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 الشريعة اإلسالمية ضوء أحكام حق الطفل في الحماية على

 د. عبد الحميد عماري

 -قسنطينة–جامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية 

 

Résumé en français 

- L’islam peut montrer patte blanche, en ce qui concerne le sujet de l’enfance 

parceque la Chariaa établit un cadre légal et un code d’éthique destinés à protéger 

les droits des individus, incluant leur droit de vivre en sécurité.  Pour les enfants, la 

sécurité revêt une importance capitale.  Les droits des enfants commencent avant 

même leur naissance et leur conception.Considérant que les enfants - en tant 

qu'entité fragile et catégorie sociale vulnérable - endurent la plus grande part des 

souffrances provoquées par la main de l'homme, avec leur cortège de drames 

comme l'exploitation des enfants pour des opérations militaires, des travaux 

pénibles ou dangereux ou des activités illégales, sans parler de l'épreuve des 

enfants victimes de maltraitance de toutes les formes ; de mauvais traitements 

physiques et affectifs, de sévices sexuels, ou d’exploitation commerciale ou autre, 

entraînant un préjudice réel ou potentiel pour la santé de l’enfant, sa survie, son 

développement ou sa dignité. 
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 مقدمة

إن العامل اليوم بأسره يعيش مرحلة تارخيية حافلة باالهتمام العاملي، على صععي  الع  و  الوععوا بال وعل  ال وولعة،  عع  
 يف احلياة  املسك   العلم  العالج  الوقاية  الرت يح  الغذاء  السك .حقوقها 

 بعالرمم مع  كلع  ال تعتاو تصوععر صعور  اوعاو يف الععامل  اععق  عاايا الوقعر  اجلعو،،  املععرذ  اجلهعل،   ع  إ  كلع  مععا 
  حيتعاجون إ   يع  رحيمعة تتسبب فيه الصتاعات  احلر ا م   اايا  توري   هتجري، حيث  ج ت نسبة كبرية م  األاوعاو العذي

 تصقذهم مما هم فيه م  معاناة  مأساة.

 كععأنه هععذه ال عععر ي القاسععية ال تكوعععي، فععتاا ال ععم بلعععة، ع ععابات طرمعععة متى  ععة يف هتريععب األاوعععاو،    ععر  تقعععوم 
 السعياحة اجلصسعية باستغالهلم  بوق االستغالو يف  عماو شاقة  مري مالئمة ل اة ال ول اجلسع ية  العقليعة،    عر  تسعتغلهم يف

 اليت ت ر عليها  مواال اائلة، إ  مري كل  م  املآسي اليت ال تكاا تصتهي.

حي ث هذا رمم االتواقيات ال  لية اليت تصص على حماربة كل ما م  شأنه  ن ميس بال وولة،  رمم الص ام العاملي الذي 
م، حيث    ت 02/11/1191 األمم املتا ة يفخيص حقوق ال ول،  الذي سعت إليه األن مة احل يثة   افقت عليه 

 لل وولة هيئة  اصة هي "اليونيس ".

 لتواقم ظاهرة ا ت اي األاواو  االعت اء عليهم يف الورتة األ رية،  جب اق ناقوس اخل ر، ألن اجملتمق اجلتائري مل 
ل بصاء جيل صاحليقوا األمة يف املستقبل، إك يأل  مثل هذه ال واهر، اليت متس بكرامة ال ول الذي يعترب هو اللبصة األهم م   ج

  ن تعر ه للى ر  ع م القيام مبا م  شأنه محايته مصجميق  نوا، االعت اء ق  يعرذ مستقبل هذه األمة إ    ر ع يم.

 إبرازا ملا جاءت به الوريعة اإلسالمية م   حكام م   جل محاية ال ول، ر يت  ن  سهم هبذا الباث الذي عصونته 
شكالية هذا املو و، تكم  يف حما لة السعي اجلاّا م   الو الوريعة اإلسالمية"، فإ على  وء  حكام ال ول يف احلماية"حق 

مباحثه م   جل اجلواا على هذا السؤاو: هل الوريعة اإلسالمية ي ها بيضاء فيما حي ث لل وولة م   نوا، االعت اء؟،  هل 
  ول يف خمتل  مراحل تكويصه؟ فرت بتوريعاهتا ايق  نوا، احلماية لل

يف حاو  م لإلجابة على كل   حا لت الت رق إ  التوجيهات الورعية املتعلقة حبماية األاواو يف حاو السلم،  محايته
األزمات  احلر ا،  ق  اعمت كل  بإيضاح مقاص  الوريعة اإلسالمية املتعّلقة حبقوق ال ول م   الو مقاص  حوظ الصوس 
 العقل  الصسب،  هذا م   جل حت م تل  احلقوق م  اال تالفات  الرقي هبا إ  م اي الكليات اليت يصبغي على اجلميق 

 التسليم هبا.
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 حث التالية:فجاء الباث  فق املبا

 متهي : تعري  حقوق ال ول

 املباث األ و: موق  اإلسالم م  مو و، محاية ال ول

 امل لب األ و: حق ال ول يف محايته م  ايق  نوا، االعت اء -
 امل لب الثاين: ن رة مقاص ية يف حقه يف احلماية مصذ حل ة تكويصه جصيصا  -

 قليميةاملباث الثاين: محايته  ثصاء احلر ا  الصتاعات اإل

 امل لب األ و: األحكام اخلاّصة باشرتاك األاواو يف الّصتاعات املسّلاة -
 امل لب الثاين: مباائ محاية األاواو  ثصاء الصتاعات املسّلاة -

 املباث الثالث: محايته م  االستغالو يف طاو العمل

 املباث الرابق: محايته م  االستغالو اجلصسي

 راهقةامل لب األ و: محايته قبل س  امل -
 امل لب الثاين: محايته  ثصاء س  املراهقة  -

  :إكراه األاواو املراهقم على البغاء الور، األ و 
 الور، الثاين: إكراه البصت على الت اج 
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 تمهيد: تعريف حق الطفل:

 "حق ال ول"، مركب م  كلمتم، مضاي  مضاي إليه،  لتعريوه ال ب ه م  بيان معىن الكلمتم املركب مصهما.

 :تعريف الحق -1

َ اَل تَعْلِبُسوا احلَْقه بِاْلَباِاِل َ َتْكُتُموا احلَْقه لغة: احلق، ي لق على ع ة معان: في لق على نقيض الباال:  مصه قوله تعا : 
 بِاْلَمْعُر ِي َحقًّا َعَلى اْلُمتهِقمَ َ لِْلُم َلهَقاِت َمَتاٌ، [،  ي لق على الواجب الالزم:  مصه قوله تعا : 20]البقرة: َ  َنْعُتْم تَعْعَلُمونَ 

 .1[، فيقاو  حققت الويء   جبته،  استاق الويء  ي   جبه121]البقرة: 

 ما اص الحا فق  عري فقهاء الوريعة احلق بتعاري  متقاربة،  قرهبا تعري  الويخ م  وى الترقا بأنه: "ا ت اص 
 نوا، احلقوق،  هو تعري  له جبوهره، إك اال ت اص هو جوهر احلق؛ فهو يقرر به الور، سل ة    تكليوا"، فهذا يومل ايق 

 .2العالقة اليت تقوم بم املىتص  املىتص به متصاه استئثارا على مو وعه

 تعريف الطفل: -2

ال غري م  كل شيء عيصاًكان    ح ثاً، يقاو: هو يسعى يل يف  اواو احلوائج  ي صغارها، ، ال ول بكسر ال اءلغة: 
 تيته  الليل اول  ي يف   له،   اولت األنثى: صارت كات اول،  امل  ر: ال ََول )بوتح ال اء  الواء(،  ال والة   يقاو:

َ ِإَكا بَعَلَغ اأْلَْاَواُو : قاو اهلل تعا ، 3 ال وولة  ال وولية،  ال ول املولوا ما اام ناعماً،  الول  حىت البلوغ،  هو للمورااملذكر
ُُثه [،  ق  يستوي يف املذكر  املؤنث  اجلمق، قاو اهلل تعا : 91]الصور: فَعْلَيْسَتْأِكنُوا َكَما اْسَتْأَكَن الهِذيَ  ِمْ  قَعْبِلِهم ِمْصُكُم احْلُُلمَ 

 [.11ور: ]الص َ ِال ِّْوِل الهِذيَ  مَلْ َيْ َهُر ا َعَلى َعْورَاِت الصَِّساء[،  قاو اهلل تعا : 9]احلج: ُُنْرُِجُكْم ِاْواًل 

اص الحا: ي لق على املورا  املثىن  اجلمق،  يقاو لإلنسان اول ما مل يراهق احللم،  ي  ن اوولة اإلنسان تصتهي عص  
 4البلوغ.

                                                           
 .121اب  مص ور، لسان العرا، مااة حقق، الويومي، امل باح املصري: ص1

 .102، ال ريين: الص ريات الوقهية، ص10الترقا: امل  ل إ  ن رية االلتتام ص 2

 .911، ص0، اب  مص ور، لسان العرا: ج727، ص1معجم  لواظ القرآن، ج 3

 ، مااة اول.901األصوهاين، اإلمام الرامب: موراات  لواظ القرآن الكرمي، ص 4
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حق الطفل هو ما اختص به الطفل دون غيره، من تشريعات وتكاليف تؤّدى  م   الو هذه التعاري  يتبم لصا  ن 
 ه؛ جنينا ثم مولودا ثم مراهقا، حتى يستقل بتدبير شؤونه الخاصة.من أجل مصلحته في جميع أطوار نمو 

 

 المبحث األول: موقف اإلسالم من موضوع حماية الطفل
يعترب الصسل م   هم مقاص  الوريعة اإلسالمية، فق  جاءت م   جل احملاف ة عليه، فكولت له ايق احلقوق 

كل اعت اء  تبع ه ع  كل اآلفات، ألنه الوسيلة الوحي ة اليت هبا اليت تساع ه على احلياة اآلمصة املستقرة،  حتميه م   
 تتاقق رمبة اإلنسان املتمثلة يف بقاء امسه  ا ام  ثره يف احلياة.
 المطلب األول: حقه في حمايته من جميع أنواع االعتداء

ة اإلسالمية م  إّن محاية ال ول م  االعت اء يف الوريعة االسالمية، ي  ل يف إاار حتقيق مقاص  الوريع
جانب الع م،  ي بتجصيبها ما ق  يضّرهبا، إك  ن م  الكليات الكرب  اليت جاءت الورائق حبو ها، احملاف ة على 
الكائ  البوري مهما كان جصسه،  ال يتأتى هذا إال بتوريق األحكام اليت م  شأهنا افق الضرر عصه،  محايته م  ايق 

 املواس   الور ر.
اإلسالم العموم،  كوهنا صاحلة لكّل زمان  مكان، فال ول حم  ّفرت له احلماية   م    ائص شريعة

 احلوظ، امتّ  كل  احلوظ ليومل ايق مصاحي حياته اخلاّصة؛ فكل ما ق  ميّس به م  حيث الكليات اخلمس املتمثلة 
 جواا  ع ما،  جواا بتوريق   يف حوظ ال ي   الصوس  الصسب  العقل  املاو، شر، اإلسالم م  األحكام ما يكولها له

كل ما م  شأنه إجياا حقوقه كوجوا تسميته  إر اعه  رعايته  اكتسابه للاقوق املىتلوة،   ما م  جانب الع م 
فبمصق كل ما م  شأنه  ن يضّر بصوسه كاإلجهاذ،      اه  االعت اء على نوسه،    على عقله باملسكرات    

غرس ثقافة مصافية لعقي ته  ايصه،    االعت اء على نسبه مبصعه مصه    حتريوه    مري املىّ رات    التوويش على ف رته ب
كل  م  املمارسات اليت حّرمها الور، بالتبين  انتساا الول  إ  مري  بيه،   ما حوظ ماله م  جانب الع م فق  

م  حرص على  ن ال تؤّا  إليه حىت  ّك ت ن وص الوريعة م  الكتاا  السصة حترمي االعت اء على ماو ال يب    اليتي
 .5يبلغ راش ا،  وفا م   ن يتسبب يف  ياعها  إفسااها بسبب ق وره

 م   هم تل  املقاص  اليت جاءت هبا الوريعة حواظا على حقوق هذا املىلوق الضعي ، احملاف ة على 
لصتاعات اإلقليمية  احلر ا، مما ق  سالمة جس ه م  ايق  نوا، االعت اء، سواء كانت مباشرة كالقتل  التّج به يف ا

يؤّاي به إ  إزهاق ر حه  تعّر ه إ  كّل  شكاو التعذيب  األك  مما ال تتاّمله نوسه الضعيوة،    مري مباشرة  
كاستغالو جس ه يف شىت  نوا، االستغالو البوري، فاالستغالو عص  بين جل ته له  شكاو   لوان، فكّل كل  جاءت 

 .6مصعه ألنّه يتعارذ  شريعة اإلسالم اليت جاءت رمحة للعاملمالوريعة بتارميه   
                                                           

 .02، اب  عاشور: مقاص  الوريعة، ص13، ص1، الواايب: املوافقات، ج029، 022، ص1اآلم ي: األحكام يف  صوو األحكام، ج5

 .23 ول: ال كتور الويخ عالء ال ي  زعرتي: مقاص  الوريعة  ا رها يف احلواظ على حقوق ال 6
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 المطلب الثاني: نظرة مقاصدية في حق الجنين في الحياة  

تعترب ال وولة م  م اهر الق رة اإلهلية،  ق  صور لصا القرآن الكرمي مراحل  لق اإلنسان يف رحم األم، فكو  ع  
ْنَساَن ِمْ  ُساَلَلٍة ِمْ  حقائق مل تعري على  جه ال قة إال   ريا بع  تقّ م علم األجصة التورحيي؛ قاو تعا :  َ َلَقْ  َ َلْقَصا اإْلِ

حلًَْما ُُثه  ُُثه َ َلْقَصا الصُّْ َوَة َعَلَقًة َفَىَلْقَصا اْلَعَلَقَة ُمْضَغًة َفَىَلْقَصا اْلُمْضَغَة ِع َاًما َفَكَسْونَا اْلِع َامَ  ،َصاُه نُْ َوًة يف قَعرَاٍر َمِكمٍ ُُثه َجَعلْ  ،ِامٍ 
،  يبلغ اإلسالم الذر ة يف تكرمي اجلصم، حم يقرر له م  [12-10املؤمصون: ] َْنَوْأنَاُه َ ْلًقا آَ َر فَعَتَباَرَك اللهُه َ ْحَسُ  اخْلَاِلِقمَ 

 احلقوق ما يصاسب   عه  مكانته، حىت خيرج إ  احلياة مكتمل البصية كامل اخللقة.

   و حق لل ول حقه يف احلياة، ألن الوريعة م   هم مقاص ها، اليت جاءت م   جل حتقيقها، هو حوظ الصوس، 
نسان،  حو ه ال يتاقق م  ا ن حوظ  رعاية نسله، الذي يبت ئ م  ن وة ُث م  علقة ُث م  مضغة.  احلواظ  الصوس هو اإل

على نوس ال ول يكون م  جانب الوجوا، بتوريق كل ما يراعي حقه يف احلياة،  كل  بوجوا العصاية ب اة األم اجلسمية 
جواء الصوسية املرحية ألع اهبا  توكريها يف الورتة اليت تسبق الوالاة  الورتة  الذهصية  الصوسية،  تغذيتها بالغذاء املوي ،  هتيئة األ

اليت تعقبها. فصج  القرآن الكرمي خيو  ع  األم احلامل فيعويها ع  ال يام  يام احلمل، ُث ي البها بالقضاء ا ن الو ية على 
كم الورعي املتعلق بوجوا احل  على األم احلامل، الراجح لكوهنا  ف رت م   جل اجلصم. كما جن  السصة الصبوية تؤ ر احل

. ُث     إ  هذا اجلانب  جوا املتابعة ال بية 7فتأجل عقوبتها إ   ن تضق محلها ُث تر عه،  هذا حواظا على حياة اجلصم
 . 8 تصا و التلقيح الضر ري، مبا يكول صاة األم  اجلصم م  ايق اجلوانب

باا الع م، فق  شر، اإلسالم م  األحكام ما م  شأنه  ن حيوظ حياته م    ما م  حيث حوظ نوس اجلصم م 
التل ، فارم ايق  سباا االعت اء عليه    على  مه، ب ريق مباشر    مري مباشر،  جعل االعت اء عليه جصاية ع مى ال يصبغي 

 التساهل مق مقرتفها.

مستقبل اإلنسانية فم  اعت   عليه فكأمنا اعت   فال ول خملوق  عي  ال يست يق ال فا، على نوسه،  لك  ألنه 
َصا َعَلى َبيِن ِإْسرَائِيَل  َنهُه َمْ  قَعَتَل نَعْوًسا ِبَغرْيِ نَعْوٍس  َْ  َفَساٍا يف اأْلَْرِذ على اإلنسانية اعاء، لذل  قاو تعا :  ِمْ  َ ْجِل َكِلَ  َكَتبعْ

يًعا َ َمْ  َ حْ  َا قَعَتَل الصهاَس اَِ يًعاَفَكَأمنه َا َ ْحَيا الصهاَس اَِ  .[10املائ ة: ]َياَها َفَكَأمنه

فاق اإلنسان يف احلياة ككرا كان     نثى، صغريا    كبريا، حق قررته الورائق السما ية، فم  حق كل إنسان  ن يتمتق 
م قتل الصوس اإلنسانية بغري حق، حبياته   ن يعيش آمصا على امه  نوسه،  ال ول إنسان، فله نوس احلق.  م  مثّة َحرهم اإلسال

                                                           
، اب  ق امى، املغين: 9/01، املرميصاين، اهل اية مق شرح فتح الق ير:972اب  عب  الرب، العالمة يوس  ب  عب  اهلل، الكايف يف فقه امل يصة:  7
 .7/11، الصو ي، حيىي ب  شري، ر  ة ال البم: 1/221

، مسر  ليل حمموا عب  اهلل، حقوق ال ول يف اإلسالم  االتواقية 191ية: اخل يب، حيىي عب  الرمح ،  حكام املر ة احلامل يف الوريعة اإلسالم 8
 .70ال  لية: 
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َ اَل [،  قاو اهلل تعا : 11 اإلسراء:  191]األنعام: َ اَل تَعْقتُعُلوا الصعهْوَس الهيِت َحرهَم اللهُه ِإاله بِاحلَْقحترميًا قااعاً، قاو اهلل تعا : 
[،  هذه ن وص صرحية يف  ن اإلسالم جعل للصوس البورية حرمتها 03]الورقان: يَعْقتُعُلوَن الصعهْوَس الهيِت َحرهَم اللهُه ِإاله بِاحلَْق

َ اَل تَعْقتُعُلوا  كرامتها،  مل يورق يف كل  بم اول  شيخ  شاا،  ال بم ككر   نثى، بل كان الصص  ا اًا يف قوله تعا : 
 -3]التكوير:  إكا املوء اة سئلت، بأي كنب قتلتو اهلل تعا : [،  قا191]األنعام:  َْ اَلاَُكْم ِمْ  ِإْماَلٍق ََنُْ  نَعْرزُُقُكْم َ ِإيهاُهم

1]9. 

 م  حق احلياة املور ، جاء حترمي اإلجهاذ؛ حسب التو يل الوقهي الذي اتوق عليه بالتارمي امل لق بع  نوخ 
،  جعل 10ليوم األ و للاملالر ح،  بالكراهة    التارمي قبل كل ، مق اإلشارة إ  قوو فقهاء املالكية بتارمي اإلجهاذ مصذ ا

 .11اإلسالم للجصم املقتوو   أ اية معلومة يف الوريعة ليق م  ع م توريق لقيمة احلياة اإلنسانية  حق احلياة

 

 المبحث الثاني: حماية الطفل أثناء الحروب والنزاعات اإلقليمية

األاواو، ألهنم  كثر  اايا احلر ا ال شّ   نصا حم نذكر  اايا احلر ا، فإن   و فئة تتباار إ  الذه  هم 
تضررا،  كذل  األمر بالصسبة للكوارث ال بيعية، فىالو هذه األح اث ال ميك   ن نضم  هلم مسألة الغذاء  التعليم  الّ اة. 
 عص ما يبتع  األاواو ع   ّمهاهتم  آبائهم بسبب الكوارث  احلر ا يتعّر ون للعص  اجلس ي  الصوسي،  عص ما يكونون 

جئم فإهنم يعانون م  فق ان احلماية،  عص ما يصتسبون إ   قّليات عرقية فإنّه يتّم إبااهتم لألسباا كاهتا،  إكا جنى األاواو ال
 م  كّل كل  فإهّنم يف  حس  األحواو جيّص  ن يف احلر ا  يعّر ون للموت    اإلصابة.

 القواع  اليت حتمي تل  الوئة م   يالت احلر ا  الوريعة اإلسالمية ملّا جاءت رمحة للعاملم،   عت األحكام 
 الصتاعات املسّلاة، األمر الذي سار على مصواله القانون ال  يل جبملة م  االتواقيات اخلاّصة حبماية األاواو  ثصاء هذه 

 .  لكي تكون ال وولة ح صا حيرم على املتااربم االقرتاا مصه،  قّرت الوريعة ما يلي:12الصتاعات

                                                           
 .02، اب  عاشور: مقاص  الوريعة، ص13، ص1، الواايب: املوافقات، ج029، 022، ص1اآلم ي: األحكام يف  صوو األحكام، ج9

كان يف كل  إنقاك حلياة األم اليت هي  صل حياته  كان كل   ر رة  هذا التارمي يومل إسقاط اجلصم باإلجهاذ  إن كان اب  زنا، إال إكا   10
، اب  رش : ب اية اجملته  هناية 0/202الزمة شرعًا  عقاًل  صاة. ان ر: ال راير: الورح ال غري على  قرا املسال  إ  مذهب اإلمام مال : 

 .009، ا.ابراهيم رحيم،  حكام اإلجهاذ يف الوقه اإلسالمي: 121، اب  جتي: القوانم الوقهية: 0/210املقت  : 

، ا. تكر احلاج موسى: القضايا املعاصرة املتعلقة 23 ال كتور الويخ عالء ال ي  زعرتي: مقاص  الوريعة  ا رها يف احلواظ على حقوق ال ول: 11
 .130حبوظ الصسل اراسة مقاص ية: 
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 األول: األحكام الخاّصة باشتراك األطفال في الّنزاعات المسّلحة:المطلب 

 ميك  تلىيص  هم األحكام املتعّلقة بذل  فيما يلي: 

حت ي  سّ  البلوغ للتكلي  باجلهاا:  بصاء على كل  ميصق م  جتصي  م  هو ا ن هذه الّس ،  ق  حّ اه الصيب  -1
 او: عر ين رسوو اهلل خبمس عورة سصة، فع  اب  عمر ر ي اهلل عصهما، ق   يوم  ح  يف القتاو،   نا اب

.  هبذا يتضح لصا م   13 ربق عورة سصة فلم جيتين،  عر ين يوم اخلص ق   نا اب  مخس عورة سصة فأجازين"
كان يستثين األاواو عص  إم اا اجليش للمعارك، ألّن   محاية الوريعة اإلسالمية لألاواو، حيث  ّن الصيب 

 بصية،  عي  يف معرفة القتاو فال حرج عليه،  ألنّه م صة الرمحة فال يؤتى به إ  التهلكة.ال ول  عي  ال
توافر اللياقة الب نية  املهارات احلربية: فهذه ال وة جيب مراعاهتا،  ال يكتوى ب وة البلوغ، فق  يكون م  األاواو  -0

م،  ما م  ثبتت كواءته يف  ي جانب بسبب نقص الكواءة على القتاو رّاه م  بلغ هذه الس   لك  الرسوو 
مسرة ب  جص ا الوتاري،  رافق ب    يج   ا بين  يسمح له باملواركة، فق   جاز  م  جوانب القتاو؛ فكان 

حارثة،  مها ابصا مخس عورة سصة،  كان ق  رّامها، فقيل له: يا رسوو اهلل؛ إّن رافعا رام، فأجازه، فلما  جاز رافعا 
 .14ة ي ر، رافعا، فأجازهقيل له: فإّن مسر 

 المطلب الثاني: مبادئ حماية األطفال أثناء النزاعات المسّلحة

مل ي لق اإلسالم العصان ألتباعه يف جهااهم  ّ   ع ائهم، بل   ق هلم الة م  املباائ  قيم الرمحة  الع و  املسا اة 
 األكثر تضّررا، م   مّهها:حلماية األاواو  ثصاء الّصتاعات املسّلاة  اليت يعّ  األاواو فيها 

 الصهي ع  قتل األاواو يف احلرا: -1
لقّ  قررت الوريعة لألاواو يف احلر ا كل ما حّققته للصساء م  احلماية بع م قتلهم، بل إن ّ لألاواو   عا 

و ، فق   اق الوقهاء على حترمي قتل األاوا15 فضل م  حيث  ّن سّصهم ال يسمح هلم مالبا باملواركة يف القتاو
                                                                                                                                                                                                            

م  امار  آثار على امل نيم، اهت   رجاو القانون إ   ر رة صيامة  ثيقة يف إاار القانون ال  يل العام بع  احلرا العاملية الثانية  ما  لوته  12
، مري  هنا مل تك  كافية فتوجت بإقرار الرب توكولم اإل افيم 1121حلماية السكان امل نيم  ثصاء احلر ا، فاعتم ت اتواقية جصي  الرابعة لعام 

 .10 ر: ا.خيل  مسعوا: محاية حقوق ال ول  ثصاء الصتاعات املسلاة بم الوريعة اإلسالمية  املواثيق ال  لية، ص. ان1177التواقيات جصي  

كتاا اإلمارة، باا بيان : صايح مسلم،  ، مسلم070ص 9كتاا الوهااات، باا بلوغ ال بيان  شهاااهتم، ج  : صايح البىاري،البىاري13
 .1212ص 1س  البلوغ، ج

 .00ص 1، اار الوكر، اموق، جة الصيب اب  هوام: سري  14

ا.خيل  مسعوا: محاية حقوق ال ول  ثصاء الصتاعات املسلاة بم ، 177ا. إحسان اهلص ي،  حكام احلرا  السالم يف ا لة اإلسالم، ص 15
 .10الوريعة اإلسالمية  املواثيق ال  لية، ص
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 ثصاء الّصتاعات املسّلاة  ع م التعّرذ هلم ااملا  هنم مل يواركوا يف عمل ع ائي    املسلمم.  م  الص وص 
 ال الة على حترمي قتل األاواو يف احلر ا ما يلي: 

قتل  مقتولة، فأنكر رسوو اهلل  ح يث اب  عمر ر ي اهلل عصهما،  ن امر ة  ج ت يف بعض مغازي الصيب  -  
 .16الصساء  ال بيان يف احلرا

، فمررنا على امر ة مقتولة ق  اجتمق الصاس عليها، ع  حص لة الكاتب، قاو: مت نا مق رسوو اهلل  - ا
فأفرجوا له، فقاو: "ما كانت هذه تقاتل فيم  يقاتل"، ُث قاو لرجل: "ان لق إ   ال  ب  الولي ، فقل له: إّن 

 .17كرية  ال عسيوا" رسوو اهلل يأمرك  يقوو: ال تقتل ّ 
 الصهي ع  التوريق بم األاواو   سرهم يف احلرا: -0

 هبذا يتبم حرص الوريعة اإلسالمية على توفري احلماية اجلس ية لألاواو مبصق قتلهم، إك حرصت على  ن يوّفر هلم 
هم  بم آبائهم األم   األمان ليمارسوا حياهتم بوكل ابيعي بعي ا ع  اخلوي  الرهبة،  كل  مبصق التوريق بيص

: "م  فّرق بم الوال    ل ه، فّرق اهلل تعا  بيصه   ّمهاهتم  ك ي قرابتهم إن كانوا صغارا، ي ّو على كل  قوله 
 .18 بم  حّبته يوم القيامة"

 م  هصا يتبّم  ن اإلسالم حيرص على توفري احلماية الصوسية  األنس العااوي الذي ال يتوفر إال اا ل األسرة، فياّرم  
 .19التوريق بم األاواو   سرهم  ثصاء احلر ا

 

 المبحث الثالث: حماية الطفل من االستغالل الجسدي

                                                           
..مسلم: صايح مسلم، كتاا اجلهاا  السري، 0391 بيان يف احلرا، رقم البىاري: صايح البىاري، يف كتاا اجلهاا  السري، باا قتل ال 16

 .1722باا حترمي قتل الصساء  ال بيان يف احلرا، رقم 

. الصسائي: السص  الكرب ، كتاا السري، باا 0320اب  ماجه: سص  اب  ماجه، كتاا اجلهاا، باا الغارة  بيان قتل الصساء  ال بيان، رقم  17
 .230، ص0320.  صااه األلباين يف صايح سص  اب  ماجه،رقم احل يث 3971قتل العسي ، رقم 

 هو َفِعيٌل مبْعىَن فاِعٍل كَعِليٍم ِمْ  َعَسَ  له : ِإك َعِمَل له  َ  َفِعيٌل مبْعىَن َمْوُعوٍو كَأِسرٍي م  َعَسَوه : ِإكا "العسي : قاو صاحب تاج العر س: 
 اأَلِسيُ   " ُعَلماُء  ُ َسراُء  يف احَلِ يِث : " ال تَعْقتُعُلوا عِسيواً  ال َ ِسيواً  : فُعَعالَء على الِقياِس يف الَوْجهْمِ َنو قَعْوهِلماْسَتْىَ َمه كما تَعَق هم  اعه على 

 ."... ان ر: التبي ي: تاج العر س، حري العم، مااة: عس : العْبُ   قيَل : هو الوهْيُخ الواين  ِقيَل : ُكلُّىاِاٍم َعِسي ٌ 

 ،  قاو حس  مريب.917ص 0ج كبري،الرتمذي: اجلامق ال 18

  ما بع ها. 2ا. يسع  خملوي: محاية حقوق ال ول  ثصاء الّصتاعات املسلاة، ص 19
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التاريخ،  ال تصوّ  البورية عصه ما اامت على  جه  االستغالو بم بين اإلنسان سلوك ق مي، ميتّ  ق مه يف جذ ر
األرذ،  هو ت ّري نّ ات به الورائق السما ية،  جاءت مبصق استغالو اإلنسان أل يه اإلنسان.  ال ول بسبب  عوه 

 جانب اجلس ي  صغر سّصه  قلة  ربته يف احلياة ق  يتعّرذ إ  نوعم م   نوا، االستغالو؛  ح مها يتمّثل يف استغالله يف
العمل  الكسب،  كل  بتكليوه بأعماو ق  ترهقه جس يا،    تلاق به  مرا ا ع ي ة    ق  تؤّاي به إ   مراذ متمصة   حيانا 

 تؤّاي به إ  اهلالك بسبب ال ر ي القاسية  املمارسات الالإنسانية  ّ ه. 

ل بو رته ق  يثق فيم  هم  كرب مصه سّصا  الوكل الثاين م   شكاو االستغالو اجلس ي لل ول هو طاو اجلصس، فال و
فيستسلم لبعض مقرتحاهتم برباءته،  إكا به جي  نوسه بم كئاا بورية معّر ا لالستجابة إ  إشبا، نت اهتم، مبا ال ي يقه نوسيا 

اع ،  ال جس يا،  البعض اآل ر م  األاواو ق  يكرهون على ممارسة كل  يف إاار البغاء، فيكون استغالهلم بوكل مض
 جصسيا  ماّايا يف نوس الوقت.

 كّل هذه األنوا، م  املمارسات على جس  ال ّول حمّرمة،  مرت الوريعة باجتصاهبا  ع م االقرتاا إليها، حواظا على 
 هذا املىلوق الذي إن ه رت كرامته، فق  ه رت كرامة اإلنسانية اعاء،  هذا ما سيتبم لصا م   الو ما يلي.

 ايته من االستغالل في مجال العملالمطلب األول: حم

إن عمالة األاواو قضية م  القضايا االقت ااية  االجتماعية املعاصرة،  إك هصاك يف العامل ما يقّ ر مبئات املاليم م  
تل  ال  و األاواو يتّم استغالهلم يف مي ان العمل يف خمتل   َناء العامل،  اجلميق شركاء يف هذه اجلرمية  ّ  اإلنسانية، إك ال خت

 املتقّ مة ع  ال  و الصامية إال يف حجم املوكلة  م   انتوارها.

 اإلسالم بريء م  هذا الت ّري، إك هنى ع  استى ام األاواو قبل بلومهم سّصا معيصة حواظا عليهم،  حىت يتوّرموا 
م يف طتمعهم. ي و على كل  استقراء لواجب اكتساا الرتبية الالزمة اليت ستأهلهم ليصوأ ا نوأة صاحلة يكونون  فرااا صاحل

األاواو م  األعماو اليت    صاابه م  بع ه، حيث مصق  ن وص الوريعة املتعّلقة بال ول،  ما كان عليه عمل الرسوو 
تووق مستواهم  ال ت يقها  جسااهم،  مسح هلم بالقيام ببعض املهام البسي ة اليت ال تعيق منّوهم اجلس ي  ال الصوسي، بل 

  ّرهبم على حتّمل املسؤ لية،  هذا بيان كل :ت

م  التجصي   اللااق جبيش املسلمم، ل غرهم يف  قّ ة عب  اهلل ب  عمر  مريه م  ال اابة الذي  مصعهم الصيب  -1
مخس عورة سصة كاّ   اىن لذل ، فع  اب  عمر ر ي اهلل عصهما، قاو: "عر ين  كل  الوقت، حيث حّ ا الصيب 

م  ح  يف القتاو،   نا اب   ربق عورة سصة فلم جيتين،  عر ين يوم اخلص ق   نا اب  مخس عورة سصة يو  رسوو اهلل 
حيّ ا م   الله س  توغيل ال ول، ميك  االجتهاا يف التيااة فيه إ  مثان عورة سصة  .  هذا نص مصه 20فأجازين"

العمل،  هبذا نر   ن الوريعة مل ترتك عمل حسب نو، العمل  مت ّلباته اجلس ية  الوكرية، مما ي  ل يف مؤهالت 
 األاواو ب  ن قيوا، بل ب  ت بسّ  احلّ  األاىن لعمل ال ّول.

                                                           
 .1212ص 1. مسلم: صايح مسلم: ج070ص 9البىاري: صايح البىاري، ج 20
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يوم  ح  نورا م  األاواو ل غر سّصهم كأسامة ب  زي ،   الرباء ب  عازا،  زي  اب  األرقم،  زي  ب  ثابت،  تكليوه  -0
؛ فالذي  مل يؤكن هلم يف اخلر ج مق اجليش كّلووا 21حبراسة الذراري  الصساء بامل يصة املصّورة، بع   ر جه للقتاو يف  ح 

م اجلس ية  العقلية.  يف هذا توجيق هلم على حتّمل املسؤ لية  لك  مبا بأعماو   ر  اا ل البالا، مبا يتصاسب  ق راهت
يق ر ن عليه،  هذا ي ّو على جواز استى ام ال ول يف األشغاو املصتلية املىتلوة اجلوانب ا ن تعريض صّاته إ  

يكون تكليوه  حيانا ميّثل جتءا  اخل ر،  ا ن إرهاقه  شغله ع  املهّمة األساسية ل يه املتمثّلة يف الرتبية  التعليم، بل ق 
 م  الرتبية على حتّمل املسؤ لية يف بعض اجلوانب اليت مييل إليها  يتقصها.

 المطلب الثاني: حمايته من االستغالل الجنسي

 الفرع األول: حمايته قبل سن المراهقة

سية ال ول  يؤّاي به إ  عامل الركيلة يعترب هذا الصو، م  االستغالو م   شّ   نوا، االستغالو، إك يؤّاي إ  حت يم نو 
 الّتوسخ  االَنالو اخللقي،  ي صق مصه إنسانا طرما  معت يا بأمّت املقاييس؛ فق   ثبتت الّ راسات  ّن األشىاص الذي  تعّر وا يف 

م يكرب ن، صغرهم  يف زمان اوولتهم إ  التارش  االستغالو اجلصسي ي فعهم كل  مستقبال إ  ارتكاا  ف ق اجلرائم ح
 .22ب افق اآلثار السلبية اليت بقيت خمتّنة يف  عماق ك اهتم، مما مورس عليهم  هم صغار

 حواظا مصها على حّق ال ول يف احلماية م  ايق ما ميّس بكرامته، فق    عت الوريعة عّ ة  حكام، تعترب كالواقي  
ستغالو،  ثصاء هذه الورتة احلّساسة م  عمره،  تتمثل تل  لل ول م   قوعه     قو، مريه فيما يؤّاي إ  هذا الصو، م  اال

األحكام يف الصهي ع  نور الواحوة بم املؤمصم مبىتل  األشكاو، سواء باال تالط املوضي إليها     سائل ال عاية كاألفالم 
ريها مما صار يلتقي عليه الصاس  ال ور اهلاب ة  عرب الوسائل احل يثة كالوبكة العصكبوتية عرب  سائط التواصل االجتماعي،  م

نْعَيا َ اآْلِ رَةِ م  ا ن سابق إنذار. قاو تعا :  َ اللهُه  ِإنه الهِذيَ  حيُِبُّوَن َ ْن َتِويَق اْلَواِحَوُة يف الهِذيَ  آَمُصوا هَلُْم َعَذاٌا  َلِيٌم يف ال ُّ
َ اَل [.  مصه كذل  الصهي ع  قربان  ّي فعل يقّرا م  ارتكاا فاحوة التنا، يف قوله تعا : 11]الصور: يَعْعَلُم َ  َنْعُتْم اَل تَعْعَلُمونَ 

[،   مصه األمر بغّض الب ر  حوظ الورج م  ايق احملّرمات، قاو تعا : 10]إلسراء: تَعْقَربُوا التِّنَا ِإنهُه َكاَن فَاِحَوًة َ َساَء َسِبياًل 
 ا ِمْ   َْبَ ارِِهْم َ حَيَْو ُوا فُعُر َجُهْم َكِلَ  َ زَْكى هَلُْم ِإنه اللهَه َ ِبرٌي مبَا َيْ صَعُعونَ ُقْل لِْلُمْؤِمِصَم يَعُغضُّو :[،  هذا األمر يومل 12]الصور

الكبري  الّ غري معا، فكما حيرم على لكبري  ن يص ر إ  عورة ال غري، حيرم على الّ غري الّص ر إ  عورة الكبري.  ق  حرص 
الم على تثقي  ال ول  تعليمه اآلااا قبل  ن يكرب، حىت ال يقق يف احمل ور، فأمر القرآن الكرمي األ لياء برتبية   الاهم اإلس

مر بالتوريق بم األ الا يف املضجق، حم يبلغوا س  على االستئذان،  ع م ال  وو على الكبار يف مري الصوم، كما  
                                                           

 .213ص 12عالء ال ي  اهلص ي، كصت العماو يف سص  األقواو األفعاو، ج 21

. اب  القيم: حتوة املوا ا بأحكام 197.  حسب اهلل:  صوو التوريق اإلسالمي، ص799، ص0الترقا: الوقه اإلسالمي يف ثوبه اجل ي ، ج22
 .023، ص19.  املوسوعة العربية العاملية، ج 17. مسارة  آ ر ن: سيكولوجية ال وولة، ص 091املولوا، ص
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ر، م   جل مراعاة حق ال ول يف الرتبية احلسصة  ع م تعريضه إ   ي موق  م  شأنه ، كل هذه األحكام جاء هبا الو23التمييت
يَا  َيعَُّها الهِذيَ  آَمُصوا لَِيْسَتْأِكْنُكُم الهِذيَ  َمَلَكْت  مَْيَانُُكْم  ن يتسبب يف استغالله جصسيا      القيا، قبل سّ  املراهقة، قاو تعا : 

ُلُغوا  ِ  َصاَلِة اْلِعَواِء َثاَلُث احْلُُلَم ِمْصُكْم َثاَلَث َمرهاٍت ِمْ  قَعْبِل َصاَلِة اْلَوْجِر َ ِحَم َتَضُعوَن ثَِياَبُكْم ِمَ  ال هِهريَِة َ ِمْ  بَععْ َ الهِذيَ  ملَْ يَعبعْ
ُ اللهُه َلُكُم اآْليَاِت َ اللهُه َعِليٌم َعْورَاٍت َلُكْم لَْيَس َعَلْيُكْم َ اَل َعَلْيِهْم ُجَصاٌح بَعْعَ ُه ه َاوهاُفوَن َعَلْيُكْم بَعْعضُ  ُكْم َعَلى بَعْعٍض َكَذِلَ  يُعبَعمِّ

 .24[93]الصور: َحِكيم

 الفرع الثاني: حمايته من االستغالل أثناء سن المراهقة

فالوتاة تلتتم يف هذه الورتة م  العمر يورتذ  ن يكون ال ول ملّما بأهم األحكام الورعية اليت ختّ ه ألنه صار مكّلوا،  
بتعاليم الور، احلصيووال تب ي زيصتها إال ما ظهر مصها،  ال تت ّري إال مبا  باحه هلا الور، يف خمتل  جوانب حياهتا اخلاصة، كما 
  ن الوىت عليه  ن يتقي اهلل تعا   يغّض ارفه ع  الص ر إ  احملّرمات   ن يلتتم ح  ا اآلااا اإلسالمية،  كالمها عليه  ن يعري
ح  اه جتاه اآل ر،  فق التعاليم اإلسالمية، فاإلسالم ي عو إ  تربية األجياو على  ساس التقو   اإلميان  الوضيلة  العوة 

  احلياء،  ُثّ يرتكهم إ   مائرهم ليعيووا  فق العالقات االجتماعية عص  املسلمم.

تغالو املراهقم بتت يج الوتاة رمما عصها م   جل م لاة  م   هّم املسائل اليت ّ ك  عليها الور، يف هذا املو و،، ع م اس
 ماّاية،    استغالهلم م  اري آ ري  يف جتارة الوسق  البغاء.

 البند األول: حماية األطفال المراهقين من اإلكراه على البغاء:

انتورت فيه ظاهرة السياحة  إن املتاجرة باألعراذ  إرمام املراهقم م  الوتيات، بل حىت م  الوتيان يف هذا الع ر الذي
اجلصسية،  مر يص   له جبم البورية، يف األمم املتىلوة    املتقّ مة على السواء، لق  استوالت هذه ال اهرة حىت تكّونت 
 شبكات ا لية تتاجر يف البغاء مبىتل   شكاله، حتت م اء حيل كثرية،  العامل كّله يواه  ما حي ث ا ن  ن حيّرك له ساكصا.

سالم ق  جاء بأحكام صارمة يف هذا املو و، م    و يوم فبم  ّن هذه املمارسات مرفو ة، ألهّنا استغالو فاحش  اإل
 َ اَل ُتْكرُِهوا فَعتَعَياِتُكْم َعَلى اْلِبَغاِء ِإْن  ََرْاَن حَتَ ًُّصا لَِتْبتَعُغوا َعَرذَ ألجساا ال وولة الربيئة اليت ال متل  حوال  ال قوة، قاو تعا : 

نْعَيا َ َمْ  يُْكرِْهُه ه فَِإنه اللهَه ِمْ  بَعْعِ  ِإْكرَاِهِه ه َمُووٌر َرِحيمٌ   اقعا عص  العرا  هو  ن يكره  يفاآلية حتك[، 11]الصور: احْلََياِة ال ُّ

                                                           
بق سصم،  ا ربوهم عليها  هم  بصاء عور،  فرقوا بيصهم يف املضاجق". ر اه  مح    بو اا ا ح يث: "مر ا   الاكم بال الة  هم  بصاء س 23

 الرتمذي  اشتهر عص  احمل ثم  الوقهاء،  احتجوا به،  شهرته كافية،  احل يث صااه الرتمذي يف بعض الصسخ  قاو: "العمل عليه عص   هل 
 .000ص 1، ج013  027أللباين: إر اء الغليل، احل يث رقم: العلم"،  صااه األلباين. ان ر: حمم  ن ر ال ي  ا

.  مسارة  آ ر ن: سيكولوجية ال وولة، 197.  حسب اهلل:  صوو التوريق اإلسالمي، ص091اب  القيم: حتوة املوا ا بأحكام املولوا، ص 24
 .17ص 
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احلياة ال نيا م   هذا املصكر،   خبهم على ابتغاء عرذ ع كسبها، فصهى الذي  يكرهون فتياهتم   يف   مته على البغاء امعا السيّ 
   ع  املكرهات باملغورة  الرمحة بع  اإلكراه الذي ال ي  هل  فيه.، هذا الوجه اخلبيث

 م  هصا تعترب املتاجرة بأعراذ األاواو بصات  بصم م   كرب الكبائر ألّن األاواو هم مستقبل البورية ،  ما يصجّر عصه م  
ريئة،  هو م  اإلفساا يف األرذ الذي توّع  اإلسالم مرتكبيه بأشّ   نوا، ماو يعترب سات، ألنّه استغالو فاحش ل وولة ب

َا َجتَاُء الهِذيَ  حُيَارِبُوَن اللهَه َ َرُسوَلُه َ َيْسَعْوَن يف اأْلَْرِذ َفَساًاا َ ْن يُعَقتعهُلوا َ ْ  ُيَ له العقوبة، قاو تعا :  ُبوا َ ْ  تُعَق هَق  َْيِ يِهْم ِإمنه
نْعَيا َ هَلُْم يف اآْلِ رَِة َعَذاٌا َعِ يمٌ َ  َْرُجلُ  َوْوا ِمَ  اأْلَْرِذ َكِلَ  هَلُْم ِ ْتٌي يف ال ُّ ِإاله الهِذيَ  تَابُوا ِمْ  قَعْبِل َ ْن  ،ُهْم ِمْ  ِ اَلٍي  َْ  يُعصعْ

 [.12-11]املائ ة: 12تَعْقِ ُر ا َعَلْيِهْم فَاْعَلُموا َ نه اللهَه َمُووٌر َرِحيٌم 

يه فإن ا ت اي األاواو  استغالهلم جصسيا  بوق االستغالو، ُث قتلهم  رميهم يف  كياس بالستيكية،    افصهم  عل
إلبعااهم ع  األن ار  التسرت على اجلرمية يع  م  اإلفساا يف األرذ، ي بق على مرتكبه حّ  احلرابة، م  اقا هلذا الصص 

ليه إال  ن يراجق عقله  ايصه، ألّن التسرّت  راء حقوق اإلنسان باال، فما معىن القرآين.  إن كّل م  يعترب هذا احلكم قاس، ما ع
كل   اإلنسانية خت ش يف كرامتها  مهّ اة يف  جواها بسبب تل  األفعاو املويصة. فمب   ال فا، ع  حق اإلنسان يقتضي مّصا  

ة على  صل كل  اإلنسان  ال  هو كل  املىلوق الت بيق حبتم ملا جاء يف الوريعة اإلسالمية م   حكام م  شأهنا احملاف 
 الضعي ؛ إنه ال ول.

 البند الثاني: حماية البنت من اإلكراه على الزواج

إّن هذا الت ّري رمم ا تالفه عما سبق، إال  نه ال خيوى ما فيه م  األ رار على تل  الوتاة اليت مت إكراهها على ز اج، 
 لّيها،  مبا  ن اإلسالم اي  يكول كرامة ال ول  املر ة معا، فق  اجتمق للبصت حقان يف هذه مقابل م لاة انيوية يستوي  مصها 

املسألة؛ حّقها م  جهة ال وولة حبيث ال جيوز للويل  ن يت ّري يف شؤ هنا املالية إال مبوورهتا  مبا خي م م لاتها، فم  األ   
 موقوها فيه  ملى م  املاّاة  املاو، بل هو م   عت ما متل  الوتاة.  ن يت ّري بصوس الوكل  مبوورهتا يف ز اجها الذي يعترب

 م  جهة   ر  هلا حق األنوثة  املر ة اليت كّرمها اإلسالم  مصق استغالهلا م  ايق اجلوانب    التعّ ي على رمبتها يف  مورها 
سالم هذا الصو، م  الت ّري الذي تقوم به بعض اخلاّصة مبا فيها عق  الت اج الذي يرسم هلا مالمح مستقبلها.  لذل  مصق اإل

 األسر جهال بأحكام اإلسالم، فريممون بصاهتم على الت اج كرها،  اإلسالم بريء م  كل .

م  مثل هذا الت اج  جعل األمر للبصت إن شاءت  جازت ما فعله  لّيها،  إن شاءت مل جتته فياكم  فق  مصق الرسوو 
حم قرر ا  ن عق  الت اج إكا  كرهت البصت عليه فاس   مري صايح،  هو 25إليه اهور الوقهاءعليه بالب الن،  هذا ما كهب 

، فال جيوز  ن تتّ ج البصت البكر البالغة إال بر اها، فإكا تت جت بغري ر اها فس  الر ي الراجح ألنه موافق حلكم رسوو اهلل 

                                                           
. التوتازاين: 97ص 0ش: فتح العلي املال : ج، علي172-101ص 0. ال سوقي: حاشية ال سوقي، ج021ص 7مال : امل  نة الكرب ، ج 25

 . 211ص 7التلويح إ  كو  حقائق التصقيح.اب  ق امى: املغين: ج
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 ن جارية  تت الصيب  ماب عليه آثار شرعية؛ فق  ر ي ع  اب  عباس عق  نكاحها،  العق  مري ال زم بع  ز او اإلكراه  ال ترتت
 فذكرت  ّن  باها زّ جها  هي كارهة، فىرّيها الصيب.26 

  

                                                           
،  اب  ماجه، كتاا الصكاح، باا م  زّ ج ابصته  هي 0210  رجه  بو اا ا يف كتاا الصكاح، باا يف البكر يت جها  بوها  ال يستأمرها، رقم: 26

 .1379كارهة، رقم: 
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 خاتمـــة

بع  هذه اإلااللة املوجتة على األحكام املتعّلقة حبماية ال ول، يتبّم لصا  ن الوريعة اإلسالمية ي ها بيضاء مما تعاين مصه 
ألهنا جاءت بتوريق صاحل لكل زمان  مكان، كولت به حق ال ول يف احلماية م  كل ما م  شأنه  ن يلاق به  ررا ال وولة، 

يف نوسه    ماله    عر ه، فلو ر عيت تل  األحكام    ذت بعم االعتبار لتمتق األاواو حبياة  فضل م   جل مستقبل 
  اع . يتبم لصا كل  مما يلي:

وريعة اإلسالمية، فق  جاءت م   جل احملاف ة عليه، فكولت له ايق احلقوق اليت تساع ه الصسل م   هم مقاص  ال -
 على احلياة اآلمصة املستقرة،  حتميه م  كل اعت اء  تبع ه ع  كل اآلفات.

م    ائص شريعة اإلسالم العموم،  كوهنا صاحلة لكّل زمان  مكان، فال ول حم  ّفرت له احلماية  احلوظ، امتّ   -
احلوظ ليومل ايق مصاحي حياته اخلاّصة؛ فكل ما ق  ميّس به م  حيث الكليات اخلمس املتمثلة يف حوظ  كل 

 ال ي   الصوس  الصسب  العقل  املاو، شر، اإلسالم م  األحكام ما يكولها له  جواا  ع ما.
ها، هو حوظ الصوس،   و حق لل ول حقه يف احلياة، ألن الوريعة م   هم مقاص ها، اليت جاءت م   جل حتقيق -

 الصوس هو اإلنسان،  حو ه ال يتاقق م  ا ن حوظ  رعاية نسله، الذي يبت ئ م  ن وة ُث م  علقة ُث م  مضغة، 
  م  حق احلياة املور ، جاء حترمي اإلجهاذ.

ر ا الوريعة اإلسالمية ملّا جاءت رمحة للعاملم،   عت األحكام  القواع  اليت حتمي تل  الوئة م   يالت احل -
 الصتاعات املسّلاة، األمر الذي سار على مصواله القانون ال  يل جبملة م  االتواقيات اخلاّصة حبماية األاواو  ثصاء هذه 

 الصتاعات.
كّل األنوا، م  املمارسات على جس  ال ّول حمّرمة،  مرت الوريعة باجتصاهبا  ع م االقرتاا إليها، حواظا على هذا  -

 رامته، فق  ه رت كرامة اإلنسانية اعاء.املىلوق الذي إن ه رت ك
إن ا ت اي األاواو  استغالهلم جصسيا  بوق االستغالو، ُث قتلهم  رميهم يف  كياس بالستيكية،    افصهم إلبعااهم  -

ع  األن ار  التسرت على اجلرمية يع  م  اإلفساا يف األرذ، ي بق على مرتكبه حّ  احلرابة، م  اقا للص وص القرآنية 
 لة على كل .ال ا
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