھ وسلم حیث قالحبیبنا ورسولنا صلى اهللا
  .)١(" الِفْطَرِة، َفَأَبَواُه ُیَھوَِّداِنِھ َأْو ُیَنصَِّراِنِھ، َأْو ُیَمجَِّساِنِھ

إّن أوالدنا ھم األمانة والمسئولیة والرعیة التي كلفنا اهللا تعالى برعایتھا ، قال _ ٢
َأَال ُكلُُّكْم َراٍع َوُكلُُّكْم َمْسُئوٌل َعْن َرِعیَِّتِھ، َفاِإلَماُم : "  َعَلْیِھ َوَسلََّمَرُسوُل اللَِّھ َصلَّى اُهللا

الَِّذي َعَلى النَّاِس َراٍع َوُھَو َمْسُئوٌل َعْن َرِعیَِّتِھ، َوالرَُّجُل َراٍع َعَلى َأْھِل َبْیِتِھ، َوُھَو 
َیٌة َعَلى َأْھِل َبْیِت َزْوِجَھا، َوَوَلِدِه َوِھَي َمْسُئوَلٌة َمْسُئوٌل َعْن َرِعیَِّتِھ، َوالَمْرَأُة َراِع

َعْنُھْم، َوَعْبُد الرَُّجِل َراٍع َعَلى َماِل َسیِِّدِه َوُھَو َمْسُئوٌل َعْنُھ، َأَال َفُكلُُّكْم َراٍع َوُكلُُّكْم 
  .)٢("َمْسُئوٌل َعْن َرِعیَِّتِھ

دة إلى كتاب اهللا وسنة رسولھ صلى اهللا إّن حاجة المسلمین الیوم ملحة في العو_ ٣
علیھ وسلم، ال سیما في ھذا الوقت الذي كثرت فیھ الثقافات التي تبثھا شبكة 

، والتلفاز وغیرھا، التي تبث "الكمبیوتر"، والحاسب اآللي "اإلنترنت"المعلومات 
ھذه ثقافات معادیة للقیم اإلسالمیة، وخطر ذلك على األجیال الناشئة؛ ألنھا تتلقي 

الثقافات بعفویة تامة ویتفاعل مع مضمونھا بسذاجة وفضول، وفي ذلك تأثیر سلبي 
  .على تربیة الطفل وبنائھ الثقافي

ما تحدثھ وسائل اإلعالم من األثر السيء على تصرفات وسلوكیات األطفال من _ ٤
خالل مشاھدة العنف والجریمة، واألخالقیات السیئة، مما یتولد لدیھم انطباعات 

  .طئة عن المجتمع فیتصور لدیھم أنھ مكان لممارسة العنف واالنحالل األخالقيخا

                                           
باب إذا أسلم الصبي فمات ھل یصلي علیھ وھل / جنائزأخرجھ البخاري في صحیحھ كتاب ال) ١(

 ) .١٣٥٩(،رقم٩٥ص٢ج،  اإلسالم، مروي عن أبي ھریرة  یعرض على الصبي
وأطیعوا اهللا وأطیعوا الرسول : "باب قول اهللا تعالي/ أخرجھ البخاري في صحیحھ كتاب األحكام) ٢(

 ).٧١٣٨(، رقم٦٢ص٩ج" وأولي األمر منكم
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االستخدام السيء لوسائل اإلعالم والذي یضر بأطفالنا أضرارًا صحیًة بالغة _ ٥
ویلحق بھم اضطرابات نفسیة من كثرة المشاھدة مثًال للتلفاز أو استخدام اإلنترنت 

  . شاء اهللاوغیرھما، وسیأتي بیان ذلك في موضعھ إن
ما یتلقاه الطفل بشكل غیر مباشر من توجیھات ورسائل من مختلف وسائل _ ٦

اإلعالم ـــــــ التلفاز، أفالم الكرتون، البرامج ونحو ذلك ــــــ وھم ما زالوا صغارًا قبل 
سن التمییز أو بعده، وھذا یؤثر على عقولھم وطریقة تفكیرھم وسلوكیاتھم 

  .وتطلعاتھم في المستقبل
الرغبة في الكتابة في موضوع جدید وعصري والتعرض لھ من المنظور _ ٧

الشرعي، لما لھذا األمر من بیان لكمال الشریعة وشمولھا وصالحیتھا لكل زمان 
  .ومكان، وأن الفقھ اإلسالمي مواكب لمستجدات العصر ونوازلھ

  :لبح مشكلة

 على تأثیرھا ومدى ،المختلفة اإلعالم وسائل الستخدام عدیدة سلبیات ظھور_ ١
  .اإلسالمي المنظور من ذلك وعالج األطفال

 قدرتھم لعدم اإلعالم؛ وسائل بتكنولوجیا تأثرًا الفئات أكثر من شك بال األطفال إّن_ ٢
 الكرتون ألفالم كمشاھدتھم ، وضرره أمامھم یعرض ما  نفع بین التمییز على

 والسلوكیات األفكار فیھم سخوتر وأبصارھم، عقولھم تؤذي التي وغیرھا، المدبلجة
  .الحنیف لدیننا المنافیة

 مباشر غیر بشكل األطفال یتلقاھا التي والرسائل واإلرشادات التوجیھات تعتبر ــــــ٣
 الالواعى العقل إلى تتسلل ـــــ سلبیة أو إیجابیة كانت سواء ـــــ اإلعالم وسائل من

  .المستقبل في جاھاتھموات وسلوكھم تفكیرھم طریقة على یؤثر مما لدیھم

   :منها م ع لى لبح يه: لبح ه

 زمان لكل وصالحیتھا وشمولھا، ومرونتھا اإلسالمیة الشریعة كمال إبراز_ ١
  .ونوازلھ العصر مستجدات مواكبة على قادر اإلسالمي الفقھ وأن ومكان،

 لوسائل المفرط االستخدام قضایا من لكثیر الصحیحة الشرعیة الحلول تقدیم_ ٢
  .الیوم الناس واقع في برزت والتي اإلعالم

 على المختلفة اإلعالم وسائل وسلبیات إیجابیات إلى والمجتمعات األفراد توعیة_ ٣
 مراحل في لدیھم العقلیة القدرات وتنمیة التحصیل مستوي على وأثرھا األطفال،
  .الوسطي اإلسالمي المنظور من انطالقًا التعلیم،

 لھ، األسري التلقین خالل من واألخالقیة الدینیة القیم إلى الطفل حاجة بیان ــــــــ٥
 لھ والسلوكیات األخالق تقدم لم إذا ألنھ بھ؛ المحیط المجتمع من القیم تلك واكتساب

  .رجولتھ في بھا التطبع علیھ عسیرًا وسیكون طفولتھ في یفتقدھا غالبًا فإنھ
 اإلعالم وسائل إیجابیات من االستفادة نم التعظیم في الدولة دور إبراز_ ٤

  .األطفال على تؤثر التي لسلبیاتھا والتصدي



 
 
 

- ١٤٩٧ -

  :لبح همية

 على وأثره الھام الموضوع لھذا والتحلیل االستقراء خالل من البحث أھمیة تنبع 
 بوسائلھ اإلعالم إّن حیث المعلوماتیة، عصر في حمایتھم وكیفیة األطفال تربیة

 انحرافات أي من لھ وحمایة للطفل اإلیجابیة للتنشئة أداًة یكون قد ومضمونھ وإدارتھ
 والعقلیة النفسیة الصحة على وخطر سلبي تأثیر ذا یكون وقد قیمیة، أو سلوكیة

  ). تعالى اهللا شاء إن سیأتي كما (للطفل

سا   :لسابقة ل

سا بع ض لمتعلقة لسابقة ل سة بم إلعالم ایعتبر موضوع وسائل  :ل

وتأثیره على األطفال من الموضوعات التي شغلت الباحثین في میادین العلوم 
  :اإلسالمیة واالجتماعیة والنفسیة، منھا

مالك إبراھیم األحمد ، والذي تناول فیھ /دور اإلعالم في تربیة األطفال د/بحث بعنوان
لطفل ، وسرد سرد لألحكام الشرعیة التي تضمن حقوق ا: نقاط عدیدة باختصار منھا 
  .من الجانب اإلسالمي) التربوي(نقاط لمقومات إعالم الطفل 

محي الدین عبد /الرؤیة اإلسالمیة إلعالم الطفل د/بحث بعنوان:  ومن الدراسات أیضًا
الحلیم، حیث تناول فیھ األسس الفلسفیة والعلمیة إلعالم الطفل، وتناول المنھج 

ي أن یكون علیھ النشاط اإلعالمي الموجھ إلى اإلسالمي الممیز إلعالم الطفل وما ینبغ
األطفال، إلى جانب بحوث ودراسات في التربیة اإلسالمیة والتي تتعرض لبعض 
قضایا الطفل وحقوقھ، ومن نتائج ھذه األعمال البحثیة الوعي بخطورة دور وسائل 

  . اإلعالم وأھمیة تطویع اإلعالم لصالح الطفل
، فھو یحتاج إلى الكثیر من الدراسات الشرعیة ونظرًا ألھمیة الموضوع وصعوبتھ

وغیرھا؛ نظرًا لغیاب استراتیجیة إسالمیة إلعالم الطفل، وضعف اإلعالم اإلسالمي، 
وقلة البرامج الھادفة المخصصة لألطفال، وشیوع جانب الخیال المدمر والعنف، 

 .واالھتمام بالثقافة األجنبیة، وعدم ربط الطفل ببیئتھ وتراثھ العربي

 عدم محاولًة التحلیلي االستقرائي المنھج على ھذا بحثي في سرت :لبح منهجية

  : یلي فیما ویتلخص اإلمكان بقدر عنھ الخروج

 وإذا بالدلیل، ذلك مدعمًة أذكره اتفاق موضع فیھا كان فإذا المسألة أعرض :ال

 ما الثمانیة ھبالمذا فقھاء أقوال بذكر النزاع محل أحرر فیھا مختلًفا المسألُة كانت
  .أصحابھ إلى مذھب كل وعزو أمكن،

 .وجد إن المسألة في الفقھاء بین االختالف سبب أذكر ــــ
 كان إذا الحدیث أو التفسیر كتب من الداللة وجھ مبینًة الفقھاء، أدلة أعرض ــــ

 وفق على أستنبطھ االستدالل وجھ على أعثر لم فإن السنة، أو الكتاب من الدلیل
  .منھ لاالستدال
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 إن اآلخر على أحدھما اعتراض بإیراد وذلك الفقھاء، أقوال بین المناقشة أعرض ـــــ
  .بالدلیل المؤید الراجح الرأي بیان ثم وجد،

 العلمیة لألمانة وذلك بھا الموثوق المعتمدة كتبھ من مذھب كل آراء أستقي :ثانيا

  .البحث في والدقة

 لبیان أو للتقویة، أو مؤلفیھا، بأقوال ستئناسلال الحدیثة بالمراجع أستعین :ثالثا

  . المسألة في جدیدة فكرة

  .اآلیة رقم مبینًة سورھا إلى القرآنیة اآلیات بعزو أقوم :بعا

 في األصیلة الكتب أمات من البحث في الواردة النبویة األحادیث بتخریج أقوم :خامسا

  .درجتھ مبینة الحدیث

سا  مستعینًة الصفحة أسفل البحث في الواردة األعالم لبعض بالترجمة أقوم :سا

  .التراجم كتب ببعض

سا  ما اللغویة الكلمات ومعاني البحث، في الواردة الفقھیة االصطالحات أعّرف :سا

  .األصیلة بمصادرھا مستعینة أمكن

س: سابعا   :لتالي لنح على لبح فه

  .والمراجع المصادر ثبت ـــــ١
  .البحث تضمنھا التي اتالموضوع فھرس ــ٢

ة مة على يشتمل لبح: لبح خ   :خاتمة فصلي تمهي مق

مة ما ضختيا سبا على حتفت :لمق  ـــ لبح همية ـــ لم

فه ــــ لبح مشكلة سا ـــ ه  لبح منهجية ـــ لسابقة ل

ته   .خ

يعة عناية: لتمهي  فل بحف إلسالمية لش       .ل

ل لفصل لة: أل ف   :مبحثا فيه. إلعال سائل ل

ل لمبح لة حقيقة: أل ف لبا فيه. ل   :م

ل ل لم ي: أل فل تع   .ل

ل حلة: لثاني لم لة م ف   .ل

، سائل ماهية: لثاني لمبح ، (إلعال ال ثالثة فيه). لسلبيا إليجابيا   :م

ل ل لم   .إلعال سائلب لمقص: أل
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ل فل على إلعال سائل سلبيا يجابيا: لثاني لم   .ل

ل فل على إلعال سائل تأثي :لثال لم   .ل

يعة هتما :لثاني لفصل فل لش جيهاتها بال . إلعال سائل مخا نح ت

  :مبحثا فيه

ل لمبح فل حف في ألس : أل بية ل فيه يلتعل بالت  على يشتمل. لت

خل ال ستة م   :م

ل ل لم بية: أل فل ت   . لنافع لعل تعليمه ل

ل فل تعلي: لثاني لم فة ل   .للمصلحة تحقيقا ح

ل حل في ألبنا على إلعال سائل مخا م لح: لثال لم ية لم  لعم

  .لمختلفة

ل بع لم ني أللعا: ل يعة في ةإللكت   .إلسالمية لش

ل فل حف: لخام لم جي ف بع إلعال سائل مخا م ل   .ل

ل فل فع: لسا لم نه لم لحضانة بع ل الة للع ع يص   .لب

سسا مختل : لثاني لمبح لة لم فل حماية في ل  على يشتمل. ل

ال بعة   :م

ل ل لم سة : أل فل حماية في لم  . إلعال مخا م ل

ل فل حماية في لمجتمع : لثاني لم  .إلعال مخا م ل

ل فل حق تجا إلعال ليةمس: لثال لم   .ل

ل بع لم سسا : ل لة لم هما للقي ليتي تجا ل   .نح
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صي لنتائج ه فيها ع: لخاتمة صل لتي الت  لبح خالل م ليها ت

سى� ل ف ث جع لمصا بفه عا لم ض   .لم

ضع جه فه خي ، به لبح ع في لمت  لعلى هللا م ج لص

ي نا بنا ينفع ينفعنا  لق ي   . لقيامة ي حسناتنا مي في يجعله علما ي

  .  نيب ليه توكلت عليه باهللا ال توفيقي ما                          

مته                           مق

   علي لغني عب سماعيل ع / كت                               

سا كلية في لمقا لفقه م                    إلسالمية ل

بية                         نصالمب للبنا لع
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  التمهيد

  عناية الشريعة اإلسالمية حبفظ الطفل

فل إلسال هت  قه تضم لتي ألحكا م لكثي ش بال   :منها حق

جة ختيا حس ــــ یعتبر من أھم الخطوات في بناء وتكوین األسرة،  :ل

الستقرار فمما ال شك فیھ أن الولد الصالح ینتفع في حیاتھ بصالح أبویھ، وینعم با
األسري وال یجنح لالنحراف الفكري لكل ما ھو دخیل وعصري من وسائل اإلعالم 

̂   _  M  :وغیرھا، قال اهللا تعالي  ]  \  [   Z  Y  X  W  V  U

b  a  `c  i  h               g  f  e                 d  L )سعادة مصدر تكون أن إما والزوجة  .)١ 

 لزوجھا لھ حدود ال شقاء مصدر تكون أن وإما دھا،وأوال لزوجھا لھ حدود ال
 أھداف أكبر ألن الزوجة؛ اختیار حسن) ٢ (النكاح في ما أخطر كان لذلك وأوالدھا؛

 َمْوُلوٍد ِمْن َما"  : الرسول حدیث في ورد كما). ٣ (الصالحة الذریة إنجاب الزواج
 أن وكما) .  ٤" (ُیَمجَِّساِنِھ َأْو ُیَنصَِّراِنِھ، َأْو اِنِھُیَھوَِّد َفَأَبَواُه الِفْطَرِة، َعَلى ُیوَلُد ِإلَّا

 من أربع من واحدة السوء فالمرأة السعادة، من أربع من واحدة الصالحة المرأة
 ِمَن َوَثَلاٌث السََّعاَدِة، ِمَن َثَلاٌث:" " قال  اهللا رسول أن الحدیث في جاء كما ، الشقاء

 َوَماِلَك، َنْفِسَھا، َعَلى َفَتْأَمُنَھا َوَتِغیُب ُتْعِجُبَك، َتَراَھا اْلَمْرَأُة: َدِةالسََّعا َفِمَن الشََّقاَوِة،
 َوِمَن اْلَمَراِفِق، َكِثیَرَة َواِسَعًة َتُكوُن َوالدَّاُر ِبَأْصَحاِبَك، َفُتْلِحُقَك َوِطیًَّة َتُكوُن َوالدَّابَُّة
 َعَلى َتْأَمْنَھا َلْم َعْنَھا ِغْبَت َوِإْن َعَلْیَك، ِلَساَنَھا َوَتْحِمُل ،َفَتُسوُءَك َتَراَھا اْلَمْرَأُة: الشََّقاَوِة

                                           
 ).٢١(یة سورة الطور اآل) ١(
من باب منع وضرب، : نكح ینكح الرجل، والمرأة نكاحًا: مصدر نكح، یقال: النكاح في اللغة) ٢(

  : قال ابن فارس وغیره
زَوجھا، : تزوجت، واستنكحھا: ُنكحت المرأة:   یطلق على الوطء، وعلى العقد دون الوطء، ویقال

  . باضعھا: ونكح المرأة
؛ المصباح المنیر في غریب الشرح ٦٢٦، ٦٢٥ص٢ج) نكح(لسان العرب البن منظور /    ینظر

  .٢٤٦ص) نكح(؛ القاموس المحیط ٦٢٤ص٢ج) نكح(الكبیر للفیومي 
عقد یفید ملك المتعة، أي حل استمتاع الرجل من : عرفھ الحنفیة والمالكیة بأنھ_ أ:  واصطالحًا

عقد یتضمن إباحة : بأنھوعرفھ الشافعیة والحنابلة _ ب . امرأة لم یمنع من نكاحھا مانع شرعي
، ط ٤، ٣ص٣حاشیة رد المحتار البن عابدین ، ج/ ینظر. وطء بلفظ إنكاح أو تزویج أو ترجمتھ

؛ أسني ٣٣٤ـــــ٣٣٢ص٢دار الفكرــــــ بیروت؛ حاشیة الصاوي على الشرح الصغیر للدردیر ج
بھوتى  ؛ كشاف القناع لل٩٨ص٣المطالب في شرح روض الطالب لإلمام زكریا األنصاري ج

 .٥ص٥ج
بتاریخ ) ١٧ ـــــ٧(محمد راتب النابلسي ـــــــ العالقات األسریة الدرس / موسوعة النابلسى، د) ٣(

 .م١٩٩٣/ ٦/ ٢٠
 . من البحث٤سبق تخریجھ ص ) ٤(
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 ُتْلِحْقَك َلْم َتْرَكْبَھا َوِإْن َأْتَعَبْتَك، َضَرْبَتَھا َفِإْن َقُطوًفا، َتُكوُن َوالدَّابَُّة َوَماِلَك، َنْفِسَھا،
 توجیھات جاءت علیھ وبناًء).  ١" (اْلَمَراِفِق َقِلیَلَة َضیَِّقًة َتُكوُن َوالدَّاُر ِبَأْصَحاِبَك،

 أوصافًا فیھا تجتمع التي المرأة یتخیر أن النكاح أراد لمن وسلم علیھ اهللا صلي النبي

ها ومعاییر   :يلي ما همها )٢( لفقها ك

  اهللا رسول أن ـــــــ  ـــــ ھریرة أبي عن المروي للحدیث: دین ذات تكون أن_ أ
 الدِّیِن ِبَذاِت َفاْظَفْر َوِلِدیِنَھا، َوِلَجَماِلَھا، َوِلَحَسِبَھا، ِلَماِلَھا،: ِألْرَبٍع اْلَمْرَأُة ُحُتْنَك:" قال

 الشافعیة وفسر.  تفعل لم إن افتقرت أو فعلت، إن استغنیت أي). ٣ " (َیَداَك َتِرَبْت
 الصالحة لواألعما الطاعات على والحرص العدالة صفة فیھا توجد بالتي: الدین ذات

 یختار أن یندب: الحنفیة وقال ،)٤ (فقط الزنا عن العفة ال المحرمات، عن والعفة
  ).٥ (وورعًا وأدبًا خلقًا فوقھ من الزوج

 ِباْألْبَكار، َعَلْیُكْم:" اهللا رسول قال:" قال جابر عن روي لما: بكرًا تكون أن _ ب
 َوَأْكَثُر َكَالًما َأْطَیُب َأْي). ٦" (ِباْلَیِسیِر َوَأْرَضى َحاًما،َأْر َوَأْنَتُق َأْفَواًھا، َأْعَذُب َفِإنَُّھنَّ
  .ِباْلَیِسیِر َوَأْرَضى َأْوَالًدا،

                                           
النكاح، مروي عن محمد بن سعد عن أبیھ /أخرجھ الحاكم في المستدرك على الصحیحین، كتاب) ١(

  :" قالأن رسول اهللا 
 ).٢٦٨٤(، رقم١٧٥ص٢وقال ھذا حدیث صحیح اإلسناد، ج" الحدیث...   ثالث من السعادة   
؛ حاشیة الصاوي على الشرح ٨٦ص٣البحر الرائق شرح كنز الدقائق لزین الدین ابن نجیم ج) ٢(

؛ أسني ٤٠٤ص٣؛ مواھب الجلیل في شرح مختصر خلیل للحطاب ج٣٩٩ص٢الصغیر للدردیر ج
؛ ١٣٥ص١؛ اإلقناع للماوردي ج١٠٨ص٣الب لزكریا األنصاري جالمطالب في شرح روض الط

؛المحلى لإلمام ١٥٧ص٣أحمد للمقدسي ج ؛ اإلقناع في فقھ اإلمام١٠٨ص٧المغني البن قدامة ج
؛ السیل الجرار المتدفق على حدائق األزھارللشوكاني ٣١٥ص٨ابن حزم الظاھرى،ج

  .   ٥٠٥ص٢م لإلمام الحلي،ج، شرائع اإلسالم في مسائل الحالل والحرا٣٧٧، ٣٧٦ص١،ج
؛ السیل الجرار ٣١٥ص٨؛المحلى لإلمام ابن حزم الظاھرى،ج١٥٧ص٣     أحمد للمقدسي ج

، شرائع اإلسالم في مسائل الحالل ٣٧٧، ٣٧٦ص١للشوكاني ،ج المتدفق على حدائق األزھار
 .٥٠٥ص٢والحرام لإلمام الحلي،ج

 ).٥٠٩٠(، رقم ٧ص٧ األكفاء في الدین، ج/النكاح، باب/ أخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب) ٣(
 .١٣٥ص١اإلقناع للماوردي ج) ٤(
 .٨٦ص٣البحر الرائق شرح كنز الدقائق لزین الدین ابن نجیم ج) ٥(
؛ )١٨٦١(، رقم٥٩٨ص١تزویج األبكار، ج/النكاح، باب/أخرجھ ابن ماجھ في سننھ، كتاب) ٦(

تزویج األبكار /النكاح، باب/ وائد، كتابوأخرجھ أبي الحسن الھیثمي  في مجمع الزوائد ومنبع الف
الَسَقاء وھو متروك؛ وحسَّنھ األلباني في صحیح  وفیھ محمد بن كنیز: قال) ٧٣٤٥(والصغار، رقم

  ).٤٠٥٣(، رقم ٧٤٩ص٢ج) حرف العین(الجامع الصغیر وزیادتھ 
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 إلى لنسبتھا ودیانة، وكرم شرف ذوي أصولھا یكون التي أى: حسیبة تكون أن _ ج
 َلُھ ُتْنَكُح ِفیَما لََّمَوَس َعَلْیِھ اللَُّھ َصلَّى ِلَقْوِلِھ األصل طیبة أي: نسیبة والصلحاء، العلماء
  ).١ " (ِلَحَسِبَھا: " اْلَمْرَأُة

 وإال تحتقره وال لھ لتنقاد حسبًا زوجھا دون المرأة تكون أن یندب: قالوا الحنفیة لكن
:" یقول  النبي سمعت : یقول  مالك بن أنس عن روي لما ،)٢ (علیھ ترفعت

 َفْقًرا، ِإالَّ اللَُّھ َیِزْدُه َلْم ِلَماِلَھا َتَزوََّجَھا َوَمْن ُذلا، ِإالَّ اللَُّھ ْدُهَیِز َلْم ِلِعزَِّھا اْمَرَأًة َتَزوََّج َمْن
 ِلَیُغضَّ ِإالَّ َیَتَزوَّْجَھا َلْم اْمَرَأًة َتَزوََّج َوَمْن َدَناَءًة، ِإالَّ اللَُّھ َیِزْدُه َلْم ِلَحَسِبَھا َتَزوََّجَھا َوَمْن

  ).٣ "(ِفیِھ َلَھا َوَباَرَك ِفیَھا َلُھ اللَُّھ َباَرَك َرِحَمُھ َیِصل َأْو َفْرَجُھ َنِلُیْحِص َأْو َبَصَرُه،
 دینھا مظنة ألنھ والقناعة بالدین معروف بیت من تكون أن: الحنابلة عند ویسن

  ).٤ (وقناعتھا
 بالباءة یأمر كان  النبي أن:" أنس رواه لما): ٥ (ولودًا ودودًا تكون أن _ د

 َیْوَم اْألَمَم ِبُكُم ُمَكاِثٌر َفِإنِّي اْلَوُلوَد اْلَوُدوَد َتَزوَُّجوا: وَیُقول شدیدًا نھیًا التبتل نع وینھي
  .بذلك ُیعرفن نساء من بكونھا ولودًا البكر كون ویعرف). ٦ " (اْلِقَیاَمِة

 َأيُّ اللَِّھ َرُسول َیا: ِقیل:" قال  ھریرة أبو رواه لما): ٧ (جمیلة تكون أن _ ه
 ِفي َیْكَرُه ِفیَما ُتَخاِلُفُھ َوَال َأَمَر، ِإَذا َوُتِطیُعُھ َنَظَر، ِإَذا َتُسرُُّه الَِّتي: َقال َخْیٌر؟ النَِّساِء
 وأكمل لبصره وأغض الزوج لنفس أسكن الزوجة جمال وألن). ٨ "(َوَماِلِھ َنْفِسَھا

 تأثیر لھ األحوال لبأغ في ألنھ وجمال؛ حسن دینھا إلى ینضم أن مانع فال لمودتھ،
 َعاِئَشَة حدیث بدلیل كأبویھم والجمال الحسن من درجة على األوالد فیأتي الذریة على

                                           
 ).٥٠٩٠(، رقم ٧ص٧األكفاء في الدین، ج/ النكاح، باب/ أخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب) ١(
 .٨ص٣حاشیة رد المحتار البن عابدین ج) ٢(
؛ )٢٣٤٢(، رقم٢١ص٣من اسمھ ابراھیم، ج/ ، باب األلفأخرجھ الطبراني في المعجم األوسط) ٣(

: نیة الزواج، وقال/النكاح، باب/الھیثمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، كتاب وأخرجھ أبو الحسن
 ).٧٣٢٤(، رقم٢٥٤ص٤یب وھو ضعیف، جحب وفیھ عبد السالم بن عبد القدوس بن

 .١٠٨ص٧المغني البن قدامة ج) ٤(
؛ مواھب الجلیل في شرح مختصر خلیل للحطاب ٩ص٣حاشیة رد المحتار البن عابدین ج) ٥(
؛ المغني البن ١٠٨ص٣؛ أسنیالمطالب في شرح روض الطالب لزكریا األنصاري ج٤٠٤ص٣ج

  .١٠٨ص٧قدامة ج
مسنده المنشور باسم البحر الزخار، مسند أبي حمزة أنس بن مالك، أخرجھ أبو بكر البزار في ) ٦(
، وصححھ الحاكم في المستدرك على الصحیحین، كتاب النكاح، حیث )٦٤٥٦(، رقم٩٥ص١٣ج

 ).٢٦٨٥(، رقم١٧٦ص٢ھذا حدیث صحیح اإلسناد، ج: قال
لدین ابن نجیم ؛ البحر الرائق شرح كنز الدقائق لزین ا٩ص٣حاشیة رد المحتار البن عابدین ج) ٧(
؛ أسني المطالب في شرح ٤٠٤ص٣الجلیل في شرح مختصر خلیل للحطاب ج ؛ مواھب٨٦ص٣ج

 .١٠٨ص٧؛ المغني البن قدامة ج١٠٨ص٣روض الطالب لزكریا األنصاري  ج
، ٣٨٣ص١٢ــــــــ ج ــــ أخرجھ أحمد في مسنده بإسناد صحیح، مسند أبو ھریرة ) ٨(

 ) .٧٤٢١(رقم
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 َعَلْیِھ اُهللا َصلَّى النَِّبيِّ َمْشُي ِمْشَیَتَھا َكَأنَّ َتْمِشي َفاِطَمُة َأْقَبَلْت: َقاَلْت َعْنَھا، اللَُّھ َرِضَي
  ).١" (الحدیث............َوَسلََّم

 للنكاح ُتختار التي المرأة تكون أن یستحب): ٢ (الُخلق حسنة عاقلة تكون أن _ و
 للعشرة یراد النكاح ألن الخلق؛ سیئة وال حمقاء ال الُخلق، حسنة العقل، وافرة

 إلى ذلك تعدي وربما عیش، معھا یطیب وال الحمقاء، مع العشرة تصلح وال الحسنة،
  ).٣ (بالء وصحبتھا ضیاع ولدھا إنف الحمقاء اجتنبوا: قیل وقد ولدھا،

 التي الصفات فیھ تتوافر صالحًا أبًا ألبنائھا تختار أن للمرأة یستحب المقابل وفي
  :وأھمھا الفقھاء ذكرھا

 الحَسَن الَدِیَن الزوج المرأة تختار بأن الحنفیة وفسره): ٤ (دین ذو یكون أن_ 
 وال فاسقًا، تتزوج وال ـــــ الدھاأو ویضیع یضیعھا ال حتى ـــ الموسر الجواد الُخلق،
 خطبھا فإن الكفء، ویزوجھا دمیمًا، رجًال وال كبیرًا، شیخًا الشابة ابنتھ الرجل ُیَزِوُج

  ).٥ (یؤخرھا ال
 قط، یتزوج لم بكر من إال ابنتھ الرجل یزوج أال یستحب أنھ إلى: الشافعیة وذھب
 في تحریھا یسن التي لصفاتا الزوج في منھما كل یتحرى أن ولولیھا للمرأة ویسن
  ).٦ (المرأة

 وسیمًا شابًا لھا ینظَر أن ابنتھ یزوج أن أراد لمن یستحب أنھ إلى: الحنابلة ذھب كما
 بإذن الغالب في األبناء یصلح األب بصالح وألنھ دمیمًا؛ یزوجھا وال الصورة، حسن
  ).٧ (دنیاھاو دینھا في الزوجة على مستطیًرا شره كان صالح غیر كان وإذا اهللا،

 في رَغب أنھ إال ، الزواج في رَغب وإن اإلسالمي الدین فإن: سبق ما على وبناًء
 تحقیق شأنھا من والتي منھ، الزواج ُیراد الذي الطرف في الصفات بعض توخي

                                           
، ٢٠٣ص٤عالمات النبوة في اإلسالم، ج/المناقب، باب/في صحیحھ، كتابأخرجھ البخاري ) ١(

فضائل فاطمة / ــــــ، باب فضائل الصحابة ـــــــ /؛ وأخرجھمسلم في صحیحھ، كتاب)٣٦٢٣(رقم
 ).٢٤٥٠(، رقم١٩٠٤ص٤بنت النبي علیھا الصالة والسالم ، ج

 كنز الدقائق لزین الدین ابن نجیم ؛ البحر الرائق شرح٩ص٣حاشیة رد المحتار البن عابدین ج) ٢(
؛ أسني المطالب في شرح ٤٠٤ص٣الجلیل في شرح مختصر خلیل للحطاب ج ؛ مواھب٨٦ص٣ج

 .١٠٩ص٧؛ المغني البن قدامة ج١٠٨ص٣ج روض الطالب لزكریا األنصاري
؛ البحر الرائق شرح كنز الدقائق لزین الدین ابن نجیم ٨ص٣حاشیة رد المحتار البن عابدین ج) ٣(
 .١٠٩ص٧المغني البن قدامة ج ؛٤٠٤، ٨٦ص٣ج
؛ حاشیة الصاوي على الشرح الصغیر للشیخ الدردیر ٩ص٣حاشیة رد المحتار البن عابدین ج) ٤(
المغني البن قدامة  ؛١٨٨، ١٨٦ص١٦شرح المھذب للنووي ج ؛ المجموع٤٠٠ص٢ج
؛ شرائع ٣٧٧ص١الجرار للشوكاني، ج ؛ السیل٣١٥ص٨؛ المحلي البن حزم، ج٣٥ص٧ج
 .٥٤٠ص١إلسالم للحلي، جا
 ؛ البحر الرائق شرح كنز الدقائق لزین الدین ابن نجیم٩ص٣حاشیة رد المحتار البن عابدین ج) ٥(
 .٨٧ص٣ج
 .١٣٥ص١؛ اإلقناع للماوردي ج١٨٨، ١٨٦ص١٦المجموع شرح المھذب للنووي ج) ٦(
 .٣٥ص٧المغني البن قدامة ج) ٧(
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 الصالح، الكثیر النسل إنجاب من الشارع مقصود وتحقیق الزوجین، بین العشرة دوام
 من الصالح وانتخاب باختیار إال یتأتى ال الصفات ھذه من فیھ رغب ما وتحقیق
 بضرورة ــــــــ  ــــــ النبي عنى وقد ذلك، وغیر وصالحًا وخلقًا، دینًا، األزواج
 اختیار في الشخص ابتعد كلما وأنھ ، الولد نجابة على حرصًا الزوجة؛ اختیار

 الحدیث ففي نات،الجی ببعض المرتبطة العاھات من خالیًا قویًا النسل جاء الزوجة
 علیھ اهللا صلى اهللا رسول قال: قالت عنھاــــــ اهللا رضي ــــ عائشة عن المروي

 الشریف الحدیث ففي)"  ١(إلیھم وأنكحوا األكفاء، وانكحوا لنطفكم، تخیروا«: وسلم
 یتخیر وأن الصالحة الزوجة یتخیر أن ینبغي التزویج یرید الذي أن على داللة

  ).٢(لُنَطِفھ
 یتمتع جیل یأتي أن أي النسل، تحسین وھو الوراثة، علوم أرقى من اآلن یعد وھذا

  .فائقة جسمیة وببنیِة عالیة، عقلیة بقدرات
 من والتوثق المعلومات وجمع البحث وتدقیق السؤال حسن من البد كان ولذلك

 أخالقھما، وحسن دینھما في والزوج الزوجة صالح تؤكد التي واألخبار المصادر
  .ینھدم أو البیت یفسد ال وحتى ألوالدھما، صالحة قدوة نایكو حتى

 الزوجة الختیار الزوج دعا أنھ نجد الطفولة عالم في التربوي المنھج تتبعنا ولو 
 مع الصالح والرجل الفضائل، على ومربیتُھ الطفل عزة مصدر ستكون التي الصالحة

 بعیدة سلیمة نشأة وینشأون داألوال یتأسس وبھما صالحًا، بیتًا یبنیان الصالحة المرأة
 كثیرة وسلبیات مؤثرات من كبیرة بدرجة ومحفوظًا واألخالقي الفكري االنحراف عن

 ال والتي " ذلك وغیر اآللي والحاسب واالنترنت، التلفاز، " اإلعالم وسائل: منھا
  .باهللا والعیاذ والتراجع الفشل إال سلبیاتھا وراء من ُیجني

 االحتفاظ في الطفل حق على اإلسالمیة الشریعة حرصت: الطفل) ٣ (نسب ـــ ب
 الطفل شخصیة في تأثیرًا وأشدھا الحقوق أھم من ذلك واعتبر لوالدیھ بنسبھ

                                           
؛ وأخرجھ )١٩٦٨(، رقم٦٣٣ص١األكفاء، ج/النكاح، باب/ابأخرجھ ابن ماجھ في سننھ، واللفظ لھ، كت) ١(

، " ھذا حدیث صحیح اإلسناد ولم یخرجاه"" النكاح ، وقال/الحاكم في المستدرك على الصحیحین، كتاب
 ).٢٦٨٧(، رقم١٧٦ص٢ج
 .، ط دار المعرفة ــــ بیروت١٢٥ص٩فتح الباري شرح صحیح البخاري البن حجر، ج) ٢(
عزوتھ إلیھ، وانتسب : نسبتُھ إلى أبیھ نَسًبا: صدر نسَب، وھو واحد األنساب، یقالم: النسب في اللغة) ٣(

  .اعتزي: إلیھ
لسان العرب / ینظر. ، وقد تضم، وقد یكون النسب من قبل األب ومن قبل األمالِنْسَبُة بالكسر:    واالسم

  .٢٦٢ص٤ج) نسب(؛ تاج العروس من جواھر القاموس للزبیدي ٧٥٥، ٧٥٤ص١ج
الشرح الكبیر للدردیر وحاشیة الدسوقي / ینظر .االنتساب ألٍب معین: عرفھ المالكیة بأنھ: شرعًا     و

  .٤١٢ص٣ج
.  القرابة وھي االتصال بین إنسانین باالشتراك في والدة قریبة أو بعیدة:     وعرفھ الشافعیة والحنابلة بأنھ

؛ شرح منتھي اإلرادات للبھوتى ٣٠٤ص٣ي جمغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنھاج للشربین/ ینظر
  .٢٠٣ص١١محمد بن صالح العثیمین ج/ ؛ الشرح الممتع على زاد المستقنع للشیخ٥٠٠ص٢ج

لحمة شرعیة بین األب وولده تنتقل من السلف إلى " بأنھ) ١٥٠(     وعرفتھ مدونة األسرة في المادة
 ".الخلف
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 والفساد االنحالل من كبیرة بدرجة یحفظھ بھ والعنایة نسبھ ثبوت ألن ومستقبلھ؛
 علیھ تؤثر التيو المختلفة اإلعالم لوسائل الخاطئ واالستخدام األخالقیة واالنحرافات

: من األخرى حقوقھ كافة للطفل یثبت النسب أن كما والتشرد، الضیاع لحقھ إذا سلبًا
  ،)٣ (الحضانة وحق ،)٢ (الرضاع وحق ،)١ (النفقة حق

  .الشرع لھ أثبتھا التي الحقوق من ذلك وغیر والدیھ من) ٤ (اإلرث وحق 
 من والطفل ببعض، بعضھ المجتمع تربط التي الوثیقة الروابط من النسب ویعتبر 

 الضیاع من ویحمیھ تربیتھ، على ویسھر بشؤونھ، ویھتم یرعاه من یجد نسبھ خالل

                                           
نِفدت، وجمع النفقة نفاق مثل رقبة ورقاب، وتجمع : م نفقًانفقت الدراھ: مصدر نفق، یقال: النفقة لغًة) ١(

  : على نفقات، یقال
) نفق(المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر / ینظر.   أفنیتھ:      نفق الشيء نفقًا فني، وأنفقتھ

ما بھ قوام معتاد حال : عرفھا المالكیة بأنھا: وشرعًا.   ٣٥٨ص١٠ج) نفق(العرب  ؛ لسان٦١٨ص٢ج
 .٣٨٥ص٤منح الجلیل شرح مختصر خلیل لإلمام محمد علیش ج/ ینظر. دمي دون سرفاآل
 مصدر رضع أمھ یرضعھا بالكسر والفتح رْضعًا وِرضاعًا وَرضاعًة، أي امتص ثدیھا، :الرضاع لغًة) ٢(

ورضع الصبي رضعًا من باب تعب، والجمع ُرَضع، وأرضعتھ أمھ فارتضع فھي ُمرضع ومرضعة، وھو 
  .٢٢٩ص١ج) ر ض ع(؛ المصباح المنیر ١٢٥ص٨ج) رضع(العرب  لسان/ ظرین.   رضیع

: وعرفھ المالكیة بأنھ.  مص الرضیع من ثدي اآلدمیة في وقت مخصوص: عرفھ الحنفیة بأنھ:     وشرعًا
اسم : وعند الشافعیة ھو. امرأة، وإن مِیتة أو صغیرة بوجور أو سعوط أو حقنة یكون غذاء حصول لبن

مص من دون الحولین لبنًا ثاب عن : وھو عند الحنابلة. ة أو ما حصل منھ في جوف طفللحصول لبن امرأ
البحر الرائق شرح كنز الدقائق البن / ینظر.  الظاھریة، والزیدیة واإلمامیة حمل أو شربھ أو نحوه، ووافقھم

 شمس الدین أبو عبد اهللا الحطاب/؛ مواھب الجلیل في شرح مختصر خلیل تألیف٢٣٨ص٣نجیم ج
؛ الروض المربع شرح زاد المستقنع لإلمام ٤١٥ص٣؛ أسني المطالب في شرح روض الطالبج١٧٨ص٤ج

ط دار ،أحمد محمد شاكر/محمد بن حزم، تحقیق المحلى لإلمام أبي؛ ٦١٤ص١منصور بن یونس البھوتى ج
؛ ٤٧٠ص١السیل الجرار المتدفق على حدائق األزھار لشیخ اإلسالم محمد الشوكاني، ج. ٢ص١٠ جالفكر

 .٥٢٢ص٢شرائع اإلسالم في مسائل الحالل والحرام للحلي ج
الضم وھو مأخوذ من الِحْضِن وھو الَجْنُب، والحضانة مصدر الحاضن والحاضنة، : الحضانة لغًة) ٣(

  : والحاضن والحاضنة
  .١٢٣ص١٣ج) حضن(لسان العرب / ینظر.     الموكالن بالصبي یحفظانھ ویربیانھ

وعرفھا جمھور . تربیة الولد لمن لھ حق الحضانة: ن عابدین من الحنفیة بأنھاعرفھا اب:      وشرعًا
حاشیة رد المحتار البن عابدین / ینظر.   حفظ من ال یستقل بأموره وتربیتھ بما یصلحھ: الفقھاء بأنھا

زكریا / ؛ الغرر البھیة في شرح البھجة الوردیة للشیخ ١٣٩ص١؛ مختصر العالمة خلیل  ج٥٥٥ص٣ج
؛ المحلى البن حزم، ١٨١ص٧ابراھیم بن مفلح ج/؛ المبدع في شرح المقنع  لإلمام٤٠١ص٤ري جاألنصا

  ؛ شرائع٣٩٧ص١؛ السیل الجرار للشوكاني، ج١٥ص١٠ج
 .   ٥٧٩ص٢     اإلسالم للحلي، ج

المیراث، والبقیة من أصلھ، والجمع إراث، :  مأخوذ من ورث یرث، واإلرث من الشيء:اإلرث لغة) ٤(
لسان العرب / ینظر.   الموروث: تقال الشيءمن قوم إلى قوم آخرین، ویطلق أیضًا ویراد بھان: وأیضًا

  .١٦٤ص) إرث(المحیط للفیروز آبادي  ؛ القاموس١١٢، ١١١ص٢ج) إرث(
عرفھ جمھور الفقھاء من الحنفیة والمالكیة والشافعیة والقاضي أفضل الدین الخونجي من :      وشرعًا
  .  ل للتجزؤ یثبت لمستحقھ بعد موت من كان لھ ذلك لقرابة بینھما أو نحوھاحق قاب: الحنابلة بأنھ

؛ أسنى المطالب في شرح ٧ص١٣؛ الذخیرة للقرافي ج٧٥٧ص٦حاشیة رد المحتار البن عابدین ج/ ینظر
؛ اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف للمرداوي ٣ص٣الطالب لإلمام زكریا األنصاري ج روض

 .٣٠٣ص٧ج
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 ومعتركھا، الحیاة خضم في یضیع فال البقاء على ویساعده كرامتھ، فتصان والمعرة
  .الحقیقیة الفطریة والعنایة الدفء، فیھ یلقى الذي المحضن یجد خاللھ ومن
 النسب؛ في الطفل حق) ١ (بحمایة المناداة في السبق لھا میةاإلسال الشریعة أیضًا

 الشرعي الزواج خارج جنسي اتصال كل وحرم شرعیة أصول على مبنًیا وجعلھ
  . المعتبرة بشروطھ

 أن على) ٢ (الفقھاء اتفق حیث لوالدیھ بنسبھ االحتفاظ في الحق للطفل أعطت كما
   للصغیر، حق النسب

ِ، ل�ل� :"ــــــ ـــــ لقولھ الزوجین؛ بین عیةالشر بالوالدة ثابت وأنھ  ِللفِ�

ِ  ثبوت بعد باألب یلحق إنما الولد أن على الحدیث دل حیث. )٣( "لح�ج�� �ِللع�اِه

  النكاح في الوطء إمكان بعد إال یثبت ال وھو الفراش،
  ).٤ (الفاسد أو الصحیح

اه م يعة عناية م  قال قاطعًا تحریمًا التبني حّرمت أنھا: بالنس إلسالمية لش

 M  ]  \  [Z  Y  X  W   VU  T  S  R  Q  P  O تعالى

  e  d  c  b  a    ̀ _^L )٥(.  

                                           
: مأخوذة من حمي الشيَء َحْمیًا وِحمایة، وھي اسم، ومصدر َحَمي، ومْحمیة: ة في اللغةالحمای) ١(

: ما ُحِمَي من شيٍء ُیَمُد وُیقصُر، واحتمي ُھَو ِمْن ذلك، وتحًمي: َمَنَعُھ وَدَفَع عنُھ،  والحْمَیة والِحمَي
  .جعلتھ حمي: امتنع، وأحمیت المكان

ه، ١٤١٤دار صادر بیروت، ط الثالثة / لناشرلسان العرب البن منظور ا/      ینظر
وما بعدھا؛ الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة ألبي نصر إسماعیل الجوھري ١٩٨ص١٤ج

  ٢٣١٩ص٦دار العلم للمالیین ـــ بیروت، ط الرابعة ج/الناشر
عرفتھ اتفاقیة حقوق الطفل، وغیرھا من اتفاقیات حقوق االنسان والقوانین :     واصطالحًا

  :نیة النافذة بأنھاالوط
مجموعة من اإلجراءات واألطر التي تمنع حدوث اإلساءة للطفل واستغاللھ وإھمالھ باإلضافة     "

 .بتصرف) ١٩(اتفاقیة حقوق الطفل المادة / ینظر". إلى العنف الذي یؤثرعلى نفسیة الطفل
یرة ألبي العباس ؛ الذخ٢٤٢ص٦بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع لعالء الدین الكاساني ج) ٢(

؛ األم ألبي عبد اهللا محمد بن إدریس الشافعي ٣١٣، ٣١٢ص٩ج شھاب الدین القرافي
 .١٨٨ص٣محمد موفق الدین ابن قدامة ج ؛ الكافي في فقھ اإلمام أحمد ألبي١٣٩ص٥ج
للعاھر الحجر /الحدود، باب/أخرجھ البخاري في صحیحھ، مروي عن أبي ھریرة، كتاب) ٣(
الولد للفراش، وتوقي الشبھات /الرضاع، باب/وأخرجھ مسلم، كتاب ؛)٦٨١٨(، رقم١٨٥ص٨ج
 ).١٤٥٨(، رقم١٠٨١ص٢ج
وذكر بأن المراد بالفراش ھو المرأة .٣٣١ص٦محمد بن علي الشوكاني ج/ نیل األوطار تألیف) ٤(

الخیبة، أي ال شيء لھ في : الزاني، ومعني الحجر: فإنھا تسمي فراش الرجل، والمراد بالعاھر
 .الولد

 ).٤(سورة األحزاب اآلیة ) ٥(
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 اآلیة من المراد والمعنى  ).١( M  i   h  g  ml  k  jL : تعالى وقولھ 

 ولىاأل أن إلى بقولھ وأرشد لفظھ إطالق من ومنع التبني حكم رفع تعالى اهللا أن
  ).٢ (نسبًا أبیھ إلى الرجل ینسب أن واألعدل

وھذا ما عنیت بھ الشریعة من خالل محاربتھا لكل ما یخالف الزواج الشرعي؛ حیث 
ھو المنبت األصیل لألبناء، وفي حمایة نسبھم حمایة للمجتمع، وتوفیر الرعایة 

  .والعنایة بالطفل على أحسن وجھ ممكن

یحرم على اإلنسان أن یقر بنسب ولد وھو یعلم : نه لى )٣( لفقها ه ل في 

  .أنھ لیس منھ
ــــــ انتساب الولد إلى غیر أبیھ من المنكرات التي تستوجب لعنة وقد عدَّ النبي ـــــ 

َوَمِن ادََّعى ِإَلى َغْیِر :"   أنھ قالاهللا والمالئكة والناس فقد ورد عن رسول اهللا  
ى َغْیِر َمَواِلیِھ، َفَعَلْیِھ َلْعَنُة اِهللا َواْلَمَلاِئَكِة َوالنَّاِس َأْجَمِعیَن، َلا َیْقَبُل اُهللا َأِبیِھ، َأِو اْنَتَمى ِإَل

حیث دل الحدیث على أن من رغب عن أبیھ . )٤(" ِمْنُھ َیْوَم اْلِقَیاَمِة َصْرًفا، َوَلا َعْدًلا
قرار بنسبھ أو تقربًا والتحق بغیره تركًا لألدنى ورغبًة في األعلى أو خوفًا من اإل

لغیره باالنتماء أو غیر ذلك، كان ملعونًا ومطرودًا عن درجة األبرار ومقام األخیار 
)٥(.  

 النَِّبيِّ وحّضت علیھا بدلیل أن) ٦(وفي المقابل شجعت الشریعة اإلسالمیة كفالة الیتیم 
  َصلَّى اُهللا َعَلْیِھ َوَسلََّم

 َوالُوْسَطى السَّبَّاَبِة: یعني ِبِإْصَبَعْیِھ وأشار كھاتین، الَجنَّة ِفي الَیِتیِم َوَكاِفُل َأَنا:" َقاَل 
)١.(  

                                           
 ).٥(سورة األحزاب جزء من اآلیة ) ١(
 .١١٩ص١٤الجامع ألحكام القرآن ألبي عبد اهللا محمد بن أحمد القرطبي ج) ٢(
محمد علیش /؛ منح الجلیل شرح مختصر خلیل تألیف٥/٥٨٥حاشیة رد المحتار البن عابدین ) ٣(
؛ المغني البن قدامة ٣٠١، ٣٠٠ص١٥ووي جشرح المھذب ألبي زكریا الن المجموع؛ ٢٨١ص٩ج
 .٢٢، ٢١ص١٠؛ المحلي البن حزم،  ج١٤٧ص٥ج
، ١٥٦ص٨من ادعي إلى غیر أبیھ، ج/الفرائض، باب/أخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب) ٤(

فضل المدینة ودعاء النبي /الحج، باب/ تابفي صحیحھ واللفظ لھ، ك ، وأخرجھ مسلم)٦٧٦٦(رقم
١٣٧٠(، رقم٩٩٤ص٢، جـ.( 
 .٤٦ص٦فیض القدیر شرح الجامع الصغیر لزین الدین محمد زین العابدین المناوي ج) ٥(
الیتیم الذي مات أبوه، فھو یتیم حتى یبلغ فإذا بلغ زال : " جاء في لسان العرب: الیتیم في اللغة) ٦(

فھو یتیم، الفرُد وكل شيء مفرد یعز نظیره : االنفراد، والیتیم: عمومًا ھو عنھ اسم الیتم، والُیتُم
الیتیم الذي یموت : وتقول العرب.  یتغافل عن بره وأصل الیتیم الغفلة، وبھ ُسميَّ الیتیم یتیمًا؛ ألنھ

) یتم(العرب البن منظور لسان/أبوه، والعجيُّ الذي تموت أمھ، ومن مات أبواه فھو لطیم، ینظر
كان  لم یبلغ الحلم، غنیًاكل من مات أبوه و: عرفھ الحنفیة بأنھ:   والیتیم في االصطالح.٦٤٥ص

 .٨٠ص٥االختیار لتعلیل المختار للموصلي ج/ ینظر. أو فقیرًا
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 وال الجنة في ــــ  ـــ الرسول رفیَق لیكون الیتیم، إلى اإلحسان على الحث وفیھ
 بین ما تفاوت قدر الیتیم وكافل  النبي درجة بین أن كما ، ذلك من أفضل منزلة

  ).٢ (والوسطى السبابة

ة جل م ها ألنسا على لمحاف نا هللا ح لعبا مصالح م غي  ، ل

 منعًا الرحم الستبراء ؛ زوجھا عنھا والمتوفى المطلقة المرأة على العدة واشترط
 َیُقوُل َوَسلََّم َعَلْیِھ اُهللا َصلَّى اللَِّھ َرُسوَل َسِمَع َأنَُّھ ُھَرْیَرَة، َأِبي فَعْن األنساب، الختالط

 ِمَن َفَلْیَسْت ِمْنُھْم، َلْیَس َمْن َقْوٍم َعَلى َأْدَخَلْت اْمَرَأٍة َأیَُّما: " اْلُمَتَلاِعَنْیِن آَیُة َنَزَلْت ِحیَن
 اْحَتَجَب ِإَلْیِھ، َیْنُظُر َوُھَو َوَلَدُه، َجَحَد َرُجٍل َوَأیَُّما َجنََّتُھ، اللَُّھ ُیْدِخَلَھا َوَلْن َشْيٍء، ِفي اللَِّھ
 على الحدیث دل حیث). ٣" (َواْلآِخِریَن اْلَأوَِّلیَن ُرؤوِس َعَلى َوَفَضَحُھ ِمْنُھ، اللَُّھ

 كما األنساب، خلط من فیھ لما وذلك منھ، لیس من زوجھا على المرأة إدخال خطورة
 الوعید ـــــ  ـــ النبي شدد لذلك نسبھ، بنفي ولده عن الرجل تخلي خطورة على یدل
  ).٤ (ولده نسب نفى من وعلى منھ، لیس نسبًا بزوجھا ألحقت من على

فل ح ـــــــ   الحق بھذا اإلسالمیة الشریعة اھتمت: لحضانة في ل

 فإن آلخر، أو لسبب الزوجین بین الفرقة حصلت إذا خاصًة بالغًا اھتمامًا للطفل
 الرعایة وتوفیر حضانتھ، في الحق لتنظیم التدخل ضرورة تحتم الطفل مصلحة
 النفسیة، باآلفات الطفل یصاب ال حتى الحضانة؛ حق لھ ممن شؤونھ بجمیع والقیام

  .المختلفة اإلعالم لوسائل السلبي واالستخدام الخاطئ والمیول الفكریة، واالنحرافات
 التشرد من وصیانتھ الطفل بحفظ لألسرة الغراء شریعتنا توجیھات تتضح سبق ومما

  .تعالى اهللا بإذن لثانيا الفصل في إیضاحًا ذلك وأزید والضیاع،

  

  

                                                                                                             
؛ )٦٠٠٥(، رقم ٩ص٨ من یعول، جفضل/ األدب، باب/ كتابأخرجھ البخاري في صحیحھ ) ١(

ما جاء في رحمة الیتیم وكفالتھ، /سننھ، واللفظ لھ، أبواب البر والصلة، باب وأخرجھ الترمذي في
 .حدیث حسن صحیح وقال ھذا). ١٩١٨(م، رق٣٨٥ص٣ج
 ٥٤٢ص٤فیض القدیر شرح الجامع الصغیر لزین الدین محمد زین العابدین المناوي ج) ٢(
، ٢٧٩ص٢التغلیظ في االنتقاء، ج/الطالق، باب/أخرجھ أبو داود في سننھ واللفظ لھ، كتاب) ٣(

ي إدخال المرأة على قوم من التشدید ف/ اللعان، باب/ ؛ وأخرجھ البیھقي في سننھ كتاب)٢٢٦٣(رقم
؛ وضعَّفھ األلباني في إرواء الغلیل )١٥٣٣٣(، رقم٦٦٢ص٧لیس منھم وفي نفي الرجل ولده، ج

، ...."أیما امرأة أدخلت على قوم "حد القذف، حدیث / في تخریج أحادیث منار السبیل، باب
 ).٢٣٦٧(، رقم٣٤ص٨ج
 .٢٥٨ص٤٣البدر جشرح سنن أبي داود، لعبد المحسن بن حمد العباد ) ٤(
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  األول الفصل

  اإلعالم ووسائل الطفولة

  :مبحثا فيه

ل لمبح لة حقيقة: أل ف   .ل

، سائل ماهية: لثاني لمبح ، (إلعال   ). لسلبيا إليجابيا

  األول املبحث

  الطفولة حقيقة

لبا فيه   :م

ل ل لم ي: أل فل تع   .ل

ل حلة: لثاني لم لةل م   .ف

  اول اطب

  اطل رف

ي: ال فل تع ال للغة في ل   :الص

فل ـ الِطفٌل بكسر الطاء وتسكین الفاء المولود ما دام ناعمًا رخصًا  :للغة في ل

والولد حتى البلوغ، وھو للمفرد المذكر والجمع أطفال، وفي التنزیل العزیز قال 

 وقد ، )١( M   (  '  &  %  $  #  "  !  )   +  *,L :تعالى

 ،)٢( M  ¢   ¡  �  L:تعالي لقولھ والجمع والمؤنث المذكر فیھ یستوي

  ).٣ (البلوغ إلى المیالد من المرحلة: والطفولة

فل ــــ  ال في ل  مراحل على مبني االصطالح في الطفل مفھوم: الص

 ھذه عن الكریم القرآن آیات عنھا عبرت وقد بالوالدة، تبدأ والتي اإلنسان عمر

\  [ ̂   _          M :تعالي اهللا قال حیث الطفل لمعنى خاصًا مفھومًا لتضع المرحلة

                                           
 ).٥٩(سورة النور جزء من اآلیة ) ١(
 ).٥(سورة الحج جزء من اآلیة ) ٢(
 .١٩١ص١ج) ط ف ل(؛ مختار الصحاح ٥٦٠ص٢ج) ط ف ل(المعجم الوسیط ) ٣(
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 عمر من المبكرة المرحلة أنھا " ِطْفًال ُكْمُنْخِرُج ثمَّ:" تعالى قولھ من لنا یتضح
 انفصال وقت من ُیطلق الطفل: بقولھ القرطبي اإلمام إلیھ ذھب ما وھو اإلنسان،

  ).٢ (البلوغ إلى الولد

فل ع�ِ: ثانيا يفا بع ل بية علما عن تع   :منها لنف لت

فل_ ١  خاضھ كلما الذي الواسع البحار كعالم المعقدة المجاھیل من عاَلم": ه ل

 وذلك عنھم مخفیة زالت ال جدیدة، علمیة وحقائق كنوزًا فیھ وجدوا كلما الباحثون،
" أخرى جھة من العالم ھذا نطاق واتساع جھة، من المحدود إدراكھم وضیق لضعف

)٣.(  

٢ _龷�فل ع  لمرحلة بعد یصل لم الذي والتكوین الخلقة مكتمل اإلنسان: بأنه ل

 وممیزات قدرات من الفرد ذلك امتلك مھما البلوغ عالمات علیھ تظھر مول النضج
  ).٤ (وعاطفیة وسلوكیة عقلیة

فل الجتما علما ع: ثالثا ي تجاها خالل م ل   :)٥( منها ع

ل التجا  یبلغ حتى األولى والدتھ لحظات منذ اإلنسان على الطفل مفھوم یطلق: أل

  .مستقل بشكل بلد كل في والقانون والمجتمع الدولة منظا الرشد سن ویحدد رشده

 األولى العمریة المرحلة ضمن الولید باإلنسان الطفل مفھوم ُیحدد: لثاني التجا

 التشریعات وعن بلوغھ عن النظر بغض عمره من عامًا عشر الثاني بلوغ حتى
  .واالتفاقیات واألنظمة والقوانین بالده في المتبعة

 ُیفرق أن على بلوغھ، حتى والدتھ لحظة منذ الولید بأنھ الطفل یصف: لثال التجا

  .والبلوغ الرشد بین

                                           
 ).٥(سورة الحج جزء من اآلیة ) ١(
 .١٢ص١٢الجامع ألحكام القرآن ألبي عبد اهللا شمس الدین القرطبي ج) ٢(
م بواسطة سھام مھدي جبار، ١٩٩٠ه ــ ١٤١٠عبد اهللا أحمد ،/ تألیف" ة الفاضلةبناء األسر) "٣(

 .   ١٨١بیروت ص ط دار البیان العربى،
 ١٦ ـــ ١٥میلود شني ص/ تألیف" الحمایة الدولیة لحقوق الطفل) "٤(
 ، ط٢٠١٢خالد فھمي /، تألیف"النظام القانوني لحمایة الطفل ومسؤولیتھ الجنائیة والمدنیة) "٥(

  .٢٠ــــ١٨دار الفكر العربي ـ اإلسكندریة ص
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 یستغني ال التي الفترة:" فلسفي تقي محمد ذكر كما الطفولة بمرحلة ویقصد ــــــ
  ).١" (فیھا إلیھما محتاج ھو بل أبویھ، عن تمامًا الطفل فیھا

فل :بعا   : لقان في ل

لية قيةالتفا عتم فل لحق ل ي ل فل تع  یتجاوز لم إنسان كل: بأنه ل

  .علیھ المنطبق القانون بموجب ذلك قبل الرشد سن یبلغ لم ما عشرة الثامنة
 وإنما للطفل، العمري السن یحدد فلم إطالقھ على للطفل االتفاقیة تعریف أن ونالحظ

 عددھا والبالغ االتفاقیة على عةالموق الدول إلزام خالل من تعریفھا في المرونة تظھر
 المرجعیة النقطة تحدید على م٢٠١٥العام من نوفمبر شھر حتى دولة) ١٩٢( 

 وتعلیمھم، األطفال لعمل القانونیة كالسن مخصوصة، ومتطلبات ظروف عند لإلعمار
 متعلقة ظروٍف من ذلك یشابھ ما أو سجنھم أو بحقھم الصادرة األحكام وتنفیذ

  ).٢ (االتفاقیة تعریف في ةالمحدد بالمرحلة

  ا اطب

ر وطا  

من خالل التعریفات السابقة للطفل نتوصل إلى بیان مرحلة الطفولة كما بینھا القرآن  
  . علماء التربیة والنفسالكریم، ثم

حلة: ال لة م ف ي لق بينها كما ل له في لك ̂   _          M :تعالى ق  ]  \

 b  a   `  r  q  p  o  n  m  l   k      j  i  h  g  f  e  d  c 
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 لح�ل يبلغ الطفولة تلي استقرار الجنین في الرحم ثم انفصالھ منھ بالوالدة، إلى أن

 صلى ـــ النبي عن ــــ عنھا اهللا رضي ـــ عائشة عن روي وبما ،)٤( لتكلي س

 وعن یستیقظ، حتى النائم عن: ثالث عن القلم رفع:" قال ــــــ وسلم علیھ  اهللا

                                           
، ط الثانیة، النجف ٢٣٥، ص١٠، محمد تقي فلسفي، ج"الطفل بین الوراثة والتربیة)" ١(

 .م١٩٦٩مطبعة اآلداب/ األشرف
/  تشرین الثاني٢٠ المؤرخ في ٢٥/٤٤اتفاقیة حقوق الطفل، اعتمدتھا الجمعیة العامة بقرارھا ) ٢(

 .    ٤٩بموجب المادة ١٩٩٠ سبتمبر ٢النفاذ  ـ تاریخ بدءــــ١٩٨٩نوفمبر 
 ).٥(سورة الحج جزء من اآلیة ) ٣(
 . بتصرف١٢ص١٢الجامع ألحكام القرآن للقرطبي ج) ٤(



 
 
 

- ١٥١٣ -

 عدم معناه القلم ورفع. )١("یفیق أو یعقل حتى المجنون وعن یكبر، حتى الصغیر
 شخص من مختلفًا الطبیعیة بعالماتھ غالبلو حصول ووقت األھلیة، لعدم المسؤولیة

  .)٢( المعتاد وقتھ عن أحیانًا یتخلف وقد آلخر
  .التكلیف عنده یبدأ الذي البلوغ حد ببدایة الطفولة سن نھایة تتضح لذلك 
 سن تحدید بیان من البد كان الطفولة من المتأخرة المرحلة ھذه سن تحدید ولبیان 

  :مذاھب ثالثة على فیھ واختلفوا الفقھاء عند واألدنى األعلى البلوغ
 تسع ھو للغالم بالسن البلوغ أن) ٤(والظاھریة) ٣ (حنیفة أبى لإلمام :األول المذھب
 سبع والجاریة سنة، عشرة بثمان حنیفة أبي لإلمام أخرى روایِة وفي سنة، عشرة
   .سنة عشرة

 قمریة سنین عوتس للذكر، سنة عشرة اثنتا) ٥ (الحنفیة عند للبلوغ األدنى الحد أما
  .لألنثى

ه  وھب وابن )٦( الحنفیة من ومحمد یوسف أبي من الفقھاء لجمھور :لثاني لم

 بتمام یكون بالسن البلوغ أن یرون حیث)٩ (والحنابلة )٨( الشافعیة )٧(المالكیة من
  .واألنثى للذكر قمریة سنة عشر خمس

كر، وتسع سنین قمریة أما الحد األدنى للبلوغ فھو استكمال عشر سنین قمریة للذ
  .  )١١( واإلمامیة)١٠(لألنثى، ووافقھم في ذلك الزیدیة

ه  للمالكیة على المشھور حیث یرون أن البلوغ یكون بتمام ثماني  :لثال لم

  .)١٢(عشرة سنة، وقیل بالدخول فیھا

                                           
، ٦٥٨ص١طالق المعتوه والصغیر والنائم، ج/الطالق، باب/أخرجھ ابن ماجھ في سننھ، كتاب) ١(

ائشة بنت الصدیق رضي اهللا عنھا، مسنده، مسند الصدیقة ع ؛ وأحمد في)٢٠٤١(رقم
من ال یقع /الطالق، باب/؛ والنسائي في سننھ واللفظ لھ، كتاب)٢٤٧٠٣(، رقم٢٣٢، ٢٣١ص٤١ج

؛ وصححھ األلباني في إرواء الغلیل في تخریج )٣٤٣٢(، رقم١٥٦ص٦طالقھ من األزواج، ج
 .٤ص٢، ج"....رفع القلم عن ثالثة : "حدیث/الصالة، باب/أحادیث منار السبیل، كتاب

 . بتصرف٣٤٦ص٢فتح الباري شرح صحیح البخاري ألحمد بن علي بن حجر ج) ٢(
وكما یحصل البلوغ بالسن یحصل أیضًا بنبات الشعر . ١٧٢ص٧بدائع الصنائع للكاساني ج) ٣(

 .األنثى عالمة رابعة وھي الحیض للذكر أو باالحتالم وتزید
 .٨٨ص١المحلي البن حزم ج) ٤(
 .٢٨١ص٣ بدایة المبتدي لعلي بن أبي بكر المرغیناني جالھدایة في شرح) ٥(
 .١٧٢ص٧بدائع الصنائع للكاساني ج) ٦(
 .١٨٨ص٤بدایة المجتھد ونھایة المقتصد البن رشد ج) ٧(
 .٢١٩ص٦البیان في مذھب اإلمام الشافعي ج) ٨(
 .١٥٦ص٣المغني البن قدامة ج) ٩(
 .٤٧٢ص١السیل الجرار للشوكاني ج) ١٠(
 .٥٠ص١م في مسائل الحالل والحرام للمحقق الحلي، ط األولي، جشرائع اإلسال) ١١(
 .١٨٨ص٤بدایة المجتھد ونھایة المقتصد البن رشد ج) ١٢(
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لفقها ختال سب  

لى اختالفھم یرجع سبب اختالف الفقھاء في مسألة سن البلوغ عند الذكر واألنثى إ
والتي أخذ بھا الجمھور، " خمس عشرة سنة " في روایة ابن عمر، حیث وردت بـــ 

اثنتا " وخالفھم أبو حنیفة حیث أوجب زیادة سبع سنین على أدنى مدة البلوغ عنده 
اعتبارًا بأول أمره الوارد في حدیث النبي ـــ صلى اهللا  علیھ وسلم ــــــ " عشرة سنة

فكان الحد األعلى للبلوغ عنده تسعة عشر سنة، " إذا بلغوا سبعًامروھم بالصالة " 
أیضًا یرجع اختالفھم إلى اختالف التتبع أو السماع من كل واحد منھم، فنتج عنھ 

  .)١(اختالفھم في تحدید سن البلوغ عند الذكر واألنثى 

لة  أل

 أن البلوغ بالسن استدل اإلمام أبو حنیفة ــــــ على: أدلة أصحاب المذھب األول: أوال
  :للغالم ھو ثماني عشرة سنة، والجاریة سبع عشرة سنة ـــــ  بالكتاب والمعقول

  .)M   ,+  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !L )٢ :قولھ تعالي: ـــــ الكتاب١

اللة جه  علیھا الحكم فیبني سنة، عشرة ثماني األشد لبلوغ حد أقل أن: آلية م ل

 ونشوؤھن إدراكھن فیكون اإلناث أما الصبي، أشد ھذا حتیاطًا،ا بھ فُأخذ للتیقن،
  ). ٣ (سنة حقھن في فنقص أسرع،

ل ــــــ٢  یحكم فال بیقین، معلومة واألنثى الذكر في الصَِّغر صفة إن: لمعق

  ).٤(االختالف موضع في یقین وال مثلھ، بیقین إال بزوالھا
 عن روي بما: قمریة سنین تسع ىاألنث في للبلوغ األدنى السن أن على واستدلوا

 بنت وھي بھا بنى وسلم علیھ اهللا صلى النبي أن " ــــ عنھا اهللا رضي ــــ عائشة
  ).٥"(امرأة فھي سنین تسع الجاریة بلغت إذا: عائشة قالت وقد سنین تسع

  
  

                                           
 .٢٠٣ص٥؛ تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق للزیلعي ج٥٤ص٦المبسوط للسرخسي ج) ١(
 ).١٥٢(سورة األنعام جزء من اآلیة ) ٢(
وھبة بن مصطفي الزحیلي، ط الثانیة /  والمنھج دالتفسیر المنیر في العقیدة والشریعة) ٣(

 .٢٩٦ص١٨ه، ج١٤١٨
 .٥٤ص٦المبسوط للسرخسي ج) ٤(
ما جاء في إكراه الیتیمة على التزویج / أخرجھ الترمذي في سننھ، أبواب النكاح، باب) ٥(
األلباني في إرواء الغلیل، باب ركني النكاح وشروطھ،  ؛ وحسنھ)١١٠٩(، رقم٤٠٩ص٣ج

 ).١٨٣٤(، رقم٢٣٢ص٦ج...." مر الیتیمة في نفسھا تستأ:" حدیث
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 السن وھو سنین تسع بلغت إذا الصغیرة أن على الشریف الحدیث دل: الداللة وجھ

  ).١(النساء مسمى في دخلت لوغ،للب األدنى
 ومحمد یوسف أبي من الفقھاءــــــ جمھور استدل: الثاني المذھب أصحاب أدلة: ثانیًا
 بتمام یكون بالسن البلوغ أن على وافقھم ومن والحنابلة والشافعیة الحنفیة من

  :والمعقول بالسنة ــــــ واألنثى للذكر قمریة سنة عشرة خمس

 اهللا صلي اهللا رسول أن:" عنھما اهللا رضي عمر ابن اهرو ما: لسنة ـــــ١

 یوم عرضني ثم یجزني فلم سنة، عشرة أربع ابن وھو أحد، یوم عرضھ وسلم علیھ
  ).٢ " (فأجازني سنة، عشرة خمس ابن وأنا الخندق،

 البلوغ، لعدم ھو إنما للجھاد اإلجازة عدم أن على عمر ابن حدیث دل: الداللة وجھ
 البالغین أحكام علیھ أجریت سنة عشرة خمس استكمل من وأن وغ،للبل واإلجازة

)٣.(  

ل ـــــ٢  خمس ـــ المدة ھذه عن یتأخر ال البلوغ أن الظاھرة العادة إن :لمعق

  ).٤(النادر دون الظاھر على ینبني والحكم ــــ سنة عشرة

ل  نى لس  على ست ية سني تسع ألنثى في للبل أل ي قم  عائشة بح

 قالت وقد سنین تسع بنت وھى بھا بنى وسلم علیھ اهللا صلى النبي أن" السابق،
  ".امرأة فھى سنین تسع الجاریة بلغت إذا: عائشة

ه صحا لة: ثالثا ل: لثال لم  بتمام یكون البلوغ أن: على لمالكية ست

. عشر بخمسة وھب ابن عن روى وما فیھا، بالدخول وقیل سنة، عشرة ثماني
   .......".السابق عمر ابن بحدیث

لمناقشة  

ناقش أصحاب المذھب األول اإلمام أبو حنیفة ومن وافقھ ــــ على أن البلوغ : ال

بالسن للغالم ھو ثماني عشرة سنة، والجاریة سبع عشرة سنة ـــــ أصحاب المذھب 
یة ومن وافقھم الثاني اإلمامین أبا یوسف ومحمد من الحنفیة وابن وھب من المالك

القائلون بأن البلوغ بالسن یكون بتمام خمس عشرة سنة قمریة للذكر واألنثى بما 
  :یأتي

                                           
مكتبة الغرباء األثریة ـــ المدینة المنورة، ط األولى /فتح الباري البن رجب الحنبلي، الناشر) ١(

 .١٣٤، ١٣٣ص٤ج م،١٩٩٦ھــ ـــــ ١٤١٧
، ١٧٧ص٣بلوغ الصبیان وشھادتھم، ج/الشھادات، باب/أخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب) ٢(

 ).٢٦٦٤(رقم
 بتصرف.٢٧٩، ٢٧٨ص٥فتح الباري بشرح صحیح البخاري البن حجر ج) ٣(
 .٥٤ص٦المبسوط للسرخسي ج) ٤(
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اللك ـــــ١ ي ست  ال حجة فیھ؛ ألنھ صلى اهللا علیھ وسلم ما  عم ب بح

أجاز ابن عمر باعتبار أنھ حكم ببلوغھ، بل ألنھ رآه قویًا صالحًا للقتال، یؤیده أن 
ــــ صلى اهللا علیھ وسلم ـــ كان یجیز من الصبیان من كان صالحًا للقتال، رسول اهللا ـ

َكاَن َرُسوُل اِهللا َصلَّى اُهللا : " فقد ورد ذلك َعْن َسُمَرَة ْبِن ُجْنُدٍب َرِضَي اُهللا َعْنُھ، َقاَل
: "  َأْدَرَك ِمْنُھْم، َقاَلَعَلْیِھ َوَسلََّم َیْعِرُض ِغْلَماَن اْلَأْنَصاِر ِفي ُكلِّ َعاٍم، َفُیْلِحُق َمْن

َلَقْد َأْلَحْقَتُھ َوَرَدْدَتِني، ، َیا َرُسوُل اِهللا : ، َفُقْلُت"َفَأْلَحَق ُغَلاًما َوَردَِّني ، َوُعِرْضُت َعاًما 
لم ف. ) ١("َفَصَرْعُتُھ، َفَأْلَحَقِني، ، َفَصاَرْعُتُھ "َفَصاِرْعُھ : " َوَلْو َصاَرْعُتُھ َلَصَرْعُتُھ، َقاَل

ابن عمر للقتال باعتبار الحكم ببلوغھ؛ بل ـــــ صلى اهللا علیھ وسلم ـــ یجز النبي 
  ).٢ (لكونھ كان صالحًا للقتال

  .بأن ابن عمر بلغ خمس عشرة سنة باالحتالم ال بالسن :قيل  ــــ٢

بأن ھذا خطأ؛ ألن ھذا الحكم المنقول مع السبب یقتضي أن یكون محموًال  :جي   

  .ك السبب، والسبب المنقول ھو السن فعلم أن البلوغ محمول علیھعلى ذل

بأنھ یحتمل أن الرد سنة أربع عشرة للضعف واإلجازة سنة  :قيل  ـــــ٣

فدل على أن " حدیث سمرة ابن جندب السابق" خمس عشرة للقوة، كما ورد في 
  .الرد واإلجازة إنما یتعلق بالضعف والقوة

 على لھ حمًال للقوة واإلجازة للضعف سمرة حدیث في الرد یكون أن بجواز :جي   

  ).٣(سببھ على حمًال للسن عمر ابن حدیث وفى سببھ،

ه صحا ناق :ثانيا  الحنفیة من ومحمد یوسف أبو اإلمامان ــــ لثاني لم

 خمس بتمام یكون بالسن البلوغ بأن القائلون وافقھم ومن المالكیة من وھب وابن
 وافقھ ومن حنیفة أبا اإلمام األول المذھب أصحاب ــــ واألنثى للذكر ریةقم سنة عشر

 سنة عشرة سبع والجاریة سنة، عشرة ثماني ھو للغالم بالسن البلوغ أن على ــــ
  :فقالوا ـــــ

اللك له ست " َأُشدَُّه ُلَغَیْب َحتَّى َأْحَسُن ِھَي ِبالَِّتي ِإلَّا اْلَیِتیِم َماَل َتْقَرُبوا َوَلا:" تعالي بق

 إذا السن ھذا ألن ؛ بھ مسلم غیر سنة، عشرة ثماني األشد لبلوغ حد أقل أن على
 یؤیده الثمن، بظاھر مردودًا دونھ ما یكون أن فاقتضى بھ البلوغ على مجمعًا كان

 سنة رَده لما ــــ وسلم علیھ اهللا صلى ـــــ  الرسول أن وفیھ السابق، عمر ابن حدیث

                                           
وأما حدیث معمر بن راشد، / البیوع، باب/ أخرجھ الحاكم في المستدرك على الصحیحین، كتاب) ١(

 ؛ وأخرجھ البیھقي في)٢٣٥٦(، رقم٦٩ص٢ج" اإلسناد ولم یخرجاه ھذا حدیث صحیح:" وقال
، ٣١ص١٠ما جاء في المصارعة، ج/السبق والرمى، باب/السنن الكبرى، واللفظ لھ، كتاب

   ).١٩٧٦٠(رقم
 .٢٠٣ص٥؛ تبیین الحقائق للزیلعي ج٥٤ص٦المبسوط للسرخسي ج) ٢(
 .٣٤٥ص٦الحاوي الكبیر للماوردي ج) ٣(
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 ال وألنھ بلغ، قد ألنھ عشرة، خمس سنة إجازتھ أن علم یبلغ لم نھأل عشرة أربع
  .المعنى ذلك وجود مع یجیزه ثم لمعنى یرده أن یجوز
  ).١(البالغون وھم المقاتلة في عشرة خمس سنة أجازه أنھ: أیضًا وفیھ

جح   :لمسألة في ل

 والذي بھ بعد عرض آراء الفقھاء وأدلتھم في حد البلوغ الذي یبدأ عنده التكلیف
تنتھي مرحلة الطفولة المتأخرة ھو ما ذھب إلیھ أصحاب المذھب الثاني ــــ جمھور 

أن البلوغ بالسن یكون بتمام خمس عشرة سنة قمریة للذكر : الفقھاء ــــ القائلون
الحیض ــــ " واألنثى وھو حد البلوغ األعلى، إذا لم توجد أحد العالمات األخرى من 

  ".الم ونحوھااإلنبات ــــ االحت
وھو المعمول بھ والذي علیھ الفتوى ھو أن سن البلوغ األعلى ھو تمام الخامسة 

على أن مبدأ سن البلوغ في الرجل اثنتا ):" مجلة٩٨٦(حیث جاء في المادة . عشرة
  . )٢(" عشرة سنة وفي المرأة تسع سنوات ومنتھاه في كلیھما خمس عشرة سنة 

یكلف الذكر إذا ) " ٣٤٣٢(للجنة الدائمة ــــ فتوى رقمیؤیده أیضًا ما جاء في فتاوى ا
........ بلغ خمس عشرة سنة أو أنزل المني في نومھ مطلقًا، أو في یقظتھ بشھوة 

  .)٣(....." والمرأة تشارك الذكر في ھذه العالمات وتزید علیھ بالحیض 
بإكمال وال شك أن البلوغ قد یحصل قبل ھذه السن أو بعدھا ولكن الغالب حصولھ 

خمس عشرة سنة والعبرة للغالب، لذلك یلزم االحتیاط في تحدید سن البلوغ والذي 
تنتھي عنده الطفولة، لما یتعلق بھ من جملة قضایا ھامة منھا وجوب التكالیف 
الشرعیة من صالة وصیام وحج ونحوھا على البالغ وكذا العقوبات من حدود 

  .وقصاص ونحو ذلك

  .عل تعالى هللا

                                           
 .٣٤٤ص٦المصدر السابق ج) ١(

نور /نجیب ھواویني، الناشر/ ن العلماء، تحقیقلجنة لمجموعة م/ مجلة األحكام العدلیة، تألیف) ٢(

أنھ كما یثبت البلوغ بالسن یثبت باالحتالم والحیض :،وكما ذكرنا سابقًا١٩٠ص١محمد، ج
یثبت حد البلوغ باالحتالم ):"  مجلة     األحكام العدلیة٩٨٥(ونحوھما، حیث جاء في المادة 

 ".واإلحبال والحیض والَحَبل
أحمد /اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة واإلفتاء، جمع وترتیب/ ، تألیف١مة ـــ فتاوي اللجنة الدائ) ٣(

الریاض فتوى . رئاسة إدارة البحوث العلمیة واإلفتاء/ الناشر بن عبد الرزاق الدویش،
  .٣١ص٦، ج)٣٤٣٢(رقم
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حلة: اثاني لة م ف بية علما عن ل ها: لنف لت ها ثالثة فت لى قسم ُ 

  :)١ (إلجمال سبيل على

  .وتبدأ من بدایة العام الثالث، وتستمر إلى العام السادس: أـــــ الطفولة المبكرة
وتبدأ ھذه المرحلة من العام السابع وتستمر حتى العام : ب ـــــــ الطفولة الوسطي

  .سعالتا
وتبدأ ھذه المرحلة من العام العاشر وتستمر حتى العام : ج ـــــــ الطفولة المتأخرة

  .الثاني عشر
إن شاء (وسیأتي بیان ھذه الفترات الثالث لمرحلة الطفولة بالتفصیل في موضعھا 

  ).اهللا تعالي
 

 

 

  

  

  

  

  

                                           
عزیز سمارة، عصام النمر، ھشام الحسن، ط األولي، دار / سیكلوجیة الطفولة تألیف) ١(

 .١٨ـــــ١٠م، ص١٩٨٩مانع/الفكر
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  الثاني املبحث

  ).والسلبيات اإلجيابيات، (اإلعالم، وسائل ماهية

ال الثةث فيه   :م

  .المقصود بوسائل اإلعالم: المطلب األول
  . على الطفلإیجابیات وسلبیات وسائل اإلعالم: المطلب الثاني
  .تأثیر وسائل اإلعالم على الطفل :المطلب الثالث

  اول اطب

  ام ول اود

ي ال للغة في إلعال تع   :الص

أعلَم ُیْعٍلُم إعالمًا، : ل الرباعي أعلَم، یقالمصدر الفع: للغة في إلعال ــــ

استعلْم لي خَبر :" أبلغتھ إیاه، وأطلعتھ علیھ، جاء في لسان العرب: وأعلمُتھ باألمر
، وقیل ھو التبلیغ، )١ (فالٍن وأعِلْمنیھ حتى أعلَمھ، واستْعَلَمني الخبَر فأعلمُتھ إیاُه

  .)٢(اإلیصال : ما بَلَغك، واإلبالغ: بالغأبلغھ ھو إبالغًا وبلَّغھ تبلیغًا، وال: یقال

ال في إلعال ــــ    :الص

 ھذه وإن العام للصالح خدمًة الصادقة؛ واألخبار الحقائق نشر عملیة " :بأنه ع�ِّ 

 الثقافي والتوافق والیقظة النمو وھدفھا والموضوعیة، باألمانة تتسم العملیة
  ).٣ (وتثقیفھ بتنویره امالع الرأي بمستوى واالرتقاء والحضاري،

 ونقل األخبار نشر مھمتھا مؤسسة أو منظمة أو تقنیة أو وسیلة أي :بأنه ع�ِ كما

   والمجالت، والجرائد، ،)٤) (اآللي الحاسب (وألعاب والفیدیو، كالتلفاز، المعلومات،

                                           
 .٤١٨ص١٢ج) علم(لسان العرب ) ١(
 .٤١٩ص٨ج) بلغ(لسان العرب، ) ٢(
 www.alukah.net، ٢٢/٦/٢٠١٤فھمي قطب الدین النجار، . اإلعالم وأثره في السلوك د) ٣(
جھاز یتلقي بیانات من وحدات إدخال، ویجري علیھا : ویقصد بھ" الكمبیوتر" الحاسب اآللي ) ٤(

ونعني . سابیة ومنطقیة، ثم یقوم بإرسالھا إلى وحدات إخراج، أو تخزینھا بالذاكرةعملیات ح
الشاشة، أو : ووحدات اإلخراج مثل. بوحدات اإلدخال، مثل لوحة المفاتیح، أو الماسح الضوئي

فھي الضرب والجمع والقسمة والطرح المتعارف علیھا، : أما العملیات الحسابیة. الطابعة
  ) أو، و(یة في عملیات الضرب والقسمة والطرح التي تتم بالبوابات المنطقیة مثل والعملیات المنطق

)   AND,OR ( واألخري برمجیة)software .(المدخل إلى اإلنترنت وتكنولوجیا /   ینظر
الدار العربیة للعلوم، / عبد الرحمن العلي، الناشر/ خالد بن محمد الطویل، د/ الحاسب الشخصي د

 .٢ه، ص١٤٢٠ن بیروت ـــ لبنا



 
 
 

- ١٥٢٠ -

  ).٢) (١ (واإلنترنت والدعایة، والكتب،

ف ل الجماھیریة بین الطفل والعالم أدوات التواص :بأنها إلعال سائل ع

الخارجي وقد تطورت مذھلة في السنوات األخیرة ــــ خصوصًا في الجانب المرئي ــــ 
وتوفرت العدید من الخیارات، لدرجة أن نجد بعض األطفال ال یتفاعل مع المدرسة، 
. وال یخالط أسرتھ وجل مادتھ المعرفیة وثقافتھ الشخصیة مصدرھا وسائل اإلعالم

  .)٣(ذلك یمكن تصنیف وسائل اإلعالم بأنھا المؤثر األول واألقوى على الطفل ل

  ا اطب

  اطل  ام ول وت إت

تعتبر وسائل اإلعالم وسیلٌة لنقل األفكار والمعتقدات من جیٍل آلخر، وتنمیة العالقات 
میع مراحل حیاتھ، سواء أكان والروابط بینھا، والتأثیر بسلوك اإلنسان ووعیھ في ج

طفًال أم بالغًا أم كبیرًا في السن، أما تأثیر وسائل اإلعالم على الطفل، إیجابیا وسلبیا، 
  :)٤(أوردھا بشيء من التفصیل على ما یأتي 

سائِل: إليجابية آلثا: ال  يجابيّ� تأثي� ـــــ لعم على ــــ إلعال ِل

فل على   :منها ٍ،ن ع� في ل

أــــ مخاطبة حواّس الطفل، خاّصًة حاستْي السمع والبصر، مّما یساعُد على جذِب 
  .انتباھھ، ونقل المعرفة إلیھ

ب ـــ تنمیة وتطویر خیال الطفل، وتحفیزه على التفاعل مع المعرفة التي یتلّقاھا 
  . سواًء من التلفاز أو الحاسوب، مّما یساعُد على تغذیة قدراِتھ

ـ الجْمع بین الدور الثقافّي والتربوّي والترفیھّي في وقٍت واحٍد، وبالتالي ضماُن ج ــ
حصول الطفل على المعرفة، والتربیة الصحیحة، والتعّرف على السلوكّیات الصالحة 

  .ودفعھ للقیام بھا، باإلضافة إلى الترفیھ عن نفسھ وتسلیتھ بشيٍء مفیٍد

                                           
وتعني الشبكة العالمیة وھي ) International  Networ( اختصار لعبارة ) اإلنترنت() ١(

مجموعة كبیرة من أجھزة الحاسب اآللي حول العالم تتبادل المعلومات فیما بینھا عبر : عبارة عن
بعة الثانیة، محروس، دار العصر، الریاض، الط دلیل مواقع اإلنترنت، منصور محمد/ ینظر. الھاتف
 .١م، ص٢٠٠٠

معصومة سھیل عبد اهللا المطیري، . دأثر اإلعالم العربي في تنشئة الطفل وعالقتھ باألسرة ) ٢(
 موقع )  الدوحة٢٠١٠مایو(  واإلعالم العربي ورقة عمل لمؤتمر األسرة

http://www.arabccd.org/page/٦٩٨ 
األحمد، ملتقى جمعیة الرحمة الطبیة الخیریة ــــ مالك إبراھیم / دور اإلعالم في تربیة األطفال د) ٣(

 .٧أطفالنا آمال وتحدیات ــــ ص
   یولیو٢وفاء صالحات  : وسائل اإلعالم وأثرھا على الطفل، بواسطة) ٤(
 ٢٠١٦/com.٣mawdoo://http . 
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 في تلك المرحلة، وبالذات المتعّلقة بنمّوه العقلّي، د ــــ إشباع حاجات الطفل اإلنسانّیة
  . كالبحث، واالستطالع، واالكتشاف

الحاجة إلى الغذاء، : "یذكر العلماء والتربویون الحاجات األساسیة للطفل وھى
والحاجة إلى األمن، والحاجة إلى المغامرة والخیال، والحاجة إلى الجمال، والحاجة 

كرتون الرسوم المتحركة تلبي الثالث حاجات األخیرة، وبھذا ، وأفالم ال"إلى المعرفة 
المقیاس تكون إیجابیة، أفالم الرسوم المتحركة الھادفة، والجیدة المحتوى لھا دور 
مھم في غرس القیم التربویة عند األطفال، فھي تقدم أمثلة واقعیة تطبیقیة للصدق ، 

 العون للفقراء ، وحب الوالدین ، والوفاء ، والتعاون ، ومساعدة المحتاجین ، وتقدیم
  .واحترام الجدین ، والمعلمین والكبار

القصصي والدرامي، والخروج عن الواقع إلى : ھــ ـــ تنمیة الخیال بأنواعھ
شخصیات ال نجدھا في عالمنا، وأحداث ال یمكن أن تقع، وقد یتسرع بعضنا إلى 

من حاجات األطفال بشرط أال القول بأّن ذلك سلبي، والحق أن الخیال حاجة أساسیة 
    .یكون ُمغِرقًا سلبیًا ال یحمل قیمة، وال یغرس فضیلة

وقد ظھرت بعض الشركات : تعزیز الشعور الدیني وتنمیة المشاعر والوجداناتوــــ  
في العالم العربي أنتجت أفالمًا من التراث وغیره، مثل أحداث السیرة النبویة 

 لبطوالت الصحابة رضوان اهللا علیھم إبان الدعوة الشریفة والتي تعطي صورة رائعة
  . الكثیرة ال یسلم من انتقادوبدایة ظھورھا، وھو على إیجابیاتھ

  : لسلبية آلثا: ثانيا

إذا كان المستقِبل للرسالة اإلعالمیة قلیَل الثقافة جاھًال بأمور دینھ كالطفل ــــ على 
ویقلد كل غریب، ویؤثر فیھ كل سبیل الخصوص ـــــ فھو یسیر وراء كل ناعق، 

إعالم یسمعھ أو یراه أو یقرؤه، دون الرجوع إلى مبادئ دینھ وھذا ھو ما یخشى 
    .)١ (تأثیر اإلعالم السيء

فال على إلعال سائل ي�ها ت لتي لسلبية آلثا م   : )٢( أل

افة إلى اشتمالھا على تقدیم مفاھیم عقائدّیة وفكرّیة مخالفة لفطرِة الطفل، باإلضأــــ 
بعض العبارات التي تھاجُم الدین كاالعتراض على حكمة اهللا، والحّث على السحر 

  .والشعوذة
 تنمیة مشاعر العدوانّیة والعنف، وحّب الجریمة، واالستھانة بحقوق اآلخرین ب ــــ

لإلبداع أیًضا إعاقة تطّور قدرات الطفل التأملّیة، والتي تدفُعھ . في سبیل تحقیق غایتھ
  .واالبتكار

                                           
 www.alukah.net، ٢٢/٦/٢٠١٤ فھمي قطب الدین النجار،. اإلعالم وأثره في السلوك د) ١(
 یولیو ٢٠وفاء صالحات :  وسائل اإلعالم وأثرھا علي الطفل، بواسطة)٢(

٢٠١٦/com.٣mawdoo://http .  
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ج ـــــ اضطراب نظام الطفل الیومّي، وعدم التزامھ بأوقات النوم والطعام، مّما ینّمي 
  . لدى الطفل مبدأ االستھتار بالوقت، وعدم االكتراث لھ

د ـــــ إصابة الطفل بالكثیر من األمراض الصحّیة والجسمّیة، فالجلوس الطویل أمام 
كسل، والتأثیر على قّوة نظره، وأعصابھ، باإلضافة إلى وسائل اإلعالم یؤّدي إلى ال

إصابتھ بالسمنة الناتجة عن كثرة تناول الطعام أثناء فترة جلوسھ، وقّلة الحركة في 
الوقت نفِسھ، والتأثیر على التحصیل الدراسّي للطفل ومستواه األكادیمّي بشكٍل 

  . سلبيٍّ، مّما یؤّدي إلى تراجعھ وتدّني تحصیلھ
مشاھدة العنف فى أفالم األطفال والذي بدوره یثیر العنف فى سلوك بعض  فمثال 

األطفال، وتكرار المشاھد تؤدي إلى تبلد اإلحساس بالخطر وإلى قبول العنف كوسیلة 
استجابة تلقائیة لمواجھة بعض مواقف الصراعات، وممارسة السلوك العنیف، 

فة، إذ إن تكرار أعمال العنف ویؤدي ذلك إلى اكتساب األطفال سلوكیات عدوانیة مخی
الجسمانیة واألدوار التي تتصل بالجریمة، واألفعال ضد القانون یؤدي إلى انحراف 

  .األطفال
إلى جانب إصابة الطفل ببعض المشاكل النفسّیة كالفزع والخوف، مّما یؤّدي إلى 
 تبّوِلھ لیًال خالل نومھ؛ بسبب خوفھ من الذھاب إلى الحمام، وتفكیره الدائم

  .شاھدھا بالشخصّیة الشریرة التي
  .ھـ ــــ تعاطى التدخین والمسكرات والمخدرات

  .وـــــ  ضعف التحصیل الدراسي، وقلة الحركة والنشاط
  .ز ــــ تعلم أسالیب ارتكاب الجریمة واالنحراف

  اث اطب

  اطل  ام ول ر

لفة شاء أم أبى؛ وال سیما وھو في أصبح اإلنسان تحت تأثیر وسائل اإلعالم المخت

حل كث ألنها مرحلة الطفولة؛ ل ،قابلية تأث إلنسا عم م  تأثي فإ ل

فل على إلعال سائل ي حي م تتضح ل   :)١( م

وھو التأثیر المباشر في نفس الطفل ویتكون عندما تكون : آلني لتأثي: لهما

  .تحوي كًما كبیًرا من اإلثارة والتشویقالرسالة جدیدة كلیًا علیھ أو 

كمي لتأثي: ثانيهما  حین الطفل لنفس البعید األثر وذو واألعم األشھر وھو :لت

 من أكثر خالل ومن متدرج وبشكل مختلفة أزمنة في متقاربة لرسائل الطفل یتعرض
 وصًاخص لھ، ذكرت التي واألقوال األفعال تمامًا نفسھ في یرسخ مما وطریقة صورة

                                           
مالك إبراھیم األحمد، ملتقي جمعیة الرحمة الطبیة الخیریة ــــ / دور اإلعالم في تربیة األطفال د) ١(

   آمال وتحدیات ــــ أطفالنا
 .١٢-١٠    ص
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" الفالني؟ البرنامج شاھدت ھل "أنفسھم األطفال بین وتناولھا الرسالة إثارة كثرة مع
 من الرسالة تتأصل وھكذا" الفالني البطل أعجبني لقد" "الفالني الشخص أطرف ما"

 األطفالى قبل لھا الجماعي التناول خالل

فل على إلعال تأثي م ما   :ل

ث نها فنج فل على ت مل بعة سبح ل   :)١( ع

ل  نسبة بحسب مرتبة وھى إلیھا الطفل انجذاب ومدى وقوتھا الوسیلة نوعیة: أل

  :كاآلتي تأثیرھا
-٦٠ (ثقل أعلى تمثل وھى) الفیدیو - السینما - التلفاز (البصریة السمعیة أـــــ
٧٠(%  
   %)٣٠-٢٠ (متوسط ثقل تمثل وھى) الكمبیوتر ألعاب (التفاعلیة ــــــ ب
   %)٢٠-١٠(متوسط ثقل تمثل وھى ) الكاسیت – اإلذاعة (السمعیة ـــــ ج
 ثقل تمثل وھى) القصص - الكتب - المجالت) (المقروءة (البصریة ـــــ د

    %)٢٠-١٠(متوسط

 حصانة الطفل لدى وھل االجتماعیة وبیئتھ الثقافیة وخلفیتھ الطفل عمر :لثاني

  نتشرة؟م الوسیلة وھل مشجعة؟ البیئة وھل ثقافیة؟

 أھم ھذه وتعتبر المقدمة اإلعالمیة المادة خالل من للطفل الرسالة نوعیة :لثال

 المادة صاحب إذا خصوصًا لھ یرسل ما لكل جید مستقبل -بالجملة - فالطفل قضیة
  .للطفل وإثارة تشویق

بع  الطفل أوقات توزیع تقدیر یمكن االعالم وسائل مع یقضیھ الذي الوقت: ل

  :كالتالي
  .ساعات ١٠-٨ ومن -١
 . ساعات ٧-٦ مدرسة -٢
 .ساعات ٥-٤ / حرة أنشطة / طعام / لعب -٣
  .ساعات ٦-٥ إعالم -٤

 نسبة یشكل الطفل على -تربویًا - اإلعالم تأثیر أن نؤكد أن نستطیع علیھ وبناًء
  % .٤٠-٣٥ تقارب

 تلفاز من المرئیة الوسیلة مقدمتھا في یأتي التأثیر، متفاوتة اإلعالمیة فالوسائل
 مغرمون فھم األولى، سنواتھ في الطفل بعین تتعلق ألنھا كتاب؛ في وماتورس

 من فیھا لما والفیلم المصورة والقصص الكتب بمطالعة أذھانھم تفتح بدایة في
 المجالت التأثیر في یتبعھ. البراقة وصورھا الزاھیة بألوانھا تشدھم جاذبیة

                                           
 .١٢ــــــ ١٠ المرجع السابق ص)١(
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 سلوكیات على ویًاق تھدیدًا تشكل والتي ذلك، وغیر واإلنترنت والصحف،
 واألحداث والصور المعلومات من مختلفة لنوعیات عرضًة وتجعلھم األطفال،

 اهللا شاء إن موضعھ في ذلك بیان وسیأتى (العمریة مراحلھم مع تتناسب ال التي
  ). تعالى
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  الثاني الفصل

  اإلعالم وسائل خماطر حنو وتوجيهاتها بالطفل الشريعة اهتمام

  :مبحثي على يشتمل

  . والترفیھدور األسرة في حفظ الطفل بالتربیة والتعلیم: المبحث األول
  .دور مختلف المؤسسات والدولة في حمایة الطفل: المبحث الثاني

  األول املبحث

  .والرتفيه والتعليم بالرتبية الطفل حفظ يف األسرة دور

  : ویشتمل على مدخل وستة مطالب
  . لعلم النافعتربیة الطفل وتعلیمھ ا: المطلب األول
  .تعلیم الطفل حرفة تحقیقًا للمصلحة: المطلب الثاني
الحد من مخاطر وسائل اإلعالم على األبناء في المراحل العمریة : المطلب الثالث

  .المختلفة
  .األلعاب اإللكترونیة في الشریعة اإلسالمیة: المطلب الرابع

  .فراق الزوجینحفظ الطفل من مخاطر وسائل اإلعالم بعد : المطلب الخامس
  .دفع الطفل بعد الحضانة لمن یصونھ عن اللعب والبطالة: المطلب السادس

  دل

 القیام بحمایة أبنائھا من تأثیر )١ (إذا كان الطفل ینعم بالحیاة بین أبوین فعلى األسرة
وسائل اإلعالم عن طریق ترشید وضبط ھذه المؤثرات بتوجیھ األطفال توجیھًا 

                                           
مشتقة من األسر، وھو القید أو الشد باإلسار أي أنھ یتضمن معني اإلحكام : األسرة في اللغة) ١(

  : والقوة، وأسرة الرجل
 العرب لسان/ینظر. عشیرة الرجل وأھل بیتھ:    عشیرتھ ورھطھ األدنون ألنھ یتقوى بھم، واألسرة

  .٢٠ص٤ج) أسر(مادة 
في القرآن الكریم صراحًة وإنما ورد بمعني ) األسرة(لم یرد ذكر لفظ :     األسرة في االصطالح
 سورة القصص جزء من اآلیة " َفَلمَّا َقَضى ُموَسى اْلَأَجَل َوَساَر ِبَأْھِلِھ:"األھل كما في قولھ تعالي

وھذا المعني استعملھ . من زوجھ وأصولھ وفروعھحیث أطلق اللفظ على الرجل ومن یعولھم  . ٢٩
  :اآلل، واألھل، والعیال ومنھا: الفقھاء القدامى في عباراتھم بألفاظ منھا

كل من في عیالھ : أھلھ زوجتھ، وقال صاحبا أبي حنیفة:     قول ابن عابدین في حاشیة رد المحتار
حاشیة رد المحتار على الدر /  ینظر"فنجیناه وأھلھ أجمعین:" ونفقتھ غیر ممالیكھ،لقولھ تعالي

الشيء الفالني وقف على : َمْن قال:  وقول النفراوي المالكي.٦٨٤ص٦المختار البن عابدین ج
الفواكھ الدواني على رسالة ابن أبي زید القیرواني / ینظر. عیالي، تدخل زوجتھ في العیال

) بفاضل عن قوتھ وقوتعیالھ(بھ فالبد للزوج من بینة تشھد لھ :"  وقال اإلمام الھیتمي.٧١ص٢ج
 وقول .٣٤٦ص٨تحفة المحتاج في شرح المنھاج للیتمي ج/  ینظر"زوجتھ وخادمھا وأم ولده

زوجتھ وعبده ووالداه وولده وكل من تلزمھ نفقتھ ألنھم ) " في إخراج زكاة الفطر(اإلمام الخرقي 
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 ھي المحضن الطبیعي الذي یتولى حمایة الفراخ الناشئة حسنًا؛ ألّن األسرة
ورعایتھا، وتنمیة أجسادھا وأرواحھا، وفي ظلھ تتلقى مشاعر الحب والرحمة 
والتكافل، وذلك أن مرحلة الطفولة ھى فترة إعداد وتھیؤ وتدریب، للدور المطلوب 

  .من كل حي باقي حیاتھ
كالحاسب اآللي، وشبكة (یر األسرة وقد أثبتت التجارب العلمیة أن أي جھاز آخر غ

ال یعوض عنھا، وال یقوم مقامھا، بل ال ) ، والتلفاز وغیر ذلك"اإلنترنت"المعلومات
  .)١(" یخلو من أضرار مفسدة، لتكوین الطفل وتربیتھ

ولما كانت األسرة ھى المؤسسة االجتماعیة األولى المسئولة عن تنشئة األوالد، 
میة لألسرة بتربیة أبنائھا، وتعلیمھم العلم النافع، جاءت توجیھات الشریعة اإلسال

والعمل الصالح، وتقدیم النماذج السلوكیة لھم والتى تؤثر فیھم سلبًا أو إیجابًا في 
  : استخدام تلك الوسائل الحدیثة وبیان ذلك في المطالب اآلتیة

  اول اطب

ر لطا م وا ا  

ــــ مفھوم التربیة والتعلیم في : عون اهللا وتوفیقھ ــــ من خاللولبیان ذلك أورده ـــ ب
  .اللغة واالصطالح

  .ــــ عنایة الشریعة بالطفل في حفظھ بالتربیة والتعلیم
  .ــــ مواجھة مخاطر وسائل اإلعالم داخل األسرة

بية مفه: ال ال للغة في لتعلي لت   :الص

بية ــــ١ ربا یربو، وھذه الكلمة :  التنمیة والتنشئة یقالبمعني: للغة في لت

  :تحمل المعاني اآلتیة

يا_  |  {  M  : ومنھ قولھ تعالي)٢(زاد ونما : ربا یربو ربوًا ورباًء: لنم ل

   ©  ̈ §   ¦  ¥   ¤  £  ¢  ¡   �  ~L )٣(.  

  

                                                                                                             
ن تعریف األسرة كما یمك. ٥٤٣ص٢شرح الزركشي على مختصر الخرقي ج/ینظر. "في عیالھ

مؤسسة فطریة اجتماعیة بین رجل وامرأة توفرت فیھا الشروط الشرعیة لالجتماع، التزم :" بأنھا
األسرة والعولمة ـــــ قضایا العالم /  ینظر"كل منھما  بمالھ وما علیھ شرعًا، أو شرطًا، أو قانونًا

یز آل عبد الكریم، أستاذ مساعد في فؤاد بن عبد الكریم بن عبد العز/ اإلسالمي ـــــ إعداد الدكتور
 .٣٦٣كلیة الملك فیصل الجویة بالریاض، ص

، ١٠٤، ١٠٢عبد اهللا قادري األھدل ص/ أثر التربیة اإلسالمیة في أمن المجتمع اإلسالمي د) ١(
١٠٥. 

 .١٢٨٦ص) ربا(؛ القاموس المحیط مادة٣٠٥ص١٤ج) ربا(لسان العرب مادة) ٢(
 ).٣٩(سورة الروم جزء من اآلیة) ٣(
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  ).١ (نشأُت: وُربًیا رباًء َرَبْیُت یقال: لنشأ _ 

: وَترَبًة تْربیبًا ورَبَبھ َرَبًا، یُرُبُھ والصبَي وَلده َرَب یقال: عايته لشي حف _ 

  ).٢ (رباه بمعني

فل لقيا حس _   أي رًباُه:رًبا یربھ والصبي َوَلَدُه رًب یقال: ي حتي ليه بال

  ).٣ (یكن لم أو ابنھ كان الطفولیة فارق أي أدرك حتي ووِلَیُھ القیام أحسن

 من ھو قیل الرب، بعلم الموصوف الرباني الرب، إلي منسوب: ل�ِبي�: لتعلي_  

  ).٤ (كبارھم قبل العلوم بصغار المتعلمین یربون كانوا التربیة، بمعني الرب
  ).٥ (ویؤدبھ وینمیھ یغذیھ بما وتعھده ولیھ رًبا الولد رَب یقال: التأدیب_ و

بية  والتقویم واإلصالح والزیادة عرعوالتر والتنشئة التغذیة: تعني للغة في فالت

  .لھا الممیزة سماتھا وتتخذ تكتمل حتى وتنمیتھا للشخصیة

بية ما ال في لت  یمارسھا التي والقولیة العملیة التصرفات مجموعة ھى:" الص

 الالزمة استعداداتھ وتفتح نموه اكتمال في مساعدتھ بھدف صغیر، نحو بإرادتھ راشد
 التي الغایات وتحقیق النشاطات ممارسة في االستقالل من نلیتمك قدراتھ، وتوجیھ

  ).٦" (والسنة القرآن توجیھات ضوء في البلوغ، بعد لھا یعد

بية تع تنمیة جمیع جوانب الشخصیة اإلسالمیة الفكریة : بأنها إلسالمية لت

والعاطفیة والجسدیة واالجتماعیة، وتنظیم سلوكھا على أساس من مبادئ اإلسالم 
  .)٧(" تعالیمھ، بغرض تحقیق أھداف اإلسالم في شتى مجاالت الحیاة و

ي ــ٢ ال للغة في لتعلي تع   :الص

علمتھ العلم : مصدر تعلم، والتعلم مطاوع التعلیم، یقال: لغة لتعل :للغة في ما 

علمھ إذا عرفھ، وعلمھ وأعلمھ إیاه فتعلمھ، : یقال: والتعلیم مصدر علم. فتعلمھ
  .)٨(والعلم نقیض الجھل . أتقنھ: لم األمر وتعلمھوع

                                           
 .١٢٨٦ص) ربا(القاموس المحیط مادة) ١(
 .٤٦٤ص٢ج) ربب(تاج العروس من جواھر القاموس لمحب الدین أبي فیض الزبیدي مادة ) ٢(
 .١٢٨٦ص) ربا(؛ القاموس المحیط مادة٤٠١ص١٤ج) ربا(لسان العرب مادة) ٣(
 .٣٢١المعجم الوسیط ص) ٤(
 .٤٠٤ص١٤ج) ربا(لسان العرب مادة) ٥(
عبد الرحمن النحالوي، محب الدین أبو صالح، /  التربیة اإلسالمیة تألیف األستاذدراسات في) ٦(

 .م١٩٧٩ ه ــــ١٤٠٠، ١٣ص
دار األرقم / ر، الناش٩صبحي طھ رشید ابراھیم، ص/التربیة اإلسالمیة وأسالیب تدریسھا تألیف) ٧(

 .م١٩٨٣ ه ــــــ١٤٠٣األولى للكتب ـــ عمان، ط
 .٤١٧ص١٢ج) علم(لسان العرب مادة) ٨(
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ال في ما ھو عملیة تنمیة معرفیة للفرد ال تحتاج إلى ھدف وظیفي  التعلیم :الص

  .بشكل عاممحدد ومن خاللھا یتم تنمیة القدرات الفكیة والتطبیقیة 
والمعرفة والقیم الروحیة  التعلیم التعلیم ھو النشاط الذي یھدف إلى تطویر: أیضًا

 الحیاة إضافة إلى المعرفة والفھم واإلدراك الذي یحتاج إلیھ الفرد في كل مناحي
   .)١(والمھارات ذات العالقة تجعل بحقل أو مجال محدد 

يعة عناية: ثانيا فل لش ه في بال بيةبال حف   .يلتعل ت

.  /  M  9  8  7  6     5  4  3  2  1  0   :قال اهللا تعالى

  B  A  @  ?   >                 =  <  ;  :L)٢(.  

 ــــ في حیث وجھت اآلیة الكریمة المؤمنین أن یسیروا على منھج نبینا محمد ـــ 
ویفقھوھم تربیة أوالدھم ، وذلك بتزكیة قلوبھم باإلیمان وتعلیمھم القرآن والسنة ، 

، وألن فترة الطفولة ھى أخصب )٣(في الدین  ونحو ذلك حتى ال یحیدوا عن الحق 
فترة في البناء العلمي والفكري لإلنسان حیث تتحدد فیھا عناصر شخصیتھ وتتمیز 

  .مالمح ھویتھ
ْسُئوٌل َأَال ُكلُُّكْم َراٍع َوُكلُُّكْم َم: "  ــــ بقولھ وتلك المسؤولیة حثنا علیھا الرسول ـــ 

َعْن َرِعیَِّتِھ، َفاِإلَماُم الَِّذي َعَلى النَّاِس َراٍع َوُھَو َمْسُئوٌل َعْن َرِعیَِّتِھ، َوالرَُّجُل َراٍع َعَلى 
َأْھِل َبْیِتِھ، َوُھَو َمْسُئوٌل َعْن َرِعیَِّتِھ، َوالَمْرَأُة َراِعَیٌة َعَلى َأْھِل َبْیِت َزْوِجَھا، َوَوَلِدِه 

وَلٌة َعْنُھْم، َوَعْبُد الرَُّجِل َراٍع َعَلى َماِل َسیِِّدِه َوُھَو َمْسُئوٌل َعْنُھ، َأَال َفُكلُُّكْم َوِھَي َمْسُئ
  .)٤("َراٍع َوُكلُُّكْم َمْسُئوٌل َعْن َرِعیَِّتِھ

ومسؤولیة الوالدان تجاه أوالدھم عظیمة من حیث توجیھھم إلى االلتزام بأحكام الدین 
 الكریم، وأن یجنبوھم الزنا واللواط والسرقة وشرب الخمر وأداء العبادات والخلق

أن یألفوا الخیر ویتركوا الشر، ویؤمروا : والكذب والغیبة وشبھھا، وحكمة ذلك
ھذا التعلیم مستحب، ونقل : وقیل. بجمیع المأمورات، وُینھون عن جمیع المنھیات

»  ¬  M : ھ تعالي بدلیل قول)٥(الرافعي عن األئمة وجوبھ على اآلباء واألمھات 

   µ    ́ ³  ²   ±   °   ̄ ®L )٦( .  

                                           
  :أحمد السید كردي  بواسطة موقع/ الفرق بین التعلیم والتعلم والتدریب أ) ١(

   ١٥٤٨٣٦/posts/ahmedkordy/users/com.kenanaonline://http      
 ).٢(سورة الجمعة اآلیة ) ٢(
 . بتصرف٩٢ص١٨القرآن للقرطبي جالجامع ألحكام ) ٣(
 . من البحث٤سبق تخریجھ ص) ٤(
؛ المجموع شرح ٣٢، ٣١ص١الفواكھ الدواني على رسالة أبي زید القیرواني للنفراوي ج) ٥(

 .١١ص٣المھذب ج
 ).٦(سورة التحریم جزء من اآلیة ) ٦(

http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/4508/posts
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ففي اآلیة الكریمة األمر بوقایة اإلنسان نفسھ وأھلھ من النار، وذلك بأن یأمر أھلھ 
وولده بالذكر والدعاء ویعلمھم الحالل والحرام ویجنبھم المعاصي واآلثام حتى یقیھم 

  .)١(اهللا بھ 
ألمر بأداء الفرائض، وتعویدھم دخول المساجد، وطریقة تأدیب األوالد إنما تكون با

أیضًا یكون التأدیب بالنھي عن المنكرات بالقول، ثم الوعید، ثم التعنیف، ثم الضرب، 
إن لم ُتفلح الطرق المذكورة قبلھ، وال یرقي إلى مرتبٍة إذا كان ما قبلھا یفي الغرض 

ر سنین للحدیث وھو اإلصالح، وال یضرب الصبي لترك الصالة إال إذا بلغ عش
  .)٢(المذكور 

إذا تم تأدیب الصبي وتربیتھ قبل بلوغھ وفق منھج اهللا تعالى وتم تعلیمھ : وبناًء علیھ
العلم النافع الذي یقوم بھ سلوكھ ویحفظھ من المخاطر واالنحرافات كان ولدًا صالحًا 

رتھ طیلة حیاتھ بتوفیق من اهللا وھدایتھ لھ، یقوم بحق اهللا وحق نفسھ وحقوق أس
   .وصالحھ حفظھ وحقوق المجتمع كلھ، ویكون خیر خلف ألھلھ، وینال أبواه ثواب

 الشرعیة باآلداب تأدیبھ الصغیر ولي على یجب أنھ على )٣( لفقها تف عليه

 بھ تصح ما ویعلمھ القویم، والسلوك الكریمة األخالق الطفل نفس في تغرس التي
 عبادتھ، بھ تصح وما ، اآلخر والیوم ورسلھ وكتبھ ومالئكتھ باهللا إیمان من عقیدتھ
 بالقول وذلك ونحوھا، الفرائض وتعلیم وطھارتھ وصیامھ بصالتھ یتعلق ما ویعرفھ

  .عشرًا بلغ إذا إلصالحھ لزم إن وبالضرب سنین سبع بلغ إذا

هبي على لفقها بي خال لبل قبل لصغي على لصال ج في   :م

ه ل لم ) ٦ (والشافعیة) ٥ (والمالكیة) ٤ (الحنفیة من الفقھاء ھورجم ذھب :أل

 تجب ال أنھ إلى) ٩ (واإلمامیة) ٨ (والظاھریة) ٧ (المذھب ظاھر في والحنابلة
  .البلوغ قبل الصبي على الصالة

                                           
 .١٩٤ص١٨الجامع ألحكام القرآن للقرطبي ج) ١(
؛ نھایة المحتاج ٤٠٧ص٢في ج؛ الذخیرة للقرا٣٥٢ص١بدین جحاشیة رد المحتار البن عا) ٢(

 .٤٤٠ص١؛ المغني البن قدامة ج٣٩١ص١ج للرملي
؛ مواھب الجلیل ٤٠٧ص٢؛ الذخیرة للقرافي ج٣٥٢ص١حاشیة رد المحتار البن عابدین ج) ٣(

؛ ٤٣٤ص٧؛ الحاوي الكبیر للماوردي ج٣٩١ص١؛ نھایة المحتاج للرملي ج٤١٢ص١ج للحطاب
؛ السیل الجرار للشوكاني، ٨٨ص١؛ المحلى البن حزم، ج٤٤٠ص١ج  قدامةالمغني البن

 .٤٨ص١ج
 .٣٥٢ص١حاشیة رد المحتار البن عابدین ج) ٤(
 .٤٩٤، ٤٩٣ص١؛ البیان والتحصیل البن رشد ج٤١٢ص١مواھب الجلیل للحطاب ج) ٥(
 .٤٣٤ص٧الحاوي الكبیر للماوردي ج) ٦(
 .٤٤٠ص١المغني البن قدامة ج) ٧(
 .٨٨ص١البن حزم جالمحلى ) ٨(
 .٥٠ص١شرائع اإلسالم للحلي ج) ٩(
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ه  الصالة تجب أنھ إلى) ٢ (والزیدیة) ١ (أحمد اإلمام أصحاب ذھب: لثاني لم

  .البلوغ قبل الصبي على

ل   ةأل

ه لة: ال ل لم   :أل

استدل أصحاب المذھب األول ــــ جمھور الفقھاء من الحنفیة والمالكیة ومن وافقھم 
  :على أنھ ال تجب  الصالة على الصغیر قبل البلوغ ـــــ بالسنة والمعقول

ِبيِّ ما روي عن َعِليِّ ْبِن َأِبي َطاِلٍب َرِضَي اُهللا َعْنُھ، َعِن النَّ :لسنة م ــــ١

َعِن النَّاِئِم َحتَّى َیْسَتْیِقَظ، َوَعِن : ُرِفَع اْلَقَلُم َعْن َثَلاَثٍة: " َصلَّى اُهللا َعَلْیِھ َوَسلََّم َقاَل
  . )٣(" الصَِّبيِّ َحتَّى َیْحَتِلَم، َوَعِن اْلَمْجُنوِن َحتَّى َیْعِقَل 

اللة جه لى الصبي إال فى الحدیث الشریف دلیل على أنھ ال تجب الصالة ع: ل

  .)٤(بالبلوغ، وأن األمر بضربھ إنما ھو للتدریب 

ل ـــــ٢ إن في تعلیم الصبیان الصالة قبل بلوغھم إلفًا لھا  :ه لمعق

واعتیادًا لفعلھا ولكي ال یتركھا عند البلوغ، وألنھ لو لم یألف الصالة قبل بلوغھ 
  . )٥( الیوم واللیلةلربما كرھتھا نفسھ بعد بلوغھ لكثرة شروطھا وتكررھا في

ه لة: ثانيا   :لثاني لم

أصحاب المذھب الثاني ــــ أصحاب اإلمام أحمد، والزیدیة على أنھ تجب  استدل 
  :  بالسنة الصالة على الصغیر قبل البلوغ ـــــ

َقاَل َرُسوُل اللَِّھ َصلَّى اُهللا : ـــــ ما روي عن عمرو بن شعیب، عن أبیھ، عن جده، قال
ُمُروا َأْوَلاَدُكْم ِبالصََّلاِة َوُھْم َأْبَناُء َسْبِع ِسِنیَن، َواْضِرُبوُھْم َعَلْیَھا، َوُھْم : " ْیِھ َوَسلََّمَعَل

  .)٦( "َأْبَناُء َعْشٍر َوَفرُِّقوا َبْیَنُھْم ِفي اْلَمَضاِجِع
ثلوا الحدیث فیھ أمر ألولیاء الصبیان أن یأمروھم بالصالة، وإذا لم یمت: وجھ الداللة

كانوا عاصین، والعقوبة ال ُتشرع إال لترك واجب، وألن حد الواجب ما عوقب على 
  .)٧(تركھ 

                                           
 .٤٤١ص١المغني البن قدامة ج) ١(
 .٤٨ص١السیل الجرار للشوكاني ج) ٢(
 . من البحث٢١سبق تخریجھ ص ) ٣(
 .٣٤٦ص٢فتح الباري شرح صحیح البخاري البن حجر ج) ٤(
 .٤٤١ص١المغني البن قدامة ج) ٥(
متي یؤمر الغالم بالصالة /الصالة، باب/، كتابأخرجھ أبو داود في سننھ، واللفظ لھ) ٦(
ما جاء متي یؤمر الصبي /الترمذي، أبواب الصالة، باب ؛ وحسَّنھ)٤٩٥(، رقم١٣٣ص١ج

 .بیروت ، ط دار الغرب اإلسالمي ـ)٤٠٧(، رقم٥٢٦ص١بالصالة، ج
 .٣٤٩ص٩فتح الباري البن حجر ج) ٧(



 
 
 

- ١٥٣١ -

  لمناقشة

جمھور الفقھاء من الحنفیة والمالكیة ومن ناقش أصحاب المذھب األول ـــ : ال

أصحاب المذھب  وافقھم القائلون بعدم وجوب  الصالة على الصغیر قبل البلوغ ــ 
صحاب اإلمام أحمد، والزیدیة القائلین بوجوب  الصالة على الصغیر قبل الثاني وھم أ

  : بما یأتيالبلوغ ـــــ

لك ـــ١ ج: ق  الحدیث ألن به؛ مسل غي لبل قبل لصبي على لصال ب

عن الصبي : رفع القلم عن ثالث:" - صلى اهللا علیھ وسلم -قد ثبت عن رسول اهللا 
 فلم یجب علیھ كالصغیر، یحققھ أن الصبي ضعیف العقل ؛ وألنھ صبي....."حتى یبلغ

والبنیة، وال بد من ضابط یضبط الحد الذي تتكامل فیھ بنیتھ وعقلھ، فإنھ یتزاید 
تزایدًا خفي التدریج، فال یعلم ذلك بنفسھ، والبلوغ ضابط لذلك، ولھذا یتعلق بھ أكثر 

مھ اهللا ــــ في ذلك ُیحمل على أحكام التكلیف، فكذلك الصالة، وقول اإلمام أحمد ـــ رح
  .)١(سبیل االحتیاط، مخافة أن یكون قد بلغ

اللك ــــ٢ على ......." ُمُروا َأْوَلاَدُكْم ِبالصََّلاِة "  عمرو بن شعیببحدیث ست

 الحدیث فیھ توجیھ ألولیاء وجوب الصالة على الصبي قبل البلوغ مردود؛ ألن
غ، وال تجب علیھم؛ ألنھم لیسوا بمكلفین فال الصغار أن یعلموھم الصالة قبل البلو

  . )٢ (یتجھ علیھم الوجوب وإنما الطلب متوجھ على أولیائھم أن یعلموھم ذلك

أصحاب المذھب الثاني وھم أصحاب اإلمام أحمد، والزیدیة ــــ القائلون ناقش : ثانيا

 الفقھاء جمھور ــــ أصحاب المذھب األول بوجوب  الصالة على الصغیر قبل البلوغ
من الحنفیة والمالكیة ومن وافقھم القائلین بعدم وجوب  الصالة على الصغیر قبل 

  : فیما استدلوا بھ حیث قالواالبلوغ ـــــ
إذا صح حملھ على الندب لم " مروھم:" ـــــــ إن األمر الوارد في الحدیث في قولھ١

اح لألمر ؛ ألن الضرب إیالم لغیره، وھو ال یب"واضربوھم:"یصح في قولھ
  .)٣(المندوب

ــــ قولكم بأن عدم تكلیف الصبي یمنع من حمل األمر على حقیقتھ؛ ألن اإلجبار إنما ٢
یكون على فعل واجب أو ترك محرم، ولیست الصالة بواجبة على الصبي، وال تركھا 
محظورًا علیھ، مردود؛ ألن ذلك یلزم لو اتحد المحل وھو ھنا مختلف، فإن محل 

ومحل عدمھ ابن العشر سنین وال یلزم من عدم الوجوب على الصغیر الوجوب الولي 
  .)٤(عدمھ على الولي

                                           
 .٤٤١ص١المغني البن قدامة ج) ١(
 .٣٤٨ص٩ حجر جفتح الباري البن) ٢(
 .٣٦٩ص١نیل األوطار للشوكاني ج) ٣(
 .٣٧٠، ٣٦٩ص١المصدر السابق ج) ٤(
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جح   :لمسألة في ل

بعد عرض آراء الفقھاء وما استدلوا بھ  ومناقشتھا فإنھ یبدو لى رجحان ما ذھب 
أصحاب المذھب األول جمھور الفقھاء القائلون بأنھ ال تجب  الصالة على إلیھ 

؛ ألن األوالد الصغار لیسوا بمكلفین فال یتجھ علیھم الوجوب وإنما وغالصغیر قبل البل
: " الطلب متوجھ على أولیائھم أن یعلموھم حتى یألفوا العبادة؛ یحققھ قول ابن قدامھ

أن الصبي ضعیف العقل والبنیة، والبد من ضابط یضبط الحد الذي تتكامل فیھ بنیتھ 
  .)١(" وعقلھ، والبلوغ ضابط لذلك

  ):٥١٣٣(الفتوى رقم  أیضًا ما جاء في فتاوى اللجنة الدائمة من ویؤیده
مروا أوالدكم " إذا بلغ الولد سبع سنین یأمره ولیھ بالصالة لیعتادھا، لحدیث"  

بالصالة وھم أبناء سبع سنین واضربوھم علیھا وھم أبناء عشر سنین وفرقوا بینھم 
  ". البدء فیھاوبھذا یعلم أن المراد كمال السبع ال" في المضاجع 

  .وباهللا التوفیق وصلى اهللا على نبینا محمد وآلھ وصحبھ وسلم

  .عل تعالى هللا                                               

جهة: ثالثا   : ألس خل إلعال سائل مخا م

ن خالل م إلسالمي لمنهج ف يك نما ه   : منها كثي ج

ومن ثم فإن كل التعب والجھد والمشقة ،  النیة هللا تعالي في تربیة األبناءـ إخالصـ١
: واإلنفاق تكون صدقة جاریة للوالدین ویكون سعیھم كلھ في سبیل اهللا ، مثال ذلك

M  w  v  u  t  s  r  q :امرأة عمران حین قالت وھي حامل في قولھ تعالي

  ¤  £  ¢   ¡  �~  }  |     {  z  y      xL 
  قال  لنتيجة فكان ؛)٢(
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قبة ـ٢  مقنن المنزل في اإلعالم وسائل استخدام یكون بأن :لألبنا آلبا م

 طرق أھم ومن مؤكدة، مخاطر أى من األبناء یسلم ىحت الوالدین من ومراقب

                                           
 .٤٤١ص١المغني البن قدامة ج) ١(
 ).٣٥( سورة آل عمران اآلیة) ٢(
 ).٣٧( سورة آل عمران اآلیة) ٣(
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 الشیطان یزینھ قد لما أبنائھم ممتلكات أحدھما أو الوالدان تفقد لألبناء، المراقبة
 ).١ (استماعھ یحل ال أو إلیھ النظر یحل ال محرم شيء باقتناء لألوالد

 وال والدینلل فلیس المنكرات عن واالبتعاد االستقامة حالھ ظاھر الولد كان وإذا 
 الظن سوء في یدخل ذلك ألن الشخصیة؛ ممتلكاتھ تفقُّد وال مراقبتھ لغیرھما

!  "  #  $  %       &  '  )                 M  :بقولھ عنھما تعالى اهللا نھى وقد والتجسس

  :  9  8  7   6  5  4  32   1  0  /  .   -   ,+  *  )

  C   B  A   @  ?>  =  <;L )ا وجد أحد الوالدین شیئًا محرمًا، فیجب وإذ  )٢

علیھما إتالفھ، ثم نصیحة من وجد معھ ھذا المنكر لما روي عن أبى سعید الخدري ــ 
َمْن َرَأى ِمْنُكْم : " رضي اهللا عنھ ـــ َسِمْعُت َرُسوَل اِهللا َصلَّى اُهللا َعَلْیِھ َوَسلََّم َیُقوُل

ْن َلْم َیْسَتِطْع َفِبِلَساِنِھ، َفِإْن َلْم َیْسَتِطْع َفِبَقْلِبِھ، َوَذِلَك َأْضَعُف ُمْنَكًرا َفْلُیَغیِّْرُه ِبَیِدِه، َفِإ
  .)٣("اْلِإیَماِن

فھو أمر إیجاب بإجماع " فلیغیره:" وأما قولھ صلى اهللا علیھ وسلم: قال النووي
األمة وقد تطابق على وجوب األمر بالمعروف والنھي عن المنكر الكتاب والسنة 

                                                                            .)٤(ع األمة وھو أیضًا من النصیحة التي ھى الدین وإجما

تعد انحرافات األسرة من أخطر األمور التي تولد :  لألبنا لسل لقي بنا ـ٣ 

سرة أوًال، ثم المسجد انحراف األبناء، لذلك كان التوجیھ القیمي یبدأ في نطاق األ
والمدرسة والمجتمع، فاألسرة ھى التي تكسب الطفل قیمھ فیعرف الحق والباطل، 
والخیر والشر، وھو یتلقى ھذه القیم دون مناقشة في سنیِھ األولى، حیث تتحدد 
عناصر شخصیتھ، وتتمیز مالمح ھویتھ على سلوكھ وأخالقھ، ولذلك كانت مسؤولیة 

 أھلھ وأوالده القیم الرفیعة، واألخالق الحسنة، ولیس فقط على عائل األسرة في تعلیم
، َرِضَي )٥(َعْن َعْبِد اللَِّھ ْبِن ُعَمَر السعي من أجل الرزق والطعام والشراب واللباس ، 

لُُّكْم َمْسُئوٌل َأَال ُكلُُّكْم َراٍع َوُك: "َأنَّ َرُسوَل اللَِّھ َصلَّى اُهللا َعَلْیِھ َوَسلََّم، َقاَل: اللَُّھ َعْنُھَما
َعْن َرِعیَِّتِھ، َفاِإلَماُم الَِّذي َعَلى النَّاِس َراٍع َوُھَو َمْسُئوٌل َعْن َرِعیَِّتِھ، َوالرَُّجُل َراٍع َعَلى 

                                           
  :عبد الرحمن بن عاید العاید، موقع صید الفوائد/ تربیة األوالد على اآلداب الشرعیة) ١(

             htm.١٢٨/tarbiah/net.saaid://https   
 ).١٢(سورة الحجرات جزء من اآلیة ) ٢(
 ).٤٩(، رقم٦٩ص١ج......" بیان كون النھى عن المنكر من اإلیمان/ اإلیمان، باب/أخرجھ مسلم كتاب) ٣(
بیروت، ط . حي بن شرف النووي، دار إحیاء التراث العربيشرح النووي على مسلم ألبي زكریا م) ٤(

 .٢٢ص٢الثانیة، ج
ھو عبد اهللا ابن عمر ابن الخطاب ابن نفیل ابن عبد العزى شیخ اإلسالم، أبوعبد : عبد اهللا ابن عمر) ٥(

ل الرحمن القرشي، العدوي المكي، ثم المدني، أسلم وھو صغیر، ثم ھاجر مع أبیھ، واستصغر یوم أحد، فأو
 وعن أبیھ، وأبي بكر وعثمان صلى اهللا علیھ وسلمغزواتھ الخندق، روي علمًا كثیرًا نافعًا، عن النبي 

 ق ه، ووفاتھ ١٠  حدیثًا، كان مولده٢٦٣٠وغیرھم، وروى عنھ آدم ابن علي وغیره، لھ في كتب الحدیث
 .١٠٨ص٤؛ األعالم  للزركلي ج٣٠٣ص٤سیر أعالم النبالء للذھبي ج/ینظر.  ه٦١٣
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َأْھِل َبْیِتِھ، َوُھَو َمْسُئوٌل َعْن َرِعیَِّتِھ، َوالَمْرَأُة َراِعَیٌة َعَلى َأْھِل َبْیِت َزْوِجَھا، َوَوَلِدِه 
َي َمْسُئوَلٌة َعْنُھْم، َوَعْبُد الرَُّجِل َراٍع َعَلى َماِل َسیِِّدِه َوُھَو َمْسُئوٌل َعْنُھ، َأَال َفُكلُُّكْم َوِھ

  .)١("َراٍع َوُكلُُّكْم َمْسُئوٌل َعْن َرِعیَِّتِھ
اْرِجُعوا ِإَلى : "ــــ یقول ألصحابھ ـــ رضوان اهللا علیھم ـــوكان رسول اهللا ـــ 

ْم، َفَعلُِّموُھْم َوُمُروُھْم، َوَصلُّوا َكَما َرَأْیُتُموِني ُأَصلِّي، َوِإَذا َحَضَرِت الصََّالُة، َأْھِلیُك
  ).٢(" َفْلُیَؤذِّْن َلُكْم َأَحُدُكْم، ُثمَّ ِلَیُؤمَُّكْم َأْكَبُرُكْم

جيه في لحسنة لمعاملة ـــ٤ فال ت أمر الشارع الحكیم بالمساواة بین : أل

العطاء المادي والمعنوي، ودعا إلیجاد وسط مستقر ینشأ فیھ األبناء، فَعْن األوالد في 
  َخْیُرُكْم َخْیُرُكْم ِلَأْھِلِھ َوَأَنا : "َقاَل َرُسوُل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم: ، َقاَلْت)٣(َعاِئَشَة 

  .)٤(" َخْیُرُكْم ِلَأْھِلي، َوِإَذا َماَت َصاِحُبُكْم َفَدُعوُه

   :لغلما يما لسال لصال عليه كا

َكاَن النَِّبيُّ َصلَّى اُهللا َعَلْیِھ َوَسلََّم َأْحَسَن النَّاِس ُخُلًقا، َوَكاَن ِلي َأٌخ : "، َقاَل)٥(ْن َأَنٍس فَع
ا ُعَمْیٍر، َما َفَعَل َیا َأَب: " َفِطیًما، َوَكاَن ِإَذا َجاَء َقاَل-َأْحِسُبُھ :  َقاَل-ُیَقاُل َلُھ َأُبو ُعَمْیٍر

  ).٦(" النَُّغْیُر
ُنَغٌر َكاَن َیْلَعُب ِبِھ، َفُربََّما َحَضَر الصََّالَة َوُھَو ِفي َبْیِتَنا، َفَیْأُمُر ِباْلِبَساِط الَِّذي َتْحَتُھ 

  .َفُیْكَنُس َوُیْنَضُح، ُثمَّ َیُقوُم َوَنُقوُم َخْلَفُھ َفُیَصلِّي ِبَنا

                                           
 . من البحث٤سبق تخریجھ ص) ١(
رحمة الناس والبھائم، مروي عن أبي سلیمان / األدب، باب/أخرجھ البخاري في صحیحھ كتاب) ٢(

 .٩ص٨مالك ابن الحویرث،  ج
ھي أم المؤمنین عائشة بنت أبي بكر الصدیق عبد اهللا ابن عثمان، أفقھ نساء : عائشة) ٣(

   في السنة الثانیة بعد أم عبد اهللا، تزوجھا النبي تكني ب المسلمین وأعلمھن بالدین واألدب،
 أحادیث، ولھا ٢٢١٠روي عنھا إلیھ، وأكثرھن روایة للحدیث عنھ،الھجرة، فكانت أحب نسائھ 

األعالم لخیر  /ه، ینظر٦١٣ق ه، وتوفیت في المدینة سنة ٩خطب ومواقف، كان مولدھا سنة 
 .٢٤٠ص٣الدین الزركلي ج

 َھَذا َحِدیٌث:  ،وقالفي فضل أزواج النبي / سننھ، أبواب المناقب، بابأخرجھ الترمذي في ) ٤(
 َعْن ِھَشاِم بْاِن ُعْرَوَة، َعْن َأِبیِھ، َعِن النَِّبيِّ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم ُمْرَسًلا، َحَسٌن َصِحیٌح َوُرِوَي َھَذا

 .)٣٨٩٥(، رقم٧٠٩ص٥ج
بن النضر ابن ضمضم النجاري الخزرجي األنصاري، أبو ھو أنس ابن مالك ا: أنس ابن مالك) ٥(

ق ١٠ حدیثًا، مولده بالمدینة ٢٢٨٦  وخادمھ، روي عنھ رجال الحدیث ثمامة، صاحب رسوالهللا 
األعالم لخیر / ینظر. ه٦١٢ه، وأسلم صغیرًا، رحل إلى دمشق، ومنھا إلى البصرة ومات بھا توفي 

 .٢٥، ٢٤ص٢الدین الزركلي ج
الكنیة للصبي وقبل أن یولد للرجل، / األدب، باب/بخاري في صحیحھ كتابأخرجھ ال) ٦(
 ).٦٢٠٣(، رقم٤٥ص٨ج
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ق م الستفا ع فالأل عن لف ـــ٥   : ل

من العوامل األساسیة التي تؤدي غالبًا إلى انحراف الطفل عدم االستفادة من الفراغ 
الذي یتحكم فیھ، ذلك أنھ منذ نشأتھ مولع باللعب، میال إلى المغامرة، فینبغي أن 

َقاَل : للَُّھ َعْنُھَما، َقاَلیشغل األبناء في أوقاتھم بالنفع والفائدة، فَعِن اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي ا
الصِّحَُّة َوالَفَراُغ : ِنْعَمَتاِن َمْغُبوٌن ِفیِھَما َكِثیٌر ِمَن النَّاِس: " النَِّبيُّ َصلَّى اُهللا َعَلْیِھ َوَسلََّم

فھناك األعمال التي یسھمون فیھا بمساعدة والدیھم والِبرِّ بھم، ویمكن تعویدھم  .)١("
 العلم، وتالوة القرآن الكریم، وقراءة قصص الصحابة حضور مجالس الذكر وحلق

  .والصالحین، أو االستماع إلى األشرطة النافعة وغیر ذلك

فال حف ــــ٦ نا م أل وجھنا الشارع الحكیم وحذرنا من قرناء : لس ق

M  m      l  k  j    i  h  g  :قولھ تعالي: السوء في آیات كثیرة منھا

s  r  q   p  o  n    �  ~      }  |    {  z  y  x  w     v    u   t  

  §  ¦   ¥  ¤  £   ¢¡L )٢(.  

َ عْن َأِبي :وقال علیھ الصالة والسالم فیما رواه البخاري ومسلم في صحیحیھما
 الصَّاِلِح َمَثُل الَجِلیِس: " ُموَسى َرِضَي اللَُّھ َعْنُھ، َعِن النَِّبيِّ َصلَّى اُهللا َعَلْیِھ َوَسلََّم َقاَل

ِإمَّا َأْن ُیْحِذَیَك، َوِإمَّا َأْن َتْبَتاَع : َوالسَّْوِء، َكَحاِمِل الِمْسِك َوَناِفِخ الِكیِر، َفَحاِمُل الِمْسِك
 ِإمَّا َأْن ُیْحِرَق ِثَیاَبَك، َوِإمَّا َأْن َتِجَد: ِمْنُھ، َوِإمَّا َأْن َتِجَد ِمْنُھ ِریًحا َطیَِّبًة، َوَناِفُخ الِكیِر

ولقد ضرب الرسول صلى اهللا علیھ وسلم ھذا المثل في الحدیث، . )٣(" ِریًحا َخِبیَثًة 
للجلیس الصالح وجلیس السوء، للحث على مجالسة الصالحین، والتحذیر من 

  .مجالسة أھل الشر

  : سب ما على بنا�

بية فإ فال عاية ت بى حبه جبة أل  هللا أل ل جل؛ ع هللا لى ق

ل يسأل تعالى سبحانه ل يسأل  قبل لقيامة ي ل ع ل  فإنه ل ع ل

.  /     M    0 :تعالى قال فكما ح بيه على فلالب حقا بنه على لأل كما

                                           
، ٨٨ص٨ال عیش إال عیش اآلخرة، ج/ الرقاق، باب/أخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب) ١(

 ).٦٤١٢(رقم
 ).٢٩ــــــ ٢٧( سورة الفرقان اآلیات) ٢(
؛ )٥٥٣٤(رقم، ٩٦ ص٧المسك ج/  بابالذبائح والصید،/أخرجھ البخاري في صحیحھ كتاب) ٣(

استحباب مجالسة الصالحین ومجانبة / البر والصلة واآلداب، باب/ كتاب وأخرجھ مسلم في صحیحھ
 ).٢٦٢٨(، رقم٢٠٢٦ص٤قرناء السوء، ج
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لده ما ینفعھ وتركھ سدى، فقد فمن أھمل تعلیم و:" وفي ذلك یقول ابن القیم . )٢(

أساء إلیھ غایة اإلساءة وأكثر األوالد إنما جاء فسادھم من قبل اآلباء وإھمالھم لھم 
وترك تعلیمھم فرائض الدین وسننھ فأضاعوھم صغارًا فلم ینتفعوا بأنفسھم ولم 
ینفعوا آبائھم كبارًا كما عاتب بعضھم ولده على العقوق فقال یا أبت إنك عققتني 

  .)٣(" یرًا فعققتك كبیرًا وأضعتني ولیدًا فأضعتك شیخًاصغ
    وأخیرًا ینبغي اإلیمان بأن ھدایة التوفیق والتسدید والتثبیت بید اهللا تعالى، قال 

̀   M  l  k  j  ih  g  f  e       d  c  b  a  : تعالى  _L )فال   )٤

  .یھتدي مھتٍد، وال یھدیھ ھاٍد إال بتوفیق اهللا عز وجل

  .عل تعالى هللا                                               
  

  ا اطب

  . ً ر اطل م

ذكرنا ـــ فیما سبق ــ أھم سلبیات وسائل اإلعالم وأضرارھا على أطفالنا التربویة، 
موا أن والصحیة، والنفسیة وغیرھا، فكان البد من تقنین استخدامھم لھا، بأن یعل

ھناك أوقاتًا للجد والعمل المثمر، وھناك أوقاتًا للعب، وبذلك ننمي قدرات أطفالنا 
  .إلعدادھم للمستقبل، بدًال من إفناء حیاتھم فیما یعود بالضرر البالغ علیھم

أو ولیھ أن یعلمھ حرفة شریفة یكتسب " الذكر" على والد الطفل : ومن ھذا المنطلق
ل، ویبتعد عن الحرام والشبھات، وذلك بعد أن علَّمُھ ما منھا، لكى یعیش على الحال

  .یجب علیھ من العلم الشرعي، ومن التربیة الحسنة المستمدة من الكتاب والسنة
لألب أن یعلمھا حرفة بأن یدفعھا ــــ على سبیل المثال ـــــ " األنثى"  وأیضًا كذلك 

  .المرأٍة تعلمھا حرفًة كتطریز وخیاطٍة مثًال

  على أن ُیسلَم الولي الصغیر لذي حرفة یتعلم منھ الحرفة؛ ألن ) ٥( لفقها تف ق

                                           
 ).٨(سورة العنكبوت جزء من اآلیة ) ١(
 ).٦(سورة التحریم جزء من اآلیة ) ٢(
مكتبة /عبد القادر األرناؤوط، الناشر:  القیم الجوزیة، تحقیقتحفة المودود بأحكام المولود البن) ٣(

 .٢٩ص١ ، جم١٩٧١دار اإلحسان ، دمشق
 ).                     .٥٦(سورة القصص اآلیة ) ٤(
؛ حاشیة ٣٠ص١٩؛ المبسوط للسرخسي ج٦١٢ص٣حاشیة رد المحتار البن عابدین ج) ٥(

؛ الفواكھ الدواني على رسالة ابن أبي زید ١٣٤ص٢العدوي على كفایة الطالب الرباني للصعیدي ج
؛ النجم الوھاب في شرح المنھاج للدمیري ٩٢ص٤؛ حاشیتا قلیوبیوعمیرة ج٦٩ص٢القیرواني ج

 .٤٤١ص١؛ المغني البن قدامة ج٢٨١ص٨ج
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ذلك أحفظ لھ وأصون، كما أن فیھا منفعة محضة لھ خاصًة عند الحاجة إلیھا، 
  .وذھبوا إلى أن المكاسب غیر المحرمة كلھا في اإلباحة سواء

بیده، ألن ولقد وردت نصوص شرعیة كثیرة، تحث اإلنسان على أن یكون كسبھ 
  .أطیب ما أكل المسلم من عمل یده، وقد كان نبي اهللا داود یأكل من عمل یده

َما َأَكَل َأَحٌد َطَعاًما َقطُّ،  : " قال ــ عن رسول اهللا ما روي عن المقدام ــ : منھا
السََّالُم، َكاَن َیْأُكُل ِمْن َعَمِل َخْیًرا ِمْن َأْن َیْأُكَل ِمْن َعَمِل َیِدِه، َوِإنَّ َنِبيَّ اللَِّھ َداُوَد َعَلْیِھ 

  . )١(" َیِده
ِإنَّ : " َعْن َعاِئَشَة ــــ رضي اهللا عنھا ــــــ َعِن النَِّبيِّ َصلَّى اُهللا َعَلْیِھ َوَسلََّم َأنَُّھ َقاَلو

  َما َأَكَل الرَُّجُل ِمْن َأْطَیَب 
  .)٢ ( "َكْسِبِھ، َوِإنَّ َوَلَدُه ِمْن َكْسِبِھ

اللة جه يثي م ل يفي لح إن من َفْضل العمل بالید الشغل باألمر المباح  :لش

عن البطالة واللھو وكسر النفس بذلك والتعفف عن ذلة السؤال والحاجة إلى غیره، 
ألوالد؛ والمراد ما تقتضیھ المصلحة من الرجوع وإن من جملة كسب الوالدین ھم ا

  .)٣(علیھم تأدیبًا وسیاسًة للولد لما یرى منھ ما ال یرضاه 
  

إنھ من المستحسن لوالد الطفل بعد أن یعلمھ العلوم الشرعیة : وقد قال بعض المربین
ًا التي ال بد منھا، أن یراعي رغبة الولد ومیولھ إلى المھنة التي یرغب أن یكون عالم

  .)٤(فیھا، ما لم تتعارض مع الشریعة اإلسالمیة 
ومما ینبغي أن یعتمد حال الصبي وما ھو مستعد : "وقال ابن القیم ـــ رحمھ اهللا ــــ

لھ من األعمال ومھیأ لھ منھا، فیعلم أنھ مخلوق لھ، فال یحملھ على غیره، ما كان 
 لم یفلح فیھ، وفاتھ ما ھو مأذونا فیھ شرعًا، فإنھ إن حملھ على غیر ما ھو مستعد لھ

ورأى عینھ مفتوحة إلى صنعة من الصنائع، مستعدًا لھا قابًال لھا، وھى .... مھیأ لھ
صناعة مباحة نافعة للناس، فلیمكنھ منھا، ھذا كلھ بعد تعلیمھ لھ ما یحتاج إلیھ في 

  .)٥("دینھ 

                                           
 ).٢٠٧٢رقم (، ٥٧ص٣كسب الرجل وعملھ بیده ج/البیوع، باب / أخرجھ البخاري، كتاب) ١(
، ٣٤ص٤٠،ج  واللفظ لھ، مسند الصدیقة عائشة بنت الصدیق ــ أخرجھ أحمد في مسنده) ٢(

ما جاء أن الوالد یأخذ من مال ولده / األحكام، باب/في سننھ، كتاب ؛ والترمذي)٢٤٠٣٢(رقم
البیوع، /وقال ھذا حدیث حسن صحیح؛ والنسائي في سننھ، كتاب) ١٣٥٨(، رقم ٣٢ص٣ج

 ). ٤٤٤٩(، رقم٢٤٠ص٧الحث على الكسب ج/باب
؛ مرقاة المفاتیح شرح مشكاة ٣٠٤ص٤تح الباري شرح صحیح البخاري البن حجر جف) ٣(

 .٢٠١٠ص٥القاري ج المصابیح لعلي ابن محمد الھروي
سعید بن علي بن وھف القحطاني، / الھدي النبوي في تربیة األوالد في ضوء الكتاب والسنة د) ٤(

 .١٣٧ص
 .٢٤٤ص١تحفة المودود بأحكام المولود البن القیم ج) ٥(



 
 
 

- ١٥٣٨ -

 غبن وندم من ولذا حذر اهللا تعالى من إضاعة العمر في غیر فائدة، وأخبر تعالى عن
  .)١(أضاع عمره في غیر عمل صالح 
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ـ صلى اهللا علیھ وسلم ــــ أن كثیرًا من الناس مغبونون في نعمتین وأخبر النبي ــــ
َقاَل : لما روي َعِن اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي اللَُّھ َعْنُھَما، َقاَل، الفراغ: عظیمتین إحداھما

لصِّحَُّة َوالَفَراُغ ا: ِنْعَمَتاِن َمْغُبوٌن ِفیِھَما َكِثیٌر ِمَن النَّاِس: " النَِّبيُّ َصلَّى اُهللا َعَلْیِھ َوَسلََّم
" )٣(.  

ویجنبھ الكسل والبطالة والدعة والراحة، بل یأخذه " :هللا حمه لقي ب قال

بأضدادھا، وال یریحھ إال بما یجم نفسھ وبدنھ للشغل، فإن للكسل والبطالة عواقب 
سوء ومغبة ندم، وللجد والتعب عواقب حمیدة، إما في الدنیا، وإما في العقبى، وإما 

یھما، فأْرَوح الناس أتعُب الناس، وأتعب الناس أْروح الناس، فالسیادة في الدنیا ف
  .)٤(" والسعادة في العقبى، ال یوصل إلیھا إال على جسر من التعب 

مما سبق یتبین مدى عنایة الشریعة اإلسالمیة بالطفل، وأن فترة طفولتھ ــــ وھو 
األخالق والمثل العلیا وتعلیمھ كل ما فیھ بین أبویھ ـــ إنما ھي فترة یتربى فیھا على 

صالحھ ومصلحتھ، ویقیھ ویحفظھ عما ھو ضار فكریًا وتقنیًا، ویتبین أیضًا من أقوال 
علمائنا جواز تعلیمھ حرفًة مباحًة یكون مستعدًا لھا، دون استغاللھ وإجباره على 

  .نحراف بأنواعھ عمٍل محرٍم، أو عمٍل مرھٍق شاٍق یجرُّ بھ إلى التأذي واإلھمال واال

  اث اطب

  ا ار ارال  اء  ام ول طر ن اد

 ـ قسم علماء التربیة والنفس مرحلة الطفولة إلى فترات ثالثة أوردھا على ما یأتي 
)٥(:  

                                           
 .٢١٥عبد اهللا قادر األھدل، ص/ أثر التربیة اإلسالمیة في أمن المجتمع اإلسالمي د) ١(
 ).٣٧، ٣٦(سورة فاطر اآلیتان ) ٢(
، ٨٨ص٨ال عیش إال عیش اآلخرة ج/ الرقاق، باب/أخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب) ٣(

 ).٦٤١٢(رقم
 .٢٤١تحفة المودود بأحكام المولود البن القیم ص) ٤(
عزیز سمارة، عصام النمر، ھشام الحسن، ط األولي، دار / یكلوجیة الطفولة تألیفس) ٥(

 .١٨ـــــ١٠م، ص١٩٨٩عمان/الفكر
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لي لفت ـ١ لة: أل ف لعام وتبدأ من بدایة العام الثالث، وتستمر إلى ا لمبك ل

  .الخامس

لة :لثانية لفت ـ ٢ ف ي ل س  العام حتى وتستمر السادس العام من وتبدأ ل

  .التاسع

لة :لثالثة لفت ـ ٣ ف  العام حتى وتستمر التاسع العام من وتبدأ لمتأخ ل

  .عشر الثاني
 العمریة مراحلھم فى األطفال لدى منھا والوقایة اإلعالم وسائل مخاطر ولبیان

  :التالي النحو على بالتفصیل أوردھا لمختلفةا

لى لفت ـ١  العام إلى وتستمر الثالث، العام بدایة من وتبدأ المبكرة الطفولة: أل

  .الحضانة مرحلة تقابل وھى الخامس،
 بكیانھ وإحساسھ الطفل استقالل بدایة مرحلة ھى العمر من المرحلة ھذه تعتبر

 خیر ھى القدوة فإن لذلك التقلید، في الرغبة لةمرح الوقت نفس في ولكنھا وذاتھ،
 استخدام في االعتدال على أبناؤنا ینشأ أن أردنا إذا أنھ بمعنى األبناء، تربیة في مؤثر

 في نسرف وال بأنفسنا نبدأ أن فینبغي ذلك، وغیر المعلومات وشبكة التكنولوجیا
  .األساسیة اجباتناو من أو األسرة من تسرقنا نتركھا أن ینبغي وال استخدامھا،

فمثًال اإلسراف في استخدام الحاسب اآللي في ھذه المرحلة قد یؤدي إلى حدوث 
إضعاف للنظر، زیادة اإلرھاق النفسي، ظھور بعض أمراض الحساسیة، یؤثر على 

  :انتظام الدورة الدمویة، یؤثر على دقات القلب؛ لذلك ُینصح اآلباء
  .بیوتربتنظیم فترات تعامل الطفل مع الكم_ ١
قضاء الطفل فترات الراحة في الھواء الطلق وبتحریك الجسم بشكل یحرك جمیع _ ٢

األعضاء، وممارسة الریاضة بأنواعھا التي تفید الطفل في تقویة مناعة الجسم، 
  .)١(وحمایتھ من األمراض 

  وعلینا أن نتذكر النیة في تكوین ھذه األسرة وتربیة األبناء أنھا ابتغاء مرضاة اهللا،
  .حتى یتحقق التزام األبناء طواعیة دون جھد كبیر من اآلباء

ومن المفید أن یرى الطفل أبویھ یقرآن الكتب والمجالت المفیدة، ویتناقشان حول ما 
قرأ، فإن ھذا أفضل مشجع لھ على القراءة في المستقبل، وفي ھذا العمر یمكن أن 

  .رفیھیةنشتري لھ ما یناسبھ من الكتب والقصص التعلیمیة والت
كما ینبغي أن نعلمھ مھارة القراءة باللغة العربیة في البیت، ونطق الحروف، 
وتركیبھا لتكوین كلمات، ثم التھجي للقراءة ونكافئھ كلما تقدم ونمدحھ، لما في ذلك 

  .)٢ (من التأثیر اإلیجابي على شخصیتھ ودراستھ ومستقبلھ

                                           
دار الصحابة للتراث بطنطا / ، الناشر٢٥، ٢٤عاطف لماضة، ص/ طفلك وجھاز الكمبیوتر د) ١(

٢٠٠٨. 
 .٢٢٩ص١٠مجلة البیان ج) ٢(
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أن یكون استخدام وسائل اإلعالم أیضًا ینبغي على الوالدین مراقبة الطفل بعنایة و
قناة المجد لألطفال، وقناة طیور الجنة، : تحت السیطرة منھما على سبیل المثال

وغیرھما من القنوات التعلیمیة وھى مفیدة لألطفال في سن ما قبل دخول المدرسة 
)١(.  

فل على لتلفا ض ـ سة قبل ما ل   :لعم م لسا

 في زیادة العنف لدى األطفال ـ كما أفادت آخر الدراسات یعتبر التلفاز عامل حقیقي
في علم نفس الطفل ـ ألن االنتقال السریع للصورة على شاشة التلفاز یؤثر بشكل 

  :لذلك ینبغي اتباع اآلتي!  مباشر في عدم اكتمال نمو قدرات معینة في الدماغ
  .شاط آخرتحدید ساعات بقاء الطفل أمام التلفاز واألفضل استبدالھ بن_ ١
زیادة األنشطة البدنیة للطفل مثل كرة القدم، والسباحة، وكرة السلة، واللعب في _ ٢

  .الھواء الطلق
  .توجیھ الطفل إلى التركیز على ألعاب الفك والتركیب_ ٣
  .)٢(التوجیھ إلى عادة القراءة للترفیھ والتعلم الذاتي _ ٤

س قن ـ كة ل ت(لمتح ئل اإلعالم الترفیھیة أیضًا في تعتبر من وسا): لكا

ھذه المرحلة والتي ُتعرض عبر شاشات التلفاز وغیره من الفضائیات، وینشأ عنھا 
  :)٣(تضلیل للمشاھد، وتغییر للسلوك القویم، ومن ھذه السلوكیات المفسدة للطفل 

ترسیخ قیمة السحر والسحرة والجان في تلك المسلسالت وإظھارھم بمظھر _ ١
  .افع عن الخیرالمنقذ والمد

ظھور بطالت المسلسالت الكرتونیة بمالبس وأزیاء مخالفة لشرع اهللا كي تألف _ ٢
فتیاتنا الصغیرات تلك األزیاء القصیرة على قدر الجسد، وتمیل إلیھا وتفضلھا على 

     .اللباس اإلسالمي المحتشم
نا أن قبل أن نسمح للطفل بمشاھدة أحد ھذه األفالم ینبغي ل: وللوقایة من ذلك

نشاھدھا بأنفسنا، وندرسھا بعنایة، فإن لم تكن صالحة ألن یشاھدھا أبناءنا فلنشتري 
" االبن البار" سلسلة : لھم أفالم الفیدیو التربویة الھادفة، منھا على سبیل المثال

  .)٤(وغیرھا من الفیدیوھات التربویة التي تمتعھ وتربیھ في نفس الوقت

ي ئمة نةللج ق فى جا ما ل ي  ق فتل في: إلفتا لعلمية للبح ل

يخ)  ١٩٩٣٣( ال یجوز بیع وال شراء وال استعمال  :بأنه هـ٩/١١/١٩١٨ بتا

أفالم الكرتون؛ لما تشتمل علیھ من الصورة المحرمة، وتربیة األطفال تكون بالطرق 

                                           
 . بتصرف٣٤ــــــــ٢٩، صأماني زكریا/ المي؟  دكیف نربي أبنائنا في زمن االنفتاح اإلع) ١(
 .٤٢صكیف نربي أبنائنا في زمن االنفتاح اإلعالمي؟  ) ٢(
 نشر عن طریق .١٩یحیى ابن موسى الزھراني ص/ الرؤیة اإلسالمیة لوسائل اإلعالم تألیف) ٣(

        com.zadalmaad.www   موقع 
 .٢٨صكیف نربي أبنائنا في زمن االنفتاح اإلعالمي؟ ) ٤(



 
 
 

- ١٥٤١ -

اهللا التوفیق، وب. الشرعیة من التعلیم والتأدیب واألمر بالصالة والرعایة الكریمة
  .)١(وصلى اهللا على نبینا محمد وآلھ وصحبھ وسلم 

: فالرسوم المتحركة من األفالم الكرتونیة إذا كانت منضبطة بالضوابط الشرعیة
كسالمة القصد وكانت ھادفة بحیث تحقق مقاصد توجیھیة وتعلیمیة وتربویة وخلت 

سدیدة أي غیر مخلة من مظاھر الخالعة، والسفور، والموسیقى، والتربیة غیر ال
باآلداب واألخالق اإلسالمیة أو تجّردت من الدعوة إلى الشرك أو الحط من أمور 
الدین واالستخفاف بھ باألسلوب الھزلي والعبارات القادحة فیھ ، أو من إبعاد الناس 

تكون مستحبة  عن الدین بواسطة ما تملیھ ھذه الرسوم فإنَّ مشاھدتھا مباحة، وقد
 تربیة دینیة صحیحة وال یخفى أن الصورة الممتھنة جائزة لنھیھ إن كانت مربیة

صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم عن الصور إال ما كان رقمًا في ثوب، ولحدیث عائشة 
  .ولعبھا بالبنات

فإن قطع :" في معرض إجابة الدعوة لولیمة العرس: قال ابن قدامة في المغني 
ي صورة بدن بال رأس أو رأس بال رأس الصورة ذھبت الكراھة، وكذلك إذا كان ف

بدن أو جعل لھ رأس وسائر بدنھ غیر حیوان لم یدخل في النھي، ألن ذلك لیس 
  .)٢("بصورة حیوان

لة: لثانية لفت ــ ٢ ف ي ل س  لعا حتى تستم لسا لعا م تب ل

  .لتاسع

البالي ( میة، وألعاباألطفال في ھذه المرحلة یكثر اھتمامھم بألعاب المواد التعلی
، وبالرغم من الصعوبة التي یجدھا اآلباء واألمھات في صرفھم عن ھذه )ستیشن

األلعاب وغیرھا، فإنھ ینبغي االستمرار في شراء األلعاب ، والبرامج التعلیمیة 
لألطفال في ھذه السن؛ ألن فیھا فائدة كبیرة لھم من حیث إنھا تدعم المناھج 

فضًال عن ذلك ھناك برامج متعددة األنشطة وتساعد على الدراسیة والمراجعات، 
  .االبتكار وتلقي رواجًا كبیرًا عند األبناء

في ھذه المرحلة فینبغي على الوالدین " البالیستیشن"  استعمال الطفل للعبة أما
ضرورة فحص ومشاھدة اللعبة قبل تمكین الصغار من مشاھدتھا ، فقد وجدت بعض 

  .سیة فاضحة، وبعضھا فیھا إساءة بالغة لإلسالم وغیر ذلكاأللعاب تحوي مشاھد جن

): ٩٧٦٨١(محمد صالح المنجد في الفتوى رقم/  یؤید ذلك ما جاء في فتوى للشیخ 
بأن استعمال ھذه اللعبة وغیرھا تحتوي على كثیر من المفاسد العقیدیة والسلوكیة ، 

ار بھا حتى تنسیھم ویصاحب ألعابھا الموسیقى والمعازف ، ویتعلق الصغار والكب
 . الواجبات الشرعیة ، وتلھیھم عن حقوق النفس واآلخرین

                                           
؛ ٣٢٣ص١، ج اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة واإلفتاء/  تألیف٢فتاوي اللجنة الدائمة ـــ ) ١(

: للشیخ صالح ابن فوزان الفوزان في رده على سؤال) ٢٧٢(مجموعة رسائل دعویة ومنھجیة  
 .فائدة وتربیتھم على األخالق الحمیدة؟  دفة التي فیھاما حكم تربیة األطفال بأفالم الكارتون الھا

 .٢٨٢ص٧المغني البن قدامة ج) ٢(
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فإن غلب الحرام فیھا على الحالل من حیث ذاتھا ، ومن : وبالنسبة لبیع ھذه اللعب 
 –نوع اللعبة أیضًا یتحدد حكم اللعب بھا بحسب .  لم یجز بیعھا: حیث استعمالھا 

، " اصطیاد العاھرات من الشوارع  " فبعضھا فیھ عنف شدید ، وبعضھا موضوعھ
 ، وخلوھا من المنكرات كالصور العاریة -وبعضھا في تعظیم الصلیب وإحیاء الموتى 

والموسیقى ، وعدم إلھائھا الالعبین عن الواجبات ، وخلو لعبھم من القمار ، وعدم 
 تلك فإنھ یكون الحكم الشرعي تبعًا لذلك كلھ ، فإن وجدت: اإلكثار من اللعب بھا 

  .) ١ (جاز: لم یجز اللعب بھا ، وإن خال منھا جمیعھا : األشیاء أو بعضھا 

عجة ألفال مع لتعامل ـ حلة ه في لم   :لم

التلفاز المفتوح سالح ذو حدین فإن فتحھ األبناء ینبغي على اآلباء مالحظتھم، وال 
حدث مع الطفل نفرح بانشغالھم لكي نقوم بما نحب من األعمال، ومن المھم أن نت

ونستمع لھ جیدًا، ثم نحاوره بھدوء، ونحاول إقناعھ بأن ما یشاھده مجرد تمثیل 
  .لقصة كتبھا مؤلٌف ما من وحي خیالھ، وأن العالم الواقعي مختلف

كما أنھ البد من تنظیم وقت مشاھدة التلفاز، مع انتقاء األفضل للمشاھدة، وذلك 
یائھم أو تغتال طفولتھم، مع تحقیق أقصي حمایًة لھم من أشیاء تصدمھم أو تخدش ح

  .فائدة ممكنة لھم
 ویفضل أن یكون وقت المشاھدة بعد إنجاز الطفل لمھامھ الدراسیة أو أعمالھ 

  .)٢(المنزلیة التي یساعد بھا والدیھ 

ي ئمة للجنة فت في جا ما ل ي ع إلفتا لعلمية للبح ل  بشأ ل

  :لتلفا

از آلة ال یتعلق بھا في نفسھا حكم، وإنما یتعلق الحكم باستعمالھا، فإن إن التلف "
م كالغناءالماجن وإظھار صور فاتنة وتھریج وكذب وافتراء وإلحاد استعملت في ُمحرَّ

وقلب للحقائق وإثارة الفتن إلى أمثال ذلك فذلك حرام، وإن استعمل في الخیر كقراءة 
ف والنھي عن المنكر وإلى أمثال ذلك فذلك جائز، القرآن وإبانة الحق واألمر بالمعرو

  وإن استعمل فیھما فالحكم التحریم إن تساوي األمران أو غلب
                                                                            .       )٣( " جانب الشر فیھ

  

  .عل تعالى هللا 

                                           
محمد صالح المنجد  /  موقع اإلسالم سؤال وجواب، المشرف العام الشیخ)١(

https://islamqa.info/ar/بتصرف.٩٧٦٨ 
 .٥٣، ٥٢كیف نربي أبنائنا في زمن االنفتاح اإلعالمي؟ ص) ٢(
أحمد بن عبد الرزاق / ، جمع وترتیب١ الدائمة للبحوث العلمیة واإلفتاء ـــــــفتاوي اللجنة) ٣(

رئاسة إدارة البحوث العلمیة واإلفتاء ــــــــ اإلدارة العامة للطبع ــــــ الریاض، /الدویش، الناشر
 . بتصرف٦٦٧ص١ج
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لة: لثالثة لفت ـ ٣ ف  لعا حتى تستم لتاسع لعا م تب لمتأخ ل

  .عش لثاني

في ھذه المرحلة تنعكس حاجة الطفل لمزید من الحریة في العدید من األمور، فیبدأ 
برفض جمیع أفكار ومعتقدات األھل ویشعر باإلحراج إن وجد في مكان واحد مع 

  .وصیة واالنفراد بنفسھأھلھ، وقد یبدو أكثر عصبیة وتوترًا، وتزداد حاجتھ للخص
لذلك على األھل التحلي بالصبر، واإلصغاء إلى احتیاجات أطفالھم، ودعمھم لتطویر 
وتنمیة شخصیتھم المستقلة والخاصة، ومساعدتھم على الثقة في أنفسھم وفي 
قدراتھم؛ ألن ھذا یرفع من درجة التقدیر الذاتي لدیھم ویجعلھم أكثر سعادة وقوة، بل 

ن، كما یقلل من احتماالت استقطابھم من خالل اإلنترنت أو غیرھا، وطاعة للوالدی
  .)١(وتبعیتھم ألصدقاء السوء 

وفي ھذه المرحلة یكون األبناء مولعین بألعاب الحاسب اآللي وغیره، ولكن ھذه 
األلعاب ینبغي أن تكون تحت إشراف ورقابة اآلباء وسیطرتھم، وفیما یلي بعض 

  :النصائح التي تعین على ذلك

ضيح_  عندما تشتمل  :لألبنا آلبا م آللي لحاس لعا في لعن حقيقة ت

اللعبة على العنف، فمن السھل على الطفل أن یفھم أن ھذا ال عالقة لھ بالواقع، ومع 
ذلك یمكن أن تتالشى حدود التمییز بین الحقیقة والخیال عندما یكون العنف أقرب 

ء واألمھات النظر بعنایة إلى مضمون اللعبة حتى یتم إلى الواقع، فینبغي على اآلبا
  .)٢(السیطرة على مساوئ ذلك على أطفالھم 

إلى جانب عدم ترك األجھزة التي تعرض ھذه األلعاب بحجرة الطفل، وعدم االستسالم 
لرغبات الطفل في انتقاء األلعاب غیر المناسبة، بل نصحبھ عند شرائھا، ونطرح لھ 

 عمره ونفسیتھ، كما نحدد الوقت المسموح لھ لیلعب بھذه األلعاب البدائل التي تناسب
)٣(.  

بأالَّ یدلل الطفل بإتیان عدد مبالغ فیھ من : آللي لحاس لعا ش م لح _ 

  .)٤(األلعاب

فال حماية_   ا م أل ل لتليف خ   :لمحم

                                           
یسى القائدي، ع/ ؛ نحو إعالم ناجح د٥٧كیف نربي أبنائنا في زمن االنفتاح اإلعالمي؟  ص) ١(
   بواسطة،٢/٥/٢٠٠٩

 t?/com.startimes.www://http=١٦٥٣٥٢٦١      موقع 
 .٦٥كیف نربي أبنائنا في زمن االنفتاح اإلعالمي؟ ص) ٢(
  .٧٠، ٦٩المرجع السابق ص) ٣(
 .٧٢السابق ص) ٤(
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لتجارب في ، حیث بدأت ا١٩٤٧یعتبر جھاز المحمول اختراع قدیم منذ سنة 
، أما أوَّل صاحب إنجاز )لوست تكنولوجیز( نیوجرسي بأمریكا، قامت بھا شركة

  ). مارتن كوبر(للتلیفون المحمول فھو األمریكي 

ي يمك ل تع ل  لمحم أحد أشكال االتصاالت والذي یعتمد على  :بأنه لج

حة معینة، مع االتصال الالسلكي عن طریق شبكة من أبراج البث الموزعة ضمن مسا
تقدم وتطور أجھزة الھاتف المحمول، أصبح الھاتف ال یقتصر على مجرد االتصال، 
بل یمكن أن یستخدم كجھاز كمبیوتر یدوي للمواعید، واستقبال البرید الصوتي، 

  .)١(وتصفح اإلنترنت 

قاية ـ ة ينبغي لل فال حا   :منها هامة بأم علما أل

 عنھ االستغناء یمكن ومتى وفوائده المحمول التلیفون استخدام بممیزات معرفتھم أـ
)٢.(  

M  »  º :ب ـ عدم استخدام رسائل المحمول في السخریة من اآلخرین لقولھ تعالي

  Ò  Ñ  ÐÏ     Î   Í  Ì  Ë  Ê  É    È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â   Á  À    ¿   ¾    ½  ¼

  ã  â  á  à  ß  Þ  ÝÜ  Û  Ú   Ù  Ø  ×Ö  Õ  Ô  ÓL )
٣(. 

 عورات على االطالع وبعدم الطاعة، في الھاتف رسائل یستخدم أن الطفل یتعلم ـ ج
 یرفضھ وأمر الظن وسوء الخیانة أبواب من یعد ذلك ألن سترھم، وكشف اآلخرین

(M.  -  L :تعالى قال الشرع
 َأِخیِھ َعْوَرَة َتَتبََّع َمْن: "ــ  ــ الرسول وقول ،)٤

  ) .٥" (َرْحِلِھ َجْوِف ِفي َوَلْو َیْفَضْحُھ َعْوَرَتُھ اللَُّھ َتَتبََّع َوَمْن َعْوَرَتُھ، لَُّھال َتَتبََّع الُمْسِلِم

                                           
 .١٨ص" طفلك وجھاز الكمبیوتر) " ١(
 .٧٤، ٧٣كیف نربي أبنائنا في زمن االنفتاح اإلعالمي؟  ص) ٢(
 ).١١( سورة الحجرات اآلیة) ٣(
 ).١٢( سورة الحجرات جزء من اآلیة) ٤(
َصِعَد َرُسوُل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم : َعْن اْبِن ُعَمَر َقاَلأخرجھ الترمذي في سننھ   مروي ) ٥(

َیا َمْعَشَر َمْن َأْسَلَم ِبِلَساِنِھ َوَلْم ُیْفِض اِإلیَماُن ِإَلى َقْلِبِھ، َلا ُتْؤُذوا : " ى ِبَصْوٍت َرِفیٍع، َفَقاَلالِمْنَبَر َفَناَد
اللَُّھ َعْوَرَتُھ، َتَتبََّع َعْوَرَة َأِخیِھ الُمْسِلِم َتَتبََّع  الُمْسِلِمیَن َوَلا ُتَعیُِّروُھْم َوَلا َتتَِّبُعوا َعْوَراِتِھْم، َفِإنَُّھ َمْن

َھَذا َحِدیٌث َحَسٌن َغِریٌب َلا : وقال" الحدیث...» َوَمْن َتَتبََّع اللَُّھ َعْوَرَتُھ َیْفَضْحُھ َوَلْو ِفي َجْوِف َرْحِلِھ
 ، َعْن ُحَسْیِن اْبِنَنْعِرُفُھ ِإلَّا ِمْن َحِدیِث الُحَسْیِن اْبِن َواِقٍد، َوَرَوى ِإْسَحاُق اْبُن ِإْبَراِھیَم السََّمْرَقْنِديُّ

أبواب البر َواِقٍد، َنْحَوُه، َوُرِوي َعْن َأِبي َبْرَزَة اَألْسَلِميِّ، َعِن النَِّبيِّ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َنْحُو َھَذا، 
؛ وصححھ األلباني في صحیح )٢٠٣٢(، رقم٣٧٨ص٤جوالصلة، باب ما جاء في تعظیم المؤمن، 

 ).٧٩٨٥(، رقم١٣٢٣ص٢ج )حرف الباء(دتھ، الجامع الصغیر وزیا
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ن ــ فل إلنت حلة ه في ل   :لم

 ، العالم عبر والتواصل العلمي والبحث والعلماء للعلم اإلنترنت فوائد من الرغم على
 لھذه األبناء الستخدام جیدًا االنتباه یحتم مما ، بكثیر أكبر النشء على أخطارھا أن إال

 الرقابة جعل مما المحمولة؛ التلیفونات خالل من لھم متاحة أصبحت التي الشبكة
 واالستبعاد التنقیة على األبناء نشجع أن فینبغي تقریبًا، معدومة استخدامھا على

 أو قدوة یكونوا لعلھم یناسبھم ما وابتكار بل الضرر؛ لھم یجلب عما واالستغناء
 الخیر عن یبحثون ممن أقرانھم ومشكالت لمشكالتھم حلول إیجاد إلى مبادرین

  ).١ (جمعاء اإلنسانیة وخدمة ألوطانھم، وإنما فقط ألنفسھم لیس والصالح
 ضرر ینالھ أن دون ولكن بھا، أحق فھو وجدھا أینما المؤمن، ضالة فالحكمة
: بمعني" المنافع جلب على مقدم مفسدةال درء:" الفقھیة للقاعدة طبقًا وذلك بسببھا،

 فدرء األخرى من فسادًا أكثر إحداھما وكانت المفسدتین إحدى درء بین األمر دار إذا
  ).٢ (غیرھا درء من أولى منھما العلیا

 المأمورات، تحقیق على حرصھ من أكثر المنھیات منع على الشارع حرص وألن 
 ما القاعدة ھذه ومستند ،)٣ (بالمأمورات اعتنائھ من أشد بالمنھیات الشارع واعتناء

 ِبَكْثَرِة َقْبَلُكْم َكاَن َمْن َھَلَك َفِإنََّما َتَرْكُتُكْم، َما َذُروِني:" قال أنھ ــ  ــ الرسول عن ثبت
 َوِإَذا َطْعُتْم،اْسَت َما ِمْنُھ َفْأُتوا ِبَشْيٍء َأَمْرُتُكْم َفِإَذا َأْنِبَیاِئِھْم، َعَلى َواْخِتَلاِفِھْم ُسَؤاِلِھْم
 وجد فإذا إطالقھ، على الحدیث في المذكور والنھي).٤" (َفَدُعوُه َشْيٍء َعْن َنَھْیُتُكْم

  ).٥ (فقط للضرورة فعلھ جاز یبیحھ عذر

ما شبكة مخا ـ ن" لمعل قاية فيةكي" إلنت حلة ه في منها ل  :لم

  :لنفسية ألض: ال

تقدمھ شبكة المعلومات وتطبیقات الكمبیوتر ھو عالم وھمي یري علماء النفس أن ما 
بدیل ، مما قد یسبب آثاًرا نفسیة ھائلة خصوصًا على الفئات العمریة الصغیرة، ویعد 
االستخدام المفرط للحاسب اآللي واإلنترنت یسبب نوبات من االكتئاب الحاد، ویزید 

یة والمھنیة؛ مما یسبب من عزلة الشخص، وتفاقم مشاكل الشخص العائلیة والماد
  .في تفاقم حالتھ النفسیة 

                                           
 .٩٥كیف نربي أبنائنا في زمن االنفتاح اإلعالمي؟  ص) ١(
، ٣٨٥١ص٨عالء الدین علي ابن سلیمان المرداوي، ج/التحبیر شرح التحریر تألیف) ٢(

 .م٢٠٠٠ه ـــــــ ١٤٢١الریاض  كتبة الرشد ـــــ السعودیة ـــــم/الناشر
دار / ، الناشر٢٤٤ص١محمد مصطفي الزحیلي، ج/ المذاھب األربعة دالقواعد الفقھیة في ) ٣(

   .٢٠٠٦ه ـــــ      ١٤٢٧الفكر ــــ دمشق 
/ االعتصام بالكتاب والسنة، باب/  أخرجھ البخاري في صحیحھ مروي عن أبي ھریرة، كتاب)٤(

لحج، ا/ ؛ وأخرجھ مسلم في صحیحھ، كتاب)٧٢٨٨(، رقم٩٤ص٩ ، جاالقتداء بسنن رسول اهللا
 ).١٣٣٧(، رقم٩٧٥ص٢فرض الحج مرة في العمر،ج/ باب

 .١٠٢ص٩شرح النووي على مسلم ألبي زكریا النووي ج) ٥(
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قاية ـ ینبغي تربیة الطفل على ُحسن استخدام ھذا الجھاز،  :ألض ه م لل

وعدم االنبھار بھ وتنبیھھم إلى األضرار التي تنتج عن سوء استخدامھ، لنضمن في 
  .)١(تى أنواعھ المستقبل شبابًا واعین، یستفیدون منھ دون أن یتعرضوا ألضراره بش

تعتبر العزلة والوحدة ھى واحدة من خصائص االستخدام : جتماعيةال ألض :ثانيا

المفرط للحاسب اآللي؛ فالوقت الطویل الذي یقضیھ األبناء أمام الكمبیوتر یقلل من 
نشاطھم االجتماعي؛ وھذا یؤثر بالتأكید على عالقاتھم االجتماعیة كثیرًا وقد یجعلھم 

مامًا بعضًا من عالقاتھم، باإلضافة إلى التفكك والتصدع األسري، وأیضًا یخسرون ت
  .تأثیر ذلك في ھویتھم الثقافیة والعادات والقیم مع ھذا الغزو المعلوماتي الھائل

قاية ــ  واجتماعیة ریاضیة بأنشطة األطفال نشغل أن ینبغي :ألض ه م لل

  ) .٢ (الكمبیوتر شاشة أمام ساعات دةلم جلوسھم من للتقلیل نفوسھم إلى محببة

  :لثقافية ألض: ثالثا

 العرب وغیر للعرب األصیلة والمبادئ القیم على التكنولوجیا لھذه بالغ أثر ھناك
 في عادي ھو فما المجتمعیة، وأعرافھم وتقالیدھم، وعاداتھم دینھم، من المستمدة

 التصادم من نوع یشكل مما آخر، مجتمع في محرم أو عادي غیر یكون ربما مجتمع
 جھة، من المجتمعات أفراد بین المفاھیم في والخلط والتناقضات، الثقافات، بین

  .أخرى جھة من الواحد المجتمع وأفراد

قاية ــ  یتم ما تنقیة ضرورة إلى ھنا الحاجة تستدعي :ألض ه م ل

 شبكة على ینشر ما كل في الثقة وعدم معلومات، مصادر من علیھ االطالع
  ).٣ (للتقییم وإخضاعھا بل خاص، بشكل المعلومات

  :لصحية ألض: بعا

  :)٤(منها آللي للحاس لمف الستخ نتيجة كثي صحية ض هنا

 جھاز أمام طویلة لساعات للجلوس نتیجة الفقري والعمود والظھر الكتف، آالم أــــ
 .أیضًا العنق في آالم في یتسبب الذي ،)(lap top منھ المحمول خاصة الكمبیوتر،

قاية_   حَر العمل مقعد یكون وأن للكمبیوتر، متدحرج حامل شراء :ل م ل

 الصحیة الوضعیة یختار أن للشخص یمكن بحیث ارتفاعھ لتعدیل وقابًال الحركة
  .لھ والمریحة المناسبة

                                           
 .١٣٦كیف نربي أبنائنا في زمن االنفتاح اإلعالمي؟  ص ) ١(
 .١٣٧المرجع السابق  ص ) ٢(
 .١٣٧، ١٣٦كیف نربي أبنائنا في زمن االنفتاح اإلعالمي؟  ص ) ٣(
 . بتصرف١٤٥ ـــــــــ ١٣٨ابق ص المرجع الس) ٤(
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فل مشاه ـــ   الفاضحة كالصور ،اخالقي سنه في لم مالئمة غي م ل

 .الداعرة واألفالم

قاية_  ي على ينبغي ل م لل ل  :)١( ل

 أو اإلنترنت تصفح في سواء الجھاز، باستخدام یتعلق ما بكل الطفل توعیة ـــــ١
 .بغیره االتصال

  . الجھاز الستخدام والمالیة الزمنیة الحدود تعدي عدم یضمن أسري نظام وضع ــــ٢
) ٢ (اإلنترنت شبكة على الدردشة مخاطر من الطفل تحمي التي البرامج تحمیل ــــ٣

  :ومنھا
 ھو www.xgate.com موقع من تحمیلھ یمكن الذي XGate برنامج أـــــ

 ویمكنھ الدردشة، بغرف المتعلقة الطفل أنشطة یراقب والذي اإلنترنت ألمان وسیلة
 غرف أحد على الطفل بھا یقوم معینة محادثة ینھي أن ــــ المثال سبیل على ــــ

 . األم أو باألب الخاص المحمول التلیفون عبر الدردشة
 موقع من تحمیلھ یمكن الذي Crisp Thinking برنامج ــــ ب

www.crispthinking.com شركة قامت والتي Crisp كوسیلة یرهبتطو 
  .السیئة المحتویات ضد ووسیلة الطفل حمایة وسائل من
 وعنوانھ اإلنترنت عبر باألمان خاصًا جزءًا یضم وھو Childnet موقع ـــــ ج

 مساعدة یحاول وھو www.childnet-int.org/blogsafty ھو اإللكتروني
 .اإلنترنت شبكة على ألطفالھم االجتماعي بالنشاط درایة على یظلوا أن على اآلباء

ع مشاه ع ـ ي مقا حلة ه في You Tube) ( لفي   : لم

) You Tube( الـــ مثل فیدیو مقاطع على تحتوي التي المواقع نجاح ظاھرة تعتبر
 الفیدیو واقعم أن فیھ شك ال ومما الجدیدة، الوسیلة بھذه الناس إعجاب إلى تشیر
 األبناء یستطیع حیث الفرص، من جدیدة مجموعة لألبناء توفر اإلنترنت شبكة على
 عمل خالل من واألفالم الموسیقى عالم إلى الدخول ھذه الفیدیو مواقع خالل من

 عبر لھا الترویج على القدرة لدیھم أن كما المنزل، داخل بھم الخاصة الفیدیو مقاطع
 عندما أحدھما أو والدیھ استشارة على الطفل تشجیع غيینب لذا المواقع، ھذه

 ألبنائھم یشرحوا أن اآلباء وعلى المواقع، ھذه أحد على الئق غیر محتوي یصادفھم
  ).٣ (المقاطع ھذه مشاھدة في الخطأ أسباب

حلة ه في آلبا  ية لم تي لعم  كثي م العتبا في ُِخ  ثما ي

 :منها

                                           
حقوق الطفل في الشریعة اإلسالمیة والنظام السعودي والمواثیق الدولیة   ــــ عبد القادر ) ١(

 .، العبیكان للنشر٢٠٨، ٢٠٧الشیخلي ـــــــ جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة ـــــ ص
)

٢
 .١٢٠ ،١١٩كیف نربي أبنائنا في زمن االنفتاح اإلعالمي؟ ص) 

)
٣

 .١٢٢، ١٢١كیف نربي أبنائنا في زمن االنفتاح اإلعالمي؟ ص ) 

http://www.xgate.com/
http://www.crispthinking.com/
http://www.childnet-int.org/blogsafty
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M  E  D :وأھمھا تقوى اهللا تعالى قال تعالى: خذ بأسباب صالح األبناءاأل_ أ

   R  Q  P  O  N  M  L   K  J  I  H  G   FL )
١(.  

  .وكرب وھم ضیق كل من للنجاة سبب فإنھما: والدعاء االستغفار _ ب
  .الغرب بطریقة ولیس والسنة القرآن بطریقة تربیتھم إحسان في الجھد بذل _ ج
 َبرُّوا: " وسلم علیھ اهللا صلى لقولھ أمواتًا أم أحیاًء أكانوا سواء الدینالو بر _ د

  ).٢" (ِنَساُؤُكْم َتِعفُّ َوِعفُّوا َأْبَناُؤُكْم، َتَبرُُّكْم آباَءُكْم
 الدعاء في االستمرار مع الصبر بمعنى: وجل عز اهللا رحمة من الیأس عدم_ ه

¡  ¢  £¤  ¥  M  :تعالى لقا الصالحة باألعمال تعالي اهللا إلى والتقرب

   ©     ̈     §  ¦L )٣(.  

  ارا اطب

  ا ار  ارو اب

 الترفیھ أنواع من كنموذج اإلسالمیة الشریعة في اإللكترونیة األلعاب حكم ھنا أتناول
 ثم ة،اإللكترونی األلعاب مفھوم بیان: خالل من ذلك وبیان نحوھا، الطفل ینجذب التي
  .اإلسالمیة الشریعة في بالشطرنج األطفال لعب حكم ثم فیھا، الشرع حكم بیان

ي: ال  نية أللعا تع  في شعبیة األكثر الحدیثة األلعاب من نوع ھى :إللكت

 تلعب والتي" الحاسوب ألعاب الفیدیو، ألعاب "التلفاز شاشة على تعرض والتي العالم
 المخصصة اإللكترونیة األلعاب قاعات في أو بھا خاصةال التحكم حوامل على أیضًا

  ).٤ (لھا

ي لعا نا كما ــــلفي   :)٥(منها كثي ـــ سابقا ك

  )          Action games (الحركة ألعاب ــــ١
  )Adventure games (المقامرة ألعاب ـــــ٢   
  )    (Role play games  الدور لعب ألعاب ــــ٣
  ) (play Station  یستیشنالبال ــــ٤ 

                                           
)

١
 ).٩(سورة النساء اآلیة ) 

)
٢

،  ٢٩٩ص١من اسمھ أحمد ج/ أخرجھ الطبراني في األوسط، واللفظ لھ، مروي عن طریق ابن عمر، باب األلف) 
 لك ابن أنس إمام الحرمین المشھور فيما/ ؛ وأخرجھ أبو نعیم في حلیة األولیاء وطبقات األصفیاء، باب)١٠٠٢(رقم

 ٣٣٥ص٦حدیث غریب من حدیث مالك عن أبي الزبیر تفرد بھ علي ابن قتیبة، ج: ، وقال...."البلدین 

 ).٤٥(سورة البقرة اآلیة ) ٣(
، رسالة ماجستیر في علوم اإلعالم " أثر األلعاب اإللكترونیة على السلوكیات لدى األطفال) " ٤(

 .بتصرف. ١١٩، ص٢٠١٢ـــ ٢٠١١قویدر مریم / واالتصال إعداد
 . بتصرف١٢٣، ١١٩ص" أثر األلعاب اإللكترونیة على السلوكیات لدى األطفال) " ٥(
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 خاللھا من المتعة وتحصیل لتنوعھا األطفال یفضلھ مما وغیرھا األلعاب ھذه        
  .                  اإلنترنت شبكة عبر

نية األلعاب للع حك :ثانيا                     :لش في إللكت

 ھذه تعتبر لذلك الكثیرة عصرال نوازل من مستجدة نازلة اإللكترونیة األلعاب تعتبر
 تلك یصرف بما تقترن لم ما اإلباحة فیھا األصل یكون التي األشیاء من النازلة
 من شكل اإللكترونیة األلعاب أن على بناًء اإلباحة ھذه وتقریر آخر، حكم إلى اإلباحة
  .المباحة بالوسائل المباحة اللذة وتحصیل النفس عن الترویح أشكال

   الشرعیة؛ للـضوابط ضمنًا الترویح كون یشترط اإللكترونیة لعاباأل استخدام وفي
  :منھا كثیرة) ١(الفقھاء ذكرھا التي الشرعیة والضوابط اإلباحة، أصل على لیبقى

  .المروءات ذوو عنھا یترفع دناءة اللعب في یكون أال ـــــ١
  .حرام فھذا حیوان أو إلنسان ضرًرا تضمن فإن ضرًرا اللعب یتضمن أال ـــــ٢
 ھذه عن شغلھ فإن واجبة مھمات عن أو آخر فرض أو صالة عن اللعب یشغل أال ــــ٣

  .َحُرَم وأمثالھا األمور
  .المحرمات من ونحوه الكاذب الحلف إلى  اللعب یؤدي أال ــــ٤ 

 في باجتنابھ اهللا أمر الذي المیسر من ألنھا قمار؛ فیھا لعبة على اللعب یشتمل أال ــــ٥

!  "  #  $  %       &  '  )  (   *  +  ,  -  M  :ىتعال قولھ

  =  <   ;   :  9  8  7  6  5  4  3    2  1  0  /  .

  F  E   D  C  BA  @  ?   >L )٢(.  

ي     لسما  لعل حك في لمنج صالح محم لشيخ فت في جا ما ه ي

فال نية أللعا باستعمال باللع لأل  لفت في لمتع نتشلم إللكت

 المباحة الّلذة وتحصیل الّنفس عن الترویح یمنع ال اإلسالم بأن: )٣()٢٨٩٨(ق

 شرعّي واجب عن تصّد لم إذا اإلباحة األلعاب ھذه مثل في واألصل المباحة بالوسائل

                                           
؛ حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر للدردیر ٢٦٩ص٦بدائع الصنائع للكاساني ج) ١(
مغني البن ؛ ال٣٤٧ص٦معرفة معاني ألفاظ المنھاج للشربیني ج ؛ مغني المحتاج إلى١٦٦ص٤ج

؛ السیل الجرار للشوكاني ٥٦٨ص٧؛ المحلى باآلثار البن حزم ج١٥١، ١٥٠ص١٠قدامة ج
 .٨٧٢ص١ج
 ).٩١، ٩٠(سورة المائدة اآلیتان ) ٢(
ھا في المسابقات وأحكام" الشیخ محمد صالح المنجد / فتاوى اإلسالم سؤال وجواب إشراف) ٣(

، رقم wwwislam-qa.com  الشثري ، المصدر موقع سعد/ د" الشریعة اإلسالمیة
 .بتصرف) ٢٨٩٨(الفتوي
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- افیھ المحّرمات أكثر وما- محّرم أمر على تشتمل لم وإذا الوالدین وبّر الصالة كإقامة

  :يلي ما ل م

 وما األشرار السماء وأھل األخیار األرض أھل بین حروبًا تصور التي األلعاب -أ  
  .الكرام المالئكة في الطعن أو تعالى اهللا اّتھام من األفكار ھذه مثل علیھ تنطوي

 أو وقوة صحة یعطي علیھ المرور وأّن الّصلیب تقدیس على تقوم التي األلعاب - ب   
 تصمیم ألعاب وكذلك ذلك ونحو لالعب بالنسبة األرواح       في یزید أو روحال یعید

  .النصارى دین في المیالد أعیاد بطاقات
 تصویر على المشتملة واأللعاب الّسحرة، تمّجد أو الّسحر تقّر التي األلعاب ـــــ ج

 .عاریة  صورة ظھور فیھا الفائز جائزة تكون األلعاب وبعض المكشوفة للعورات
 بالمعشوقة النجاة على فكرتھا تقوم التي األلعاب مثل في األخالق إفساد وكذلك

  .التّنین أو الشّریر من والصدیقة والمحبوبة
 المستحیلة واألشیاء والخیاالت األوھام عالم على بتربیتھ الّطفل واقعیة إفساد ــــــ د 

 الكائنات وتصویر واقعال في لھا وجود ال التي الخارقة والقّوة الموت بعد كالعودة
  .ذلك ونحو الفضائیة

 ولو- بِعَوض فیھا المسابقة تجوز ال اإللكترونیة األلعاب ھذه أّن إلى التنبیھ وینبغي
 تعالى واهللا. الجھاد في بھ یتقوى فیما وال الجھاد، آالت من لیست ألنھا- مباحة كانت
 .أعلم

فال لع :ثالثا نج أل يعة في بالش   .ةإلسالمي لش

 الشطرنج تعریف بعد یأتي ، اإلسالمیة الشریعة في الشطرنج األطفال لعب حكم وإیراد
  :حكمھ ثم واالصطالح اللغة في

نج ـ ال للغة في لش   :الص

 المشاطرة من مأخوذ معرب فارسي لفظ كسرھا، أو الشین بفتح :للغة في نجلشَّ

 ) .١(المقاسمة وھي

نج ال في لش  مربًعا، وستین أربعة ذات رقعة على تلعب لعبة: بأنھ فُعرِّ :الص

 والخّیالة والوزیرین الملكین تمّثل قطعة وثالثین باثنتین متحاربتین دولتین صورة في
 للفوز، اتِّباُعھا یجب قواعُد ولھا طرفین، بین وتكون والجنود، والفیلة والقالع
  ).٢"(جشطرن مباراة "الملك قتل ھو األساسّي اللُّعبة وھدف

  

                                           
) الشین(؛ المعجم الوسیط  باب٣٠٨ص٢ج) الشین(لسان العرب البن منظور فصل) ١(
 .٤٨٢ص١ج
 .١٢٠٠، ٩٢٨ص٢معجم اللغة العربیة المعاصرة ج)  ٢(
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فال لع حك ـ  نج أل يعة في بالش   :إلسالمية لش

 القمار وجھ على كان أو ظاھرًا أو باطنًا یجب عما شغل متى بالشطرنج اللعب إن
 بر أو الرحم صلة أو كالصالة، واجب عن شغل ولو ،)١(العلماء باتفاق حرام فإنھ

 الیمین أو كالكذب محرم ىعل اشتمل إذا وكذلك الواجبات، من ذلك غیر أو الوالدین
 اللعب ذلك في وسواء ـ إجماعًا محرم فھو المحرمات من ذلك غیر أو الكاذبة

   ـ الحاسوب جھاز على اللعب أو المعروف، بالشطرنج

فال لع كا  ما نج أل ي م ك مما خاليا بالش ها لمحا  به فاللع: غي

ه ثالثة على لفقها بي فيه مختل   :م

ه ل لم  من الفقھاء جمھور إلیھ ذھب ما وھو  بالشطرنج اللعب حرمة یرى :أل

 ،)٣"(الُحلیمي" اختیار وھو لھم قول في والشافعیة) ٢(المذھب في المالكیة
 عمر وابن طالب أبي بن علي: قال وبھ) ٦(واإلمامیة) ٥(والزیدیة) ٤(والحنابلة

 بن ومحمد وعروة وسالم القاسمو المسیب بن وسعید عنھم اهللا رضي عباس وابن
 صالح محمد الشیخ المعاصرین من أخذ وبھ ،)٧(الوراق ومطر الحسین
  .مال غیر على بالشطرنج اللعب كان إذا) ٩(الجزائري بكر أبو والشیخ ،)٨(العثیمین

ه  بسببھ یؤخر أال: األول: ثالثة بشروط بالشطرنج اللعب إباحة یرى :لثاني لم

 عن اللعب حال لسانھ یحفظ أن: والثالث. قمار فیھ یكون أال: ثانيال. وقتھا عن صالة
) ١١(لھم قول في والمالكیة) ١٠ (الحنفیة من یوسف أبو قال وبھ. الكالم في الفحش
 اللعبة على المواظبة عدم شرط مع الشافعیة من الغزالي واإلمام

                                           
؛ ١٦٧ص٤؛ الشرح الكبیر للشیخ الدردیر ج٦١٧ص١حاشیة رد المحتار البن عابدین ج)  ١(

 .١٥١ص١٠؛ المغنى البن قدامة ج١٧٨ص١٧ج بیر للماوردىالحاوى الك
 .١٦٧ص٤الشرح الكبیر للشیخ الدردیر ج) ٢(
 .١٧٨ص١٧الحاوى الكبیر للماوردى ج) ٣(
 .١٥١ص١٠المغنى البن قدامة ج) ٤(
 .٨٧٢، ٨٧١ص١السیل الجرار للشوكاني ج) ٥(
 القارىء بیروت ـــ لبنان، دار/ م، الناشر٢٠٠٤شرائع اإلسالم للحلي، الطبعة الحادیة عشرة) ٦(
 .٢٧٣ص٢ج
 .١٥١ص١٠المغنى البن قدامة ج) ٧(
محمد ابن صالح /الفتاوي الشرعیة في المسائل العصریة من فتاوي علماء البلد الحرام الشیخ) ٨(

، ١٢٥٢م،  ص١٩٩٩ه،١٤٢٠خالد ابن عبد الرحمن الجریسي، ط األولي. د/ العثیمین، إعداد
١٢٥٣. 

م، دار السالم للطباعة والنشر، ١٩٦٤أبو بكر جابر الجزائري،ط األولي/یفمنھاج المسلم تأل) ٩(
 .٢٨٢مصر، ص. القاھرة

  .٣٩٤ص٦حاشیة رد المحتار البن عابدین ج) ١٠(
 .١٦٧ص٤الشرح الكبیر للدردیر ج) ١١(
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 لمسیب،ا بن وسعید ھریرة، أبي: عن باإلباحة القول ،ونقل)٢(والظاھریة)١(بھ
  ) . ٣(األلباني الدین ناصر محمد الشیخ المعاصرین من أخذ وبھ جبیر، بن وسعید

 في نظائره مع بل الطریق في األوباش مع یلعبھ بأالَّ باإلباحة قولھم المالكیة وقید
  ).٤(عبادة عن ولھو مھم وترك إدمان بال الخلوة

 قول وھو)٥ (الحنفیة دعن المذھب وھو بالشطرنج اللعب كراھة یرى: الثالث المذھب
 قولھ حنیفة أبو وقید ،)٧(الشافعیة من" الرویاني " اختیار وھو ،)٦(المالكیة عند

  .فحرام وإال بواجب ُیِخلَّ ولم ُیداوم ولم الشطرنج العب یقامر لم بإذا بالكراھة
 حراًما، كان وإال حلھ یعتقد من مع الشطرنج لعب یكون بأن قولھم الشافعیة وقید 

  .بھا االنفراد یمكن ال معصیة على إعانة فیھ ألن

 لفقها ختال سب

یرجع اختالف الفقھاء فى حكم لعبة الشطرنج إلى عدم وجود نص شرعي في شأن 
 وأن الصحابة والتابعین اختلفوا فیھ، وأن ھذه الُلعبة یبین الحكم، ویحسم األمر،
 في حكمھ، ما بین مبیح  لذلك اختلف الفقھاءاألصل في األشیاء والتصرفات اإلباحة،

 ، تبعًا للزاویة التي ینظر منھا، والملحظ الذي یستند إلیھلھ، وكاره، وُمحرِّم، 
واألحادیث المرویة فیھ ال یصح منھا شيءــــــ كما سیأتي في موضعھ ــــــــ، ویؤید 

  .)٨(ھذا ما تقدم من أن ظھوره كان في أیام الصحابة رضوان اهللا علیھم

لة   أل

ه لة :ال ل لم   :أل

استدل أصحاب المذھب األول ـــ جمھور الفقھاء من المالكیة في المذھب،والشافعیة 
في قول لھم والحنابلة ومن وافقھم ــ على تحریم اللعب بالشطرنج بالكتاب واألثر 

  : والقیاس

                                           
 .٢٨٤ص٢؛ إحیاء علوم الدین لإلمام الغزالي ج١٧٨ص١٧الحاوى الكبیر للماوردى ج) ١(
 .٥٦٨ص٧ البن حزم جالمحلى باآلثار) ٢(
  مكتبة/م، الناشر٢٠٠٠محمد ناصر الدین األلباني، ط األولي/صحیح الترغیب والترھیب تألیف) ٣(

 .١٨١، ١٨٠ص٣السعودیة، ج.الریاض.        المعارف
 .١٦٧ص٤الشرح الكبیر للدردیر ج) ٤(
 ھذا الرأى ویقصد الحنفیة بالكراھة بناًء على. ٣٩٤ص٦حاشیة رد المحتار البن عابدین ج) ٥(

 .الكراھة التحریمیة، بینما یقصد المالكیة والشافعیة بھا الكراھة التنزیھیة
 .١٦٧ص٤الشرح الكبیر للدردیر ج) ٦(
 .٢٥٦ص٩؛ المجموع شرح المھذب ج١٧٧ص١٧الحاوى الكبیر للماوردى ج) ٧(
 .٥٦٩ص٧؛ المحلى باآلثار ج١٠٨ص٨نیل األوطار للشوكاني ج) ٨(
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ل :لكتا م ــ١ !  "  #  $  %       &  '  )  (   M  :تعالى هللا ق

-  ,  +  */  .  L )١(.  

اللة جه اآلیة الكریمة تدل على تحریم اللعب بالشطرنج والنرد قمارًا أو غیر  :ل

فكل لھِو دعا قلیلھ  قمار، ألن اهللا تعالى عندما حرم الخمر أخبر بالمعنى الذي فیھا،
إلى كثیره أوقع العداوة والبغضاء بین العاكفین علیھ، وصدَّ عن ذكر اهللا وعن 

فھو كشرب  اللعب بالشطرنج؛ ألنھ یغفل ویلھي ویصد عن الصالة فیحرمالصالة، 
فوجب إعالم الصبیان بأن ھذه اللعبة حرام وأنھا من . )٢ (الخمر، فكان حرامًا مثلھ
  .المیسر حتى ینتھوا عنھا

عن األصبغ بن نباتة عن علي ـــــ رضي اهللا عنھ ــــ أنھ مر على  :ألث م ـــ٢

ألن یمس  ؟")٣( M  ¢  ¡  �           ~    }  |  {  L   :لقوم یلعبون الشطرنج فقا

  .)"٤(جمرًا حتى یطفأ خیر لھ من أن یمسھا 

اللة جه أن لعبة الشطرنج نوع من اللھو الذي نھى اهللا عنھ، وال ریب  :ألث م ل

أنھ یلزمھ إیغار الصدور وتتأثر عنھ العداوات، وتنشأ منھ المخاصمات، فطالب النجاة 
فوجب أن ینكر الوالدان على الصغار لعبھم . )٥(ھ ال یشتغل بما ھذا شأنھلنفس

  .بالشطرنج؛ألنھ من الباطل وھو منھي عنھ

قیاس اللعب بالشطرنج على النرد، بجامع أن في كلِّ منھما صدًا : قيال ـــ٣

عن ذكر اهللا وعن الصالة ، والشطرنج أكثر إیقاًعا للعداوة والبغضاء؛ ألن العبھا 
اج إلى إعمال فكره وشغل خاطره أكثر من النرد، وألن فیھما صرف العمر إلى ما یحت

  .)٦(ال یجدي

                                           
 ).٩٠(ةسورة المائدة اآلی) ١(
 .٢٩١ص٦الجامع ألحكام القرآن للقرطبي ج) ٢(
 ).٥٢(سورة األنبیاء اآلیة) ٣(
االختالف في اللعب بالشطرنج، /الشھادات، باب/أخرجھ البیھقي في السنن الكبرى كتاب) ٤(
، ٢٨٧ص٥واللفظ لھ؛ وأخرجھ ابن أبى شیبة في مصنفھ ج) ٢٠٩٣٠(، رقم٣٥٨ص١٠ج

"  من رجال رجالھ ثقات معروفون أن إسناد" رواء الغلیل؛ وذكر األلباني في إ)٢٦١٥٨(رقم
لوروده من طریق میسرة لكنھ منقطع ؛: ثم قال"  غیر عمر وھو ابن محمد بن بكار" التھذیب 

؛ )٢٦٧٢( رقم٢٨٨ص٨ج"  فلم یدرك علیًاالنھدي أیضًا وھو ابن حبیب إنما یروى عن التابعین
نج لإلمام أبى الخیر شمس الدین محمد السخاوي وقال السخاوي في عمدة المحتج في حكم الشطر 

م، دار النوادر ٢٠٠٧ط األولى "  وھذا السند ضعیف ،لضعف األصبع ابن نباتة، والراوي: " 
 .٧١للطباعة والنشرــ بیروت، لبنان،  ص

 .١٠٨ص٨نیل األوطار للشوكاني ج) ٥(
 .١٥٢ص١٠المغني البن قدامة ج) ٦(
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ه لة: ثانيا   :لثاني لم

لس ه صحا ت س ب ــ لثاني لم ل في لمالكية لحنفية، م ي  له ق

نج للع باحة على ـ فقه م لشافعية بع ل باألث بالش   :لمعق

  : وھو فعل الصحابة والتابعین إقرارًا علیھا، وعمًال بھا ومن ذلك: ألث ــ١

 یلعبون بقوم مر السالم علیھ علي بن الحسن رأیت: قال مزاحم بن الضحاك روى ــ أ
  ).١(ذا ودع ذا ادفع: فقال بالشطرنج

 ظھره، وراء من بالشطرنج جبیر بن سعید لعب: قال الشافعي اإلمام وعن ــ ب
  ).٢"(بكذا ادفع: "قال بكذا: قال" كذا؟ دفع أیشب:" فیقول

 یلعبان عروة ابن وھشام سیرین ابن محمد كان: أیضًا الشافعي اإلمام وعن ــ ج
  ).٣(استدبارا بالشطرنج

 بھ یرى ال كان أنھ الحسن، وعن بھ، یلعب كان أنھ" الشعبي، عن وروي ـــ د
  ).٤"(بأسًا

  ).٥"(بالشطرنج یلعبان كانا اأنھم:" ھریرة وأبى الزبیر ابن وعن ــ ه

اللة جه  اللعب أقروا أنھم والتابعین  الصحابة عن المرویة اآلثار دلت :آلثا م ل

 بھ عمل وقد والتابعین الصحابة من ذكر عمن ھذا اشتھر وإذا وفعلوه، بالشطرنج
 إلى الحظر حكم من خرج وفضالئھم، األمصار علماء من عددھم یحصى ال من معھم
  ).٦(حةاإلبا

ل ــــ٢  شحذ وھى المنفعة من ذلك في لما بالشطرنج اللعب إباحة :ه لمعق

 معنى في ھو وال نص بتحریمھ یرد ولم اإلباحة األصل وألن األفھام وتذكیة الخواطر
  ).٧(علیھ المنصوص

                                           
م، ١٩٨٩عبد المعطي أمین قلعجي، ط األولى /غرى، تحقیقأخرجھ البیھقي في السنن الص) ١(
 .١٧٥ص٤ج
، ٣٢٢ص١٤عبد المعطي أمین قلعجي، ج/ أخرجھ البیھقي في معرفة السنن واآلثار ، تحقیق) ٢(

 ).٢٠١٣٥(رقم
 ).٢٠١٣٦(، رقم٣٢٢ص١٤المصدر السابق ج) ٣(
 ).٢٠١٣٨(، رقم٣٢٢ص١٤السابق ج) ٤(
، ٤٩٣ص٤یر في تخریج أحادیث الرافعي الكبیر جأخرجھ ابن حجر في التلخیص الحب) ٥(

 ).٢١٣٤(رقم
 بتصرف. ١٠٨ص٨جنیل األوطار للشوكاني ) ٦(
 .٣٢ص٦تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق ج) ٧(
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ه لة: ثالثا   :لثال لم

ه صحا لست ه ه ـــ لثال لم  لمالكية عن لق لحنفية، عن لم

ياني ية في لشافعية هة على ــــ لل نج للع ك  من بالسنة  بالش

  :منھا روایات عدة
 صلى اهللا رسول عن ــــ عنھ اهللا رضي ــ) ١(عمیر ابن جابر حدیث في جاء ـــــ١

 أربع إال سھو أو لھو فھو وجل عز اهللا ذكر من لیس شيء كل: " وسلم علیھ اهللا
 السباحة وتعلم أھلھ، ومالعبة فرسھ، وتأدیبھ الغرضین، بین الرجل مشي: خصال

)٢ ." (  
 علیھ اهللا صلى ـــــ الرسول عن عنھ اهللا رضي الجھني عامر ابن عقبة حدیث  ـــــ٢

 احتسب الذي صانعھ الجنة، نفر ثالثة الواحد بالسھم یدخل اهللا إن:" قال ــــــ وسلم
 أن من إلىَّ أحب ترموا وإن واركبوا، ارموا يوالرام ومتنبلھ، الخیر صنعتھ في

 ورمیھ زوجتھ، ومالعبتھ فرسھ، الرجل تأدیب ثالثة، إال اللھو من ولیس تركبوا،
  )".٣ (»كفرھا نعمة فھي تركھ، ثم الرمي علم ومن قومھ، عن بنبلھ

  
 واللعب اللھو من كانت وإن المذكورة الخصال أن على الحدیثان دل: الداللة وجھ
 تنقلب فالمباحات مقصده، صلح إن علیھا یؤجر بل فاعلھا اهللا یمقت وال ُتذم ال فإنھا

  ).٤(النیات بحسن طاعات

  لمناقشة

ه صحا ناق: ال نج لع بإباحة ئللقا ــ لثاني لم  صحا ــ لش

ه ل لم ي لقائل أل   :يأتي بما بالتح

                                           
ھو جابر ابن عمیر األنصاري، لھ صحبة، عداده في أھل المدینة، روى عنھ عطاء ابن : جابر) ١(

أسد الغابة البن األثیر / ینظر"  فضل الرمي" حدیث أبي رباح، جمعھ مع جابر ابن عبد اهللا في
 .٣١٠، ٣٠٩ص١ج
، ١٩٣ص٢جابر ابن عمیر األنصاري، ج/أخرجھ الطبراني في المعجم الكبیر، باب) ٢(

في الترغیب والترھیب لعبد العظیم ابن عبد القوي أبو محمد  ؛ وجّود إسناده المنذري)١٧٨٥(رقم
) ٢٠١٤(، رقم١٨٠ص٢ج" لرباط في سبیل اهللا عز وجل كتاب الجھاد الترغیب في ا" المنذري، 

 .، ط األولي، دار الكتب العلمیة ــ بیروت
: وقال) ٢٤٦٧(، رقم١٠٤ص٢أخرجھ الحاكم في المستدرك على الصحیحین، كتاب الجھاد، ج) ٣(

ھذا حدیث صحیح اإلسناد على شرط مسلم ولم یخرجاه؛ ووافقھ الذھبي في صحة الحدیث في 
استدراك الحافظ الذھبي على مستدرك الحاكم للعالمة سراج الدین عمر ابن علي :المختصر وھو

 .ه١٤١١ط األولى) ٢١٦(، رقم٥٩٥ص١المعروف بابن الملقن، ج
 محمد إسحاق محمد/التنویر شرح الجامع الصغیر لمحمد ابن إسماعیل الصنعاني، حققھ) ٤(

 .١٨٢، ١٨١ص٨ جم، ط األولى،٢٠١١الریاض دار السالم ــ/ إبراھیم، الناشر
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اللك ــــ١ على تحریم ....." قوم یلعبون الشطرنجأنھ مر على " بأثر علّي :ست

: وقیل. اللعب بالشطرنج مردود ؛ ألن إنكار علّي علیھ السالم لھا لیس ألجل حظرھا
ألنھم كانوا یستخفون في الكالم : وقیل. ألنھم سمعوا األذان وھم متشاغلون عنھا

علیھا، وعلیھ فلم یرد بتحریم اللعب بالشطرنج نص، وال ھو في معنى المنصوص 
  .)١(لیھ، فیبقى على اإلباحةع

دلت على تحریمھ؛ وألن اللعب بالشطرنج " المذكورة"بأن النصوص : عليه جي

  .)٢(أیضًا في معنى النرد المنصوص على تحریمھ
 قیاس مع الفارق؛ ألن المعول فى النرد على بأن قیاس الشطرنج على النرد: نوقش

لحمق فأشبھ األزالم، والمعول فى الحرز والتخمین المؤدى إلى غایة من السفاھة وا
إن فى : الشطرنج على الحساب الدقیق والفكر الصحیح فأشبھ المسابقة، أیضًا

   .)٣( الشطرنج تدبیر الحرب فأشبھ اللعب بالحراب والمسابقة بالخیل

اللك ـــــ٢ أصح ما في الشطرنج قول علي ــ رضي :" بقول اإلمام أحمد :ست

  .)٤" (صد عن ذكر اهللا تعالى وعن الصالة فأشبھ اللعب بالنرداهللا عنھ ــ وألنھ لعب ی

ق بأن ما جاء عن الصحابة، لیس فیھا أثر متصل صحیح، وأن ھذا األثر ال  :ن

 ال یفید التحریم ولو سلمنا بصحة األثر فإنھ. )٥(یثبت عن علي، وأن األثر منقطع
  .)٦(جزًما، إنما یفید مجرد اإلنكار على االشتغال بھذا اللھو

ه صحا ناق: ثانيا ل لم نج، لع يبتح لقائل ــــ أل  صحا لش

ه   :يأتي بما ـــ  تهبإباح لقائل لثانى لم

اللك ــ١ ية باآلثا: ست  للع باحة على لتابعي لصحابة ع لم

نج   :يأتي لما بها؛ مسل غي بالش

ح ب لضحا ث ـ  أن : اك وإن كان ثقھ، فقد ذكر السخاويأن الضح: م

روایتھ عن الصحابة ُتُكِلم في روایتھ عن الصحابة، بأنھ لقى جماعة من التابعین، 
  .)٧(ولم یشافھ أحدًا من الصحابة، ومن زعم أنھ لقى ابن عباس فقد َوَھْم

                                           
 .١٧٩ص١٧الحاوى الكبیر للماوردى ج) ١(
 .١٥٢ص١٠المغنى البن قدامھ ج) ٢(
 .١٥٢ص١٠؛ المغني البن قدامة ج١٨٧ص١٧الحاوي الكبیر للماوردي ج) ٣(
 .١٥١ص١٠المرجع السابق ج) ٤(
 ).٢٦٧٢(، رقم٢٨٩، ٢٨٨ص٨إرواء الغلیل في تخریج أحادیث منار السبیل لأللباني ج) ٥(
السید عبد اهللا / رایة في تخریج أحادیث الھدایة ألبي الفضل أحمد ابن حجر العسقالني، حققھالد) ٦(

 .٢٤٠ص٢دار المعرفة ـ بیروت، ج/ھاشم الیماني، الناشر
 .٨٤، ٨٣عمدة المحتج في حكم الشطرنج للسخاوي ص) ٧(
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  ب ـ وما روى أن الشعبي كان یلعب بالشطرنج غیر ثابت، ولو ثبت لحمل على أنھم 
  .)١(یعلموا النھي وأغفلوا النظر وأخطأوا فیھلم 

ج ــ إن ما ورد من نسبة ھذه اآلثار إلى الصحابة في أنھم لعبوا الشطرنج أو أقروا 
علیھ، لم نقف على سنٍد صحیح إلیھ، وما ورد عن التابعین كلھا آثار ضعیفة ال حجة 

ین حرموه فیھا على إباحة الشطرنج، ولو فرضت أنھا زلة صدرت من أحدھم فالذ
  . )٢(وكرھوه من الصحابة والتابعین والعلماء المقتدى بھم أكثر وأكثر

بأن لعب الشطرنج مباح لما فیھ منفعة من تشحیذ الخاطر وتذكیة األفھام، : ــ قولكم٢
غیر مسلم بھ؛ ألنھا منفعة مغلوبة تابعة والعبرة للغالب في التحریم أال ترى فى قولھ 

M  ¹   :تعالى  ̧   ¶  µ  ´   Á   À  ¿  ¾  ½         ¼  »  º

  ÄÃ  ÂL )اعتبار الغالب في التحریم، وھل ُرِئَي من یلعب بالشطرنج ُیصلي )٣ ،

فضًال عن الجماعة، وإن صلى فقلبھ متعلق بھ فكان في إباحتھ إعانة الشیطان على 
  .)٤(اإلسالم والمسلمین

جح    :لمسألة في ل

ه ع بع نج للع حك في اقشتهامن لته لفقها م  يب فإنه بالش

ه صحا ليه ه ما جحا لى ل لم  القائلون  ـــ لفقها جمه ــ أل

بتحریم اللعب بالشطرنج  خاصًة للصغار، وأنھ ال یقتصر تحریمھا على اشتمالھا على 
ر التماثیل فحسب بل یشمل غیرھا من المحرمات التي یتبع فعلھا صد القلب عن ذك

  . اهللا وعن الصالة
وال فرق ھنا بین لعب الصبیان بھا على األرض،أو الطاوالت، أو على جھاز 

 MÖ  Õ  ÔÓ  Ò  Ñ  Ð  ÏL : ، لقولھ تعالى"شبكة اإلنترنت"الحاسوب 
بعوض وبدون عوض، للتسلیة أو لغیر ذلك؛ إذ المفسدة المترتبة على اللعب بھا  ،)٥(

لین كما ال یجمع بین مختلفین، وأما على القول واحدة، والشرع ال یفرق بین متماث
بعدم التحریم فاألمر واضح، والقول بتحریم الشطرنج فضًال عن كونھ المأثور عن 
الصحابة فھو األورع واألحوط للدین، فشيء اختلف العلماء فیھ بین محرم وكاره ال 

                                           
ادة ــــ مصر، ط المنتقى شرح الموطأ ألبي الولید سلیمان ابن خلف القرطبي، مطبعة دار السع) ١(

 .٢٧٨ص٧ه،  ج١٣٣٢األولى 
 .٨٣عمدة المحتج في حكم الشطرنج للسخاوي ص) ٢(
 ).٢١٩(سورة البقرة جزء من اآلیة) ٣(
 .٣٢ص٦تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق ج) ٤(
 ).٣٢(سورة یونس جزء من اآلیة) ٥(
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ه من ینبغي لعاقل أن یقدم على تعاطیھ وبخاصة مع اشتمالھ على ما تقدم ذكر
  .المفاسد

وعلیھ یعتبر لعب الشطرنج من الباطل وال یحب اهللا الباطل، ویجب على الوالدین 
إعالم الصبیان أن ھذا حرام وأنھ من المیسر وھو القمار حتى إذا بلغ الصبیان؛ 
علموا أنھ قد أنكر علیھم الوالدین، وقد أعلموھم أنھ حرام؛ حتى ینتھوا عنھ، وإال 

  .     ا بھ فما أنكر علینا أحدقال الصبیان قد لعبن
في حكم لعب ): ٣٩٠٠(في الفتوي رقم" ١ویؤید ذلك ما ذھبت إلیھ اللجنة الدائمة ــــ

  ؟)١(الشطرنج إذا كان القصد من لعبھ التسلیة واختبار الذكاء
 ال یجوز لعب الشطرنج ألي غرض كان، سواء أكان بعوض أو بغیر عوض؛ لما 

وباهللا التوفیق، وصلى اهللا على نبینا محمد وآلھ . یرةیترتب علیھ من المفاسد الكث
  .وصحبھ وسلم

  اس اطب

  ازون راق د ام ول طر ن اطل ظ

یعتبر تنازع الزوجین على حضانة األطفال بعد التفریق بینھما أو بعد حدوث الطالق 
 التي تترك آثارًا سیئة في من أشد الحاالت التي یواجھھا األطفال، ومن أكثر الحاالت

نفوسھم ومجري حیاتھم عندما یرون الخالفات العمیقة والحادة والمحتدمة بین األب 
واألم، ویجھل اآلباء واألمھات أو یْنَسون التأثیرات السیئة لھذه الخالفات في تنشئة 

عي  والس،)٢(االنحرافات السلوكیة لدى األطفال : أطفالھم وفي مستقبلھم، والتى منھا
  ، )٣(وراء كل ما ھو عصري من اإلنترنت والتلفاز والجوال وغیر ذلك من التقنیات 

                                           
صالح / الشیخیة واإلفتاء، بكر أبو زید،اللجنة الدائمة للبحوث العلم/  تألیف١فتاوي اللجنة الدائمة ـــ ) ١(

أحمد ابن عبد /عبد العزیز ابن عبد اهللا ابن باز، عبد العزیز آل الشیخ، جمع وترتیب/ ابن الفوزان، الشیخ
 .٢١١ص١٥ج الرزاق الدویش،

عالء الدین زعتري، أمین الفتوي / مقاصد الشریعة ودورھا في الحفاظ على حقوق الطفل الدكتور الشیخ) ٢(
 ١٠ ــــ٩ـ وزارة األوقاف  ـــــ سوریة، بحث مقدم إلى مؤتمر كلیة الشریعة ـــ دمشق ـــ سوریا ــ

 .١٩صم، ٢٠٠٨ تموز١٣ ــــ١٢ه، ١٤٢٩رجب
اإلحكام لألشیاء، وفي : واإلتقان. أْحَكمھ، وإتقانھ إحكاُمھ: مأخوذة من أتقن الشيء: التقنیة في اللغة_ أ) ٣(

یعني أن مقابلتھ الحسنة بالثواب والسیئة )  ٨٨:( النمل MÝ  Ü  Û   ß  Þ       áà L   :التنزیل العزیز

وإتقانھ لھا، وإجرائھ لھا على قضایا الحكمة أنھ عالم بما یفعل العباد  من جملة إحكامھ لألشیاء: بالعقاب
أحسن : نالطبیعة، والرجل الحاذق، وأتق:  والِتقن بالكسر،وبما یستوجبون علیھ، فیكافئھم على حسب ذلك

؛ فتح ٧٣ص١٣ج) ـــ فصل التاء باب النون(لسان العرب البن منظور / ینظر. كَل شيء خلقُھ، وأوثقھ
) باب النون ـــ فصل التاء(المحیط  ؛ القاموس٣٨٧ص٣؛ تفسیر الزمخشري ج١٨٠ص٤القدیر للشوكاني ج

  .١١٨٣ص
ت من جھة سرعة الحفظ، وجودة أحكام المعلوما: یقصد بتقنیة المعلومات: التقنیة اصطالحًا_      ب 

الوصول إلى المعلومات، وسھولة التعامل معھا، وسھولة تبادل المعلومات بین المتعاملین  التخزین، وسرعة
عبد / د) " اإلنترنت(الحاسب اآللي وشبكة المعلومات" األحكام الفقھیة للتعامالت اإللكترونیة / ینظر.  بھا

 .٢٠م، ص٢٠٠٤ه ــــ ١٤٢٤دار الوراق للنشر والتوزبع، ط األولى / الرحمن ابن عبد اهللا السند، الناشر
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  .باستخدام خاطئ ، وفضول قاتل، وتقلید أعمي دون رقیب علیھم أو توجیھ بنَّاء
لذلك كان حق الطفل في الحضانة حرصًا علیھ من التشتت الذھني والعقلي، وما ینتج 

ر صیدًا سھًال للتقلید األعمى لوسائل اإلعالم عن ھذا التشتت من كون الطفل یصی
الحدیثة بأنواعھا، وسلبیاتھا التي تغزو عقول أطفالنا، وتحط من أخالقھم، وتعرقل 

  .سیر حیاتھم كما ینبغي أن یكون
وقد قررت الشریعة اإلسالمیة أن حق الحضانة للطفل ھو أحد لوازم الحیاة الزوجیة 

بًا، وھذا اإلیجاب إنما ھو بیان للحكمة من تشریع إذ یباشره الزوجان أو أحدھما وجو
الحضانة؛ حیث شرعت الحضانة لتحصیل مصلحة الطفل المحضون، ویتحقق ذلك 

  .بكفالتھ ورعایتھ
فال خالف بین أحد من األمة في إیجاب :"  وفي ذلك یقول ابن رشد ـــ رحمھ اهللا ــــ

قرًا إلى من یكفلھ ویربیھ حتى كفالة األطفال الصغار؛ ألن اإلنسان ُخلق ضعیفًا مفت
الصغیر دون  ینفع نفسھ ویستغني بذاتھ، فھو من فروض الكفایة ال یحل أن یترك

  .)١(" وإذا قام بھ قائم سقط عن الناس. كفالة وال تربیة حتى یھلك ویضیع
وبناًء علیھ كان توجیھ الشریعة اإلسالمیة في حفظ الطفل وصونھ من الضیاع وغیره 

  :ھمھابأمور كثیرة أ

فل لمصلحة تحقيقا لأل لحضانة منح ـ١   :ل

 أو كان ذكرًا (ولٌد ولھما الزوجان افترق إذا باتفاق) ٢ (الفقھاء إلیھ ذھب ما وھو 
  :والمعقول والسنة بالكتاب ذلك على واستدلوا. الشروط فیھا توافرت إذا ـــ) أنثى

  £  ¤  M¢  ¡  �~  }   |  {  z :تعالى قولھ: الكتاب من أــــــ
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اللة جه  أزواجھن، من أوالد لھن الالتي المطلقات أن على الكریمة اآلیة دلت: ل

 لم إذا منھا الولد بانتزاع تضار فال وشفقتھن، حنوھن لفضل الولد، بحضانة أحق ھن
  ).٤ (تتزوج

                                           
 .٥٦٤ص١المقدمات الممھدات البن رشد ) ١(
؛ الكافي في فقھ أھل المدینة ٢٢٩ص٢تحفة الفقھاء لمحمد بن أحمد عالء الدین السمرقندي ج) ٢(

لحسین یحیي ؛ البیان في مذھب اإلمام الشافعي ألبي ا٦٢٤ص٢عبد البر ج ألبي عمر یوسف ابن
؛ السیل ٣٢٣ص١٠؛ المحلي البن حزم، ج٢٣٨، ٢٣٧ص٨؛ المغني ج٢٧٨ص١١العمراني ج

 .٥٨٤ص٢ج ؛ شرائع اإلسالم للحلي، ٤٥٥ص١الجرار للشوكاني، ج
 ).٢٣٣(سورة البقرة جزء من اآلیة ) ٣(
 .١٦٠ص٣الجامع ألحكام القرآن للقرطبي ج) ٤(
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 النَِّبيَّ َأَتِت اْمَرَأًة َأنَّ:" العاص ابن عمرو ابن اهللا عبد عن روي ما: السنة من ــــــ ب
 َوِحْجِري ِوَعاًء، َلُھ َبْطِني َكاَن َھَذا اْبِني ِإنَّ اِهللا، َرُسوَل َیا: َفَقاَلْت َوَسلََّم َعَلْیِھ اُهللا َصلَّى

 َلْم َما ِبِھ َأَحقُّ َأْنِت: " َقاَل ِمنِّي؟ َیْنِزُعُھ َأنَُّھ وُهَأُب َوَزَعَم ِسَقاًء، َلُھ َوَثْدِیي ِحَواًء، َلُھ
  ).١ " (َتْنِكِحي

اللة جه  األب أراد إذا ولدھا بحضانة أحق األم أن على الشریف الحدیث دل: ل

 استحقاقھا تقتضي بھا اختصت صفات المرأة ھذه ذكرت وقد منھا، انتزاعھ
 على تنبیھ ففیھ ، لھا وحكم ذلك، على ــ  ـــ وأقرھا ولدھا، بحضانة وأولویتھا

 في مستقرة األحكام إثبات في المعتبرة والمعاني العلل وأن للحكم، المقتضي المعنى
  ). ٢ (السلیمة الفطرة

ل ـ    : جهي م لمعق

 ذلك على وقدرتھن لرفقھن، األمھات إلى الحضانة حق جعل الشرع إن: األول  
 من ذلك في فتحمل الولد على األب من وأشفق أحفى ماأل ولكون البیوت؛ بلزوم

 لھم، واالحتیاط الولد، منفعة زیادة إلیھا ذلك تفویض وفي األب یتحملھ ال ما المشقة
  ). ٣ (إلیھم والنظر
 ألن المحضون؛ الطفل مصلحة تحقیق ھو لألم الحضانة منح من الغرض إن: الثاني

 مطلقًا، األبوین أحد تخییر وال مطلقًا، ناألبوی أحد تقدیم في عام نص لھ لیس الشارع
 القائم المحسن العادل البر على كذلك یكون من ُیقَدم ال والتفریط العدوان مع بل

  ). ٤ (بالواجب

  :لحاضنة في ألمانة شت: ثانيا

 یتأتى ال وھذا ورعایتھ، الطفل صیانة منھا والغرض الوالیات، من الحضانة كانت لما
 بحصول اعتبارًا الحاضن، في األمانة الفقھاء اشترط لذلك، أھًال حاضنال كان إذا إال

  .واألْخَیر واألصوب واألصلح لھ دینیًا األنفع وتقدیم ضیاعھ، وعدم للولد، المصلحة

 أو لفاسق حضانة فال الحاضنة، في األمانة اشتراط: لى )٥( لفقها ه عليه

 والدین لألمانة یرجع الحضانة في رتیبالت في العبرة أن بدلیل ثقة، غیر أو فاسقة

                                           
حدیث : ـــ، وقالد اهللا ابن عمرو ابن العاص ـــ أخرجھ أحمد في مسنده، واللفظ لھ، مسند عب) ١(

/ ؛ وصححھ الحاكم في المستدرك على الصحیحین، كتاب)٦٧٠٧(، رقم٣١٠،٣١١ص١١حسن، ج
ھذا حدیث حسن صحیح اإلسناد، ولم یخرجاه، : الطالق بسم اهللا الرحمن الرحیم، وقال

 ).٢٨٣٠(، رقم٢٢٥ص٢ج
 ٣٣٠ص٢سبل السالم للصنعاني ج) ٢(
؛ زاد المعاد في ھدي ٢٣٩، ٢٣٨ص٨؛ المغني البن قدامة ج٢٠٧ص٥وط للسرخسي جالمبس) ٣(

  .٣٩٢ص٥خیر العباد البن القیم ج
 .١٣٢ص٣٤مجموع الفتاوي البن تیمیة ج) ٤(
؛ ٢/٥٢٨؛ الشرح الكبیر للدردیر وحاشیة الدسوقي ٢١٢، ٢٠٨/ ٥المبسوط للسرخسي ) ٥(

 . ٨/٢٣٧ ؛ المغني البن قدامة١٨/٣٢٤المجموع شرح المھذب
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 بھ والمراد تؤتمن، ال الفاسقة أن كما النسبیة، القرابة قبل المحضون بشؤون والقیام
 واللھو والزنا والسرقة، بالشرب، كاالشتھار بھ، المحضون یضیع الذي الفسق

 أو الحاضن من الحال مستور أما منزعھ، على الطفل ینشأ أن یؤمن فال المحرم،
  .الحضانة لھ فتثبت لحاضنةا

 العدالة الحاضن في اشترط ولو:" قال حیث القیم ابن الشرط ھذا اعتبار في وخالف
 قام حین من یزل ولم العنت، واشتد األمَّة، على المشقة ولعُظمت العالم، أطفال لضاع

 مع الدنیا، في أحد لھم یتعرض ال بینھم الفساق أطفال الساعة تقوم أن إلى اإلسالم
 بفسقھ؟ أحدھما أو أبویھ من الطفل انتزاع اإلسالم في وقع ومتى. األكثرین ونھمك

 على واألعصار األمصار سائر في المتصل العمل واستمرار والعسر الحرج في وھذا
 یمنع لم ــ  ـــ  النبي وألن ،)١" (النكاح والیة في العدالة اشتراط بمنزلة خالفھ
 مولیتھ، تزویجھ من وال لھ، وحضانتھ ابنھ ةتربی من فاسقًا الصحابة من أحدًا

 یضِیعھا، وال البنتھ، یحتاط فإنھ الفساق، من كان ولو الرجل بأن شاھدٌة والعادة
  .المعتاد إلى بالنسبة قلیل فھو ذلك، خالف ُقِدر وإن بجھده، لھا الخیر على ویحرص

 ممن اربأق صاحب المحضون كون حال في الشرط ھذا اعتبار رجحان لي یبدو لذلك
 قرابتھم عن النظر بغض للطفل واألصون فاألعدل األعدل فیقدم حضانتھ، یسعھم

 كانوا إن األخ على الخال أو الشقیق األخ على ألم األخ أو الجد، على العم فیقدم منھ،
 فیھم ولیس القرابة، محدود كان إن أما بالفسق، یتصف وغیرھم بالعدالة متصفین

 تضرر إذا إال الشرط ھذا اعتبار عدم إلى تدعو رورةالض فإن بالعدالة، یتصف من
 تربطھ قرابة ال المسلمین أفراد من فرد یحضنھ بأن ولو اعتباره، فیلزم المحضون،

 الخمر كشرب الظاھر الفسق العدالة بعدم المراد ألن متاح؛ الشرط ھذا وتطبیق بھ،
  .ورةالضر باب من العدل إلى فیضم الحال مستور أما الفواحش وارتكاب

 والصبي القرآن، وتعلمھ المكتب، في تتركھ األم كانت فإذا:" القیم ابن یقول ذلك وفي
 وال تخییر بال بھ أحق فإنھا ذلك، من یمِكنھ وأبوه أقرانھ، ومعاشرة اللعب یؤثر

 وعطلھ، الصبي في ورسولھ اهللا بأمر األبوین أحد أخل ومتى العكس، وكذلك قرعة،
  ).٢"(بھ وأولي أحق فھو لھ، مراع واآلخر

  ادس اطب

ل دطد ا ن ا و ن با طوا  

 السوء، أقران ومصاحبة واللعب، البطالة یؤثر العقل، ضعیف الصغیر أن المعلوم من
 عن یصونھ لمن یدفع أو أبویھ ألحد اختیاره إلى یلتفت ھل حضانتھ، مدة انتھت فإذا

  اإلعالم؟ وسائل ومخاطر والبطالة اللعب

                                           
 .٤١٢ص٥زاد المعاد البن القیم ج) ١(
 .٤٢٤ص٥ زاد المعاد البن القیم ج)٢(
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 في واختلفوا الوالدة، منذ تبدأ الصغار على الحضانة: أن على) ١ (الفقھاء اتفق
 ثالثة على الزوجین افتراق حال الصغار على النساء حضانة فیھ تنتھي الذي الوقت
  :مذاھب

ه ل لم ) ٣(والظاھریة) ٢(الحنفیة من الفقھاء جمھور یرى: أل

 عن یستغني حتى تظل الذكر على النساء ةحضان أن): ٥(واإلمامیة)٤(والزیدیة
 الغالب ألن سنین؛ بسبع ذلك وقدر وحده، ویلبس ویشرب فیأكل لھ النساء رعایة

  .سنین تسع وقیل السن، ھذه في الحضانة عن االستغناء
 في كما السن، أو االحتالم أو بالحیض تبلغ حتى قائمة األنثى على الحضانة وتظل
 أحق فإنھن والجدة األم غیر أما الجدة، أو األم ضنةالحا كانت إن الروایة ظاھر

  . سنین بتسع وقدر تشتھي، حتى بالصغیرة

ه  بلوغھ إلى تستمر الذكر على النساء حضانة أن: المالكیة یرى: لثاني لم

 بالنسبة الحضانة أما المشھور، على مجنونًا أو مریضًا ولو بالبلوغ حضانتھ وتنقطع
  ).٦(بھا الزوج ودخول ھازواج إلى فتستمر لألنثى

 سن بلغ إذا المحضون یخیر أنھ إلى: والحنابلة) ٧ (الشافعیة یرى: الثالث المذھب
  ).٨ (التمییز

 التمییز حتى المحضون على الحضانة تستمر أنھ: الشافعیة یرى: لتخيي كيفية ما

 ثمان أو سنین بسبع وقدر ـــــ التمییز حد بلغ فإذا أنثي، أو المحضون كان ذكرًا
 واختار عاد وإن إلیھ، دفع أحدھما اختار فإن وأمھ، أبیھ بین یخیر فإنھ ــــ غالبًا

 بعد فیھ المحضون رأى یتغیر أو الحاضن، حال یتغیر قد ألنھ إلیھ؛ نقل الثاني
 األم عند یجعل فإنھ تمییزه، قلة سببھ أن یظن بحیث منھ ذلك كثر إن إال االختیار،

  ).٩ (بینھما أقرع معًا اختارھما فإن. شفقأ ألنھا اختیاره؛ ویلغى
 أحد عند اإلقامة على یجبر فال یكفلھ عمن الستغنائھ نفسھ أمر ولي رشیدًا بلغ فإذا

 تكون أن فاألولي رشیدة وبلغت أنثى كانت وإن.  لیبرھما یفارقھما أال واألولي أبویھ،

                                           
؛ التنبیھ في الفقھ الشافعي ٢/٢٥٨؛ المدونة لإلمام مالك ٦٤٩/ ٥البنایة شرح الھدایة للعیني ) ١(

 .٨/٢٣٩؛ المغني البن قدامة ٢١١للشیرازي ص
 .٦٤٩/ ٥البنایة شرح الھدایة للعیني ) ٢(
 .١٥٧ص١٠ى باآلثار البن حزم جالمحل) ٣(
 .٤٥٣ص١السیل الجرار للشوكاني ج) ٤(
 .٣٨ص٣شرائع اإلسالم للحلى ج) ٥(
 .٢/٢٥٨المدونة لإلمام مالك ) ٦(
 .٢١١التنبیھ في الفقھ الشافعي للشیرازي ص) ٧(
 .٨/٢٣٩المغني البن قدامة ) ٨(
 .٢٣١/ ٧نھایة المحتاج إلي شرح المنھاج للرملي ) ٩(
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 عن أبعد ألنھ عین؛مجتم كانا إن وبینھما مفترقین، كانا إن تتزوج حتى أحدھما عند
  .الغالم في قیل الذي التفصیل ففیھا: رشیدة غیر بلغت وإذا التھمة،

   :ـــ هللا حمه ـــ حم إلما عن لتخيي كيفية ما

 یكون أن ذلك بعد أبواه اتفق فإن السابعة سن یبلغ حتى حاضنتھ عند یكون الذكر _ أ
 فكان بینھما الحاكم خیره تنازعا وإن إلیھما، حضانتھ في الحق ألن جاز؛ أحدھما عند
 یختار أنھ علم فإن فساد، من السالمة مع یكون إنما والتخییر منھما، اختار من مع

 ذلك ألن شھوتھ؛ بمقتضي یعمل لم للتأدیب اآلخر ویكره فساد من لیمكنھ أحدھما
 أھًال لیس من ألن الحضانة؛ أھل من لیس أبویھ أحد كان إذا یخیر وال. لھ إضاعًة

 من إلى لحاجتھ األم إلى رد عقلھ زال ثم أباه اختار وإال كعدمھ، وجوده للحضانة
  .لكالمھ حكم ال ألنھ اختیاره؛ وبطل كالصغیر یتعھده

 البلوغ، إلى وجوبًا األب عند تكون وإنما تخیر، ال سنین سبع بلغت إذا األنثى _ ب
 ألن بحضانتھا؛ األم رعتتب ولو وجوبًا، الزفاف إلى أیضًا عنده تكون البلوغ وبعد

 تكون أن فوجب منھ، تخطب وإنما لھا، أحفظ واألب الحفظ، الحضانة من الغرض
 علیھا یؤمن ال لآلفات معرضة لكونھا الفساد دخول من علیھا لیؤمن نظره تحت

  ).١(لغرتھا لالنخداع
  

لة   أل

ه لة: ال ل لم  وافقھم ومن والظاھریة الحنفیة من الفقھاء جمھور استدل: أل

 وعلى النساء، رعایة عن یستغني حتى تظل الذكر على النساء حضانة أن على ـــــ
  :بالسنة ــــ السن أو االحتالم أو بالحیض تبلغ حتى األنثى

 َعَلْیِھ اُهللا َصلَّى النَِّبيَّ َأَتِت اْمَرَأًة َأنَّ:" العاص بن عمرو بن اهللا عبد عن روي ما 
 ِحَواًء، َلُھ َوِحْجِري ِوَعاًء، َلُھ َبْطِني َكاَن َھَذا اْبِني ِإنَّ اِهللا، َرُسوَل َیا :َفَقاَلْت َوَسلََّم
 " َتْنِكِحي َلْم َما ِبِھ َأَحقُّ َأْنِت: " َقاَل ِمنِّي؟ َیْنِزُعُھ َأنَُّھ َأُبوُه َوَزَعَم ِسَقاًء، َلُھ َوَثْدِیي

)٢.(  

اللة جه  عند مطلقًا ولدھا بحضانة أحق األم أن على الشریف الحدیث دل: ل

 المقتضي المعنى على تنبیھ ففیھ ، لھا وحكم ذلك، على ــ  ـــ وأقرھا المنازعة،
 السلیمة الفطرة في مستقرة األحكام إثبات في المعتبرة والمعاني العلل وأن للحكم،

)٣ .(  

                                           
 . ٤/١٦١؛ اإلقناع في فقھ اإلمام أحمد ابن حنبل للمقدسي ٨/٢٤٠ البن قدامة المغني) ١(
 .من البحث٦٦ سبق تخریجھ ص)٢(
 .٣٣٠ص٢سبل السالم للصنعاني ج) ٣(
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ه لة: ثانيا  الذكر لىع النساء حضانة أن على ـــ المالكیة استدل:  لثاني لم

  ):١ (وجوه ثالثة من بالمعقول  ـــ زواجھا إلى األنثى وعلى بلوغھ، إلى تستمر

ل  في مقصورة واألم والخروج، المعاش، في یتصرف األب بأن جرت العادة إن: أل

  .األب بخالف دائمًا علیھا وعینھا شك، بال وأحفظ أصون عندھا فالبنت بیتھا،

 األب، عند منھا أكثر أو تعرض فإنھا األم، عند وجودھا یعرض مفسدة كل إن: لثاني

 أو امرأتھ عندھا ترك وإن علیھا، یأمن لم وحدھا البیت في ابنتھ ترك إذا فإنھ
  .األجنبیة من لھا وأصون علیھا أشفق فاألم غیرھا،

 بمصالح والقیام الغزل من للنساء یصلح ما تعلم إلى محتاجة الصغیرة إن: لثال

 یصلح ما لتعلمھا أمھا إلى أحوج فھي الرجال، ال النساء بھ تقوم إنما وھذا البیت،
 على لھا تمرین تعلیمھا في فكان المصلحة، ھذه تعطیل أبیھا إلى دفعھا وفي للمرأة،
  .أمھا عند تكون أن واألب واألم البنت فمصلحة والخروج، البروز

ه لة: ثالثا  إذا یخیر المحضون أن على ـــ والحنابلة الشافعیة استدل: لثال لم

  :والمعقول بالسنة  التمییزـــــ سن بلغ

  :منها كثي يا لسنة: ال

 ِإَلى َیْخَتِصَماِن َوَأٌب ُأمٌّ َجاَءْت: َیُقوُل ُھَرْیَرَة َأَبا َسِمَع َأنَُّھ َمْیُموَنَة، َأِبي ُسَلْیٍم َعْن_ ١ 

 َأِبي ِفَداَك: َوَسلََّم َعَلْیِھ اُهللا َصلَّى ِللنَِّبيِّ َفَقاَلْت َلُھَما، اْبٍن ِفي َوَسلََّم َعَلْیِھ اُهللا َصلَّى النَِّبيِّ
 َفَقاَل َوَنَفَعِني ِعَنَبَة َأِبي ِبْئِر ِمْن َسَقاِني َوَقْد ِباْبِني، َیْذَھَب َأْن ُیِریُد َزْوِجي ِإنَّ َوُأمِّي،
 ِشْئَت، َأیِِّھَما ِبیِد َفُخْذ ُأمَُّك، َوَھِذِه َأُبوَك، َھَذا اُم،ُغَل َیا: "َوَسلََّم َعَلْیِھ اُهللا َصلَّى النَِّبيُّ
  ).٢" (ِبِھ َفاْنَطَلَقْت ُأمِِّھ ِبیِد َفَأَخَذ

اللة جه  أحق فاألم ولد وبینھما األبوان افترق إذا أنھ على الشریف الحدیث دل: ل

 وھذا تخییره، یقتضي وصٌف بالولد أو تقدیمھا، یمنع ما باألم یقم لم ما األب، من بھ
  ).٣ (نزاع فیھ یعرف ال ما
  ــــ النبي وأن ابنتھما، في وأم ھو تنازع أنھ ـــــ  ــ سنان بن رافع عن _ ٢

 فمالت) ادعواھا: (وقال بینھما، الصبیة وأقعد ناحیة، المرأة وأقعد ناحیة، أقعده ـــــ
  ).٤ (فأخذھا أبیھا إلى فمالت) اھدھا اللھم (ـــــ  ــــ النبي فقال أمھا إلى

                                           
 .٢/٢٥٨المدونة لإلمام مالك ) ١(
/ ٧أي األبوین أحق بالولد، / الطالق، باب/أخرجھ عبد الرزاق في مصنفھ، واللفظ لھ، كتاب) ٢(

الحضانة، حدیث أبي ھریرة أن / ؛ وصححھ األلباني في إرواء الغلیل، باب)١٢٦١١(، رقم١٥٧
 ).٢١٩٣(، رقم٧/٢٥١  ـــ خیر غالمًا بین أبیھ وأمھ ،النبي ــ 

 .٣٩٠/ ٥زاد المعاد البن القیم ) ٣(
 ).٦٣٥٢(، رقم٦/١٢٥الفرائض ــــ الصبي یسلم أحد أبویھ / أخرجھ النسائي في سننھ، كتاب) ٤(
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اللة جه  فإنھ ولد، ولھما األبوین أحد أسلم إذا أنھ في ُحجَّة الشریف الحدیث :ل

 األبوین أحد إسالم فكان غیره، على مقدم اإلسالم ألن ؛ منھما للمسلم تابعًا یكون
  ).١ (للولد وأصون أنفع

ل: ثانيا   :جهي م لمعق

ل  لكونھ إلیھ فُیدفع التمییز سن بلوغھ عند أبویھ أحد إلي الصغیر مال إذا أنھ: أل

  . وأشفق بھ أرفق

 بالصالة، بمخاطبتھ فیھا الشرع أمر حال أول ألنھا بالسبع؛ مقید التخییر إن: آلخ

 بذلك أعرف ألنھا خدمتھ ومباشرة لحاجتھ الصغر حال في ُقدمت فإنھا األم بخالف
)٢.(  

  لمناقشة

 التخییر بعدم القائلون والمالكیة الحنفیة ـــ والثاني ألولا المذھب أصحاب ناقش: ال

  :یأتي بما والحنابلة الشافعیة وھم بالتخییر القائلون الثالث المذھب أصحاب ــــ
 فوقھا، فما بالسبع التخییر قیدتم وأنتم فیھا، تقیید ال مطلقة التخییر أحادیث إن ـــ١

 معتبر، اختیار للغالم صار إذا: بأنھ ولنق بل ذلك، علي یدل ما األحادیث في یرد ولم
 تقییدكم ولیس البلوغ، بعد وذلك قولھ، اعتبر إذا اختیاره یعتبر وإنما أبویھ، بین خیر

 وقد:" قولھا علیھ یدل قولھ، یعتبر بالبلوغ ألنھ بالبلوغ؛ تقییدنا من أولى بالسبع
 منھ یتأتي ال غالبال وغیر المدینة، من أمیال على وھي" عنبة أبي بئر من سقانى
   .البئر من ویستقي المسافة ھذه من الماء یحمل أن عادًة
 والواقعة ینفیھ، ما فیھ فلیس البلوغ، على یدل ما الحدیث في لیس أنھ سلمنا ولئن
 یجب حتى البلوغ دون ھو من تخییر في عام نص الشارع عن ولیس عین، واقعة

 التقیید یقتضي ما فیھ أین منف فیھ، البلوغ ینفي ما سلمنا ولئن إلیھ، المصیر
  ).٣(بسبع

 ــــ والحنابلة الشافعیة وھم بالتخییر القائلون ــــ الثالث المذھب أصحاب ناقش: ثانيا

 بما ــــ التخییر بعدم القائلون والمالكیة الحنفیة وھم والثاني األول المذھب أصحاب
 :یأتي

 فحملھ یبلغ، لم من الغالم قیقةوح ،"أبویھ بین غالمًا خیر أنھ" الحدیث لفظ إن ـــ١
  .صارفة قرینة وال موجب، بغیر مجازه إلى حقیقتھ عن لھ إخراج البالغ على

                                           
 .١٧ص٢٥٧عبد المحسن العباد، موقع الشبكة اإلسالمیة، ج/ شرح سنن أبى داود تألیف )١(
 .٨/٢٤٠المغني البن قدامة ) ٢(
 . بتصرف٦٥٤، ٦٥٣/ ٥البنایة شرح الھدایة للعیني ) ٣(
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 رافع حدیث وھو یبلغ، لم صغیرًا كان الولد أن: الحدیث ألفاظ بعض في ورد إنھ ــــ٢
 ھنا ھا األب ـــــ  ــــ النبي فأجلس یبلغ، لم صغیر لھا ابن فجاء:" وفیھ سنان، بن
  ).١ (خیَّره ثم ھنا ھا واألم ،

جح   :لمسألة في ل

 ُیدفع َفِلمْن الطفل حضانة انتھت إذا فیما ومناقشتھا وأدلتھم الفقھاء آراء عرض بعد
 الفقھاء؛ أقوال بین الجمع إمكان ــــــ أعلم واهللا ـــــ لي یبدو فإنھ المحضون؟ الطفل
 األحوال عن تنتج التي والمفاسد المصالح اختالف بحسب المسألة في اختلفوا ألنھم

 الولد مصلحة إلى النظر ھو األولى فكان اآلخر، على أحدھما یرجح فال المختلفة
  :یأتي لما وغیرھا، اإلعالم سائل تأثیر ومخاطر واللعب البطالة من یصونھ لمن فُیدفع

 األنفع كان لمن تكون الطفل حضانة أن على دلت الكثیرة الشرعیة النصوص إن ـــ١

»  ¬  ® ̄   °   ±   M  :تعالي اهللا یقول واألْخیر، واألصوب واألصلح دینیًا

  µ    ́ ³  ²L )
٢ .(  

 الصالح في األبوان استوي إذا إال یثبت ال السن ھذه في للصبي التخییر إن ـــ٣
 مصلحة ھو المطلق وإنما مطلقة قاعدة التخییر ولیس الولد، مصلحة على والمحافظة

 .العلة حیث من عمومًا األحكام معھا ورتد التي الصغیر
 األبوین أحد تقدیم في عام نص عنھ لیس الشارع إن:" القیم ابن ذكره ما ــــ٤

 یتعین ال أنھ على متفقون والعلماء مطلقًا، األبوین بین الولد تخییر وال مطلقًا،
 ).٣" (المحسن العادل الَبِر على والتفریط العدوان ذو یقدم ال بل مطلقًا، أحدھما

 بھ حصلت إذا نقدمھ فإنما بنفسھ، أو قرعة أو بتخییر قدمناه فمن:" أیضًا وقال
 إلي التفات وال علیھ، قدمت منھ وأْغیَر األب من أصوَن األم كانت ولو الولد، مصلحة

 فإذا واللعب، الَبطالَة یؤثر العقل ضعیف فإنھ الحالة، ھذه في الصبي اختیار وال قرعة
 وأخیر لھ أنفع ھو من عند وكان اختیاره، إلى یلتفت لم ذلك، على یساعده من اختار

) "٤                                             .(  
  .أعلم تعالى واهللا                                                 

  

  

  

                                           
 . بتصرف٢٤٠ ـــــ ٢٣٨/ ٨المغني ) ١(
 ).٦( سورة التحریم جزء من اآلیة )٢(
 .٥/٤٢٥زاد المعاد ) ٣(
 .٥/٤٢٤ السابق المصدر) ٤(
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  الثاني املبحث

  الطفل محاية يف والدولة املؤسسات خمتلف دور

  :وفیھ أربعة مطالب
  .دور المدرسة في حمایة الطفل من مخاطر اإلعالم: المطلب األول
  .دور المجتمع في حمایة الطفل من مخاطر اإلعالم: المطلب الثاني
  .مسؤولیة اإلعالم تجاه حقوق الطفل: المطلب الثالث
  .دور المؤسسات والدولة تجاه الیتیم واللقیط ونحوھما: المطلب الرابع

  اول اطب

  ام طر ن اطل   ادر دور

إن تأثیر المدرسة یرتبط بشكل كبیر بالُمَدرِّس وشخصیتھ وثقافتھ ومدى تفاعلھ مع 
الصغار وانقیادھم لھ، وللمنھج الدراسي دوٌر في تربیة الطفل لكنھ غالبًا ما یرتبط 

 أو ببیئة الَمْدرسة والمدرسون بشكٍل خاص ألن العملیة قد تقتصر على حفظ متون
تردید كلمات دون استیعاب حقیقي وتقبل ذاتي وممارسة واقعیة، ویمكن تصنیف 

 .)١(تأثیر المدرسة على الطفل بأنھ یتفاوت بین المتدني والمتوسط 
ویعتبر الجّو االنفعالي العام الذي یعیشھ الطفل في المدرسة أو في البیت لھ أثر 

للمناھج المتطورة،  وإذا لم عمیق في مدى تحركھ وتفاعلھ وتحصیلھ، واستیعابھ 
ُیعامل الطفل معاملة  تربویة حسنة في المدرسة ، بعیدًا عن السخریة منھ أو 
االعتداء علیھ  أو شعوره بعدم االنتماء أو الشعبیة  ، فإّن حیاتھ سیصیبھا الفشل 
والتقاعس نحو التحصیل العلمي، ویحل جو السأم والضیق في نفسھ، ویخلق عالقات 

سواء مع أقرانھ أم مع المدرسین و تنقلب حیاة المدرسة بالنسبة لھ صورة عدوانّیة 
  .قاتمة للحیاة البشریة، نظرًا لما یصاب بھ من إحباط متكرر

 وخاصة العنف على الطفل تحریض في ھامًا دورًا تلعب اإلعالم وسائل كانت ولما
  األسرة مع تعاونًا ــ أسالیب بعدة القیام المدرسة على یجب فإنھ

فال ل لعن اه م للح ـ    :)٢(همها أل

 یتعلق السبب أّن ُعرف وإذا السلوك أسباب على للوقوف البیت مع التعاون ــ١
  .العون تقدیم المدرسة فعلى فیھا، یعیش التي البیئة أو باألسرة

                                           
مالك ابراھیم األحمد، ملتقى جمعیة الرحمة الطبیة الخیریة /د" دور اإلعالم في تربیة األطفال) " ١(

 .          ٦أطفالنا آمال وتحدیات    ص
رائد الركابي، موقع . د تأثیر وسائل األعالم على العنف لدى األطفال) ٢(

http://www.alsabaah.iq/ArticleShow.aspx?ID        
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  .والتعزیز المكافآت استخدام ــ٢
 اآلخرین مع العنیف سلوكھو غضبھ تفریغ على الطفل تشجیع: العضلي التفریغ  ــ٣

 السلة أو القدم، كرة لعب السباحة، الركض، مثل جسدّیة بنشاطات قیامھ طریق عن
  .توتره لتخفیف المالكمة كیس ضرب أو
 اآلخرین مع عنفھ نتیجة علیھ حصل الذي المكسب من المعتدي الطفل حرمان  ــ٤

  .إیجابّیة بنتائج العنف ذھنھ في یرتبط ال حتى
 .العدواني الطفل سلوك مع العدوان سلوك المعلِّم أو الوالدان ستخدمی أال  ــ٥
 الطفل سلوك عن یتغاضى وأال العدواني السلوك إیقاف على یعمل أن الُمعلِّم على ــ٦

 .وعنفھ
 تنمیة یتم كي الحادثة نقاش یتم تمامًا، الغضب نوبة تجاوز بعد: التبّصر تنمیة ــ٧

 أثناء الفرد وشعور لشعورك وصفًا النقاش تضمنی بحیث المشكلة حول لدیھ الفھم
 في المشكلة ھذه مثل لحّل البدیلة والطرق الغضب، إلى أّدت التي واألسباب المشكلة

  .المستقبل

 واالعتدال الوسطیة على الطفل إعالم في المدرسة دور یستند أن ینبغي: خي

 على تفرض التي وابتالث تجاوز وعدم واحتیـاجاتھ، الطفل مطالب بین واالنسجام

 والعمل القول في اهللا أنزلھ بما االلتزام المسلمین أطفال
)١(

 الحق قول مع اتساقًا ،

!  "         #  $    %  &  '  )  (  *  +  ,   -  .  /  M  10 :وتعالى تبارك

  9     8  7    6  5  4  3  2L )٢(.  

  ا اطب

  ام طر ن اطل   ا دور

 مع الطفل یزورھم الذین وھم والمعارف، األقارب وھم األكبر األسرة ھو المجتمع
 المخالطین نوعیة على یعتمد المحیط ھذا تأثیر أصدقاء، أو أقارب سواء أسرتھ
  .ألطفالھم وتنشئتھم الدینیة وخلفیتھم واألصدقاء األقارب وثقافة للطفل
 متباعدة الزیارات وأصبحت اآلخرین مع الُخلطة قلَّت المعاصرة الحیاة نمط تغیر ومع

 یقارن وال محدودًا أصبح الطفل على للمجتمع العام فالتأثیر محدودة، واللقاءات
  .األخرى بالتأثیرات

                                           
المنظمة اإلسالمیة للتربیة /محي الدین عبد الحلیم، الرباط/ الرؤیة اإلسالمیة إلعالم الطفل د) ١(

 .٩م، ص١٩٩٧ه ــ١٤١٨والعلوم والثقافة ــــ إیسسكو
 ).٣٦(سورة األحزاب اآلیة ) ٢(
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  ):١ (كاآلتي وبیانھ. بھ االھتمام في دوٌر بالطفل المعنیة للجھات كان لذلك 

  ):٢ (مطوَّرة مرئیة امجبر إنتاج في ودورھا بالطفل المعنیَّة الجھات ــــ
 ھام دور لھا عامة بصفة بالطفل المعنیة والجھات والقطاعات المؤسسات تعتبر

  .لألطفال مرئیة برامج وإنتاج تقدیم في ومؤثر
 والجمعیات والخاصة، الحكومیة والمدارس األطفال ریاض: الجھات ھذه ومن 

 خاصة جمعیات أو الباألطف تھتم عامة جمعیات كانت سواء الطفل بشؤون المھتمة
 االحتیاجات ذوي األطفال كجمعیات األطفال من معینة بفئة تھتم جمعیات أو باألطفال
 التربویة النواحي في الطفل بجوانب تعني التي الجامعیة األقسام وكذلك الخاصة،
 المكتوبة المختلفة اإلعالم ووسائل وغیرھا، والصحیة واالجتماعیة والنفسیة

 في بالطفل تعني التي الجھات من وغیرھا بالطفل تھتم التي ةوالمرئی والمسموعة
 .والخاص العام القطاعین

 لألطفال مرئیة برامج وإنتاج تقدیم في ھامًا دورًا تلعب أن الجھات لھذه ویمكن

  ):٣ (أھمھا من مختلفة مجاالت في البرامج ھذه وتحسین وتطویر
  .مرئیة برامج من للطفل یقدم ما تقویم تحلیل أـــ 

 االستشارات وتقدیم البرامج، لھذه والتقدیم واإلعداد التخطیط في المساھمة ـــــ ب
  .البرامج لھذه المتخصصة

 وحلقات التدریبیة والدورات الدراسات ودعم وتبني تنفیذ في المساھمة ـــــ ج
 كما المرئیة، األطفال برامج مجال في والمحاضرات والندوات العمل وورش النقاش
 یؤثر ذلك كل أن شك وال البرامج، ھذه إلنتاج مادیًا دعمًا الجھات ھذه تقدم أن ینبغي
 .المرئیة األطفال برامج مستقبل في إیجابي بشكل
 المرئیة األطفال برامج تناولت التي واألبحاث الدراسات من العدید وجود ورغم

 تظھر أنھا واألبحاث الدراسات ھذه على المالحظ أن إال ومجاالتھا، جوانبھا بمختلف
 إھمال مع معینة جوانب على منھا العدید واقتصار زمنیًا، وبعیدة متفاوتة أوقات في

 لألطفال المیدانیة الدراسات مثل المرئیة األطفال برامج في ھامة أخرى جوانب
 المقدمة البرامج حول نظرھم ووجھات آرائھم على للتعرف البرامج بھذه المعنیین

 یریدونھا التي ورغباتھم ومتطلباتھم البرامج ھذه حسینوت لتطویر ومقترحاتھم لھم
 صعوبة إلى یعود المجال ھذا في الخوض عدم في السبب ولعل. المرئیة برامجھم من

 العوائق من العدید ووجود لھم، المناسبة األداة وتصمیم الدراسات ھذه مثل إجراء

                                           
حمة الطبیة الخیریة مالك ابراھیم األحمد، ملتقى جمعیة الر/دور اإلعالم في تربیة األطفال د) ١(

 .٧، ٦اطفالنا امال وتحدیات ص 
  ٢/٥/٢٠٠٩عیسي القائدي، / نحو إعالم ناجح د )٢(

http://www.startimes.com/?t=١٦٥٣٥٢٦١ . 
  ٢/٥/٢٠٠٩عیسي القائدي، / نحو إعالم ناجح د) ٣(

http://www.startimes.com/?t=١٦٥٣٥٢٦١ . 
 



 
 
 

- ١٥٧٠ -

 ھذا في النظر من دالب ذلك ورغم. الواقع أرض على لتطبیقھا واالجتماعیة الرسمیة
 ھذه من واالستفادة العوائق ھذه على للتغلب ومناقشتھ علمي بشكل الموضوع
  .المرئیة األطفال برامج في نتائج من إلیھ توصلت وما الھامة الدراسات

  اث اطب

ؤو مه ا وق لطا  

لية تتضح فل حق تجا إلعال مس عية بنش ل  خالل م يحةصح سالمية ت

 :آلتية لنقا

فال ض للعن لتص في إلعال : ال   .أل

یتنزل اإلعالم الخط األول في التصدي للعنف المسلط على األطفال باعتبار دوره في 
إثارة االھتمام بقضیة العنف ضد األطفال والسعي إلى نشر ثقافة حقوق الطفل 

 موضوع انتھاك حقوق األطفال والقضایا بالمضمون واألسالیب المالئمة، واعتبار
المتعلقة بالعنف واإلساءة واالستغالل، مسائل مھمة تستحق التقصي والتحقیق 

 .)١(والطرح للمناقشة العامة باعتبارھا تھم الشأن العام
ونظًرا لتنامي مكانة اإلعالم، فإنھ بمقدوره أن یدعوا إلى تطبیق االتفاقیة الدولیة 

 القوانین والتشریعات التي تحمي األطفال من العنف وُتجرِّم لحقوق الطفل وإصدار
وتعتبر أھم الرسائل التي یجب أن تحملھا البرامج التلیفزیونیة للتصدي .  المعتدین 

للعنف ضد األطفال ھي أن الطفل إنسان لھ حقوق ولھ الحق في الحمایة من اإلساءة 
 .)٢(وسوء المعاملة

سائل: ثانيا فل ع إلعالمية ل   :لمسل ل

 الطفل فكر تشكیل في كبیر تأثیر لھا المتعددة وقنواتھا بأنواعھا الیوم اإلعالم وسائل
 والجذب واإلثارة التشویق من فیھا إعالمیة مواد من تبثھ لما نظرًا سلوكھ وتوجیھ
 المسلم، الطفل بإعداد تسھم التي الوسائل ھذه ماھیة عن تساءلنا وإذا كثیرة، ألشیاء

 لتحقیق اإلعالمیة الوسائل تصلھ أن ینبغي الذي المستوى عن نتحدث أن یمكن ننافإ
  ):٣(منھا أمور في المستوى ویتشكل الھدف، ھذا
 على أو اإلسالمیة العقیدة من أساسًا منبثقة للطفل المقدمة البرامج تكون أن ــ١

  .معھا تتعارض ال األقل
 ورسولھ اهللا محبة غرس إلى اھتمامھ تثیر أو للطفل الموجھة البرامج تھدف أن ــ٢

   .نفسھ الوقت في وخشیتھ اهللا تقوى نفسھ في وتربي الطفل نفس في

                                           
 ٢٨ تونس، مجلة خطوة، العدد –خبیرة في حقوق الطفل  –عائدة غربال " العنف ضد األطفال ) ١(
 .٢٠٠٨ مایو –
 .المرجع السابق) ٢(
 .٢٠٠٨ مایو – ٢٨ تونس، مجلة خطوة، العدد –عائدة غربال " العنف ضد األطفال ) ٣(
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، وحضارتھ وتاریخھ بدینھ االعتزاز نفسھ في تغرس التي البرامج للطفل تقدم أن ــ٣
  .الدین بھ جاء ما وكل

 دةالجو من عالیة درجة على وتكون الطفولة حاجات البرامج ھذه تشجع أن ــ٤
  .المستوردة البرامج مع والتنافس، واإلخراج

 مواھبھ وتنمي السلیم وتوجیھھا الطفل قدرات تنمیة في البرامج ھذه تسھم أن ــ٥
  .اإلیجابیة واستعداداتھ

 القویم والسلوك الفاضلة األخالقیات الطفل نفس في اإلعالم وسائل تغرس أن  ــ٦
  .المنوعةو المختلفة والبرامج المقدمة القصص خالل من

فل حق تفاقية إلعال سائل: ثالثا   :)١( ل

 تأكید إلى فیھا تشیر والتي المتحدة األمم أقرتھا التي" الطفل حقوق " التفاقیة طبقًا
  :نصھ ما) ١٧ (المادة في الطفل حقوق تجاه اإلیجابي ودورھا اإلعالم وسائل أھمیة

 وتضمن اإلعالم وسائل تؤدیھا تيال الھامة بالوظیفة األطراف الدول تعترف ــــ 
 والدولیة، الوطنیة المصادر شتى من والمواد المعلومات على الطفل حصول إمكانیة

 وصحتھ والمعنویة والروحیة االجتماعیة رفاھیتھ تعزیز تستھدف التي تلك وبخاصة
  .والعقلیة الجسدیة

 :مثل الطفولة، حیال اإلعالم مھام إلنجاح أدوات إلى ملحة الحاجة تبدو لذلك ــــ
  .الطفولة قضایا حیال األساسي لدورھا اإلعالم وسائل وعي ــ١
  .سلیمة تربیة مع تتماشى بمضامین األطفال احتیاجات تلبیة ــ٢
 شریكًا بات اإلعالمي أن واضحًا یبدو: الخطة في كامل شریك اإلعالم وسائل ـــ ٣

. والتثقیف التربیة عملیة في المدني المجتمع ومؤسسات والمدرسة األھل مع كامًال
 دور دون من تنجح أن یمكن ال احتیاجاتھ ودعم الطفل حقوق لتطبیق خطة أي وأن

 .  لإلعالمي وإیجابي فاعل
ــ إشراك األطفال في العملیة التعلیمیة ُیسدي خدمة كبیرة لوسائل اإلعالم على ٤

 في قضایا تنوعھا ألنھ یقدم مساھمة كبیرة في تفعیل دور ھذه الوسائل ودمجھا
  ). ٢(المجتمع وبلورة رسالتھا االجتماعیة والثقافیة والتربویة

  ):٣(مشاركة األطفال لوسائل اإلعالم تحقیقًا للمصلحة : رابعًا
ـــ إشراك األطفال في صناعة المواد اإلعالمیة وإن كان ھدفھا األول ضمان الحمایة ١

  .جتماعیةاالجتماعیة للطفل ووضعھ حیث یستحق في وسط اآللیات اال

                                           
 جورج صدقة / دور وسائل اإلعالم في دعم قضایا الطفل د) ١(

http://www.atfalouna.gov.lb/ 
 جورج صدقة / عالم في دعم قضایا الطفل ددور وسائل اإل) ٢(

http://www.atfalouna.gov.lb/ 
 .المرجع السابق) ٣(
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ــ إشراك األطفال یضمن جذبھم وكسب اھتمامھم، وھذا أحد أھداف المؤسسات ٢
 .وإال ذھبوا إلى وسائط أخرى. اإلعالمیة

ــ مشاركة األطفال لوسائل اإلعالم ــــ بقدر ما ھي لصالح األطفال والمجتمع ــــ إال ٣
  :أّن من مردودھا اإلیجابي

 .ألنھا تربطھ بقضایا الناس واھتماماتھمأ ــ التفاعلیة وھي ھدفیة اإلعالم 
  ب ــ تحقق النجاح التسویقي من خالل معرفة ماذا یرید الطفل وكیف یربحھ كمشاھد؟

ج ــ تساھم في تطویع التلیفزیون لصالح المجتمع وتساعد في استخدام قوة 
 .التلیفزیون وتأثیره لصالح الطفل

  .ماتھم وھواجسھم وآمالھمد ــ تسمح باالستماع إلى األطفال لمعرفة اھتما
 . ه ــ تطور الحس النقدي للطفل من خالل فھم آلیة عمل اإلعالم وإبداء رأیھ

  .وــ تحول الطفل إلى مشاھد فاعل

  ارا اطب

  وو واط ام ه وادو اؤت دور

الطفل ذكرنا فیما سبق بأن األسرة ھى المحضن الطبیعي والمؤسسة األولى لحمایة 
من تأثیر وسائل اإلعالم ومخاطرھا، لكن إذا كان األبناء ال ینعمون بالحیاة بین أبوین 
كاألطفال الیتامى، واللقطاء، وأبناء األسر المنفصلة، ونحوھم، ممن لیس لھ أب أو 
أقارب، فما ھو الدور اإلیجابي لوسائل اإلعالم ومختلف مؤسسات الدولة تجاه حمایة 

  :یان ذلك ما یليورعایة ھؤالء؟  وب
  .الیتیم ــ اللقیط ـــ أبناء األسر المنفصلة: تعریف كل من: أوًال
توجیھات الشریعة اإلسالمیة لمختلف مؤسسات الدولة بحمایة ورعایة األیتام : ثانیًا

  .واللقطاء
  .مسؤولیة اإلعالم والدولة تجاه عمالة الطفل القاصر: ثالثًا
  .جاه أطفال الشوارعمسؤولیة اإلعالم والدولة ت: رابعًا

ي: ال   .لمنفصلة ألس بنا ـ للقي ــ ليتي: م كل تع

كل من مات أبوه ولم یبلغ الحلم، : سبق تعریف الیتیم عند الفقھاء بأنھ: ـ الیتیم١
  .)١(غنیًا كان أو فقیرًا 

الذي من فقد أباه؛ ألن أباه ھو  "الیتیم في اآلدمیین: " وقال شیخ اإلسالم بن تیمیة
  .)٢(یھذبھ 

                                           
شرح كنز الدقائق البن نجیم  ؛ البحر الرائق٨٠ص٥االختیار لتعلیل المختار للموصلي ج) ١(
؛ الفواكھ الدواني على رسالة ابن أبي زید القیرواني لشھاب الدین النفراوي األزھري ٥١٢ص٨ج
؛ الشرح الممتع على ٢٠٧ص٦للعمراني ج البیان في مذھب اإلمام الشافعي؛ ١٥٦ص٢مالكي جال

 .٢٨ص٨زاد المستقنع لمحمد ابن صالح ابن محمد العثیمین ج
 .١٠٨ص٣٤مجموع الفتاوي لتقي الدین أبو العباس ابن تیمیة ج) ٢(
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  :ــ اللقیط في اللغة واالصطالح٢
قتیل وجریح : بمعنى الملقوط، فعیل بمعنى مفعول، كقولھم: أـ اللقیط في اللغة

: المنبوذ ُیلقط، واللَقُط: ما التقطھ اإلنسان من مال ضائع، واللقیط: وطریح، واللقطة
  . )١(ما التقطَت من شيء 

 )٣( والشافعیة )٢(ور الفقھاء من الحنفیة عرفھ جمھ: ب ـ اللقیط في االصطالح
  .ما یلتقط ویؤخذ مما طرح على األرض من صغار بني آدم: بأنھ) ٤(والزیدیة 

  .)٥(بأنھ الصبي الصغیر غیر البالغ، وإن كان ممیزًا : وعرفھ ابن رشد
  .)٦(الطفل المنبوذ : وعرفھ ابن قدامة وابن حزم بأنھ

ح، فالیتیم معروف األھل وفي الغالب یكون ذا والفرق بین الیتیم واللقیط واض ــ

مال، أما اللقیط، فال یكون لھ أھل ألنھ یوجد منبوذا في الطرق وھو ما یشبھ اآلن ما 
یعرف بأطفال الشوارع وفي الغالب ال یكون معھ مال، أو یكون من فقد أبواه في 

الیتیم لفقدانھ واللقیط ھو أشد حاجة للرعایة من . حادث مثًال أو في حج أو غیر ذلك
  .أبواه أو من یلیھ

ھم األوالد الذین حصل لھم قصور في أسرھم بسبب : ـ أبناء األسر المنفصلة٣
انفصال آبائھم عن أمھاتھم، ولم نسمھم بأبناء المطلقات، باعتبار أن الطالق نوع من 

   .)٧(أنواع االنفصال
والنفقة، والحقوق وھؤالء لھم حقوق واردة في الشرع كالحریة، والنسب، والدین، 

  .المدنیة، وحفظ العرض، والحمایة، والحفظ من التنازع

                                           
 .٢٦٣، ٢٦٢ص، ٥ج) لقط(ألحمد ابن فارس القزویني الرازي معجم مقاییس اللغة ) ١(
 .٣٥١ص٣تحفة الفقھاء لعالء الدین السمرقندي ج) ٢(
 .٧ص٨البیان في مذھب اإلمام الشافعي للعمراني ج) ٣(
 .٥٤ص٤السیل الجرار للشوكاني ج) ٤(
 . ٩٣ص٤بدایة المجتھد ونھایة المقتصد البن رشد ج) ٥(
 . ط دار الفكر٢٧٤ص ٨؛ المحلي البن حزم ج١١٢ص٦المغني البن قدامة ج) ٦(
نور الدین أبو لحیھ، دار الكتاب الحدیث ـ  /تألیف" الحقوق الشرعیة لألوالد القاصرین) " ٧(

،وقد تناول الفقھاء الحقوق المرتبطة بھؤالء عند حدیثھم عن ٩٠القاھرة، الطبعة األولى، ص
أبوه عن أمھ أن یبقي في حضانة أمھ إلى  مسائل الحضانة، باعتبار أن أھم حق للولد الذي انفصل

 . یكبر، فیختار البقاء مع أحدھماأن
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جيها: ثانيا يعة ت سسا لمختل إلسالمية لش لة م  أليتا عاية بحماية ل

ا   :  للق

جيها ه تتضح     : ج ع م لت

وًقا؛ ألنھ أوجبت الشریعة للیتیم حقحیث : حقوق الرعایة والكفالة: الوجھ األول
مجھول األب، لیس لھ والد مسؤول عن رعایتھ وكفالتھ، فوجبت لھ حقوق الرعایة 

، وھي حقوق شّرعھا القرآن الكریم قال )١ (والعنایة والكفالة والعطف والشفقة

 :وقال تعالى )٣(M     �  ~  }  |  {zL  :وقولھ تعالى )٢(M   i   h        g  fL :تعالى
 M;  :  9  8  7  6  ?  >  =   <  L )أي یضطھده  )٤

أنا وكافل الیتیم في الجنة : "  ــــصلى اهللا علیھ وسلمویھینھ، ویقول النبي ــ 
  .)٥(" السبابة والوسطى: كھاتین، وأشار بإصبعیھ یعني

̂    M :حق الیتیم في موارد الدولة، قال تعالى: الوجھ الثاني  ]  \  [  Z  Y  X

     d   c  b   a   ̀ _L) وقال تعالى ،)٦:M  (  '  &  %  $  #  "  

  -  ,  +   *  )L 
وكل من الفيء والغنائم أموال تكسبھا . )٧(

الدولة من الخراج والجزیة والجھاد، وفي العصر الحدیث لكل دولة مواردھا المالیة 
من مصادر شتى وطرق مختلفة، فللیتیم فیھا حق مفروض حتى ال یضیع من جوع 

  .وفقر

جه حق الیتیم في النفقة حتى إذا لم یكن لھ أب أو أقارب، وذلك بانتقال : ثالل ل

واجب تأدیة ھذا الحق إلى الدولة المسلمة بمؤسساتھا المالیة المعروفة وعلى رأسھا 
بیت المال فعن أبي أمامة بن سھل ـــــــ رضي اهللا عنھ ـــــــ أن رجًال رمى رجًال 

ال، فكتب في ذلك أبو عبیدة بن الجراح إلى عمر، بسھم فقتلھ، ولیس لھ وارث إال خ
اهللا ورسولھ مولى من ال مولى لھ، :" أن النبي صلى اهللا علیھ وسلم قال: فكتب

                                           
 .٢٢٨ص١؛ السیل الجرار للشوكاني ج٢٠٨، ٢٠٧ص٥ المحلى البن حزم ج)١(
 ).٩(سورة الضحى اآلیة ) ٢(
 ).١٧(سورة الفجر اآلیة ) ٣(
 ). ٢، ١(سورة الماعون اآلیتان ) ٤(
 . من البحث١٦سبق تخریجھ ص ) ٥(
 ).٧(سورة الحشر جزء من اآلیة ) ٦(
 ). ٤١(نفال جزء من اآلیة سورة األ) ٧(
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وبناًء على ذلك فإن بیت مال المسلمین واجب . )١(" والخال وارث من ال وارث لھ 
  .)٢(اإلنفاق على كل من لیس لھ ولي ینفق علیھ والقاضي یحكم بذلك 

 تمتع الطفل المسلم بذلك عملیًا في ظل الدولة المسلمة، فقد كان عمرــــ رضي وقد
اهللا عنھ ـــ الخلیفة المسلم یمنح الطفل مساعدة حكومیة مالیة منذ تاریخ والدتھ، 
مساعدة تزداد قیمتھا مع تقدمھ في السن بصرف النظر عّما إذا كان طفًال شرعیًا أو 

. )٣(دعم النقدي، أحیانًا كي تشمل المساعدة العینیة لھ لقیطًا، وقد تجاوزت الرعایة ال
كل ذلك حتى في ظل وجود من ینفق علیھ من أھلھ، فكیف ھو الحال إذًا في حال عدم 

  .وجود أب ینفق علیھ
حق الیتامى على الدولة في توفیر العالج المجاني وأن تتعھدھم : الوجھ الرابع

ًا حقیقیًا أم حكمیًا كابن األسیر وابن بالرعایة الصحیة الكاملة، سواء كان یتیم
  .المعاق؛ ألنھم بحاجة إلى الرعایة الصحیة كغیرھم من األطفال

حق الیتیم في التعلیم والتثقیف كغیره من األطفال، لیتسع إدراكھ : الوجھ الخامس
  . ویعتمد على نفسھ عندما یشتّد عوده، كما أن تعلیمھ حق شرعي وفي إھمالھ فساده

لى األھل والمؤسسات الراعیة لدور األیتام أن یتعھدوا األیتام بالتعلیم، لذلك یجب ع
بإرسالھم إلى المدارس الخاصة بھم أو دمجھم مع أقرانھم من األطفال في المدارس 

  .الحكومیة
ویجب علیھم متابعة مشكالتھم التعلیمیة وبذل الجھود لحلِّھا، وتشجیعھم على طلب 

  .اإلبداع في دراستھمالعلم ومساعدتھم على التفوق و
وإذا لم ُیفلح الیتیم بالتعلیم في المدارس، یجوز لوصیھ أن یعلِّمھ حرفة یؤمِّن بھا 

  .)٤(مستقبلھ، لیستقل عن غیره، ویصبح قویًا معتمدًا على نفسھ 
ـــــ أما كفالة اللقیط التربویة، فھي كالكفالة التربویة للیتیم بل ویجب أن تكون أكثر 

ن ھذا اللقیط ال یوجد أي أصل لھ وال فرع لیعتني بھ، فھو كالیتیم في رحمة أیًضا؛ أل
  .الحكم بل أشد، واهللا تعالى أعلم

) ٢١١٤٥(یؤید ذلك ما جاء فى فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة واإلفتاء برقم
من أبواب : " )٥(ھـ، وجاء في أول فقرة منھا ما یلي ١٤٢٠ / ١٠ / ٢٢في 

                                           
، ٣٢١ص١أخرجھ أحمد في مسنده، واللفظ لھ، مسند عمر ابن الخطاب رضي اهللا عنھ، ج) ١(

ما جاء في میراث الخال، /الترمذي في سننھ، أبواب الفرائض، باب ؛ وأخرجھ)١٨٩(رقم
 .وقال ھذا حدیث حسن) ٢١٠٣(، رقم٤٩٢ص٣ج
 . ١٤٧ــــــ ١٤٦ة، ط دار الفكر العربي، صتنظیم اإلسالم للمجتمع، محمد أبو زھر )٢(
كتاب الخراج، ألبي یوسف، القاضي یعقوب ابن إبراھیم، طبعة جدیدة، المكتبة األزھریة للتراث  )٣(

 . بتصرف٥٧ص
تسنیم محمد جمال حسن، جامعة النجاح الوطنیة، / حقوق الیتیم في الفقھ اإلسالمي إعداد) ٤(

 .٩٦، ٩٥، ٩٣، ص٢٠٠٧
أحمد /اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة واإلفتاء، جمع وترتیب/ ، تألیف٢_ لجنة الدائمة فتاوى ال) ٥(

 .٢٦٤ص١١الریاض ج. رئاسة إدارة البحوث العلمیة واإلفتاء/ بن عبد الرزاق الدویش، الناشر
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إلسالم حضانة اللقیط المجھول النسب، واإلحسان إلیھ في اإلحسان في شریعة ا
كفالتھ وتربیتھ تربیة إسالمیة صالحة، وتعلیمھ فرائض الدین وآداب الشرع 
وأحكامھ، وفي ھذا أجر عظیم وثواب جزیل، ویدخل في األجر المترتب على كفالة 

الجنة ھكذا، أنا وكافل الیتیم في : " الیتیم لعموم قول النبي صلى اهللا علیھ وسلم
  .)١("وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بینھما شیئًا 

ما وجد مع : ، وعلیھ)٢(وتجب كفالتھ على الكفایة، فإذا قام بھ واحد سقط عن الباقین 
اللقیط من مال فھو لھ وینفق علیھ منھ أو ینفق علیھ من وجده، أو ینفق علیھ من 

ن ما یعرف بدور الرعایة ودور ، التي توفر لھم اآل)الحكومة(بیت مال المسلمین 
  .األیتام

¿  M  :وإن لم یوجد معھ شيء وجب على من التقطھ أن ینفق علیھ لقولھ تعالى

Â  Á  ÀL 
  M ;   :  9  8  7  6: ، و قولھ تعالى)٣(

L)٤(.  

ویستدل على ذلك بما صّح : وأثر عمرـــ رضي اهللا عنھ ـــ أصٌل في معاملة اللقیط
عن طریق الزھري، أن رجًال جاء إلى أھلھ، وقد :  عنھ ــــ عن عمرـــــ رضي اهللا

َعَسى :" الَتَقَط َمْنُبوذًا، فذھب إلى عمرـــــ رضي اهللا عنھ ــــ، فذكره لھ، فقال عمر
ما الُتِقَط إال وأنا غائب، وسأل عنھ عمرــــ رضي اهللا : ، فقال الرجُل"الُغَوْیَر َأْبُؤًسا

فوالؤُه لك، " خیرًا، فقال لھ عمرـــــ رضي اهللا عنھ ــــ ، عنھ ـــــ، فُأْثِنَي علیھ 
فدل الحدیث على أن عمرـــــ رضي اهللا عنھ ـــــ . )٥("ونفقتھ علینا من بیِت المال

، وأن لولي األمر أن )الحكومة(جعل نفقة الطفل الملتقط من بیت مال المسلمین 
  .لكلسؤال عمر عن ذ) الحاضن(یستوثق من أمانة الملتِقط 

لية ــ لة إلعال مس ه للقي ليتي تجا ل   :نح

تقوم وسائل اإلعالم ــ في بعض الدول العربیة واإلسالمیة ــــ تجاه تلك الفئة من 
األطفال بتوجیھ كل الطاقات الدعائیة و المالیة من إعالنات و منشورات في التلفاز 

من كل عام ؛ لتوجیھ ) یوم الیتیم(ـ والرادیو وعلى المحالت لجعل یوم واحد سمي بــ
اھتمام الناس بالیتیم ، فھذا وإن كان دورًا إیجابیًا، لكنھ لیس كافیًا؛ ألن اهللا تعالى 

                                           
 . من البحث١٦سبق تخریجھ ص) ١(
ار للشوكاني ؛ السیل الجر٧٤ص٨؛ المحلى البن حزم ج١١٢ص٦المغني البن قدامة ج) ٢(
 .٧٠٦ص١ج
 ).٢ (جزء من اآلیة سورة المائدة) ٣(
 ).٣٢ (جزء من اآلیة سورة المائدة) ٤(
، ١٠٢ص٧سنین أبو جمیلة، ج/أخرجھ الطبراني في المعجم الكبیر، واللفظ لھ، باب) ٥(

إذا زكى رجٌل رجًال كفاه، /الشھادات، باب/؛ وذكره البخاري في صحیحھ، كتاب)٦٤٩٨(رقم
 .١٧٦ص٣ج
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كّرم  الیتیم من فوق سبع سموات ، بل كفى األیتام شرفًا أن نبیھم ـ صلى اهللا علیھ 
مجتمع اإلسالمي كلھ وسلم ـــــ كان یتیمًا، فضًال عن ذلك فإن اإلسالم قد جعل من ال

  .أبًا و أمًا للیتیم 
لذلك یمكن توجیھ تلك الحمالت اإلعالنیة الرھیبة، لتوعیة إسالمیة صحیحة ــ وفقًا 
لتوجیھات الشریعة اإلسالمیة السابقة ــ عن الیتیم واللقیط وأطفال الشوارع من خالل 

  :خطوات كثیرة منھا
ن في معاملة الیتیم وإدخال البھجة ـ توجیھ األنظار إعالمیًا إلى ضرورة اإلحسا١

  .والسرور إلى قلبھ إلخراجھ من دائرة الحزن وما یترتب علیھا من آثار نفسیة
ـ زرع الحب والثقة في نفس الیتیم لیثبت وجوده ویؤكد ھویتھ، وحتى تكون عنده ٢

ھّمة متوّقدة وثقة عالیة بنفسھ تسـاعده على الخروج من حالة الھّم والحزن التي 
ھ بعد موت أبیھ، لیصـبح عنصـرًا فاعًال فـي مجتمعھ ویستغني عن مساعدة تصیب

  .اآلخرین
ألن المجتمع : )١( ــ توجیھ األنظار بحق الیتیم في المشاركة وإبداء الرأي ٣

اإلسالمي مجتمع تشاوري، فقد أعطى اإلسالم لجمیع أفراده بما فیھم األطفال الحریة 
نوع التعلیم، وفي نوع حرفتھم، وفي ھوایتھم إذا في التعبیر عن آرائھم كرأیھم في 

كانت في غیر معصیة اهللا تعالى، فیثبت للیتیم الحق في المشاركة وإبداء رأیھ كسائر 
  .أفراد المجتمع المسلم، ومن حقھ أن یعبر عن أفكاره بشرط أال تكون منحرفة

فتي فضیلة للم: )٢ (یؤید ذلك رأى دار اإلفتاء المصریة في المولودین دون زواج
ه ١٣٩٩جاد الحق علي جاد الحق ـــــ رحمھ اهللا ـــــ في ربیع اآلخر/ األستاذ الدكتور

  :م، ونصھ١٩٧٩مارس٢٧ـــ 
تلحقھم بأسر بدیلة تتكفل بتربیتھم حتى ) اللقطاء(المولودین دون عقد زواج " 

  .ینشؤوا نشأة أسریة، غیر أن الشریعة اإلسالمیة مع ھذا ال تقر التبني وتحرمھ

M  R  Q  P  O  NM    L  K  J      I  H  G  F  :وأصل ھذا قول اهللا تعالى

  c  b  a    ̀  _  ̂  ]  \  [Z  Y  X  W   VU  T  S

  s   r  q  p  o  n  ml  k  j  i   h  g  f  e  d

  vu  tL)٣.( 

                                           
القاھرة، . جودة محمد عواد، دار الفضیلة للنشر والتوزیع/ حقوق الطفل في اإلسالم تألیف) ١(

 .٥٠ــــــ٤٩ص
 ، ٢٣١ص٢المكتبة الشاملة، فتاوي دار اإلفتاء المصریة، ج) ٢(

٧٣١-page/٤٣٢-book/php.browse/ws.shamela://http        
 ).٥، ٤(سورة األحزاب اآلیتان ) ٣(
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فال تبنِّى في مصر، وإنما یصبح من لم یثبت نسبھ مواطنًا لھ كل الحقوق المقررة 
 ".قانوًنا للمواطنین فیما عدا العالقة السریة التي تتبع ثبوت النسب

وخالصة ما تقدم إّن القانون المصري في مسائل األحوال الشخصیة ومنھا واقعات 
النسب یحرم العالقة غیر الزوجیة بین الرجل والمرأة، ویھدر ثبوت النسب للمولود 

 للوالدین أو لألم وحدھا على األقل لم في عالقة الزنا، وإذا لم یثبت نسب ھذا المولود
ینسب ألسرٍة ما، ولكنھ مع ھذا مواطن ترعاه الدولة وتكفل حیاتھ وتربیتھ وتعلیمھ، 
كما أن حقوقھ األساسیة مكفولة، وأنھ نظرًا لتحریم العالقة غیر الزوجیة فإنھ ال 

 مشاكل في بل ھم قلة ال تمثل) اللقطاء(توجد في مصر مشكلة األوالد غیر الشرعیین 
المجتمع المصري اإلسالمي ثم إن إثبات النسب إلى األب ال یخضع ألیة قیود زمنیة، 
بل على العكس فإن نفى النسب ھو الذى تحوطھ القیود والمواقیت ضمانا لثبوت 

  .النسب وغیر ذلك
ونزوًال على قواعد القانون المستمد من أحكام الشریعة اإلسالمیة والتي تحكم 

 و ٧ و ٦ و ٥ب ثبوتًا ونفیًا وآثار كل ذلك فإنھ یتحفظ على البنود رقم واقعات النس
مشروع المبادئ العامة الخاصة بالمساواة بین ( من ترجمة اإلعالن المعنون ١٢

أما باقي بنود ھذا اإلعالن ) األشخاص المولودین دون زواج وعدم التمیز ضدھم
في جمھوریة ) عة اإلسالمیةالشری(فإنھا ال تتعارض مع قانون األحوال الشخصیة 

  .مصر العربیة
 لسنة ١٢٦ والمعدل بالقانون ١٩٩٦ لسنة ١٢وجاء في قانون الطفل المصري رقم 

١(٢٠٠٨(:  
یكـون لألطفـال اآلتـي بیـانھم الحـق فـي الحصـول علـى معـاش شـھري ) ٤٩(مادة 

وفقًا للشروط مـن الـوزارة المختصـة بالضـمان االجتماعي، ال یقل عن ستین جنیھًا 
  :والقواعد المبینة في قانون الضمان االجتماعي

  .ـــ األطفال األیتام أو مجھولو األب أو األبوین١ 
  .ـــ أطفال األم المعیلة أو المطلقة إذا تزوجت أو توفیت٢ 
ـــ أطفال المحتجز قانونًا أو المسجون، أو المسجونة المعیلة والمحبوس أو ٣ 

  .ـدة ال تقل عن شھرالمحبوسة المعیلـة، لم
وبناًء على سن ھذه القوانین یأتي الدور الرقابي للدولة من خالل تفعیل قانون الطفل 
من حیث تھیئة الظروف المناسبة لتنشئتھم تنشئة سلیمة من كافة النواحي في إطار 

  .الحریة والكرامة اإلنسانیة
تضامن االجتماعي، تفعیل دور المسؤولیة المشتركة بین الدولة، ووزارة ال: أیضًا

ومنظمات المجتمع المدني واإلعالم والصحافة التي لھا دور مؤثر في رعایة األیتام، 
  . في إطار الحقوق التي كفلھا القانون للطفل الیتیم

                                           
، ١٠، ص٢٠٠٨ لسنة ١٢٦ والمعدل بالقانون ١٩٩٦ لسنة ١٢قانون الطفل المصري رقم ) ١(

١٣. 
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لية: ثالثا لة إلعال مس فل عمالة تجا ل   :لقاص ل

لصغیر وعدم وجھَّت الشریعة اإلسالمیة مؤسسات الدولة إلى حمایة الطفل ا
 ویقرر ذلك حدیث الرسول صلى اهللا علیھ ).١(استخدامھ قبل بلوغھ السن المناسبة 

  .وسلم، الذي یحدد ھذه السن بخمسة عشر عامًا
 -صلى اهللا علیھ وسلم-َعَرَضِني َرُسوُل اللَِّھ :" في الحدیث المروي َعِن اْبِن ُعَمَر َقاَل

ُن َأْرَبَع َعْشَرَة َسَنًة َفَلْم ُیِجْزِني َوَعَرَضِني َیْوَم اْلَخْنَدِق َوَأَنا َیْوَم ُأُحٍد ِفي اْلِقَتاِل َوَأَنا اْب
وفیھ تقریر لتحدید سن تشغیل الطفل . )٢(" اْبُن َخْمَس َعْشَرَة َسَنًة َفَأَجاَزِنى

وھذا الحدیث من أقوي األدلة على ثبوت ھذا الحق . واستخدامھ بخمسة عشر سنة
ث منع النبي ــــــ  صلى اهللا علیھ وسلم  ـــــ ابن عمر ـــ للطفل على العموم، حی

رضي اهللا عنھما ــــ من االشتراك في غزوة أحد لعدم إكمالھ خمس عشرة سنة من 
، لما في األعمال الحربیة من أخطار على األطفال؛ لعجزھم عن تحمل )٣(عمره 

ألطفال في سنھا وھذا الحق یقتضي وجوب حمایة ا. مخاطر القتال وسجاالت الحرب
وعدم استغالل األطفال الصغار في األعمال التي فیھا إرغامًا ومشقة علیھم، فمن حق 
الطفل أن یعیش طفولتھ ویتمتع بالحنان والرعایة، وأن یتربى تربیة سلیمة، وال 
یتعرض لألعمال الشاقة، ولكن لھ أن یقوم ببعض المھام تعویدًا لھ على تحمل 

  .)٤(مشقة وتكلیفھ ما ال یطیق المسئولیة، ولكن بدون 
فكان البد من االھتمام الخاص باألطفال ذوي الحاجات الخاصة بالدرجة األولى، 
وكذلك األطفال األیتام الذین بحاجة أكثر للرعایة واالھتمام من قبل المختصین 
والمربیین والكافلین لھم؛ ألن ھذه الشریحة االجتماعیة ھي بحاجة قویة للرعایة 

م لتعویض النقص المادي بسبب فقدان إحدى األبوین، أو فقدان أجزاء من واالھتما
الجسد، وھؤالء الذین یطلبون بمساعدة خاصة، من خالل االھتمام الخاص التي تقوم 

  .)٥(بھا مراكز الرعایة والمؤسسات والكافلین لھم والمربیین 
یض شيء من النقص  ــــ ووسائل اإلعالم التي لھا التأثیر الكبیر في التوعیة وتعو

في القنوات التلفزیونیة التي تعمل على تنشیط الدعایة واإلعالن في البرامج الیومیة 
التي تحث األطفال شرعیًا بأشكال مختلفة على تسویق سلعھا، المتنوعة وفیما بعد 
یصبحون مستھلكین لھا؛ مما یدفع ببعض األطفال إلى ممارسة أعمال غیر قانونیة 

                                           
محمد عبد الجواد محمد، / حمایة األمومة والطفولة في المواثیق الدولیة والشریعة اإلسالمیة د )١(

 .٤٩م، ص١٩٩١ه، ١٤١٢باإلسكندریة،  منشأة المعارف/الناشر
 ).٤٩٤٤(، رقم٢٩ص٦بیان سن البلوغ، ج/ أخرجھ مسلم في صحیحھ، باب) ٢(
 .٣٤١ص٦شرح النووي على مسلم ج )٣(
تسنیم محمد جمال حسن، جامعة النجاح الوطنیة، / حقوق الیتیم في الفقھ اإلسالمي إعداد) ٤(

 .٩٩، ص٢٠٠٧
 .٩٩المرجع السابق ص) ٥(
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یوفروا ألنفسھم كل الحاجات التي یشتھونھا كما تم ترویجھا، وغیر شرعیة، كي 
   .وھكذا تبدأ مشاكل العدید منھم مع المجتمع األساسي الذین یصبحون عاھًة علیھ

 من مشقة العمل وصعوباتھ، :فضًال عن ذلك المخاطر المترتبة على عمل األطفال
 في إطار التغافل عن وعدم توفیر أبسط قواعد الحمایة والرعایة لألطفال العاملین

أبسط الحقوق التي یوفرھا العمل لمن یعملون من الراشدین، وھناك مخاطر طبیعیة 
یتعرض لھا الطفل العامل تتمثل في الضوضاء والحرارة الشدیدة الناشئة عن العمل 
وفي بعض األعمال التي تحتاج إلى آالت وأدوات تؤدي استخدامھا، إلى رفع درجة 

باإلضافة إلى المخاطر الصناعیة، واھتمت دراسة ظاھرة عمالة حرارة الموقع ھذا 
األطفال التي قام بھا المركز القومي للبحوث االجتماعیة بالتعاون مع منظمة األمم 
المتحدة لألطفال باألمراض التي تصیبھم من جراء العمل كإصابة الجھاز التنفسي من 

  )١ (.لمبیدات الحشریةأثر التعرض لألتربة واألبخرة والروائح النفاذة وا
   .)٢ (:ــــ األبعاد القانونیة لظاھرة األطفال المعرَِّضیَن لالنحراف على المستوى المحلى

یتطلب التخطیط للتنمیة التي ینشدھا المجتمع ضرورة النظر إلى أن منع الجریمة 
واالنحراف وإعادة تأھیل المجرمین والمنحرفین والمعرضین لالنحراف یھدف في 

 األول إلى الحد من استنزاف القدرة اإلنتاجیة التي تھدف الخطة نحو زیادتھا المقام
  .فضًلا عن حمایة الثروة البشریة التي ھي عماد التنمیة

 ویمثل صغار السن النواة األولى للقوة البشریة ومن ثم یجب أن تمتد إلیھم ید 
م اإلنتاجیة وكان الرعایة االجتماعیة التي تضمن تكیفھم االجتماعي وإنماء قدراتھ

من أھم صور ھذه الرعایة ھى إبعاد صغار السن عن كافة المؤثرات التي قد تؤدي 
بھم إلى االنحراف أو تعرضھم لھ، وإخضاعھم لإلشراف االجتماعي من أجل 
 .المحافظة علیھم وضمان تجاوبھم ونموھم في إطار السیاق العام للمجتمع

عاملة والحمایة المقررة لھؤالء الصغار في لذلك قام المجتمع بخطوة نقل أحكام الم
إطار القواعد القانونیة إلى مرتبة القواعد والمبادىء الدستوریة فنص الدستور 

أن تكفل الدولة وفقًا للقانون دعم :" على) ٨( في المادة ١٩٥٦المؤقت الصادر سنة
ن تحمي أ: "منھ على) ٢٠(كما أتبعھ في المادة " األسرة وحمایة األمومة والطفولة

وأكد ". الدولة النشء من االستغالل و تقیھ من اإلھمال األدبي والجسماني والروحي
أن :" منھ على) ١٠( عندما نص في المادة ١٩٧١ذلك الدستور الدائم الصادر سنة 

تكفل الدولة حمایة األمومة والطفولة وترعى النشء والشباب وتوفر لھم الظروف 
  ".المناسبة لتنمیة ملكاتھم

                                           
ناھد رمزي، المجلد األول، المجلس العربي /الدول العربیة، تألیفظاھرة عمالة األطفال في ) ١(

 .٧٨ـــــ٧٧م، ص١٩٩٨.للطفولة والتنمیة، القاھرة
أحمد وھدان وآخرون، /تألیف) أطفال الشوارع(األنماط الجدیدة لتعرض األطفال لالنحراف ) ٢(

، ٦١، ص١٩٩٩ .ةاالجتماعیة والجنائیة، قسم بحوث الجریمة، القاھر المركز القومي للبحوث
٦٢. 
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ــ یؤید ما سبق ما جاء في المعاھدات الدولیة األساسیة لحقوق اإلنسان ـــ األمم ـــ
  :)١(، فیما یخص العمالة القاصرة ٢٠٠٦المتحدة ـــ نیویورك وجنیف 

ـــ تعـترف الدول األطراف بحق الطفل في حمایتھ من االستغالل ١): ٣٢(في المادة 
یرًا أو أن یمثل إعاقة لتعلیم االقتصادي ومـن أداء أي عمـل یرجح أن یكون خط

الطفل، أو أن یكون ضارًا بصحة الطفل أو بنموه البدني، أو العقلي، أو الروحي، أو 
   .المعنوي، أو االجتماعي

ــــــ تـتخذ الـدول األطـراف التدابیر التشریعیة واإلداریة واالجتماعیة والـتربویة ٢
ع مراعاة أحكام الصكوك الدولیة ولھذا الغرض، وم. الـتي تكفل تنفیذ ھذه المادة

   :األخرى ذات الصلة، تقوم الدول األطراف بوجھ خاص بما یلي
  . أـــــ تحدید عمر أدنى أو أعمار دنیا لاللتحاق بعمل
  . ب ـــــ وضع نظام مناسب لساعات العمل وظروفھ

  .یةج ــــ فرض عقوبات أو جزاءات أخرى مناسبة لضمان بغیة إنفاذ ھذه المادة بفعال
وبناًء على فرض ھذه القوانین یأتي الدور الرقابي للدولة بتفعیل االھتمام بالطفل 
القاصر العامل من خالل برامج التأھیل واإلدماج االجتماعي والمھني من خالل العمل 

  .واستثمار الموارد البشریة
ى تكوین النشء نظریًا وعملیًا تحت إشراف فني منظم وفق مراحل متدرجة عل: أیضًا

  .أساس ممارسة الحرف والمھن المناسبة للطفل

لية: بعا لة إلعال مس   :لش فال تجا ل

تعتبر مشكلة أطفال الشوارع مشكلة عالمیة وقومیة تعاني منھا العدید من الدول 
وبیان ذلك في . المختلفة، ویمثل قطاع الطفولة فیھا أكثر من ثلث سكان المجتمع

  :النقاط التالیة

ي ـــــ١   : لش فال تع

سنة ویعیشون وینامون ١٨أولئك األطفال الذین یقل عمرھم عن : ُعرِّفوا بأنھم
ویأكلون في الشوارع بعضھم ال یعمل وبعضھم یعمل في الشوارع بشكل غیر رسمي 

  .)٢(وغیر مرخص بھ، وعالقاتھم بأسرھم غالبًا إما منتظمة وإما مقطوعة  
أطفال الشوارع إلى  ) UNICEF( وق األمم المتحدة لألطفال ـــــــ وقسَّم صند

  :)٣(قسمین ھما

                                           
مفوضیة األمم المتحدة السامیة لحقوق اإلنسان ـــــ المعاھدات الدولیة األساسیة لحقوق ) ١(

 .١١١ــــــ ص٢٠٠٦وجنیف،  اإلنسان، األمم المتحدة ــــ نیویورك
محمد سید فھمي، ط الحادیة /أطفال الشوارع مأساه حضاریة في األلفیة الثالثة، تألیف) ٢(

 .٧٣ اإلسكندریة، المكتب الجامعي الحدیث، صم،٢٠٠٠عشر،
ة مظفر جواد أحمد ـــ ورقة بحثیة لمركز الدراسات التربوی/ سیكولوجیة أطفال الشوارع، د) ٣(

 . ٢ ـــ صواألبحاث النفسیة، جامعة بغداد
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. األطفال الذین یقومون ببعض النشاطات االقتصادیة مثل التسول والبیع: األول
  .ویساھم بعضھم في دخل أسرھم

أو خارج محیط األسرة (األطفال الذین یعیشون بشكل دائم في الشوارع : الثاني
  . لدیھم روابط عائلیة غیر مصانة إال بالمناسبات أو بالصدفوقد تكون). العادیة

ولقد أرجعت الدراسات سبب تفاقم ھذه الظاھرة إلى الظروف األسریة السیئة نتیجة 
الطالق، أو الھجر أو العیش في كنف زوج األم أو زوجة األب، والفقر، واألمیة، 

انتشار ظاھرة العنف في وغیاب الوعي للوالدین، والبطالة، والتسرب من الدراسة، و
األسرة، ونحو ذلك، مما یدفع األطفال للھروب من األسرة، أو للعمل في الشارع؛ 

  .لمساعدة أسرھم، مما یعرضھم لكافة أشكال االستغالل المادي والجنسي والبدني
عدم وجود من یمثل ھذه الفئة لدى الحكومات بسبب ِسنھم : والمشكلة األساسیة ھي

جد لدیھم حتى حق التصویت والمشاركة في الحكومات المحلیة، القانوني، فال یو
ولھذا ال تنتبھ إلیھم الحكومات، فھم محرومون من حقوقھم في معظم بلدان العالم 
على الرغم من مصادقة أغلب تلك الدول على وثیقة حقوق اإلنسان الخاصة باألطفال 

)١(.  
الء األطفال من خالل وقد تقوم بعض الحكومات بتطبیق برامج للتعامل مع ھؤ

إسكانھم في دور لألیتام أو حجزھم في سجون لألحداث مما یدفع بعضھم إلى 
وقد ُتفضِّل حكومات أخرى دعم منظمات .  الھروب مرة أخرى والعودة إلى الشارع

المجتمع المدني أو مشاركتھا في برامجھا والتي تقوم أیضًا بجمعھم من الشوارع 
  . وحجزھم في أماكن خاصة

  :)٢(ــــ تعامل وسائل اإلعالم والدولة مع ظاھرة أطفال الشوارع ٢
إن التعامل مع ظاھرة أطفال الشوارع یقتضي أوًال االعتراف بحقوق الطفل والعمل 
على كفالة ھذه الحقوق لجمیع األطفال، وأن یكون التعامل إصالحیًا بعیًدا عن العقاب 

  :من خالل الخطوات اآلتیة
كاملة لرصد األطفال المعرضین للخطر، والتدخل المبكر لحمایتھم أــــ وضع برامج مت

  .من كافة أشكال العنف واالستغالل
ب ــــ حمایة األطفال المتسربین من التعلیم، والذین یتعرضون لعنف داخل األسر أو 

  .المدارس، وضحایا األسر المفككة
 الصحیة والغذائیة ج ـــ البد من النزول إلیھم في أماكن تجمعھم، وتقدیم الخدمة

والرعایة االجتماعیة لھم، بصفة دوریة بین مؤسسة اإلغاثة واألطفال؛ حتى یكسب 
  .المرشد النفسي ثقتھم، لدراسة حالة كل طفل على حدة

د ـــ تأھیل ھؤالء األطفال في أماكن تجمعھم واستقطاب بعضھم في مراكز إرشاد 
  .وتوجیھ

                                           
 . ٣مظفر جواد أحمد ص/ سیكولوجیة أطفال الشوارع، د) ١(
 . ٥، ٤المرجع السابق ص) ٢(



 
 
 

- ١٥٨٣ -

ي حول تحدید حاجات وحقوق أطفال الشوارع ه ـــ تعزیز دور منظمات المجتمع المدن
من خالل الدفاع عنھم عبر وسائل اإلعالم ووكاالت االتصال بالحكومات ومؤسسات 

  .الضغط من أجل احترام حقوق أطفال الشوارع
و ــــــ الوقایة من خالل برامج حمایة تقي الطفل من إجباره على اللجوء إلى 

  . الفقیرة ومن خالل الوسائل التربویةالشوارع عبر دعم العوائل والمجتمعات
فبعد أن یتم إبعاد األطفال تمامًا عن : ز ــــــ بیوت اإلیواء ذات العنایة الكاملة

الشوارع، یتم إسكانھم في بیئة صحیة توفرھا منظمات المجتمع المدني عن طریق 
ة من إعداد برامج لتبني أو رعایة األطفال الذین تم تأھیلھم، أو جمع أعداد قلیل

  .ھؤالء األطفال في بیوت عادیة تحت رعایة آباء یعملون موظفین لدى تلك المنظمات
 والمعدل بالقانون ١٩٩٦ لسنة ١٢قانون الطفل المصرى رقم ــــــ وقد ورد في 

 القوانین الالزمة لحمایة الطفولة من أشكال إساءة المعاملة ٢٠٠٨ لسنة ١٢٦
  :)١ (واالستغالل منھا

 الدولة حمایة الطفولة واألمومة، وترعى األطفال، وتعمل على تھیئة تكفل): ١(مادة 
الظروف المناسـبة لتنشـئتھم التنشئة الصحیحة من كافة النواحي في إطار من 

كما تكفل الدولة، كحد أدني حقوق الطفل الواردة باتفاقیة  الحریة والكرامة اإلنسانیة
  .ات الصلة النافذة في مصرحقوق الطفل وغیرھـا مـن المواثیـق الدولیـة ذ

  :یكفل ھذا القانون على وجھ الخصوص المبادئ والحقوق اآلتیة): ٣(مادة 
أــ حق الطفل في الحیاة والبقاء والنمو في كنف أسرة متماسكة ومتضامنة وفي  

التمتـع بمختلـف التـدابیر الوقائیة، وحمایتھ من كافة أشكال العنف أو الضرر أو 
أو المعنویة أو الجنسیة أو اإلھمال أو التقصیر أو غیر ذلك من اإلساءة البدنیة 

  .أشكال إساءة المعاملة واالستغالل
ب ـــ الحمایة من أي نوع من أنـواع التمیـز بـین األطفـال، بسـبب محـل المـیالد أو 
الوالـدین، أو الجـنس أو الدین أو العنصر، أو اإلعاقة، أو أي وضع آخر، وتأمین 

   .الفعلیة بینھم في االنتفاع بكافة الحقوقالمساواة 
ج ـــ حق الطفل القادر على تكوین أرائھ الخاصة في الحصول على المعلومات التي 

  .تمكنھ من تكـوین ھـذه اآلراء وفي التعبیر عنھا، واالستماع إلى رأیھ
لكل طفل الحق في الحصول على خدمات الرعایة الصحیة : مكرر) ٧(مادة 

وتتخـذ الدولـة كافة التدابیر لضمان تمتع جمیع . وعـالج األمـراضواالجتماعیة 
وتكفل الدولة تزوید الوالـدین والطفـل  األطفال بأعلى مستوى ممكن من الصحة،

وجمیـع قطاعـات المجتمـع بالمعلومـات األساسـیة المتعلقـة بصـحة الطفـل وتغذیتـھ 
حة وسـالمة البیئـة والوقایـة مـن ومزایـا الرضـاعة الطبیعیـة ومبـادئ حفـظ الصـ

كما تكفل الدولة للطفل، في  الحـوادث والمساعدة في اإلفادة من ھذه المعلومات،

                                           
 .٢، ١، ص٢٠٠٨ لسنة ١٢٦ والمعدل بالقانون ١٩٩٦ لسنة ١٢طفل المصري رقم قانون ال) ١(
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واتخـاذ جمیـع التدابیر . جمیع المجـاالت حقـھ فـي بیئـة صـالحة وصـحیة ونظیفـة
  :)١ (.الفاعلة إللغاء الممارسات الضارة بصحتھ

مع عدم اإلخالل بنص الفقرة الثانیة من ): ٦٤(ة جاء في رعایة الطفل العامل ماد
، یحظر ١٩٨١ لسـنھ ١٣٩من قانون التعلـیم الصـادر بالقـانون رقـم ) ١٨(المادة 

تشغیل األطفال قبل بلوغھم خمس عشرة سنة میالدیة كاملـة، كمـا یحظـر تـدریبھم 
تص، بعد  ویجوز بقرار من المحافظ المخ .قبـل بلوغھم ثالث عشرة سنة میالدیة

موافقة وزیر التعلیم، الترخیص بتشغیل األطفـال مـن سـن اثنتـي عشر سنة إلى أربع 
عشرة فـي أعمـال موسـمیة ال تضـر بصـحتھم أو نمـوھم وال تخـل بمـواظبتھم علـى 

 .الدراسة
یحظر تشغیل الطفل في أي من أنـواع األعمـال التـي یمكـن بحكـم ): ٦٥(مادة 

. ف القیـام بھـا، أن تعرِّض صحة أو سالمة أو أخالق الطفل للخطرطبیعتھـا أو ظـرو
ویحظر بشكل خاص تشغیل أي طفـل فـي أسـوأ أشـكال عمل األطفال المعرفة في 

 ومع مراعاة ما ھو منصوص علیھ في الفقـرة ١٩٩٩ لسنة ١٨٢االتفاقیة رقم 
یل األطفال واألحوال التي األولـى تبـین الالئحـة التنفیذیـة لھـذا القـانون نظـام تشـغ

یجوز فیھا التشغیل واألعمال والحـرف والصـناعات التـي یعملـون بھـا وفقـًا لمراحـل 
  .)٢(السن المختلفة 

: وبناًء على ذلك یأتي الدور الرقابي للدولة بتنفیذ ھذه القوانین والبرامج من خالل
  .مل مع ھذه الظاھرةتضافر الجھود بین مختلف الھیئات الرسمیة واألھلیة للتعا

التدخل المكثف للجمعیات المدنیة والوطنیة والدولیة ورجال األعمال في : أیضًا
إصالح الوضع المادي لھؤالء األطفال وأسرھم من خالل التبرعات واإلعانات المادیة 

  .والعینیة
  

  .والحمد هللا أوًال وآخرًا وصل اللھم على سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ وسلم    
 

 

  

  

  

                                           
 .١٣، ١٠ صالمرجع السابق) ١(
، ١٠، ص٢٠٠٨ لسنة ١٢٦ والمعدل بالقانون ١٩٩٦ لسنة ١٢قانون الطفل المصرى رقم ) ٢(

١٣.  
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  لخاتمة
الحمد هللا حمدًا طیبًا مباركًا فیھ، والصالة والسالم األتمان األكمالن على سید األنام 
سیدنا محمد بن عبد اهللا ـ صلى اهللا علیھ وسلم ــ وعلى آلھ وأصحابھ ذوي القدر 

  :وبعد...  والمقام
  :فقد توصلت من خالل ھذا البحث إلى نتائج وتوصیات من أھمھا ما یلي

  :لنتائج: ال

ـــ الطفل یطلق على المرحلة المبكرة من عمر اإلنسان، وھو ما عبر عنھ القرآن ١
  .الكریم وحدده من وقت انفصال الولد إلى البلوغ

مجموعة المواد األدبیة والعلمیة والفنیة المؤدیة لالتصال : ــــ یراد بوسائل اإلعالم٢
ل األدوات التي ینقلھا أو یعبر الجماعي بالناس بشكل مباشر أو غیر مباشر، من خال

عنھا مثل الصحافة واإلذاعة والتلفاز ووكاالت األنباء، والمعارض والمؤتمرات 
  .وغیرھا

الوسائل اإلعالمیة متفاوتة التأثیر على الطفل، یأتي في مقدمتھا الوسیلة ـــــ ٣
المرئیة من تلفاز ورسومات في كتاب، یتبعھ في التأثیر المجالت والصحف، 

  .نترنت وغیر ذلك، والتي تشكل تھدیدًا قویًا على سلوكیات األطفالواإل
ــ حرصت الشریعة اإلسالمیة على حفظ الطفل وصیانتھ من المخاطر والتشرد ٤

والضیاع، وشرعت الكثیر من األحكام التي تضمن حقوقھ، كالنسب، والحضانة، 
  .والنفقة، وتعلیمھ وتأدیبھ وغیر ذلك

 الطبیعي الذي یتولى حمایة الصغار الناشئة ورعایتھا، ــــ األسرة ھي المحضن٥
وتنمیة أجسادھا وأرواحھا، وفي ظلھ تتلقى مشاعر الحب والرحمة والتكافل، وذلك 
أن مرحلة الطفولة ھي فترة إعداد وتھیؤ وتدریب، للدور المطلوب من كل حي باقي 

  .حیاتھ
أمنھم الفكري، وصیانتھم ـــ تعتبر تربیة األطفال تربیة إسالمیة ضرورة لتحقیق ٦

من االنحراف والضیاع وذلك من خالل تزكیة قلوبھم باإلیمان، وتعلیمھم القرآن 
  .والسنة، والتفقھ في الدین وغیر ذلك حتى ال یحیدوا عن الحق

تأثیر كبیر في تشكیل فكر الطفل وتوجیھ سلوكھ نظرًا لما ــــ وسائل اإلعالم لھا ٧
ن التشویق واإلثارة والجذب ألشیاء كثیرة، لذا ینبغي تبثھ من مواد إعالمیة فیھا م
طفل منبثقة من العقیدة اإلسالمیة أو على األقل ال أن تكون البرامج المقدمة لل

  .تتعارض معھا
 التصدي للعنف المسلط على ــــ  تتضح مسؤولیة اإلعالم تجاه الطفل من خالل٨

فال والسعي إلى نشر ثقافة األطفال وذلك بإثارة االھتمام بقضیة العنف ضد األط
  .حقوق الطفل بالمضمون واألسالیب المالئمة

ــــ یعتبر لعب الشطرنج من الباطل على الرأى الراجح وال فرق بین كونھ على ٩
شبكة اإلنترنت أو الطاولة، ویجب على الوالدین إعالم الصبیان أن ھذا حرام وأنھ 
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موا أنھ قد أنكر علیھم الوالدین، وقد من المیسر وھو القمار حتى إذا بلغ الصبیان؛ عل
  .أعلموھم أنھ حرام

 أعباء مواجھة على الھدایة من فیھ لما وطلبھ الشرعي بالعلم األبناء تزوید ــــ ١٠
 والبدع الفاسدة والمعتقدات الھدامة األفكار الشخص بھ یتقي منیع درع وھو الحیاة،

  .الصالح والعمل النافع العلم في الھدي كل والھدي المضللة،
تقریب وجھات النظر بین اآلباء واألبناء والتواصل المستمر من خالل الحوار ـــ ١١

والمناقشات في كل ما یشغل الطفل ویثیر اھتمامھ حتى یتبین للطفل الخطأ من 
  .الصحیح، والغث من الثمین

 المدرسة مؤسسة اجتماعیة قامت لخدمة المجتمع وتحقیق أغراضھ في تربیة ــــ١٢
ء، ویعتمد نجاحھا في تحقیق رسالتھا على مدى ارتباطھا العضوي بالمجتمع النش

الذي توجد فیھ وتأخذ مركز القیادة في المجتمع في تنسیق برامجھ التعلیمیة وتثقیفھ 
  . المدرسة الفاعلة ھى مدرسة المجتمع التي تسعى للنھوض بھلذلك كانتوتوعیتھ، 

ھ من االستغالل االقتصادي ومـن أداء أي ـــ یكفل القانون للطفل الحق في حمایت١٣
عمـل یرجح أن یكون خطیرًا أو أن یمثل إعاقة لتعلیم الطفل، أو أن یكون ضارًا 

   .بصحة الطفل أو بنموه البدني، أو العقلي، أو الروحي، أو المعنوي، أو االجتماعي
  

صيا: ثانيا  :لت

ة مع وسائل اإلعالم ـــ ضرورة تواصل المؤسسات وقطاعات الدولة المختلف١ 
اإلنترنت، والفضائیات العربیة، ومخاطبتھا لزیادة البرامج الھادفة : الحدیثة، مثل

 .وحجب ما یسيء تربویًا للطفل المشاھد على الخصوص
ـــ دعوة الجھات التربویة واإلعالمیة والمالیة إلى إنشاء مؤسسات إنتاج متمّیزة ٢

  .بویین مؤھلینومنافسة تقدم برامج األطفال بإشراف تر
التصدي للثقافات المعادیة للقیم اإلسالمیة، بنبذ السلبیات التى تبثھا شبكة  _٣

، والتلفاز وغیرھا، لخطرھا "الكمبیوتر"، والحاسب اآللي "اإلنترنت"المعلومات 
 .على األجیال الناشئة

بتھ توجیھ اھتمام الصغار بالجوانب اإلیمانیة من خشیة اهللا تعالي وتقواه ومراق_ ٤
  .في السر والعلن؛ ألنھ تعالى أعلم بما تخفي الصدور

ینبغي على اآلباء اغتنام الوقت والجھد في إصالح ھذه الوسائل، والمبادرة _ ٥
بوقایة األطفال من شرھا وخطرھا، من خالل معرفة البرامج التي تمكنھم من 

حرفة في أجھزة السیطرة على تلك الوسائل، كممیزات التشفیر أو إلغاء القنوات المن
االستقبال الفضائیة، والبرامج التي تمنع ظھور الصور اإلباحیة في مواقع اإلنترنت؛ 

 .حتى ال یطرق قلب الطفل وسمعھ وبصره من الشھوات التي یضل عن دینھ بسببھا
ـــــ توظیف وسائل اإلعالم الحدیثة ــــ بوسائلھا المتنوعة من الحاسب اآللي، ٦

تلفاز، الجوال وغیر ذلك ــــــ لخدمة اإلسالم والمسلمین وذلك وشبكة المعلومات، ال
 .من خالل نشر اإلسالم عقیدًة وشریعًة وثقافًة وفكًرا وسطًیا
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نشر التوعیة بطرق استعمال تلك الوسائل استعماًال مفیدًا تربویًا، یعطي لآلباء ـــــ ٧
آثارھا السلبیة، نظمًا ومناھج ونصائح تعینھم على توجیھ األبناء لحمایتھم من 
 .وتشجعھم على تنظیم تعامل أوالدھم مع تلك الوسائل، واالستفادة منھا

ــــ توفیر دراسات تربویة تعمل على تقدیم التصورات واألفكار القائمة على أسس ٨
إسالمیة أصیلة، والتي تتیح لنا االستفادة منھا تربویًا وحمایة أجیالنا من آثار وسائل 

تى نتمكن من تحویلھا من مؤثرات سلبیة إلى مؤثرات تربویة اإلعالم السلبیة، ح
  .نافعة، والسیطرة على أثرھا التربوي في المجتمع
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  ثبت المصادر والمراجع
  :القرآن الكریم وعلومھ: أوًال

  .القرآن الكریم_ ١
 األنصاري  محمد بن أحمداإلمام شمس الدین أبي عبد اهللا: الجامع ألحكام القرآن تألیف_ ٢

دار الكتب المصریة ـ / أحمد البردوني، وإبراھیم أطفیش، الناشر/ ھـ، تحقیق٦٧١المتوفي القرطبی
  .م١٩٦٤ھـ ـ ١٣٨٤      ط الثانیة القاھرة،

دار ابن كثیر، / ه، الناشر١٢٥٠محمد بن علي الشوكاني الیمني المتوفي / فتح القدیر تألیف_ ٣
  .ه١٤١٤وت، الطبعة األولي شق، بیردار      الكلم الطیب ـ دم

الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل ألبي القاسم محمود بن عمرو الزمخشري المتوفي _ ٤
  .ه١٤٠٧دار الكتاب العربي ــــــ بیروت، الطبعة الثالثة / ه، الناشر٥٣٨
  :الحدیث النبوي وعلومھ: ثانیًا

ه، ١٤٢٠اصر األلباني المتوفي محمد ن/ إرواء الغلیل في تخریج أحادیث منار السبیل تألیف_ ٥
ه ــــ ١٤٠٥لطبعة الثانیة المكتب اإلسالمي ــــ بیروت ا/ زھیر الشاویش، الناشر/       إشراف
  .م١٩٨٥

ـــــ إستدراك الحافظ الذھبي على مستدرك الحاكم للعالمة سراج الدین عمر بن علي المعروف ٦
  .    ه١٤١١ط األولى بابن الملقن

عبد العظیم بن عبد القوي أبو محمد المنذري، دار الكتب العلمیة ـــ /ترھیب تألیفــــ الترغیب وال٧
  .     بیروت، ط األولى

التلخیص الحبیر في تخریج أحادیث الرافعي الكبیر ألبي الفضل أحمد بن علي بن ـــــ تلخیص ٨
  .م١٩٨٩. ھـ١٤١٩الطبعة األولى ، دار الكتب العلمیة، )ھـ٨٥٢: المتوفى(العسقالني  حجر

محمد إسحاق محمد /ـــ التنویر شرح الجامع الصغیر لمحمد بن إسماعیل الصنعاني، حققھ٩
  .    م، ط األولى٢٠١١دار السالم ـــ الریاض/إبراھیم، الناشر

ھـ، ٤٣٠حلیة األولیاء وطبقات األصفیاء ألبي نعیم أحمد بن عبد اهللا األصبھاني المتوفي _ ١٠
  .       م، دار الكتاب العربي، بیروت١٩٧٤ھـ ـ ١٣٩٤افظة مصرالسعادة ـ بجوار مح/ الناشر

السید عبد اهللا /ــــ الدرایة في تخریج أحادیث الھدایة ألبي الفضل أحمد بن حجر العسقالني حققھ١١
  .    دار المعرفة ــــ بیروت/ھاشم الیماني، الناشر

ن صالح الصنعاني المتوفي ــــ سبل السالم شرح بلوغ المرام لإلمام محمد بن اسماعیل ب١٢
  .      دار الحدیث/ ھـ، الناشر١١٨٢

سلسلة األحادیث الضعیفة والموضوعة وأثرھا السيء في األمة ألبي عبد الرحمن محمد _ ١٣
دار المعارف الریاض ـ السعودیة، ط األولي / ھـ، الناشر١٤٢٠ناصر الدین األلباني المتوفي 

  .           م١٩٩٢ھـ ـ١٤١٢
: ھـ تحقیق٢٧٥لإلمام أبي عبد اهللا محمد بن یزید القزویني المتوفي سنة : ابن ماجھسنن _ ١٤

  .یاء الكتب العربیة، ط دار الفكرمحمد فؤاد       عبد الباقي، ط دار إح
ھـ ٢٧٥ــــ سنن أبي داود لإلمام الحافظ أبي داود سلیمان بن األشعث السجستانى، المتوفي سنة١٥

  .م١٩٨٨لقاھرة ا.      دار الحدیثط    
ھـ، ٢٧سنن الترمذي وھو الجامع الصحیح ألبي عیسى محمد بن عیسى الترمذي المتوفي_ ١٦

  .     م١٩٨٣مطبعة مصطفي البابي الحلبي مصر، ط الثانیة / محمد فؤاد عبد الباقي، الناشر/ تحقیق
ار الفكر، ط ھـ، ط د٣٨٥سنن الدراقطني لإلمام الكبیر علي بن عمر الدارقطني المتوفي سنة_ ١٧

 مؤسسة الرسالة بیروت،/ شعیب األرنؤوط  وآخرون، الناشر/م، حققھ وعلق علیھ٢٠٠٤األولي 
  .   لبنان
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عبد المعطي أمین قلعجي، جامعة الدراسات /ـــــ السنن الصغیر ألبي بكر البیھقي، تحقیق١٨
  .م١٩٨٩اإلسالمیة ــــ باكستان، ط األولى

لمحدثین أبي بكر أحمد بن الحسین البیھقي المتوفي سنة إمام ا: تألیف: السنن الكبرى_ ١٩
  .ھـ، الناشر دار الفكر١٤١٦ألولي ھـ، ط ا٤٥٨

ه، ٣٠٣سنن النسائي الصغرى ألبي عبد الرحمن أحمد بن شعیب الخراساني المتوفي _ ٢٠
، الطبعة الثانیة مكتب المطبوعات اإلسالمیة ـــ حلب/ عبد الفتاح أبو غدة، الناشر/ تحقیق
  .١٩٨٦ـــــ١٤٠٦

ھـ، ٢٥٦صحیح البخاري لإلمام أبي عبد اهللا محمد بن اسماعیل بن إبراھیم البخاري المتوفي _ ٢١
مصطفي / م تحقیق١٩٨٧دار ابن كثیر، الیمامة، بیروت ط الثالثة/ ط األولي، دار التقوى، الناشر

  .دیب البغا
ه، ١٤٢٠اني المتوفي محمد ناصر الدین األلب/ ــــــ صحیح الترغیب والترھیب تألیف٢٢

  . م٢٠٠٠مكتبة المعارف، الریاض ـــ السعودیة، ط األولى /الناشر
صحیح الجامع الصغیر وزیاداتھ ألبي عبد الرحمن محمد ناصر الدین األلباني المتوفي _ ٢٣

  .   المكتب اإلسالمي/ ه، الناشر١٤٢٠
/ ھـ علق علیھ٢٦١بوري صحیح مسلم لإلمام أبي الحسین مسلم بن الحجاج القشیري النیسا_ ٢٤

  .، دار الحدیث، القاھرة ط األوليدار الفكر/ فؤاد عبد الباقي، الناشر  محمد
فتح الباري شرح صحیح البخاري لزید الدین عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي _ ٢٥

محمود بن شعبان بن عبد المقصود، مجدي بن عبد الخالق الشافعي / ھـ ، تحقیق٧٩٥المتوفي
               م١٩٩٦ھـ ـ ١٤١٧لنبویة، ط األولي مكتبة الغرباء األثریة ـ المدینة ا /ا، الناشروغیرھم

فیض القدیر شرح الجامع الصغیر لزین الدین محمد بن علي بن زین العابدین المناوي _ ٢٦
  .      م١٣٥٦المكتبة التجاریة الكبري ـ مصر ط األولي / ھـ، الناشر١٠٣١المتوفي 

اة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح لعلي بن سلطان محمد أبو الحسن الھروي ــــ  مرق٢٧
  .م٢٠٠٢ه ـــ ١٤٢٢ الطبعة األولي دار الفكر، بیروت ــــ لبنان،/  ه، الناشر١٠١٤القاریالمتوفي

یوسف عبد الرحمن / ــــ المستدرك لإلمام الحافظ أبي عبد اهللا الحاكم النیسابوري إشراف٢٨
  .م١٩٩٠ھـ ـ ١٤١١ المعرفة، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط األولي دار/ المرعشلینشر

ھـ ٢٤١أحمد بن حنبل أبو عبد اهللا الشیباني المتوفي / ـــــ مسند اإلمام أحمد بن حنبل تألیف٢٩
م، مؤسسة ٢٠٠١دار الفكر، مؤسسة قرطبة مصر، ط األولي / أحمد محمد شاكر الناشر: شرحھ

  .الرسالة
منشور باسم البحر الزخار ألبي بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق المعروف مسند البزار ال_ ٣٠

محفوظ الرحمن زین اهللا، عادل بن سعد، صبري عبد الخالق / ھـ، تحقیق٢٩٢بالبزار المتوفي 
  . م٢٠٠٩ـ ١٩٨٨مكتبة العلوم والحكم ـ المدینة المنورة ط األولي / الشافعي، الناشر

كمال یوسف / ھـ، تحقیق٢٣٥ار ألبي بكر بن شیبة المتوفي المصنف في األحادیث واآلث_ ٣١
  .     ، ط دار الفكر١٤٠٩مكتبة الرشد ـ الریاض، ط األولي / الحوت، الناشر

ھـ ، ٢١١المصنف ألبي بكر عبد الرزاق بن ھمام بن نافع الحمیري الصنعاني المتوفي_ ٣٢
ند، المكتب اإلسالمي ـ بیروت، ط المجلس العلمي ـ الھ/ حبیب الرحمن األعظمي، الناشر /تحقیق
  .       ھـ١٤٠٣الثانیة

ه، ٣٦٠المعجم األوسط لسلیمان بن أحمد بن أیوب بن مطیر أبو القاسم الطبراني المتوفي _ ٣٣
  .دار الحرمین ــــ القاھرة/ طارق بن عوض اهللا، عبد المحسن بن إبراھیم الحسیني، الناشر /تحقیق

) ھـ٣٦٠: المتوفى(لیمان بن أحمد بن أیوب أبو القاسم الطبرانيس/ـــــ المعجم الكبیر تألیف٣٤
  .   مكتبة ابن تیمیة، القاھرة، الطبعة الثانیة/حمدي بن عبد المجید السلفي، الناشر/ تحقیق
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دار / عبد المعطي أمین قلعجي، الناشر/ ـــــ معرفة السنن واآلثار ألبي بكر البیھقي، تحقیق٣٥
  .م١٩٩١ه ــــ ١٤١٢ط األولى) قاھرةالمنصورة ــــ ال(الوفاء 

      ــــ المنتقى شرح الموطأ ألبي الولید سلیمان بن خلف القرطبي، مطبعة دار السعادة ـــ مصر، ط٣٦
  .ه١٣٣٢األولى

نیل األوطار من أحادیث سید األخیار شرح منتقي األخبار لإلمام محمد بن علي الشوكاني _ ٣٧
  . م١٩٧٣م، ط دار الجیل بیروت ١٩٩٣ ـ مصر، ط األولي دار الحدیث/ ھـ، نشر١٢٥٥المتوفي 

  .كتب الفقھ: ثالثًا
  :كتب الفقھ الحنفي: أوًال
/ االختیار لتعلیل المختار لعبد اهللا بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي، تعلیق الشیخ_ ٣٨

  .محمود أبو دقیقة، ط دار الكتب العلمیة
الدین بن إبراھیم المعروف بابن نجیم المصري ط، دار البحر الرائق شرح كنز الدقائق لزین _ ٣٩ 

  .   دار الكتاب اإلسالمي/ المعرفة،    ط الثانیة، الناشر
ــــــ بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع لإلمام عالء الدین أبي بكر بن مسعود الكاسانى ٤٠

  .      م١٩٨٦دار الكتب العلمیة، ط الثانیة /الحنفي،الناشر
/ ھـ، الناشر٨٥٥ شرح الھدایة ألبي محمد محمود الحنفي بدر الدین العیني، المتوفي ــ البنایة٤١

  .م٢٠٠٠ھـ ـ ١٤٢٠لبنان، ط األولي دار الكتب العلمیة بیروت، 
/ ھـ، الناشر٥٤٠ندي، المتوفي ــــــ تحفة الفقھاء لمحمد بن أحمد أبو بكر عالء الدین السمرق٤٢
  .م١٩٩٤ھـ ـ ١٤١٤ الثانیة  الكتب العلمیة بیروت، لبنان، طدار
ــ حاشیة رد المحتار على الدر المختار لمحمد أمین بن عمر بن عبد العزیز عابدین الحنفي، ٤٣

  .م١٩٩٢دار الفكرـ بیروت، الطبعة الثانیة /الناشر
  .م١٩٩٣دار المعرفة بیروت /المبسوط لمحمد بن أحمد شمس األئمة السرخسي، الناشر_ ٤٤
علي بن أبي بكر بن عبد الجلیل المرغینانى المتوفي / رح بدایة المبتدي تألیفـــــ الھدایة في ش٤٥

  .دار إحیاء التراث العربي، بیروت ـ لبنان/ طالل یوسف، الناشر/ تحقیق ھـ،٥٩٣
  :كتب الفقھ المالكي: ثانیًا
د بدایة المجتھد ونھایة المقتصد لإلمام القاضي أبي الولید محمد بن أحمد بن محمد بن رش_ ٤٦

عبد الحلیم محمد عبد الحلیم، /راجع أصولھ األستاذ"ابن رشد الحنفي"القرطبي األندلسي الشھیر
  .م١٩٩٥دار الجیل، دار الكتب العلمیة، دار الفكر/ نشر
/  ه، تحقیق د٥٢٠المتوفيـــــ البیان والتحصیل ألبي الولید محمد بن أحمد بن رشد القرطبي ٤٧

  .ه١٤٠٨لغرب اإلسالمي بیروت ــــ لبنان، الطبعة الثانیة دار ا/ حجي وآخرون، الناشر محمد
 ي علي الشرح الكبیر ألبي البركاتحاشیة الدسوقي لشمس الدین الشیخ محمد عرفھ الدسوق_ ٤٨

 دار إحیاء/ سیدي أحمد الدردیر، وبالھامش تقریرات العالمة المحقق الشیخ محمد علیش، نشر
  .الكتب العربیة، دار الفكر

الصاوي المالكي علي الشرح الصاوي ألبي العباس أحمد بن محمد الخلوتي الشھیر بحاشیة _ ٤٩
  .دار المعارف/ للدردیر، الناشر الصغیر

حاشیة العدوي على كفایة الطالب الرباني ألبي الحسن علي بن أحمد الصعیدي المتوفي _ ٥٠
  .وتدار الفكر ــــ بیر/ یوسف الشیخ محمد البقاعي، الناشر/ ه، تحقیق١١٨٩

محمد بو خبزة، / ھـ، تحقیق٦٨٤الذخیرة لشھاب الدین أحمد بن إدریس القرافي المتوفي _ ٥١
  .دار الغرب اإلسالمي، ط األولي/ الناشر

أحمد بن غانم النفراوي المالكي / الفواكھ الدوانى على رسالة ابن أبي زید القیرواني تألیف_ ٥٢
  .     دار الفكر/ ه، الناشر١١٢٦المتوفي 
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القوانین الفقھیة ألبي القاسم محمد بن أحمد بن محمد ابن جزى الكلبي الغرناطي المتوفي _ ٥٣
  .ھـ٧٤١

محمد بن عبد البر النمري ـــــ الكافي في فقھ أھل المدینة ألبي عمر یوسف بن عبد اهللا بن ٥٤
  .م١٩٨٠ھـ ـ ١٤٠٠محمد محمد الموریتاني، ط الثانیة / ھـ، تحقیق٤٦٣ المتوفي القرطبي

/ ه، تحقیق٧٧٦خلیل بن إسحاق ضیاء الدین المالكي المتوفي / مختصر العالمة خلیل تألیف_ ٥٥
  .دار الحدیث ـــ القاھرة/ أحمد جاد، الناشر

دار / ھـ، الناشر١٧٩المدونة لإلمام مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي، المتوفي _ ٥٦
  .م١٩٩٤ھـ ـ ١٤١٥العلمیة، ط األولي  الكتب

ألبي محمد عبد الوھاب بن علي " اإلمام مالك بن أنس" نة على مذھب عالم المدینة المعو_ ٥٧
المكتبة التجاریة، مصطفي / حمیش عبد الحق، الناشر/ ه، تحقیق٤٢٢البغدادي المالكي المتوفي 
  .أحمد الباز ــ مكة المكرمة

/ ھـ، تحقیق د٥٢٠ المقدمات الممھدات ألبي الولید محمد بن أحمد بن رشد القرطبي المتوفي_ ٥٨
  .م١٩٨٨ھـ ـ ١٤٠٨دار الغرب اإلسالمي، بیروت ـ لبنان، ط األولي/ محمد حجي، الناشر

منح الجلیل شرح مختصر سیدي خلیل لمحمد بن أحمد بن محمد علیش المالكي المتوفي _ ٥٩
  .م١٩٨٩ھـ ـ ١٤٠٩دار الفكر ـ بیروت / ھـ، الناشر١٢٩٩

 لشمس الدین أبو عبد اهللا محمد بن محمد المعروف مواھب الجلیل في شرح مختصر خلیل_ ٦٠
  .م١٩٩٢ھـ ـ ١٤١٢دار الفكر، ط الثالثة / ھـ، الناشر٩٥٤المالكي المتوفي  بالخطاب

  :كتب الفقھ الشافعي: ثالثًا
دار / ھـ، الناشر٩٢٦أسني المطالب في شرح روض الطالب لإلمام زكریا األنصاري المتوفي _ ٦١

  .    اإلسالمي الكتاب
  .ھـ٤٥٠ـــــ اإلقناع في الفقھ الشافعي ألبي الحسن علي بن محمد الماوردي المتوفي ٦٢
ھـ، ٢٠٤افعي المتوفي ــــــ األم ألبي عبد اهللا محمد بن إدریس بن العباس بن عثمان الش٦٣

  . م١٩٩٠ھـ ـ ١٤١٠المعرفة ـ بیروت دار/ الناشر
براھیم بن علي بن یوسف الشیرازي المتوفي ـــــ البیان في مذھب اإلمام الشافعي ألبي إسحاق إ٦٤

  .دار الكتب العلمیة/ ھـ، الناشر٤٧٦
دار / ـــــ تحفة المحتاج في شرح المنھاج ألحمد بن محمد بن علي بن حجر الھیتمي، الناشر٦٥

  .لتجاریة الكبرى ـ مصرإحیاء التراث العربي، المكتبة ا
       ه،٤٧٦م بن علي بن یوسف الشیرازي المتوفيالتنبیھ في الفقھ الشافعي ألبي إسحاق إبراھی_ ٦٦

  .عالم الكتب/ الناشر
، ١٢٠٤سلیمان بن عمر المعروف بالجمل المتوفي/ حاشیة الجمل علي شرح المنھج تألیف_ ٦٧

  . دار الفكر /الناشر
  

دار /أحمد سالمة القلیوبي وأحمد البرلسي عمیرة الناشر/ حاشیتا قلیوبي وعمیرة تألیف_ ٦٨
  .ــ      بیروتالفكر ـ

الحاوي الكبیر في فقھ مذھب اإلمام الشافعي وھو شرح مختصر المزني ألبي الحسن علي بن _ ٦٩
 علي محمد/ عادل أحمد عبد الموجود، والشیخ: الشیخ/محمد بن حبیب الماوردي البصري، تحقیق

  .   دار الكتب العلمیة، المكتبة التوفیقیة/معوض، نشر
 البھجة الوردیة لزكریا بن محمد بن زكریا األنصاري زین الدین الغرر البھیة في شرح_ ٧٠

  .المطبعة المیمنیة/ه، الناشر٩٢٦يالسنیكي      المتوف
المجموع شرح المھذب لإلمام أبي زكریا محي الدین بن شرف النووي، والتكملة الثانیة _ ٧١

  .    دار الفكر/ لإلمام المطیعي، الناشر
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ة ألفاظ المنھاج لشمس الدین محمد بن محمد الخطیب الشربیني،      مغني المحتاج إلى معرف_ ٧٢
  .م١٩٩٥ الكتب العلمیة، ط األولي دار الفكر، دار/الناشر

المھذب في فقھ اإلمام الشافعي ألبي اسحاق إبراھیم بن علي بن یوسف الشیرازي المتوفي _ ٧٣
  .      دار الكتب العلمیة/ ھـ، الناشر٤٧٦

دار المنھاج ـ / في شرح المنھاج لكمال الدین محمد بن موسي الشافعي، الناشرالنجم الوھاج _ ٧٤
  .       م٢٠٠٤ھـ ـ ١٤٢٥لجنة علمیة، ط األولي / جدة، المحقق

نھایة المحتاج إلي شرح المنھاج لشمس الدین محمد بن أبي العباس بن شھاب الدین الرملي _ ٧٥
  .م١٩٨٤ التراث العربي، دار الفكرءدار إحیا/ ومعھ      حاشیة الشبراملسي الناشر

  .كتب الفقھ الحنبلي": رابعا
موسي بن أحمد بن موسي المقدسي / اإلقناع في فقھ اإلمام أحمد بن حنبل تألیف_ ٧٦

  .دار المعرفة بیروت ـــ لبنان/ رعبد اللطیف محمد السبكي، الناش/ ه، تحقیق٩٦٨المتوفي
اإلمام عالء /ى مذھب األمام أحمد بن حنبل تألیفاإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف عل_ ٧٧

دار إحیاء      /ھـ، الناشر١٣٧محمد حامد الفقي، ط األولي/الدین أبي الحسین المرداوي الحنبلي، حققھ
      .التراث العربي

منصور بن یونس بن صالح الدین البھوتي / الروض المربع شرح زاد المستقنع تألیف_ ٧٨
دار المؤید ـ مؤسسة / عبد القدوس محمد نذیر، الناشر/ ـ، خرج أحادیثھھ١٠٥١المتوفي  الحنبلي
  .الرسالة

دار العبیكان، / ه، الناشر٧٧٢شرح الزركشي لشمس الدین محمد الزركشي الحنبلي المتوفي_ ٧٩
  .م١٩٩٣ه ــــ ١٤١٣      األولي الطبعة

العثیمین المتوفي الشرح الممتع علي زاد المستقنع لإلمام محمد بن صالح بن محمد _ ٨٠
  .       ھـ١٤٢٨ ـ ١٤٢٢دار ابن الجوزي، ط األولي / ھـ، الناشر١٤٢١

الشیخ منصور بن /شرح منتھي اإلرادات المسمى دقائق أولي النھي لشرح المنتھي تألیف_ ٨١
 م، ط الثانیة، ط دار١٩٩٦دار الكتب العلمیة، عالم الكتب، بیروت /یونس بن إدریس البھوتى، نشر

            . الفكر
الشیخ منصور بن یونس بن إدریس البھوتي، /كشاف القناع عن متن اإلقناع تألیف_ ٨٢

  .      ھالل مصیلحي مصطفي ھالل/ھـ، تحقیق١٤٠٢عالم الكتب، دارالفكر/الناشر
دار / ه، الناشر٦٢٠الكافي في فقھ اإلمام أحمد ألبي محمد موفق الدین المقدسي المتوفي_ ٨٣

  .     ه١٤١٤الطبعة األولي الكتب العلمیة، 
دار / ه، الناشر٨٨٤إبراھیم بن محمد ابن مفلح المتوفي/ المبدع في شرح المقنع تألیف_ ٨٤

  .الكتب العلمیة بیروت ــــ لبنان
         

أحمد عبد الحلیم بن تیمیة الحراني / ــــ مجموع الفتاوي لشیخ اإلسالم ابن تیمیة تألیف٨٥
مكتبة ابن تیمیة، ط الثانیة، /ھـ، الناشر٧٢٨ النجدي المتوفيعبد الرحمن بن محمد/تحقیق

  .      ھـ١٤١٦فھد، المدینة النبویة، السعودیة مجمع الملك/نشر
ھـ علي ٦٢٠ـــــ المغني لإلمام موفق الدین أبي محمد عبد اهللا بن أحمد بن قدامة المتوفي٨٦

ھـ ـ ١٣٨٨مكتبة القاھرة / رالقاسم عمر بن حسین بن عبد اهللا الخرقي ، الناش مختصر أبي
  .   م١٩٦٨
  :كتب الفقھ الظاھري: خامسًا

ــــــ المحلي لإلمام المحدث الفقیھ األصولي أبي محمد بن أحمد بن سعید بن حزم ٨٧
  .أحمد محمد شاكر/ــ بیروت، تحقیقه، دار      الفكرـ٤٥٦المتوفي
  :من كتب الفقھ الزیدى: سادسًا



 
 
 

- ١٥٩٣ -

 على حدائق األزھار لشیخ اإلسالم محمد بن علي الشوكاني ــــ السیل الجرار المتدفق٨٨
  .دار ابن حزم، ط األولي/  الناشره،١٢٥ــــ١١٧٣
  :من كتب الفقھ اإلمامي: سابعًا

ــــ شرائع اإلسالم في مسائل الحالل والحرام للمحقق الحلي أبو القاسم نجم الدین جعفر بن ٨٩
  .     م١٩٦٩دار التفسیر، ط األولي /د علي، الناشرعبد الحسین محم/ ه، تحقیق٦٧٦ه ـــ ٦٠٢الحسن
  :من كتب قواعد الفقھ: خامسًا

دار الكتب / ه ، الناشر٩١١األشباه والنظائر لعبد الرحمن بن أبي بكر السیوطي المتوفي_ ٩٠
  .م١٩٩٠ه ـــ ١٤١١العلمیة، الطبعة األولي 

  .من كتب أصول الفقھ: سادسًا
عبد / عالء الدین أبو الحسن المرداوي، تحقیق/ ول الفقھ تألیفالتحبیر شرح التحریر في أص_ ٩١

  .    ه١٤٢١الریاض، الطبعة األولي/مكتبة الرشد ـــ السعودیة/ الرحمن الجبرین وآخرون، الناشر
  .كتب اللغة العربیة: سابعًا

ــــ تاج العروس من جواھر القاموس لمحمد بن محمد بن عبد الرزاق الزبیدي المتوفي ٩٢
  .       دار الھدایة/ مجموعة من المحققین، الناشر/ تحقیق ھـ،١٢٠٥

ه، ٣٩٣ـــــ الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة ألبي نصر إسماعیل الفارابي المتوفي ٩٣
ه ــ ١٤٠٧دار العلم للمالیین ـــ بیروت، الطبعة الرابعة / عبد الغفور عطار، الناشر أحمد/تحقیق
  .    م١٩٨٧

ھـ، ٨٧ط لمجد الدین أبو طاھر محمد بن یعقوب الفیروز آبادي المتوفي القاموس المحی_ ٩٤
/ محمد نعیم العرقسوسي، الناشر/ مكتب تحقیق التراث في مؤسسة الرسالة، إشراف /تحقیق

  .م٢٠٠٥ھـ ـ ١٤٢٦مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت ـ لبنان، ط الثامنة 
مال الدین محمد بن مكرم بن منظور اإلفریقي المصري، لسان العرب لإلمام أبي الفضل ج_ ٩٥

دار المعارف، دار       /عبد اهللا علي الكبیر، محمد أحمد حسب اهللا، ھاشم محمد الشاذلي، نشر/حققھ
      ر بیروت ـ لبنان، الطبعة األوليصاد
ي المقري أحمد بن محمد بن عل/ ـــــ المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر للرافعي تألیف٩٦

  .لفكرمصطفي السقا ،نشر، دار ا/ھـ، صححھ٧٧٠المتوفي الفیومي
 عالم/ه، الناشر١٤٢٤أحمد مختار عبد الحمید عمر المتوفي/ معجم اللغة العربیة المعاصرة د_ ٩٧

  .م٢٠٠٨ه ــــ١٤٢٩الكتب، الطبعة األولي 
   

في، أحمد الزیات، حامد إبراھیم مصط(مجمع اللغة العربیة، القاھرة /المعجم الوسیط تألیف_ ٩٨
  .      دار الدعوة، الطبعة الثالثة/القادر، محمد النجار، الناشر عبد
  : كتب ومراجع حدیثة ومواقع عامة: ثامنًا
 تشرین ٢٠ المؤرخ في ٢٥/٤٤إتفاقیة حقوق الطفل، اعتمدتھا الجمعیة العامة بقرارھا ــــــ ٩٩

  ).٤٩( بموجب المادة ١٩٩٠ سبتمبر ٢ـــــ   تاریخ بدء النفاذ ١٩٨٩نوفمبر/ الثاني

هللا . أثر اإلعالم العربي في تنشئة الطفل وعالقتھ باألسرة _ ١٠٠  مة سهيل عب  معص

ألس تم  قة عمل لم  ، ي              :موقع)  الدوحة٢٠١٠مایو( واإلعالم العربي لم

     ٦٩٨/page/org.arabccd.www://http                 
أثر األلعاب اإللكترونیة على السلوكیات لدى األطفال، رسالة ماجستیر في علوم اإلعالم         _ ١٠١

  .م٢٠١٢ـــــ ٢٠١١مریم قویدر /دادواالتصال إع
  .عبد اهللا قادري األھدل/ ـــــ أثر التربیة اإلسالمیة في أمن المجتمع اإلسالمي د١٠٢

http://www.arabccd.org/page/698


 
 
 

- ١٥٩٤ -

 عبد/ د) اإلنترنت(الحاسب اآللي وشبكة المعلومات. ــــ األحكام الفقھیة للتعامالت اإللكترونیة١٠٣
  .    م٢٠٠٤ه ــــ ١٤٢٤دار الوراق للنشر والتوزبع، ط األولي / الرحمن بن عبد اهللا السند، الناشر

  .لمعرفة ـــــ بیروتدار ا/ه، الناشر٥٠٥ـــــ إحیاء علوم الدین ألبى حامد الغزالي المتوفي ١٠٤
فؤاد بن عبد الكریم بن / إعداد الدكتور" األسرة والعولمة ـــــ قضایا العالم اإلسالمي ـــــــــ ١٠٥

  .عبد العزیز آل عبد الكریم، أستاذ مساعد في كلیة الملك فیصل الجویة بالریاض
، ٢٢/٦/٢٠١٤فھمي قطب الدین النجار، . ــــ اإلعالم وأثره في السلوك د١٠٦

www.alukah.net.   
  .م١٩٩٠ محرم ١٣ـــــــ ٩حقوق اإلنسان في اإلسالم في الفترة من : ــــ إعالن القاھرة حول١٠٧
أحمد وھدان وآخرون، /تألیف) أطفال الشوارع(ــــ األنماط الجدیدة لتعرض األطفال لالنحراف ١٠٨

  .     م١٩٩٩ .القاھرةالقومي للبحوث االجتماعیة والجنائیة، قسم بحوث الجریمة،  المركز
م بواسطة سھام مھدي ١٩٩٠ه ــ ١٤١٠عبد اهللا أحمد ،/ ــــ بناء األسرة الفاضلة تألیف١٠٩

  .جبار، ط دار      البیان العربي، بیروت
رائد الركابي، بواسطة موقع . د ــــ تأثیر وسائل األعالم على العنف لدى األطفال١١٠

ArticleShow/iq.alsabaah.www://http                  
عبد القادر األرناؤوط، : ــــ تحفة المودود بأحكام المولود البن القیم الجوزیة، تحقیق١١١

         .م١٩٧١مكتبة دار           اإلحسان، دمشق/الناشر
دار األرقم /  طھ رشید ابراھیم، الناشرصبحي/ــــ التربیة اإلسالمیة وأسالیب تدریسھا تألیف١١٢

  .م١٩٨٣ ه ــــــ١٤٠٣للكتب      عمان، ط األولي
 .تنظیم اإلسالم للمجتمع، محمد أبو زھرة، ط دار الفكر العربي  ــــ ١١٣
نور الدین أبو لحیھ، دارالكتاب الحدیث ـ /الحقوق الشرعیة لألوالد القاصرین تألیف ــــ١١٤

      .  األولىالقاھرة، الطبعة      
  .القاھرة. جودة محمد عواد، دار الفضیلة للنشر والتوزیع/ حقوق الطفل في اإلسالم تألیف_ ١١٥
ــــــ حقوق الطفل في الشریعة اإلسالمیة والنظام السعودي والمواثیق الدولیة ـــــ عبد القادر ١١٦

  .لنشرجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة ـــــ، العبیكان ل الشیخلي،
         
تسنیم محمد جمال حسن، جامعة النجاح / ـــــ حقوق الیتیم في الفقھ اإلسالمي إعداد١١٧

  .م٢٠٠٧الوطنیة،
محمد عبد الجواد / حمایة األمومة والطفولة في المواثیق الدولیة والشریعة اإلسالمیة د ـــ١١٨

  .م١٩٩١ه، ١٤١٢عارف باإلسكندریة، منشأة الم/الناشر محمد،
  .میلود شني/ الحمایة الدولیة لحقوق الطفل تألیفــ ــ١١٩
عبد الرحمن النحالوي، محب الدین أبو / دراسات في التربیة اإلسالمیة تألیف األستاذــــ ١٢٠

  .           م١٩٧٩ ه ــــ ١٤٠٠صالح، 
دلیل مواقع اإلنترنت، منصور محمد محروس، دار العصر، الریاض، الطبعة الثانیة، ـــ ١٢١

  .م٢٠٠٠
مالك إبراھیم األحمد، ملتقي جمعیة الرحمة الطبیة / دور اإلعالم في تربیة األطفال دـــ ١٢٢

  .  أطفالنا آمال وتحدیات الخیریة ــــ
جورج صدقة / دور وسائل اإلعالم في دعم قضایا الطفل دـــ ١٢٣

lb.gov.atfalouna.www://http/  
المنظمة اإلسالمیة للتربیة /محي الدین عبد الحلیم، الرباط/ الرؤیة اإلسالمیة إلعالم الطفل دـــ ١٢٤

  .م١٩٩٧ه ــ١٤١٨لثقافة ـــ إیسسكووالعلوم       وا

http://www.alsabaah.iq/ArticleShow
http://www.atfalouna.gov.lb/


 
 
 

- ١٥٩٥ -

 نشر عن ).١٩(یحیي بن موسي الزھراني ص/ ـــ الرؤیة اإلسالمیة لوسائل اإلعالم تألیف١٢٥
   com.zadalmaad.www    طریق        موقع 

  محمد سید فھمي، ط الحادیة /أطفال الشوارع مأساة حضاریة في األلفیة الثالثة، تألیف_١٢٦
  .م، اإلسكندریة، المكتب الجامعي الحدیث٢٠٠٠       عشر،

ه، ٧٥١یة المتوفيزاد المعاد في ھدي خیر العباد لمحمد بن أبي بكر ابن القیم الجوزـــــــ ١٢٧ 
  .ه١٤١٥، ٢٧ مؤسسة الرسالة، بیروت ـــ مكتبة المنار اإلسالمیة، الكویت، الطبعة  /الناشر
مظفر جواد أحمد ـــ ورقة بحثیة لمركز الدراسات التربویة / ــــ سیكولوجیة أطفال الشوارع، د١٢٨

         .النفسیة، جامعة بغداد واألبحاث
عزیز سمارة، عصام النمر، ھشام الحسن، ط األولي، دار / یفــــ سیكلوجیة الطفولة تأل١٢٩
  . م١٩٨٩ عمان/الفكر
، ط الثانیة، النجف ٢٣٥، ص١٠الوراثة والتربیة، محمد تقي فلسفي، جالطفل بین ــــ ١٣٠

  .     م١٩٦٩اآلداب مطبعة/ األشرف
  .م٢٠٠٨بطنطا دار الصحابة للتراث / عاطف لماضة، الناشر/ طفلك وجھاز الكمبیوتر دــــ ١٣١
ناھد رمزي، المجلد األول، المجلس /ـــ   ظاھرة عمالة األطفال في الدول العربیة، تألیف١٣٢

  .       ٧٨ـــــ٧٧م، ص١٩٩٨.للطفولة والتنمیة، القاھرة العربي
 عمدة المحتج في حكم الشطرنج لإلمام أبي الخیر شمس الدین محمد السخاوي، دار النوادر - ١٣٣

  .     م٢٠٠٧ ــــ بیروت ــــ لبنان، ط األولىللطباعة والنشر
 تونس، مجلة خطوة، العدد – خبیرة في حقوق الطفل –ــــ العنف ضد األطفال عائدة غربال ١٣٤

  .      ٢٠٠٨ مایو – ٢٨
المسابقات وأحكامھا " الشیخ محمد صالح المنجد / ـــ فتاوى اإلسالم سؤال وجواب إشراف١٣٥

   ، wwwislam-qa.comسعد الشثري ، المصدر موقع  / د" في الشریعة اإلسالمیة
محمد بن /ــــ الفتاوي الشرعیة في المسائل العصریة من فتاوي علماء البلد الحرام الشیخ١٣٦
  .   م١٩٩٩ه،١٤٢٠خالد بن عبد الرحمن الجریسي، ط األولي. د/ العثیمین، إعداد صالح
نة الدائمة للبحوث العلمیة واإلفتاء، بكر أبو زید، اللج/ تألیف " ٢، ١فتاوي اللجنة الدائمةـــــ ١٣٧
 عبد العزیز بن عبد اهللا بن باز، عبد العزیز آل الشیخ، جمع/ صالح بن الفوزان، الشیخ/الشیخ

رئاسة إدارة البحوث العلمیة واإلفتاء ــــــــ اإلدارة /أحمد بن عبد الرزاق الدویش، الناشر/وترتیب
          .العامة للطبع ــــــ الریاض

  ه ١٤١٦مؤسسة الرسالة، ط األولي/ فقھ النوازل ـــــ بكر بن عبد اهللا أبو زید، الناشرــــ ١٣٨
دار / محمد مصطفي الزحیلي، الناشر/ القواعد الفقھیة وتطبیقاتھا في المذاھب األربعة دـــ ١٣٩

              . م٢٠٠٦ه ـــــ   ١٤٢٧الفكر ــــ       دمشق 
لخراج، ألبي یوسف، القاضي یعقوب بن إبراھیم، طبعة جدیدة، المكتبة األزھریة كتاب اــــ ١٤٠

  .للتراث
  .م٢٠١٠أماني زكریا، / د"ـــــ كیف نربي أبنائنا في زمن االنفتاح اإلعالمي؟١٤١
نجیب ھواویني، / لجنة لمجموعة من العلماء، تحقیق/ مجلة األحكام العدلیة، تألیفـــ ١٤٢

   .ــ كراتشي ـــــ باكستاننور محمد ـــ/الناشر
الرئاسة العامة إلدارات البحوث العلمیة واإلفتاء والدعوة / مجلة البحوث اإلسالمیة تألیفـــــ ١٤٣

  .واإلرشاد
  .تصدر عن المنتدى اإلسالمي "ــــ مجلة البیان١٤٤
 عبد /خالد بن محمد الطویل، د/ د" المدخل إلى اإلنترنت وتكنولوجیا الحاسب الشخصيــــ ١٤٥

  .ه١٤٢٠الدار العربیة للعلوم، بیروت ـــ لبنان /  العلي، الناشر الرحمن
  .ـــــ المغرب٢٠١٠یولیو٢٦، صادرة بتاریخ)١٥٠(في المادة" مدونة األسرة " ــــــ ١٤٦

http://www.zadalmaad.com/
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مفوضیة األمم المتحدة السامیة لحقوق اإلنسان ـــــ المعاھدات الدولیة األساسیة لحقوق ـــــ ١٤٧
  .م٢٠٠٦مم المتحدة ــــ نیویورك وجنیف،  األ اإلنسان،

عالء الدین / مقاصد الشریعة ودورھا في الحفاظ على حقوق الطفل الدكتور الشیخــــ ١٤٨
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	هـ ــــ تعاطى التدخين والمسكرات والمخدرات.
	وـــــ  ضعف التحصيل الدراسي، وقلة الحركة والنشاط.
	ز ــــ تعلم أساليب ارتكاب الجريمة والانحراف.
	المطلب الثاني
	تعليم الطفل حرفة تحقيقاً للمصلحة.
	ذكرنا ـــ فيما سبق ــ أهم سلبيات وسائل الإعلام وأضرارها على أطفالنا التربوية، والصحية، والنفسية وغيرها، فكان لابد من تقنين استخدامهم لها، بأن يعلموا أن هناك أوقاتاً للجد والعمل المثمر، وهناك أوقاتاً للعب، وبذلك ننمي قدرات أطفالنا لإعدادهم للمستقبل، بدلاً من إفناء حياتهم فيما يعود بالضرر البالغ عليهم.
	إن اللعب بالشطرنج متى شغل عما يجب باطناً أو ظاهراً أو كان على وجه القمار فإنه حرام باتفاق العلماء(�)، ولو شغل عن واجب كالصلاة، أو صلة الرحم أو بر الوالدين أو غير ذلك من الواجبات، وكذلك إذا اشتمل على محرم كالكذب أو اليمين الكاذبة أو غير ذلك من المحرمات فهو محرم إجماعاً ـ وسواء في ذلك اللعب بالشطرنج المعروف، أو اللعب على جهاز الحاسوب ـ 
	وأما إذا كان لعب الأطفال بالشطرنج خالياً مما ذكر من المحاذير وغيرها: فاللعب به مختلف فيه بين الفقهاء على ثلاثة مذاهب:
	المذهب الأول: يرى حرمة اللعب بالشطرنج  وهو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من المالكية في المذهب(�) والشافعية في قول لهم وهو اختيار" الحُليمي"(�)، والحنابلة(�) والزيدية(�) والإمامية(�) وبه قال: علي بن أبي طالب وابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم وسعيد بن المسيب والقاسم وسالم وعروة ومحمد بن الحسين ومطر الوراق(�)، وبه أخذ من المعاصرين الشيخ محمد صالح العثيمين(�)، والشيخ أبو بكر الجزائري(�) إذا كان اللعب بالشطرنج على غير مال.
	المذهب الثاني: يرى إباحة اللعب بالشطرنج بشروط ثلاثة: الأول: ألا يؤخر بسببه صلاة عن وقتها. الثاني: ألا يكون فيه قمار. والثالث: أن يحفظ لسانه حال اللعب عن الفحش في الكلام. وبه قال أبو يوسف من الحنفية (�) والمالكية في قول لهم(�) والإمام الغزالي من الشافعية مع شرط عدم المواظبة على اللعبة به(�)والظاهرية(�)،ونقل القول بالإباحة عن: أبي هريرة، وسعيد بن المسيب، وسعيد بن جبير، وبه أخذ من المعاصرين الشيخ محمد ناصر الدين الألباني(�) . 
	وقيد المالكية قولهم بالإباحة بألاَّ يلعبه مع الأوباش في الطريق بل مع نظائره في الخلوة بلا إدمان وترك مهم ولهو عن عبادة(�).
	3ـــ القياس: قياس اللعب بالشطرنج على النرد، بجامع أن في كلِّ منهما صداً عن ذكر الله وعن الصلاة ، والشطرنج أكثر إيقاعًا للعداوة والبغضاء؛ لأن لاعبها يحتاج إلى إعمال فكره وشغل خاطره أكثر من النرد، ولأن فيهما صرف العمر إلى ما لا يجدي(�).
	ثانياً: أدلة المذهب الثاني:
	استدل أصحاب المذهب الثاني ــ أبو يوسف من الحنفية، والمالكية في قول لهم وبعض الشافعية ومن وافقهم ـ على إباحة اللعب بالشطرنج بالأثر والمعقول:
	1ــ الأثر: وهو فعل الصحابة والتابعين إقراراً عليها، وعملاً بها ومن ذلك: 
	2ـــــ استدلالكم: بقول الإمام أحمد:" أصح ما في الشطرنج قول علي ــ رضي الله عنه ــ ولأنه لعب يصد عن ذكر الله تعالى وعن الصلاة فأشبه اللعب بالنرد" (�).
	بعد عرض مذاهب الفقهاء وأدلتهم ومناقشتها في حكم اللعب بالشطرنج فإنه يبدو لى رجحان ما ذهب إليه أصحاب المذهب الأول ــ جمهور الفقهاء ـــ القائلون  بتحريم اللعب بالشطرنج  خاصةً للصغار، وأنه لا يقتصر تحريمها على اشتمالها على التماثيل فحسب بل يشمل غيرها من المحرمات التي يتبع فعلها صد القلب عن ذكر الله وعن الصلاة. 
	ولا فرق هنا بين لعب الصبيان بها على الأرض،أو الطاولات، أو على جهاز الحاسوب "شبكة الإنترنت"، لقوله تعالى: ﭽ ﯽ  ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁﰂ  ﰃ  ﰄﭼ (�)، بعوض وبدون عوض، للتسلية أو لغير ذلك؛ إذ المفسدة المترتبة على اللعب بها واحدة، والشرع لا يفرق بين متماثلين كما لا يجمع بين مختلفين، وأما على القول بعدم التحريم فالأمر واضح، والقول بتحريم الشطرنج فضلاً عن كونه المأثور عن الصحابة فهو الأورع والأحوط للدين، فشيء اختلف العلماء فيه بين محرم وكاره لا ينبغي لعاقل أن يقدم على تعاطيه وبخاصة مع اشتماله على ما تقدم ذكره من المفاسد.
	وعليه يعتبر لعب الشطرنج من الباطل ولا يحب الله الباطل، ويجب على الوالدين إعلام الصبيان أن هذا حرام وأنه من الميسر وهو القمار حتى إذا بلغ الصبيان؛ علموا أنه قد أنكر عليهم الوالدين، وقد أعلموهم أنه حرام؛ حتى ينتهوا عنه، وإلا قال الصبيان قد لعبنا به فما أنكر علينا أحد.     




