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 حقوق الطفل اليتيم

 بني رعاية الشريعة اإلسالمية إياها وإقرار املواثيق الدولية هلا

 ( مقاصد الشريعة اإلسالمية من رعاية الطفل اليتيم: )املقدمة

 ڳچ : والقائل چ ڑ ژ ژ ڈچ : القائل يف كتاب اجمليد، احلمد هلل

چ ڳ ڳ ڳ
چ ڀ ڀ ڀ پ پپ پ ٻچ : والقائل( 1)

(2). 

اليتيم الذي أوجـ  يف رـريعتر رعايـة    ، والصالة والسالم على نبينا حممد
وأرــار ببعــبعير الســبابة ، يم يف اجلنــة كتــا نيأنــا وكافــل اليتــ»: فقــا ، اليتـيم 

 : وبعد ..( 3)«والوسطى

قد خطت خطوات واسعة يف جمـا  رعايـة   ، فإن الشريعة اإلسالمية الغراء
 فوقت فيتا على مجيع املواثيق الدولية اليت أقـرت حقـوق   ، حقوق الطفل اليتيم

اليتيم حقوقًا  واليت مل  عرف بعد أن للطفل، وحقوق الطفل خاعة، اإلنسان عامة
 . الطفولة أوج  يف إقرارها ورعايتتا من أية حقوق أخرى لإلنسان يف مرحلة ما بعد

، حبقوق الطفـل اليتـيم  ، عن خطب و قصري، وألجل إغفا  املواثيق الدولية
يشكلون يف الوقت احلاضر يف الكثري ، وبالنظر إىل كون األطفا  اليتامى املشردين

 طلق عليتـا بعـا الـدو     ، مشكلة اجتماعية وأمنيةمن دو  العامل أكرب وأعقد 
 . و طلق عليتا دو  أخرى مشكلة أطفا  الشوارع، مشكلة األطفا  بال أسر

البينــة احلاضـنة للةر ــة  ، حيـ  ثثـل هــذف الفنـة مــن األطفـا  اليتـامى     
ألجـل  ، واحلقـد االجتمـاعي  ، واالنفالت األمين، واالحنال  النفسي واألخالقي

وستكون خطة البح  مكونـة مـن ثتيـد    ، أهمية هذا البح   ب ي، ذلك وغريف
 . وثالثة مباح 
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 التمهيد: وفيه أربعة مطالب: 

 األول: التعريف مبصطلحات البحث. املطلب

الطفل ، الطفل: سوف نعين يف هذا التمتيد بالتعريف باملصطلحات التالية
 . املواثيق الدولية، حقوق اإلنسان، احلق، اليتيم

املولـود الصـغري مـن أوالد    : الطفل يف اللغة العربية: الطفل  عريف: أواًل

چۓ ۓ ےچ : قا   عاىل، طفاًل وأطفااًل: واجلمع ،(4)الناس حتى البلوغ
(5).  

 مـرورًا  ( 6)الصغري من حلظة امليالد إىل البلوغ: والطفل يف اعطالح الفقتاء هو
 . مبرحلة التمييز

 هي، مراحل عمرية  ر الطفل ببربع: املراحل العمرية للطفولة : 

 ،(7)والصيب هو الصغري من حلظـة املـيالد إىل أن يفطـم عـن الرضـاعة     : الصبا .1

 . ويصري غالمًا

 . وهو الطفل من بعد الفطام إىل سن التمييز: الغالم .2

، (8)وحيسن الرّد ويدرك مقاعد الكالم، وهو من يفتم اخلطاب: الطفل املميز .3
خيتلف باختالف فتم كل طفل  بل هو، وليس للتميز سّن خمصوص ينضبط بر

فإن مدار احلكـم   ،(9) ومدى إدراكر ملقاعد كالم الكبار وحسن جوابر عليتم
وذه  فقتاء احلنفية إىل  قدير . يف ثييز كل طفل هو مدى إدراكر وليس سّنر

، سّن التمييز بسبع سنني وذلك بناء على الغال  من أحوا  األطفا  املعتدلني
والـراج    .(10)نني أعابوا ضربًا مـن الفتـم واإلدراك  فإنتم إذا بلغوا سبع س

ليس لر سّن ، من كون التمييز، لدينا هو ما ذه  إلير فقتاء احلنابلة والشافعية
 . وإمنا يتفاوت سّنر بتفاوت فتم وإدراك كل طفل، خمصوعة ينضبط بتا
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 واليت يكون فيتا، وهي مرحلة ما بعد التمييز إىل بلوغ احللم: مرحلة املراهقة .4
، يف حماولة إلثبات ذا ر ورجولتر أو أنوثتر، الطفل أو الطفلة عصياًّ على أبوير

ومجيع هذف املراحل األربعة حمددة يف األنظمة . وإثبات نضةر العقلي وبلوغر
 . مبا قبل الثامنة عشرة من العمر، السعودية

 طلب الثاني: تعريف الطفل اليتيم.امل

، وهــو االنفــراد عــن األب، ْتموعــف مــبخوذ مــن الي ــ: اليتــيم يف اللغــة
أو مبخوذ من الَيْتم وهو ، مبخوذ من الَيَتم وهو احلاجة( 11)مؤن  اليتيم: واليتيمة

  .(12)اهلم واحلزن

، هو الذي مات أبـوف وهـو دون سـّن البلـوغ    : واليتيم يف اعطالح الشرع

يقـو  الشـيا اخلطيـ  يف    ( 13)«ال يتم بعد احـتالم »: لقولر على اهلل علير وسلم
، سـواء ما ـت أمـر أم ال   ، مل يبلـ  احللـم  ، عغري ال أب لـر : اليتيم: غين احملتاجم

  .(14)ال وسواء كان لر جد عاع  أم

هـو الـذي مـات عنـر أبـوف ومل يبلـ        : اليتـيم : ويقو  ابن قدامة يف املغين
 . (15)احلُلم

  هناك ثالث فنات من األطفا  ال يعتربون من : من ال يعترب يتيمًا من األطفا
 : وهم، امى وال يبخذون أحكامتم بناء على  عريف اليتيم عند الفقتاءاليت

 . حتى ولو كانت أمر  عرف من أباف، ألنر ال أب لر ررعًا: ولد الزنا .1

 حي طرحر أهلر خوفًا من العيلـة أو فـراراً  جمتو  األبوين أو مولود : اللقيط .2
 . (16)أبوف نر قد يظتر تمة الزنا، فإن لر أبًا غري معروف ال ندري هل مات أم ال، وأل

 .  كن أن يستلحقر بنسبر يف أي وقت، فإن لر أبًا نافيا لر: املنفى باللعان .3
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 املطلب الثالًث: تعريف احلق.

احلـ   : ألغراض هذا البح   كننا  عريـف احلـق يف اللغـة العربيـة ببنـر     

 ڳ گ گ گچ : ومنـر قولـر  عـاىل   ، (17)والنصي  الذي جي  لفرد أو جلماعة

چ ڱ ڳڳ
(18)  . 

إن اهلل قـد أعطـى كـل ذي حـق     »: ومنر أيضًا قولر على اهلل علير وسـلم 
 : وعلير( 19)«فال وعية لوارث، حقر

هـو احلـ  والنصـي  الثابـت الـذي ال يسـوغ ألحـد        : فإن احلق يف اللغة
كل ما أثبتر أو أوجبر أو ندبـر الشـارع احلنيـف    : ويكون املراد بر هنا، (20)إنكارف

 .  حني طخطييتم ملرحلة الطفولة وبلوغتم احُلُلمللطفل من حظوظ الدنيا إىل

 .املطلب الرابع: التعريف مبصطلح حقوق اإلنسان وعالقته حبقوق الطفل اليتيم

 كون للشخص ، كل عني أو مصلحة: (21)يطلق احلق عند الفقتاء ويراد بر
أو التنـال   ، أو بـذهلا لـر  ، أو منعتا من غريف، املطالبة بتا: مبقتضى الشرع سلطة

املتولـدة مـن   ) واملنافع( األرياء املادية) األعيان: وهو يشمل عندهم، عنتا للغري
متـى أقرهـا   ، كما يشمل األمـور االعتباريـة املقابلـة لاعيـان واملنـافع     ( األعيان
وغريها املصاحل االعتبارية ، ويف التنقل، مثل احلق يف الزواج ويف التعليم، الشارع

 . ى أقرها الشرع سبحانرمت، املقابلة لاعيان واملنافع

كما  ،(22)مصلحة مستحقة ررعًا: وعند الفقتاء املعاعرين يعرف احلق ببنر
"مصلحة ثابتة للشخص على سبيل االختصاص واالسـتنثار يقررهـا   : يعرف ببنر

، " إال أن  عرف احلق باملصلحة  عريف منتقد من عـدة وجـوف   (23)املشرع احلكيم
 : منتا
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 . حلق وليست ذات احلقأن املصلحة أثر من آثار ا -أ

فقـد حيمـل بعـا الواجبـات     ، أنر ال  كن اعتبار احلـق مصـلحة خالصـة    -ب
و فاديـًا هلـذف   . كما يف حق كـل مـن الـزوجني علـى ا خـر     ، وااللتزامات

: االنتقادات فقد اجتر فريق من الفقتـاء املعاعـرين إىل  عريـف احلـق ببنـر     
  .(24)اختصاص يقرر بر الشرع سلطة أو  كليفًا

 حقوق اإلنسان:  تعريف

حقوق الشخصية : إن حقوق اإلنسان كمصطل  حدي  النشبة نسبيًا يعنى
اللصيقة بشخص اإلنسان من حلظة ميالدف إىل ما بعد مو ر والاللمـة للمحافظـة   

الشرف والسمعة ) وعلى كيانر األدبي( اجلسد وأعضاء اجلسد) على كيانر املادي
 (. واالعتبار

 وتتميز هذه احلقوق بأنها: 

 . حقوق لصيقة ال  نفك وال  زو  عن اإلنسان -أ

 . حقوق ال  كن  قو تا باملا  -ب

 . وليس ببي وعف آخر، حقوق يتمتع بتا اإلنسان بوعفر إنسان -ت

 حقوق اللمة للمحافظة على كيان اإلنسان املادي واألدبي، حا  حيا ر وبعد مو ر.  -ث

 وتتنوع هذه احلقوق إىل: 

نسان يف إدارة رؤون دولتر مثل احلق يف حقوق سياسية اللمة ملشاركة اإل  .1
واحلق يف رغل إحدى ، سواء بالبيعة أو باالنتخاب، اختيار رئيس الدولة

 . الوظائف العامة يف دولتر
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حقوق اقتصادية اللمة إلرباع غريزة اإلنسان يف التملك وحيالة الثروة   .2
 . احلق يف العمل، حق امللكية اخلاعة: وممارسة النشاط مثل

والتمتع باملرافق ، والتعليم، والطالق، مثل احلق يف الزواج، جتماعيةحقوق ا  .3
 . (25)والضمان االجتماعي، العامة يف دولتر

حقوق اعتبارية اللمة للمحافظة على الكيان األدبي لإلنسان مثل احلق يف عيانة   .4
 مسعة اإلنسان وررفر واعتبارف وخصوعيا ر، واالستنثار بنتاج فكرف وعقلر. 

 . (26)فل جزء ال يتةزأ من حقوق اإلنسانحقوق الط

يتمتـع بـاحلواس والصـفات    ، ملا كان الطفل إنسانًا كامل اخللق والتكـوين 
 .(27)البشرية واإلنسانية وبقدر من القدرات العقلية والروحية والبدنية والعاطفية

وملا كان الطفل أهاًل للتمتع باحلقوق الاللمة للمحافظة على كيانر املادي وعلى 
فضـاًل  ، خص منتا حقر يف احلياة ويف منع  عذيبر أو االجتار يف أعضاء جسـمر األ

 . عن حقر يف ثلك مرياثر من أبير

فـإن  ، وليس موضوعًا حلقوق الغري عليـر ، وملا كان الطفل عاح  حقوق
الطفل ومن حي  كونر إنسانًا جي  أن يتمتع مبا يتناس  مع سـّنر ومـع قدرا ـر    

حي  جي  ، الاللم لر من حقوق اإلنسان السالف بيانتاالعقلية واجلسدية بالقدر 
أن يتمتع من احلقوق املدنية حبقر يف النس  ويف االسم ويف اجلنسـية ويف احلريـة   

كما جي  أن يتمتع من احلقوق االقتصادية حبقر يف التملـك واملـرياث   ، من الرق
، حي السليموباملستوى الالئق من املعيشة الذي يكفل لر النمو الص، والوعية لر

ويف العـالج مـن   ، كما جي  أن يتمتع من احلقـوق االجتماعيـة حبقـر يف التعلـيم    
ويف احلصـو  علـى قـدر مـن     ، ويف احلماية من االستغال  يف العمـل ، األمراض

إىل آخر ما يقررف لر علماء االجتماع من احلقوق ، اللع  والتمتع ببوقات فراغر
 . االجتماعية واملدنية والثقافية



 289          غادة حممد العقالبني رعاية الشريعة اإلسالمية...       ق الطفل اليتيمحقو 

مبشينة اهلل  عاىل سوف نقسم هذا البح  إىل ثالثة مباحـ   : لبح خطة ا
 : كما يلي

 : وفير ثالثة مطال . رعاية الشريعة اإلسالمية للطفل اليتيم: املبح  األو 

 . مدى حاجة الطفل اليتيم إىل الرعاية اخلاعة: املطل  األو 

 . أوجر رعاية الطفل اليتيم يف القرآن الكريم: املطل  الثاني

 . أوجر رعاية الطفل اليتيم يف السنة النبوية: ملطل  الثال ا

 : وفير مطلبان. رعاية الطفل اليتيم يف املواثيق الدولية: املبح  الثاني

 . التطور التارخيي حلقوق الطفل اليتيم يف املواثيق الدولية: املطل  األو 

 . ةحقوق الطفل وآليات محايتتا يف املواثيق الدولي: املطل  الثاني

 : وفير ثالثة مطال . حقوق الطفل اليتيم يف الشريعة اإلسالمية: املبح  الثال 

 :  قديم و قسيم

 : وفير فرعان. حق الطفل اليتيم يف الرضاعة والكفالة: املطل  األو 

 . يف مفتوم الرضاعة ومد تا وأجرها ومتى  تعني على األم: الفرع األو 

 . لكفالة وأحكامتايف مفتوم احلضانة وا: الفرع الثاني

 . حق الطفل اليتيم يف الوعاية والوالية علير: املطل  الثاني

 . حق الطفل اليتيم يف الرتبية والتعليم: املطل  الثال 

 . قائمة املراجع واملصادر

 . فترس املوضوعات
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 .رعاية الشريعة اإلسالمية للطفل اليتيم: املبحث األول

فقـد أكـدت حقوقـر    ، (28)يم أ ـا عنايـة  عنيت الشريعة اإلسالمية ببمر اليت
وحددت مظاهر وجوان  ، وأوجبت رعايتر العشرات من نصوص القرآن والسنة

 : هذف الرعاية يف
 . العطف على اليتيم .1
  . النظر إلير بعني الرمحة .2
 .العمل على إيوائر وإكرامر .3
 . حتريم الدرائر وإساءة معاملتر .4
 . إعالء قدر كافل اليتيم .5
 . يتيمحتريم أكل ما  ال .6
 .  دري  اليتيم على إدارة أموالر .7
 . إجياب الوالية علير حتى يبل  .8
  . إجياب إرضاعر وحضانتر .9

 .  قرير كامل حقوق اإلنسان املدنية واالقتصادية واالجتماعية لر .10

وسوف نولي يف هذا املبح  حب  مظاهر عناية الشريعة اإلسالمية بالطفل 
 : اليتيم من خال  ثالثة مطال 

 . مدى حاجة الطفل اليتيم إىل الرعاية اخلاعة: ألو املطل  ا

 . رعاية الطفل اليتيم يف القرآن الكريم( مظاهر) أوجر: املطل  الثاني

 . أوجر رعايتر يف السنة النبوية: املطل  الثال 
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 .مدى حاجة الطفل اليتيم إىل الرعاية اخلاصة: املطلب أألول

أن اليتيم وعف مبخوذ من الي ْتم ، قدمنا يف التعريف اللغوي للطفل اليتيم
أو مـبخوذًا  ، وهو االنفراد عن األب وقد يكون مبخوذاً  من الَيَتم وهو احلاجـة 

وليس هنـاك مـا  نـع أن يكـون مـبخوذًا مـن هـذف        ، من الَيْتم وهو اهلم واحلزن
، واحلاجة، فقد األب: حي  جتتمع على الطفل اليتيم أوعاف، األوعاف مجيعتا

 . واهلم واحلزن

 وفقد األب خاعة جيعل اليتيم أكثر  عرضًا، لكثري من مشكالت احلياة، منتا: 
أكل أموالر بالباطل من كل من يتصل بر من األولياء واألوعياء واملتعـاملني   .1

جـاءت امـرأة   ، بالبيع والشراء والتبجري واالستنةار والوديعة والعارية، معر
يـا رسـو    : فقالـت ، لمسعد بن الربيـع إىل رسـو  اهلل عـلى اهلل عليـر وسـ     

وأن عمتمـا أخـذ   ، ابنتا سعد قتل أبوهما معك يف أحد رتيدًا ها ان( 29)اهلل!
رسـو   : أي: )فقـا  ، وال  نكحان إال وهلما مـا  ، فلم يدع هلما مااًل، ماهلما

أعط »: فبع  إىل عمتما فقا ، فنزلت آية املرياث، «يقضي اهلل يف ذلك»( اهلل
 . «وما بقي فتو لك، ما الثمنوأعط أمت، ابنيت سعد الثلثني

وعـن هـذا السـلوك    ، الطرد من اجملالس واإلهانة والتحقري واإليـذاء والقتـر   .2

 ڳ ڳ ڳچالشائن خاط  القرآن الكريم كل من يتعامـل مـع اليتـيم بقولـر     

چڳ
أي يتينــر ويؤذيــر ببنــر مــن  چڦ ڤ ڤچ ووعــف الــذي ( 30)

ــاىل   ــا   ع ــدين ق ــذبني بال  ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹچ : املك

چڦ
ا ية األوىل وإن كانت خطاب مواجتة لرسـو  اهلل عـلى اهلل   و( 31)

بل يشاركر يف النتي الوارد فيتا كل ، إال أنتا ال طختص بر وحدف، علير وسلم
 . من يتعامل مع اليتيم
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وهـو مـا قـد    ، إهما  رؤون اليتيم ومصاحلر  شاغاًل عنتا باملصلحة اخلاعـة  .3
وهو ما ، يق الغواية والضال واجنرافر يف طر، يؤدي إىل ضياعر أو ضياع مالر

 پ پپ پ ٻچ : قا   عاىل، كرف الشرع احلكيم وقوعر ودعا إىل نقيضر

چڀ ڀ ڀ
واإلعالح هنا يعين إحاطة اليتيم بالرعاية والنص  واإلرراد ( 32)

وقا  على اهلل علي وسلم كما ، والتوجير والتعليم والتبدي  وإعالح الشبن
وال يرتكـر حتـى  بكلـر    ، فليتةر فير، ما أال من ولي يتيمًا لر »: يف الرتمذي

إىل عدم إهمـا   نميتـر   ، وهو  وجير إىل كل من يلي ما  اليتيم .(33)«الصدقة
والقيـاس يف  ، حتى ال يتناقص سنويًا مبقدار ما جي  فير من لكاة، واستثمارف

 . رعاية كل مصاحل اليتيم على االجتار يف مالر قياس عحي  من باب أوىل

، أو يف الرا   الذي  تقاضاف من وظيفتتا، طمعًا يف مرياثتا ،(34)عضل اليتيمة .4
 كون البنت ، و لك مشكلة خاعة بالبنات اليتيمات، مبا يؤدي إىل عنوستتا

ويرفا أن يزوجتا ، يف حةر وليتا وال يرغ  يف  زوجيتا من ولدف لدمامتتا
بتا أو يف را ، حتى ال يشاركر يف مرياثتا الذي هو حتت يدف، من غري ولدف

ويظل على هذا الرفا إىل أن  صري عانسًا غري ، الذي  تقاضاف من وظيفتتا
وقد نتى القرآن الكريم عن هذا السلوك املشني يف ، مرغوب فيتا من أحد

 ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭڭ ڭ ۓچ : قولر  عاىل

ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ
(35 )

چ ائ ى ى
(36) . 

كـان  ، والطفلـة اليتيمـة   فلتذف املشكالت احليا ية اليت  واجر الطفل اليتيم
اليتيم يف أرد احلاجة إىل الرعاية من األطفا  الـذين يعيشـون يف كنـف ورعايـة     

 . وظل آبائتم ويتمتعون حبمايتتم ومحاية مصاحلتم
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 .أوجه رعاية الطفل اليتيم يف القرآن الكريم: املطلب ألثاني

، ر ة منرنز  القرآن الكريم وأحاط اليتيم برعايتر يف ثالث وعشرين آية ك
 : و كننا  قسيم أوجر الرعاية الواردة يف هذف ا يات إىل

 ( الرعاية املالية، حيث ورد يف رعاية مال اليتيم وحقوقه املالية اآليات التالية: 1)

چڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱچ : قولر  عاىل .1
فإن ا ية  .(37)
تيم باملعروف الكر ة مل حترم ولي اليتيم أو الوعي علير أن يبكل من ما  الي

وإمنا أباحت لر أن يبكل من ما  يتيمر إن كان حمتاجًا غري ، إن كان حمتاجًا
مسرف أومبذر أو متلك جلميع املا  حي  يلزم ررعًا أن يكون أكل الولي 

حاجة ، مقدار ما  اليتيم قلية أو كثرة: من ما  اليتيم متوالنًا بني أمرين
 . الولي امللّحة دون سرف و بذير

چۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھچ: عاىلقولر   .2
ووجر  .(38)

 . الداللة من ا ية كسابقتتا لتطابقتما لفظًا ومعنى

 ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈچ : قولر  عاىل .3

چى
رعاية اخلالق سبحانر و عاىل ملا  : الداللة من ا ية هو ووجر .(39)

ا ويبلغا هذين الغالمني اليتيمني الذي كان مدفونًا حتت اجلدار إىل أن يكرب
إذا سقط ، كي يقدرا على الدفاع عن ماهلما يف مواجتة أهل القرية، أردهما

وحرمانًا ، وذلك إكرامًا ألبيتما الصاحل، اجلدار وكشف عما حتتر من ما 
 . ألهل القرية الذين رفضوا إطعام موسى واخلضر عليتما السالم
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 ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ.....چ: قولــر  عــاىل  .4

 ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ

چڦ
ووجر الداللة من ا يـة أن املشـرع احلكـيم احـتف  لليتـامى       .(40)
الـيت  ( النـدب ) بنصي  يكفي احتياجا تم مـن عـدقات التطـوع   ، احملتاجني

 . (41)خوط  بتا األغنياء من املسلمني

 جئ ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئېئ ېئ ۈئچ: قولر  عاىل .5

چىئ مئ حئ
أحد أنتا جعلت اليتامى : ووجر الداللة من ا ية هو( 42)

 . وإرباعًا الحتياجا تم، رعاية هلم، مصارف عدقات التطوع

 ڇ ڇ ڇچ چ چ چ ڃ ڃڃ ڃ ڄ ڄ ڄڄ ڦ ڦچ : قولر  عاىل  .6

چ ڍ ڇ
األمر املبارر لكل من يقع : ووجر الداللة من ظاهر ا ية هو .(43)

أن يردف إلير كاماًل عند بلوغر سن الررد دون أن يبكل ، حتت يدف ما  اليتيم
أو يتحايل على ، أن يستبد  جيدف مبا  رديء من عندف ودون، منر رينًا

  .(44)ريء من ذلك ببية حيلة

 ۆئ ۆئۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ېچ : قولر  عـاىل   .7

چىئ مئ حئ جئ ی یی ی ىئ ىئ ىئېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ
(45). 

أن الشارع احلكيم يف سبيل رعايتر ملـا  اليتـيم   : ووجر الداللة من ا ية هو
أال يرد إلير ، الوعي الذي يضع يدف علير أمر الولي أو، من التبديد والضياع

فـإن آنـس منـر الررـد وحسـن      ، مالر قبل أن خيترب حسـن  صـرفر يف املـا    
 . فليدفع إلير مالر ،(46)التصرف وعدم السفر يف إنفاق املا 
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چ ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌچ : قولر  عاىل  .8
(47) .

، ن بدين ليتيمأنتا أمر مبارر للولي والوعي واملدي: ووجر الداللة من ا ية
، والكف عن أكلر ظلمًا وعدوانًا، وعدم التعرض لر بسوء، حبف  ما  اليتيم

، فإن أكل ما  اليتيم ظلمًا يعد من كبائر الذنوب املستوجبة لعذاب السـعري 
فقد عّد الرسو  على ، وإن من يبكل ما  اليتيم ظلمًا إمنا يضع يف بطنر نارًا

ــر وســلم  ــيم اهلل علي ــا  اليت ــل م ــ أك ــا ظلم ــيت أمرن ــات ال ــبع املوبق ــن الس  ًا م
 . (48)باجتنابتا

 ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻچ : قولر  عاىل  .9

چٺ ٺ ٺ
أنتا جعلت لليتامى : ووجر الداللة من ا ية. (49)

يستحقوف بوعف اليتم ال بوعف ، حصة ونصيبًا من مخس أموا  الغنائم
م وعدم وذلك رعاية حلقوقتم وظروف ضعفت، احلاجة أو الفقر أو املسكنة

قدر تم على املشاركة يف أعما  القتا  واحلصو  على ستم من الغنائم 
 . كسائر املقا لني

 گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈچ : قولر  عاىل .10

چں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ
أن الفيء : ووجر الداللة من ا ية .(50)

ممن يطلبون  ،(51)وهو كل ما  حيصل علير املسلمون بال حرب وال قتا 
كان ، ن غري املسلمني املقيمني يف دو  أخرى غري الدولة اإلسالميةمحايتتم م

وكان ، يعترب يف الزمن السابق أحد مصادر الدخل العام للدولة اإلسالمية
يتم  وليعر على األفراد ربن سائر موارد الدولة املالية من الزكاة واجلزية 

 . واخلراج والغنائم
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اة منر حلا  ضـعفتم وعةـزهم   ورعاية من الشارع احلكيم لليتامى ومراع
فقد احتف  هلـم الشـارع حبقتـم    ، عن املطالبة بنصي  من هذا املورد املالي العام

ال بوعـف الفقـر   ، حيصلون عليـر بوعـف اليـتم حتـى ولـو كـانوا أغنيـاء       ، فير
خاعة وأنتم ال حيصلون بوعف اليتم على أي نصي  من الزكـاة  ، (52)واملسكنة

وقـد جعـل   ، خلمس الغنائم كما سبقت اإلرارة إلير خالفًا، أو اجلزية أو اخلراج
ال مندوحـة ألحـد يف   ، حقًا ماليًا هلـم ، الشارع حصو  اليتامى على مخس الفيء

فإن ا ية الكر ة اليت أقر ر  شـريع  ، وال جيول ألحد حرمانتم منر، إعطائتم إياف
  .(53)ملزم

 ى: ( الوجه الثاني من رعاية القرآن الكريم باألطفال اليتام2)

 الرعاية النفسية: وقد أقرت هذا الوجر من الرعاية العديد من ا يات، منتا: 

چ ے ے ھ ھ ھھچ : قولر  عاىل .1
أنتا  د  : ووجر الداللة من ا ية. (54)

، فإن من أكرمر، واجتناب إهانتر والدرائر، على لزوم إكرام الطفل اليتيم
حي   د  ، لير رلقر وأهانرقَدر اهلل ع، ومن أهانر والدراف، أكرمر اهلل ونّعمر

مناسبة االية موطن االستدال  من ا ية السابقة عليتا أن إهانة الطفل اليتيم 
 . وعدم إكرامر كانت سببًا حمّتمًا لضيق رلق وإهانة الذي مل يكرم اليتيم

چ ڳ ڳ ڳ ڳچ : قولر  عاىل .2
أن القتر وعـف  ، ووجر الداللة من ا ية .(55)

على الضعيف الذي ال حيلة لر يف الدفاع عـن   الذي يقع، من الظلم الشديد
ويسل  إراد ـر يف الـدفاع   ، فريغمر على الركون واخلنوع واالستسالم، نفسر

 . عن نفسر
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قد يؤدي إىل إعابتر ببمراض عضوية ، رعور نفسي حمبط لصاحبر: فالقتر
ويف النتي عن قتر الطفل اليتيم حمافظة من الشارع احلكيم على الصحة ، متعددة

 . فسية لليتيمالن

ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹچ : قولر  عاىل .3
(56 )

چڦ
(57) .

يكون فير ، كما يكون فير إيذاء بدنيا، أن دّع اليتيم، ووجر الداللة من ا ية
حي  يستشعر اليتيم بسببر وحد ر وانفرادف وضعفر وفقدف حلماية ، إيذاء نفسيًا

صحة أبير الذي مات و ركر إليذاء الناس ورعاية من الشارع احلنيف لل
فقد جعل دّع اليتيم وعفًا وسلوكًا للمكذبني بالدين املنكرين ، النفسية لليتيم

 . لتشريعا ر

 ( الوجه الثالث من أوجه رعاية القرآن الكريم لألطفال اليتامى: 3)

 الرعاية البدنية: حيتاج الطفل بصفة عامة لكـي يـنعم بشخصـية منسـةمة    
 وإىل غذاء متوالن مكتمل العناعرالنمو مكتملة التفت ، إىل رعاية عحية خاعة 

 الغذائية، والطفل اليتيم الذي يغفل الناس عنر عادة أكثر احتياجًا يف منوف إىل هذف
 . الرعاية

وإدراكًا من الشارع احلكيم حلاجة الطفل اليتيم إىل  ناو  الغذاء املتـوالن  
القـرآن   فقـد حـ   ، املكتمل العناعر الغذائية الاللم لنموف البـدني منـوًا سـليماً   

حي  جاءت ا ية األوىل يف معرض ، الكريم يف آيتني من آيا ر على إطعام اليتيم
مدح األبرار الذين خيافون ربتم ويعملون ليوم احلسـاب وحيـ  جـاءت ا يـة     

  .....: على النحو التالي، الثانية يف معرض  عداد أسباب النةاة يوم القيامة
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ٺ ٿ ٿ ....پ ڀ. .....مئ ىئ يئ جب حبچ قا   عاىل:  .1

ووجر الداللة من ا ية هو: أن الشارع احلكيم  .(58)چٿ ٿ ٹ ٹ 
 تدح أفعا  األبرار من وفائتم بالنذر وإطعامتم الطعام على حّبر للطوائف 
الثالث األكثر احتياجًا إلير، وقد جاء إدراج الطفل اليتيم ضمن هذف 

ويزا  عنر وعف  الطوائف الثالث، حتقيقًا للرعاية البدنية لر، كي ينمو ويكرب
 اليتم عند بلوغر احلُلم. 

ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ چ قا   عاىل:  .2

ووجر الداللة من ا يات أن الشارع احلكيم قد  .(59)چۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ 
جعل إطعام اليتيم القري ، يعد  حترير عبد أو أمة، كما جعلر أحد أسباب 

، وقد خصت ا ية الكر ة النةاة يوم القيامة، واقتحام الصراط املستقيم
اليتيم القري  باإلطعام ألولويتر يف التقديم على غري القري ، والقرب هنا 
كما  كن أن يكون قربًا من النس  فإنر  كن أن يكون قربًا باجلوار )قربًا 
مكانيًا( وعلى وجر العموم: فإن ا ية الكر ة دعوة للقادرين على إطعام 

 ن، خاعة يف لمن الغالء، وانتشار اجلوع. اليتيم، من جنس ما يبكلو

 ( الوجه الرابع من أوجه رعاية القرآن الكريم للطفل اليتيم: 4)

إن الرعاية االجتماعية لليتيم  عين إرباع حاجا ر من : الرعاية االجتماعية
باإلحسان يف معاملتر وإعالح رـؤونر والقيـام علـى مصـاحلر     ، الدفء األسري
واالعرتاف بوجودف كإنسان كامل احلـّس  ، ر كل حقوقروإعطائ، بالقسط والعد 

، ولر حق احلصو  على مجيـع متطلبـات األطفـا  مـن غـذاء وكسـاء      ، واملشاعر
والقرآن الكريم ، ومن  عليم ورعاية طبية، ولع  و رفير، ورفقة أعدقاء، ومبوى

 : منتا، يف آيات موجزة واضحة، يعنى بإرباع كل هذف االحتياجات للطفل اليتيم
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ذكريف باحتياجات الطفل اليتيم، مبا أسبغر اهلل عزوجل على يتيم عبد املطل    .1

ڈ ژ ژ ڑ ک ک ک چ حممد بن عبـد اهلل، يف قولـر  عـاىل:    

حيــ   ــذكر هــذف ا يــات باالحتياجــات األساســية  .(60)چگ گ گ
للطفل اليتيم وهي: حـق املـبوى وحـق التوجيـر واإلررـاد والرتبيـة، وحـق        

 والعيلة.  إخراجر من دائرة الفقر

أمرف مبطلق اإلحسان إىل اليتيم، الذي ال يقتصر على جمرد إعطائر القليل أو  .2
الكثري من عدقات التطوع، بل  تد ليشمل اإلحسان يف املعاملة واإلحسان 

ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ چ يف الرتبية ويف التعليم ويف التوجير، قا   عاىل: 

ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې 

ا ية وهو: أنتا قرنت بني اإلحسان إىل  ولنا ملح  على هذف .(61)چى
الوالدين واإلحسان إىل اليتامى، مبا يد  أنتما على درجة واحدة، ويف منزلة 

 واحدة من الوجوب. 

وقد  كرر هذا االقرتان بني اإلحسان إىل الوالدين واإلحسان إىل اليتامى 

ں ں  ڱڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱچ يف ا ية الكر ة من قولر  عاىل: 

ۀ ہ ہ ہ ہ ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ 

چھ ھ ھ
(62) . 

فقد وجر القرآن الكريم مجاعة ، وإلحاطة اليتيم باملزيد من الرعاية االجتماعية .3
 : هما، املسلمني بتوجيتني رئيسني

چڀ پ ڀ ڀ پٻ پ پچ : قا   عاىل، اإلعالح من ربن اليتيم -أ
(63) . 
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چۇئ ۇئ وئ وئچ : القيام على رؤون اليتـيم بالقسـط   -ب
ومـن  . (64)

 : لير هذف ا ية ما يليهذا القسط الذي وجتت إ

 . العد  يف املعاررة الزوجية عند الزواج من يتيمة .1

 . إعطاء الزوجة اليتيمة متر مثلتا كاماًل .2

، معتـا يف التـوجيتني السـابقني   ( يعد ) فإن خاف لوج اليتيمة أال يقسط
وليتزوج ما طاب لر مـن  ، فليرتكتا للزواج ممن خياف اهلل معتا ويعاملتا بالقسط

چک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌچ : ألخريات، قا   عـاىل النساء ا
(65) .

فإن ما  قدم هو أربعة وجوف رئيسة من وجوف رعاية القرآن الكريم بالطفل : وبعد
 . واستنتاجنا منتا، أوجزنا احلدي  عنتا حبس  مفتومنا ألدلتتا، اليتيم

 .أوجه رعاية الطفل اليتيم يف السنة النبوية: املطلب الثالث

، لسنة النبوية أقل اهتمامًا برعاية الطفل اليتيم من القرآن الكريممل  كن ا
الذي عاش جتربة اليتم من أبير قبل ، فإن نبى اإلسالم حممد على اهلل علير وسلم

ووقف بنفسـر علـى معانـاة    ، وعاش جتربة اليتم من أمر وهو طفل مميز، أن يولد
شــريفة برعايــة اليتــيم يوجــر يف الكــثري مــن أحاديثــر ال، اليتــامى واحتياجــا تم

و كننا  صنيف األحادي  ، واإلحسان إلير والقيام على مصاحلر ورنونر بالقسط
 : النبوية الواردة يف رعاية الطفل اليتيم إىل ثالث طوائف من األحادي 

 . أحادي   تدف إىل احل  والرتغي  يف رعاية الطفل اليتيم  .1

 . اليتيمأحادي   تدف إىل التخويف والزجر من أكل ما    .2

 . أحادي   تدف إىل التخويف والزجر من إساءة كفالة اليتيم .3
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 : (أواًل: أحاديث الطائفة األوىل )أحاديث الرتغيب يف رعاية شئون اليتيم

وأرـار  ، أنـا وكافـل اليتـيم يف اجلنـة كتـا ني     »: قولر على اهلل عليـر وسـلم    .1
  .(66)«ببعبعير السبابة والوسطى

، بيت فير يتيم حيسن إلير، املسلمني يفخري بيت »: قولر على اهلل علير وسلم  .2
 . (67)«ورر بيت يف املسلمني بيت فير يتيم يساء إلير

إن أحــ  البيــوت إىل اهلل بيــت فيــر يتــيم  »: قولــر عــلى اهلل عليــر وســلم  .3
 . (68)«يكرم

امـرأة آّمـت مـن    ، أنا وامـرأة عـفعاء اخلـدين   »: قولر على اهلل علير وسلم  .4
الوسـطى  ، وأرـار ببعـبعير  ، كتـا ني يف اجلنـة  ، لوجتا فصربت على ولـدها 

 . (69)«والسبابة

إال أنر  ب ي امرأة ، أنا أو  من يفت  باب اجلنة»: قولر على اهلل علير وسلم  .5
 . (70)«أنا امرأة قعدت على أيتام لي: فتقو ؟  بادرني فبقو  هلا من أنت

 . (71)«كن لليتيم كاألب الرحيم»: قولر على اهلل علير وسلم  .6

كان كمن قـام ليلـر   ، من عا  ثالثة من األيتام»: ر على اهلل علير وسلمقول  .7
كما أن هـا ني أختـان وألصـق    ، أخوين« وعام نتارف وكنت أنا وهو يف اجلنة

 . (72)أعبعير السبابة والوسطى
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 ثانيًا: أحاديث الطائفة الثانية اليت تهدف إىل التخويف والزجر من أكل مال اليتيم: 

ومـا  : قالوا( املتلكات) اجتنبوا السبع املوبقات»: ير وسلمقولر على اهلل عل .1
وقتل النفس اليت حرم اهلل إال ، والسحر، الشرك باهلل: ! قا هن يا رسو  اهلل

وقذف احملصنات ، والتولي يوم الزحف، وأكل الربا، وأكل ما  اليتيم، باحلق
 . (73)«الغافالت املؤمنات

 ى اهلل أن ال يدخلتم اجلنة، وال يـذيقتم أربع حق عل»: قولر على اهلل علير وسلم .2
ــا ــر: نعيمت ــدمن اخلم ــاق  ، م ــيم بغــري حــق، والع ــا  اليت ــل م ــا، وآك ــل الرب  وآك
 . (74)«لوالدير

أنر »روى البيتقي يف دالئل النبوة عن أبي سعيد اخلدري عن النيب على اهلل علير وسلم  .3
مـن يبخـذهم    وقـد وكيـل بتـم   ، كمشـافر اإلبـل  ، ليلة أسري بر رأى قومـًا هلـم مشـافر   

أحدهم حتـى خيـرج   ( فم) فتقذف يف يّف، مبشافرهم ثم جيعل يف أفواهتم حةارة من نار
هـؤالء  : قـا  جربيـل  ، ؤالء يا جربيلـمن ه: ا ـفق، راخـؤار وعجـافلتم وهلم ـمن أس

 .  (75)«الذين أكلوا أموا  اليتامى ظلمًا

 ساءة كفالة اليتيم: ثالثًا: أحاديث الطائفة الثالثة اليت تهدف إىل التخويف من إ

ممـا أضـرب   »: قولر على اهلل علير وسلم يف جوابر عن سؤا  أحد الصـحابة  .1
  .(76)«ولدك( علير) مما كنت ضاربًا منر: قا ؟ يتيمي

وإني أح  لـك مـا   ، يا أبا ذر إني أراك ضعيفًا»: قولر على اهلل علير وسلم .2
 . (77)«وال  ولني على ما  اليتيم، ال  ؤمر على اثنني، أح  لنفسي

  .(79)«حق الضعيفني: اليتيم واملرأة( 78)اللتم إني أحّرج»قولر على اهلل علير وسلم:  .3
فإن ما  قدم بعضًا مما جاء عن رسو  اهلل على اهلل علير وسـلم يف  : وبعد

 . والقيام على رنونر ومصاحلر، ولزوم اإلحسان إلير، رعايتر حلق اليتيم
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 .املواثيق الدولية رعاية الطفل اليتيم يف: املبحث الثاني

املعاهـدات واال فاقيـات والعتـود املتعـددة     : نقصد باملواثيق الدولية هنـا 
واليت اكتسبت باملصادقة عليتا قوة ، املوقعة واملصادق عليتا من الدو ، األطراف

القوانني الوطنية للدو  األطراف و عتـرب املواثيـق الدوليـة مـن آليـات وأدوات      
ربنتا يف ذلك ، لفنات البشرية اليت استتدفت محايتتااحلماية حلقوق الطوائف وا

 . ربن القوانني احلقوقية الوطنية لكل دولة

  .التطور التارخيي حلقوق الطفل يف القانون الدولي: املطلب األول

بل يشمل الطفل غري ، حديثنا يف هذا املطل  ال خيتص بالطفل اليتيم وحدف
فإن مجيعتم قبل بلوغ احلُلم يعتـرب  ، للعاناليتيم والطفل اللقيط والطفل املنفي با

 . طفاًل يف نظر القانون الدولي

م يف محايـة  1789وقد جتد القانون الدولي منذ قيام الثورة الفرنسية عام 
 : وكان أو  اهتمام بر باعتبارف طفاًل يعود إىل، باعتبارف إنسانًا، حقوق الطفل

الذي ، ي حلماية األطفا م الصادر عن االحتاد الدول1924إعالن جنيف عام  .1
  .(80) بنتر اجلمعية العامة لعصبة األمم إثر عدورف

اإلعالن العاملي حلقوق الطفل الصادر عن اجلمعية العامة لامم املتحدة يف  شرين الثاني   .2
 . م1959عام 

اليت  بنتتا اجلمعية العامـة لامـم املتحـدة     1989ا فاقية حقوق الطفل لعام  .3
والـذي  ، م1989/ 11/ 20الصـادر بتـاريا    25/ 44مبوج  القرار رقـم  
 . (81)م1990/ 9/ 2دخل حيز النفاذ يف 
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كما كان للطفل نصي  من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان الصـادر مبوجـ     .4
يف دورة انعقادها العادية الثالثة  217قرار اجلمعية العامة لامم املتحدة رقم 

 : ان لر نصي  منكما ك، م1948كانون أو   10املنعقدة بتاريا 

 . العتد الدولي اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية -أ

واللـذان اعتمـد تما   ، العتد الدولي اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة والسياسـية     -ب
وفتحت بـاب التوقيـع عليتمـا مـن جانـ       ، اجلمعية العامة لامم املتحدة

 . م1976ودخال يف حيز التنفيذ يف عام ، الدو  األعضاء فيتا

اليت  عاجل ، عددًا من اال فاقيات الدولية، وقد عقدت منظمة العمل الدولية  .1
 : ومن أهمتا، بعا احلقوق اخلاعة للطفل

( بشبن حتديد احلد األدنى للسّن اليت جيول فيتا  شغيل األطفا  5اال فاقية رقم ) -أ
ان يونيـر/ حزيـر   13يف أعما  الصناعة، واليت دخلت حيز التنفيذ اعتبـارًا مـن   

، واليت نصت على أن م1937لسنة  59واملعدلة مبوج  اال فاقية رقم  م1921
يكون احلد األدني لسن  شغيل األحداث )األطفـا ( يف املؤسسـات الصـناعية    

 العامة واخلاعة أو أّي من فروعتا هو مخس عشرة سنة. 

يت والـ ، (82)( بشبن  شغيل األحداث يف الصناعة يف أثناء الليـل 6اال فاقية رقم ) -ب
ومت  عديلتا باال فاقيـة رقـم    م1921يونير/ حزيران  13دخلت حيز التنفيذ يف 

 . (83)م1948لسنة  90

( بشبن حتديد احلـد األدنـى للسـن الـيت جيـول فيتـا  شـغيل        10اال فاقية رقم ) -ت
أغســطس  31والــيت دخلــت حيــز التنفيــذ يف ( 84)األطفــا  يف أعمــا  الزراعــة

 . م1923
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الدولية الـثالث الـيت عقـد تا منظمـة العمـل      وإىل جان  هذف اال فاقيات  -ث
هنـاك  ( األطفـا  ) الدولية بشبن حتديد احلد األدنى لسّن  شغيل األحداث

ثــالث ا فاقيــات أخــرى مكّملــة عقــد تا املنظمــة بشــبن الفحــص الطــيب 
، للعمـل يف جمـالي الصـناعة   ( األطفـا  ) اإلجباري لتقرير لياقة األحـداث 

 . القوارب واألعما  البحرية األخرىواالحبار للصيد على منت السفن و

ويف جما  محاية املواثيق الدولية للطفل من األفعا  املؤدية إىل بيعر أو مبادلتر   .2
، م1926سبتمرب  25فقد أقرت عصبة األمم يف ، واالجتار بر، باعتبارف رقيقًا

وبعـد لوا  عصـبة األمـم    ، ا فاقية دولية لتحريم املتاجرة باألطفا  والرقيق
األمم املتحدة أقرت اجلمعيـة العامـة لامـم املتحـدة يف قرارهـا رقـم        ونشبة
 .م1953أكتوبر  23املؤرخ يف  8/ د/ 794

مشروع برو وكو  لتحريم املتاجرة باألطفا  والرقيق، ودعت الدو  األطراف 
 . (85)إىل قبولر والتوقيع علير م1926يف ا فاقية عصبة األمم لسنة 

املواثيق الدولية للطفولة فقـد أعـدرت اجلمعيـة     واستكمااًل لرت يبات محاية  .3
العامة لامم املتحدة برو وكولني اختياريني ملحقني با فاقية حقـوق الطفـل   

املؤرخ يف  25/ 44الصادرة مبوج  قرار اجلمعية العامة لامم املتحدة رقم 
 : هما، وهذان الربو وكوالن م1989نوفمرب  20

ق با فاقيـة حقـوق الطفـل بشـبن بيـع      الربو وكو  االختياري األو  امللحـ  -أ
( اإلباحيـة ) ويف الصـور اخلليعـة  ( البغـاء ) األطفا  واستغالهلم يف الدعارة

 25و ـاريا   263الصادر مبوج  قرار اجلمعية العامة لامم املتحدة رقم 
 18م يف دور تا الرابعة واخلمسني والذي دخل حيز النفـاذ يف  2000مايو 
 . م2002يناير 
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ختياري الثاني امللحق با فاقية حقوق الطفـل بشـبن حتـريم    الربو وكو  اال -ب
العمليـات  ) اررتاك األطفا  دون سّن الثامنة عشرة يف املنالعات املسـلحة 

مـايو   25و ـاريا   263الصادر من اجلمعية العامة بالقرار رقـم  (، احلربية
 . 2002فرباير  23والذي دخل حيز النفاذ يف  2000

 ل وآليات محايتها، يف املواثيق الدولية: حقوق الطف: املطلب الثاني

عرضًا ألهم وأبرل املواثيق الدولية اليت عنيت ، كان ما  قدم وبإجيال رديد
وسوف نتناو  فيما يلـي  ، برعاية األطفا  ومحاية حقوقتم على املستوى الدولي

ومن خال  هذا املطل  عرضًا مفّصاًل حلقوق الطفل وآليات محايتتا يف املواثيـق  
 : ولية ا  يةالد

 . م1924إعالن جنيف حلقوق الطفل لعام  .1

 . م1948اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان لعام  .2

 . م2000والربو وكولني امللحقني بتا لعام  م1989ا فاقية حقوق الطفل لعام  .3

1924 أواًل: إعالن جنيف حلقوق الطفل لعام
(86 )

 : 

، د على حقوق الطفليعد هذا اإلعالن أو  إعالن دولي مت طخصيصر للتبكي
و بنتـر  ، وقد عدر يف مدينة جنيف عن االحتاد الدولي حلمايـة حقـوق األطفـا    

ويتكون من مخـس مبـاد    ، م1924سبتمرب  26اجلمعية العامة لعصبة األمم يف 
 : رئيسة جاءت للتبكيد على

الطفل جبميع الوسائل الضرورية كي ينعم بنمو عقلي وجسـمي   وجوب ثتع .1
 . سليم
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والعنايـة  ، والعالج الطيب للطفل املريا، فري الغذاء للطفل اجلائعضرورة  و .2
و وفري املبوى لايتام واألطفا  ، املالئمة للطفل املتخلف عقليًا وإعادة  بهيلر

 . املشردين

 . أولوية األطفا  يف عمليات األسعاف واإلنقاذ يف أوقات احلروب والكوارث .3

 . تغال  واملعاملة السينةضرورة محاية الطفل من مجيع عور سوء االس .4

وجوب  ربية الطفل على ضرورة االستفادة مـن مواهبـر وقدرا ـر يف خدمـة      .5
 . البشرية

 ثانيًا: رعاية األطفال وحقوقهم يف إطار اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان: 

عدر اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان مبوج  قرار اجلمعية العامة لامـم  
 . يف دورة انعقادها العادية الثالثة م1948ديسمرب  10 بتاريا 217املتحدة رقم 

ويعترب هذا اإلعالن من أرتر وثائق األمم املتحدة وأكثرها ذيوعًا و ـبثريًا  
الرتمالر على جمموعة احلقوق األساسية لإلنسان بصرف ( 87)على اجملتمع الدولي

 . النظر عن جنسر أو عرقر أو دينر أو معتقدف أو لونر أو جنسيتر

وإمنا عدر على رـكل  ،  يصدر هذا اإلعالن على ركل معاهدة دوليةومل
وقـد ارـتمل هـذا اإلعـالن علـى ديباجـة       ( 88) وعية عادرة عن اجلمعية العامة

ويف ربن حقوق األطفا  وآليات رعـايتتم حيتـوي اإلعـالن    . وثالثني مادة فقط
 : هما، على طائفتني من املواد

 . مواد طخص األطفا  بنصوص خاعة  -أ

 . د  تناو  حقوق الطفل ومحايتر بوعفر إنسانًاموا -ب

 أما مواد الطائفة األوىل فمن أهمتا: 
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املادة األوىل: واليت  نص على أن مجيع النـاس يولـدون أحـرارًا متسـاوين يف      .1
 امليالد.  احلرية واملساواة باإلنسان مبةردالكرامة واحلقوق ويف هذف املادة  ر بط 

ى "حق كل فرد يف احلياة واحلرية وسالمة رخصر" واليت  نص عل: املادة الثانية .2
باعتبار حق احلياة حقًا  نحر اهلل اخلالق من يوم أن يتكون اإلنسان جنينـًا يف  

 بكيد حق الطفل يف احلياة واحلماية مما يتـددها  ) ويفيد هذا النص، رحم أمر
 (. من أخطار

ومن املعلـوم  ، رقيقواليت  نص على حتريم االسرتقاق وجتارة ال: املادة الرابعة .3
 . أن مرحلة الطفولة  شكيل السوق الرئيسي لتةارة الرقيق

واليت أقرت حق األمومة والطفولـة يف الرعايـة   ( 25) الفقرة الثانية من املادة .4
اخلاعـة وقـررت حـق مجيـع األطفــا  يف التمتـع بقـدر متسـاو مـن احلمايــة         

 . أو دون لواج، سواء ولدوا نتيةة لواج، االجتماعية

، ا مواد الطائفة الثانية واليت  تناو  حقوق الطفل ومحايتر بوعفر إنسانًاوأم
 : فمن أهمتا

املادة السادسة والـيت  ـنص علـى حـق كـل إنسـان يف االعـرتاف بشخصـيتر          .1
حيـ   ، حي  يشمل هذا احلق األطفا  والبالغني على حـد سـواء  ، القانونية

، وأهليـة الوجـوب  يتمتع الطفل حبق احلصو  على االسم والنس  واجلنسية 
 . وحي  يتمتع البالغون ببهلية األداء وإجراء التصرفات القانونية امللزمة

، واليت  نص على حـق كـل إنسـان يف التعلـيم    ( 26) الفقرة األوىل من املادة .2
واحلـق يف  ، وعلى وجوب أن يكون التعليم يف مراحلر األوىل إلزاميًا وجمانيـاً 

إال أنـر  قـرر لـر بوعـفر     ،  قرر للطفل وإن كان قد، التعليم على هذا النحو
 . إنسانًا وليس بوعفر طفاًل
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ومل يتضمن اإلعـالن العـاملي حلقـوق اإلنسـان أيـة حقـوق خاعـة سـواء         
كما أن ، لاطفا  اليتامى أو ذوي االحـتياجات اخلـاعة باعتبارهم أوىل بالرعاية

  .(89)ويف عبارات مقتضية، اهتمامر حبقوق الطفل قد جاء يف عيغة عامة

 والربوتوكولني امللحقني بها:  م1989ثالثًا: اتفاقية حقوق الطفل لعام 

 25/ 44لقد  بنت اجلمعية العامة لامـم املتحـدة مبوجـ  قرارهـا رقـم      
 م1990/ 9/ 2والذي دخل حيز النفـاذ يف   م1989/ 11/ 20الصادر بتاريا

ولي األسـاس   عترب يف الوقت احلاضر القـانون الـد  ، ا فاقية دولية حلقوق الطفل
سواء املشوب بإساءة ، حلماية حقوق الطفل من كل عور السلوك غري اإلنساني

 . أو الذي  كن أن يلحق ضررًا بالطفل، استعما  السلطة

، وإذا كانت حقوق الطفل من حي  املبدأ ال  نفصل عن حقـوق اإلنسـان  
ة دو  إال أن ا فاقية حقوق الطفل رأت أن يكون للطفل  شريع دولي ملزم لكاف

والظروف ، حيميتم من الظروف الصعبة اليت يعيشون فيتا بسب  الفقر( 90)العامل
والكوارث الطبيعية والنزاعـات  ، واألوبنة، املالئمة االجتماعية واالقتصادية غري

 . والتشرد واالستغال  واألمية، املسلحة

وهـي  قريبـًا مجيـع دو     ) حي   دعو اال فاقية الدو  اليت عادقت عليتا
بشكل نشط وخالق ، ببن  تي  لاطفا  الظروف اليت  سم  هلم باملشاركة( عاملال

يف احلياة االجتماعية والسياسية لبلدانتم و ؤمن اال فاقية ببن ما حيتاجـر الطفـل   
: من حرية لتنمية قدرا ر العقلية واألخالقية والروحية يتطل  أمـورًا مـن بينتـا   

، عاية الطبية والغـذاء والكسـاء واملـبوى   و وفري الر، العيش يف بينة سليمة وآمنة
وعـدم التمييـز بـني األطفـا  يف التمتـع      ، واحلماية من مجيع أركا  االسـتغال  

 . باحلقوق
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 التعليق على االتفاقية: 

مـادة مولعـة علـى ثالثـة أجـزاء  ـالف        54 تكون اال فاقيـة مـن   ( 1) 
 : الديباجة على النحو التالي

 . لرئيسة لال فاقيةو نص على األهداف ا: الديباجة -
ويتناو  األحكام املوضوعية من احلقوق وااللتزامـات اخلاعـة   : اجلزء األو  -

 . من اال فاقية 41 – 1بالطفل ويشمل املواد من 

 ويتناو  األحكام التنفيذية املتعلقة بكيفيـة الرقابـة علـى  نفيـذ    : اجلزء الثاني -
 . 45 – 42اال فاقية ويشمل املواد من 

وفيمـا يلـي  عليقـًا    . 54 – 46وطختص بتناوهلا املواد مـن  : يةاألحكام اخلتام -
 : موجزًا على اال فاقية

 أواًل: األهداف الواردة يف ديباجة االتفاقية: 

 . كفالة حق الطفولة يف الرعاية واملساعدة اخلاعة  .1

كفالة احلماية واملساعدة الاللمني لاسـرة لتـتمكن مـن االضـطالع الكامـل       .2
 . ورفاهية األطفا مبسنوليتتا يف منو 

 . اإلقرار حبق الطفل يف التنشنة يف بينة عائلية متفاهمة .3

 وفري احلماية القانونية املناسبة للطفل قبل وبعد الوالدة مع االهتمام اخلاص  .4
 . باحلضانة والتبين على الصعيدين الوطين والدولي

 . املسلحة وفري احلماية الكافية للنساء واألطفا  أثناء الطوار  واملنالعات  .5

 شةيع التعاون الدولي لتحسني ظروف معيشة األطفا  السـيما يف البلـدان    .6
 . النامية
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 ثانيًا: األحكام املوضوعية يف االتفاقية:

لقد ألزمت اال فاقية الدو  األعضاء ببن  كفل و قدم كل دولة لاطفـا   
الذين حيملون جنسيتتا أو يقيمون مع أسـرهم فـوق إقليمتـا جمموعـة احلقـوق      

: واليت  شتمل على، من املادة الثانية( أ) ووسائل احلماية اليت نصت عليتا الفقرة
احرتام احلقوق الواردة يف اال فاقية وضمانتا لكل طفل خيضع لواليتتا دون أي 
نوع من التمييز وبغا النظر عن عنصر الطفل أو والديـر أو الوعـي القـانوني    

ن أو األعل القومي أو الثروة أو العةز علير أو اللون أو اجلنس أو اللغة أو الدي
 : ومن أهم وأخص هذف احلقوق، أو املولد أو أي وضع آخر

كفالة احلماية من مجيع أركا  التمييز أو العقاب القائمة على أساس مركز  .1
أو أنشطتتم ، أو أعضاء األسرة، أو األوعياء القانونيني علير، والدي الطفل

 . (91)أو آرائتم أو معتقدا تم

 . (92)(املتمة) اية مصاحل الطفل الفضليمح .2

 . (93)ضمان احلماية والرعاية الاللمتني لرفاهية الطفل .3

 فعيل مسنوليات وواجبات الوالدين يف  وفري التوجير واإلرراد املالئمـني   .4
 . (94)للطفل عند ممارسة حقوقر الواردة يف اال فاقية

 . (95)االعرتاف حبق الطفل يف احلياة ويف البقاء والنمو .5

االعرتاف حبق الطفل يف االسـم ويف اكتسـاب اجلنسـية ويف معرفـة والديـر       .6
 . (96)و لقي رعايتتما

احرتام حق الطفل يف احلفاظ على هويتر مبا يف ذلك جنسيتر وامسر وعال ر  .7
 . (97)العائلية
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إال إلجـراءات  ، ضمان عـدم فصـل الطفـل عـن والديـر عـن كـرف منتمـا         .8
 . (98)قضائية

ل عن والدير أو عن أحدهما يف االحتفاظ بصورة احرتام حق الطفل املنفص .9
منتظمة بعالقات رخصية وا صاالت مباررة بكال والديـر إال إذا  عـارض   

 . (99)ذلك مع مصاحلر الفضلي

  .(100)ضمان مجع مشل أسرة الطفل اليت  فرقت ألسباب سياسية أو قضائية .10

مكافحة  تريـ  األطفـا  إىل خـارج دوهلـم بصـورة غـري مشـروعة ومنـع          .11
 . (101)د تمعو

ضمان حق الطفل يف التعبري عن آرائر اخلاعة حبرية يف مجيـع املسـائل الـيت     .12
ثــس حيا ــر وإيــالء آراء الطفــل االعتبــار الواجــ  وفقــًا لســّنر ونضــةر  

 . (102)العقلي

إ احــة الفرعــة لالســتماع إىل الطفــل يف أي إجــراءات قضــائية أو إداريــة  .13
  .(103)ثّسر

 . (104)والوجدان والديناحرتام حق الطفل يف حرية الفكر  .14

 . (105)السلمي االعرتاف حبق الطفل يف حرية  كوين اجلمعيات ويف حرية االجتماع .15

حق الطفل يف عدم التعرض التعسفي أو غري القانوني يف حيا ر اخلاعـة أو   .16
 . (106)أو املساس غري القانوني بشرفر أو مسعتر، أسر ر أو منزلر أو مراسال ر

ــة  حــق الطفــل يف احلصــو  علــى امل  .17 علومــات مــن رــتى املصــادر الوطني
اليت  ستتدف  عزيـز رفاهيتـر االجتماعيـة والروحيـة واملعنويـة      ، واألجنبية

 . (107)وعحتر اجلسدية والعقلية
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االعرتاف للطفل مبسنولية الوالدين أو األوعياء القانونيني علير عن  ربيتر   .18
 . (108)ومنوف

ر أو اإلساءة البدنية حق الطفل يف احلماية من كافة أركا  العنف أو الضر .19
أو املعاملــة املنطويــة علــى إهمــا  ومــن اإلســاءة  ، أو العقليــة واإلهمــا 

  .(109)اجلنسية

يف احلصو  على ، حق الطفل احملروم بصفة مؤقتة أو دائمة من بينتر العائلية .20
و كـن أن  شـمل هـذف     ،(110)محاية ومساعدة خاعتني  وفرهمـا لـر دولتـر   

أو التبين أو ، الة الواردة يف القانون اإلسالمياحلضانة أو الكف: احلماية على
 . (111)عند الضرورة اإلقامة يف مؤسسات مناسبة لرعاية األطفا 

من  21حق الطفل يف أن  تم إجراءات  بنير وفقًا للرت يبات الواردة يف املادة  .21
مـن   22اال فاقية ويف أن  تم إجراءات جلوئر السياسي وفقًا لرت يبات املادة 

 . اال فاقية

مبساعدة ( 112)حق الطفل املعاق عقليًا أو جسديًا يف التمتع حبياة كاملة وكر ة .22
 . دولتر مراعاة للموارد املالية لوالدير أو من يقومون برعايتر

حق الطفل يف التمتع ببعلى مستوى عـحي  كـن بلوغـر والتمتـع مبرافـق       .23
 . (113)العالج وإعادة التبهيل الصحي

ان االجتمـاعي والتـبمني االجتمـاعي وفقـًا     حق الطفل يف االنتفـاع بالضـم   .24
 . (114)لقوانني دولتر

حق الطفل يف مستوى معيشـي مالئـم لنمـوف البـدني والعقلـي والروحـي        .25
ويتحمل الوالدان أو أحدهما أو املسنولون ا خرون عـن  ( 115)واالجتماعي

و تخذ كل دولة ، الطفل ع ء القيام بتذا احلق يف حدود إمكانيا تم املالية
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ظروفتا ويف حدود إمكانيا تـا التـدابري املالئمـة مـن أجـل مسـاعدة       وفقًا ل
و قديم املساعدة املادية وبرامج ، املسنولني عن الطفل على إعما  هذا احلق
 . (116)واإلسكان الدعم السيما فيما يتعلق بالغذاء والكساء

علـى أسـاس  كـافؤ الفـرص مـع جعـل التعلـيم        ، حق الطفـل يف التعلـيم   .26
ًا ومتاحـا  للةميـع باجملـان وجعـل التعلـيم العـالي بشـتى        االبتدائي إلزاميـ 

 . (117)الوسائل املمكنة متاحًا للةميع على أساس القدرات

حق الطفل املنتمي إىل أقليـات إثنيـة أو دينيـة أو لغويـة يف التمتـع بثقافتـر        .27
 . (118)واجلتر بدينر وممارسة رعائرف واستعما  لغتر

أنشـطة االسـتةمام املناسـبة لسـّنر يف     حق الطفل يف الراحة ومزاولة األلعـاب و  .28
 . (119)أوقات الفراغ واملشاركة حبرية يف احلياة الثقافية ويف الفنون

حق الطفل يف محايتر من االستغال  االقتصادي، ومن أداء أي عمـل يـرج  أن    .29
يكون خطريًا أو  ثل إعاقة لتعليمر، أو يكـون ضـارًا بصـحتر أو بنمـوف البـدني      

  .(120)والعقلي

ل يف الوقاية من االستخدام غري املشروع للمواد املخدرة واملواد املـؤثرة  حق الطف .30
على العقل ويف املنع من استخدامر يف انتاج مثل هذف املواد بطريقة غري مشروعة 

 . (121)واالجتار بتا

 . (122)حق الطفل يف احلماية من مجيع أركا  االستغال  واالنتتاك اجلنس .31

ف أو البيـع أو االجتـار بـر بـبي رـكل مـن       حق الطفل يف احلماية من االختطـا  .32
 . (123)األركا 
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حق الطفل يف احلماية من التعرض للتعذي  أو  وقيع العقوبـة القاسـية أو    .33
أو  وقيع عقوبة اإلعدام أو السةن مدى احلياة علير ، الال إنسانية أو املتنية

 . (124)بسب  أية جرائم ير كبتا ما دام سّنر يقل عن الثمانية عشرة

ل يف التمتع مبا  قررة قواعد القانون الدولي اإلنساني يف املنالعات حق الطف .34
املسلحة ويف املنع من االررتاك املبارر يف العمليات احلربيـة أو التةنيـد يف   

 . (125)القوات املسلحة قبل سّن اخلامسة عشرة

حق الطفل الذي وقع ضحية اإلهما  أو االستغال  أو اإلساءة أو التعذي   .35
لبدني والنفسي وإعادة االندماج االجتماعي يف بينة  عزل عحتر يف التبهيل ا

 . (126)واحرتامر لذا ر

حق الطفل املدعى علير بانتتاك قانون العقوبات أو الذي يثبت علير ذلـك   .36
يف أن يعامل بطريقة  تفق مع إحساسر بكرامتر و عزل احرتامر ملا لآلخـرين  

وحتقيقًا لذلك ، يف اجملتمعو راعى سّنر وإعادة اندماجر ، من حريات أساسية
 : يلزم

 . افرتاض براء ر إىل أن  ثبت إدانتر -أ
 . إخطارف فورًا ومباررة بالتتم املوجتة إلير -ب
 . قيام هينة قضائية مستقلة بالفصل يف دعواف دون  بخري يف حماكمة عادلة -ت

عدم إكراهر على األدالء بشتادة أو االعرتاف بالذن  مـع  ـبمني احـرتام     -ث
 . (127)حيا ر اخلاعة

قـد أقـرت   ، م1989فإن ا فاقية األمم املتحدة حلقوق الطفل لعـام  : وبعد
مجيـع احلقـوق وآليـات احلمايـة الـيت      ، جلميع األطفا  مبن فيتم األطفا  اليتامى

دون أن خيتص الطفل اليتيم ببيـة  ، استعرضناها من واقع نصوص مواد اال فاقية
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ة دولتـر يف  ـوفري دار   حقوق إال حبق واحد هـو احلصـو  علـى محايـة ومسـاعد     
أو  ستل إجراءات  بنير من جان  أرخاص ، حلضانتر أو مؤسسة مناسبة لرعايتر

 . آخرين

 وقفات مع االتفاقية: 

استطاعت هذف اال فاقية أن جتمع بني كل حقوق الطفل اليت وردت : أواًل
 . (128)يف مجيع املعاهدات واإلعالنات والعتود والتصرحيات الدولية السابقة عليتا

العمـود  ، للطفـل ( القصـوى ) يعترب مبدأ رعايـة املصـلحة الفضـلي   : ثانيًا
ويتمثـل هـذا املبـدأ يف ضـرورة     ، (129)الفقري الذي  قوم علير نصوص اال فاقية

أو ، عند طخصيص موارد األسرة، إعطاء أولوية عليا الحتياجات الطفل األساسية
إىل ذلـك الفقـرة   إلرباع احتياجات الطفل حيـ  أرـارت   ، موارد دولة جنسيتر

"يف مجيـع اإلجـراءات الـيت  تعلـق     : األوىل من املادة الثالثة مـن اال فاقيـة بقوهلـا   
أو ، تا مؤسسات الرعاية االجتماعية العامـة أو اخلاعـة  سواء قامت ب، باألطفا 

يــولي االعتبــار األو  ، أو اهلينــات التشــريعية، أو الســلطات اإلداريــة، احلــاكم
 . ملصاحل الطفل الفضلي"

بتقريـر حـق الطفـل يف اكتسـاب      8، 7عنيت اال فاقيـة يف املـاد ني   : ثالثًا
والتعتـد  ، وخاطبت مجيع الدو  األعضاء باالعرتاف للطفل، جنسية دولة معينة

لكنتا مل  لزم الدولة الـيت يولـد الطفـل فـوق     ، باحرتام حقر يف اكتساب اجلنسية
وولد الطفل وهو ، ي اجلنسيةحالة ما إذا كان والداف عد ، إقليمتا مبنحر جنسيتتا

النسـ  مـن   ) عديم اجلنسية و عذر منحر جنسية أحد أبوير بناء على حـق الـدم  
حي  كان يلـزم اعتبـار مولـدف فـوق إقلـيم الدولـة مصـدرًا        ( األب أو من األم

وذلـك كـي يتةنـ  الطفـل     ( حـق اإلقلـيم  ) الكتساب جنسيتتا بناء على مبـدأ 
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ا ر إذا نشب وهو عديم اجلنسية أو بـدون  الصعوبات واملشكالت اليت  عرتض حي
 . (130)جنسية

على احـرتام حـق الطفـل يف    ( أ) فقرة 14نّصت اال فاقية يف املادة : رابعًا
وقد يكون يف هذا النص خمالفة ألحكام الشريعة ، حرية الفكر والوجدان والدين

، يةالتكاليف الشرع: فإن الطفل قبل سن البلوغ مرفوع عنر القلم أي، اإلسالمية
إذا مـن  حريـة   ، وحتت ضـغط التمـرد وإثبـات الـذات    ، وهو يف مرحلة املراهقة

قد خيرج عن اإلسالم هروبًا من أداء التكاليف الشرعية املطالـ   ، اختيار الدين
وكـم  ، قبل نضةر العقلي و والنـر الفكـري  ، ببدائتا اجتماعيًا من عالة وعيام

فـإذا أحلـد املراهـق وار ـد عـن      ، عادوا إىل اإلسالم بعد إحلادهم، رأينا مراهقني
وقع التعارض بـني أحكـام الشـريعة    ، اإلسالم حتت ثسكر حبقر يف اختيار الدين

 . وأحكام اال فاقية

( نظـام التـبين، وهـو نظـام ال  قـرف      21خامسًا: أقرت اال فاقية يف املادة )
ن الشريعة اإلسالمية يف معظم احلاالت اليت أورد تـا اال فاقيـة، وخاعـة إذا كـا    

األبوان على قيد احلياة، ومعروفان للطفل، حي  ال جيول ررعًا نسبة الولـد إىل  

ڳ چ وقولـر  عـاىل:   ، چڎ ڈ ڈ ژچ غري أبيـر، لقولـر  عـاىل:    

أمـا إذا اقتصـر التـبين علـى جمـرد كونـر وســيلة        .(131)چڳ ڳ ڱ ڱ ڱ
 لتقديم رعاية اجتماعية )أسرية( بديلة للطفل الذي  تعذر إقامتر لدى أسر ر، أو

يتعذر على دولتر  وفري  ر يبات خاعـة لرعايتـر اجتماعيـًا، وخرجـت العمليـة      
بذلك عن املضمون احلقيقي للتبين، فال ببس بـر رـرعًا إذا مت وفقـًا إلجـراءات     
و ر يبات غري حمظورة ررعًا، وبشـرط أال يـؤدي التـبين إىل قطـع نسـ  الطفـل       

د  وفري طفل يقـوم ببعمـا    بوالدير أو بعائلتر األعلية، أو يكون اهلدف منر جمر
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 ، اخلدمة يف بيت متبنير، أو يتم استخدامر يف عمليات جنسية حمرمة حالة كونر بنتًا
 . (132)حي  يتحو  يف احلالتني إىل وسيلة إلحياء نظام الرق يف عورة حديثة

أنتمـا أجال ـا جتنيـد     38من املادة ( ج، ب) يؤخذ على الفقر ني: سادسًا
سـنة يف اجليـوش ويف االرـرتاك يف     18إىل سّن  15 واستخدام األطفا  من سّن

وحرمانتم بذلك من التمتع حبماية قواعد القـانون الـدولي اإلنسـاني    ، احلروب
الواج   طبيقتا أثناء النزاعات املسلحة وقصر هذف احلماية على األطفـا  دون  

 . سّن اخلامسة عشرة

ن احلماية أو املساعدة يؤخذ على اال فاقية أنتا مل  وفر أية أركا  م: سابعًا
يف حني أنر وأمر املعيلة لر يف حاجـة ماسـة    ،(133)للطفل اليتيم أو ألمر اليت  عيلر

أكرب كثريًا مما ذكر ر اال فاقية ، إىل أركا  من احلماية واملساعدة اخلاعة واملكثفة
يف عبـارة مقتضـبة ومعلقــة علـى مـوارد دولتــر     ( 20) مـن املــادة ( أ) يف الفقـرة 
 . املادية وإمكانا تا

 فتقد اال فاقية الوسـائل الكفيلـة بضـمان  نفيـذ أحكامتـا وإلـزام       : ثامنًا
ال إىل املعاهـدات  ، وذلك مبا جيعلتا أقرب إىل التوعـيات ، الدو  بتطبيق بنودها

من ( أ) إذ ليس فيتا من هذف الوسائل إال ما أرارت إلير الفقرة، الشارعة امللزمة
 نشب لغرض دراسة التقدم الذي أحرل ر الدو  األطـراف يف  : بقوهلا( 43) املادة

استيفاء  نفيذ االلتزامات اليت  عتدت بتا يف هذف اال فاقيـة جلنـة معنيـة حبقـوق     
 . الطفل  ضطلع بالوظائف املنصوص عليتا

ومع أن جلنة حقوق الطفل  عترب الوسيلة أو ا لية الوحيدة لتنفيذ اال فاقية 
 ظـل  : ولـذلك ، حق إعـدار قـرارات ملزمـة لاطـراف    فإنتا مع ذلك ال ثلك 
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اليت أقر تا اال فاقية يف نطـاق التوعـيات أو يف نطـاق    ، احلماية القانونية للطفل
 . (134)القواعد العامة للقانون الدولي

عند إجراء املقارنة بني القوة امللزمة يف التشريع اإلسالمي اخلـاص  :  اسعًا
سواء كان ابنًا أو أخًا ، لقيام على رنونربرعاية حقوق الطفل وحسن معاملتر وا

، وسواء كان يتيمًا أو غري يتيم، وسواء كان ذكرًا أو أنثى، أو قريبًا أو غري قري 
فسوف جند أن خطاب الشارع ، وبني القوة امللزمة يف ا فاقية حقوق الطفل املاثلة

ة جـاء بصـيغة األمـر  ـار    ، احلنيف برعاية حقوق الطفل واحلفـاظ علـى سـالمتر   
اليت ال جيـول  ، مبا يكس  هذا اخلطاب الصفة ا مرة، والنتي القاطع  ارة أخرى

: قولر  عـاىل : واألدلة على ذلك كثرية منتا، أو اال فاق على ما خيالفتا، خمالفتتا

ــاىل  .(135)چڳ گ گ گچ ــر  عـ چې ۉ ۉچ : وقولـ
(136). 

چ ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎچ : وقولر  عاىل
(137) . 

شارع برعاية حقوق الطفـل اليتـيم والقيـام علـى     فضاًل عن ذلك جند أن خطاب ال
وقد  قدم منـاذج مـن هـذا    ، وأرد نكريًا على من خيالفر، رنونر قد أ ى بصورة أكثر إلزامًا

چ ڳ ڳ ڳ ڳچ : اخلطاب نذكر منتا هنا بقولر  عاىل
 پ ٻچ: وقولـر  عـاىل  ( 138)

چڀ ڀ ڀ پ پپ
(139).   
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 .اإلسالميةحقوق الطفل اليتيم يف الشريعة : املبحث الثالث

 تقديم وتقسيم: 

من  الشارع اإلسالمي احلكيم للطفل اليتيم طائفتني من احلقـوق بيانتمـا   
 : كالتالي

ال يشاركر فيتا باقي األطفا  من ، احلقوق اخلاعة اليت يتمتع بتا بوعفر يتيمًا .1
 . ذوي األسر املكتملة األبوين

فيتـا بـاقي فنـات    يشـارك  ، اليت يتمتـع بتـا بوعـفر طفـالً    ، احلقوق املشرتكة .2
 . األطفا 

 أما طائفة احلقوق اخلاصة فهي: 

 . حق الطفل اليتيم يف الرضاعة والكفالة -أ

 . حق الطفل اليتيم يف الوعاية والوالية علير -ب

وقد أ ي ثتع الطفل اليتيم بتذف احلقوق األربعة على وجر خمصوص وعلى 
 : النحو ا  ي

 . مل  تعني الرضاعة على أمرفبجر الرضاعة يكون من مالر إن كان لر ما  و .1

وأجر الرضاعة يكون يف ما  ولير العاعـ  وفقـًا لقواعـد التـوارث بينتمـا       .2
 . واليتيم يف ذلك خيتص بتذين احلكمني، باعتبارها من النفقة الواجبة

 والكفالة باعتبارها رعاية لليتيم وسترًا على رنونر، حق خالص لليتيم وحدف.  .3

 . لى رنون اليتيم ورقابة علير حق خالص لليتيموالوعاية باعتبارها قيامًا ع .4
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حيـ  ال  ، والوالية باعتبارها نصرة لليتيم أو سلطة علير حق خالص لليتـيم  .5
كفالة وال وعاية وال والية ألحد على الطفل الذي مـا لا  أبـوف علـى قيـد     

، فإن لر وحدف الوالية الشرعية علير يف كل رنونر إىل أن يبلـ  ررـدف  ، احلياة
سـواء  ، ليتيم الذي جي  أن يقوم على رـنونر كافـل ووعـّي وولـيّ    خالقًا ل

 .  عددوا أو اجتمعوا يف رخص واحد

وأما طائفة احلقوق املشرتكة فإنتا  شتمل على كافة احلقـوق الـيت أمجلتتـا    
والسـابق بيانتـا يف املبحـ  السـابق وعلـى       م1989ا فاقية حقوق الطفل لعـام  

 : األخص منتا

 . والتعليمحق الطفل يف الرتبية  .1

 . حق الطفل يف النس  واالسم واجلنسية .2

 ( والبدنية، والعقلية، والنفسية، الروحية) حق الطفل يف الرعاية الصحية .3

وسوف نولي اهتمامنا يف هذا املبح  ببيان أحكام طائفة احلقوق اخلاعـة  
 . بالطفل اليتيم ثم نتناو  حقر املشرتك يف الرتبية والتعليم

 .اخلاعة بالطفل اليتيماحلقوق االجتماعية 

 تقديم وتقسيم: 

طائفة احلقـوق الاللمـة   ، نقصد باحلقوق االجتماعية يف نطاق هذا البح 
ويشبع لر حاجا ر ، لتنشنة الطفل واندماجر يف جمتمع مرتاحم يعوضر عن فقد أبير

وسوف نقتصـر مـن مجلـة احلقـوق     ، و س  عنر هموم اليتم وأ راحر، األساسية
 : على النحو التالي، سة حقوق فقط نعاجلتا يف ثالثة مطال االجتماعية على مخ

 . وفير فرعان، حق الطفل اليتيم يف الرضاعة والكفالة: املطل  األو 
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 . حق الطفل اليتيم يف الوعاية والوالية علير: املطل  الثاني
 . حق الطفل اليتيم يف الرتبية والتعليم: املطل  الثال 

 يتيم يف الرضاعة والكفالة، وفيه فرعان: حق الطفل ال: املطلب األول

 الفرع األول: 

يقا  ، مّص اللنب من الثدي: لغة، والرضاع بكسر الراء وفتحتا: الرضاعة
، مراضـع : واجلمـع ، فتي مرضع ومرضـعة ، جعلتر يرضع: أرضعت األم ولدها

چۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈچ : ويف القرآن
وهي يف  عريفتا الفقتـي ال طخـرج    .(140)

"مـص  : حي  عرفتا ابن اهلمام يف ررح فت  القدير ببنتـا ، يعن مفتومتا اللغو
 . (141) الرضيع اللنب من ثدي آدمية يف وقت خمصوص"

واألعل يف الشريعة اإلسالمية أنر يشرع لام إرضاع طفلتا حولني كاملني 

چڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ےے ھ ھ ھ ھچ: لقولــر  عــاىل
وقــد  .(142)

وهـو اللـنب   ( اللبب) بلنب ،اإلرضاع الواج  ديانة على األم  (143)خصص الفقتاء
ألهميـة هـذا   ، النال  يف ثدي األم عق  الوالدة إىل ثالثة أيام  قريبًا من الوالدة

اللبب يف إكساب الطفل املناعة من كـثري مـن األمـراض ويف بنـاء عظامـر وعلـى       
 . األخص عمودف الفقري

ولدها  أما ما عدا لنب اللبب فإن الفقتاء قد ا فقوا على أن األم أوىل بإرضاع
من غريها وعلى أنر ال جي  عليتا إرضـاعر إال إذا  عّينـت بـبن مل  وجـد امـرأة      

أو مل يقبل الطفل ، ومل يكن بتا مانع من مرض وحنوف من إرضاعر، غريها  رضعر
أو مل يكن للرضيع أو لولير ما  يدفعر أجرة إلرضاعر ، ثدي امرأة أخرى غريها

فعنـد  عّينتـا يلزمتـا    ، تربع بإرضـاعر وال  وجد امرأة أخرى  ، من امرأة أخرى
 . (144)إرضاعر وجوبًا
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أو إذا ، فإن مل  تعني األم إلرضاع طفلتا فال جترب على إرضاعر إذا امتنعت

 ڭ ڭ ۓ ۓ ےے ھ ھ ھ ھچ : طلبت أجـرف املثـل لقولـر  عـاىل    

چۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭڭ
: فقولـــر  عـــاىل. (145)

أجـرة علـى    يد  علـى جـوال أن  طلـ  األم    چۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇچ

ــتا ــر  عــاىل، إرضــاع طفل ــى أن أجــرة  چۉ ۅ ۅ ۋ ۋچ : وقول ــد  عل ي

. چۇئ وئ وئ ەئچ : وقولر  عـاىل يف ا يـة نفسـتا   ، اإلرضاع هي أجرة املثل
يد  على قيام أولياء دم الطفل مقام أبير عند مو ر فيما وجـ  عليـر مـن نفقـة     

 . إرضاع ولدف

أو ، ت أوجـف لبنتـا  فإذا قام مانع عند األم من إرضاع طفلتا بـبن مرضـ  
أن يسـتبجر لـر   ، أو على ولي الطفـل عنـد مـوت األب   ، كان على األب، ما ت

 : وعلير .(146)مرضعة  رضعر ملا  بقى لر من احلولني لقاء أجر معلوم

فإن حق الطفل يف الرضاعة حولني كاملني حق ثابـت لـر مبقتضـى أوامـر     
ر واج  على أمـر إذا  فإن إرضاع، فإن كان للطفل أبوان على قيد احلياة، الشرع

وكـذا عنـد إعسـار    ،  عّينت بدون أجر عند رضاها أو  نالهلا عن أجر الرضـاعة 
فإن رفضت إرضاع الطفل إال ببجر وكان األب موسـرًا كـان هلـا    ، األب وعولف

فإن طلبت الزيادة عن أجر املثل كان لـاب  ، احلصو  على أجر املثل دون ليادة
 . ضعة أخرىعلى خالف األوىل أن يستبجر لر مر

وطلبت أمر أجرًا لرضاعتر فإن مؤنة ، أما إن كان الطفل يتيمًا وكان لر ما 
 . على أساس أجر املثل( 147)رضاعر  كون من مالر
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فإن مل يكن لليتيم ما  وكان لر ولي عاعـ  موسـر فـإن أجـرة رضـاعر      
فإن كان الولي معسرًا سقط حق أمر يف األجرة ووج  عليتـا  ،  كون على ولير

 . ر  طوعًاإرضاع

فإن مل يكن لليتيم أم  رضعر بـبن ما ـت أو قـام بتـا مـانع املـرض فـبجر        
وذلك ألن أجر اإلرضـاع  ، إرضاعر يكون على أقاربر بقدر مرياث كل منتم فير

 ،(148)من نفقة القري  الواجبة على أقاربر وبتذا عـرح السرخسـي يف املبسـوط   

 . (149)لر  كون يف بيت املا  وذه  اإلمام مالك إىل أن نفقة اليتيم الذي ال ما 

 .الفرع الثاني: مفهوم احلضانة والكفالة وأحكامهما

 مفهوم احلضانة وأوجه التفرقة بينها وبني الكفالة: 

، احلضانة يف اللغة مبخوذة من احلضن وهو الصدر والعضدان وما بينتمـا 
 . (150)و ستعمل مبعنى الضم إىل اجلن  واحلف  والرعاية

حف  عغري وجمنون ومعتوف :  ي يف كشاف القناع ببنتاوعرفتا الشيا البتو
 (. والقيام على رنونتم)( 151)عما يضرهم و ربيتتم بعمل مصاحلتم

أن احلضـانة  : إال أننا نرى، و تشابر احلضانة يف احلف  والرتبية مع الكفالة
طختص حبف  األم املطلقة لطفلتا الذي ما لا  أبوف على قيـد احليـاة و ربيتـر إىل    

لوغر سَن التمييز أما الكفالة فتختص برتبية ورعاية مصاحل ورنون الطفل حني ب
فإن الكافل هو القائم ، اليتيم سواء من جان  أمر أو من جان  أحد أولياء دمر

أنا وكافل اليتيم »: وإلير يشري احلدي  النبوي الشريف، على أمر اليتيم املرّبي لر
 . «الوسطىيف اجلنة كتا ني وأرار ببعبعير السبابة و
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 مفهوم الكفالة وأدلتها الشرعية: 

 ۇئ وئچ : مشتقة من الِكْفل وهو النصي  ومنر قولر  عاىل: والكفالة لغة

چ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ
 :  قو  العرب .(152)

وك ف ل اليتيم رباف وستر على رنونر ، عالر ورعاف: ك ف ل ر يكُفُلر كْفاًل وكفالة
 . لتر ورعاية رنونر وجعلر كافال لرعتد إلير بكفا: وكفيلر اليتيم وأكفلر إياف

چېئ ېئچ : قا   عاىل
 ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦچ : وقا  .(153)

چڃ
فإن الكفالة طختص بالقيام على أمر اليتـيم ورعايـة رـنونر    : وعلير .(154)

وكافل اليتيم هو الذي يتوىل ذلك سواء ضـمر  ، و ر بيتر و عليمر واإلنفاق علير
حي  جيول أن يبقى اليتيم يف حضـانة  ، إىل حضانتر كواحد من أفراد أسر ر أم ال

 . ويكون لر كافل يف مكان آخر، أمر

 تقسيمات األطفال من حيث حاجتهم إىل احلضانة أو الكفالة: 

أن األطفــا  يف رــبن حــاجتتم إىل احلضــانة أو الكفالــة أو : وحنــن نــرى
 : احلضانة والكفالة معًا على ثالثة أنواع

فال حاجـة  ، ين معًا داخل أسرة مستقرةأطفا  يعيشون يف كنف ورعاية األبو .1
 . هلم للحضانة أو الكفالة

فتـم يف حاجـة إىل   ، أطفا  طلقت أمتا تم وانفصلن يف املسـكن عـن آبـائتم    .2
 . ثم خيّيرون، حضانة أمتا تم إىل حني بلوغتم سن التمييز

ثم ، إىل التمييز، فتم يف حاجة إىل حضانة أمتا تم، أطفا  يتامى مات آباؤهم .3
على أن كفالة ، لة األم أو القري  العاع  بعد سّن التمييز إىل البلوغإىل كفا
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أما كفالة القري  ، األم قبل البلوغ  سّمى يف اعطالح األنظمة احلديثة وعاية
 . العاع  فتسّمى والية

وننبر هنا إىل أن الوالية حق ررعي طبيعـي يثبـت رـرعًا وقانونـًا الثـنني      
لصـحي  أو اجلـد العاعـ  الـذي هـو أب      األب الشرعي واجلـد ا : وهما، فقط

أما من عداهما ممن يتوىل أمر العناية بالطفل اليتيم فإنر يسّمى وعيًا حتى ، األب
 . ولو كان عمًا عاعبًا أو ابن عم اليتيم

كما ننبر إىل أن األم أوىل بالوعاية علـى أطفاهلـا اليتـامى عنـد التفاضـل      
 :  همالكن بشرطني، والتقديم على باقي أقارب اليتيم

 . أال  تزوج برجل آخر خال  مدة الوعاية على يتيمتا

وال يشـرتط  ، وأن  كون قادرة عحيًا وبدنيًا على رقابة يتيمتا والعناية بر
 . فيتا اليسار

 .حق الطفل اليتيم يف الوصاية والوالية عليه: املطلب الثاني

 تعريف الوصي والوصاية: 

 2002لسـنة   52فـل الـيمين رقـم    وقد عرفت املادة الثانية من قانون الط
  عتربف احملكمة متوليًا أمر العناية باحلدث، "كل رخص خالف الوىل: الوعي ببنر

وليس هناك ما  نع من أن جتمع األم بني حضـانة   .(155)أو الرقابة علير"( الطفل)
يتيمتا وكفالتر أو الوعاية علير وذلك إىل أن يبل  اليتيم يف املرحلتني معـًا سـّن   

وإن بل  جمنونـًا أو  ، فإن بل  رريدًا لالت وعاية أمر عنر( الثامنة عشرة) غالبلو
وبناء على ، بعد لوا  وعاية أمر عنر، نظرت احملكمة يف  عيني قّيم علير، معتوهًا

 : ما قدمناف
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حـق مـن احلقـوق    ، أي الوعاية علير، وكفالتر، فإن حضانة الطفل اليتيم
إن قامت ، ل واج  كفائي على أقارب اليتيمالشرعية للطفل اليتيم وهي يف املقاب

وأجـربت األم  ، وإن  ركـوف مجيعـًا أاـوا    ،(156)بر األم سقط الوجوب عن غريها

 چ ھ ھ ھچ : علــى القيــام بــر إن  عّينــت إلرضــاعر لقولــر  عــاىل 
 . واحلضانة  ابعة للرضاع يف الوجوب

 تعريف الوصاية: 

احملكمة متوليًا أمر   عتربف، كل رخص خالف الولي:  قدم أن الوعّي هو
 : وهذا يقتضي، العناية باحلدث أو الرقابة علير

 توىل حمكمة األسرة أو حمكمـة  ، أن  كون الوعاية  ر يبًا أو إجراء قانونيًا
بتعيينتا وعيًا علير يتوىل العناية ، األحوا  الشخصية  ر يبر لصاحل الطفل اليتيم

ا ال يكـون لـر جـد عـحي      وعلى وجر اخلصوص عنـدم ، بشنونر والرقابة علير
أو عندما يكون اليتـيم دون سـّن   ، حيل حمل أبوف املتويف يف الوالية علير، عاع 

 . التمييز ويف حاجة إىل رضاعة أو حضانة أمر

 تعريف الوالية: 

مبعنـى  ، فإنتا مصدر مبخوذ مـن الفعـل َوِلـي َيلـي    ( بفت  الواو وكسرها) أما الوالية

چ گ گ گ گ ک کچ :  عاىلومنر قولر ، النصرة أو السلطة
وقو  النيب على اهلل  .(157)

 . (158) "السلطان ولي من ال ولّي لر": لير وسلم

يف ررحر لارباف والنظائر البن جنيم املعروف بغمـز  ، وقد عرفتا احلموي
"نفاذ التصرف على الغري راء أم أبى" أي برضاف وبغـري  : ببنتا ،(159)عيون البصائر
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سلطة ررعية جتتمع فيتا اخلصـائص  : ريف أن الواليةواملعنى يف هذا التع. رضاف
 : التالية

 . أنتا  نعقد ألرخاص معينني بدون إذن أو أمر من القاضي .1

 . أنتا ال  نعقد إال على الطفل اليتيم .2

 . أنتا  نعقد على النفس واملا  معًا أو على أحدهما .3

لي حيـ  يقـوم الـو   ، أن نفاذ  صرف الولي عند انعقادها يكون حبكم الشرع .4
 . (160)فيتا مقام اليتيم يف مجيع التصرفات اليت  قبل النيابة

 . أن اليتيم بعد بلوغر ال  لك حق نقا  صرفات الولي بعد نفاذها .5

 أقسام الوالية: الوالية على قسمني، هما: 

والية على النفس وهي: سلطة على رنون اليتيم املتعلقة بنفسر  عطـى للـولي    -أ
ف  و بدي  و ربية اليتيم ذكرًا كان أو أنثـى، وال  احلق يف  زويج اليتيمة ويف ح

 ثن  إال للةد الصحي  العاع ، نظرًا الستحقاقر هلا مبقتضى الشرع. 

سلطة الولي يف إبرام العقود والتصرفات املالية نيابة : والية على املا  وهي -ب
 عن اليتيم 

أو للوعـي الـذي يعينـر    ، أو لوعـّي األب ، وهي قد ثن  للةد العاع 
أو كـان أجنبيـًا   ، أو كان قريبًا عاعبًا لـر ( 161)قاضي على اليتيم سواء كان أمرال

 . (162)خمتارًا

وقد مجع ريا اإلسالم ابن  يمية الشـروط الواجبـة يف الـولي علـى مـا       
خبريًا مبا ولي ، إال من كان قويا، "وال جيول أن يولي على ما  اليتيم: اليتيم بقولر

"، علير  . (163)أمينًا



 329          غادة حممد العقالبني رعاية الشريعة اإلسالمية...       ق الطفل اليتيمحقو 

 ى تزويج اليتيمة: الوالية عل

اجلـد  : إذا بلغت اليتيمة سّن الررد فإن لسائر أوليائتا من العصبات وهم
 . ررعًا ويكون لواجتا عحيحًا ومعتربًا، واألخ والعم أن يزوجتا بإذنتا ورضاها

فإن مل  كن بلغت اليتيمة سّن الررد فـإن لسـائر أوليائتـا مـن العصـبات      
وهذا هو ، وليس هلا اخليار إذا بلغت، ورضاها املذكورين  زوجيتا كالبالغة بإذنتا

 ستبمر »: ويستد  على ذلك بقولر على اهلل علير وسلم( 164)املذه  عند احلنابلة
 . (165)«وإن أبت فال جوال عليتا، فإن سكتت فتو إذنتا، اليتيمة يف نفستا

إن : أما لواج اليتيمة بغري إذنتا فإن فقتاء احلنفية عدا أبي يوسف يقولون
كان العقد عـحيحًا واللمـًا وال خيـار هلـا بعـد      ، وليتا هو جدها العاع كان 

 . بلوغتا

كان العقد عحيحًا وغـري اللم هلـا   ، أما إذا كان الولي هو أخاها أو عمتا
ويرى أبو يوسف عحة العقـد  ، وثبت هلا اخليار بعد بلوغتا بني فسخر وإمضائر

د يف رواية عنر قـو  احلنفيـة   وقد وافق اإلمام أمح. (166)ولزومر مع مجيع األولياء
وهلا اخليار إذا بلغت حتى ولو ، ببن لسائر أولياء العصبة  زويج اليتيمة بغري إذنتا

 . (167)كان وليتا هو جدها العاع 

لقد خـص الفقتـاء واليـة  ـزويج اليتيمـة      : هل للوعي أن يزوج اليتيمة
خالفـًا  ، يتيمـة بالقرابة القريبة لتميزها مبوفور الشفقة واحلرص الشـديد علـى ال  

إذ ليس لاخ والعم وابن العـم مـن الشـفقة    ، ملطلق القرابة لقصور الشفقة فيتا
واحلرص على مستقبل اليتيمة ما ألبيتا أو ألمتا ولعل هذا هـو وجـر مـن قـا      

وإن مل يكـن أحـد   ، بصحة  زويج الوعي لليتيمة إذا كان قريبًا هلـا قرابـة قريبـة   
 . وذلك كبمتا، أولياء عصبتتا
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كن أن يستد  على عحة ونفاذ  زويج األم الوعية على يتيمتتـا بـبن   و 
، وكال من البنت وأمتا يتوارثان فيما بينتما، الوالية يف النكاح مستحقة باملرياث

 . وكل من كان من أهل املرياث فإن لر أن يزوج قريبتر بالقرابة

 أوىل األولياء يف تزويج اليتيمة: 

من العصبات يف  زويج اليتيمة حبس   ر يبتم يف ر   فقتاء احلنفية األولياء  .1
، حبي  يكـون األبعـد مـنتم حمةوبـًا بـاألقرب     ، املرياث منتا و وريثتم إياها

وذلك على اعتبار أن والية التزويج والية نظر ومصـلحة وهـي مبنيـة علـى     
 . الشفقة واحلرص على مصلحة اليتيمة

فقًا لرت يـ  عصـبتتا النسـبية    ر   فقتاء احلنابلة األولياء يف  زويج اليتيمة و .2
وأبناء العم ( 168)كما قدموا األخ على العم، وقدموا فيتا اجلد ألب على األخ

 . وهكذا

 والية ذوي األرحام يف تزويج اليتيمة: 

نقل الكاسا ي يف بدائع البضائع رواية عن اإلمام أبـي حنيفـة يـرى فيتـا     
 . (169)ليتيمةثبوت والية ذوي األرحام كاألم واجلد ألم يف  زويج ا

ونقل ابن قدامة يف املغين رواية عن اإلمام أمحد بثبوت الواليـة لـذوي   
والفـرض يف احلـالتني السـابقتني هـو      ،(170)األرحام من الرجا  دون األنـاث 

 . عدم وجود عاع   ص  واليتر على اليتيمة

والقو  بثبوت الوالية لذوي األرحام مبين على أن أولياء املرأة هم قرابتتا 
نى واألدنى الذين  لحقتم املعّرة إذا  زوجت اليتيمة من غـري كـفء بواليـة    األد

 . غريهم
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ال  ـزوج املـرأة   »: والقو  بعدم ثبوت الوالية للنساء مـبين علـى حـدي    
كما أنر مبين كذلك على اررتاط الـذكورة يف الـولي عنـد اجلمتـور      .(171)«املرأة

  .(172)اليتيمةخالفًا ألبي حنيفة الذي أجال  زويج األم البنتتا 

، والوالية مبعناها وببوضاعتا السابقة حـق ثابـت لليتـيم مبقتضـى الشـرع     
 : وحق واج  على من أوجبتا الشرع عليتم ملصلحة اليتيم لسبنب رئيسني هما

 . حي   نتتي ببلوغ اليتيم رريدًا، الصغر .1

لكونتـا حقـًا   ، حي  ال حمل لبح  الوالية على من كان أبوف حيًا، فقد األب .2

فإن هذا النص قد قصرها فقط على  چ ې ېچ  يًا لاب ولقولر  عاىلطبيع
لضعفتم من مواجتة احلياة واحتياجتم إىل من يتوىل رنونتم ويقوم ، اليتامى

 . على أمورهم و ر يبتم
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 .حق الطفل اليتيم يف الرتبية والتعليم: املطلب الثالث

 نطاق احلق يف التعليم وأهدافه: 

مبقتضى الشرع على من يرعى رـنونر بوعـاية أو   للطفل اليتيم حق ثابت 
بوالية يف  ربية جسمية سليمة قائمة على ا باع آداب اإلسالم وقواعدف الصـحية  
يف املبكل واملشرب وامللبس كما أن لر حقًا يف  ربية عقلية  ثقيفية رـاملة  عمـق   

ذب علتر باهلل و علمر احلال  واحلرام و غرس يف وجدانر األخالق احلميدة و ت
و تيؤف ثقافيـًا ونفسـيا وأخالقيـًا  تينـة سـليمة و نمـي       ، سلوكر مع الناس كافة

 . مبا يتفق مع أهداف جمتمعر وقيمر الدينية، مواهبر وقدرا ر

كما أن للطفل اليتيم حقًا ثابتًا يف  عليم يتدف إىل  كوينر علميـًا وثقافيـًا   
إىل أقصـى  ، البدنيـة وإىل  نمية رخصـيتر ومواهبـر وقدرا ـر العقليـة و    ، وروحيًا

وبقــيم احلــق واخلــري ، ووطنــر، بقصــد إعــداد الفــرد املــؤمن بربــر ، إمكانيا تــا
املزود بالدراسات النظرية والتطبيقية واملقومات اليت  صقل إنسانيتر ، واإلنسانية

 . واإلستام يف  نمية جمتمعر، واليت  ساعدف على حتقيق ذا ر، وكرامتر وقدرا ر

أن  تاح لليتيم فرعة التعلـيم اإلجبـاري اجملـاني    ومبقتضى هذا احلق جي  
وأن حيصل على فرعتر ( املتوسطة) على األقل يف مرحلتير االبتدائية واإلعدادية

وعلـى  ، يف التعليم الثانوي واجلامعي وفوق اجلامعي وفقًا ملبـدأ  كـافؤ الفـرص   
ليتـيم  اجملتمع أن يتي  لر احلصو  على هذا احلق كاماًل كما جي  أن يرافق حق ا

الـيت  نمـي معارفـر و وسـع     ، يف التعليم حقر يف احلصـو  علـى الثقافـة العامـة    
و طوير حسِّـر األدبـي واالجتمـاعي بصـورة     ، وثكنر من حتسني قدرا ر، مداركر

 . جتعلر عضوًا فاعاًل يف خدمة جمتمعر
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 مظاهر عناية الشارع احلكيم حبق اإلنسان يف التعليم: 

اية خاعة حبق اإلنسان يف العلم والتعلم ومن وقد أوىل الشارع احلكيم عن
 : أوض  األدلة على ذلك

 قرير القرآن الكريم بعدم التساوي عند املفاضلة بـني مـن يعلمـون ومـن ال      .1

چی ی ی ی ىئىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئچ : يعلمون، قا   عاىل
(173) . 

چٿ ٿ ٺ ٺچ : وجل لنبير ببن يدعو ربر بقولر اهلل عز وعية .2
حي  . (174)

 . يف الطل  على سائر عرض الدنياقّدم العلم 

منذ نشـب تم وإىل مـا بعـد    ، وجل لسائر أنبيائر ورسلر بالعلم  فضيل اهلل عز .3

 ۈئچ : وجل يف معرض حكاية قصة يوسف علير السالم مبعثتم قا  اهلل عز

چ ی ی ی ىئىئ ىئ ېئ ېئ ېئ
ــرض   .(175) ــبحانر يف مع ــا  س وق

 پ پپ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱچ : حكاية قصة موسـى عليـر السـالم   

چ ڀ ڀ
(176).   

وأن ، أولوا العلم: التنبير على أن أعحاب الرأي السديد من الناس هم .4

 ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭچ : قا   عاىل، غريهم هم أهل اهلوى واجملادلة

چ ۋ ٴۇ ۈ ۈ
 ہ ہہ ۀ ۀ ڻچ : وقا  سبحانر .(177)

چھ ھ ہ
 ٹ ٹ ٹ ٹ ٿچ : وقا  عزوجل يف قولر. (178)

چ ڤ
 ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤچ : وقا  عز من قائل .(179)

چ ڃ
(180).  
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بـدفع  ، أوليـاء أمـور الصـغار   ، وقد أررد رسو  اهلل عـلى اهلل علـي وسـلم    .5
ويف ( 181)«من يرد اهلل بر خريًا يفقتر يف الدين»: أبنائتم إىل طل  العلم يف قولر

 . «ويعلمر التبويل»رواية أخرى 

 حق اليتيم يف الرتبية: 

فإن ، من العلم وال يقتصر حق الطفل اليتيم على جمرد احلصو  على ح 
قـد يقـود عـاحبر إىل    ، العلم إذا مل يعضدف األدب والرتبيـة اإلسـالمية الرارـدة   

فإن رسو  اهلل على اهلل علير وسلم كما ح  األولياء : اإلحلاد والضال  ولذلك
قا  على اهلل علير ، فقد حثتم كذلك على  بديبتم و ربيتتم، على  عليم أبنائتم

 . (182)«أفضل من حسن أدب، ما حنل والد ولدف»: وسلم

وكما أطلق طاقا ر ، إن الشرع اإلسالمي كما أوج  لليتيم حقًا يف التعليم
وكما فت  لر اجملـاالت لتطبيـق مـا  لقـاف مـن علـوم       ، حنو حتصيل خمتلف العلوم

وكما حرص على  كوينر علميًا كي يكـون عضـوًا عـاحلًا يف أسـر ر     ، ومعارف
تخالفر يف األرض ليعمرهــا وفــق مــنتج قــادرًا علــى محــل أمانــة اســ، وجمتمعــر
، فقد أوج  لر كذلك حقوقًا  ربوية لتوجير سلوكر و تذي   صرفا ر، اإلسالم

و تناس  مع طبيعتر ووظيفتر  ،(183)وإحاطتر بالقدر الاللم من التوالن واالعتدا 
و ستشرف مكامن اخلطر لدير ، و نمي عندف بل  وجتر إىل احلق واخلري، يف احلياة

  .(184)ى وقايتر منتاو عمل عل

والتعرف علـى خمتلـف   ، ومن حق الطفل املسلم أن  عدف  ربيتر لعبادة اهلل
 . جوان  هذف العبادة من كل ما يتصل بالعقيدة واألخالق والعبادات واملعامالت

بـل وعمـارة   ، وأن  عّدف  ربيتر كـذلك إىل خدمـة نفسـر وأسـر ر ودولتـر     
وذلك ، أفضل األسالي  العلمية والتقنيةاألرض اليت استخلفر اهلل لعمار تا وفق 
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وإمنـا  ، على اعتبار أن غاية العلم والرتبية ليست هي الرتف والوجاهة يف اجملتمع

 مت خت حت جت يب ىب مبچ : قـا   عـاىل  ( 185)هي رفعة ربن الفرد واجملتمع

چيت ىت
(186) . 
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 اخلامتة

، وحبمـدف وكرمـر  ـتم الربكـات    ، احلمد هلل الذي بنعمتـر  ـتم الصـاحلات   
وأسلم أكمل الصلوات على نبينا حممد وآلر وعحبر ولوجا ـر أمتـات   وأعلي 

 : ثم أما بعد. املؤمنني ومن  بعتم بإحسان إىل يوم الدين

"حقوق الطفل اليتيم بني رعاية الشـريعة  : فتذف خاثة حب  املوسوم بعنوان
وجز االسالمية إياها وإقرار املواثيق الدولية هلا دراسة مقارنة" واليت أ شرف ببن أ

كانت حمصلة ملا ناقشتر يف البح  من ، فيتا أهم ما  ضمنتر من نتائج و وعيات
 : مسائل وقضايا ومن ذلك

و عـي  ، إن املطالع لتوجيتات املشرع اإلسالمي احلنيف يف ربن رعاية اليتـيم  .1
بعـد أن اختطفـت يـد    ، بدءًا من كفالتـر عـغرياً  ، بكامل حقوقر الشخصية لر

يواجر ، ، و ركتر عغريًا وحيدًا بال مالذ آمن، الواقي املنون أباف احلاني ودرعر
، مبفردف مشكالت حيا ر ومصريف احملتوم ثم رعاية رؤونر غالمًا ويافعًا ورابًا

وبلوغـر رجـاًل واسـتغنائر عـن األوليـاء      ، حتى ثام طخرجر من مدرسة احلياة
نـت  واألوحياء وإختيارف طريق الوحدة إن كان رابًا أو طريـق الـزواج إن كا  

جيد أنر قد أوىل اليتيم رعاية خاعة حي  أوج  أن يكـون لـر وليـًا أو    ، فتاة
ويش  ، حتى يبنس منر الررد، ويسدسر ويرردف، وعيًا كافاًل يف نفسر ومالر

 . ثا العيون و شرح الصدر، رجاًل أو فتاة

وحتى حيفز املشرع احلنيـف وىل اليتـيم أو وعـية علـى بـذ  الرعايـة لـر        
 : قا ، والعناية بر
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أنا وهو كتا ني يف اجلنة وأرار عـلى اهلل عليـر   ( 1)"كافل اليتيم لر أو لغريف
 ." (2)وسلم ببعبعير السبابة والوسطى

أنـا وامـرأة سـفعاء    : وحتى حيفز املشرع احلنيف أم اليتيم على كفالتر قا 
مـن  ( 4)امـرأة آمـت   –وأومـب بالوسـطى والسـبابة    ، كتا ني يوم القيامة( 3)اخلدين
 " (5)ذات منص  ومجا  حبست نفستا على أيتامتا حتى بانوا لوجتا

 : وإن املطالع للبح  املاثل وجيد أنر .2

عين يف مقدمتر ببيان مقاعد الشريعة االسالمية من رعاية الطفل اليتيم     -أ
وانتتى إىل النتيةة التالية وهي  فـوق الشـريعة االسـالمية علـى مجيـع      

 . فل عامة والطفل اليتيم خاعةاملواثيق الدولية يف  قرير حقوق الط

، الطفـل اليتـيم  ، الطفـل : كما عين يف التمتيد لر بالتعريف مبصطلحات -ب
وقـد مـايز يف  عريفـر    ، حقوق اإلنسان وأخريًا املواثيـق الدوليـة  ، احلق

للحق بني مطلق احلق وبني حقوق الشخصية اللصيقة بشخص االنسان 
تا حبقوق اإلنسان وانتتـى  واملعرب عن، من حلظة ميالدف إىل ما بعد وفا ر

 . إىل أن حقوق الطفل جزء ال يتةزأ من حقوق االنسان

رعايـة  : وإن املطالع للبح  األو  من البح  املاثل والذي جاء حتت عنوان .3
الشريعة اإلسالمية للطفل اليتيم جيد أن البح  قد حرص على إبـرال عشـية   

جلوانـ  العشـر قـد    مظاهر من جوان  هذف الرعاية وأنر يف سبيل بيان هذف ا
أفرد املطل  األو  منتا البيـان مـدى حاجـة    ، قسم املبح  إىل ثالثة مطال 

ثم أسـت  يف املطلـبني الثـاني والثالـ  يف     ، الطفل اليتيم إىل الرعاية اخلاعة
 . ررح أوجر ومظاهر رعاية الطفل اليتيم يف القرآن الكريم والسنة النبوية
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"رعايـة  : الثاني والذي جـاء حتـت عنـوان    وإن املطالع للبح  املاثل يف مبحثر .4
الطفل اليتيم يف املواثيق الدولية سوف يقف أواًل على حتديد املـراد بـاملواثيق   

كما أنر سوف يقف ومـن خـال  مطلـبني رئيسـني     ، الدولية" يف نطاق البح 
 : على

التطور التارخيي حلقوق الطفل بصفة عامة يف القانون الـدولي باعتبـارف       -أ
بدايـة مـن   ، وقد  تبع البح  هذا التطور يف سبعة مواثيق دولية، إنسانًا

ونتاية ، الصادر عن االحتاد الدولي حلماية األطفا  1924اعالن جنيف
بالربو وكولني االختياريني امللحقـني با فاقيـة حقـوق الطفـل الصـادرة      

املـؤرخ يف   25/ 44مبوج  قرار اجلمعية العامة لامـم املتحـدة رقـم    
بشبن حتريم بيع األطفا  واستغالهلم يف أعما  البنـاء   ،1989نوفمر20

وحتريم إرراك األطفا  دون سن الثامنة عشـرة يف  ، ويف الصور اخلليعة
 . املنالعات الدولية أو األهلية املسلمة

كما أن املطالع للبح  املاثل سوف يقـف يف املطلـ  الثـاني مـن هـذا       -ب
تتـا يف ثالثـة   املبح  على عرض مفصـل حلقـوق الطفـل وآليـات محاي    

 : مواثيق دولية رئيسة هي

 . 1924إعالن جنيف حلقوق الطفل لعام  -

 . 1948اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان لعام  -

الصادرة عن اجلمعية العامة لامم  1989ا فاقية حقوق الطفل لعام  -
والـيت كفلـت   ، م2000املتحدة والربو وكولني امللحقـني بتـا لعـام    

ني حقًا لكنتـا مل  ـو ا الطفـل اليتـيم أو     للطفل حنوًا من ست وثالث
طخصر سوى حبق واحد هـو احلصـو  علـى محايـة ومسـاعدة دولـة       
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أو  سـتل  ، جنسيتر يف  وفري دار حلضانتر أو مؤسسة مناسبة لرعايتر
عند ، إجراءات  بينر من جان  أرخاص آخرين من غري ذوي قرابتر

ل  بذكر عدم وجود ولي طبيعي أو وعي علير وقد اختتم هذا املط
 سع مالحظات رئيسة للباحثة على هذف اال فاقيـة  كـن اعتبارهـا    

 . مآخذ أخذ تا الباحثة على هذف اال فاقية

واملوسوم ، وأخريًا فإن املطالع للبح  املاثل سوف يقف يف املبح  الثال  منر .1
 على طائفتني من احلقوق، حقوق الطفل اليتيم يف الشريعة اإلسالمية: بعنوان

 . طائفة احلقوق اخلاعة اليت يتمتع بتا بوعفر يتيمًا( أوهلما) 

 . طائفة احلقوق املشرتكة اليت يتمتع بتا بوعفر طفاًل( والثانية) 

وقد عين البح  عناية فائقة ببسط وررح ها ني الطائفتني معا من خـال   
 : ثالثة مطال  رئيسة على النحو التالي

ويف ، م يف الرضاعة والكفالةحي   ناو  يف املطل  األو  حق الطفل اليتي
 : سبيل بيان البح  هلذا احلق  ناو  ما يلي

 عريف الرضاعة لغة واعطالحا وبيان األعل فيتـا وحكمتـا الشـرعي مـن      -
 . حي  الوجوب وعدم الوجوب

 . أجر الرضاعة وعلى من جي  ومدة وبني الكفالة -

 . مفتوم احلضانة وأوجر التفرقة بينتا وبني الكفالة -

 . فالة واألعل فيتا من الكتاب والسنةمفتوم الك -

 .  قسيمات األطفا  من حي  حاجتتم إىل احلضانة أو الكفالة -

 .  عريف الوعي والوعاية -
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حق الطفل اليتـيم يف الوعـاية والواليـة    : أما املطل  الثاني وحتت عنوان
 : فقد  ناولت الباحثة فير ما يلي، علير

 . ًا عريف الوعاية باعتبارها  ر يبًا قانوني -

 .  عريف الوالية وأقسامتا -

 . وهل للوعي أن يزوجتا، أحكام الوالية على  زويج البنت اليتيمة -

 . أوىل األولياء يف  زويج اليتيمة -

 . والية ذوي األرحام يف  زويج اليتيمة -

حق الطفل اليتيم يف الرتبية والتعليم عين : ويف املطل  الثال  وحتت عنوان
 : البح  ببيان

 .  التعليم وأهدافرنطاق احلق يف -

 . مظاهر عناية الشارع احلكيم بتقرير وحتقيق حق اإلنسان يف التعليم واألدلة على ذلك -

 . حق الطفل اليتيم يف الرتبية املقرون حبقر يف التعليم -

فإن هذف هي أبرل ما  ضمنر البح  املاثـل مـن قضـايا ومسـائل        : وبعد
أن الباحثة قد أوعت أثناء  ناوهلا هلا متعلقة بالطفل اليتيم واملطالع للبح  جيد 

 . اليت ال رق احلاجة هنا إىل إعادة ذكرها، بالكثري من التوعيات

وأن ، أسب  اهلل الكريم رب العرش العظيم أن يغفر لي كل  قصري أو خطب
وعلى اهلل وسلم ، إنر على ما يشاء قدير، يتقبل مين هذا اجلتد ببمت قبو  وأحسنر

 . مد وعلى آلر وعحبر أمجعنيوبارك على نبينا حم

 .وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني
 .وعلى اهلل وسلم وبارك على نبينا حممد وآلر وعحبر أمجعني
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 :اتـوالتعليق شـاهلوام

 من سورة الضحى.  9، 5ا يتان ( 1)

 من سورة البقرة.  220ا ية ( 2)

(. وراجـع  515باب فـيمن ضـم اليتـيم، حـدي  رقـم )      –كتاب األدب  –أخرجر أبو داود يف السنن: ( 3)
( 1918باب ما جاء يف رمحة اليتيم وكفالتر، حدي  رقم ) –كتاب الرب والصلة  –رتمذي كذلك: سنن ال

 وقا  الرتمذي: حدي  حسن عحي . 

بـاب   –، والقـاموس احملـيط   681عـ  4مادة طفل جـ  –باب الطاء  –لسان العرب البن منظور انظر: ( 4)
 . 1326الالم فصل الطاء عـ 

 من سورة احلج.  5ا ية ( 5)

مكتبـة   –دراسة فقتية مقارنـة   –حقوق الطفل وأحكامر يف الفقر اإلسالمي  –/ ياسر أمحد الدمتوجي د( 6)
 . 48عـ  –م 2012الوفاء القانونية باإلسكندرية 

 . 397عـ 4مادة عبا جـ –باب الصاد  –لسان العرب انظر: ( 7)

 . 225عـ  1كشاف القناع للبتو ي جـ انظر: ( 8)

 . 396عـ  1، واإلنصاف للمرداوي جـ 103عـ  9يز: روضة الطالبني للنووي جـ انظر: يف سّن التمي( 9)

 . 8عـ  5حارية ابن العابدين جـ انظر: ( 10)

 . 645عـ  12حرف امليم فصل الياء جـ  –لسان العرب البن منظور انظر: ( 11)

 . 113عـ  9انظر:  اج العروس للزبيدي فصل الياء باب امليم جـ ( 12)

 2873حدي  رقـم   115عـ 3باب متى ينقطع اليتم جـ –كتاب الوعايا –داود يف السنن  أخرجر أبو( 13)
 قا  ابن حةر: إسنادف حسن. 

 . 94عـ  3حممد الشربيين اخلطي  جـ  –مغين احملتاج انظر: ( 14)

 . 413عـ  6انظر: املغين البن قدامة جـ ( 15)

 . 209عـ  10انظر: املبسوط للسرخسي جـ ( 16)
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 . 163جممع اللغة العربية بالقاهرة عـ  –عةم الوجيز انظر: امل( 17)

 من سورة املعارج.  25، 24ا يتان انظر: ( 18)

 . 2870حدي  رقم:  114عـ 3باب ما جاء يف الوعية لوارث جـ –كتاب الوعايا  –سنن أبي داود ( 19)

 . 350عـ  40مقاييس اللغة جـ( 20)

 حتقيق عبد العزيز الوكيل.  121عـ  1387ة احلليب بالقاهرة مطبع –األرباف والنظائر البن جنيم احلنفي ( 21)

 . 37عـ  –احلق والذمة و بثري املوت فيتما  –الشيا علي اخلفيف ( 22)

نظرية التعسف يف استعما  احلق يف الفقر اإلسـالمي، حبـ  منشـور يف     –أ.د/ عيسوي أمحد عيسوي ( 23)
 . 8السنة اخلامسة عـ – العدد األو  –جملة العلوم القانونية واالقتصادية 

 . 110عـ  2الفقر اإلسالمي يف ثوبر اجلديد جـ  –الشيا مصطفى الزرقا ( 24)

راجع يف التعريف حبقوق اإلنسان وأنواعتا: أعما  الندوة العلمية املنعقدة ببكاد ية نايف العربية للعلوم ( 25)
، 1م جــ 2001الريـاض   –الوضعي األمنية بعنوان: حقوق اإلنسان بني الشريعة اإلسالمية والقانون 

 عفحات متعددة بتصرف.  2جـ

 . 48عـ م1995دار املستقبل العربي بالقاهرة  –حقوق الطفل يف القانون الدولي  –أ/ جنوى علي عتيقة ( 26)

 . 17منشبة املعارف باإلسكندرية عـ – شريعات محاية الطفولة  –د/ حسين نصار ( 27)

 . 321عـ 2002بدون نارر  –حقوق اإلنسان يف القرآن والسنة  –أ. د/ حممد بن أمحد الصاحل ( 28)

 2891حـدي  رقـم    –باب ما جاء يف مرياث الصل   –كتاب الفرائا  –أخرجر أبو داود يف السنن ( 29)
باب ما جـاء يف مـرياث البنـات     –كتاب الفرائا  –. واحلدي  رواف الرتمذي يف سننر 121عـ 3جـ

   الرتمذي: حدي  عحي . ، وقا114عـ  3جـ 2092حدي  رقم 

 من سورة الضحى.  9ا ية ( 30)

 من سورة املاعون.  2، 1ا يتان ( 31)

 من سورة البقرة.  220ا ية ( 32)

حـدي    42عــ  3باب ما جاء يف لكـاة مـا  اليتـيم جــ     –كتاب الزكاة  –أخرجر الرتمذي يف اجلامع ( 33)
 املثّنى بن الصباح ضعيف.  ، وقا  الرتمذي: يف إسناد هذا احلدي  مقا ، ألن641رقم
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 عضل املرأة منعتا من الزواج مع وجود اخلاط  الكفء. ( 34)

 أي: ما حتت أيديكم من أمواهلن. ( 35)

 من سورة النساء.  127ا ية ( 36)
أي: وال  رغبون يف نكاحتن، وا ية أمر لولي اليتيمة، ببن يقوم عليتا بالقسط ببن يتزوجيتا مبتر مثلـتا  

ن غريف متى  وفر فير ررط الكفاءة. راجع: بدائع الصنائع لإلمام الكاساني حتقيـق علـى   أو بتزوجيتا م
 . 353عـ  3حممد معوض وعاد  عبد املوجود جـ

 من سورة األنعام.  152ا ية ( 37)

 من سورة اإلسراء.  34ا ية ( 38)

 من سورة الكتف.  82ا ية ( 39)

 من سورة البقرة.  177ا ية ( 40)

حتديد ملقدار هذا النصي ، حتى يتي  هلم فرعة أن يكون نصـيبتم علـى قـدر كفـايتتم ال     وذلك دون ( 41)
 على قدر حاجتتم. 

 من سورة البقرة.  215ا ية ( 42)

 من سورة النساء.  2ا ية ( 43)

 . 4عـ 2لاد املسري يف علم التفسري البن اجلولي جـانظر: ( 44)

 من سورة النساء.  6ا ية ( 45)

 هـ. . 1405عامل الكت  ببريوت  4، ط134عـ 5ع البن املفل  جـالفروانظر: ( 46)

 من سورة النساء.  10ا ية ( 47)

 ، وقا : عحي  اإلسناد ومل خيرجاف. 303/ 2أخرجر احلاكم يف املستدرك ( 48)

 من سورة األنفا .  41ا ية ( 49)

 من سورة احلشر.  7ا ية ( 50)

 . 116عـ 7هـ جـ1402دار الكتاب العربي ببريوت  – الكاساني الصنائع ألبي بكر بن مسعودبدائع انظر: ( 51)
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 2جــ  –عيسـى احللـيب مبصـر     –أبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشـريالي   –املتذب انظر: ( 52)
 بتصرف.  402عـ 6مكتبة الرياض احلديثة بالرياض جـ –. وراجع: املغين البن قدامة 247عـ

 . 213عـ 1393مصطفى احلليب مبصر  –ردي األحكام السلطانية للماوانظر: ( 53)

 من سورة الفةر.  17ا ية ( 54)

 من سورة الضحى.  9ا ية ( 55)

 . 432/ 5 قو  العرب: دّع اليتيم دّعًا، إذا دفعر بعنف وآذاف وأهانر، وخمتار الصحاح ( 56)

 من سورة املاعون.  2، 1ا يتان ( 57)

 من سورة اإلنسان.  8ـ  5ا يات ( 58)

 من سورة البلد.  16ـ  11يات ا ( 59)

 من سورة الضحى.  8ـ  6ا يات ( 60)

 من سورة البقرة.  83ا ية ( 61)

 من سورة النساء.  36ا ية ( 62)

 من سورة البقرة.  220ا ية ( 63)

 من سورة النساء.  127ا ية ( 64)

ا يـة عـن عـروة بـن      من سورة النساء. وقد ذكر ابن حةر يف فت  الباري يف سب  نزو  هذف 3ا ية ( 65)

  چڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  چ  الزبري أنر سب  أم املؤمنني عائشة رضي اهلل عنتا عن قولـر  عـاىل:  
فقالت: يا ابن أخيت! هذف اليتيمة  كون يف حةر وليتا  شاركر يف مالر ويعةبر ماهلا ومجاهلا، فرييد وليتا 

غريف، فنتوا عن نكاحتن، إال أن يقسطوا  أن يتزوجتا، بغري أن يقسط عداقتا، فيعطيتا مثل ما يعطيتا
 هلن، ويبلغوا بتن أعلى سنتتن يف الصداق، وأمروا أن ينكحوا ما طاب هلم من النساء سواهن. 

 عين: رغبة أحدكم عـن  . چى  ى  ائ     چ قالت عائشة: وقو  اهلل  عاىل يف آية أخرى  
النساء وا من رغبوا يف ماهلا ومجاهلا من يتامى يتيمة حني  كون قليلة املا  واجلما ، قالت: فنتوا أن ينكح

  قدم:  إال بالقسط، من أجل)أي: يف مقابل( رغبتتم عنتن إذا كن قليالت املا  واجلما ، واملعنى فيما
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أن نكاح اليتيمة من وليتا الذي حيل هلا ررعًا جائز، لكنر مشروط ببن يقسط هلـا يف الصـداق    
مرغوبًا عـن نكاحتـا)وهي الدميمـة( ورـبتة الطمـع يف       لدفع ربتة الطمع يف ماهلا إن كانت

ماهلا ومجاهلا إن كانت مرغوبة يف نكاحتا. راجع: فت  الباري بشرح عـحي  البخـاري البـن    

حـدي  رقـم    87عــ  8جــ   چڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  چ باب  –كتاب التفسري  –حةر 
5474 . 

 سبق طخريج احلدي  يف مقدمة هذا البح . ( 66)

، قا  عاح  الزوائد: يف إسنادف حييـى بـن   3679حدي  رقم  –باب حق اليتيم  –كتاب األدب  –جر سنن ابن ما( 67)
 سليمان قا  فير البخاري: منكر احلدي .  

، وقا  اهليثمي يف اجملمع: فير إسحاق بن 13434حدي  رقم  388عـ 12املعةم الكبري للطرباني جـ( 68)
 إبراهيم وكان ممن خيطئ. 

 . 5149حدي  رقم  338عـ 4باب فضل من عا  يتيمًا جـ –كتاب األدب  –سنن أبي داود ( 69)

 . 6651حدي  رقم  7عـ 12مسند أبي يعلى جـ( 70)

 8باب ما جاء يف األيتـام جــ   –( واهليثمي يف جممع الزوائد 344/ 4أخرجر البخاري يف األدب املفرد)( 71)
 ، وقا : رجالر ثقات. 163عـ

 . 3724حدي  رقم  311عـ 2باب حق اليتيم جـ –كتاب األدب  –سنن ابن ماجر ( 72)

 . 145حدي  رقم  92عـ 1باب بيان الكبائر جـ –كتاب اإل ان  –عحي  مسلم ( 73)

وقا : هذا حدي  عحي  اإلسناد، ومل خيرجاف وعق  عليـر   37عـ 2أخرجر احلاكم يف املستدرك جـ( 74)
مرتوك. راجـع: املسـتدرك ومعـر التلخـيص     الذهيب بقولر: يف إسنادف إبراهيم بن خثيم، قا  النسائي: 

 . 37عـ 2للذهيب جـ

 . 392عـ 2جـ 1405دالئل النبوة للبيتقي)أمحد بن احلسني بن علي( دار الكت  العلمية ببريوت ( 75)

، وقا : حـدي   285عـ 6باب ما جاء يف  بدي  اليتيم جـ –كتاب الوعايا  –السنن الكربى للبيتقي ( 76)
 مرسل. 

 . 1826باب كراهية اإلمارة بغري ضرورة حدي  رقم  –كتاب اإلمارة  –عحي  مسلم ( 77)
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 أردد على الناس يف  ضييع حقتا، من التحريج وهو التضييق. ( 78)

، واحلدي  3722باب حق اليتيم حدي  رقم –كتاب األدب  – 311/ 2أخرجر ابن ماجر يف السنن ( 79)
 حسن. 

حب  منشـور يف جملـة اجلمعيـة     –بني النظرية والتطبيق  حقوق الطفل العربي –د/ مريم حسن اخلليفة ( 80)
 . 5م عـ1990إبريل  22العدد  –الكويتية لتقدم الطفولة العربية 

 –حقوق الطفل ومعاملتر اجلنائية يف ضوء اال فاقيات الدولية دراسة مقارنة  –د/ خالد مصطفى فتمي ( 81)
 . 158عـ 2007دار اجلامعة اجلديدة باإلسكندرية 

 من اال فاقية فرتة الليل من الساعة العاررة مساء وحتى الساعة اخلامسة عباحًا. .  3دت املادة حد( 82)

 من اال فاقية سّن السادسة عشرة.  2وهو وفقًا للمادة ( 83)

وقد نصت املادة األوىل من اال فاقية على عدم جوال  شغيل األحداث )األطفا ( الذين يقل سّنتم عن ( 84)
ـات          أربع عشرة سنة يف ـا، سـواء كانـت عامـة أو خاعـة، إال يف غـري أوق األعما  الزراعيـة وفروعت

 الدراسة. 

ـان   ( 85) ـاني    –أعما  هينة األمم املتحدة يف ميدان حقـوق اإلنس  1990نيويـورك   –األمـم املتحـدة    –اجمللـد الث
 بتصرف.   461عـ

 1992جلامعـة األردنيـة عـام    راجع: رسالة املاجسـتري املقدمـة مـن الباحثـة: جنـوى علـى عتيقـة إىل ا       ( 86)
وما بعدها  63عـ 1995وموضوعتا: حقوق الطفل يف القانون الدولي ـ دار املستقبل العربي بالقاهرة 

 بتصرف. 

 . 52املرجع السابق عـ( 87)

 1985دار النتضـة العربيـة    –مقدمة لدراسة القانون الدولي حلقوق اإلنسـان   –د/ أمحد حممد رفعت ( 88)
 . 55عـ

 . 134دار الفكر العربي بالقاهرة عـ –حقوق اإلنسان بني القرآن واإلعالن  –د حاف  جنم د/ أمح( 89)
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 –مفتوم حقوق الطفل ومحايتر يف الشريعة اإلسالمية والقانون الدولي العام  –أ.د/ سعيد سامل جويلي ( 90)
ية نايف العربية أكاد  –حب  مقدم إىل ندوة حقوق اإلنسان بني الشريعة اإلسالمية والقانون الوضعي 

 . 862عـ 2جـ – 2001للعلوم األمنية 

 فقرة )ب(.  2املادة: ( 91)

 فقرة )أ(.  3املادة: ( 92)

 فقرة )ب(.  3املادة: ( 93)

 (. 5املادة: )( 94)

 فقرة )أ، ب(.  6املادة: ( 95)

 فقرة )أ(.  7املادة: ( 96)

 فقرة )أ(.  8املادة: ( 97)

 فقرة )أ(.  9املادة: ( 98)

 فقرة )ج(.  9ة: املاد( 99)

 فقرة )أ(.  10املادة: ( 100)

 فقرة )أ(.  11املادة: ( 101)

 فقرة )أ(.  12املادة: ( 102)

 فقرة )ب(  12املادة: ( 103)

 فقرة )أ(.  14املادة: ( 104)

 فقرة )أ(.  15املادة: ( 105)

 فقرة )أ(.  16املادة: ( 106)

 من اال فاقية.  17املادة: ( 107)

 فقرة )أ(.  18املادة: ( 108)

 فقرة )أ(.  19املادة:  (109)
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 فقرة )أ(.  20املادة: ( 110)

 فقرة )ج(.  20املادة: ( 111)

 فقرة )أ(.  23املادة: ( 112)

 فقرة )أ(.  24املادة: ( 113)

 فقرة )أ(.  26املادة: ( 114)

 فقرة )أ(.  27املادة: ( 115)

 فقرة )ب، ج(.  27املادة: ( 116)

 فقرة )أ، ج(.  28املادة: ( 117)

 ال فاقية. من ا 30املادة: ( 118)

 فقرة )أ(.  31املادة: ( 119)

 فقرة )أ(.  32املادة: ( 120)

 . 33املادة: ( 121)

 . 34املادة: ( 122)

 . 35املادة: ( 123)

 فقرة )أ(.  37املادة: ( 124)

 فقرة )أ، ب، ج(.  38املادة: ( 125)

 . 39املادة: ( 126)

حقوق الطفل  –د مصطفى فتمي من اال فاقية. راجع: نص اال فاقية بالكامل عند: د/ خال 40املادة: ( 127)
 . 180إىل عـ 158ومعاملتر اجلنائية يف ضوء اال فاقيات الدولية عـ

 مرجع السابق.  864أ.د/ سعيد سامل جويلي عـ( 128)

 مرجع سابق.  135الباحثة: أ/ جنوى علي عتيقة عـ( 129)
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قية األمم املتحـدة حلقـوق   احلماية القانونية لاطفا  يف إطار مشروع ا فا –أ.د/ حممد السعيد الدقاق ( 130)
 وما بعدها بتصرف.  335عـ 2جـ – 1989الطفل لعام 

 من سورة األحزاب.  5، 4ا يتان ( 131)

 مرجع سابق.  128الباحثة جنوى علي عتيقة عـ( 132)

 من سورة البقرة.  233 ا ية چې  ې   ې  ې  چ ويف هذا خمالفة عرحية لقولر  عاىل: ( 133)

 مرجع سابق.  870ي عـأ. د/ سعيد سامل جويل( 134)

 من سورة النساء.  11ا ية ( 135)

 من سورة اإلسراء.  31من سورة األنعام  151ا يتان ( 136)

 من سورة األنعام. 140ا ية ( 137)

 من سورة الضحى. 9ا ية ( 138)

 من سورة البقرة. 220ا ية ( 139)

 من سورة القصص.  12ا ية ( 140)

ـام   –عناية على اهلداية ررح فت  القدير املطبوع مع ررح ال( 141)  –حممد بن عبد الواحد السيواسي املشتور بابن اهلم
 .  438عـ 3دار الفكر ببريوت جـ

 من سورة البقرة.  233ا ية ( 142)

 . 449عـ 3جـ 1377مصطفى احلليب مصر  –مغين احملتاج للشيا حممد الشربيين اخلطي  ( 143)

 –وراجع: حارية الدسـوقي علـى الشـرح الكـبري     ، 412عـ 4جـ–ابن اهلمام  –راجع: فت  القدير ( 144)
 5البتـو ي جــ   –، وراجع: كشاف القناع 525ص 2دار الفكر بريوت جـ –حممد بن عرفة الدسوقي 

 مرجع سابق.  387عـ

 من سورة البقرة.  233ا ية ( 145)

 5، وراجع: املغين البـن قدامـة جــ   120عـ 15دار املعرفة بريوت جـ –راجع: املبسوط للسرخسي ( 146)
 مرجع سابق.  492عـ
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، 417عـ 2مصر جـ –مطبعة السعادة  –راجع: املدونة الكربى برواية سحنون لإلمام مالك بن أنس ( 147)
 . 485عـ 5وراجع: كشاف القناع للبتو ي جـ

 . 129عـ 15املبسوط للسرخسي جـ( 148)

 . 367عـ 2املدونة الكربى جـ( 149)

 . 123ـع 13لسان العرب البن منظور مادة )حضن( جـ( 150)

 مرجع سابق.  496عـ 5كشاف القناع للبتو ي جـ( 151)

 من سورة النساء.  85ا ية ( 152)

 من سورة آ  عمران.  37ا ية ( 153)

 من سورة طر.  40ا ية ( 154)

املكتـ  اجلـامعي احلـدي      –موسـوعة قـانون الطفـل     –املستشار احملـامي/ عمـرو عيسـى الفقـي     ( 155)
 . 305عـ 2005باإلسكندرية 

طرابلس  –مكتبة النةاح  –، وراجع: مواه  اجلليل للحطياب 496عـ 5ف القناع للبتو ي جـكشا( 156)
 . 214عـ 4جـ –ليبيا  –

 من سورة األنفا .  72ا ية ( 157)

( من حـدي  عائشـة رضـي اهلل عنتـا.     25326، رقم احلدي  )200/ 42أخرجر أمحد يف املسند )( 158)
 خرون: حدي  عحي . وقا  عنر حمققوا املسند رعي  األرناووط وآ

 . 454عـ 1جـ 1405دار الكت  العلمية بريوت  –أمحد بن حممد احلموي  –غمز عيون البصائر ( 159)

 1393مصطفى احلليب مصر  –املطبوع مع لسان احلكام  –عالء الدين علي بن خليل  –معني احلكام ( 160)
 . 67عـ

ية وما حكاف املرداوي عن القاضي أبي وهذا ما نرجحر على رواية أبي سعيد االعطخري من الشافع( 161)
يعلى الفراء من احلنابلة، ألن األم أحد والدي اليتيم فتقاس على األب يف الشفقة علير واحلرص على 

، وراجـع:  75عـ 3مالر، فثبت هلا الوالية على املا  كاألب، راجع: مغين احملتاج للشربيين اخلطي  جـ
 . 32عـ 5جـ 1377بالقاهرة  –ية مطبعة السنة احملمد –اإلنصاف للمرداوي 
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، 1524عــ  5مرجع سابق، وراجع: بدائع الصنائع للكاساني جـ 23عـ 25املبسوط للسرخسي جـ( 162)
 5جـ 1377القاهرة  –، وراجع: اإلنصاف للمرداوي 184عـ 4وراجع: روضة الطالبني للنووي جـ

 . 324عـ

 . 44عـ 30هـ جـ1383مطابع الرياض  –جمموع فتاوى ريا اإلسالم ابن  يمية ( 163)

 . 46عـ 5كرجع سابق، وكشاف القناع للبتو ي جـ 23عـ 25املغين البن قدامة جـ( 164)

 . 231عـ 2جـ 2093باب يف االستنمار حدي  رقم  –كتاب النكاح  –سنن أبي داود ( 165)

 . 214عـ 4املبسوط للسرخسي جـ( 166)

 . 490عـ 6املغين البن قدامة جـ( 167)

 . 51عـ 5، وراجع كذلك كشاف القناع للبتو ي جـ69عـ 8جـ اإلنصاف للمرداوي( 168)

 . 240عـ 2بدائع الضنائع للكاساني جـ( 169)

 . 460عـ 6املغين البن قدامة جـ( 170)

 دار املعرفة بريوت.  – 10عـ 7كتاب النكاح باب ال نكاح إال بولي جـ –السنن الكربى للبيتقي ( 171)

 . 223عـ 4املبسوط للسرخسي جـ( 172)

 من سورة الزمر.  9ية ا ( 173)

 من سورة طر.  114ا ية ( 174)

 من سورة يوسف.  22ا ية ( 175)

 من سورة القصص.  14ا ية ( 176)

 من سورة سبب.  6ا ية ( 177)

 من سورة العنكبوت.  43ا ية ( 178)

 من سورة األنعام.  119ا ية ( 179)

 من سورة احلج.  8ا ية ( 180)

 ب من يرد اهلل بر خريًا. با –كتاب العلم  –عحي  البخاري ( 181)
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 . 78، 77عـ 4، جـ412عـ 3مسند اإلمام أمحد جـ( 182)

ـيج     –اإلسالم والرتبية الصحيحة  –راجع: د/ عايدة عبد العظيم البنا ( 183)  –مكت  الرتبية العربـي لـدو  اخلل
 وما بعدها بتصرف.   7عـ 1404 –الرياض 

 –جـدة   – تامة للنشـر   –قي يف الرتبية اإلسالمية اجلان  التطبي –راجع: د/ ليلى عبد الرريد عطار ( 184)
 وما بعدها بتصرف.  29عـ 1403

 –املنتج الدراسي و طبيقا ـر الرتبويـة    –راجع: األستاذان د/ عالح الدين جماور، د/ فتحي الدي  ( 185)
 وما بعدها.  1401 –الكويت  –دار القلم 

 من سورة اجملادلة.  11ا ية ( 186)
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 هـ. 1384 –املكت  اإلسالمي بريوت  –لاد املسري يف علم التفسري  –ابن اجلولي  .1

 دار الفكر بريوت.  –ررح فت  القدير  –ابن اهلمام، الكما   .2

مطـابع   –مجع و ر ي  عبد الرمحن بـن حممـد بـن قاسـم      –ابن  يمية، جمموع فتاوى ريا اإلسالم  .3
 هـ.  1383الرياض 

مطابع مصطفى احلليب مصـر   –معني احلكام  –ء الدين أبو احلسن علي ابن خليل، عال .4
 هـ. 1393

 هـ. 1386مصطفى احلليب مصر  –حارية ابن عابدين  –ابن عابدين، حممد أمني  .5

مكتبـة الريـاض    –املغـين   –ابن قدامة، موفق الدين أبو حممد عبد اهلل بن أمحد بـن حممـد املقدسـي     .6
 الرياض.   –احلديثة 

عامل الكت   –الفروع  – أبو عبد اهلل حممد ومعر  صحي  الفروع للمرداويابن مفل ،  .7
 . 1405بريوت 

 بريوت.  –لسان العرب  –ابن منظور، حممد بن مكرم األفريقي  .8

 هـ. 1387 –مصطفى احلليب مصر –األرباف والنظائر  –ابن جنيم احلنفي  .9

بعـة عيسـى احللـيب    مط –املتذب  –أبو إسحاق الشريالي، إبراهيم بن علي بن يوسف  .10
 مصر. 

دار  –حتقيق حممد حمـي الـدين عبـد احلميـد      –سنن أبي داود  –أبو داود، سليمان بن األرع  السةستاني   .11
 بريوت.  –إحياء الرتاث العربي 

املكت  اإلسـالمي بـريوت    –مسند اإلمام أمحد  –أمحد بن حنبل، أبو عبد اهلل الشيباني  .12
 هـ. 1403

دار الفكـر العربـي    –قوق اإلنسـان بـني القـرآن واإلعـالن     ح –أ. د/ أمحد حاف  جنم  .13
 بالقاهرة. 
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دار النتضة  –مقدمة لدراسة القانون الدولي حلقوق اإلنسان  –أمحد حممد رفعت . أ. د .14
 . 1985العربية 

 م. 1990نيويورك  –اجمللد الثاني  –أعما  هينة األمم املتحدة يف ميدان حقوق اإلنسان  .15

ـانون         –ية للعلوم األمنية أكاد ية نايف العرب  .16 ـان بـني الشـريعة اإلسـالمية والق ـا  نـدوة حقـوق اإلنس أعم
 هـ. 1422الرياض  –الوضعي 

 . 1328مصر  –املطبعة احلسينية  –عحي  البخاري  –البخاري، حممد بن إمساعيل  .17

 –مكتبة النصر احلديثـة   –كشاف القناع عن منت اإلقناع  –البتو ي، منصور بن يونس  .18
 الرياض. 

 بريوت.  –دار املعرفة  –السنن الكربى  –البيتقي، أبو بكر أمحد بن احلسني بن علي  .19

 . 1405دار الكت  العلمية بريوت  –دالئل النبوة  –البيتقي، أمحد بن احلسني بن علي  .20

مصـطفى   –حتقيق إبراهيم عطوة عـوض   –سنن الرتمذي  –الرتمذي، أبو عيسى حممد بن عيسى بن سورة   .21
 .  1382 مصر –احلليب 

 بريوت.  –دار الكتاب العربي  –املستدرك على الصحيحني  –احلاكم النيسابوري  .22

 منشبة املعارف باإلسكندرية.  – شريعات محاية الطفولة  –د/ حسين نصار  .23

 طرابلس ليبيا.  –مكتبة النةاح  –مواه  اجلليل  –احلطاب، حممد بن حممد املغربي  .24

 هـ. 1405دار الكت  العلمية بريوت  –لبصائر غمز عيون ا –احلموي، أمحد بن حممد  .25

دار اجلامعة اجلديدة  –حقوق الطفل ومعاملتر اجلنائية يف ضوء اال فاقات الدولية  –د/ خالد مصطفى فتمي   .26
 . 2007 –باإلسكندرية 

 دار الفكر بريوت.  –حارية الدسوقي  –الدسوقي، حممد بن عرفة  .27

 بريوت.  –تبة احلياة مك – اج العروس  –الزبيدي، حممد مر ضى  .28

 دار املعرفة بريوت. –املبسوط  –السرخسي، حممد بن أبي ستل  .29

 –نـدوة حقـوق اإلنسـان     –مفتوم حقوق الطفـل ومحايتـر    –أ. د/ سعيد سامل جويلي  .30
 أكاد ية نايف العربية. 
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 هـ. 1377مصطفى احلليب مصر  –مغين احملتاج  –الشربيين، حممد اخلطي   .31

دار القلـم   –املنتج الدراسي و طبيقا ـر الرتبويـة    –دين جماور، د/ فتحي الدي  األستاذان/ عالح ال  .32
 هـ.  1401الكويت 

 –مكتـ  الرتبيـة العربـي لـدو  اخللـيج       –اإلسالم والرتبية الصحيحة  –د/ عايدة عبد العظيم البنا   .33
 هـ.  1404الرياض 

امعي احلـدي   املكت  اجل –موسوعة قانون الطفل  –د/ املستشار: عمرو عيسى الفقي  .34
 . 2005باإلسكندرية 

 –نظرية التعسف يف استعما  احلق يف الفقـر اإلسـالمي    –أ. د/ عيسوي أمحد عيسوي  .35
 جملة العلوم القانونية 

 السنة اخلامسة.  –العدد األو   –القاهرة  –واالقتصادية  .36

 . 1407بريوت  –مؤسسة الرسالة  –القاموس احمليط  –الفريولآبادي  .37

دار الكتــاب العربــي بــريوت  –بــدائع الصــنائع  –و بكــر بــن مســعود الكاســاني، أبــ .38
 هـ. 1402

 – تامـة للنشـر    –اجلان  التطبيقي يف الرتبية اإلسالمية  –د/ ليلى عبد الرريد عطار  .39
 هـ. 1403جدة 

 مطبعة السعادة مصر.  –املدونة الكربى برواية سحنون  –مالك بن أنس  .40

 –مصـطفى احللـيب مصـر     –حكـام السـلطانية   األ –املاوردي، علي بن حممد بن حبي   .41
 هـ. 1393

مصـر   –مطابع ولارة الرتبية والتعليم  –املعةم الوجيز  –جممع اللغة العربية بالقاهرة  .42
 م. 2000 –

احلماية القانونية لاطفا  يف إطار مشروع ا فاقيـة األمـم    –أ. د/ حممد السعيد الدقاق  .43
 املتحدة حلقوق الطفل. 

 بدون نارر.  2002حقوق اإلنسان يف القرآن والسنة  –د الصاحل أ. د/ حممد بن أمح .44
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 هـ. 1377مصر  –مطبعة السنة احملمدية –اإلنصاف  –املرداوي  .45

جملة اجلمعية الكويتية لتقدم الطفولـة   –حقوق الطفل العربي  –د/ مريم حسن خليفة  .46
 م. 1990إبريل  22العدد 

عيسى البابي احللـيب   –ق حممد فؤاد عبد الباقي حتقي –عحي  مسلم  –مسلم بن احلةاج القشريي   .47
 .  1375مصر  –

دار املسـتقبل العربـي    –رسالة ماجستري  –حقوق الطفل يف القانون الدولي  –أ/ جنوى علي عتيقة   .48
 .  1985بالقاهرة 
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