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 ميــقدت

وذَّباهللَّمنَّشرورَََّّـّتغفره،َّونعـهَّونسـتعينـدهَّونسـدَّهللَّنحمـالحمَّإن َّ

َّله،َّومْنَّيضلْلََّّـا.َّمْنَّيهــيئاتَّأعمالنـناَّومنَّسـأنفس دهَّاهللَّفالَّمضل 

لَّـهَّإالَّاهللَّوحـهدَّأنَّالَّإلَّـه.َّوأشـلَّفالَّهاديََّّ هدََّّـه،َّوأشـدهَّالَّشريكَّ

قَّليظهرهَّعلىََّّــدىَّودينَّالحـلهَّبالهـوله،َّأرسـدهَّورسـدًاَّعبـمحمََّّأن َّ

َّافرون.َّـهَّولوَّكرهَّالكـدينَّكلـالَّ

 . ٱٍَّّ   ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي  ىي مي  خي حي  جي  يه  ُّٱ

  خن   حن    جن   يم   ىم   مم   خم   حم   جم   يل   ىل   مل   خل ُّٱ
   ٰر    ٰذ   يي ىي  مي   خي    حي    جي    يه   ىه مه  جه   ين   ىن    من
 . َّ ٌّ ٰى 

 هب   مب    خب   حب   جب   هئ   مئ   خئ   حئ   جئ   يي   ىي ُّٱ
 .َّ مخ  جخ  مح  جح   مج  حج  مث  هت  مت  خت   حت  جت

َّد،ََّّــاَّبعـأم َّ

يفهذاََّّ األيفََّّبحثََّّالكتابَّ علىَّ عليهمََّّلََّّـاطفَّالعدوانَّ واالعتداءَّ

الدركََّّ إلىَّهذاَّ الماديةَّ الحضارةَّ نفسـيًاَّوجسـميًاَّوجنسـيًاَّوانزالقَّ

المتعة عنَّ بحثًاَّ َّالبهيميَّ منَََّّّ اإلسـالمَّ موقفَّ ويوضحَّ واللذة،َّ
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الَّ وتوجيهَّ ورعايتهمَّ َّناألطفالَّ َّ َّملسو هيلع هللا ىلصبي  هبم،َََّّّ والتوصيةَّ لرعايتهمَّ

َّمظلوماتَّوكانتََّّويخصَّمنهمََّّ حقوقهمَّمهدورة،ََّّالبناتَّاللوايتَّكن 

َّوكذلكَّاأليتام.َّوواجبَّالوالدينَّتجاههم.َّ

منازلََّّ وأنـزلهَّ لـهَّ وغفرَّ اهللَّ رحمهَّ الوالدَّ سـيديَّ كـانَّ وقــدَّ

أ قـدَّ للطبـعَّمنَّسـنوات،َّولمالصديقينَّ الكتـابَّ َّهــذاَّ لهَََّّّعــد  ُيفسحَّ

الكتا مراجعةَّ فأكملتَّ حيـاته.َّ يفَّ ليخرجهَّ األجلَّ وتجهيزيفَّ ََّّهبَّ

َّللطباعة.َّ

رشََّّاهللََّّألـنس يلهمناَّ ينفعناَّدناَََّّـّأنَّ ماَّ يعلمناَّ بماََََّّّّوأنَّ ينفعناَّ وأنَّ

َّعلمناَّوآخرَّدعواناَّأنَّالحمدَّهللَّربَّالعالمين.

َّوصلىَّاهللَّعلىَّسيدناَّمحمدَّوآلـهَّوسلمَّتسليمًاَّكثيرًا.َّ

َّمحمدَّالصب ـاغلطفيَّبنَّكتبهَّ

َّهـ1440ََّّشــعبان05َّالرياضَّيفََّّ

َّم2019َََّّّنيســان10َّالموافقََّّ
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 مقدمـــة
 

احلمد هلل والصالة والسالم عىل سييند حم دمييد  سييوع اهلل وعييىل  ليي  

 دي حم بعي . أم.حمن إىل يوم الدين ي حمبعني هلم بإحسي والت أمجعيني وصحب 

الطفي الع  إن   يتجي دوان عىل  أمي ل  منهي ىل يف  كثرية  مي و   نو ده  ي حم سي حم 

الظل والتجي من  والرضب  وممحم سي م  الفواحي ويع  هي ة  مع  ؤالء  ي ش 

 ..  و ده موثقحم   حمءي حمع األبريي األطف

 رى: ي دوان أخي وان من العي حمك ألي وهن

إفس هي منهحم  فطرة  لرفقي حمد  بأن  رتكهم  األوالد  السي ؤالء  وء،  ي حمء 

 هم. حمة الضالع فنضلوهنم ويردوي دون أخالقهم، ولدعي فنفس

يق  إن   ال  الذي  برتبني األب  الرتبني وم  أوالده  اإلسي ة  أب  ي ة    المنة 

 ده أيضحم  ثم إىل جمتمع . ي   أوال  ثم ييسء إىل ولي  فسىل إيء ي يس

العقن  إن   الصحنحي غرس  يف  في دة  عىل  ي ة  واجب  أكرب  الطفل  س 

ومه مسي الوالدين  وكلكم  ي حم  »كلكم  اع  اهلل  يدي  بني  ذلك  عن  ؤوالن 

  «. مسؤوع عن  عنت 

 أعرف  جال  مثقفحم  سألت  مرة كنف أ ت ؟ 

وسعني محم  أعمل  بأوالدي  مهتم  أ حم  أطب  قحمع:  لنكو وا  حمء  ي العمل 

فنكي ومهندس سي ني  أثريحمء  هذا  ي فك  عداء.  ي و وا  ولكن  أ اد،  كام  حم وا 

 ذا األب إال  ي .. فام فعل ه  قهمالي كني مل يلتفت إىل دينهم وال إىل أخي املس
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سي أن س هلم  سي هل  والعني النبنل  ي لوك  بحمهللي حم   خسي امل  ألن    ؛حمذ  إذا  ر ي رء 

وخلقي دين كي    اخلي    حقي حمن  وي حمرس  كحم   أغنى  لو  ومن  العلامء  أكرب  من  حمن 

 األثريحمء.

  حم  فنيي وقد أعددت هذا البحث من سنوات ولييذا فقييد  بييدو األخبيي 

م واملهيي   متقدمة ولكنني أود أن أوكد أن  األمر متج   حو التزايد الفظنع.  

 واال عحمظ بواقع القوم هنحمك، والعحمقل من ا عظ بغريه.  قرير احلقنقة

حمء أمتييي ميين اخلطيير الكبييري ي نفنهحم أبة أحذ   ي وأحببت أن أكتب كلم

أو د عرضحم  لبعض محم وقفت علن  واطلعت علنيي  يف ي وس  ،الذي يتهددهحم

حممل ي الم العظنم يف التعي الصحف والكتب، ثم أذكر بعد ذلك هدي اإلس

أن يوفق املسلمني إىل األخذ بأسبحمب النجييحمة واهلل   مع األطفحمع. سحمئال  اهلل

 ويل التوفنق.
 

 في الصب يحمغكتب  دمد بن لط 

 هي 1429  صيفير 17الريحمض يف  

 م 2008  شيبحمط   24املوافق 
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 ارة اجلنســجت   

واحلس    ة من الرشفي د ظهرت مصطلححمت  دع عىل أعامع خحملني وق

  كثري من البالد الفقرية.حم ة اجلنس( التي  نترش يفي اإل سحمين مثل )جت

   :واهي فححم ي م (1)"ة املجتمعي جمل"و رشت 

ٍب ي ر بشكل مرعيي  نتشي   حم ة اجلنس(ي ديدة إىل أن  )جتي ر عحم يي ري  قي  ش

واإل ييحمال ال   و ي ذكيي مل أطفيييحمال  ميين الي نحم.  و شيي ي رق أسيي ي ويب شي يف جن

حمن ي ثييامين سيينوات،  تطييف ي  تجيحموز أعميحم  اجلمنع ي يف بعض األحنيي 

 حم ة.  ي وت الدعي الء بني ل عمي من قب بعضهم

أجل العبودييية   ة من الدوال ات مني ة ضئنلي رتى بعضهم بحفني ويش

 نة.ي نساجل

 دم؟ي ن املتقي ق يف الزمي ذا من الرقني وع: أين هي أق

ا احلكومي ر   مؤخي حمع  قرير   شي وق م إىل جلنيي ي ة، وقيي  ي ة النروجينيي ي ر  ة ي د 

 نة: ي ودية اجلنسي وع العبي دة حي م املتحي األم

ن  ي حمة يف سيي ي ون فتيي ي د عيين ملنيي ي حم ة يزييي ي ِذه التجي عيدد ضحيحميحم ه  إن  

حم هن  عييىل مميييحم سة ي راؤهن أو بيينعهن أو إجبيي ي إغيي  ير ي حمع، جييي ي األطفيي 

حم.ي حممل سي ف أ حيحمء العي حم ة يف خمتلي الدع  نوي 

 
 م(.23/1/1996هي )3/9/1416الصحمد  يف  118  العدد (1(
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يف حم ة  ي وذكر التقرير أن عدد الفتنحمت الاليت جيربن عىل ممحم سيية الدعيي 

 سنوات األخرية.يف ال ا  كولومبنحم ازداد كثري

 حمع. ي حمة يف سن األطفي ملنون فت وي  حددهن يف الربازيل بلغ ي ع وأن  

ألف دون سيين   800فتحمة، منهن    ويننددهن يف  حميال د بلغ ملي ع  ن  أو

 رة.ي حمدسة عشي الس

 حمع.ي ألف يف سن  األطف 300د بلغ ي ددهن يف اهلني ع وأن  

 ريال كحم.ي ني وسي ذا الوضع يف الفلبي وك

هبن أ حمس  من الفتنحمت يتحمجر   %30 بحم كوك أن  وقد أظهرت د اسة يف

 ت.وا حمي ني احلنون ال فرق بننهم وبي منحط 
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 وغذائيا وبالضرب جنسيا عدوان األهل على األطفال األبرياء

أن يقييوم األهييل بحمالعتييداء عييىل أوالدهييم جنسيينحم    يشء مذهل حقحم  

 اآلبحمء واألمهحمت. دون همي املعت والفظنع املدهش أن يكون

ني ي أن زوجييني أمريكنيي   (1)القطرييية  "ةي الراييي "رت جريييدة  ي د  شي فق

 قحملت:والدمهحم ون حم عىل أي ديحمن جنسي يعت

]أعلن مصييد  قضييحمئي أن زوجييني ميين شيينكحمغو بوالييية إيلننييوي  

داء جنسيين حم عييىل أوالدمهييحم األ بعيية و ييديرهم ي األمريكنة أ دينييحم بحمالعتيي 

شنكحمغو "  حنفةوإطعحممهم جرذا  حم مقلنة ورصاصري مسلوقة.  و قلت ص

األوالد هم: صييبي يف اخلحممسيية ميين   أحد القضحمة قول : إن  عن    " ريبنون

أ  غموا عىل ممحم سيية   حم  عحمم  12و    11و    10ال فتنحمت أعام هن  لعمر وثالا

 احلقيين  بواسييطة  أوالدمهييحم   ييد ان  الوالدان  وكحمن  .اجلنس مع والدهيم .

س سيينوات بييني الكوكحميني، واسييتمرت فييرتة  عييذيب األوالد  يي   بامدة

 م[.1994م و1989

ألنس هيذان الوالدان أحيط ميين احلنيييوا حمت التييي  رعييى أوالدهييحم 

 و دافع عنهم؟

    *           *        * 

 
 م(.8/2/1996هي )19/9/1416( العدد الصحمد  يف 1(
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فنييديو وهييي ئائييط    (1)وتي الم امليي ي ل محم يعرف بأفي ذا القبني ومن ه

وام ممن  ر كب ي أع  10و  13حمع  رتاوح أعام هم بني  ي حمهد أطفي حتوي مش

ل هبييم يف عملنييحمت ي ، والتمثنيي حم نحم  ي القنحم  وإ سيي ي نعحمء أخي شبحقهم جرائم  

بحمت أيييدي جالدهيييم ميين العصييحم  روعة قبييل أن يقتلييوا عييىلي حمدية ميي ي س

 الداعرة.

و بحمع هذه األفالم يف أو بحم وأمريكييحم الشيياملنة بأسييعحم  غحملنيية  صييل 

وهي قحمئمة عييىل العنييف واجليينس،  ،ملنحم  دوال  33مبنعحمهتحم السنوية إىل 

وفنهييحم أفييالم ألطفييحمع   ،يطحملنييحم سييوق هييذه األفييالم القييذ ة زدهر يف إو

ويف  ،ني من مواقع الكوا المهرب أجحم بإيطحملنني من اجلنسني، وألطفحمع 

وبعييض دوع أو بييحم الرشييقنة وعييىل   ،مقدمتهحم حرب البوسنة واهلرسييك

 ،حنييث يبييحمع أولئييك األطفييحمع لتجييحم  الييرق  ،األخص ألبحم نحم و ومحم نييحم

اإليطحملنيية السييتهدامهم يف أعييامع الييدعحم ة هيربوهنم إىل داخل األ ايض 

حمهد فحمضحة هلم مع بعد  صوير عدد كبري من األفالم وإصدا  جمالت ملش

 بحملغني.

ركز املكلف إجراء حتقنق يف السوق اإليطحملنة املن من  وويروي املحقق

أن  األطفييحمع رق األوسييط  ي الدولنيية للشيي   (نفسالنو ن)حمبة عن منظمة  ي  ن

 

 م(11/2/1996)ي  هي23/9/1416حمد  يف  العيدد الصي  "جريدة الرشيق األوسيط"(  1(

ولنيية  ييوزع هييذه  قرير ملراسلهحم من منال و االيطحملنة يتحييدال فنيي  عيين شييبكة د

 األفالم.
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فالم يسهرون للعمل أيحممحم  بأكملهحم يف ظروف من املستهدمني يف هذه األ

 ..تالكحممرياالقسوة البحملغة أمحمم 

 نتهي عحمدة بمشحمهد سحمدية مروعة للتعييذيب احلقنقي  م املوتن  أفالإ

هم سن العرشة أعوام.ي حمء ألطفحمع مل  تعي ة الدمي وإ اق  د أعام  

نامئنة بييل هييي مشييحمهد فعلنيية نومثل هذه اجلييرائم لنسييت حيينال سيي 

سييكحمكني، وعييدوان عييىل ت متثنل و عذيب وقتل بييتالت حييحمدة ولعملنحم

وت بسبب  رسب كمنيية كبييرية ميين يفيض إىل املاألعضحمء احلسحمسة وهذا  

 الدم.

حمع يف إيطحملنييحم ومعظييم ي ة  بيي ي الم املروعيي ي ذه األفي ه  ف أن  ي ومن املؤس

إال   .ة حتت طحمئلة عقوبحمت  رتاوح شدهتحم بني بلد و خر .ي دوع األو بني ال

 وق محم  زاع  توسع وفقحم  ملنظمة )النو نسنف(.أن  لك الس

 كيية ا حييد  إىل هييذه الداإل سحمن املعحمرص    : محم كنت أ صو  أن  وعي أق

 أال يستحي  جييحمع السنحمسيية يف أو بييحم    .واإلحسحمساملنحطة من الشعو   

زي ي حممت املهي ذا املوقف الصي ن هحمب مي ون اإل هي حم الذين هيحممجي وأمريك

أطفييحمع  تطفييون وي شييرتون   ؟  عةي ة البشي نذه اهلمجي و   من هي الذي يقف

عد أن يمثل هبييم، تلون بثم يق  ،ز حم معهمي واط والي ح ألوان اللي ملام سة أقب

 .حمع و روج جتحم هتحمي الم  بي ويسجل ذلك كل  يف أف

 ون ي زة ويصمي ة وغي يف الضف طننننيي ني الفلسي حمومي إهنم يدينون املق
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مع الدولنة بشييجب هييذا مقحمومتهم بحمإل هحمب و طوع ألسنتهم يف املجحم

وأخييرجهم بلدهم    ل  ي دو احتي حمومة لعي إ   مق  .اإل هحمب ولنس بإ هحمب .

 ذ ة!! ي نة القي ذه الوحشي ون هي وال يدين  هم. هم وهدم ديحم من دو

 ؟حمني وق اإل سي أين منظامت حق

 جيب أن  صحمن؟ التي هذا الطفل الربيء ألنس ل  حقوق اإل سحمن

ن  حييوايل ملنييوين طفييل يف أ  (1)"جريدة الرشييق األوسييط"وذكرت  

 ،رة يتعرضييون إليييذاء والييدهيمي  وسنحم ال  تجحموز أعام هم الرابعة عشيي 

ذكيير الطبنييب ألفييحم طفييل.  و  ميينهم  ينتحيير و  .منهم حتفهم  %15قى  ويل

السكوت عن اجلييرائم البشييعة التييي ال جيوز  املهتص بحمألطفحمع هنحمك أ    

ن صييبنة يف وحتدال الطبنييب عيي ير كبهحم اآلبحمء واألمهحمت بحق أطفحمهلم.  

الثحممنة من عمرهحم رضهبحم أبوهحم بحملبلطة عىل  أسهحم يف أثنحمء شجحم  مع أمهحم 

حم.التي أصنب بقنييت قد شفنت األم لكن الطفليية و ت بحملبلطة يف كتفهحم أيض 

شهو  يف املستشفى وأ جريت هلحم عدة عملنحمت يف الييدمحمغ.  وجييرت عدة  

وام.  ي ة أعيي دة عرشيي ي دحمكمة األب املهمو  وصد  علن  احلكم بحملسجن م

 حمة.ي ذا إن كتبت هلحم احلني ه ،حمي هل مستقبلال الطفلة وبقنت 

عام  حدال للطفل، لدين ال يقوالن احلقنقة الوان  ذا الطبنب أي وذكر ه

 وذكر بعض األمثلة:

 

 م(.27/2/1996هي )8/10/1416العدد الصحمد  يف  (1(
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وذكرت أ م   أ   سييقط ميين    ،يف ححملة إغامء مستمر   جحمءت امرأة بصبي •

كبييد والطحييحمع  وجود إصحمبحمت يف اللكن لدى فحص   بني     ،الكريس

 ولنس لسقوط  من الكريس.  ،بسبب االعتداء علن  بحملرضب

 أس ، فزعمت لرابعة من العمر مصحمٍب يف وجحمءت امرأة مع صبيٍّ يف ا •

حم  بييني فيينام بعييد أهنيي لكن  . وزحلق وا  طم  أس  ببطحم ية التدفئيةأ    

وهييي خممييو ة  ة األطفييحمعي  وضيي  ة وجييحمءت إىل ي نميي ول كحم ييت يف 

فلام وصلت إىل البنت طلب منهحم ابنهييحم أن لبنت،  إىل ا  لتصطحب ابنهحم

 طم ببطحم ييية التدفئيية ، فييحم عنهييحم  ا  فام كحمن منهحم إال أن  مت  بعند  ،يأكل

  .ي وجرح  أس

 ي  ئطيييي  وهييو ام  أى أبوهحمء من املد سة إىل بنت ، فلي ذا صبي جي وه •

هييذا   أم  وكذلك فييإن    ب ،ورضحمم بسجن ولده الصغري  ي سنئة ق   عالمحم 

 فكيي   ر ي أل ف  األسبحمب، وحدال مرة أن كس  حم   رضب  أيض  الطفل كحم ت

ن من منظييره، وبعييد ذلييك  تنجة لرضب  العننف، فكحمن أقرا   يسهرو

لَِب هذا الطفل   إىل املستشفى يف ححملة يرثييى هلييحم ألن  أبييحمه الشيييرطي ج 

الذي يرتك  ثييحم ه عييىل جسييد رضب  بحمحلزام ذي اإلبزيم املعدين الثقنل 

 الصغري الرقنق البرشة.
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ومن العدوان عىل األطفال  للاالم يف ا اارالا واأل الا واي الا  

 رطون أمهلهتيف: نة و يف اقتلهيف أج والطرقلت، وكذلك

 .فحمهي أسحمع يف بالد املسلمني وا ي ذا اللون من العدوان شي وه

وفنهحم طفل ولد من  حييو   حمة عىل بحمب املسجدي حمفة ملقي رء لفي ريى املي ف

حم إىل دوائر خمتصة أو إىل الرشييطة.  وهييذا ويأخذهفنلتقطهحم ملتقط   ،سحمعة

 ، وقد يكون الفقر.حمهد.  وسبب  يف الغحملب الز حم والعنحمذ بحمهللي أمر مش

م 29/12/1983يف عييدد    "رق األوسطي جريدة الش"ت  ير  شفقد  

] سييحمء زيمبييحمبوي يلقييني بأطفييحمهلن يف املجييحم ي واآلبييحم    :عنوا يي   ربا  ي خ

 رب:ي ذا اخلي حمء يف هي واألهنحم [.  وج

إذا كحمن جمتمع زيمبحمبوي يعتز بييحملقنم األرسييية واحييرتام الييروابط ]و

بمثحمبيية صييدمة   ظحمهرة التهلص من األطفحمعجتامعنة، فقد جحمء ا تشحم   الا

ع عييىل   ..  ححمدة ومفزعة للسلطحمت وقد بحم ت قصص إلقحمء األطفحمع الرض 

 زع للسلطحمت.  ي حمس ومصد  في قحم عة الطريق حديث الن 

ثر عىل طف ت املطر املنهمر عييىل مقربيية ميين أحييد ل  ضنع حتي فلقد ع 

ال   خر ي ريان طفي اجلذ  ي حميل أ قي حم ا ي، ويف النوم التي ة يف هي كز الصحنااملر 

حم  .  ي جيي طريق وكحمن رصاخ الطفييل سييبب حم يف  الأ لقي يف حفرة عىل جحم ب  

األم بيييرتك طفلهييحم واال بيياف بييل خنقتيي    حملث مل  كتفي ويف النوم الث

   ..ودفنت جث ت  
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ح أن أجهييزة الرشييطة ي أوضحميب  ي حمه  ئنس الوز اء موغي حمن ألقي بنيف  و

حم  ي الد، وأشيي ي حمء البي ويف كل أ ح  حم  عنبوي وا ع أسي من الشحمع  ي  لتقط األطف

حميب إىل أن أجهزة البولنس عثرت عىل أطفحمع  خييرين يف املييراحنض ي موغ

 [.حم ي  حمبنب البف الصحي واآلبحممة ويف أي الع

 ق اإلجهلض.ا رطن أمه عن طريومن العدوان عىل الطفل قتله و و 

 (1)"األ د نيية جريييدة السييبنل"فقد كتبت د. ديمة طحم ق طهبوب يف 

 كلمة بعنوان: ]إهنم يقتلون األطفحمع[ قحملت فنهحم:

م كشفت وزا ة الصحة الربيطحم نة 2007يف إحصحمئنحمهتحم الصحمد ة عحمم 

حمضنة أن  عدد األطفحمع الذين  م  إجهحمضهم يف بريطحم نحم يف األ بعني سنة امل

 ل.ي ة طفي بع مئي تة ماليني وسي بلغ س

 ويف أمريكحم بلغ أ بعني ملنون طفل.

م والذي يسمح 1967اجلديد عحمم    قحم ون اإلجهحمض  وذلك منذ أ قير 

وم األوع للحمييل وحتييى بلوغيي  أ بعييحم  ي ني ميين النيي ي لألم بإجهحمض اجلن

 وعرشين أسبوعحم ، أي محم يقحم ب ستة أشهر.

 أن اإلجهحمض جنحمية وذكر ل  مرا ييب حمم الغزايل ي ر  اإلمي د قي ذا وقي ه

 حمع:ي فق

 ط بامء املرأة ي م و تلة يف الرحي ع النطفي ود أن  قي وأوع مرا ب الوج -] 

 

 م.2009متوز سنة  10الصحمد  يف  932العدد   (1)
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 حمية.ي حمد ذلك جني حمة، وإفسي و ستعد لقبوع احلن

 فإن صحم ت مضغة وعلقة كحم ت اجلنحمية أفحش.  - 

 .  الروح واستقرت اخللقة ازدادت اجلنحمية  فحمحشحم  ي وإن  فخ فن  - 

 (1).د اال فصحمع حنيحم [ي ومنتهى التفحمحش يف اجلنحمية بع  - 

 سييكحمن عحمدع  عييداد    م  إجهحمضهمحمع الذين  ي حمم لألطفي ذه األ قي وه

هذه الدوع املتقدمة هي ذاهتحم التييي   .  والعجنب يف األمر أن  بأكملهحم  دولة

حمية األم ي حمع  عيي ي  نظر شز ا  إىل الييدوع العربنيية و عتربهييحم متهلفيية يف جميي 

عييىل املعحمهييدات الدولنيية و طبنقهييحم، توقنييع  الو فرض علنهييحم    والطفل،

ؤون ي رة وشيي ي بمؤسسة األسيي   حضو  املؤمترات للنهوض فرض علنهحم  و

رأة يف بالد حم، ولكن ال أحد حيحمسبهحم عىل إزهييحمق أ واح هييذه األعييداد ي امل

 املهولة من األطفحمع بحجة احلرية الشهصنة واحرتام القرا ات الفردية.

م فلييام  وثحمئقنييحم  عيين إجهييحمض 1985 يس عييحمم  د أخرجييت يب يبي لق

 ن  رصاخ يقطع  عيصد حم عرش أسبوعحم  ي   جنني عمره اثني األطفحمع، بطل

  نحمط القلوب، وهو حيحموع اهلرب من أجهزة الطبنب التي حتحموع قتل . 

ن  الفلم أحدال ضجة واسعة عىل صييعند املؤسسييحمت الديننيية أحتى  

ري قحم ون اإلجهييحمض أو نحمهم يف  غولكنهحم مل  س  ،ةي رية واالجتامعني واألس

 حتى  عديل .

 

 .2/53  "إحنحمء علوم الدين" ( 1)
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املؤسسييحمت ذه املواقييف  ييدعو حم إلعييحمدة النظيير يف ي مثييل هيي  إن  

 دخنلة علننحم.واال فحمقنحمت واملؤمترات ال

ملفحم مذهال  عن هذه اجلرائم ذكييرت فنيي    (1)"جملة املجتمع"و رشت  

أن  الدوع الغربنة هتبط إىل الييد ك األسييفل ميين اال حطييحمط األخالقييي: 

 اجلنيس عىل األطفحمع يف الغرب: االعتداءرائم ج

 دن كل  مسييلم، ويييذهل هلييحماملعلومحمت الوا دة يف هذا امللف يقشعر هلحم ب]

صحمحب مروءة، كام أهنحم  كشف هحملة الزيف واخلداع التي يعنش فنهحم   كل

لن ، بني جلد نحم للرتويج ل  والدعوة إ  املجتمع الغريب، الذي يسعى بعض

نسييت يف التقننييحمت أو التقييدم التكنولييوجي أو و ؤكييد أن احلضييحم ة ل

 قييد ة اإل سييحمن الصنحمعي الذي يعنش  الغرب، ولكن احلضحم ة  تمثييل يف

الفطرة التي فطر  َق ف  لتحقنقهحم وَ   عىل أن يصل إىل الغحمية التي خلق  اهلل

ي بحمآلدمنيية إىل هييذا اإل سحمن الطفولة، وهيواهلل النحمس علنهحم، أمحم أن يدمر 

عي أ يي  األكثيير  قييدماأل  اال حطحمطن  الد ك األسفل م ، حم  خالقي، ثم يييد 

، فهذا محم ال يمكن أن يك  ون.واألقوى حضحم ة 

ذه املعطنحمت  ؤكد عىل أن  الغرَب حيمل بذو  فنحمئ  يف ي ه  إن  ي ولذلك ف

ظالع هذا اال حطحمط األخالقي واالهننحم  اإل سييحمين مهييام بلغييت د جيية 

 التطو  التقني أو التكنولوجي الذي يعنش .

 

 (.24/9/1996هي )11/5/1417العدد الصحمد  يف ( 1)
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حمين اإل سيي   مييوم أجنحمع املستقبل واالمتيييداد الطبنعييي للنفحمألطفحمع ه

حمية هلم واالهتامم هبييم يكييون  قييي ي د  الرعي وعىل ق  والتواصل البرشي.  

األمييم و قييدمهحم، وعييىل قييد  إمهييحمهلم و ييدمريهم يكييون اهننييحم  األمييم 

حمع يف الغييرب ي ري التي  تم لألطفي حمت التدمي وا حطحمطهحم، وإن أخطر عملن

ذا امللييف  سييلط األضييواء عييىل ي ويف ه  ..  يي ري اخللقي واجلنسي مهو التد

..   ت الغربنييةالتمهند الهننييحم  املجتمعييحمهذه اجلرائم اخلطرية ودو هحم يف  

 .فإىل صفححمت امللف.
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 اجلنسي واجلسدي على األطفال يف الغرب االعتداءجرائم 

غولة.  ويف . ومجنع خطوط اهلحم ف مشيي .  حمء  ي حمبعة مسي السحمعة اآلن الس

سيينة( التييي  عتقييد أهنييحم   14)  ويلز هنحمك مكحمملة من الطفليية دون  مقحمطعة

فليية ابتلعييت ، ومن اسكو لندا هنحمك مكحمملة ثحم نيية ميين طححممل من عمهحم

ة الطفل  اج حوايل ي .. ومن لندن استغرقت مكحممل  حبوب حم منومة كي  نتحر 

ملييحمع ده ميين أجييل اي ع جسي  صف سحمعة يرشح فنهحم كنف أ   اضطر إىل بن

د أن هرب من بنت زوج ي حم ع بعي   يف الشي ة إقحممتي كي يوفر مصحم يف  فق

 رضب حم.  عي أم  الذي كحمن يوس

ىل خطييوط  عيي حم  حمت التييي  صييل يومنيي ي ة من املكحممليي ي قعنذه  امذج واي ه

 وهييي مؤسسيية (Child Helptine)ة األطفييحمعي ة خلدميي ي حم ني ون املجي التلنف

حم ميين رين سييحمعة يومنيي ي دة أ بع وعشيي ي حم ية ملتشي خريية  وفر خدمحمت اس

ة ميين األطفييحمع الييذين  عرضييوا ألي  ييوع ميين نييي خالع مكحمملييحمت هحم ف

ة التييي  صييل ي سيي ي ذه املؤسي ، و تلقييى هيي يي أو اجلسديجلنسداء اي االعت

 أكثيير ميين حم  نويي رتلنني سيي ي   إسيي ي اليني جنني ة مي أ بع كحملنف خدمحمهتحم إىل  

غحمع ي سييبب إشيي حمت التييي ال  صييل بي ، غري املكحمملحم  ي ثالثة  الف مكحمملة يومن

 وط.ي اخلط 

سة التي  عتمد عىل التربعحمت هنييحمك ي حمت هذه املؤسي وإىل جحم ب خدم

، و قييديم مؤسسيية أخييرى لرعحمييية األطفييحمعسييت عرشيية  د عيين  حم يزيي م

االستشييحم يني   بأسامءو وفر قحمئمة    (BAC)  اخلدمحمت إلنهم، منهحم مؤسسة
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ن و قدم األبحييحمال عيي   (Baspan)، واالعتداءواألطبحمء النفسنني لضححميحم  

، إضييحمفة إىل  ييد يب الكييواد  الت األطفحمع الذين أمهلييتهم أرسهييمححم

املهتميية   (Kidsape)، وحم   واجتامعنيي حم  ين  فسنر ضي للتعحممل مع األطفحمع املت

، و تعحمون لنهم من التعرض للرضب أو اإلهحم ةبأمن األطفحمع واحلفحمظ ع

خصييحمئنني االجتامعنييني اإلهذه املؤسسة اخلريية مع الرشطة واملد سني و

 .(NYA)و (NHC)و (NCB) :ومؤسسحمت كثرية مثل

ني يف مؤسسيية مع جووي  حميس ي أحد العحممل  "املجتمع"د التقت  ي وق

ي كي  تعرف عييىل  ((NSPCC) لدولنة ملنع اإلسحمءة إىل األطفحمع)اجلمعنة ا

، التي  قدمهحم إىل األطفحمع الضححميحمطبنعة عمل املؤسسة وطبنعة خدمحمهتحم  

سييتني إىل سييبعني الييف مكحممليية   قى محم بيينياملؤسسة  تل  فأوضح  حميس أن  

ي، ي جلنسيي تييداء ا: االعحمكل متعددة مثلي حمع يعحم ون من مشي طفمن أ  حم  سنوي

 .حمع، إضحمفة إىل مشحمكل  فسنة أخرىي دين، أو التعرض إىل اإلمهي أو الب

ر ي   ميين الصييعب حصيي ي حمع  حميس: إ يي ي داء قي حمالت االعتي وع حي وح

تة أطفييحمع ي من بني س  ا  دي واح  ن  إ  :تطنع أن  قوعي ولكننحم  س  ،ةي بة معنني  س

  .قد  عرض لنوع من أ واع االعتداء اجلنيس

حم ية إىل ي تشيي ي حمت االسي ة اخلدمي ؤسسة  قدم كحمفملا  ويضنف  حميس بأن  

حمك فييرق عمييل وحييوايل ي وهن  ،ر ين أو من يعننهم األمر ي حمع املتضي األطف

  . بمنزا نحمت معننة لد اسة أوضحمع األطفحمع الصحنة والنفسنة حم  بحث 44
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وعن  سبة اخلدمحمت التي  وفرهحم املؤسسة أفحمد  حميس بأهنحم  توزع عىل 

 النحو اآليت: 

 .ديةي جلستداءات الالع 36%

 .حمعي حلحمالت اإلمه  %28و

 لالعتداءات اجلنسنة.  %17و

 النفسنة. لألمراض  %9و

 للححمالت األخرى.  %10و
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 االعتداءات اجلنسية

حمم الطفييل ي حمء متعددة منهحم : إ غداء اجلنيس أشني يعني مصطلح االعت

لنظر إىل حمم  عىل اأو إ غ  نة معننية،عىل اخلضوع ألوضحمع أو مواقف جنس

، أو ملسيي  يف ي إلنيي ي أو  وجن  ألفحمظ ذات إحيييحمء جنسيي   الصو  الفحمضحة،

   عىل ممحم سة اجلنس.ي أو إ غحمم أمحمكن حسحمسة،

م 1995ري إحصحمئنحمت  قرير هحم ف خدمة الطفل السنوي لعحمم  ي و ش

ي وصييل إىل حييوايل ي إىل أن عدد األطفحمع الذين  عرضوا لالعتداء اجلنس

حمس ذا العدد  عرضوا لالعتييداء ميين أ يي ن هم   %96  وأن    ،طفال  10942

والبقنيية ميين أقربييحمء   ،خوة أو األخييواتواإل  اآلبحمءمن    %56يعرفوهنم :  

  خرين أو جريان أو أصدقحمء.

 %78،  رةي د األسدد الذي  عرض إىل االعتداء من أحد أفراي ومن الع

 عنييدمحم  كييونومن هو يف مكحم ت  كزوج األم    منهم كحمن عن طريق األب،

أمييحم  سييبة الييذين يتعرضييون عتييداء،  حمعة حصييوع االي لبنت سيي  حمئمة يف ا

 ميين األطفييحمع يتعرضييون  %1و،  %4فنصل إىل    ،لالعتداء من خالع األم

 .حم  لالعتداء من خالع األب واألم مع

حم  شييمل عتداءات يصفهحم األطفحمع بأهنوهنحمك ممحم سحمت كثرية هلذه اال

عييىل ، ويف بعض احلييحمالت إ غييحمم الطفييل  استهدام العنف واالغتصحمب
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قلندهحم أو قنحمم األم واألب بتصوير طفلهييام النظر إىل الصو  الفحمضحة و 

أو إ غحمميي  للتحييوع إىل   ،أو جهحمز الفنديو  ابحملكحممري  ،وهو يف أوضحمع خملة

 صدقحمء أفراد األرسة.العهر خلدمة  غبحمت والدي  أو أحد أ
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 االعتداءات اجلسدية:

، فقييد وصييل االعتداء البدين ذين يتعرضون إىلأمحم عدد األطفحمع ال 

أل يي  ؛  حيحملة، وهو عدد  سييبي    10028م  إىل   1995يف سنة   عددهم  

منهم    %89،   ين أبلغوا بححمالت االعتداء علنهمعىل أولئك الذ  يقتب

حنث وصلت مسؤولنة األب ،  أحد الوالدين  وا لالعتداء عىل يد عرض

داء الييذي ، ويصف األطفييحمع شييكل االعتيي %23، واألم إىل     %43إىل   

  بأ   يتنوع من الرضب عىل الوج ، والطرد ميين البنييت، يتعرضون إلن

والعيييض، واهليييز العننيييف، والتهشيينم، ، والدحرجيية عييىل السييلم

علنيي  بحمملفتييحمح   ، أو إغالق الييدوالبواخلنيق، وحبس الطفل يف غرفت 

 لسحمعحمت طويلة.

 وجيد الكثري من اهلنئحمت املعننة بشييؤون األطفييحمع يف التعييرف عييىل

وجيي  حقنقة محم يتعرض إلن  الطفل من خالع اجلروح الظييحمهرة عييىل ال 

خييالع   ، أو مناألحنحمن  زيف األ ف و و م العني  والرأس، ويف بعض

طحمء و قيية إىل ، وحيرص بعض اآلبحمء عىل إع ثحم  الرضب املربح بحمحلزام

املد سة كي  عفنيي  ميين ممحم سيية األلعييحمب الريحمضيينة حتييى ال يتعييرف 

، ويفضييل الكثييري ميين روح عييىل جسييد الطفييلاجليي حم   مد سوه عىل  ث

ميين التهديييد يف   حم  وت عىل البوح بام يتعرضييون ليي  خوفيي األطفحمع السك

 املنزع.
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 :أسباب االعتداء على األطفال  

ألب يعتييدي عييىل ابنيي  أو من الصعب حتديد األسبحمب التي جتعل ا

داءات اجلسدية ببعض املشييحمكل يحمالت االعتيد  تعلق حي ، فقيعىل ابنت

، ولكيين هييذا ال حملةيجتامعنة مثل:  التفكك األرسي، أو ازديحمد البطالا

عىل ا حراٍف  ا  نة إال أن يكون مؤئيداءات اجلنسيتبحمب االعير أسييفس

 حمعل.ينة الفييف سلوك و فس

لنيينش ميين الييدكتو ة محم غريييت  "املجتمييعجمليية "د التقييت يلقيي 

الت الييذين يتعييحمملون مييع حييحم ة منحدمستشفى جحميز بلندن، وهي وا

، كييي  تعييرف عييىل هييذه األطفحمع منذ بداييية السييتنننحمتاالعتداء عىل  

 لننش: الظحمهرة اخلطرية فأفحمدت الدكتو ة 

، فييحمألب انة التي  شأ فنهحم األبييويكثرية منهحم البنئ  حم  هنحمك أسيبحمب  إن  ]

داء ميين أحيييد ية  لالعتيي ي  ضحنيفسولت  وكحمن  يذب يف طفيذي  عيل ا

، ويف بعض أطفحمل  مستقبيال  حرف عىل  لوك املن، سنعكس هذا السأبوي 

ع األرسة االجتامعييي يراف إىل وضيي يحمن  عود سلوكنحمت اال حيي ياألحن

 .[كحملفقر والبطحملة أو ا فصحمع الزوجني

قحم  يية بحملييدوع حم موعن  سييب االعتييداء عييىل األطفييحمع يف بريطحم نيي 

   وهل هذه النسبة يف ازديحمد أم ال؟ ،األو بنة األخرى
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طرق عمييل  ؛ ألن  من الصعب حتديد ذلك  يلننش إىل أ أشحم ت د.  

حمع ي، فعىل سبنل املثوع أو بحم  تلف عنهحم يف بريطحم نحمحمت يف دياإلحصحمئن

رقنة يحمع يف أو بييحم الشيي يححمالت االعتداء عىل األطفيي   ن  هم: إيقوع بعض

ك طريقيية دوع أو بييحم الرشييقنة ال متليي   ذا ألن  ي، وهحم يف بريطحم نحمأقل منه

 .واضحة يف عمل اإلحصحمئنحمت

نييحم فتوضييح د. لنيينش بأهنييحم يف  سييب االعتييداء يف بريطحم  عيين أمييحم

االعتييداء   عريييف ، ولكيين ألن  هنييحمك  قصييحم حم  فعلنييحم    قصييحمن، ال ألن  

د عييىل ، ومن هنحم  عتقد د. لنيينش بييأن االعييتامي يتغري بحمستمرا ياجلنس

 ، و ضنف بأن   مضلال  ا  للتعرف عىل الظحمهرة قد يكون أمر  اإلحصحمئنحمت

داء يف بريطحم نحم هم أقييل ميين  ييس يرضون إىل االعتاألطفحمع الذين يتع

رضب  ، و شييري إىل أن  ، ويف بعض األحنحمن أقل من سنة واحدةسنوات

ل  عالقة كبرية بثقحمفيية املجتمييع ومييدى   ةحمع يف هذه السن املبكرياألطف

، وعن السبنل للقضييحمء عييىل هييذه د أفراده للتسحممح مع الصغحم تعدااس

، واحللوع جيب لنة  قع عىل اجلمنعوملسؤبأن ا  :الظحمهرة،  قوع د. لننش

ل املشكلة عن طريق سيين القييوا ني أن  كون مشرتكة ، وال يمكن أن حت 

، ويف بعض احلييحمالت يكييون احلييل هييو حم  القحم ون يسحمعد أحنحم وإن كحمن  

 عن أرس  . ا  نزع ومححميت  بعندامل أخذ الطفل من

 

 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





- 29 - 
 

 :داء اجلنسي على األطفالــجرائم االعت

 القي.ي حطحمط والسقوط األخأقىص د جحمت اال الغرب هيبط إىل

القييحم ا الصييرب   استسييمح..    من التمهند إىل احلديث بكلامت  البد

إن من املواضنع   ،مع  إىل صلب محم يتنحمول  املوضوع  علنهحم قبل الوصوع

إال أن السييكوت   ،ال  عىل من يبحث فن  أو يكتب عنيي ثقن  حم  بئيمثل ع  محم

ميين األمييراض اخللقنيية عرفنييحم ولقييد  ،بحييد ذا يي  يتحييوع إىل جريميية

واالجتامعنة يف البالد املتقدمة محم يثري أشييد د جييحمت العجييب إزاء ميين 

 ال  ،م دون ضوابط عقندية وخلقنة متننييةيأبون االقتنحمع بأن سبنل التقد

وإن هييؤالء الييذين يييأبون   ،ف بححمع من األحييواعن أن حيقق اهلديمك

إىل   ون بيي بطيي هيو  ، من إ سييحم نت  حمنياإل سالتزام  لك الضوابط جيردون  

ولكيين     ..  دون محم يعييرف لييدى أخييس أجنييحمس احلنييوان  ،د ك أسفل

 املرض الذي  تحدال عن  يفوق القد ة عىل  صو  أبعييحمده عنييد ميين ال

 يعحميش  مبحمئة.

ه عندمحم يكون املرء ي كييام كتييب علننييحم ديويبلغ اإلحسحمس بحمألمل أش

ن عييحمرص عملنيية حييوع يف لتا  خالع طوع اإلقحممة يف ديييحم  الغييرب ي مميي 

منذ أن  ،وعقدا  من السنوات بعد عقد  ، بعد عحممحم  عحمم  ،مرحلتهحم األخرية

 ،و ة الشبنبة عىل املجتمييع املحييحمفظكحم ت البداية حتت عنحموين مثرية كث

القتصيييحمدية وى ايت فريييق ميين القيي اليوى ا فيومحم كحم ت يف واقعهحم س
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وسييط  ،يحمجر بحملغرائز بحمسم حترييير املجتمييع؛ لنتواملحملنة من كل ضيحمبط

 منهحم:  .. ةييئة بري سحمؤالت مبدئنة بلهج

 ومحمذا يضري ا تشحم  املوسنقى الصحمخبة؟ 

ثم محمذا يضري ا تشحم   لك التقلنعحمت احلديثة املتييوا رة موجيية بعييد 

 موجة من الرقص اخللنع؟

 ذا يضري ا تشحم  املالبس القصرية؟ثم محم

 وهكذا إىل    ..  ثم محمذا  ضري العالقحمت اجلنسنة املبكرة قبل الزواج؟

ومرحليية بعييد   ،ةيد جيية بعييد د جيي   ،أن بدأ  قنني اال فالت اإلبييحمحي 

وإىل أن أصبح الشذوذ يف كل مندان ميين املنييحمدين بييام يف ذلييك   ،مرحلة

 وأصييبح االحتجييحمج عييىل  ،حمدقة بني اجلنسني هو األمر املعتمندان العال

 ،والفنييي  ، ميين رضوب التهلييف الفكييري والثقييحميفحم  الشييذوذ رضبيي 

وإىل أن أصييبحت   ،ومييحم إىل ذلييك ميين مييزاعم  ،الجتامعييي واخللقي وا

 ،ا  فتحمكة ينكشف أمر من ينرشوهنحم عمداألمراض االجتامعنة واخللقنة ال 

ن و غم ذلك  عحممل ممحم سحمهتم عىل أهنحم  وع م  ،وألغراض محمدية دضة

ريميية يف لون عيين جمييرد حتويلهييحم إىل جويرتدد املسؤو  ،باجلنحة فحس

سييم العييالج ويصبح الدفحمع عيين املجييرمني بحم  ،إطحم   قنننحمهتم اإلبحمحنة

رية الفردييية والكراميية بحمسم احلفحمظ عىل احل  أو  ،النفسحمين أو االجتامعي 

 د وأ سخ من الدفحمع عن الضححميحم أ فسهم.يأش ،اإل سحم نة
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لنس بسبب معحميشة هذا التطو  بحد    .. يعتب الكبداألمل الذي   إن  

البييد  أن  صييل  وكحمن ،ايةمعحمت سلكت هذا الطريق من البدذا   يف جمت

ميين عواقبيي    حم  د اآلن لنفسهحم خمرجيوأصبحت ال جت  ،إىل محم وصلت إلن 

د  األمل عيين أ نييحم  رصييد يبييل يصيي     ..  كوىيحم حمة والشيي ي غم شدة املعيي 

, كنف  نترشيي يف بالد ييحم اإلسييالمنة عالعجب والذهوى د جحمت  يبأقص

لييف يف التييي ال  ت  ،ال بأس هبحم ألييوان ميين  لييك الييدعواتة  حقبمنذ  

حم ومقتضحمهحم أي اخييتالف عييام  صييد حمه يف بداييية الطريييق التييي دتواه

و هشييى ميين أعمييق   ،سلكتهحم  لك املجتمعحمت قبل جنل واحد فقييط

مثييل مييحم   األعامق أن  ؤوع جمتمعحم نحم اإلسييالمنة بعييد جنييل واحييد إىل

  شهده هنحم يف ديحم  الغرب اآلن!.
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 :على اجلرائم أمثلة

وايوضاو  ايطاروه  او  ا  ، مثلة ال بد منيي ..  فإيراد األذ ة  يمع

ساتالل  ايوضو  الذ  انعااد مان أجلاه اياالر العاليف ي لل اة اا

طة عمل( ا صاغالة ووصاغة ، وانتهى لىل )خف لألطفل  والنلشئةااجلنس

الييذكر بحملقنييحمس إىل خطييو ة ، وال  كحمد حتتوي مييحم يسييتحق  ةغري ملزم

الواقييع، حتييى وإن  أ ض عييىل حم  املوضييوع، وال يمكيين أن  بييدع شيينئ

، وقييد ا عقييد املييؤمتر يف د طريقهحم إىل حنييز التنفنييذ حرفنييحم  وجدت البنو

عحمصمة السويد البلييد الييذي سييبق سييحمئر البلييدان األخييرى يف طريييق 

ريع الييزواج بييني ممييحم يس يض  شيي ووصل بتقننيية إىل حضيين  ،اإلبحمحنة

 السححمق واللواط  سمنحم.

 ( ب)ة ميين شييهر أغسييطس  ا عقد املؤمتر يف األيحمم اخلمسة األخري

 ،مكحمفحتيي   األمثلة عىل مييحم اسييتهدف املييؤمتر  ولو أ د حم طرح  ،م1996

ولكن  لقي  ظرة عىل   ،حيىص عىل امتداد السنوات املحمضنةلوجد حم محم ال  

حم ميين فيينض ميين   ،فقط  ميؤمتراأليحمم التسيعة التحملنة لل و سيتهرج غنض 

 ييحم ة يف صيينغة   ،حم وكحمالت األ بحمء ووسحمئل األعييالماألخبحم  التي  نقله

و هتيييب   ،حملقلنلو كتفي ب  ،وأخرى بأسحملنب إعالمنة مثرية  ،إخبحم ية

و أمييل أن يتصييو   ،مراعحمة ملشحمعر القحم ا فحسب ،التفحمصنل محم أمكن

 أل قحمم اجلحممدة.بنفس  محم  عنن  الكلامت املجردة وا
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مييدير م قصيية  2/9/1996األملحم نيية يييوم    "فوكوس"ة   رشت جمل

كييحمن قييد اعتقييل   ،سنة  53يبلغ من العمر    ،حميأملحم نمد سة كحمثولنكنة يف  

معظمهحم مع أوالد   ،واقعة  45م بحمالعتداء اجلنيس يف  واهت  ،م1995عحمم  

( وميين  المنييذ وء السيينحميس مميين وضييعوا حتييت ) عحميتيي طحملبي اللجيي 

اعتييداؤه عييىل   ،ومنهحم كمثحمع واحييد ميين األمثليية  ،ت مد ست و لمنذا

حمعدهتحم بعييد أن اغتصييبهحم لن  ملسجلأت إ  ،سنة  12 لمنذة  بلغ من العمر  

كام ثبت يف التحقنق أ   كييحمن   حم  فكحم ت )مسحمعد  ( اغتصحمهبحم أيض  ،حمأبوه

 6وا   كحمن يصو  ابنت  البحملغيية    ،يعتدي عىل ابن  هو جنسنحم منذ سنوات

 ،الميع  لييك األفيي يويبنيي   ،عمر يف أفالم الدعحم ة الفحمحشةسنوات من ال 

را  يليي  بقيي لنكنة هذا ف صل من عممدير املد سة الكحمثو  بقي أن  علم أن  

أ خيل سبنل  بحم تظحم  املححمكمة ي يعمل يف ي وقد  ولكن  اآلن    ،من الكننسة

مكتبة  حمبعة لوزا ة الثقحمفة املحلنة يف الوالية التي يعيينش فنهييحم جنييوب 

 حم.يأملحم ن

حمع  جل يأ اعتقي ب  حم  م أيض2/9/1996يوم    "وكحملة  ويرت" رشت  

 ،ةيحمشئيي نتج أفالم الدعحم ة مع األطفييحمع والن ابع من منظمٍة يف النمسحم  

 ،ليينس الفتقييحمد األدليية  اثنني من املعتقلني بعييد التحقنييق  وأطلق رساح

يقيض بحمحتجحمزهم بسبب الييتهم املوجهيية إليينهم   القحم ون ال  ولكن ألن  
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هذا وقد ظهر يف التحقنق أن عييدد ضييححميحمهم   ،املححمكمة علنهحم  بحم تظحم 

وقييد طحملييب أحييد   ،عحممحم ميين العميير  13و    7فتحمة بني    70أكثر من    بلغ

ا ني لتصبح العقوبة السييجن الزعامء احلزبنني هبذه املنحمسبة بتعديل القو

 والقييحم ون النمسييحموي ييينص عييىل  ،ومل جيد طلب  صييدى إجيحمبنييحم    ،املؤبد

 لفرتة  رتاوح بني عحمم و عرشة أعوام. ثل هذه احلحمالتعقوبة بحملسجن مل

م خييرب 3/9/1996يييوم  "وكحمليية الصييححمفة الفر سيينة" رشييت 

 48نحم ، بحملرشييوع يف دحمكميية مطحملبيية الننحمبيية العحمميية يف إشييبنلنة بإسييبحم 

، كييحم وا ي كِرهييون األطفييحمع شهصحم، ميين بنيينهم أحييد القضييحمة سييحمبقحم  

و   15اجلنسينة، وضييححميحمهم بييني   ة  والنحمشئة عىل البغحمء لتصوير الدعحم

قييحمع الننحمبيية العحمميية  فسييهحم  طلييب إي  أن  واحلصنلة  ،عحممحم من العمر  17

 .سنوات فقط 6و  4ح بني عقوبة السجن لفرتات  رتاو

أ اعتقحمع دبلومحميس بريطييحمين بعييد يويف النوم  فس   رشت الوكحملة  ب

 70ميين  أن اكتشفت اجلام ك يف حقحمئب  ي وقد عحمد ميين طوكنييو ي أكثيير  

 للدعحم ة بمشحم كة األطفحمع والنحمشئة. ا   مصو فنلام  

أ اعتقييحمع يم،  ب4/9/1996يوم    "وكحملة أسنوشنتد برس" رشت  

امرأة وصديقهحم يف هولنييدا، وكحم ييحم قييد اختطفييحم ابنيية أخنهييحم أو أختهييحم 

 حمء.يأعوام من أملحم نحم، وقصدا هبحم هولندا لتشغنلهحم يف البغ 10وعمرهحم 
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م 6/9/1996يييوم    "حم نةي لنكنة األملوكحملة الصححمفة الكحمثو" رشت  

حم التييي ب منشييو اهت)من أجل األرسة( بسب  أ بدء التحقنق ضد  ابطةي  ب

 من مستوى الدعحم ة الفحمضحة. ا  حم ت  تضمن صو ك

أشييهحمص   8م  بأ اعتقحمع  7/9/1996يوم    "وكحملة  ويرت" رشت  

بطوا بعد إحضحم هم    12و    6أطفحمع من الصومحمع، بني    7يف إيطحملنحم، ض 

 وعرضهم للبنع عىل الراغبني.سنة، 

 بأ دحمكميية  جييل   "وكحملة  ويرت"رت  يم  ش9/9/1996ويف يوم  

، سنوات  9ائ  اجلنيس عىل طفل عمره  ، بسبب اعتديحممتو د بأملحم نيف دو 

حمء يأثنيي   يف  ، وا كشييفت  ميين  حمفييذة يف الطييحمبق التحمسييعيبقذفيي ثم قتليي   

 املححمكمة أ   اغتصب فتحمة فنتنحممنة وهو هيددهحم بحملقتل.

د ي. وال  جيي .  ةينة جرائم الفحمحشيرب عن وحشيحمظ حم  عيد ألفيال  ج

نف من )املهلوقحمت( ي ؛ لتصو  ذلك الص من  قل بعض املشحمهدحم  منحمص

   قوع الوحوش ي الذين ير كبوهنحم: وال

كحم ييت امييرأة متسييك بأختهييحم القييحمرصة، كييي   يف قصة من القصص

  يغتصبهحم زوجهحم واألخت  بخ.

  .قتلحملب يام س اللواط مع ابن  وهو هيدده بويف قصة أخرى كحمن األ
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دود هولندا ية عىل حيحم نرية أملية كحم ت الكننسة يف قية ثحملثيويف قص

د أن عيي متحم س الضغوط عىل األهحميل إذا مل يسحبوا دعحمواهم القضييحمئنة ب

مئييحمت املييرات عييىل أوالد   حم  أمر أحد القسحموسة واعتدائ  جنسن  ا كشف

والصييو ة  ،والشييواهد كثييرية ..  كحمملييةأعييوام  8القرييية عييىل امتييداد 

 ة.يمفزع

ن جنسيينحم عييىل يف مقدميية ميين يعتييدو  ، بحمألم واألبا  األقحم ب بدء

ي  صييل إىل مسييتوى ل احلييحمالت التيي يوهييي أقيي   ،ئةيوالنحمشيي حمع  ياألطف

: إن معظم ميين و قوع غحملبنة البحوال والتحقنقحمت  ،التحقنق والقضحمء

 عييرض سييبق وأصييبح يييام س البغييحمء ميين النحمشييئة يف سيين مبكييرة 

أشييهر القصييص التييي   وكييحمن ميين  ،رةيلالغتصحمب داخل  طحمق األسيي 

ي من جحم ب يداء اجلنسيالعتهلحم ضحنة اة كحمن أطفحما كشفت قصة أسير

 األب واألم واألعامم واألخواع واألجداد واجلدات لعدة سنوات.

بأملحم نييحم يييوم   "اهلنئيية االحتحمدييية للتحقنقييحمت اجلنحمئنيية"رت  يوقد  ش

ي وصييلت إىل يدد حييحمالت االعتييداء اجلنسيي يعيي  م أن  26/8/1996

بزيييحمدة    م1995ألييف ححمليية عييحمم    20  حمءيمستوى التحقنق فنهحم بلغ زه

ححمليية منهييحم عييىل   2150م، وكحمن املجرمون يف  1994عن عحمم    1200

 .من الضححميحم من اإل حمال %75األقل من األقحم ب، وكحمن 
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ققني أحد املحيف النوم  فس  عن    "وكحملة الصححمفة الفر سنة"و قلت  

إ يي  ال يميير أسييبوع واحييد دون أن  ضييع   :، قوليي ويدعى كولر  األملحمن

حمهنم وفتنييحمهتم ميين عض األهييحميل بعييرض فتنيي رطة يدهحم عىل قنحمم بيالش

 .يف االسرتاححمت عىل الطرق الرسيعةالقحمرصين والقحمرصات للبغحمء 

دان الغربنيية يري محم فنهحم عىل سييواهحم ميين البليي ييس    .حم مثحمع .يوأملحم ن

، وسبق أن كشفت بعض الد اسييحمت يف  شيينكنحم السيواء  والرشقنة عىل

مميين أصييبحوا   ا  كثييري  أن    رقنة،ينحم وبولندا من دوع أو بييحم الشيي وسلوفحمك

ا ميين األطفييحمع الييذين ، كحم وئةيحمشيحمع والنيحم ة من األطفيحمئع للدعبض

، أن معظييم  ذكر منظميية )حييق الطفييل( اهلولندييية، وطردهتم أرسهم

، كام سنوات فقط 6و  4   رتاوح بني عامأولئك األطفحمع طردوا وهم بأ

  خيير )النو نسيينف( يف "ولييةاملنظميية العحمملنيية لرعحمييية الطف"ذكييرت 

طفل مرشد من غري مأوى، وأن ثلثهم ممن   36500زهحمء  ، أن   قحم يرهحم

  املومسييحمت ، وأن متوسييط أعييامحمةييام سون البغيحمء؛ لنتمكنوا من احلن

دعحم ة مع بلوغهن ال  منهن سقط يف  %70، وأن سنة  17و  15هنحمك بني  

 .سنة من العمر 12

: حمعياألطف  ةية حلاميية األملحم ن ئنس الرابط  وع هحمينس هنلجرسقوي

لييك اجلييرائم بحييق ميين مر كبييي     %95إن املشكلة الرئنسنة هييي أن  

 فسهم يف موقف الصييدام مييع القييحم ون، ، ال جيدون أاألطفحمع والنحمشئة
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بعييد ححمليية لضجة اإلعالمنة  محم أثريت ا  ا  كثري، فوال مع املجتمع حوهلم

حمع يحمٍد لألطفيي يمع  حمين )جمتمعي، فحمملجتمع األملصحم خة ثم هدأت  د جينحم  

عييىل  يف منحمدين عديدة(، عىل حد  عبري هنلجييرس، الييذي يييذكر مثييحمال  

 ميين عمييره، حم  عحمميي  12 يبلييغ االهتامم بحمملشكلة أ   يعرف طفييال    )مدى(

، عىل طبنب  فسييحمين علن ، و قر  عرض  حم  استجوب بعد االعتداء جنسن

 .مل حيصل يشء، وشهو  4ومىض عىل القرا  حتى اآلن 

أو محم يشب  عنهم    ريحمع واستغنحمء األسيطفاأل  داء عىلياالعتوظحمهرة  

حمئة دون  دون مضمون بعد أن ا سييع  طييحمق ا تشييحم  املعيي األرس شكال  

ن يف مالجييا األطفييحمع زواج ي ظحمهرة  نعكس يف ا  فحمع عييدد املرشييدي

، م1994 عييحمم  حم  ألفييي  80م إىل  1990 عييحمم  حم  ألفي  60، من  عحممحم  بعد عحمم

ة أرس غريبيية غييري أرسهييم ييي حمبحمإلضحمفة إىل ا  فحمع ميين يعنشييون يف  ع

 . خالع الفيرتة  فسهحمحم  ألفي 56 إىل حم  ألف 44األصلنة، من 

حم نييحم، يتعييرض حمع والنحمشييئة يف أمليحم ميين األطفيي ملنيو   12ومن بني  

داء يف لالعتيي يأليي  300ات زهييحمء ح التقييديريحسييب أ جيي  حم  نوييسيي 

عىل مر كبي االعتيييداءات اجلنسييينة   حمميد  أحكي، بننام ال  صي ياجلنس

 .يف السينة فقيط 200معدع إال ب

الفحمحش محم يسمى بحملسيينحمحة  من ظواهر اإلجرام  ومن أبشع محم ا ترش

، نيد، والفلبيي اهلنيي   : معننيية مثييلحم  ، وقد أصبحت  ستهدف بلدا اجلنسنة
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ا تشحم  دعحم ة األطفحمع د جة جعلت من   ، فهنحمك وصل مستوىدو حميلن

كحممييل يف    سيينة ميين العميير  13و    10حمة بكيير بييني  حمد  العثو  عىل فتيي الن

 حم ة بحملفتنييحمت  لجييأ إىل، وأصييبحت التجيي األ ايض الشاملنة من  حميلنيد

 صني، وكحممبوديحم، وال )استريادهن( من البالد املجحمو ة، الوس، وبو محم

لسنحمح الغربنني يف الد جيية جحم ب التغطنة )الطلب( املتزايد علنهن من  

 ديحمن يف  حميلنيي يدد السنحمح األمليي يع  إن    :حم نةيحمد  األملي، و قوع املصاألوىل

م إىل 1992م و1980د ا  فع مع ا تشحم  هذه الظييحمهرة، بييني عييحممي  يق

 حم  حمن طلبيييمليي ، و قد  منظمة النو نسنف عييدد السيينحمح األثالثة أضعحمف

، ألف سييحمئح سييينويحم  400بحوايل  لمتعة الفحمجرة بحمألطفحمع والنحمشئة،  ل 

يحمح الفحمحشيية يف  حميلنييد وأجرت املنظمة د اسة عييىل عننييحمت ميين سنيي 

 ، حم  أملحم ني 28أمريكنحم، و   58حمن منهم  شهصحم ، فك  280ثحمهلحم، شملت  وأم

 سيينون، ، فحملفرثييم يييأيت عييىل التتييحميل: الربيطييحم نون، فحمألسييرتالنون

البغحميحم ميين الفتنييحمت   ، و قد  املنظمة عددريونيويسيفحملنيحمبحم نون، فحملس

، واهليييند ألييف 800سنة يف  حمييييلند بحيييوايل    18و    14النحمشئحمت بني  

كنة بييام يييرتاوح بييني دة األمريي، ويف الواليحمت املتحألف  400بحوايل  

 .ألف 300و 100

      *           *      * 
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، ومحمدامييت املشكلة كحممنة يف فسييحمد القيينم  يبقى من الثحمبت أن  واة

عييىل  فسييهحم تي  بحث عن دواء عحمجزة عن القنحمم بثييو ة  املجتمعحمت ال 

حتييحمد األو يب نام يطحملب االبنو وواقع الفسحمد يف قنمهحم، فلن جتد خمرجحم. 

بتشديد العقوبحمت حتت  أثري الرأي العحمم وسهط   تنجة متحمبعيية قضيينة 

فهم ذلك التشديد املطلييوب   ، يبقى رائم اجلنسنة األخرية يف بلجنكحماجل

بعييض الييدوع  مة أسبحمب عدم التوصل إىل ا فحمقحمت بني، ففي مقد سبنحم

يد، :  حميلنيي حمحة اجلنسيينة مثييلوع املعننة بحملسيين، والداألو بنة مثل أملحم نحم

، هو من جهة أن هذه الييدوع  فسييهحم لنسييت جييحمدة يف ني، والفلبواهلند

خييل احلركيية السيينحمحنة إجراءات  سد األبواب أمحمم قسط كبييري ميين د

ى عدم  غبيية الييدوع األو بنيية املعننيية يف ، ومن جهة أخراجلنسنة فنهحم

 االجتامعنييةة  نظييرلل  حم   ني وفقيييإذ محم  زاع  لك القييوا  ..   شديد قوا ننهحم

ميين عقوبييحمت ال   ،  نطلييقسنة عمومحم  رة يف مندان العالقحمت اجلنياملنتش

 ، ويمكن  صو  ذلك مثيال  عن ا  كحمب جريمت   حم  يمكن أن  ردع جمرمي

ات عىل  جييل ميين مدينيية بنلفنلييد يف حكم قضحمئي بحملسجن أ بع سنو

أ دييين بحم  كييحمب االعتييداء اجلنيسيي عييىل الضييححميحم ميين القييحمرصين 

فحمحشيية وحتى يف ححمالت اقرتان جريمة ال   ..  واقعة  31ات يف  والقحمرص

يى د األقصيي ي، يبقى السييجن لبضييع سيينوات هييو احليي بجريمية القتيل

ييية حم ي عحمصييمة واليكولو نيي   ةيد املحققني من مديني، ويقوع أحللعقوبة
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ألطفحمع وستفحملنحم التي أصبحت سوق أفالم الدعحم ة اجلنسنة مع ا   ينحم نحم

: نهحم عرب احلدود اهلولندييية ي يقييوع، وكثري مواهحم ائجة فنهحم أكثر من س

، عقوبيية ة يف هولنييدا إىل شييهو  معييدودة مضييت)لقييد كحم ييت العقوبيي 

فعت اآلن إىل حد أقىص ، و لبضعة شهو مضحكة ال  تجحموز السجن  

ان ، وال أستبعد أن يتحوع جتحم  الدعحم ة بييحمألفالم إىل بلييدسنوات 6هو  

 .جمحمو ة بقوا ني عقوبحمت خمففة(

   *             *       * 
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 واجب املسلمني جتاه أبنائهم

و عييود إىل لسييحمن الوجييدان ..  هحمطييب بيي  العقييالء يف بالد ييحم 

م اإلسالمنة،  اجني أن يكون يف قلييوهبم ميين املحبيية ألبنييحمئهم وبنييحمهت

، محم يفوق ذلييك القييد  ميين أمتهم و حمشئتهحم، وعامد مستقبلهحموألطفحمع  

، وأن  يييد كوا أن  ة أخرى للتقدم املييحمدي احلييديثاقبراال بهحم  بمظحمهر  

االقتصييحمدي بمهتلييف إقحممة املنشتت وصنحمعة اآلالت وحتقنييق النمييو  

ب  ييدمري العقنييدة واألخييالق ، ال عالقة ل  البتة بد ووجوه  احلقنقنة

افتقحمد مغزى التقدم  ، أن  افتقحمدهحم يؤدي إىل، إال من جحم ب واحدوالقنم

يف املستقبل عىل يد جنل  فتك بيي    االهننحم طر  ، ويعرض  خلاملحمدي  فس 

. وال يمكن أن  جتد السعحمدة احلقنقنيية  . واخللقنة .  االجتامعنةاألمراض  

ة، قلوب أبنحمئ  وبنحم   سبنال    ييذاك، وإن  كبييوا السيينحم ات الفييحمخرإىل  

 .وا بمهتلف ألوان امللذات الزائلةمتعت، واسوسكنوا القصو  املشندة

م يف اخلتحمم صو ة ميين الصييو  وجدان و نقل إلنه عود إىل لسحمن ال 

حقييق التي يعننهحم ا تشحم  كربى الفواحش يف املجتمع عىل لسحمن ذلك امل

أثنييحمء عمليي  يف   يف  ، وهو يصيف محم يشييهدهاألملحمين من ميدينة كيولو نحم

 :الدعحم ة مع األطفحمع والنحمشئة، إذ يقوع التجحم ة بأفالم مندان

ون فقط لك األفالم ، ال ي كرهفحمع يف  من األط ا  )الواقع هو أن كثري

بصو ة مقصودة للتعييذيب   ، بل يتعرضونعىل ممحم سحمت جنسنة بعننهحم
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فحملقحمعييدة   .يف أعننهم .  ة، و وضع التوابل احلحم فنكبلون بحملقنود،  أيضحم

 وكحم ييت املام سيية أشييد حم  نيكلام كييحمن الطفييل أصييغر سيي   ة هي أ  السحمئد

ضييحنة   ، ولقد كحمن أصييغرنلم أكربلعحمئد املحميل من بنع الف، كحمن اا  شذوذ

  لك األفالم ال يتجحموز إىل  ؤيت  يف  ا  من األطفحمع وجدت  فيس مضطر

 من عمره(. ا  شهر 18

وأضييل   ،هنم أحط من الوحوش يف فواحشهم: إحميهل  بحملغ إذا قلن

   . . من الصهو  يف قلوهبم؟ قسى وأ ،عحمم يف عقوهلممن األ 

 عىل  عمة اإلسالم.اللهم  سألك العفو والعحمفنة واحلرص 
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 ظاهرة االستغالل اجلنسـي لألطفال

 :فيذا امللييف هء حميجو

)ايالر الدويل األو  حاو  لة عىل هذه الوضعنة املنذ ة  يومن األمث

يف   ا  املنعقييد مييؤخر  (1)ا العال((لألطفال   ف  اظل رة ااستالل  اجلنسا

منظمة  50 و  ،ةيدول   120ممثل عن   1200استكهومل بحملسويد بمشحم كة  

ة ا تبهوا بعد ثالثة أيحمم من املداوالت إىل يري حكومنية وغية دولنيوهنئ

مادسة( ضد  اذ  )الاال رة الطاغطلنغة والواللو    ررل  اأعلنو ل )حأن  

وجتالاة   ،لألطفال ف  ا  اجلنساااساتالل  ،غري ايادس: دعلاة األطفل 

 .خلعة األطفل (

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .30  يف ص يحم ة إلنياإلشبق أن و دت يس( 1)
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 أهم عوامل نشوء هذه الظاهرة

ا بحنييث يصييعب ي ه  ن  ع أي م ذه العوامل  بدو معقدة ومتداخليية جييد 

فإن املهتمني هبذه الظحمهرة والبحمحثني فنهحم يييذهبون يف   ،وضبطهحم  حبهحم

 : نةسبحمب والعوامل املبحمئة اآلم إىل الرتكنز خحمصة عىل األهتكتحمبحم

تصحمدية األخرى التحمبعة ل  واللصنقة ب  يمثل ميين ي الفقر والعوامل االق1

: يف  شييوء ميين البييحمحثني السييبب الرئنيسيي األوعالكثييري  وجهة  ظيير  

يي أو , سييواء عييىل املسييتوى اجلنسيي وشنوع ظحمهرة اسييتغالع األطفييحمع

حنث أشحم   قرير حديث ملنظمة العمل الدويل إىل وجود   ،االقتصحمدي

تغالع ي حممل يعييحم ون ميين االسيي ي ل يف العيي ي ملنون طفيي   73عن    يقل  محم ال

و  زهنييدة ي رية وبأجيي ي وخطيي ة  حمقي امع شيي االقتصحمدي بتشييغنلهم يف أعيي 

ة ومشييرتكة بييني ي عحمم الفقر أصبح ظحمهرة  كحمد  كون  ومع أن،  (1)ا  جد

أغلب بلدان العحممل  قريبحم  بام فنهحم دوع الشامع الغني )كندا، والواليحمت 

رة ومسييتفحلة أكثيير يف دوع ي فإهنييحم  بييدو منتشيي   املتحدة، وفر سحم ..(،

منهييحم، والتهفنييف  نحمت احلد  اجلنوب الفقرية التي ال  توافر لدهيحم إمكحم 

هتحم، يف مثل هذه البلييدان يلجييأ العديييد ميين أولنييحمء العييحمئالت من حد  

الكبرية  تنجة عجزهم االقتصحمدي عن  لبنة ححمجنحمت من يعولييون إىل 

 
 .1207  قم   عددال  "املجتمعجملة  "ا ظر (  1)
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يف سوق الدعحم ة من أجييل مبييحملغ   عرض )خدمحمت( أوالدهم وبنحمهتم

 زهندة.

، وهذا نمي والرتبويهو ضعف املستوى التعل  :ا السبب الرئغيس الولين  2

 ة.ي ة والغنني الضعف موجود يف البلدان الضعنف

فهو  تنجيية للتهفيينض املسييتمر واملتزايييد ميين   أمل البلدان الفارية •

بييل حكومحمت أغلب هذه البلدان ملنزا نحمت الرتبنيية والتعليينم مقحم

  ضهنم منزا نحمت التسلنح واسترياد الكاملنحمت.

حمع املبكر أخرى منهحم اال قط   فهو  تنجة ألسبحمب  وأمل البلدان الالنغة •

عن الد اسة  غبة من الطالب يف الشييغل لتييأمني مطييحملبهم ميين 

املالهي واملهد ات.  ومنهحم ا تشييحم  ظييحمهرة األرسة التييي  كييون 

 املرأة فنهحم هي املعنلة ألبنحمئهحم.

شبكة اإل رت ييت   السنامو  ،هو الثو ة املعلومحم نة عحممة  :لسبب الوللثا ا  3

وسحمئل التقننة يف  دوة استكهومل عىل أهنحم أخطر ال  التي أمجع املشحم كون

فقد ذكر بعض  ،ع اجلنيس لألطفحمع والتشجنع علن يف إشحمعة االستغال

د اآلن عىل شبكة  اإل رت ت ملنون صييو ة خلنعيية ي املشحم كني أ   يوج

حم ة ي ق بدعيي ي حمت  تعليي ي ة ملعلوميي ي ة خمصصيي ي ون صفحيي ي ون ملنيي ي عوأ ب

وإ ييام  ،د فقييط ت عند هييذا احليي وال  توقف خطو ة اإل رت  ..  األطفحمع
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ه اخلييرباء يف ومن ذلك محم ذكيير   ، تعداه إىل محم هو أخطر من ذلك بكثري

ة التي  قوم ببث و سخ بل استححملة معرفة اجله  ،هذه القمة من صعوبة

 حم يفوالفراغ القحم وين الكيييل  قريبيي   ،ةي جهد من  و سيويق مثل هذه املوا

 .محمدة التعحممل مع مثل هذه اجلهحمت

عت كل الوفود التي حرضت فعحملنحمت قمة استكهومل عىل أن وقد أمج

ي لألطفييحمع يف العييحممل  وسييعت خييالع العقييود ي ظحمهرة االستغالع اجلنس

نة األخرية بشكل مل يعد يمكن مع  الصمت أو التعحممل معهحم عىل أهنحم قض

ا ميين فقد أصييبحت هييذه الظييحمهرة جييزء،  ذاكدلنة خحمصة هبذا البلد أو  

إدا هتحم عصحمبحمت وشبكحمت  املستوى العحمملي  قف عىل اجلريمة املنظمة عىل

دولنة ممتدة يف أغلب بلدان العحممل وخمرتقة للكثري من الفضحمءات اهلحممة بييام 

ة هييذه و بييدو قييو  ،ةي حمع والسيينحمحة واإلعييالم والسنحمسيي ي فنهحم األمن وامل

 إشييحمعة الشبكحمت يف  وسلهحم بتقننة اإل رت ت التي  عمل من خالهلييحم عييىل

من املعلومحمت حوع مسحملك وطرق البحث عن    هحمئلٍ ( وكم  )ثقحمفة معننة

ضييمن  حم  وكنفنييحمت خطفهييم واسييتغالهلم جنسيين ،األطفييحمع املسييتهدفني

 .شبكحمت دلنة ودولنة لتجحم ة اجلنس

لعديييد ميين اخلييرباء يف جمييحمع وممحم يزيد يف  عقنييد املوقييف مييحم ذكييره ا

قييحمد ة املعلومحم نة عحممة واإل رت ت خحمصة من عدم وجود أي  كنولوجنييحم 
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حتى اآلن عىل إيقحمف هذا السنل العحم م من الدعحم ة املعلومحم نيية أو حتييى 

 .لتهفنف من حدهتحما عىل

و ضحمف  إىل هذه الصعوبة التقننيية صييعوبة أخييرى محمدييية وهنكلنيية 

رية والتقننيية ملواجهيية ي ة لإلمكحم نحمت البشيي ي منن تعلق بفقدان األجهزة األ

حمهتحم عن املستفندين من خدمهذه الشبكحمت التي ال يقل عدد مستعملنهحم و

 ، إزاء خمحمطر اإل رت ت.ملنون شهص يف العحممل 200

 من الصيعوبحمت احليحملنة يف السنطرة علنهحم دعحم العديد ميين  حم  وا طيالق

كة إىل اعتبييحم  اإل رت ييت ملشييحم كهومل الييدوع وامليينظامت اتاملؤمترين يف اس

عملنيية مسييتعجلة   إسييرتا نجنة( كام يدعو إىل ا ييحمذ  ا  جديد  حم   مجحمعنحم  )حتدي

ملراقبة أو مواجهة ) فجر املعلومحمت واال صحمالت عرب األقييام  الصيينحمعنة 

 بال حدود(. حم   رت ت التي جعلت من العحممل عحمملواإل

مع ا عقحمد مؤمتر  وقد بننت األحداال األخرية يف بلجنكحم التي  زامنت

استكهومل التي كشفت عن عصحمبة خطرية الختطييحمف واغتصييحمب وقتييل 

جمرد التصويت عىل كييم هحمئييل ميين القييوا ني واإلعال ييحمت ال   البنحمت أن  

لنشييحمطحمت شييبكة اجلريميية املنظميية   يكفي وحده ملواجهة فعلنة و حمجعيية

، طفحمع واستغالهلم جنسن حم بشكل خييحمصبشكل عحمم وشبكحمت خطف األ

، مثل بلجنكحمضحمعف من خطو ة املوقف  سحمهل العديد من الدوع  وممحم ي

حتى ولو كييحمن   ، قبل إهنحمء مدة عقوبتهموكندا يف إطالق رساح املسحمجني
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ا عىل غريه مثلام بننت ذلييك إحصييحمئنحمت جديييدة   ،بعضهم قد يمثل خطر 

من املجرمني يعييودون إىل    %25بكندا حصلت علنهحم املجتمع مفحمدهحم أن  

الق رساحهم قبييل إهنييحمء عقييوبتهم واسييتنفحمء عالجهييم اإلجرام بعد إط

 النفيس.

 تواضع نتائج املؤمتر

استكهومل  حمفون   هرة واملتتبعون لفعحملنحمت مؤمترهبذه الظحماملهتمون  

 :من شنئني اثنني

خحمصيية خطيية العمييل هو  واضع أشييغحمع و تييحمئج املييؤمتر و  :األو 

دوع واألطييراف ، والتي اعتربهييحم العديييد ميين ممييثيل اليي املقر ة واملعلنة

، وذلييك فة عن املرحليية ، وغييري كحمفنيية(ل  تهاملشحم كة خمنبة لآلمحمع و)م

دعوة الدوع لوضع وإ جحمز مشحم يع وبرامج عمل  هحم عىل جمرد  القتصحم

هتدف إىل  وسنع اجلهود الرامنة ملواجهة )جتحم  وعصحمبحمت اجلنس( وإىل 

 التييد ج القييحم وين يف اجتييحمه )جتييريم( السيينحمحة اجلنسيينة وعملنييحمت

ريعحمت يدا   شيي يالع إصيي ي، وذلك من خاالستغالع اجلنسيي لألطفحمع

ير كبييون مثييل حمبعة القضحمئنة ملواطننهحم الذين   سمح للدوع بإمكحم نة املت

، كييام هييو لو قحمموا بييذلك خييحم ج بلييدهم األصيييلهذه اجلرائم حتى و

 حم.وفر سحم وغريمه معموع ب  اآلن يف كل من أملحم نحم
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منت  الوثحمئق النهحمئنة هلذا املييؤمتر ، فييإن أ    غم أمهنة محم  ض  :الوالين

زام األخالقييي واألديب يلتيي وع ميين االير من  يل أكثيهِذه الوثحمئق ال متث

نظامت غييري امليي وللتعييحمون بييني كييل الرشييكحمء واألطييراف ميين الييدوع 

ممنة وغريهحم . .  ضييد االسييتغالع األنظامت  امل، وكومنة، واأل رتبوعاحل

، فهذه الوثنقيية كغريهييحم س بشكل عحممألطفحمع وضد جتحم ة اجلناجلنيس ل 

لكِل صييفة قدة  ، فحمعال حمت والوثحمئق الدولنة األخرىمن العديد من اإل

لزمة ، فهي حسب املنظمني ال  زيد عن كوهنحم    داء من أجييل »قحم و نة م 

، ومن أجل  عحمون اجلهحمت املعننة بمواجهة هييِذه الظييحمهرة وال «العمل

  إلعطييحمء دفييع جديييد ملقحموميية رمز إىل أكثر من  غبيية املنييتظم الييدويل

 .شبكحمت االستغالع اجلنيس لألطفحمع

الظحمهرة وهِذه اإلحصييحمئنحمت املفزعيية هِذه ضنفت  إذا محم أ  . .ا  رييأخ

عن االستغالع اجلنيس لألطفييحمع يف العييحممل إىل اإلحصييحمئنحمت اجلديييدة 

املنشو ة عن وضعنة األطفحمع يف سييوق الشييغل فييإن  اإل سييحمن يصيينب  

بريان عن مستقبل الطفولة يف العحممل الذي ا تهى فنيي  اخلوف والقلق الك

إ تييحمج ححمليية ميين التتكييل الييذايت أو  ظحمم  الثقييحميف والقنمييي املهييني إىل  

 .لطفولة التي متثل مستقبل البرشيةخالع هتديد ا اال تححم  من

ن إ سحم نة احلضييحم ة والثقحمفيية املهنمنتييني مل يف النهحمية يمكن القوع إ

يف كييل أن هنييحميتهام أصييبحت  ييدمري اإل سييحمن  ملييحم  حميعد هلحم أي معنييى ط
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مل جيعييل العييحممل مراحل عمره، ويف كييل أبعييحمده، ويف كييل قنميي ، وهييو  

كييل يشء فنهييحم دكييوم بحملتقننيية   يستقبل مرحلة ال إ سحم نة مرحلة  قننة

أمحم اإل سحمن وقنميي   للمصحملح اآل نة والوفرية،  إال    اهتاممهحم  التي ال  عري

محمدي أو سنحميس أو ى محم قد جيلبحم   من  فع فلن يكون هلام من اعتبحم  سو

 غريه هلذه اجلهة أو  لك.

وعييدم   الييدويل األوع ميين  وعيي  غم  واضع حصحمئد هذا املييؤمتر  

وملزمة  سحمعد يف القضحمء عييىل  وفنق  يف اخلروج بأمو  عملنة واضحة  

هذه الظحمهرة، وعىل هذا النوع من التجحم ة املحرميية وغييري األخالقنيية، 

فإن اإلضحمفة األسحمسنة هلذه الظحمهرة الدولنة هي كرسيي وجتييحموز حييحمجز 

ي أححمط يف السحمبق هبذه الظحمهرة املفزعة، وهييو مييحم الصمت الدويل الذ

 يمثل يف حد ذا    جحمححم  كبريا  للندوة.
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 ؟د األطفال يف األردن هل هو ظاهرةالعنف ض

ضد األطفييحمع يف حمال  عن العنف  ياأل د نة مق  "جملة السبنل" رشت  

 : يحمء فنياأل دن ج

طفحمع دد األين  عأ  م1995حمم  يأوضحت إحصحمئنحمت دائرة السري لع

( 3892إىل حوادال دهييس بلييغ )  ، الذين  عرضوادون الثيحممنة عشيرة

ع اإلحصحمء اجلنحمئي يف إدا ة التحقنقحمت ، وأظهرت إحصحمئنحمت فرطفال  

حمم والبحييث اجلنييحمئي أن عييدد ضييححميحم االعتييداءات اجلسييدية بلييغ عيي 

، ( طفال  380( طفال ، واالعتداءات اجلنسنة أصحمبت )1947) م1995

 إىليف د اسة أعدهحم املقدم بشري البلبنيسيي وقييدمهحم    هذه األ قحمم و دت

للمشييحم يع التنموييية و شة العمييل التييي أقحممتهييحم مجعنيية زهيير األ دن  

، يف و قيية  نسنف حييوع موضييوع اإلسييحمءة لألطفييحمعبحملتعحمون مع النو

العمل التي قدمهحم الدكتو  ولند رسححمن حوع أ ييواع اإلسييحمءة وأثرهييحم 

ة: هي اإلسحمءة اجلسييدية، واجلنسيينة، أو د أ بعة أ واع لإلسحمء  ،النفيس

 ، واإلسحمءة العحمطفنة والنفسنة.واإلمهحمع

العمر ححمن أن  األطفحمع يف السنوات األوىل من وقد ذكر د. ولند رس

، يل عييىل الكبييحم ، لضعفهم واعتامدهم الكأكثر عرضة لإلسحمءة اجلسدية
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ثيير عرضيية لإلصييحمبحمت أك  نومن هم حتت العحممني ميين العميير يكو ييو

 احتامع الوفحمة مع  قدم العمر. ، ويقلالوفحمةاخلطرة و

أن اإلسحمءة قد و ،ثر عرضة لإلسحمءةكويالحظ أن األطفحمع املعحمقني أ

 ييؤدي لإلعحمقيية العقلنيية أو اجلسييدية بشييكل مبييحمئ أو غييري مبييحمئ 

 بحمإلمهحمع.

عييدم الثقيية و،  ء األطفحمع بعدم استمتحمعهم بحمللعييبهؤال  صفويت

والسلوك ة احلذ ة ملحم جيري حوهلم،  املراقبو،  وقلة  دود الفعلبحملنفس،  

 ، ن الكبييحمواخلييوف ميي   ،عدم التفحمعييل االجتامعييي و،  الوقحمئي املعحمكس

دية ال ، وهِذه مؤئات عىل أن  اإلسحمءة اجلسودحمولة التبف كحملكبحم 

 .حم   وعحمطفنحم  بد من أن  ؤذي الطفل  فسن
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 يةــاءة اجلنســــاإلس

 حمعلية برسييعة إذا كييحمن الفيي حمءيِذه اإلسيي يحمدة أن  نكشف هيي يمن الع

د ال يحم ف فقيدقحمء واملعيرة أو األصيحمن من أفراد األسيحم إذا كي، أمحم  غريب

 ميدة. دي كتشف إال بع

حمءات وال يفصييحون يحمع يف سن مبكرة ال يعون هِذه اإلسيي يواألطف

، حملعقوبيية إن أبييحمحوامييحم هيييددون ب حم  ألهنييم غحملبيي  ، ذلييكعنهييحم بسييهولة

د ال يييد ك ي، وقيي األرسة قين  نشيي ويكو ييون يف رصاع وخييوف ميين أ

 جييال   محم يكون امليسء  حم  غحملبو  .  بحملفعل  ل   الطفل لصغر عمره محم حيدال

، وممييحم يزيييد حمءةي محم  قوم املرأة هبِذه اإلسا   للطفل، و حمد حم   أو معروفحم  قريب

حمءة، يسيي من احتامع اإلسحمءة أن يكييون أحييد الوالييدين قييد  عييرض لإل

، يف العالقة اجلنسنة بني الوالدين، ووجود خلل واإلدمحمن عىل الكحوع

 .ا حرافحمت جنسنة معروفة  احلحمالت التي يكون فنهحم األب ذاويف

، ولكيين دية لإلسحمءة اجلنسنة فإهنحم قد  لتييئميحم  اجلسين اآلثهذا وإ

ءة قييد يبقييى مييع الطفييل حتييى األذى النفيس الذي  سبب  هييِذه اإلسييحم

 .شنهوخت 

 :مهحمع وهي تعرض الطفل إىل أ واع من اإلويمكن أن ي

 .دييحمع اجلسياإلمه
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 .حمع الطبي ياإلمهو

 .حمع التعلنمي ياإلمهو

 .ي حمن العحمطفياحلرمو

رمييحمن العييحمطفي ولكن احل  ، كون الثالثة األوىل قحمبلة للتحديدوقد  

، ميين األشييكحمع يصعب كشف  وحتديييده، ولكيين  ثييحم ه أعمييق وأبعييد

ة وقييد يقييرتن اإلمهييحمع بحمإلسييحمء  ،األخرى لإلمهييحمع بأشييكحمل  املهتلفيية

 هو اإلسحمءة بحد ذاهتحم.احلق أ   و ،ويرافقهحم
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 اءة العاطفية والنفسيةــاإلس

 حمءة العحمطفنة:يياإلس  تمثلو

حمت والتهديييدات، والتحقييري واإلهحم يي  بحمال تقييحمد الشييديد الييالذع

 .حمء احلنحمن واحلب عندمحم يتطلب ذلك، وعدم إعطبأشكحمل 

ألن  هييؤالء ؛  ا  فييو   ةيف األطفحمع يتضح التييأثري لإلسييحمءة العحمطفنيي و

 ،والييدفء ،، فهييم بححمجيية للغييذاءعىل ذوهيييم حم  األطفحمع معتمدون كلن

متطلبييحمهتم يف كييل األوقييحمت والتجييحموب مييع  ،حمنيواحلنيي  ،والنظحمفيية

بحملتهحمبييحمت   حم  مصييحمب  وقد يعرض الطفل عىل الطبنب مييرات،  والظروف

جتييد ، وري الفوطيية بشييكل منييتظمنيي تنجة عدم  غخمتلفة وطفح جلدي  

 رضب الرأس. لإلثحم ة هبز اجلسم أو ناملهملني يلجؤو األطفحمع

 . بحمط  بحملوالدينا   والطفل الذي ي سحمء ل  عحمطفنحم ، يتأثر 

لجأ إلنهحم لألمحمن والراحة واحلضيين، وقييد وال ي  فرتاه يبتعد عن أم 

 .يراقب اآلخرين دون حراك زاوية الغرفةيعزع  فس  ويبقى جحملسحم  يف 

 .ا   متذمرحم  بحمكن حميمسك الطفل هب  فرتاهحم    بأم  قلقيكون ا  بحمطوقد 

ءة ة  كييون مظييحمهر اإلسييحميحمع قبييل سيين املد سيي ياألطفيي  هييذا وإن  

الطفييل االجتامعنيية مييع  و تضييح يف مواقييف  ،سييلوكنة  إلنهم  العحمطفنة

وعييدم إ جييحمز أي عمييل أو   ،األطفحمع اآلخييرين  ميين ضييعف الرتكنييز
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فحمعييل  احلركيية وضييعف التزيييحمدة يفو  ،دقييحمئق  الصمود فن  ألكثر ميين

وعييدم القييد ة عييىل اللعييب  ،وكثييرة العنييف والشييتحمئم ،االجتامعييي 

العشييوائي مييع أي شييهص   اال  بحمطوقد يظهر عىل الطفل    ،والتعحمون

كييام   ،لطفل للتقييحم ب والتعييحمطف مييع الكبييحم و عطش ا  ،حتى الغربحمء

 .أهنم قصريو القحممة وصغريو الرأس يالحظ

دى طفي عييىل ميي ن املد سة فييإن احلرمييحمن العييحميحمع يف سيأمحم األطف

م احليطويل يؤدي إىل  ق .  ويالحظ حممةير القيوهذا يؤدي لقص  ،رمحمنيزُّ

كليي  يف ويأ  ،عحمم غري عحمدي فنرسق الطفييل الطعييحممحو الطالسلوك    أن  

أشيينحمء لنسييت منحمسييبة وقييد يأكيييل الطفييل    ،  يف فراشي ياللنل أو  بئ

 حمم حتى القيء.يوقد يبحملغ يف الطع ،لألكل

 حمءة العحمطفنة أن  يلتي  سحمعد عىل  شهنص اإلسمن أكثر الظواهر او

رة ي موه حتى عشصحنة يتسحم ع  ة  ي  إىل بنئيجمرد سحب الطفل من بنئت

حم هييو   ،ولكن هييذا ليينس النمييوذج الشييحمئع  ،حمفيأضع واألكثيير شيينوع 

 ،وصييعوبحمت الييتعلم  ،ت النفسنة والسييلوكنة واالجتامعنييةرابحمطاالض

حم يشييعر بحملييذ ب دون  ميي ا  ن الطفل ضعنف الثقيية بييحملنفس وكثييريويكو

قحمت وعالقحمت محنمة مييع اال يستطنع هؤالء األطفحمع إقحممة صد  ذ ب.  

 .خرين وقد يتجهون  حو الكبحم  فقطاآل األطفحمع
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بحمإلسييحمءة لآلخييرين يء ويقومون  يوقد يتمثلون سلوك الوالد املس

حمع للتبييوع يأ بعض األطفيوقد يلج  ،ةية واملستهجنيوالتبفحمت الغريب

 غري ذلك.أو 

دة أ عييحمم العشييحم وبحكييم طبنعيية عملهييحم يف وزا ة التنمنيية السيين

جمموعيية ميين   لغوال أو دتاالجتامعنة وكمستشحم ة قحم و نة يف وكحملة ا

عدد من األطفييحمع يف األ دن بسييبب ميين ظييحمهرة   األمثلة عىل محم يعحم ن 

 الن.. طفيي   : مييي و امييي التنوع حنث قحملتالعنف اآلخذة بحمال تشحم  و

ريان يحمق اجليي يبعييد أن ضيي   عيينهام  كييز األمييندون اخلحممسة  م التبلنغ ملر

هييو الييذي  الوالييد ،خ والعويييل الييدائم واأل ييني الليينيلرايبحملص  حم  يذ ع

بعييض األدوات يف  حنييث اسييتهدام ،يرب الشديداعتدى علنهام بحملض

حنث قحمم بقطع طرف لسحمن االبن بحملقطحمعة والضغط   ،إيقحمع األذى هبم

يضييحم قييحمم بحبسييهم , وأوقد أثبت الكشف الطبييي ذلييك  ،عىل أظحمفرهم

يفقدوا حنحمهتم بل كحمدوا أن    ا  مي و امي عحم وا كثري  ،ومنع الطعحمم عنهم

  ل اجلريان.لوال  دخ

 ة أن  يبحجيي   ،غ عيينهمييييتم التبلنيي   ال  ، رى كم هنحمك من مي و امي 

مييحم محم سيي      ببسحمطة أن يييدعي أن  يوأن الوالد يمكن  ،أن عحمئيليذا شيه

 القحم ون والعرف العحمم واملفحمهنم ق ي  وفيق ل يأديب الذي حيي وع من الت

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





- 59 - 
 

 .ت يممحم س ةياملجتمعن

، وجييدير االجتامعنييةدعحم إحدى مؤسسحمت الرعحمييية  ومي و امي أ  

حم وأ يي  كحم   أن يقدم كفحملة ويأخييذمهحم خصوصيي بحمملالحظة أن الوالد بإم

لنس هنييحمك مييحم حمء أهنحم غلطة ويويستطنع االدع  ،لنس من ذوي السوابق

 .يمنع  من ذلك

*           *            * 

د رسحييحمن حديثيي  عيين مصييحمد  اإلسييحمءة التييي يد. ولنيي د  حمبع  يوق

قد  كون  :وجحمء يف و قت  ،املد سة واملجتمعيتعرض هلحم األطفحمع فذكر  

مع بمؤسسحم   املهتلفة اإلسحمءة بمهتلف أشكحمهلحم  حمجتة عن  عحممل املجت

 ،، مثل إمهحمع البلديحمت للمرافييق اخلحمصيية بلعييب األطفييحمعمع األطفحمع

، ممحم يعييرض األطفييحمع  شحمء سحمحة وملعب وحديقة يف كل حي إدم  عو

أو  ،خطييحم  حييوادال السييريلتييحميل التعييرض ألوبحم ،للعييب يف الشييوا ع

ني واسييتعامع ، والبييدء بحملتييدخاال حييراف والتهييرب ميين املد سيية

  املرشوبحمت دون  قحمبة.

و قع اإلسييحمءات اجلنسيينة والعحمطفنيية واجلسييدية يف املد سيية ميين 

والطحملبحمت، كام يمكن أن  قييع ميين   سحمت عىل الطالباملد سني واملد 

ملييد يس الييذي ، ويالحظ أن  ظحمم الضبط ابعض  عىل  بعضهمالطالب  
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وإذا عرفييوه .   يعرف  معظم املد سييني  ال    وزا ة الرتبنة والتعلنموضعت

 فال يطبقو  .

:  غم أن قحم ون األحداال األ دين عند قراء   يعطييي د. ولند  و حمبع

، إال حممل مع ا حراف األحداال ودييحمكمتهمالتعصو ة جندة ألسلوب  

واإلسحمءات، والتي لن فنهحم الكثري من اخللل  أن الواقع العميل واملام سة

، واملزيييد ميين اال حييراف  ؤدي ألي إصالح، بييل لإلهحم يية والوصييمة

 مراكييز  عيييحمية ويف عييرف والتقحملنييد والقييحم ون. واخلييروج عييىل ال 

َوف ر  اإلم  األحيداال والفتنحمت لنة حتى  كييون كحم حمت البرشية والعمال   

 .برأيي شكل  خر من أشكحمع اإلسحمءة وهذا هِذه الرعحمية فعحملة. 

إشييحم ات املييرو  يف احليير  ا تشحم  األطفحمع بني السنحم ات عند  كام أن

، قحمت من أبشع صو  اإلسحمءة للطفولييةوالربد وخمتلف األحواع واألو

يحمء أن هنييحمك  بيي   حم  عمل عىل وقف هِذه املام سحمت خصوصيي وال بد من ال 

وأمهحمت يدفعوهنم للشييحم ع، أو يغضييون الطييرف عيينهم طحمملييحم عييحمدوا 

 .حمعيببعض امل
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 دوةــــات النـــصيتو

 وقد قدم املشحم كون يف الندوة عددا  من التوصنحمت كحمن أمههحم:

ا إىل حضحم  نحم العربنيية اإلسييالمنة •  ،وضع معحميري دقنقة حتدد استنحمد 

بحنييث حتييدد حييدود   ،هحم ئيعتنييحموللمفحمهنم اإل سحم نة التي  نظم

ومسئولنة األهل عن اإلمهحمع   ،السلطة التأديبنة لألرسة عىل الطفل

 لذي يؤدي إىل إصحمبة الطفل و عريض  للحوادال املهتلفة.ا

 شكنل هنئة وطننة  عنى بشؤون الطفل و كون ذات صييالحنة يف  •

  قديم اخلدمحمت ل .

حم األطفييحمع وضع مرشد  فيس يف كل مركز أمن للتعحممل مييع قضييحمي •

 امل سحمء إلنهم.

  *           *          * 
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 ضــض من فيــغي

وادال التييي  قلتهييحم ميين الصييحف واملجييالت إن هذه احليي   :وعيأق

العربنة غنض من فنض، وهي  دع عىل أن ا تشحم  العدوان عىل الطفييل 

حمئل من البييحمحثني الغييربنني قبييل يحمع قيمن  بحمئهم وأمهحمهتم كثري حتى ق

 نة:يسأ بعني 

يدخل   إن   املستشفنحمت  يدخلون  أطفيحمع  عرشة  كل  من  واحدا  

 بسبب االعتداء علن  من ذوي . 

 هيذا قيد زاد اآلن زيحمدة كثيرية.   حسيب أن  وأ

الرشطة   دوائر  إىل  التي  صل  األطفحمع  عىل  اجلنسنة  واالعتداءات 

واجلهحمت األخرى قلنلة بحملنسبة إىل االعتداءات التي  قع؛ ألن  األرسة  

 رفع محم حيصل ألوالدهحم إىل  لك اجلهحمت، أل   يعرضهحم للمسؤولنة،   ال

يرفع الذي  أن  محم    اجلهحمتإىل  لك    ويبدو  أو  إىل عالج،  كحمن حيتحمج  محم 

ل ب  اجلريان  ،وصل إىل خطر املوت  . أو محم  دخ 

قلن ضعنف  واآلبيفحملطفل  احلنلة،  أن  يل  يمكن  ال  املعتدون  حمء 

 .والفضنحة العدالةيفضحوا أ فسهم ويعرضوهحم للمسحمءلة و

يف االعتداءات  أن  صنف  وبد نة  ا وأ  ثالثة  و ستطنع  جنسنة،  ع: 

 و فسنة. 
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بحم  محم  كون من األب.  يحمق األرسة غحمل ينة يف  طيداءات اجلنسواالعت

   واالعتداءات البد نة والنفسنة  كون من األبوين كلنهام.

اعت غ  داءات يوهنيحمك  األق يمن  امليري  من  و كون  يف  د  حم ب   س 

 ة. يد س يامل وضية أو الر

فمن ذلك إصحمبة األطفحمع املعتدى    ،دوان كثريةيذا الع يهحم   يوأخط

  ذكرا حم   كحم وا أو إ حمثحم  بحمألمراض التنحمسلنة.علنهم جنسنحم  

البد نة والنفسنة فتتمثل يف أمو  كثرية منهحم كرس   وأمحم االعتداءات 

بأ و إصحمبت   ومنهحم  الدمحمغ،  بحم جتحمج  إصحمبت   ومنهحم  الطفل،  من  عظم  اع 

 الشلل، ومنهحم إصحمبت  بأمراض  فسنة كحمالكتئحمب وغري ذلك. 

و بحم و سنحم وأفريقنحم يتعرضون إىل  إن ماليني األطفحمع يف أمريكحم وأ

 هذه األ واع من العدوان.

    *           *        * 
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 الم من الطفلــف اإلسـموق

عحممل وكنف  الطفل  ظريحم   من  اإلسالم  موقف  إىل  أن  نظر     وأود 

 وأصححمب  عملنحم . ملسو هيلع هللا ىلصوع اهلل ي س

بحمختنحم    • الرجل  فأوىص  يولد،  أن  قبل  الطفل  اإلسالم   عى 

 أوىص الزوجة وأهلهحم بحمختنحم  صحمحب اخللق والدين.و  ،الزوجة

هريرة    -  أيب  ق  عن  اهلل  يحمع  س يقحمع:  املرأة  »:  ملسو هيلع هللا ىلصوع   نكح 

بذات الدين  ربت    حمظفرفأل بع: ملحمهلحم وحلسبهحم وجلامهلحم ولدينهحم  

 (2).متفق علن  (1) «كيدا

إذا جحمءكم من  »:  ملسو هيلع هللا ىلصوع اهلل يحمع  سيقحمع: ق  وعن أيب هريرة    -

 (3).«دين  فزوجوه رضون خلق  و

احلميل، وهو يف  ظير   • إسيقحمط  فال جييوز  احلنييحمة  ل  حيق  حفيظ 

 أئميية اإلسيالم جريميية.

 وال جيوز قتل  بعد الوالدة. •

 

ربت يداك كلمة معنحمهحم احلث والتحريض. وقنل: هي هنييحم قحمع اإلمحمم املنذ ي: ]   (1)

دعحمء علن  بحملفقر، وقنل: بكثرة املحمع، واللفظ مشييرتك بنيينهام قحمبييل لكييل ميينهام، 

 . هنحم أظهر ومعنحمه: اظفر بذات الدين وال  لتفت إىل املحمع أكثر اهلل محملك[واألخري

 .(1466(، ومسلم )5090 ي )البهحم  واه   (2)

 .2/165(، واحلحمكم 1967(، وابن محمج  )1084مذي ) واه الرت  (3)
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 لنم  أحكحمم دين . أوجب عىل الوالدين  عحمية عقند   وخلق  و ع •

 إكرام األطفحمع والسنام البنحمت. •

اآلخير، • عىل  اجلنسيني  أحييد  جيييوز  فضنل  أن    ال  جيييوز  وال 

 يعطي واحييدا  دون إخيو  .

احرتام إ سحم نت  منذ أن يكون طفال   ضنعحم  إىل  خر حنحم  . والذكر   •

 واأل ثى يف هذا سيواء. 

 جيب املححمفظة عىل  سبة الطفل إىل أبن .  •

 ون من ا تسب لغري والدي .ملع

 وكذلك فعىل األب أن يعرتف ل  هبذه النسبة.

يتعحمو حمن يف سبنل  جيب إ ضحمع  و عحميت  إىل   • أن يقوى، والوالدان 

 ذلك

 جيب عىل الوالد اإل فحمق علن  و أمني رضو ا  .  •

      *           *      * 
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ء للكييف  عيين إيييذا  ي  من جهحمت متعددة  ي قوم هذه األيحمم دعوات  

العدوان علنهم، و عقد مؤمترات  ييوهب هبييحم، و صييد  عن  األطفحمع و

قع علنهم من قبييل  بييحمئهم وأمهييحمهتم عنهحم د اسحمت  بني  الظلم الذي ي

 وأقحم هبم األبعدين وغريهم.

ض هلحم األطفحمع عديدة:ومظحمهر الظلم الت  ي يتعر 

منهحم رضهبم املربح، وحرمحمهنم من الغذاء والنوم، والتحييرش هبييم 

و شغنلهم، و كلنفهم مييحمال يطنقييون ميين األعييامع، وشييتمهم   جنسنحم ،

لظلييم التييي قييد  صييل إىل ىل غري ذلك من مظييحمهر ا. إ.  والسهرية هبم

 قتلهم.

 واإلحصحمءات التي  نرش عن ذلك مذهلة، ومحم ال ينرش أكثر.

ة لسنطرة احلضحم ة املحمدية ية طبنعنيذا الواقع املؤمل  تنجيد كحمن هيوق

م يحمع، والتييي ال  قنيي ية وحتصنل امليذة واملتعيحمء الليوم عىل ابتغيالتي  ق

 حم .ية وز يم الروحنيللقن

الد يالد األمريكنة والبيالد األو وبنة والبيحمه يف البيذا االجتيأ هي ش

األخييرى وا   الديرب إىل البيثم  س  ..  حمديةيحم ة امليذه احلضية هلياخلحمضع

 فحمه!!يأس

د عن أحكحمم ديننييحم، ينحم، بعنحمه غريب علنيو ود  أن  بني  أن هذا االجت

ث لنيحمٍف لعحمدا نيجم  حم..يحم األصنلة وقنمنحم وم 
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 صغريناليس منا من مل يرحم 

م ميين مقومييحمت وجييود السييلم يف مجحمعيية يحم  مقيي ية الصغي مح  إن   و 

 »لنس منحم من مل يرحم صغري حم«. :ملسو هيلع هللا ىلص وع اهلليحمع  سياملسلمني، فقد ق

عييىل عظييم هييذا ة  ية واضحيدع دالل يذا احلديث الرشيف لنيه  إن  

حتى إ   يقوع لنس منحم ميين مل يييرحم الصييغري.   ملسو هيلع هللا ىلص  األمر عند الرسوع

 يث عدد من الصححمبة:ذا احلديد  وى هيوق

 حمع:ي  قيأ  ملسو هيلع هللا ىلص وع اهلليعن  س حمدة بن الصحممت يعن عب -

حمملنييحم »لنس منييحم ميين مل جيييل  كبري ييحم، ويييرحم صييغري حم، ويعييرف لع

 (1). «يحق

 بلفظ: ملسو هيلع هللا ىلص النبي  عن  و وى  حوه عبد اهلل بن عمرو  -

 (2).ري حم«يري حم ويوقر كبيحم من مل يرحم صغي»لنس من

 

 

 

 .(5443) "صحنح اجلحممع الصغري"، و1/22واحلحمكم  ،23/113  واه أمحد (1)

، و واه الرتمييذي 1/130 "األدب املفييرد"، والبهييحم ي يف 2/207 واه أمحييد  (2)

 "صحنح اجلحممع"، وا ظر عبحمس الطرباين عن ابن   ( عن أ س، و واه1921)

(5445). 
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 ة أوالدهــؤول عن تربيــلم مسـاملس

و عحمىل   اهلل  بحم ك  من   وقيد  اجللنلة،  اهلل  من  عم  األوالد  عمية  إن  

سبححم  :  قحمع  وحفدة.  بنني  أزواجهم  من  هلم  جعل  أن  عبحمده  عىل 

 حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب   خب  مب  ىب  يب  جت ژ

  ژجث  مث  ىث  يث  حج  مج  يتحت  خت  مت   ىت

 .]72النحل: [

 :ة هبمفحمآلبحمء واألمهحمت مسئولون عن  ربنتهم والعنحمي

 حمع:يق ملسو هيلع هللا ىلص وع اهلليأن  س عن أيب هريرة  -

را   أو يودا   أو ينصيي يواه هييي يد عييىل الفطييرة، فأبيي ي»كلُّ مولود يوليي 

 (1).يمجسحم  «

كييم قحمع: »كلكييم  اع، وكل  ملسو هيلع هللا ىلص  أن  سوع اهلل    وعن ابن عمر -

مسؤوع عن  عنت : الرجل   اٍع يف أهل بنت  وهو مسؤوع عن  عنت ، 

 (2).وهي مسؤولة عن  عنتهحم« واملرأة  اعنة يف بنت زوجهحم

 
 (.2138(، والرتمذي )4714(، وأبو داود )2658(، ومسلم )6599 واه البهحم ي )( 1)

(، 1705رتميذي )(، وال2928(، وأبيو داود )1829(، ومسلم )893 واه البهحم ي )(  2)

 .2/5وأمحيد
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..   ؤوالن عن أوالدمهييحميأن  األبوين مس  ملسو هيلع هللا ىلص  وع اهللير    سيد قيلق

ؤوالن عن عقندهتم ألهنم يولدون عييىل الفطييرة فطييرة اإلسييالم، يمس

ذان ينبيياهنم أو هيييوداهنم أو يمجسييحمهنم، ومل يحم الليولكن األبوين مه

   فطرة اإلسييالم.ألهنم يولدون عىل  لامهنم؛ي: أو يسملسو هيلع هللا ىلص  يقل  سوع اهلل

فحمملطلوب من الوالدين املححمفظة عىل هذه الفطرة من التشوي  والتلويث 

واألبوان مسؤوالن عن . . واال حراف واإلفسحمد هذا من  حمحنة العقندة

وعن  عليينمهم العلييم النييحمفع   ،فحمضلة الكريمة ربنتهم عىل األخالق ال 

ؤوالن عيين الذي جيعلهم يعرفون املعلوم من الدين بحملرضييو ة، ومسيي 

وحب  الصححمبة   ،  الكراميو ل  ملسو هيلع هللا ىلص   نشئتهم عىل حب اهلل وحب  سول 

عحمدة الييد نحم واآلخييرة إن يالذين  قلوا لنحم هذا الدين الذي حيقق لنييحم سيي 

  حن  منحم ب  وعملنحم بأحكحمم .

حمع محم يصييد  عيينهم يم واحتمية األطفحمع ودبتهييقتيض  محذا  يوه

رفحمت التي يالطفل يد ك التص حمية، ذلكم ألن  يحمية والرعيو عهدهم بحملعن

يد كهحم يف سن  مبكييرة وينمييو هييذا اإلد اك كلييام     ..  ول ييلقحمهحم ممن ح

 كرب.

ن يل  حيييب ميين أحسيي ي  جتعيي يحمية بيعن   وال يل ودبتَ ية الطفيإن   مح

ولة عىل حب من أحسن إلنهييحم، وبييذلك احلييب  يوس جمبيالنف  ألن    إلن ؛
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اهلل علنهييحم ميين الشييوائب    سهل املححمفظة عىل  قحمء فطر يي  التييي فطييره

تجحمبت  مليين يربنيي  عييىل الفضيينلة ومحييل يهل اسيي يواال حرافحمت، و سيي 

حم يع ميين حيبيي ، أميي ييطنيي   يواع  ييف غحملييب األحيي   ياملحييب     حملة ألن  يالرس

ن  كييالم مييَ 
ع بمهحملفتيي  ين  يييبغض و ييراه دائييام  يوليي املييبغض فننفيير مييِ

 وف ضده إن استطحمع.يوالوق

 شحمء جنل مؤمن قوي ذي خلييق متييني ومن هنحم  قر   أ   إذا أ د حم إ

فنجب أن  حذ  من معحمملة أطفحملنحم بحملفظحمظة والقسييوة والعنييف، واهلل 

ٹ     ٹٺ  ٺ      ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹژ :  ملسو هيلع هللا ىلص   عحمىل يقييوع لنب نيي 

 .]159 ع عمران: [ ژڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ

قدوة للمؤمنني الصحمدقني، وا  بحمع   واجب  عىل    ملسو هيلع هللا ىلص  ن   سوع اهللإ

وئ  ۇئ ۇئ  ۆئ  ۆئ  ژ و دلنل عىل دبة اهلل. قحمع اهلل  عحمىل: املسلمني، وه

األحزاب:  [  ژۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ     ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی  ی  ی

ڦ  ڦ  ڦ     ڦ  ڄ   ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ژ حمع سبححم  :  يوق   .]21

 . ]31ع عمران:    [ ژچ  چ    چ   ڃڃ    ڃ

كحمن  س كنف  اهلل يفلننظر  األييع   ملسو هيلع هللا ىلص  وع  ب ،  يطفحممل  ولنقتد  حمع 

صلوا اهلل  وهو  قحمع  بحمملؤمنني  الرؤوف  الرحنم  علن   وسالم   اهلل  ت 

ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ژ    عحمىل:

 . ]128التوبة: [  ژڭ  ۇ  ۇ    ۆ  ۆ  
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فييحمع مييداعبحم  هلييم،  حيينام  بحمألطفقد كحمن صلوات اهلل وسالم  علن  

شأَ    مع النحمس مجنعحم  ولكن  كحمن  ص  األطفحمع   هذادسنحم  إلنهم، وكحمن  

 :ن من التكريمبلو

حمء الصبي وهو يف الصالة ي رسع يف صييال   يمع بكيحمن إذا سيد كيفق •

  :ي  وبأمي محة ب

: »إين ألقوم إىل الصالة وأ حم ملسو هيلع هللا ىلص  ي  حمع النبيقحمع: ق  حمدة  يعن أيب قت -

ز كراهنيحمء الصبي فأجتيمع بكيع فنهحم فأسو  يأ يد أن أط ق  ية أن أشيو 

 (1). «ييعىل أم  

يامزحهم ويتحب ب  إليينهم ويييدخل عليينهم وكحمن يداعب األطفحمع و •

عمييره  بنت  جل من أصييححمب ، فلقييي طفييال    ملسو هيلع هللا ىلص  الرسو ، فقد زا 

 يف وجه  قلنال  من املحمء مييداعبحم  ومالطفييحم .   ملسو هيلع هللا ىلص   س سنوات، فمج  

ودعي  دمحم كرب يعتز  هبذه املداعبة وحق ل  ذلك.  فكحمن هذا الطفل عن

 .ة(يهذا الصححميب عند العلامء )بصحمحب املج  

، وأ حم ابن يجم   ملسو هيلع هللا ىلص قحمع: عقلت  من النبي    ود بن الربنعيدم عن -  ة 

 (2). س سنني من دلو من بئر كحم ت يف دا  حم

 
 . (825)سحمئي (، والن789)(، وأبو داود 991(، وابن محمج  )707 واه البهحم ي )( 1)

 (.657)(، ومسلم 88 واه البهحم ي )( 2)
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إين ألحسب أن هذا التبف الكييريم  ييرك  أثييرا  كبييريا  يف  فييوس 

 ذه األرسة، ويف  فس هذا الطفل.أعضحمء ه

  ي  لنم أل م سيي وهو ابن     يومن األمثلة يف هذا البحمب أن طفال  صغريا   

مري كحمن يلعييب بطييحمئر، وحييدال بعييد حييني أن مييحمت هييذا   يدعى أبحم ع 

فلييام أن   ..  ، فحزن أبو عمري لذلك حز ييحم  شييديدا  وصييحم  يبكييي الطحمئر

 .يامزح هذا الطفييلوكثريا  محم كحمن يزو هم صحم     ملسو هيلع هللا ىلص  زا هم  سوع اهلل

 وسأو د القصة كام و دت يف كتب السنة.

علننييحم، وكييحمن يل أخ يدخل    ملسو هيلع هللا ىلص  كحمن  سوع اهلل  حمع:يق  عن أ س   -

صغري يكنى أبحم عمري، وكحمن ل    َغر  يلعييب بيي ، فييامت فييدخل علنيي  

 : »محم شأ  ؟«.ملسو هيلع هللا ىلص فقحمعيحم ، ر ه حزينيذات يوم ف  النبي  

ه  قحملوا: م  .يحمت   َغر 

 (1).محم فعل النغري؟« فقحمع: »يحم أبحم عمري

 

(، والرتمييذي 4969(، وأبييو داود )2150(، ومسييلم )6203 واه البهييحم ي )( 1)

أليب   ظواللفيي   3/116(، وأمحيد  3740-  3720(، وابن محمج  )1989-  333)

ر، وهييي طييري "املهتيحم "داود.  وجحمء يف   : ]النَُّغرة ي بييوزن اهل مييزة ي واحييدة النُّغييَ

 حملعصحمفري مح  ير املنحمقري[ والنُّغري  صغري الن َغر.ك
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فإذا سجد وجييحمء  ،حب هبحمر  يتحمل  بفحمت األطفحمع وي  ملسو هيلع هللا ىلص  وكحمن •

ل ذلك وأطحمع السجود حتى طفل من أسبحمط    و كب عىل ظهره حتم 

 يطنل متعة الطفل بحملركوب.

 حمع:ي  قيداد عن أبنيعن عبد اهلل بن ش -

شحمء، وهييو ححممييل  يف إحدى صاليت الع  ملسو هيلع هللا ىلص  وع اهلليخرج علننحم  س

فوضييع ، ثييم كييرب للصييالة،  ملسو هيلع هللا ىلص  تقدم  سوع اهللف  ،سننحم  حسنحم  أو ح

، فسجد بني ظهراين صال   سجدة أطحمهلحم.   قحمع أيب:فصىل 

 ،وهييو سييحمجد  ملسو هيلع هللا ىلص  فرفعت   أيس وإذا الصبيُّ عىل ظهر  سييوع اهلل

 فرجعت إىل سجودي. 

 حمس:يحمع الن يالصالة ق ملسو هيلع هللا ىلص وع اهلليفلام قىض  س

جدة أطلتهييحم وع اهلل إ ك سجدت  بني ظهييراين صييال ك سيي ييحم  س

 أو أ   يوحى إلنك. ،حت ى ظننحم أ   قد حدال أمر

ي ا حتلنييي فكرهييت أن ن ابنيي ين، ولكيي ي: »كل ذلك مل يكملسو هيلع هللا ىلص  حمعيق

 (1). «يحمجتييض حي  حت ى يقيأعجل

 حمع:يق وعن أيب بكرة  -

 يثب حمس، وكحمن احلسن بن عيل ييصيل بحملن ملسو هيلع هللا ىلصكحمن  سوع اهلل 

 
 .6/467وأمحيد    (،1141)   واه النسحمئي( 1)
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ة  جد.  يعىل ظهره إذا س لوا ليي : واهلل إ ييك فقييحم  ،ففعل ذلك غري ميير 

حمع: »إن  يفييذكر شيينئحم  ثييم قيي   ،حمك  فعل  بأحديلتفعل هبذا شنئحم  محم  أين

بييني فئتييني ميين   بيي   وسنصييلح اهلل  بييحم ك و عييحمىل    ذا سييند.ابني هيي 

 املسلمني«.

ق  يف خيي يد  واة احليحمع أحيق ر  الفت  يديث: فييو اهلل بعييد أن ويل مل هييي  

 (1)ة من دم.يملء دجم

 :حمع أبو بكرة يقويف  وايية ألمحيد: 

كحمن يصيل فإذا سجد وثب احلسن عىل ظهييره،   ملسو هيلع هللا ىلص  وع اهللي س  إن  

حمع: يق  ..    ال يبعيحم  لئيحم   فنقي فع  ملسو هيلع هللا ىلص  وع اهللي س   ، فريفعيوعىل عنق

وع اهلل  أينييحمك يري مرة، فلام قىضيي صييال   قييحملوا: يييحم  سيي يفعل ذلك غ

حم يمن الد ن   حيحم تي  يحمع: »إ يق  .  صنعت بحمحلسن شنئحم  محم  أينحمك صنعت 

بييني فئتييني   ب   حمىل أن يصلحيحم ك و عيند وعسى اهلل  بيابني هذا س  وإن  

 من املسلمني«.

 

 

 

 (.5/51ألمحد ) ويف  واية ،5/44  واه أمحد ( 1)
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 التييي   ملسو هيلع هللا ىلص  حمة النبي  يسبق أن ذكر حم  بعض املواقف التي كحم ت يف حن

و ود  أن  تييحمبع      هبم ومراعحم   هلم.  يحمع  وعنحميتي  األطفي دع عىل  محت

ن ذاك  الواقع املؤمل، ولنكون الم ميحمن موقف اإلسياحلديث يف ذلك لبن

يف  ملسو هيلع هللا ىلص  بحمعيي حم  لنييحم العرضيينحم لتلييك املواقييف النبوييية الكريميية  دافعيي 

 اإلحسحمن إىل األطفحمع و محتهم.

ة الطريفة التييي  ييدع عييىل احييتامع النبييي  يومن األححمديث الصحنح -

 صيرفحمت األطفحمع ومداعبتهم ومالطفتهم، أن بنتحم  صغرية جييحمءت  

، فجلسييت إىل جحم بيي  ملسو هيلع هللا ىلص  إىل النبييي    غرهحمبنهحم وكحمن حيملهحم لصمع أ

ة صحم ت  لعب بيي ، فزجرهييحم أبوهييحم ليي    فقييحمع  ،فلام  أت خحم م النبو 

 : »دعهحم« ثم ألبسهحم بنده الرشيفة  نصة مجنلة.ملسو هيلع هللا ىلص وع اهللي س

ذه الطفلة كحم ت قد قدمت مع أبوهيحم من احلبشة مع املهييحمجرين يوه

مسييتعمال  كلميية  حمطبهييحم    ملسو هيلع هللا ىلص  الذين عييحمدوا إىل املدينيية، فصييحم  النبييي  

بحمحلبشنة لنؤا سهحم، وهذه البنت الصغرية كحمن أهلهحم يكنوهنحم بأم خحملييد. 

قصة كام جحمءت يف صحنح البهحم ي الذي هييو أصييحُّ كتييحمب ولنو د ال 

فبعد كتحمب اهلل   حمز.يوة بإجييحم م النبيبه . وقبل ذلك حيسن  أن  عر 
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ة بني كتفي الن ن  أ (1)"صحنح البهحم ي"جحمء يف    ملسو هيلع هللا ىلصبي  خحم م النبو 

  وهو مثل ِز   احلََجَلة. 

 حم.وع: و احلََجَلة  طحمئر معروف، واملراد بحملز    بنضتهيأق

رة:  أيت خحممتييحم  يف (2)"صحنح مسلم"حمء يف يوج : قحمع جحمبر بن َسم 

 حمم.ية محيكأ   بنض ملسو هيلع هللا ىلص ظهر النبي  

س  (3)وجحمء يف »مسند أمحد« جييِ .. . حمع:يقيي  عن عبد اهلل بيين رَس 

ِض كتفيي  النسيي و أيت  العالمة   رى يالتي بني كتفن  وهي يف طييرف   غيي 

ع )بمعنييى الكييف  املج نييده ب  (4)تمييع( وقييحمع)أي عىل الكتف( كأ   مجيي  

فقبضهحم، علن  ِخنالن  كهنئة الثتلنل )واخلنالن: مجع خحمع وهييو الشييحممة 

مجع ث ؤلوع وهو هذه احلبيية التييي  ظهيير يف اجللييد   :والثتلنل    يف اجلسد.

صة فام دوهنحم  (كحمحلم 

 (6).: و أيت عىل كتف  مثل التفحمحة(5)ويف  واية »املسند«

 ت:قحمل  عن أم خحملد بنت خحملد بن سعند  -

 
 .  6/516 "البحم ي فتح"، و365 -6/364(، و أمحد  3541(  واه البهحم ي )1)

 .(2344 واه مسلم )( 2)

 .5/82 واه أمحد  ( 3)

 حم .  يي(  أي أش4)

 .4/163 واه أمحد  ( 5)

 طبعة هجر.  438 -8/431  "البداية والنهحمية"(  أ ظر 6)
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 :ملسو هيلع هللا ىلص مع أيب وعيل قمنص أصفر فقحمع  سوع اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص  أ نت  سوع اهلل

 حمع عبد اهلل أحد  واة احلديث: وهي بحمحلبشنة : حسنة.ي ق . »سن  سن «

 وع اهلليحمع  سيي يفقيي     وة فزبرين أيب.يقحملت: فذهبت ألعب بهحم م النب

»أبيييل وأخلقييي، ثييم أبيييل   :ملسو هيلع هللا ىلص  وع اهلليحمع  سيي ي: »دعهحم« ثم قملسو هيلع هللا ىلص

 (1). واه البهحم ي وأخلقي«ثم أبيل  وأخلقي، 

وقول  أبيل وأخلقي من اإلبالء واإلخييالق ومهييحم بمعنييى قييحمع ابيين 

والعرب  طلق ذلك و ريد الدعحمء بطوع البقحمء للمهحمطب   :(2)حجر

 (3).قيىل الثوب وَ  ل  يتى يبح حمءيالبق طوعي  بذلك، أي أ   

 نيي كييحمن بحمسييتدعحمء م ملسو هيلع هللا ىلص دو أن  جميء  أم خحملد وأبنهحم إىل النبي  يويب

بثنحمب فنهحم  نصة مجنلة، وكحمن ذلييك بعييد   ملسو هيلع هللا ىلص  فقد أ يت  سوع اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص

رو  يأن يييدخل السيي   ملسو هيلع هللا ىلص  فرأى  سوع اهلل  ،عودة أرسة أم خحملد الطفلة

 حملد« وذلك كام جحمء يف حمع: »ائتوين بأم خيعىل هذه األرسة  املجحمهدة فق

 (4):حم ييديث يف البهية للحي واي

 

 .(5993بهحم ي )ال واه ( 1)

 .10/280 "فتح البحم ي"ا ظر ( 2)

حمم إذا لبس أحدهم ثوبحم  جديدا  يقولون  حيو هيذه اجلملية وع: ومحم زاع النحمس يف الشي(  أق3)

 رى وبتجدد( يدعون ل  بطوع العمر.  فنقولون بحملعحممنة: )إن شحمء اهلل  بته

 .(5845) بهحم يال   واه( 4)
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  بثنحمب فنهحم  نصة سوداء.حملد: أ يت  سوع اهللي قحملت أم خحملد بنت خ

 : »َمن   رون  كسوهحم هذه اخلمنصة؟« فأسكت القوم، فقحمعملسو هيلع هللا ىلص حمعي فق

فألبسننهحم بنده وقحمع: »أبيل   ملسو هيلع هللا ىلص  أ يت يب النبي  ي : »ائتوين بأم خحملد« فملسو هيلع هللا ىلص

ينظر إىل علم اخلمنصة ويشري بنده إيل  ويقوع: »يحم أم فجعل  .وأخلقي«

 سن.والسنحم بلغة احلبش: احل .نحم«ي خحملد هذا س

أن  أم خحملييد قحملييت: قييدمت ميين أ ض  (1)حمء يف  واية البهييحم يي وج

 نصيية هلييحم   ملسو هيلع هللا ىلص  صغرية( فكسييحمين  سييوع اهلل  :احلبشة وأ حم جويرية )أي

 ع: »سنحمه سنحمه«.يمسح األعالم بنده ويقو ملسو هيلع هللا ىلص أعالم، فجعل  سوع اهلل

 عن أم خحملد أهنحم قحملت: أ يت النبييي   (2)حمء يف  واية أخرى للبهحم يي وج

 فنهحم  نصة سوداء صغرية.بثنحمب  ملسو هيلع هللا ىلص

: »ائتوين بأم ملسو هيلع هللا ىلص : »َمن   رون  كسو هذه؟« فسكت القوم، قحمعملسو هيلع هللا ىلص حمعي فق

مل فأخذ اخلمنصيية فألبسييهحم وقييحمع: »أبيييل وأخلقييي«   ،خحملد« فأ يت هبحم حت 

 حمع: » يحم أم خحملد هذه سنحمه«.ي  أو أصفر فقوكحمن فنهحم علم أخرض

 

 

 

 .(3874 واه البهحم ي )  (1)

 .(5823 واه البهحم ي )  (2)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





- 79 - 
 

 رعاية االسالم للبنـات

هبيين،   ملسو هيلع هللا ىلص  وع اهلليميين  وصيينة  سيي   وقد كحمن للبنحمت  صنب كبييري

 .ملسو هيلع هللا ىلص لِ ِ وكحمن هلن   صنب كبري من العنحمية هبن  من ِقبَ 

حمديث كثرية صحنحة يف يد و دت أحيحمت فقيبحملبن  ملسو هيلع هللا ىلص  حم  وصنت  يأم

 نى يذا املعيه

 املتفق علن  اآليت: ة يفمن ذلك حديث عحمئش -

 أع.يحم  سيي يحمن هليي ي: دخلت عيل  امرأة ومعهحم ابنتيي ة  يقحملت عحمئش

 بنتنهحمهحم إي حمهحم، فقسمتهحم بني اعندي غري مترة واحدة، فأعطنت    فلم جتد

فأخرب يي   ملسو هيلع هللا ىلص ، فدخل النبيُّ نئحم ، ثم قحممت فهرجتي أكل منهحم ش  ومل

 حمع:يفق

سن إلنهن  كن  ل  سرتا  ميين حمت بيشء، فأحيذه البنيمن ه  (1)»من اب تيل

  واه البهحم ي ومسلم والرتمذي ويف لفظ ل : (2)حم «يالن

، كن  ل  حجحمبحم  من النحم «. »من اب تيل  بيشء من البنحمت، فصرب علنهن 

ولكن السييحمئلة   ة  يحمدثة مع السندة عحمئشيوقد  كر ت هذه احل

 ئشة  روي دت أكثر من مترة، ولنستمع إىل السندة عحميرة وجيذه املييف ه

 

 رب.ي(  أي اخت1)

 (.1916رتمذي )(، وال2629(، ومسلم )5995 واه البهحم ي ) (2)
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 حمدثة:ي لك احل

ل ابنتني هلييحم، يكننة حتميحمء ني مسيحملت: جيق  ة  يعن عحمئش -

ال مترات، فأعطت كل واحدة منهن مترة، و فعييت إىل فأطعمتهحم ثال

فنهحم مترة لتأكلهحم فحمستطعمتهحم ابنتحمهحم، فشقت التمرة التي كحم ت  ريد 

 وعيأهنحم، فذكرت  الذي صيينعت لرسيي يأن   أكلهحم بننهام فأعجبني ش

  :حمعيفق ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

 (1).حم «ية، أو أعتقهحم هبام من الني» إن  اهلل أوجب هلحم هبام اجلن

 حمع:ي  قيأ  ملسو هيلع هللا ىلص عن النبي   عن أ س  -

 م  غحم جييحمء يييوم القنحمميية أ ييحم وهييو«. وضيي َمن  عحمع جحم يتني حت ى  بل»

  واه مسلم. (2).أصحمبع 

 :بلفظ (3)و واه الرتمذي

كهييحم ني« وأشييحم  بأصييبعن  » َمن  عحمع جحم يتني دخلت أ حم وهو اجلنة  

ن  عييحمع ابنتييني أو  السبحمبة والتي  لنهحم. و واه ابن حب حمن ولفظيي : » مييَ

أو يمييوت عيينهن    ي  أي يتزوجن  يثحم ، أو أختني أو ثالثحم  حت ى يبن   ثال

 اجلنة كهحم ني« وأشحم  بأصبع  السبحمبة والتي  لنهحم. يف كنت أ حم وهو

 

 .(2630ه مسلم )ا و ( 1)

 .(2631ه مسلم )ا و( 2)

 .(1915مذي )رتله اا و( 3)
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 :ملسو هيلع هللا ىلص وع اهلليحمع  سيقحمع: ق  حمس يوعن ابن عب -

» محم من مسلم  ل  ابنتحمن فنحسن إلنهام  مييحم صييحبتحمه أو صييحبهام إال  

 (1).ة«يحمه اجلنيأدخلت

 :ملسو هيلع هللا ىلص وع اهلليحمع  سيقحمع: ق  أيب هريرة وعن  -

، وكييحمن ليي  كييأجر سعى عىل ثالال بنحمت  فهو يف اجلنيييةومن    ...» .

 (2).«حمهد يف سبنل اهلل صحمئام  قحمئام  جم

 حمع:يق ملسو هيلع هللا ىلص وع اهللي س أن   وعن عوف بن محملك  -

ى يييبن  يمحم من مسلم يكون ل  ثالال بن» أي  يحمت فننفييق عليينهن حتيي 

حملت امييرأة: أو يفقيي   حم «ين  ل  حجحمبحم  من النيي أو يمتن إال  ك  ي  يتزوجن

 (3).حمن«يوبنت: »ملسو هيلع هللا ىلصحمع يق حمن؟ يبنت

 :ملسو هيلع هللا ىلص وع اهلليحمع  سيقحمع: ق د ي يعند اخليوعن أيب س -

نتييحمن، أو أختييحمن » َمن  كحم ت  ل  ثالال بنحمت، أو ثالال أخييوات، أو ب

  واه الرتمذي واللفظ . فأحسن صحبتهن  وا قى اهلل فنهن  فل  اجلنة«

 
، 7/207  (اإلحسييحمن)وابيين حبييحمن    ،بإسيينحمد صييحنح  (3670)   واه  ابن محمج   (1)

 .4/178واحلحمكم 

 .18/ 3 «الرتغنب والرتهنب» واه البزا ، وا ظر ( 2)

 .3/18 " رتغنب والرتهنبال" واه الطرباين وشواهده كثرية، وا ظر  (3)
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   يفأدهبن  وأحسن إلنهن وزوجهن  فل  : »... يولفظ (1)داود  وأبو يل 

 ة«.ياجلن

 :ملسو هيلع هللا ىلص وع اهلليحمع  سيقحمع: ق  حمسيوعن ابن عب -

 ي و يعني الذك يمن كحم ت ل  أ ثى فلم يئدهحم ومل هينهحم ومل يؤثر ولده »

 (2).ة«يعلنهحم أدخل  اهلل اجلن

 :ملسو هيلع هللا ىلص وع اهلليحمع  سيقحمع: ق وعن أيب هريرة  -

ح بحمب اجلن ة، إال  أين  أ ى امرأة  بحمد ين. فييأقوع هلييحم: أ حم أوع من يفت»

 (3).حمم يل«يمحملك؟ ومن أ ت؟ فتقوع: أ حم امرأة قعدت عىل أيت

هذا   حمء يف معنحمهحم، وهو كثري  لتدع عىليحمديث ومحم جيذه األحيه  إن  

 حمت.يأن البنيحمع  بشي ببحم ملسو هيلع هللا ىلص وعياألصل الرتبوي الذي يوهب الرس

اجلحمهلنيية ميين مرحليية الطفوليية، إىل البنحمت كيين  مظلومييحمت يف    إن  

حمء اإلسالم قر  هلن  حق احلنحمة وحرم الوأد، ومنييع يفلام ج   ،الشنهوخة

، و غييب بييإكرامهن   إهييحم تهن، وحييذ  ميين  فضيينل الييذكو  عليينهن 

 
 .(5148- 5147)، وأبو داود (1912) واه الرتمذي  (1)

 .19-18-3/17 " الرتغنب والرتهنب"، واحلحمكم، و(5146)ود  واه أبو دا (2)

  "الرتغنييب والرتهنييب"قحمع املنذ ي:  واه أبو يعىل، وإسنحمده حسن إن شحمء اهلل و  (3)

3/150. 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





- 83 - 
 

حمن إليينهن، ووعييد ميين يفعييل ذلييك ميين اآلبييحمء ومييداعبتهن  واإلحسيي 

 ة.أة عظنميحم من مكحمفيواألمهحمت بمرافقت  يف احلنة. ويحم هل

 من   ددا   يريا ، وقد أو د حم عيحمت خيبحملبن  ملسو هيلع هللا ىلص وع اهلليد أوىص  سيلق

، و ييود أن  ملسو هيلع هللا ىلص  األححمديث التي  قر  ذلك وكحمن يكرمهن  وحيسن إلنهن 

 . و د أمثلة عىل ذلك من سلوك  الرشيف معهن  

 املتفق علن  اآليت: حمدة يومن ذلك حديث أيب قت

ت أيب ب ةيحمميوأ م ملسو هيلع هللا ىلص  قحمع: خرج علننحم  سوع اهلل  حمدة  يعن أيب قت -

، ملسو هيلع هللا ىلص  بنت النبييي      العحمص عىل عحم ق ، وهي ابنة زينب ، فصييىل 

 (1).فإذا  كع وضعهحم وإذا  فع  فعهحم

ة أ يي  كييحمن إذا يحمميي ي  ألميو محتيي  ملسو هيلع هللا ىلص ومن شفقت [:  حمع ابن حجريق

و سجد  شى علنهحم أن  سقط، فنضعهحم  بحمأل ض، وكأهنحم كحم ييت  كع أ

ن مفحم قت ، فنحتييحمج أن حيملهييحم  لتعلقهحم ب  ال  صرب يف األ ض فتجزع م

 (2).]يحممإذا ق

.. ولعل   كييحمن   حمسيؤم الني.. ي  يفعل ذلك وهو يف الصالة  ملسو هيلع هللا ىلص  كحمن

،   ملسو هيلع هللا ىلص  يفعل ذلك لريى النحمس العنحمية بحملبنحمت، و محت  هلن  وإكرام  هليين 

 

 .(543)، ومسلم (5996) واه البهحم ي  ( 1)

 .10/429 "تح البحم يف"ظر ا  ( 2)
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عهد بحمجلحمهلنة التي كحمن فنهحم وأد البنحمت، وكحمن النييحمس   حمس حديثويالن و

ظييرة كراهنيية وازد اء، صييو  هتحم اآليتييحمن فنهييحم ينظييرون إىل األ ثييى  

ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ژ   الكريمتحمن اآل نتحمن: قحمع اهلل  عييحمىل:

ڌ   ڌ  ڎ   ڎ    ڍڃ  ڃ  ڃ               چ  چ  چ  چ      ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ

 [.59-58: النحل]  ژڑ  ڑ  ک  ک    ژژ ڈ  ڈ 

 ملسو هيلع هللا ىلص ع اهلل.. وجحمء  سو كحم ت هذه النظرة الظحمملة  ظرهتم إىل األ ثى 

د هلم  لك النظرة اخلحمطئةييس حمت يددهحم هلم يف سلوك  مييع البنيي ي.. يس  د 

توى الرفنع  السييحممي يذا املسي.. أين ه  ةيحممية أميحم يف قصيعملنحم  كام  أين

حم  كحمن علن  الق  وم!!يمم 

 فحمحلمد هلل الذي هدا حم هلذا ومحم كن حم لنهتدي لوال أن هدا حم اهلل.
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 ـامــة باأليتـالتوصيـ

  فإ نحم  رى أن    -وكذا الطفلة من بحمب أوىل  -حم إذا كحمن الطفل يتنام   يأم

د يف الوصنة ب  و محتييش  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي   حم  يوال  متبعية عىل أمي ، واملححمفظيد 

م ذلك  علنييف  اهلل  أ زل   الكت   حم  من  حييف  الكريم  قول   ع ي حمب    حمىل: يو 

  ڳژ  ول  سبححم  :يو ق يومن  ح  . ]9:  الضحى[  ژڳ ڳ  ڳڳ ژ

ں   ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ    ڱڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ

ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ     ھ  ھ  ھ  

 . ]36:  حمء يالنس[  ژ ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆۓ  ڭ    ۓے  ے

التحرفال   النهي  النتنم، واألصل يف  ي قهر  أن  يم، وقد جحمء يف  جيوز 

أ   بحملدين  يكذب  الذي  أوصحمف  من  أن  املحمعون  النتنم(   سو ة  )يدعُّ 

دفع  :أي عننفيدفع   قبنححم  حم   زجرا   ويزجره  اهلل  عحمىل:  ،حم   ٹ  ژ   قحمع 

 .]2-1 : املحمعون]   ژٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ

د الذين يستغلون ضعف النتنم فنأكلون محمل   بحملن  حم  يأكلوهنحم  يوهد 

ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ژ وسنصلون السعري فقحمع سبححم  :     يف بطوهنم

حمء:  يالنس [  ژک  ک    کڑ   ڑ  کڈ ڈ ژ ژ 

10[ . 

: ملسو هيلع هللا ىلص وع اهلليب   سو غ  بكفحملة النتنم  رغنبحم  عظنام 

    قحمع:يأ  ملسو هيلع هللا ىلص فعن  سهل بن سعد عن النبي   -
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 بحمبة ي  السيحم  بأصبعنيوأش  ذا«.ية هكيم يف اجلنيل النتني» أ حم وكحمف

 (1).طى يوالوس

ا احلديث أن يعمل ب  لنكون حق عىل من سمع هذ: ] ابن بطحمع قحمع

 (2).ك[يف اآلخرة أفضل من ذل  ة، وال منزلةييف اجلن ملسو هيلع هللا ىلصالنبي    فنق

 العنحمية بحمألطفحمع عىل هذا النهج السديد، يف  حم  الصححمبة  يوس

 املتقييني حتييى أصييبحت  محييية وكذلك سحم  َمن  بعدهم من الصحمحلني

 ة.ييذه األم  يمن سامت ه ة  يمي  سيومالطفت الصغيري

الرمح   إن   صفيصفة  مالزمية  محمدام  ية  عن   ال  نفك  للمسلم  ة 

بدي بسمتمسكحم   مقتديحم   يكون  ذلك  يف  وهو  اهلل يند حم  سين ،    ملسو هيلع هللا ىلص  وع 

وبأ   بحمملؤمنني   ،ميق عظنيحمىل بأ   عىل خل يحم ك و عي   ب   بيالذي وصف

 . ]4القلم:  [  ژڱ  ڱ     ڱ  ں  ژ  قحمع  عحمىل:  . ؤوف  حنم 

ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ   ڭ  ژ  بححم  :يحمع سيوق

 . ]128التوبة: [ ژڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ    ۆ  ۆ 

ب والرمحيية .. يشييعرهم بحمحليي   ل األطفحمعيقب    ملسو هيلع هللا ىلص  الرسوعلقد كحمن  

 ۇ    ژ   بأ   ي   بيذي وصفو ال ية، وهيي  الرمح   بي.. إ  واحلنحمن

 

 .(1918)والرتمذي  ،(5150)، وأبو داود (6005- 5403) واه البهحم ي   (1)

 .   416/ 10  "البحم ي فتح" (  2)
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 .ژۆ  ۆ  

 : ملسو هيلع هللا ىلص وع اهلليحمع  سيقحمع: ق وعن أيب هريرة  -

وعنده األقييرع بيين حييحمبس      ني بن عيلياحلس  َل  سوع اهلليَقب  

رة من الولد محم قب لت منهم ييل عش حمع األقرع: إن  ي.. فق حم  يالتمنمي جحملس

 (1).»َمن  ال يرحم ال يرحم« حمع:ييثم ق ملسو هيلع هللا ىلص وع اهلليفنظر إلن   س  أحدا .

ُّ    قحملت:  عن عحمئشة  و - حمع: يفقيي   ملسو هيلع هللا ىلص  النبييي      إىل  جحمء أعييرايب 

   فام  قب لهم. حمن؟ يصبن  قب لون ال 

 (2).»َأَو أملك لك أن  زع اهلل  من قلبك الرمحة«: ملسو هيلع هللا ىلص  حمع النبي  يفق

حمن، ويغمييره يل الطفييل أسييلوب   ربييوي ي شييعره بحمحلنيي ي  قبنيي إن  

ن  ال يييرحم ال   إىل ذلك بقيول :  ملسو هيلع هللا ىلصحم  الرسوع  يد أشية، وقيبحملرمح »مييَ

 لرمحة«.ول : »َأَو أملك لك أن  زع اهلل  من قلبك اييرحم«. وبق

من السلوك الرتبييوي الييذي   أن هذا اللونيال ينبغي أن هنون من ش

وان  الرمحيية، أجييل ال يت عنيي ي نييد ج حتيي   هو مظهر من مظحمهر عديدة

ل ال يد ك ذلك املعنى  وال يالطف  إن    :أ   و قوعيون من شيينبغي أن هن

 

البهحم ي  (  1) ومسلم  ( 5997) واه  داود  2/269  د وأمح،  ( 2318) ،  وأبو   ،

 . (1911) ، والرتمذي ( 5218)

 .6/70، وأمحد (2317)، ومسلم (5998) واه البهحم ي  (2)
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حمديث الوا دة ي  يد ك ذلك وإن مل يتكلم. واألحي.. بل إ   .. كال    ييعن

حمء ية الطفييل، و رهنييب ميين اجلفيي ييف هذا املعنييى  فنهييحم  رغنييب  برمحيي 

  إىل يدع ححمجتيي ية  عيي يحمن والرمحيي ينيي إن  ححمجة الطفل إىل احل  .وةيوالقس

 دواء.يذاء وال يالغ

كبييري عييىل   وللسلوك من الرمحة بحمألطفحمع أو القسوة عليينهم  ييأثري  

 عىل ذلك الد اسحمت العديدة. تطبنعتهم النفسنة كام دل  

 فنقحم  بحمألطفييحمع يعييحمئهم ويامزحهييم،   ملسو هيلع هللا ىلص  وع اهلليحمن  سد كيلق

 ويتحمل محم يصد  منهم وال يؤاخذهم:

 ،حمع علنيي يفبيي   ،وضع صبنحم  يف حجره  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي    أن    عن عحمئشة -

 (1). يفدعحم بامء فأ بع

عحممة شحمملة مل  كن  محت  لألطفييحمع دون الكبييحم ، وال   ملسو هيلع هللا ىلص   يو محت

حمال، وال لإل ييحمال دون للكبييحم  دون الصييغحم ، وال للييذكو  دون اإل يي 

اء، ولكنيي  حمء، وال لألغننحمء دون الفقريالذكو ، وال للفقراء دون األغنن

حمء بمزيييد ميين يحممى والضعفيي يحمء والنتيي ياأل قحمء ويألطفحمع والنسخص  ا

 حمئم.يحم  حت ى البهيق مجنعي  اخلليد عمت  محتيلق  التوصنة هبم.

 حمع: يق ملسو هيلع هللا ىلص وع اهللي س أن   عن أيب هريرة  -

 

 .(6002) واه البهحم ي ( 1)
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 د بئرا ، فنزع فنهحم يتد  ب  العطش، فوجي يميش بطريق اشل  ي»بننام  ج

 رى من العطش، فقحمع إذا كلب يلهث يأكل الثيثم خرج ف ،ربيفش

حمن قد بلغ يذي كيَل ال يذا الكلب  من العطش مثيغ هيالرجل: لقد بل

، ثم أمسي  ميأل خف  ير فميزع البئيمني، فن    حتييى  قييي، يك  بفنيي يحمء 

  «.ي ، فغفر ل ي ل كر اهلليفسقى الكلب، فش

 قحملوا: يحم  سوع اهلل إن  لنحم يف البهحمئم أجرا ؟

 (1).»يف كل كبد  طبة أجر« :فقحمع

 »... فشكر اهلل ل ، فغفر ل  فأدخل  اجلنة«.  :ويف  واية للبهحم ي

      *           *      * 

 

 

 

 

 

 

 

 .(2245- 2244)، ومسلم (6009) واه البهحم ي ( 1)
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 ، بَة لسيين يحمسية بحملطفل االهتامَم بتعلنم  املعلومحمِت املنيمن الرمح  إن  

و فسرَي الظواهر التي حتنط ب ، واإلجحمبَة عن األسئلة التي يلقنهييحم عييىل 

ض األحنحمن درجة، ولتكن اإلجحمبة يف هذه احلحملة أبوي  ولو كحم ت يف بع

سحملكة مسلك الصدق واحلكمة عىل طريقة محم يسمى يف علييم البالغيية 

وىل )أسلوب احلكنم( وهو  لقي السحمئل بغري محم يطلب   نبنهحم  عىل أ   األ

بحملقصد، وهذا االهتامم كام ذكر حم من مسؤولنة األبوين، إهنييام مطحملبييحمن 

سط الذي  يعنن  عىل النشأة الصحمحلة، لنستقبل أمو  بأن هينئحم للطفل الو

احلنحمة املقبلة  عىل أسحمس سلنم وذلك بأن حيرصحم عييىل صيينحم ة فطر يي ، 

ك يف و عحمية  موه  اجلسمي والنفيس والعقيل واخللقي، وأن يكييون ذليي 

 ظروف طبنعنة سوية متفقة مع أحكحمم الرشيعة املطهرة.

يف البنييت، وأن حيرصييحم عييىل إن  عىل األبوين أن يقنام هذا الوسييط   

 عهد الطفل يف مراحل  شأ   بأن  بقى أسس هذا الوسييط التييي ذكر ييحم 

 متوافرة ل .

 :(1)حمئليوهلل د ُّ الق

 دمهي  كوغري ن إذا كنت  بن       حممغ البننحمن يومحم مت ميتيى يبل

وعىل األرسة أن هتيء  الطفل للحنحمة املد سيينة و نقليي  برفييق ميين  

 ن  من يهم يف مثل س مع  من رتكةيحمة االجتامعنة املشيت إىل احلنحنحمة البن

 

 . 141/ 1 «أقواع مأثو ة»(  وهو صحملح بن عبد القدوس ا ظر 1)
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  .حم ذة  واملربنييع األسيوم ،حمعياألطف

 أن  االهتامم بأطفحمهلم عىل أ واع:ييف ش حمس  يوالن 

ال هيتم بأطفحمليي  ال    ي  ء واألمهحمتبحممن اآل  يفهنحمك فريق من النحمس  

حمدييية، وقييد قلنال  وال كثريا ، وعالقت  هبم دصو ة يف حتقنق مطييحملبهم امل

يكون  بعض من أفراد هذا الفريق ال يقوى عىل حتقنق ذلك عىل الوج  

األ م. وإ   لنؤسفني أن أقوع إن هذا الفريق يمثل الرشحية الكييربى يف 

 جمتمع املسلمني.

 من الصحمحلني املورسين عن أوالده، فقييحمع: إهنييم سألت مرة  جال  

 د اسيينة هييو؟ فييام  وهلل احلمد بهري، فسألت  عن أكربهم يف أي مرحليية

نت  ال يعييرف ميين أحييواهلم شيينئحم .. عرف، ثم سألت  عن اآلخرين، فألف

هييذا  جييل صييحملح مييورس غنييي، فييام بييحمع الفقييراء املقبييين يف أداء 

 الواجبحمت الديننة؟

تمييون  بصييحة أطفييحمهلم، وبتفييوقهم يف الد اسيية، وهنحمك فريق هي 

الء ولكيينهم هيملييون اجلوا ييب األخييرى التييي حتييدثنحم عنهييحم. وهييؤ

 ألبنحمئهم أعظم التقصري واإلسحمءة. نمسنؤومقصيرون 

لييو كييحمن صييحنح اجلسييم قييوي    ي  سواء كحمن ابنحم  أو بنتييحم    يإن  الولد  

د  ، يه، وعقنيي ت ، ثم كحمن من املنحييرفني يف فكييريالبننة، األوع يف د اس

فإمهحمع أميير الييدين    ق.يوخلق  سنكون هحملكحم  إن مل يتب ويرجع إىل احل
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واهلل سبححم   و عحمىل سنسأع األبييوين    .  يجريمة يف حقواخللق والفكر  

كلكييم  اع وكلكييم مسييؤوع عيين » :ملسو هيلع هللا ىلص وعييق  . يحم يف  ربنتيعام صنع

  (1) عنت «.

يف العنحمييية بحمألطفييحمع ة  لدو هحم املهم   يحمس واعنية من الن يحمك قل  يوهن

الذين أكرمهحم اهلل هبم، قحمئمة  بواجبهحم يف الرتبنة بجوا بهحم كلهحم  ستشييعر 

،  رى الواحد من هذه القليية هيييتم  سؤولنتهحم  حوهم بني يدي اهلل  م

بأوالده فريعييى صييحتهم وحتصيينلهم العلمييي، ويعمييل عييىل  قييويم 

 سهم.سلوكهم وغرس العقندة السلنمة واألخالق احلمندة يف  فو

إن األرسة مطحملبة بتكوين االجتحمه الديني عند أوالدهحم، و عويييدهم 

 ، وعىل ا صحمفهم بحملفضحمئل اإلسالمنة.عىل  داب السلوك االجتامعي 

ۉ      ۉ    ۅ    ۅ     ۋ     ٴۇ  ۋ   ۈ      ۈ    ژ :وع اهلل ييق

  ژائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ     ې  ې  ې  ې  ى   ى

 . ]6:  التحريم[

        *         *      * 

 
، (2928)، وأبيييو داود 2/5، وأمحيييد (1829) ، و مسيييلم(893) البهيييحم ي (   واه 1)

 .5/374، والنسحمئي يف الكربى  (1705)والرتمذي  
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أق  أن  أن  يوأحب  يف  راثن  وع  مذكو   األوالد  وس يحب   أو د  يحم 

ومحم زاع املسلمون يعنون بأوالدهم      و كثري كثري.حمء فن  وهيبعض محم ج 

 عنحمية كربى.

اهلل  بياألوالد  عم من  و ع ية  وه يحم ك  قيحمىل،  كام  زينيحمع  بن يم  ة  يحم 

الد نياحلن جعلهم  بنيحمة  أيدينيحم  حتت  لنقيحم  اهلل  يوم  حيحم  أمر  بام  وهم 

الم ي حملة اإلسي ل  سي ول  ومحي ئهم عىل حب اهلل وحب  سي ول  و نشي و س

ا الني لد نإىل  إىل  الظلامت  من  لنهرجهم  وهي حم  أكبي و   متشي م  عىل  ي حمد حم  ي 

 (1):ىلي حمن بن املعي حمعر حط ي حمع الشي األ ض كام ق

 ي عىل  األ ضيحمد حم متشيأكب   نينينيحمي حم   أوالد ييحم  بيوإ مي

 ني  مين  الغمضي ع العيمتتن  هبت الريح عىل بعضهم إن 

 (2) لت:ية بن أيب الصيحمع أمنيوكام ق

 حمهرا   أمتلمليلشكواك  إال س    مل أبت ى حمبتك بحملشكو إذا لنلة

 ني  متهلن طرقت ب  دوين وع   ذيي كأين أ حم املطروق دو ك بحمل

 (3)وكام قحمع أبو خحملد القنحمين:

 حمفيي بنيحميت  إهنين  من  الضع حم  ييحب  إيل    يحمة ياحلن لقيد زاد 

 

 . 69/  3   "أقواع مأثو ة "( 1)

 . 41/  4   "أقواع مأثو ة "( 2)

 . 68/  3   "أقواع مأثو ة "( 3)
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 حميفيي حم  بعد صقبن   رشوأن ي دييحمذ  أن يرين الفقر بعيأح

 حمفي فتبنوا العني عن كرم عج ييعرين إن كيس اجلوا   وأن

 فاختال  ك يف دوصحم  احلي بع  عنيحم    أبحم يحم مين  لنيحم إن غبت

 (1)ري:ي د بن يس يحمع دميوكام ق

 لظلم ادس ي أجب يف اللنحميل من ومل دميزع من الع يلوال البننة مل أج

 م يوهحم ذوا  الرحي ة جيفيذع النتنم عرفتي موزادين  غبة يف العنش 

 لظلم ا وكنت أخشى علنهحم من أذى حمء أخيشى فظحمظة عم أو جفأخ

 دميب عبيريت  تي  ي ربة بنييجيرت لع إذا  ذكيرت بننتي حني  قربني 

 (2)حمع ابن الرومي:يوكام ق

 فقيد حمه كحمن الفحمجيع البني الفقد  حموا ح أهيييوأوالد يحم مثل اجل

ئام  يف  ذا احلب قحمي .. ومحم يزاع ه  حم يذا كحمن حب األوالد يف  راثنيهك

 حمرص. يحم املع يواقعن

أجل   من  واألمهحمت  اآلبحمء  من  التي  راهحم  التضحنحمت  من  كم 

ولدهحم   أوالدهم. مداواة  أجل  من  متلك  محم  وكل  حلنهحم    ،امرأة  بنع 

هن  لنل  يعمل  أليو جل  لنوفر  املحم   ولنتزوجوا  يوالده  لند سوا  حمع 

 دم  يق.. يبقى يف الغربة معظم عمره لن ة من العنشيولنعنشوا يف بحبوح

 

 . 67/  3   "أقواع مأثو ة " ( 1)

 . 471/  3   "أقواع مأثو ة "( 2)
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 حم يريدون. يألوالده م

   يحمت يف كلمتين الزييد حسيحمين أمحيذا احلب والتفيو  هيد صيوق

 (1):حمء ي   جيحم يف ابنيالتي قحمهل

ي   ...] قلنال   قلنال   العدم  طوايحم  يف  يغوص  عمري  عمره  فكحمن  مد  

بحملغذاء فروعهحم  لنمد  األ ض  يف  الشجرة  أصل  يغوص  كام    . بحملبقحمء 

ومأل  شغل  جحمء كل ،  وجودي  فراغي  شغيل  يكل   أصبح  حتى   ، 

صغري فهو  ويشيرب    ا  ووجودي  فأشبع،  يأكل  هو،  كبريا   وأ حم  أ حم، 

إئاق   يف  و وح   فتسبح  وحي  وحيلم  فأسرتيح،  وينحمم  فأ  وي 

 [. دي حيساموي من الغبطة ال يوصف وال

      *           *      * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . 478-477/  3   "أقواع مأثو ة "( 1)
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 العدوان على األطفـالمن ألــوان 

ميين  أئ حم إلنيي كثرية منهحم محم  الطفل يتجىل يف أمو ٍ  العدوان عىل  إن  

ؤالء األطفييحمع يحش مييع هيي رب والتجويع وممحم سة الفوايالظلم والض

 .حم  يه موثق حمو د.. أ األبريحمء

 وهنحمك ألوان من العدوان أخرى:

نهييحم إفسييحمد فطييرة هييؤالء األوالد بييأن  ييرتكهم لرفقييحمء السييوء، م

 هنم ويردوهم.فنفسدون أخالقهم، ولدعحمة الضالع فنضلو

 نا ة أب يسية اإلسالمنية أوالده الرتبنياألب الذي ال يقوم برتبن  إن  

 ىل  فس  أوال  ثم ييسء إىل ولده أيضحم  ثم إىل جمتمع .إ

ل أكييرب واجييب عييىل غرس العقندة الصييحنحة يف  فييس الطفيي   إن  

الوالدين ومهحم مسؤوالن عن ذلك بييني يييدي اهلل »كلكييم  اع وكلكييم 

 مسؤوع عن  عنت «.

 أعرف  جال  مثقفحم  سألت  مرة كنف أ ت ؟

قحمع: أ حم مهتم بأوالدي أعمل مييحم وسييعني العمييل لنكو ييوا أطبييحمء 

فكحم وا كام أ اد، ولكن هذا املسكني     ومهندسني فنكو وا أثريحمء سعداء.

فام فعل هذا األب إال أن سييهل    ..  قهمتفت إىل دينهم وال إىل أخالمل يل

  وخلقيي  ير دينياملرء إذا خس  ألن    ؛ذ بحمهللحميحم  والعنيهلم سلوك سبنل الن

 كحمن اخلحمرس حقحم  ولو كحمن من أكرب العلامء ومن أغنى األثريحمء.
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 دااورع  

 حم حمءيوأن حيفييظ أبنيي   ،أع اهلل أن يقييي جمتمعنييحم اال حييرافيفإين أسيي 

داء يف  حو هم، ويعنذ حم ميين يد األعيحم نحم من املعحمهب، وأن يرد كنيوبن

 ئو هم.

يبعييدو حم عيين ديننييحم وعيين أخالقنييحم، وقييد أو ييوا إهنم يريييدون أن  

حمدية التي يتصو ون أهنم هبحم سنبلغون هدفهم، ولكنهم ليين يالوسحمئل امل

 يصلوا إىل مرادهم، وعلننحم أن  عمل كل مييحم  سييتطنع، وعلننييحم أن  ييريب

 واء.يحمد و اإلغيل الفسيأوالد حم و حصنهم من عوام

  .يمحم يرضنحم إىل يق ووفقنيحم حم عىل طريق احليدد اهلل خطيس

 ني.يد هلل  ب العحممليحم أن احلميو خر دعوا 
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